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ค าส าคัญ:  อนาคต/โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของโรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 2) อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย วิธีการด าเนินการวิจัย
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถ        
ราชวิทยาลัย 2) วิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยตามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 3) รายงานผลการวิจัย ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) และใช้โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นหน่วยวิเคราะห์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถาม ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 19 คน สถิติที่ใช้ คือ 
ค่าฐานนิยม ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และการวิเคราะห์เนื้อหา 
          ผลการวิจัยพบว่า 
 1. โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ และเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะประจ าแบบสหศึกษา เดิมชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี    
ใช้สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน คือ พระเกี้ยว ต่อมาได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนบรมราชินีนาถ   
ราชวิทยาลัย”และได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ให้เป็นสัญลักษณ์
ประจ าโรงเรียนจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และโรงเรียนเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการที่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติและวางศิลา
ฤกษ์อาคารหอประชุมโรงเรียน โดยในช่วงแรกโรงเรียนยังขาดอัตราก าลังจึงได้รับความอนุเคราะห์ครู อาจารย์
จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาช่วยสอน และเป็นพี่เลี้ยงให้บุคลากรของโรงเรียนทางด้านวิชาการ ท าให้ใน
ช่วงแรกโรงเรียนมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการมาก ในปัจจุบันมีการพัฒนาของโรงเรียนคู่แข่งมากขึ้น ท าให้
โรงเรียนต้องเร่งพัฒนาในทุกด้านเพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
 2. ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถ    
ราชวิทยาลัย มีทั้งหมด 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) บริบทของโรงเรียนด้านกายภาพ 2) บริบทด้านอื่นๆ ของ
โรงเรียน 3) หน่วยงานต้นสังกัด 4) โรงเรียน/สถานศึกษา 5) ผู้บริหาร 6) ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ    
7) การบริหารจัดการในอนาคต โดยมีค่ามัธยฐานตั้งแต่  3.5 ขึ้นไป มีค่าความสอดคล้อง (ค่าพิสัยระหว่าง      
ควอไทล์) อยู่ในช่วง 0.25 -1.0 และค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม อยู่ในช่วง 0 – 0.50   
 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                         บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                                          ปีการศึกษา 2558 
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55252939: MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
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 SIWAPHORN KAJAN: THE FUTURE OF QUEEN COLLEGE. THESIS ADVISORS: ASST.PROF. 
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 The Objectives of this research were to determine 1) the history and the current status of 
The Queen College 2) the future of The Queen College. The methods and procedures of this thesis were 
to 1) study factors that can relate to the administration of The Queen College 2) analyze factors that can 
relate to the Future of The Queen college by referring from the opinion of the experts and 3) reported 
research by using EDFR techniques (Ethnographic Delphi Futures Research). The unit of analysis was 
Queen college. The instrumentation used to collect data were semi-structure interview and 
questionnaire. Key informants were 19 experts. The statistics used in this research were Mode, Median, 
Interquartile range and content analysis . 
 It was found that 
 1. The Queen College was built for a specific purpose that was to celebrate to H.M. The 
Queen Sirikit. This school is type of coeducation which carries on boarding school at the same time. At 
first, it was named as Triam Udom Suksa Ratchaburi School and used “Prakiaw” school brand which 
resembled the highest tier of the Royal Crown to be school brand. For celebrated 60 years anniversaries 
of the Queen Sirikrit, it was changed the name as The Queen College and was also changed new school 
brand. The school was famous after The Queen Sirikrit herself participated in School Grand Opening and 
Foundation Stone Laying Ceremony. Formerly, the school was lack of manpower. Then, it got assistance 
from Triam Udom Suksa School’s teachers. They came to help teaching and were mentors of school 
staff in academic side; therefore the school became very strong in academic. At the present, due to the 
development of other competitor schools, the school has to be urged and prepared in every side in 
order to deal with alteration that is going to occur. 
 2. The jury of expert opinion according, the seven factors related to the future of The 
Queen College were 1) The physical context of school 2) other contexts of school 3) original affiliation   
4) school 5) administrator 6) teacher and educational personnel 7) the administrative approach and 
management in the future. The median values was 3.5 and above. It was related with the expert’s 
opinion, interquartile range  were 0.25 - 1.0, and difference between mode and median were 0 - 0.50. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาและความเมตตายิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พันตรี ดร. นพดล เจนอักษร  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ได้ให้โอกาสผู้วิจัยได้
เรียนรู้และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยมุ่งมั่นในการวิจัยจนบรรลุผลที่มุ่งหวัง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณใน
ความกรุณาและความเมตตาเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  
 กราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว ประธานสอบวิทยานิพนธ์  
และอาจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ทุกท่านได้เสียสละเวลา อันมีค่าให้
ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์จนงานวิจัยมีงานสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  
  การวิจัยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาเสียสละเวลา
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการสัมภาษณ์ในงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญที่มิได้ปรากฏในต าราเป็นความประทับใจและความภาคภูมิใจ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงและขอกราบขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัยทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลจนงานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารย์ผู ้สอนในหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ได้เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้แก่
ผู้วิจัย 
 ขอขอบคุณนาวาอากาศโท ดร.เสน่ห์ ฎีกาวงศ์ และเพื่อนร่วมรุ่นดุษฏีบัณฑิตรุ่นที่ 10/2 
ทุกท่านส าหรับก าลังใจและความช่วยเหลือสนับสนุนในการท าวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพิเชษฐ์ –คุณจุฑารัตน์ ชัยวัน บิดาและมารดา คุณจุฑาภรณ์ ชัยวัน 
น้องสาวที่ได้ให้ความรัก ความเอาใจใส่ และแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณญาณภัทร
เด็กชายกันทรากร  และเด็กชายสุทธญาณ์ กาจันทร์ ที่เป็นแรงบันดาลใจ ก าลังแรงใจและผลักดันจนผู้วิจัย
ประสบความส าเร็จ 

สุดท้ายนี้ผลอันเป็นประโยชน์ คุณค่าอันเกิดจากงานวิจัยนี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา และ
บูรพาจารย์ทุกท่าน 
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1 

 
บทที่ 1 
บทน า 

 

 การศึกษามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาเยาวชนให้เพียบพร้อมไปด้วยองค์ประกอบ  
ทุกด้านทั้งความรู้ จริยธรรม สังคม ภาษา เทคโนโลยีฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ สังคมโลก            
ที่เปลี่ยนแปลงไป นับว่าการศึกษาเป็นกลไกส าคัญสู่การพัฒนาประเทศชาติสู่ความสมดุลและยั่งยืน
เป็นส่วนเสริมสร้างการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นทุนของประเทศท่ีมีอยู่ ให้ เข้มแข็งและมีพลัง
เพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
ศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคน ท าโครงสร้างของ
สังคมให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังพระราชด ารัสใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ครูใหญ่และนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ความตอนหนึ่งว่า “...การศึกษาเป็นเครื่องมืออันส าคัญในการ
พัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยมและคุณธรรมของบุคคล เพ่ือให้เป็นพลเมืองดี 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เมื่อบ้านเมืองประกอบไปด้วยพลเมืองที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ     
การพัฒนาประเทศชาติก็ย่อมท าได้โดยสะดวกราบรื่น ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว...”1 จาก
กระแสพระราชด ารัสข้างต้น พระมหากษัตริย์ทรงเห็นความส าคัญของการศึกษาและทรงมีวิสัยทัศน์
อันกว้างไกลที่แสดงให้เห็นว่า การศึกษาจะเป็นเครื่องมือเป็นกลไกที่ส าคัญที่จะท าให้พสกนิกรของ
พระองค์มีคุณภาพและประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

 ส าหรับการศึกษาในอดีตของประเทศไทยเป็นแบบการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่มีอยู่
คนไทยในสมัยนั้นต้องขวนขวายหาความรู้จากผู้รู้ในชุมชนต่างๆซึ่งมีบ้านและวัดเป็นศูนย์กลางของ
การศึกษาโดยเฉพาะผู้ชายไทยมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะและบวชเรียน โดยที่ผู้หญิงไทยไม่มีโอกาส       
ที่จะได้รับการศึกษา การศึกษาของไทยมีพัฒนาการมาเป็นระยะๆ ตามกาลเวลา  ในสมัยต่างๆ        
เริ่มตั้งแต่สมัยก่อนกรุงสุโขทัย กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้น        
กรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง จวบจนปัจจุบัน เพราะมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศท าให้สังคม       
มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ เกิดจากความต้องการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญและทันสมัยซึ่งเป็น
ปัจจัยภายใน ส่วนปัจจัยภายนอกเกิดจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ

                                                           

 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย, พระราชด ารัส พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับครู, เข้าถึงเมื่อ 
23 กันยายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www. mcp.ac.th/print_text.php 
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และการเมือง ตลอดจนการติดต่อสื่อสารกันท าให้ประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันสมัย เพ่ือความอยู่รอด
และประเทศได้เกิดการพัฒนาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์คือการให้การศึกษาที่มีคุณภาพ เพราะการศึกษา
สามารถสร้างคนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ ดังนั้น การศึกษาจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นและมีคุณค่าที่ทุกฝุายต่างต้องให้ความตระหนักและความส าคัญ รวมทั้งยอมรับในระบบการ
จัดการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตย
และพัฒนาคนไทยให้เป็นก าลังส าคัญได้ในอนาคต รวมไปถึงการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศต้องครอบคลุมขอบเขตและสาระส าคัญ สัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนาประเทศในทุกด้าน  
จะเห็นได้ว่าประเทศที่ประชากรได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จะมีทางเลือกในการพัฒนาประเทศ
มากกว่าเสมอ เนื่องจากมีทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทุนที่มีอยู่ในประเทศ     
มีความเข้าใจถึงระดับความต้องการและศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนมีความรอบรู้เกี่ยวกับ
ปัจจัยหรือทางเลือกระหว่างปัจจัยหลายๆ ประเภทที่เอ้ือต่อการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน อาทิ        
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ เป็นต้น   
 สภาพสังคมในยุคปัจจุบันต้องมีการวางเปูาหมายการจัดการศึกษาให้บรรลุผล บังเกิด
ศักยภาพสูงสุดแก่ประชาชน ทั้งนี้เนื่องจาก สังคมยุคใหม่จะเป็นสังคมที่คาดหวังว่าจะเกิดเป็นมิติ
ส าคัญใน 3 มิติ ดังที่รุ่ง แก้วแดง อ้างถึงใน สุรศักดิ์ ปาเฮ ได้กล่าวถึงคือ มิติที่ 1 เป็นสังคมแห่ง      
การเรียนรู้ ( Learning Society ) มิติที่ 2 เป็นสังคมที่มีความพร้อมในการแข่งขันกับสังคมโลก และ
มิติที่ 3 เป็นสังคมแห่งคนดี2  เนื่องจากการศึกษาสามารถช่วยก าหนดทิศทางของประเทศชาติ และมี
บทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยเบื้องต้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
มีคุณภาพที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศให้ไปสู่
เปูาหมายในทุกด้านควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน 
 โรงเรียนจัดเป็นสถาบันสังคมในการจัดการศึกษาและมีความเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอด
วัฒนธรรมและการขัดเกลาปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงการให้ความรู้ด้านวิชาการ และฝึก
ทักษะอาชีพอันจ าเป็นในการด ารงชีพของสมาชิกในสังคม เพ่ือให้ผู้ได้รับการศึกษาเป็นเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม ร้างบุคลิกภาพทางสังคมให้แก่สมาชิก เพ่ือให้สมาชิกสามารถปรับตนในการติดต่อสัมพันธ์

                                                           

 2สุรศักดิ์  ปาเฮ, “ภาพอนาคตการศึกษาไทย : วิเคราะห์บนฐานการวิจัย,”(เอกสาร
ประกอบการสัมมนาเข้ม ครั้งที่ 1 ชุดวิชาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์ (2090) 
ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 13 -14 สิงหาคม  2554), 72. 
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กับบุคคลอ่ืนและปฏิบัติตนให้มีคุณค่าแก่สังคม อีกทั้งการศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคมที่น าบุคคล
เข้าสู่การด ารงชีวิตในสังคม หรือเป็นกระบวนการอบรมบ่มนิสัยให้มนุษย์สามารถประพฤติปฏิบัติตน
และประกอบอาชีพการงานร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นเปูาหมายของการศึกษา นั่นคือ    
การน าไปสู่สังคมที่เข้มแข็งมีเอกภาพอันเนื่องมาจากสมาชิกของสังคมมีคุณภาพ และร่วมสร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคมที่ตนอยู่อาศัย  3 ดังพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี ที่ว่า “การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่างๆ ที่ช่วยให้คน
นั้นอยู่รอดในโลกได้ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม” 4 สอดคล้องกับกรอบ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่กล่าวว่าโรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมที่ท า
หน้าที่จัดการศึกษาให้กับประชาชนในชุมชนและโรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ
และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2545 ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบุคคลที่ผ่านกระบวนการศึกษาไว้ในความมุ่งหมายโดยสังเขป 
คือ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข และได้ก าหนดหลักการในการจัดการศึกษาเอาไว้อย่างชัดเจน  สรุปคือ ให้เป็นการจัด
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของสังคมในการจัดการศึกษาและ
กล่าวถึงระบบ โครงสร้าง กระบวนการในการจัดการศึกษาท่ีสอดรับกับหลักการดังกล่าว     
 การพัฒนาประเทศในปัจจุบันและอนาคตจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงสถานการณ์และ    
ความเป็นจริงของโลกปัจจุบัน เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการศึกษานับว่ามีความส าคัญต่อ       
การพัฒนาคนและประเทศชาติ เป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของชาติให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้า ดังนั้น รัฐบาลแต่ละสมัยจึงตระหนักและเล็งเห็น
ความส าคัญของการศึกษาที่เป็นธงน าในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน5  โดยมีการปฏิรูป

                                                           

 3 วรากร หิรัญมณีมาศและคนอ่ืนๆ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารองค์การช่างเทคนิค
ในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,” วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 15, 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556): 68-75    

 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงปาฐกถาเรื่องการศึกษาของผู้ด้อยโอกาส เนื่องในวันสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ประจ าปี พ.ศ. 2544 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2545). 
 5 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ. 2552-2561) (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 2553). 
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การศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เป็นการสร้างคุณภาพ สร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาโดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ คือ การเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข มีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในระบบและนอกระบบ เพ่ือเอ้ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพในทุกระดับการศึกษาสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
เป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม
พุทธศักราช 2545 ได้ก าหนดบทบัญญัติที่ถือเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
ทั้งในเรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา การบริหารและ
การจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยเฉพาะในหมวดที่ 2 ว่าด้วย
สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาที่ก าหนดให้การศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการ
รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาคผ่าน
สถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานับเป็นหน่วยงาน
ที่ส าคัญ โดยมีเปูาหมายในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
จุดมุง่หมายของหลักสูตร โดยเฉพาะโรงเรียนหรือสถาบันทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาด้านนโยบายการศึกษาเชิงรุก ท าให้การปฏิรูปการศึกษาไทยมีการก าหนด วิสัยทัศน์  
ยุทธศาสตร์และทิศทางอย่างชัดเจน มีโครงสร้างการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการปฏิรูป   
ทั้งทางด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
รวมไปถึงการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาประเทศ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ งที่ต้อง
พัฒนาคนให้เป็นไปตามแนวโน้มความเคลื่อนไหวทางการศึกษาของนานาอารยะประเทศที่มี
ความก้าวหน้าทางด้านการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างนักเรียนให้มีความสามารถในการแข่งขัน การคิดเชิง
วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดให้มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ในขณะนี้ประเทศไทยมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาที่เรียกว่าการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีทั้งการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก จึงเป็นการแสดงผลของการจัด
การศึกษาที่เกิดจากผลของการบริหารท าให้ทราบจุดเด่น จุดแข็ง และจุดที่ควรได้รับการพัฒนาของ
สถานศึกษา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาของโรงเรียนไปในทิศทางที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและมี
ความสอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมภายนอก ท าให้เกิดการแข่งขันของโรงเรียนต่างๆ ซึ่งสามารถดูได้
จากการสมัครเข้าศึกษาต่อของนักเรียนท าให้มีอัตราการแข่งขันสูง โรงเรียนที่สามารถสร้างและรักษา
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ภาพลักษณ์ของโรงเรียน ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ได้จะ
เกิดข้อได้เปรียบในทุกด้าน  
 การศึกษาของไทยเริ่มมีการพัฒนาเป็นระยะๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เด่นชัด
เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 
พระองค์ได้ทรงตระหนักในเรื่องของการศึกษาเพ่ือปรับปรุงคนในประเทศให้มีความรู้ความสามารถ
เพ่ือช่วยให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า ดังพระราชด ารัสที่ว่า “ วิชาหนังสือเป็นวิชาที่น่านับถือ
และเป็นที่น่าสรรเสริญมาแต่โบราณว่า เป็นวิชาอย่างประเสริฐซึ่งผู้ยิ่งใหญ่นับแต่พระมหากษัตริย์เป็น
ต้นมา ตลอดจนราษฎรพลเมืองสมควรและจ าเป็นจะต้องรู้เพราะเป็นวิชาที่อาจท าให้การทั้งปวงส าเร็จ
ในทุกสิ่งทุกอย่าง…”6 พระองค์ได้วางแนวนโยบายในการจัดการศึกษาที่ส าคัญที่สุดคือ การขยาย
การศึกษาทั่วในกรุงเทพฯ และตามหัวเมืองให้กว้างขวางออกไป และที่ส าคัญที่สุดพระองค์ทรงเห็นว่า
การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและขยายออกไป 
ให้ถึงประชาชนพลเมืองให้มากที่สุด ดังปรากฏข้อความในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2428 ความตอนหนึ่งว่า “...ด้วยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด าริ
ว่า วิชาหนังสือ เป็นต้น เค้าคุณความเจริญของราชการบ้านเมืองยิ่งกว่าศิลปศาสตร์วิชาการอย่างอ่ืนๆ 
ทั้งสิ้น...” การที่พระองค์ทรงเห็นความส าคัญของการศึกษา จึงได้มีการจัดการศึกษาอย่างมีแบบแผน 
มีโครงการศึกษาชาติ มีโรงเรียนเกิดขึ้นในวังและในวัด มีการก าหนดวิชาที่เรียน มีการเรียนการสอบไล่ 
และมีทุนเล่าเรียนหลวงให้ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ มีโรงเรียนต่างๆ เกิดขึ้น ท าให้ประชาชนมี
โอกาสได้รับการศึกษา โดยในสมัยนั้นมีการตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เพ่ือฝึกคนให้
เข้ารับราชการ จนมีจ านวนโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น จึงต้องจัดตั้งกรมศึกษาธิการโดยโอนโรงเรียนที่สังกัด
กรมทหารมหาดเล็กมาทั้งหมด ต่อมาได้รวมกรมศึกษาธิการเข้าไปอยู่ในบังคับบัญชาของกรมธรรมการ 
และต่อมาได้ประกาศตั้งกรมธรรมการเป็นกระทรวงธรรมการ จึงถือได้ว่าการศึกษาไทยได้ก าเนิดขึ้น
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และมีการพัฒนารูปแบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงรัชกาลปัจจุบัน 
 นอกจากนี้แล้วผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษานอกจากพระมหากษัตริย์
หลายพระองค์จะทรงเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาแล้วยังมีสมเด็จพระราชินีอีกหลายพระองค์ที่
ทรงเห็นความส าคัญของการศึกษาเช่นเดียวกัน อาทิ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ          
ในรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานก าเนิดโรงเรียนราชินี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2447 โดยทรงวางรากฐาน               
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ด้วยโครงการการศึกษาในพระราชด าริที่ว่า ให้ผู้เรียนมีความรู้       
ทางการช่างฝีมือขนาดสามารถประกอบอาชีพได้ ให้อ่านออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
สามารถเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ มีการอบรมทั้งศีลธรรม จรรยาและมารยาท ซึ่งแนวพระราชด า ริ       

                                                           

 6 ประไพ เอกอุ่น, การศึกษาไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2542), 83 - 84. 
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อันทรงแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนี้ ได้น ามาสู่แนวคิดและหลักปฏิบัติ      
อันเป็นแม่บทแห่งปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน7  อีกทั้งพระองค์ยังมีความเกี่ยวข้องกับอีก
หลายโรงเรียน อาทิ โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม โรงเรียนราชินีบน (ศรีจิ ตรสง่า) 
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ทั้งในฐานะที่เป็นองค์อุปถัมภ์ทางด้านทุนการศึกษาและการก่อตั้งโรงเรียน 
จะเห็นได้ว่าสมเด็จพระราชินีทรงตระหนักและให้ความส าคัญกับการศึกษาแก่คนในประเทศ เพ่ือให้
เกิดความรู้ที่ทัดเทียมกับคนต่างชาติ สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี ในสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระราชทานขายที่ดินสวนบ้านสวนแก้วให้
กรมการฝึกหัดครูด้วยความเต็มพระทัย ทั้งนี้เพ่ือความเจริญในด้านการศึกษาของจังหวัดและของชาติ 
กับทั้งมีพระราชประสงค์ให้ขยายเป็นมหาวิทยาลัย และใช้พระนามของสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็นชื ่อมหาวิทยาลัยอีกด้วย นับว่าพระองค์ทรงเสียสละเป็นอย่างมาก และพระองค์ทรงมี            
พระมหากรุณาธิคุณแกว่ิทยาลัยครูจันทบุรี (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี) โดยพระองค์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด าเนินวิทยาลัยครูจันทบุรี พระราชทานประกาศนียบัตร 
นักศึกษาวิทยาลัยครูจันทบุรีที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2517 และประจ าปีการศึกษา 
2518 8  
 ส าหรับการศึกษาไทยในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์ทรงมี    
ความสนพระราชหฤทัยในการศึกษาเป็นอย่างมากและทรงยึดมั่นในค าสอนของสมเด็จพระสัมมา  
สัมพุทธเจ้าว่า " ปัญญาท าให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" สติปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการศึกษาหาความรู้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการอ่านหนังสือ เห็นได้จากพระราชกรณียกิจด้านการศึกษานานัปการที่
พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย อาทิ ทรงส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน ทรงสอนหนังสือชาวบ้าน 
ทรงสร้างศาลาร่วมใจ ทรงส่งเสริมการอาชีวศึกษา ทรงอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนางานศิลปาชีพ 
นอกจากนี้ ยังทรงส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณร และทรงรับมูลนิธิแม่ชีไทยไว้ ใน           
พระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นต้น ส าหรับด้านการศึกษาในระบบโรงเรียน เช่น พระราชทานทุนการศึกษา
แก่นักเรียน สร้างโรงเรียน พระราชทานพระราชทรัพย์อุดหนุนโรงเรียน  พระราชทานอุปกรณ์      
การเรียน เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นต้น 
พระอัจฉริยภาพด้านการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นที่ประจักษ์ทั่วไปทั้งใน

                                                           

 7 โรงเรียนราชินี, ประวัติโรงเรียนราชินี, เข้าถึงเมื่อ 25 มิถุนายน 2557 เข้าถึงได้จาก 
http://www. rajini.ac.th/school/history.html 
 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี, ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี, เข้าถึงเมื่อ 
21 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.rbru.ac.th/40th/history.php 
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ประเทศและนานาประเทศกอปรกับพระราชจริยวัตรและพระราชกรณี ยกิจที่ทรงบ าเพ็ญด้วย         
พระวิริยอุตสาหะพระราชทานแก่องค์การศึกษาของภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรทั่วไป  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษามีฐานะยากจน หรืออยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร  
มหาวิทยาลัยต่างๆ จึงได้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ทางการศึกษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปี
พุทธศักราช 2509 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปีพุทธศักราช 2516 และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในปีพุทธศักราช 25359   
 จะเห็นได้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สถาบันกษัตริย์มีบทบาทส าคัญทางด้านการจัด
การศึกษา เพ่ือเป็นการส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงมีการจัดตั้งโรงเรียนเพ่ือเทิดพระเกียรติและ
เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีขึ้นหลายแห่ง และก็มีโรงเรียนอีกหลายแห่งที่
พระองค์ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ถูกก่อตั้งหรือ
ด าเนินการเพ่ือวัตถุประสงค์พิเศษหรือที ่เรียกว่า “โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ” เปิดการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ซึ่งการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็น
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ทุกคนควรได้รับเพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้ง
ในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพ่ือเป็นรากฐานที่พอเพียงส าหรับการใฝุรู้ใฝุเรี ยนตลอด
ชีวิต รวมทั้งเพ่ือการพัฒนาหน้าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพ่ือ
สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งส าหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่ส าคัญของการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน ปัจจุบันมี
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือสพฐ.อยู่เป็นจ านวนมากถึง 31,821 
โรง แบ่งเป็น โรงเรียนที่เปิดสอน ระดับประถมศึกษา จ านวน 29,362 โรง โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษา จ านวน 2,366 โรง โรงเรียนที่เปิดสอนแบบศึกษาสงเคราะห์ จ านวน 50 โรง และ
โรงเรียนศึกษาพิเศษ จ านวน  43 โรง10  โรงเรียนต่างๆเหล่านี้จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาจาก สพฐ. เป็นไปตามรายหัวของนักเรียน ดังนั้น การพัฒนาของแต่ละโรงเรียนจึงต้องขึ้นอยู่กับ
ความสามารถและศักยภาพของตัวผู้บริหาร เพ่ือให้โรงเรียนมีชื่อเสียง ดังจะเห็นได้ว่า ในประเทศไทย
ขณะนี้มีหลายโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ

                                                           

 9 ส านักงานใต้ร่มพระบารมี, ร้อยเรื่องราวราชวงศ์จักรี,  เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน 2557, 
เข้าถึงได้จากhttp://www.1king1heart.com/th/history-queen9.php 
 10 ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, จ านวนโรงเรียนข้อมูลปีการศึกษา 2551, 
เข้าถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.plan.obeg.go.th     
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ให้กับผู้ปกครอง นักเรียนให้มีความสนใจในการเข้าศึกษาต่อหลายโรงเรียน มีการเปิดห้องเรียนพิเศษ
เพ่ือสร้างแรงจูงใจและรองรับนักเรียนที่มีความสนใจในการศึกษาต่อ ส่งผลให้เป็นโรงเรียนที่เปิดสอน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง ซึ่งมีทั้งหมดจ านวน 285 โรงเรียน นอกจากชื่อเสียง
จากผลของการบริหารจัดการศึกษาแล้วชื่อโรงเรียนหรือนามโรงเรียนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อจนกลายเป็นค่านิยมของสังคมไทย โรงเรียนประจ าจังหวัดที่มีขนาด
ใหญ่พิเศษ หรือโรงเรียนประจ าที่มีนักเรียนสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน มีผลงานวิชาการที่โดดเด่น
สามารถสอบติดในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นจ านวนมากส่งผลต่อการตัดสินใจใน
การเข้ารับการศึกษา เพราะโรงเรียนเหล่านี้แสดงผลการจัดการศึกษาเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม  โดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเห็นความส าคัญของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษจึงได้
ประกาศรับรองโรงเรียนในสังกัดที่มีลักษณะพิเศษ ในลักษณะโรงเรียนในพระราชด าริและโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติระดับมัธยมศึกษาดังกล่าว เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์พิเศษ
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ ให้เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และได้ก าหนดหลักเกณฑ์
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นต่างๆ เพื่อเป็นการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติและมี
ศักยภาพที่เหมาะสมตามก าหนดในการเข้ารับการพัฒนาทางด้านการเรียน11 โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษแต่ละแห่งจะมีลักษณะการจัดการเรียนที่โดดเด่นแตกต่างกันไป จึงต้องการให้โรงเรียนเหล่านี้
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพื่อ ให้สมพระเกียรติและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ตาม
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งที่ชัดเจน12 ซึ่งการบริหารโรงเรียนเหล่านี้ผู้บริหารต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
อย่างเต็มที่เพ่ือก่อให้เกิดผลส าเร็จของการบริหารในด้านต่างๆ เป็นที่ประจักษ์และเพ่ือสมพระเกียรติ
ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  
 ย้อนไปในปีพุทธศักราช 2534  ในสมัยนั้นเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีการผันผวนทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ แต่การศึกษายังคงมีความส าคัญและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
สมัยนั้นเป็นยุคที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในยุค
นั้นยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลได้
เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดจากความขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังกล่าว จึงมี
ความคิดที่จะผลิตบุคลากรที่มีความช านาญในทางสาขาวิชานี้ เพ่ือปูอนให้กับประเทศ ทั้งนี้บุคลากร

                                                           

 11 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, “ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2558,” เข้าถึง
เมื่อ 5 กันยายน 2558, เข้าถึงได้จาก www.plan.obec.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1232 
 12 เรืองชัย  ทรัพย์นิรันดร์, โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ, เข้าถึงเม่ือ 25 กันยายน 2558, 
เข้าถึงได้จาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=22376&Key=hotnews 
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เหล่านั้นจ าเป็นต้องได้รับพ้ืนฐานที่ดีก่อนที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดล 
ซึ่งมีความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อันเป็นวิชาพ้ืนฐานส าคัญดีอยู่แล้วจึงร่วมมือกับกรม
สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยได้รับพระราชทานนามโรงเรียนจาก
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามนโนบายของกระทรวง ศึกษาธิการโดยอาศัยพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2534 หมวด 11 มาตรา 25 ที่กล่าวว่ากระทรวง 
ศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม13  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เน้น
การเรียนการสอนทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ เพ่ือสร้าง
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา และศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของ
ประเทศ เพ่ือสร้างนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และเป็นโรงเรียนที่มีเครือข่ายกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้น
น าในประเทศอ่ืนๆ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พุทธศักราช 2543 ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ขึ้นเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย เปิดสอนใน
ระดับมัธยมศึกษามีสถานภาพเป็นองค์การมหาชน ภายใต้การก ากับดูแ ลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ มีลักษณะเป็น Charter school ซึ่งการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน ท าให้
โรงเรียนสามารถด าเนินการบริหารจัดการให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ โรงเรียนมีอิสระในการด าเนินงาน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและสื่อที่มีลักษณะเฉพาะตัว 
แตกต่างจากโรงเรียนมัธยมศึกษาปกติโดยทั่วไป14 กล่าวคือเป็นการเพ่ิมอ านาจให้สถานศึกษามีอ านาจ
ในการปกครอง/บริหารตนเอง เพ่ิมความรับผิดชอบของโรงเรียนต่อเงื่อนไขต่างๆ ข้างต้นให้มากขึ้น
นั่นเอง การก่อตั้งโรงเรียนลักษณะนี้มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญตามกฎหมาย ได้แก่ การเพ่ิมโอกาสในการ
เรียนรู้และการประสบผลส าเร็จในการเรียนอย่างมีคุณภาพให้แก่นักเรียนทุกคน เพ่ิมทางเลือกส าหรับ
นักเรียนและผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียน ส่งเสริมระบบการรับผิดชอบต่อสาธารณชนในผลการจัด
การศึกษา สนับสนุนการน านวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการสอน สร้างครูมืออาชีพใหม่ๆเพ่ิมขึ้น สนับสนุน
ผู้ปกครองและชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และส่งผลกระทบต่อการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาอย่างกว้างขวางมากขึ้น  รูปแบบการจัดการศึกษาดังกล่าวนี้ หากขยายน าไปใช้ได้
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ก็จะผลิตก าลังคนได้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประกอบกับในขณะนั้นรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือให้เด็ก

                                                           

 13 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534, 
เข้าถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 2557,  เข้าถึงได้จาก www.info.dmh.go.th/. 
 14 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, เข้าถึงเมื่อ 
25 มิถุนายน 2557,  เข้าถึงได้จาก https://www.mwit.ac.th/. 
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และเยาวชนของชาติได้รับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึงซึ่งสอดคล้องกับยูเนสโกที่กล่าวไว้
ว่า " การขยายโอกาสการเรียนรู้ไปที่ระดับมัธยมศึกษา จะแก้ปัญหาตัวถ่วงของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
วิธีการยกระดับทักษะให้สูงขึ้นจะมีผลตอบแทนต่อปัจเจกบุคคลและสังคมที่ลงทุนไปในการศึกษามาก
ยิ่งขึ้น15และยังเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง เนื่อง ในมหามงคลสมัยสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ กรมสามัญศึกษา ซึ่งในขณะนั้น ดร.โกวิท 
วรพิพัฒน์ ด ารงต าแหน่งเป็นอธิบดีกรมสามัญศึกษา จึงถือโอกาสนี้สนองพระมหากรุณาธิคุณด้วย   
การจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นราชสักการะและเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชน
รุ่นหลังได้ระลึกถึงคุณธรรมความดีของพระองค์ท่านสืบไป การจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษานี้  จัดให้มี
นักเรียนประจ าอยู่ด้วย เพ่ือทดลองแบบการจัดการศึกษาและเป็นโรงเรียนที่รับโอนมาเป็นกรณีพิเศษ 
เช่นเดียวกับโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับว่าเด็ก
นักเรียนมีวินัย จรรยามารยาทเรียบร้อย มีความเป็นผู้น า เป็นสุภาพบุรุษมีระเบียบแบบแผนทั้งใน
คุณภาพชีวิตของตนเอง  ตลอดจนมีความรู้ความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี16   
 จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีการก่อตั้งโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี (โรงเรียน   
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย) พร้อมกับโรงเรียนอ่ืนๆ อีก 3 แห่ง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง    
ตั้งโรงเรียนรัฐบาล โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ.2534 ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2535 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 17 โดยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
เป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งกรมสามัญศึกษาได้ให้ความเห็นชอบให้จัดเป็น
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ 5 รอบ จัดให้เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภทโรงเรียนประจ าทั้งชายและหญิง มีเขต
พ้ืนที่บริการทั่วประเทศ18 ภายหลังได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อโรงเรียนเป็นภาษาไทยว่า 

                                                           

 15 Lewin K M, Caillods F, Financing Secondary Education in Developing 
Countries; Strategies for Sustainable Growth (Paris: International Institute for 
Educational Planning, 2001). 

 16 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย, ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย, เข้าถึงเมื่อ 
25 มิถุนายน 2558,  เข้าถึงได้จาก http://www.kc.ac.th/index.php 

 17 กระทรวงศึกษาธิการ, “ส าเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องต้ังโรงเรียนรัฐบาล,” 
4 มิถุนายน 2535   

 18 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, คู่มือนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
(กรุงเทพฯ: โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, 2554). 
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โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย และใช้ชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Queen college 19 ถือ
ได้ว่าโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภทประจ าแห่งเดียวของจังหวัด
ราชบุรี ตั้งอยู่ในต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยได้รับบริจาคที่ดินจากดร.วัลลภ    
เจียรวนนท์ ซ่ึงในช่วงแรกโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย รับนักเรียนประเภทประจ าและไป-กลับ 
ในสัดส่วน 80:20 ตามวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน แต่ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งเป็นภูเขาและอยู่
ห่างไกลจากแหล่งชุมชน จึงต้องมีการปรับการรับนักเรียนให้เป็นประเภทประจ าเพียงอย่างเดียว      
จึงท าให้มีคนรู้จักโรงเรียนน้อยมาก ต่อมาได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทางด้าน
วิชาการเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเริ่มเป็นที่รู้จัก นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมาปัจจุบันเข้าสู่    
ปีที่ 25 ชื่อเสียงของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยสมควรได้รับการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือให้สม
กับท่ีเป็นโรงเรียนของสมเด็จพระราชินีดังนามโรงเรียน 
 
ปัญหาของการวิจัย 
 ปัจจุบันโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษในลักษณะเช่นนี้หลายแห่ง เป็นโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงที่ยังคงสามารถรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดีจนได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้ปกครองน าบุตรหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเป็นจ านวนมาก ความส าเร็จเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผลจาก
การบริหารการศึกษาของผู้บริหารที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการแสดงบทบาท หน้าที่ในการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือความมีประสิทธิผลของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนเหล่านี้ก่อตั้งและ
ด าเนินการมาได้ระยะหนึ่ง ผู้บริหารโรงเรียนควรสะท้อนภาพการบริหารว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ
เป็นไปตามลักษณะพิเศษที่ต้องการเน้นหรือไม่ หรือมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการอย่างไร และ
หากจะต้องท าให้ได้ตามวัตถุประสงค์ควรด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร จะต้องไปวิเคราะห์ และ
น ามาประมวลผลจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาว่าจะสามารถพัฒนาให้สมกับเป็นโรงเรียนที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษที่มีความเก่ียวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรง เพ่ือให้สมพระเกียรติและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งที่ชัดเจน จากการศึกษาพบปัญหาในเบื้องต้น
ว่า  โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษที่มีลักษณะประจ าหรือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติในประเทศไทยมี
อยู่หลายแห่ง บางแห่งมีชื่อเสียงในอันดับต้นๆ ของประเทศ เนื่องจากผลของการบริหารจัดการ
โรงเรียนจนเป็นที่ประจักษ์และเกิดการยอมรับในสังคมวงกว้าง ซึ่งในแต่ละโรงเรียนจะได้นับความนิยม
จากผู้ปกครองต่างกัน เนื่องจากความสามารถในการสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเรียนแตกต่างกัน 
หลายโรงเรียนต้องเร่งสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เต็มประสิทธิภาพ เพราะโรงเรียนเหล่านี้มี

                                                           

 19 ส านักราชเลขา, “ส าเนาหนังสือราชการส านักราชเลขา ที่ รล 0009/7436 เรื่องขอ
พระราชทานชื่อโรงเรียน,” 5 สิงหาคม 2535     
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เวลาในการสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้มากกว่าโรงเรียนทั่วไปที่มีลักษณะไป-กลับ และเป็น
โรงเรียนแบบประจ าที่มีนักเรียนพักนอนอยู่ในโรงเรียน สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักเรียนที่เชื ่อมโยงไปถึงการจัดการศึกษาและการบริหารโรงเรียน  ประกอบกับต้องเร่งปรับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปโดยคงความ
เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไว้ โดยหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งก็คือ ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทในการดูแลและบริหารโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษเช่นนี้  แต่ให้ความส าคัญแบบ
เดียวกับโรงเรียนแบบไป-กลับ ท าให้ความพิเศษที่ควรได้รับกลับเหมือนโรงเรียนทั่วไป แม้พบว่ามี
โรงเรียนที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันอีกหลายแห่งจนท าให้มองดูเหมือนเป็นปัญหาทั่วไปที่เกิดกับ
โรงเรียนใดก็ได้ แต่ส าหรับโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจ าที่ถูกก่อตั้ง
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติควรมีปัญหาลักษณะเช่นนี้น้อยที่สุดหรือไม่ควรเกิดปัญหาในลักษณะเช่นนี้ ซึ่งเป็น
เรื่องท่ีน่าศึกษา 
 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ก่อตั้งในปี พ.ศ.
2535 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวโรกาสที่ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา ซึ่งแต่เดิมโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มีการรับนักเรียน
ทั้งประจ าและไป-กลับ ในอัตราส่วน 80:20 ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งของโรงเรียน แต่ปัจจุบัน
โรงเรียนจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานมีการรับนักเรียนประจ าทั้งหมด โดยเปิดสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่แรกเริ่มของการก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน 
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยมีแต่ตัวปูอนหรือนักเรียนที่มาจากจังหวัดอ่ืนๆ โดยเฉพาะทาง
ภาคใต้ของประเทศเป็นส่วนมาก แต่กลับไม่พบว่ามีนักเรียนในละแวกที่ตั้งของโรงเรียนเข้าศึกษาใน
โรงเรียนแห่งนี้ทั้งๆที่วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งของโรงเรียน ต้องการเปิดโอกาสให้นักเรียนในชุมชน
ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษาและจากการศึกษาเอกสาร
และค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม พบว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จ านวนนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราช-
วิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน อีกท้ังในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจ านวนนักเรียนมี
การเปลี่ยนแปลงมีการย้ายออกกลางคันและประสบปัญหาความเหลื่อมล้ าระหว่างนักเรียนจากกรณี
เด็กฝากที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิเสธได้ และยังพบปัญหาด้านบุคลากรที่ในแต่ละปีตัวบุคลากรทาง
การศึกษาทั้งสายการสอนและบุคลากรสายสนับสนุนการสอนมีการโยกย้ายบ่อย ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึง
ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ซึ่งมักจะด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในระยะเวลาสั้นๆ 
เพียงไม่กี่ปี ท าให้การพัฒนาโรงเรียนเป็นไปไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นที่ประจักษ์เท่าที่ควร อีกทั้งครูสาย
ผู้สอนจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังสามารถในการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติงานพิเศษตามที่
ได้รับมอบหมายตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน และยังต้องปฏิบัติหน้าที่ล่วงเวลาในการเป็นเวร
ประจ าวันเพ่ือดูแลนักเรียนเกือบตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน จึงส่งผลต่อสุขภาพ
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ของครูและมีเวลาในการดูแลครอบครัวของตนเองน้อย การได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องต่อ
การพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการชะงักหรือความล่าช้าในการ
พัฒนา อีกท้ังผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดูแลบุตรหลานของตนน้อยและมาร่วมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนตามที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้น้อยเมื่อเทียบกับจ านวนผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมด สิ่งเหล่านี้ล้วน
บ่งชี้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและการบริหารโรงเรียนและ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาและชื่อเสียงโรงเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน     
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยจ าเป็นต้องได้รับ         
การพัฒนาอย่างเร่งด่วนในทุกด้าน โดยใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม เพ่ือสร้างและรักษาชื่อเสียงให้เป็นที่
ประจักษ์ สร้างและรักษาความเชื่อมั่น ความไว้วางใจจากผู้ปกครอง เนื่องจากภาพลักษณ์ของโรงเรียน
เป็นสิ่งที่มีความส าคัญและเป็นส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน อีกทั้งนามโรงเรียนหรือชื่อ
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย (Queen college) เป็นนามที่โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระราชทานให้เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2535 
และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ประดับตราสัญลักษณ์ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ที่
อาคารเฉลิมพระเกียรติและที่ซุ้มประตูโรงเรียน โดยใช้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นตราสัญลักษณ์
ประจ าโรงเรียน20 อันเป็นการแสดงถึงการเป็นโรงเรียนของสมเด็จพระราชินี กอปรกับโรงเรียน       
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นสถาบันระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอีกแห่งหนึ่งของประเทศที่มีความ
จ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของโลกพร้อมกับการรักษาเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของ
ตนเองที่มีคตวามสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของชาติไว้ จึงควรเร่งพัฒนาโรงเรียนในทุกด้านอย่าง
เต็มก าลังสามารถ เพ่ือให้สมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในฐานะที่
พระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีผู้ทรงอุทิศและทุ่มเทพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจที่ทรง
บ าเพ็ญด้วยพระวิริยอุตสาหะพระราชทานแก่องค์การศึกษาของภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกร
ทั่วไป     
 การศึกษาอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและมี
ความส าคัญ เนื่องจากจะท าให้เกิดแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลที่เหมาะสมกับอนาคตของโรงเรียนอัน
จะน าไปสู่แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลที่เหมาะสมกับโรงเรียนอื่นๆ ที่เป็นโรงเรียนที่วัตถุประสงค์
พิเศษหรือมีลักษณะเช่นเดียวกัน รวมไปถึงอาจใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ 
ก าหนดรูปแบบและทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและกลุ่มโรงเรียนเฉลิม      
พระเกียรติในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นการน าเสนอเครื่องมือที่จะบอกทิศทางการด าเนินงาน

                                                           

 20 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, ประวัติโรงเรียน, เข้าถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2557, 
เข้าถึงได้จาก http://www.qc.ac.th/2013/index.php/joomla-template-showcase.html 
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หรือการบริหารโรงเรียนในอนาคต เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนเกิดประโยชน์สูงสุดและมี    
ความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ก่อให้เกิดความเตรียมพร้อม
ในทุกๆด้านสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี หลีกเลี่ยงแนวปฏิบัติที่อาจ ส่งผลต่อสถานการณ์ที่     
ไม่พึงประสงค์ รวมไปถึงเป็นไปตามพระราชประสงค์และสมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่ได้ตั้งไว้ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ 
คุณภาพและด ารงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของสถาบัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นประโยชน์ของการศึกษา
หาข้อมูลเชิงอนาคตอันเป็นการแสดงทรรศนะของผู้เชี ่ยวชาญ เป็นผู้ที ่มีความรู้ความสามารถ            
มีประสบการณ์และมีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เพ่ือวิเคราะห์แนวคิด      
หาแนวทางการบริหารจัดการในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์อันสูงสุดในการพัฒนาโรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัยและยังสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษอ่ืนๆ และ
โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโรงเรียนบรมราชินีนาถราช-
วิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1. เพ่ือทราบประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของโรงเรยีนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
2. เพ่ือทราบอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
 

ข้อค าถามการวิจัย 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการหาค าตอบการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. ประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็น
อย่างไร 

2. อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นอย่างไร 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจาก แนวคิดทฤษฎีการจัด
การศึกษา /การบริหารการศึกษาโรงเรียนประจ าและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหา
ค าตอบร่วมกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในอนาคตที่ผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อมูล จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและรวบรวมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตของ
โรงเรียน มาประกอบเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย 
ที่มา : ธวัฒน์ โควินท์, “สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนประจ า โรงเรียนบรมราชินีนาถราช
วิทยาลัย.” 23 กุมภาพันธ์ 2550. 
      : พรรณี  กาญจนวสิต, “บ.ร.ร.ในความทรงจ า,” วารสารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
ครบรอบ  10 ปี โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2543): 9-15.    
      : โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, “รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนบรมราชินี-
นาถราชวิทยาลัย ปี 2557,” 8 เมษายน 2558 
       : วิโรจน์ สารรัตนะ, “Creating the Future” (เอกสารประกอบบรรยายหลักสูตรศึกษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2556). 
      : Chapleo,Chris. “Do Universities Have “Successful” Brands?,” International 
Journal of Education Advancement 6, 1 (2005): 126-135. 
      : Jonty Butler, “The future of boarding in the 21st century: how will it 
continue to survive?” Prep School Reflecting the best in the prep & junior 
school world 76 (spring term 2013): 16-18. 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับอนาคตของโรงเรียน 

การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบรมราชินีนาถ-
ราชวิทยาลัยในอนาคต 

จากการสัมภาษณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

แนวคิดทฤษฎี 

การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  /  

การบริหารการศึกษาโรงเรียนประจ า 

อนาคตของโรงเรียน 
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย หมายถึง โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท
สหศึกษาแบบประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง บุคคลที่มีประสบการณ์หรือปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการบริหารและ
จัดการศึกษาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยที่ได้ให้ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
 ประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน หมายถึง ข้อมูล เรื่องราวที่เกิดขึ้นในด้านที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในอดีต และปัจจุบันที่ได้จาก
การศึกษาเอกสารและจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
 อนาคตโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย หมายถึง แนวทางในการด าเนินงานอันเกิด
จากการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยที่ได้มาจากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แนวคิดทฤษฎี และระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอนาคต ทั้งในแง่
การศึกษาแนวโน้ม และทางเลือกต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
จังหวัดราชบุรี ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากต ารา เอกสารวิชาการ วารสาร รายงาน
การวิจัยและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาเป็นกรอบแนวคิดหรือแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
หรือข้อค าถาม โดยมีเนื้อหาดังนี้  

1. ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยอนาคต 
1.1 ความเป็นมาและพัฒนาการของการศึกษาอนาคต 
1.2 ความหมายของอนาคตศึกษา 
1.3 ประโยชน์ของอนาคตศึกษา 
1.4 เทคนิคการพยากรณ์ 
1.5 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
1.6 อนาคตศาสตร์ทางการศึกษา 
1.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวิจัยอนาคต 

2. การศึกษาไทยในยุคศตวรรษท่ี 21 
2.1 ผู้น า/ผู้บริหารในศตวรรษท่ี 21  
2.2 ครูในศตวรรษที่ 21 
2.3 ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
2.4 การบริหารสถานศึกษาสู่ความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 

3. ลักษณะหรือบริบทโรงเรียนประจ า 
4. โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
5. ประวัติโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยโดยย่อ 

 

ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยอนาคต 
 

 เนื่องจากปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม โลกในอนาคตจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโลกหรือสังคมแห่งการสื่อสารที่ ไร้พรมแดนแทบทุกด้าน 
เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วิชาการ การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยี     
เป็นต้น จึงมีการคาดเดาถึงอนาคตของประเทศ เพราะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อการพัฒนา
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ประเทศชาติ ประเทศไทยต้องมีการปรับให้มีความพร้อมเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบน
พ้ืนฐานความพอดีที่ประเทศไทยต้องพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกับรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นชาติไทยไว้ เนื่องจากอนาคตเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ไม่
แน่นอน แต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ได้ มีนักวิชาการหลายท่านได้ค านึงถึงการมองภาพอนาคต
หรือคาดการณ์อนาคต จึงได้มีการพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยอนาคต เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับ  
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งการศึกษาอนาคตมีความเป็นมาและพัฒนาการของการศึกษาอนาคต ดังนี้ 
1. ความเป็นมาและพัฒนาการของการศึกษาอนาคต 
 ค าว่า “อนาคต (Future)” แปลว่า ยังมาไม่ถึง ซึ่งก็หมายความว่า สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น 
ดังนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่จึงเชื่อว่า อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน คาดเดาหรือคาดคะเนไม่ได้ อนาคต     
ไม่สามารถจะท านายได้ชัดตรง แต่มนุษย์ก็ยังมุ่งหวังที่จะพยากรณ์หรือพยายามคาดคะเนท านายอนาคต 
ในปัจจุบันแนวความคิดเกี่ยวกับการศึกษาอนาคตได้เปลี่ยนแปลงไปโดยเริ่มมองเห็นว่าอนาคตเป็น
เรื่องที่สามารถศึกษาและควบคุมผลักดันให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ จึงเริ่มมีการศึกษาเรื่องอนาคต
อย่างจริงจัง  จนกลายเป็นสาขาวิชาการแนวใหม่ที่เรียกว่า อนาคตวิทยา (Futurology) หรืออนาคตนิยม 
(Futurism) ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับอนาคต เรียนกว่า “นักอนาคตนิยม” โดยนักอนาคตนิยม ได้พัฒนา
ระเบียบวิธีวิจัย ทีเรียกว่า การวิจัยอนาคต (futures Research) ขึ้นมาใช้เพ่ือพัฒนาหลักทฤษฎีของ
อนาคตศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมีระบบและเชื่อถือได้  เพ่ือให้คนทั่วไปได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การวิจัยอนาคต เพ่ือปูองกันปัญหา วางแผนที่เป็นไปได้และเหมาะสมและเพ่ือเป็นการประเมินและ
พัฒนาสถาบันต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของอนาคต 1   

กฤษดา  กรุดทอง  ได้กล่าวถึงพัฒนาการของการวิจัยอนาคตไว้ว่า ในปี ค.ศ.1907 ดี. ซี.    
กิลฟิลแลม (D.C. Gilfillam) ได้เสนอวิธีการศึกษาอนาคตข้ึนเป็นบุคคลแรกและต่อมาในปี ค.ศ. 1930  
รัฐบาลอเมริกาได้สนับสนุนการวิจัยด้านนี้ จนกระทั่งในปีค.ศ. 1944 โอ เค  เฟรชเทียม (O.K. 
Flechtheim) ได้เริ่มใช้ค าว่า “Futurology” ในราวทศวรรษ ค.ศ. 1960 การวิจัยอนาคตเริ่มมี
รูปแบบวิธีการที่ชัดเจนมากขึ้นจึงเกิดความสนใจเรื่องการท านายและควบคุมอนาคตมากขึ้น แต่เพ่ิงจะ
แพร่หลายและจริงจัง หลังจากที่ อัลวิน ทอฟฟ์เลอร์ (Alvin Toffler) ได้เขียนหนังสือเรื่อง “Future 
Shock” และนิโคลัส เรสเชอร์ (Nicholas Rescher) และโอลาฟ เฮลเมอร์ (Olaf Helmer) ได้พัฒนา
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) มาใช้ศึกษาอนาคต ต่อมาในปี ค.ศ. 1964 โอลาฟ เฮลเมอร์ 
(Olaf Helmer) และเจมส์ กอร์ดอน (Jame Gordon) ในนามบริษัทแรนด์ ได้ท าการวิจัย Long – 

                                                           

 1 วิโรจน์ สารรัตนะ, “การบริหารการศึกษา หลักการและวิวัฒนาการของทฤษฎีการ
บริหาร หน้าที่ทางการบริหารประเด็นทางการบริหาร ข้อเสนอกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย ,” วารสาร
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2, 1 (2551): 101-125 



19 
 

  

Range Forecasting Study เพ่ือท านายเหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 103 โครงการ เช่น การลง     
ดวงจันทร์ การเปลี่ยนหัวใจมนุษย์ การติดต่อทางจิต การวิศวกรรมพันธุ์ เป็นต้น ในทศวรรษนี้ถือว่า 
การวิจัยอนาคตได้รับการยอมรับเป็นที่เชื่อถือกันทั่วไป หลังจากปี ค.ศ. 1967 เป็นต้นมา การวิจัย
อนาคตได้แพร่หลายเข้าไปในยุโรป เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และอิตาลี ในปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส เบอร์ตรัง เดอ ยองเวเนล (Bertrand de jonvenel) ซ่ึงเป็นนักอนาคตนิยม ได้จัดตั้งสโมสร
แห่งโรมขึ้น (Club of Rome) ผลงานส าคัญของคณะนักวิจัยอนาคตกลุ่มนี้ คือในปี ค.ศ. 1972 ได้
เสนอ “ขีดจ ากัดความเจริญ” (The Limit of Growth) ซึ่งเป็นการสร้างภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้นในปี 
ค.ศ. 2000 ด้วยการฉายภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร ทรัพยากร การผลิตอาหารและ
มลภาวะ และในปี ค.ศ. 1974 ได้เสนอทางเลือกและการแก้ไขปัญหาจากความเจริญของมนุษยชาติ 
โดยใช้ชื่อว่า “มนุษยชาติ ณ จุดหันเห” (Mankind at The Turning Point) ในช่วงระยะเวลา ค.ศ. 
1960 – 1969 การวิจัยอนาคตได้พัฒนาก้าวหน้ามาก มีระเบียบวิธีการ (Methodology) เฉพาะของ
ตนเอง นับตั้งแต่นั้นมาการวิจัยอนาคตได้เข้าไปมีบทบาทอย่างส าคัญต่อการตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย 
และวางแผนขององค์การธุรกิจต่างๆ ซึ่งในปี 1970 ทอฟฟ์เลอร์ ได้ชี้ให้เห็นว่า สังคมมนุษย์ก้าวไปสู่
อนาคตที่รวดเร็วเกินไป เขาจึงได้เสนอแนวทางส าหรับสังคมในอนาคตที่จะต้องเผชิญกับภาวการณ์
แนะแนววิกฤติการณ์ (Crisis Counseling) การควบคุมเทคโนโลยีไปจนถึงการใช้อนาคตวิทยาทาง
สังคม (Social Futurism) แต่สิ่งส าคัญ คือ ความสามารถของระบบโรงเรียนและการศึกษาตลอดชีวิต 
วิธีการวิจัยอนาคตได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือก าหนดนโยบายและวางแผน ถือได้ว่าเป็นเทคนิคหนึ่ง
ของการวางแผนผนวกเข้ากับการวิจัยนโยบาย (Policy Research) ซึ่งได้รับการพัฒนาพร้อมกันใน
ระยะเวลาดังกล่าว2   
 การวิจัยอนาคตเป็นที่สนใจกันอย่างแพร่หลายทั้งกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
บริษัท และบุคคล ซึ่งการวิจัยหรือการศึกษาอนาคต จะช่วยให้ผู้วิจัยหรือหน่วยงานต่างๆ เข้าใจความ
เป็นไปได้ของสิ่งต่างๆ ในปัจจุบันได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นบทบาทและหน้าที่ส าคัญ
ที่สุดของการวิจัยอนาคตหรือการศึกษาอนาคต เพราะข้อมูลจากการศึกษาอนาคตเป็นตัวช่วยให้
จัดการกับความไม่แน่นอน (uncertainty)  ด้วยการสร้างความกระจ่างในสิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่มีโอกาส
จะเกิดขึ้นมากที่สุดในอนาคต การวิจัยเชิงอนาคตมีขอบเขตของการวิจัยโดยแบ่งตามระยะเวลา       
ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ประกอบด้วย  
 ระยะที่ 1   Near Term Future   อนาคตภายใน 1 ปี นับจากปัจจุบัน  

 ระยะที่ 2   Short Range Future  อนาคตระหว่าง 1-5 ปี นับจากปัจจุบัน 

                                                           

 2 กฤษดา กรุดทอง, “การวิจัยอนาคต,” วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนา 3 ( มกราคม 2530): 
12-18.  
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 ระยะที่ 3  Middle Range Future  อนาคตระหว่าง 5-20 ปี นับจากปัจจุบัน 
 ระยะที่ 4  Long Range Future   อนาคตระหว่าง 20-50 ปี นับจากปัจจุบัน 
 ระยะที่ 5  Far Future   อนาคตตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป นับจากปัจจุบัน  
  จะเห็นได้ว่า การก าหนดระยะเวลาในการวิจัยแบ่งออกเป็นหลายระยะด้วยกัน  ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับความสนใจและเปูาหมายในการวิจัย 3  
 

2. ความหมายของอนาคตศึกษา 
 อนาคตศึกษา ประกอบด้วยสองส่วนคือ ค าว่า “อนาคต” และ ค าว่า “ศึกษา” ซึ่งค าว่า 
“อนาคต” แปลว่า ยังไม่มาถึงหรือเวลาภายหน้า ส่วนค าว่า “ศึกษา” มาจากภาษาบาลี คือ ค าว่า     
สิกฺขา มีรากศัพท์ คือ ส+อิกฺข  แปลว่า การเล่าเรียน ฝึกฝน และอบรม4 ส าหรับแนวคิดอนาคตศึกษา 
(Futures Studies) มีจุดเริ่มต้นมาจากมุมมองอนาคตนิยมซึ่งมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ 
จนกระทั่งต่อมาได้มีความสนใจอนาคตศึกษาอย่างจริงจังและพัฒนาวิธีการศึกษาอนาคตอย่างเป็น
ระบบจนที่สุดจึงได้กลายเป็นศาสตร์5  
 “อนาคตศึกษา” แปลมาจาก ภาษาอังกฤษว่า “Futures Studies” ซึ่งหมายถึง วิชา
สาขาใหม่ที่ศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต ตลอดจนระเบียบวิธีที่ใช้ในการศึกษา
แนวโน้มและทางเลือกต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต โดยจะประกอบไปด้วยเนื้อหาอย่างน้อย 2 
ส่วนใหญ่คือ 1) ส่วนที่เป็นแนวคิด (Perspectives)และทฤษฎี (Theories) ซึ่งอาจใช้ค ารวมว่า 
อนาคตนิยม (Futurism) และ 2) ส่วนที่เป็นระเบียบวิธี (Methodologies) นอกจากนี้อาจจะพบค า
อ่ืนๆที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับค านี้ อีกหลายค า เช่น Futurics, Futurology, 
Futuribles, Prognostics, และ Anticipatory Science เป็นต้น แต่ละค าก็มีความหมายและ
ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวตามแนวคิดของคนที่คิดขึ้น แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือการเน้นเรื่องอนาคต ผู้ที่
ท าการศึกษาอนาคตอย่างเป็นระบบโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอนาคตแบบต่างๆ เรียกว่า  นักอนาคตนิยม 
ทั้งนี้ ที่มาของอนาคตศึกษา เริ่มมาจากมุมมองความเชื่อและความสนใจศึกษาถึงความเป็นไปได้ใน

                                                           

 3 เฉลิมลาภ ทองอาจ, การวิจัยอนาคต (Future research), เข้าถึงเมื่อ 24 ธันวาคม 
2558, เข้าถึงข้อมูลได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/422129. 
 4 ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน, เข้าถึง
เมื่อ 24 ธันวาคม 2558, เข้าถึงข้อมูลได้จาก http://www.royin.go.th/dictionary/ 

 5 กฤษดา กรุดทอง, “การวิจัยอนาคต,”วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนา, 12-18. 
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อนาคตอย่างเป็นระบบ6  ซึ่งในปัจจุบันมีทฤษฎีและเทคนิคการศึกษาอย่างเป็นระบบมากขึ้น จึงมีผู้ให้
นิยามเกี่ยวกับอนาคตศึกษาที่มีนัยรวมถึงการศึกษาอนาคตไว้  ดังเช่น 
 Cornish ได้กล่าวถึงการเปรียบเทียบค าสองค า คือ ค าว่า “การท านาย” และ “การดู
โชคชะตา (fortune telling) ว่า แม้ค าท้ังสองจะเป็นเรื่องเก่ียวกับการคาดการณ์ถึงอนาคตเช่นกัน แต่
มีความแตกต่างกัน คือ “การท านาย” เชื่อว่าโลกแห่งอนาคตสามารถสามารถเกิดขึ้นด้วยการตัดสินใจ
และการกระท าของมนุษย์ มากกว่าจะเป็นเรื่องของโชคชะตา ยิ่งกว่านั้นการท านายจะอาศัยวิธีการเชิง
เหตุผลหรือเชิงวิทยาศาสตร์ และมีความเกี่ยวข้องกับส่วนรวมและความเจริญรุ่งเรืองของอนาคต7  
 จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ กล่าวว่า นักอนาคตจะไม่ตอบค าถามลักษณะที่ว่าจะเกิดขึ้น
หรือไม่แต่จะตอบค าถามในลักษณะที่ว่าจะเป็นอย่างไร หรือกล่าวอีกนัยคือ นักอนาคตมิได้คาดเดาว่า
จะเกิดเหตุการณ์จริงหรือไม่  หากเพียงแต่ให้ความสนใจว่า มีความเป็นไปได้จริงมากน้อยเพียงใด มี
แนวโน้มหรือโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น แล้ว “ถ้าเกิด....ขึ้น จะเป็นอย่างไร” 8 
 ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ กล่าวถึงเรื ่องอนาคตศึกษาในมิติของการศึกษาอนาคต 
“futures  research” ว่า เป็นการศึกษาที่ต้องการได้รับค าเตือนหรือสิ่งที่แจ้งให้ทราบถึงสิ่งที่อาจ
เกิดข้ึน แต่มิใช่เป็นการท านายว่าจะเกิดขึ้นจริงทั้งหมด  ซึ่งสามารถแบ่งการคาดการณ์อนาคตดังกล่าว
เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) การคาดการณ์จากค่ากลาง (normative forecasting) มุ่งที่ค าถามว่า อะไร
เป็นอนาคตที่ต้องการ การคาดการณ์แบบนี้ใช้เทคนิคในการตอบค าถามถึงอนาคตที่พึงประสงค์และ
อนาคตที่ต้องการจะเป็น 2) การคาดการณ์จากการค้นหาค าตอบ (exploratory forecasting) การ
คาดการณ์แบบนี้ใช้เทคนิคค้นหาค าตอบว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นมีอะไร ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตาม 9 

                                                           

 6 จุมพล พูลภัทรชีวิน, “การปฏิบัติการวิจัยด้วย EDFR,” วารสารบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 1, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2548): 19. 
 7 William R. Cornish, Intellectual Property: Patents, 4 (London: Sweet & 
Maxwell, 1999). 
 8 จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์, เด็กไทยบนทางสามแพร่ง : บทสังเคราะห์กรณีศึกษาเด็ก
และเยาวชนรายจังหวัดในโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2547 
– 2548, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550). 
 9 ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ, “การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและแผนการเตรียมรับของ
ผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
2546). 
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 วิโรจน์ สารรัตนะ  กล่าวว่า การศึกษาอนาคตเป็นการท านายถึงสภาพปัญหาและโอกาส
ที่เป็นไปได้ของเหตุการณ์ในอนาคตของสังคมด้านต่างๆ เช่น ด้านตัวบุคคล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และด้านการเมือง เป็นต้น อันเป็นผลเนื่องจากแหล่งที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะ
เป็นปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ ปัจจัยด้านที่เป็นความคิดหรืออุดมการณ์และด้านที่
เป็นวัตถุ หรือทั้งจากปัจจัยที่เป็นมนุษย์และท่ีมิใช่มนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญและจ าเป็น10  
 เทียนฉาย กีระนันท์ ได้กล่าวถึง การวิจัยเชิงอนาคตว่าเป็นการศึกษ าเพ่ือมองถึง
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่น่าจะเป็นไปได้ในอนาคต รวมถึงปฏิสัมพันธ์และผลกระทบในระหว่าง
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมต่างๆ ที่เป็นทางเลือกของเรื่องที่จะศึกษาที่คาดว่าจะเป็นไปได้ (possible) 
หรือน่าจะเป็นไปได้ (probable)  โดยมีจุดมุ่งหมายต่อไปนี้ 1) เพ่ือบรรยายอนาคตรูปแบบต่างๆ ที่
เป็นไปได้หรือน่าจะเป็นของกลุ่มประชากรที่ศึกษา 2) เพ่ือประเมินสถานภาพในปัจจุบันกับความรู้
ต่างๆ ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันกับอนาคตที่เป็นไปได้ในแต่ละทาง 3) เพ่ือบ่งชี้ผลกระทบและผลต่อเนื่องที่
เป็นไปได้ต่างๆ ของแต่ละอนาคต และ 4) เพ่ือเข้าใจเบื้องหลังของกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ11 

 นาตยา  ปิลันธนานนท์ ได้กล่าวถึง ลักษณะที่ส าคัญของการศึกษาอนาคตจะต้องมี
ลักษณะส าคัญอยู่ 9 ลักษณะ ดังนี้ 1) เวลา โดยการกล่าวถึงระยะเวลาในอนาคตศาสตร์ มักกล่าวเป็น
ช่วงเวลา เช่น “จากนี้ไปอีก 20-30ปีข้างหน้า” ในการมองภาพอนาคตนั้น เน้นถึงสภาพเงื่อนไขและ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลต่อความเป็นไปได้ของอนาคตของสิ่งที่เราก าลังศึกษาและ
ทางเลือกของการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต สิ่งนั้นก็ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจในปัจจุบันด้วย 2) ปัญหาซึ่งมี
อยู่อย่างน้อย 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง มิใช่เป็นปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบในหน่วยงานหรือ
การตัดสินใจของใครโดยเฉพาะ ประการที่สอง มักจะน าแนวทางต่างๆ จากหลายสาขาวิชามาใช้ใน
การแก้ปัญหา โดยให้สัมพันธ์กับปัญหาที่แท้จริงที่เป็นอยู่ และประการสุดท้าย ปัญหาอาจก่อตัวขึ้น 
เพ่ือเป็นการวิเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่การแก้ปัญหาที่แน่นอนยังไม่สามารถคาดหวังได้ 3) ความไม่
แน่ใจและความไม่ต่อเนื่องในการศึกษาอนาคตอาจมีมาก แต่ในสภาพความเป็นจริงในสังคม 
ปรากฏการณ์หลายอย่างมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ต่อเนื่องและไม่คงที่ เนื่องจากมีตัว
แปรอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งนักวิจัยอนาคตให้ความส าคัญว่า เป็นองค์ประกอบที่

                                                           

 10  วิโรจน์ สารรัตนะ, ผู้บริหารโรงเรียน: สามมิติการพัฒนาวิชาชีพสู่ความเป็นผู้บริหารที่
มีประสิทธิภาพ (กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสุทธิ์, 2548) 

 11 เทียนฉาย  กีระนันท์, วิถีใหม่การจัดการศึกษาของชาติ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2529), 103-129, อ้างถึงใน ละเอียด แจ่มจันทร์, “อนาคตภาพของหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ สาหรับพยาบาลวิชาชีพ สังกัด กระทรวงสาธารณสุข”(ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, 2540),  96. 
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ส าคัญต่อการศึกษาอนาคต 4) ความพอเพียง เนื่องจากอนาคตเป็นเรื่องราวของความไม่แน่ใจและยัง
ไม่เกิดขึ้น เพราะข้อจ ากัดในความรู้เกี่ยวกับอนาคตของสิ่งนั้น ผลที่ได้จากการวิจัยอนาคต จึงมี
ลักษณะไม่ยุติที่ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่มักจะมีหลายทางเลือก ดังนั้น การวิจัยอนาคตจึงมักเกี่ยวข้อง
กับการแสวงหาทางเลือกแห่งอนาคต 5) ทฤษฎี โดยทั่วไปแล้ว การวิจัยอนาคตไม่ได้ผูกพันกับทฤษฎีที่
อธิบายความเป็นเหตุเป็นผลของเหตุการณ์ต่างๆได้ แต่ก็มิได้หมายความว่า  การวิจัยอนาคตจะใช้วิธี
พยากรณ์โดยอาศัยสัญชาตญาณ แต่ในการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของเหตุการณ์
ต่างๆ และการจัดล าดับเหตุการณ์ต่างๆ นักวิจัยอนาคตจะมีอิสระมากกว่านักสังคมศาสตร์ที่มักจะใช้
ทฤษฎีตลอดจนข้อสมมติในเชิงทฤษฎีต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า การวิจัยอนาคตมีผลต่อการพัฒนาทฤษฏี
ต่างๆ 6) เทคนิคการวิเคราะห์ บางครั้งมีผู้กล่าวว่า การวิจัยอนาคตมีลักษณะของการพยากรณ์แบบ
การใช้จินตนาการ โดยยกตัวอย่าง เทคนิคการพยากรณ์แบบสร้างอนาคตภาพ (scenario) การ
คาดการณ์อนาคต (delphi) ซึ่งตรงข้ามกับวิธีการที่มีลักษณะเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แต่ความ
จริงแล้วในการศึกษาเรื่องเดียวกัน นอกจากนี้ วิธีการอ่ืนๆ เช่น การวิเคราะห์ระบบ ( system 
analysis) และการวิเคราะห์นโยบาย (policy analysis) ก็มีผู้น ามาใช้กับการวิจัยอนาคต จึงมี
ลักษณะผสมผสานกันระหว่างวิธีการทางวิทยาศาสตร์และวิธีการเชิงพรรณนา 7) การน าผลที่ได้ไปใช้ 
ผลที่ได้จากการวิจัยอนาคตน าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน และการ
ตัดสินใจ ตลอดจนให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่ต้องการข้อมูลเฉพาะเรื่อง  8) ความสัมพันธ์กับวิธีการ
วางแผน การวิจัยอนาคตมีส่วนร่วมในการวางแผนและวิธีการตัดสินใจอยู่มากที่ช่วยให้มีการวางแผน
รวมถึงการเตรียมการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 9) ค่านิยม เปูาหมายและปทัสถาน บางคนกล่าวว่า 
ปทัสถาน ควรแยกออกจากวิจัยอนาคต โดยให้ความเห็นการวิจัยอนาคตมีอิทธิพลต่อการวางแผน การ
ตัดสินใจโดยไม่ทางตรงก็ทางอ้อม อย่างไรก็ตาม อนาคตของสิ่งที่มีพ้ืนฐานของค่านิยม เปูาหมายและ
ปทัสถานต่างกัน ย่อมมีผลต่อการก าหนดการวาแผนและความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่านิยม และ
เปูาหมายไว้ล่วงหน้า กล่าวสรุปได้ว่า ค่านิยม เปูาหมายและปทัสถานล้วนมีผลต่อการท าให้สิ่งที่เรา
ศึกษาเก่ียวกับอนาคตมีผลต่างๆ กันไปด้วย12 
 จุมพล พูลภัทรชีวิน กล่าวว่า ค าว่า อนาคตศึกษา แม้จะแปลมาจาก ค าว่า Futures 
Studies แต่ก็อาจจะพบค าอ่ืนๆ ที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับค านี้อีกหลายค า เช่น Futurics, 
Futurology, Futureless, Prognostics, และ Anticipatory Science เป็นต้น โดยแต่ละค าก็มี
ความหมายและลักษณะพิเศษเฉพาะตัวตามแนวคิดของบรรดานักคิดทั้งหลาย แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ
การเน้นเรื่องอนาคต ซึ่งภาพรวมประกอบไปด้วยเนื้อหาอย่างน้อย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1) ส่วนที่เป็น
แนวคิด (perspectives) และทฤษฎี (theories) ซึ่งอาจใช้ค ารวมว่า “อนาคตนิยม”(futurism)     

                                                           

 12 นาตยา ปิลันธนานนท์, อนาคตศาสตร ์(กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2526). 
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โดยเป็นมุมมองความคิดที่มุ่งเน้นการมองไกลออกไปในอนาคต เพื่อสร้างอนาคต มองถึงแนวโน้ม     
ในอนาคตทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือมองออกไปในสิ่งที่จะสร้างให้เกิด หรืออีกนัย
คือพยายามจะท าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าข้อเท็จจริง (fact) ในอนาคต และ 2)ส่วนที่เป็นระเบียบวิธี 
(methodologies) อาจเรียกว่าการวิจัยอนาคต (Futures research) ซึ่งเป็นเรื่องของวิธีการศึกษา
เกี่ยวกับอนาคตที่มิใช่เน้นข้อเท็จจริง (fact) เช่นงานวิจัยทั่วไป แต่เป็นเรื่องวิธีการศึกษาแนวโน้มและ
สิ่งที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต หรือแนวโน้มที่เป็นไปได้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทางเลือกหลายทางที่
จะเป็นได้ แนวโน้มที่เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมด 13  
 จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า “อนาคตศึกษา” หมายถึง แนวคิดทฤษฎี และระเบียบวิธีที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาอนาคต ทั้งในแง่การศึกษาแนวโน้ม และทางเลือกต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ใน
อนาคต มีนักอนาคตเป็นผู้ท าการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยอาศัยตรรกะ เหตุผล มากกว่าการคาดเดา
หรือท านายโชคโดยปราศจากความเป็นไปได้หรือเหตุผลรองรับ 
 
3. ประโยชน์ของการศึกษาอนาคตหรืออนาคตศึกษา 
 ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายและตลอดเวลา ในสังคมที่มี    
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสลับซับซ้อนเช่นปัจจุบัน เกือบทุกคนและเกือบทุกองค์กรมีโอกาส
ประสบปัญหาต่างๆ มากมาย ซึ่งปัญหาที่ประสบและพยายามหาทางแก้ไขกันอย่างเอาจริงจังนี้ เป็น
เหตุผลที่ท าให้คิดถึงอนาคตกันขึ้น  ดังนั้น  องค์การจึงจ า เป็นมุ ่งพัฒนาตนเอง เพ่ือให้ทันต่อ             
การเปลี่ยนแปลงและเจริญก้าวหน้าและปรับตัวได้อย่างเท่าทันและเหมาะสม จึ งให้ความส าคัญต่อ
การศึกษาอนาคตเพราะเห็นว่ามีประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยาว ซึ่ง Cornish อ้างใน สาคร 
มหาหิงคุ์ ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการศึกษาอนาคต ไว้ดังนี้ 1) ช่วยในกระบวนการตัดสินใจ เนื่องจาก
การศึกษาอนาคต จะได้ข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ในการมองปัญหา หาวิธีแก้ปัญหา ประเมิน
ทางเลือก หลีกเลี่ยงการสูญเสีย 2) ช่วยในการเตรียมคนส าหรับอนาคตที่ก าลังเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้จะ   
ท าให้คนมองไปในเหตุการณ์ข้างหน้า จึงเน้นโอกาสการพัฒนาความมั่นใจ ด า เนินการตามแผนอย่าง
รัดกุม เนื่องจากเตรียมคนไว้รับสถานการณ์แล้ว 3) ส่งเสริมให้เกิดความปรองดองและร่วมมือกัน เป็น
การเริ่มต้นใหม่ ละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีในอดีตไปมุ่งค านึงถึงสิ่งที่ดีๆในอนาคต 4) ช่วยในการสร้างสรรค์ 
การศึกษาอนาคตสามารถชักจูง ให้ความสนใจต่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  5) เป็นเทคนิคใน  
ด้านการศึกษา ชักน าให้ผู้ที่อยู่ในวัยเรียน วัยศึกษาได้พยายามมองอนาคต และเกิดความตระหนักว่า 
เขาสามารถสร้างอนาคตได้ สามารถเลือกสรรในสิ่งที่ดีกว่าได้ และ 6) ช่วยสร้างปรัชญาแห่งชีวิต    

                                                           

 13 กฤษดา กรุดทอง, “การวิจัยอนาคต,”วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนา, 12-18. 
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ช่วยให้คนคิดอย่างเป็นระบบ ท าให้เปลี่ยนบทบาทของตนเอง เป็นการเตรียมตัวปูองกันต่อ
ปัญหาล่วงหน้า14 
 จุมพล พูภัทรชีวิน อ้างถึงใน พีรศักดิ์ วรฉัตร ได้น าเสนอถึงประโยชน์ของการศึกษาและ
วิจัยอนาคตว่าเป็นการศึกษาและการวิจัยอนาคตมีประโยชน์หลายประการ ซึ่งสามารถสรุปแต่ละข้อ
ดังต่อไปนี้ 1) การศึกษาและการวิจัยอนาคตช่วยให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญ และจ าเป็นเกี่ยวกับอนาคตท่ี    
จะน ามาใช้ในกระบวนการตัดสินใจ การก าหนดนโยบาย และการวางแผน 2) ช่วยเตรียมมนุษย์ให้มี  
ความพร้อมที่จะเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 3) กระตุ้นให้มนุษย์ท าการศึกษา
อนาคตอย่างมีสติ 4) ช่วยให้มนุษย์เห็นถึงความส าคัญ และความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ท าให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างกันมาก 5) ช่วยชี้น าและเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
ความคิด 6) ช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 7) ช่วยกระตุ้นให้มนุษย์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใฝุหาความรู้
โดยการเป็นผู้สร้างความรู้มากกว่าเรียนสิ่งที่ผู้อ่ืนบอกหรือท ามาแล้วแต่เพียงอย่างเดียว 8) ให้แนวคิด
ในการพัฒนาปรัชญาชีวิตที่ผสมกลมกลืน และ9) ให้สันทนาการและความสนุกสนานเพลิดเพลิน15 
 วิโรจน์ สารรัตนะ ได้สรุปให้เห็นถึงประโยชน์ของการศึกษาอนาคตในหนังสือการวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา: แนวคิดและกรณีศึกษา ไว้ว่า 1) ช่วยในกระบวนการตัดสินใจ ก าหนดกรอบ
การท างานในการตัดสินใจเผื่อการวางแผน โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นที่สามารถได้มาด้วยการศึกษา
อนาคต ซึ่งต้องเป็นพ้ืนฐานให้นักวางแผนน าไปพิจารณาประกอบการวางแผนการก าหนดนโยบาย 
หรือตัดสินใจได้ หรือช่วยในการตัดสินใจหาทางปูองกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนกลายเป็นปัญหา
ขั้นวิกฤต และการตัดสินใจเพ่ือให้มีการกระท ากับโอกาสที่คาดว่าจะเป็นไปได้และเหมาะสม หรือช่วย
ในการตัดสินใจ เลือกวิธีการปูองกันปัญหาจากหลายๆวิธีที่นักอนาคตได้เสนอทางเลือกเอาไว้ให้ หรือ 
ช่วยให้สามารถประเมินทางเลือกของนโยบายและการปฏิบัติเนื่องจากนักอนาคตได้ช่วยประเมิน
ทางเลือกต่างๆ เอาไว้ โดยวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เป็นไปได้ท่ีจะมีต่อโลกแห่งอนาคตนั้น หรือช่วยเพ่ิม
โอกาสในการเลือกสรร จากทางเลือกหลายๆทางที่เสนอแนะไว้ 2) ช่วยในการเตรียมคนส าหรับ
อนาคตที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ การศึกษาความเป็นไปได้ของอนาคต จะท าให้ประชาชนเกิด     

                                                           

 14 สาคร มหาหิงคุ์, การวิจัยเชิงอนาคต (Futures Research), เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม  
2559, เข้าถึงได้จาก http://doctorsakorn.gagto.com/?cid=98067. 

 15 จุมพล พูลภัทรชีวิน, “การปฏิบัติการวิจัยด้วย EDFR,” วารสารบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 1, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2548) : 19, อ้างถึงใน พีระศักดิ์ วรฉัตร, 
“รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ ตามแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow) ในวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความเป็นผู้น า และการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, 2550). 
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ความมั่นใจในตนเอง นอกเหนือจากนี้ ยังท าให้เกิดความม่ันใจ และมองอนาคตในแง่ดี สามารถจัดการ
กับปัญหาต่างๆด้วยความสนใจ 3) ส่งเสริมให้เกิดความปรองดองและร่วมมือ เนื่องจากอดีตเป็นสิ่งที่
ผิดพลาดมาแล้ว แต่สาหรับอนาคตเป็นโลกแห่งความฝันที่สามารถท าให้เกิดเป็นจริงได้ หากใช้ความ
พยายาม 4) ช่วยในการสร้างสรรค์ การศึกษาอนาคตจะสามารถชักจูงและให้ความสนใจต่ อการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพราะการมองอนาคตที่ห่างไกลออกไปมากกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า 
และสามารถมองได้อย่างสร้างสรรค์ มีอิสระในการคิด และมีความเป็นไปได้  5) เป็นเทคนิคในด้าน
การศึกษา อนาคตเป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมอย่างหนึ่งที่จะช่วยชักจูงให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความตระหนัก
ว่า จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้น เพ่ือสนองความต้องการได้  และ6) ช่วยในการสร้าง
ปรัชญาแห่งชีวิต การศึกษาอนาคตจะช่วยให้บุคคลเกิดความคิดเกี่ยวกับเปูาหมายชีวิตอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งจะท าให้บุคคลเปลี่ยนบทบาทของตนเองเป็นการเตรียมตัวเพ่ือปูองกันต่อปัญหาล่วงหน้า16 
 
4. เทคนิคการพยากรณ์ 
 การศึกษาวิธีการพยากรณ์ ได้เริ่มขึ้นอย่างจริงจัง เมื่อปี ค.ศ. 1907 โดย เอส. โคลอม    
กิลฟิลแลม (S. Colum Gilfillam) เป็นบุคคลแรกที่พยายามให้ความหมายสิ่งที่เราเรียกว่า การพยากรณ์                          
เชิงส ารวจ และเป็นบรรทัดฐาน ต่อมาในปี ค.ศ. 1944  ออสซิพ  เฟรชเชียม (Ossip Flechtheim) ได้
ก าหนด  ค าว่า “Futrology” ขึ้น เพ่ือใช้อธิบายการศึกษาอนาคตในเชิงวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม 
วิชาอนาคตศาสตร์ก็ยังไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์เท่าใดนัก จนกระทั่งเข้าสู่ปี ค.ศ. 1960 การวิจัยอนาคต
เริ่มมีเทคนิคพยากรณ์ที่เป็นวิทยาศาสตร์และมีความชัดเจนมากขึ้น17  ซึ่งได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ใน
การก าหนดนโยบายและวางแผน ส าหรับเทคนิคการพยากรณ์นั้น Joseph E.C. อ้างใน วิโรจน์       
สารรัตนะ ได้จ าแนกหลักการพ้ืนฐานไว้ 3 ลักษณะได้แก่ 1) การพยากรณ์เชิงส ารวจ (Exploratory 
Forecasting) เป็นการพยากรณ์ที่อาศัยปรากฏการณ์ ในอดีตและปัจจุบันเป็นแนวโน้มที่บอกถึง
อนาคตที่เป็นไปได้ โดยให้ความสนใจเกี่ยวกับอนาคตที่เป็นไปได้ (Probable Future) และโอกาสที่จะ
เป็นไปได้ (Plausible Future) 2) การพยากรณ์เชิงปทัสถาน (Normative Forecasting) เป็นการ
พยากรณ์ที่เริ่มต้นจาก เปูาหมาย (Goal) ในอนาคตที่พึงปรารถนาไว้ก่อน แล้วจึงสร้างทางเลือกที่
เป็นไปได้ ที่จะให้เกิดผลตามเปูาหมายที่พึงปรารถนาที่ก าหนดได้หรือให้ความสนใจเกี่ยวกับอนาคตที่
น่าจะเลือก (Preferable Future) และ 3) การพยากรณ์ที่อาศัยรูปแบบหรือแบบจ าลอง (Forecasting 
Modeling หรือ Forecasting Simulation) โดยอาศัยกฎเกณฑ์ธรรมชาติมาเป็นแนวทางใน          

                                                           

 16 วิโรจน์ สารรัตนะ, การวิจัยทางการบริหารการศึกษา แนวคิดและกรณีศึกษา 
(กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน์, 2554). 

 17 กฤษดา กรุดทอง, “การวิจัยอนาคต,”วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนา, 12-18. 
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การพยากรณ์ เช่น กฎ ธรรมชาติทางกายภาพ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือน ามาเป็นรูปแบบหรือแบบจ าลองที่จะท าความเข้าใจโครงสร้างของอนาคตที่จะพยากรณ์ 18 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิควิจัยอนาคต เพ่ือน ามาใช้ประกอบการวิจัย ท าให้ทราบว่า
การวิจัยอนาคตมีวิธีการหรือเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบต่าง ๆ จากหลักการพ้ืนฐานของการศึกษา
อนาคต สามารถจ าแนกได้ 18 วิธี คือ 1) เทคนิคการพยากรณ์เชิงส ารวจแนวโน้ม (Trend 
Exploratory Forecasting) เป็นการส ารวจเรื่องราวในอดีต เพ่ือแสวงหาแนวทางที่สืบเนื่องมาสู่
ปัจจุบันและสู่อนาคตโดยเชื่อว่าแนวโน้มของสิ่งต่างๆ เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันไป 2) เทคนิคการพยากรณ์
แบบเดลฟาย (Delphi Forecasting) เป็นการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับความคาดหวังเรื่องอนาคตจากบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง  3) เทคนิคการ
พยากรณ์แบบเมตริกซ์ (Matrix Forecasting) หรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ เป็นเทคนิค
ที่แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ อาจมีผลกระทบต่อกันและกันได้อย่างไร ใช้เป็นวิถีทาง
ส าหรับพิจารณาว่าแรงผลักดันต่าง ๆ ล้วนมีส่วนในการสร้างอนาคตอย่างไร ซึ่ง เป็นการแยกแยะ
อนาคตที่มีความซับซ้อนเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ โดยแต่ละองค์ประกอบย่อยมีอิสระออกจากกัน ให้มี          
การเปรียบเทียบซึ่งกันและกัน เช่น ในด้านประสิทธิผล การลงทุน และผลที่ได้ ความเป็นไปและ    
ความต้องการ 4) เทคนิคการพยากรณ์แบบวงล้ออนาคต (Futures Wheel Forecasting) เป็น
เทคนิคการประเมินความคงที่ภายในของการพยากรณ์แนวโน้ม โดยเริ่มปัญหาที่ศูนย์กลางแล้ วจาก
ปัญหานี้จะท าให้เกิดสิ่งต่างๆ เชื่อมโยงออกไป 5) เทคนิคการพยากรณ์สถานการณ์จ าลอง (Simulation 
Forecasting) เป็นการสร้างอนาคตจ าลอง และใช้พยากรณ์ความเป็นไปได้ของอนาคต 6) เทคนิค  
การพยากรณ์แบบภาพอนาคต (Scenario Forecasting) เป็นเทคนิคที่ใช้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ
อนาคต เป็นแนวทางในการแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับอนาคตที่เป็นไปได้ และ
กระบวนการสร้างภาพท าให้ผู้เขียนหรือผู้อ่านได้แนวทางในการตรวจสอบอนาคตและการตัดสินใจใน
แนวทางต่าง ๆ 7) เทคนิคการพยากรณ์แบบแขนงต้นไม้สัมพันธ์และแผนที่บริบท (Relevance Tree 
and Contextual Map Forecasting) เป็นวิธีการพยากรณ์ท่ีมุ่งเปูาหมายเป็นหลัก โดยมีทางเลือกต่าง ๆ 
เป็นแนวทางเพ่ือไปสู่เปูาหมายอนาคตที่ตั้งใจไว้ เทคนิคนี้เป็นการวางแผนว่าเราจะไปสู่อนาคต หรือ
หลีกเลี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างไร และเป็นเครื่องมือส าหรับการก าหนดข้อจ ากัด และการตัดสินใจ
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายอนาคตที่ตกลงไว้ 8) เทคนิคการระบุค่าใช้จ่าย และวิธีการปฏิบัติส าหรับการ
แก้ปัญหา (Cost – Benefit Analysis) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาเกณฑ์ที่จะน ามาใช้ในการ
ประเมินผล การอธิบาย ทางเลือกต่าง ๆ การระบุค่าใช้จ่ายและวิธีการปฏิบัติส าหรับการแก้ปัญหาแต่

                                                           

 18 E. C.  Joseph, 1974, อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, อนาคตนิยมทางการศึกษา: 
หลักการ ทฤษฎี และบทวิเคราะห์ (กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน์, 2532), 11-12. 
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ละทาง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องตัดสินใจ สามารถเลือกแนวทางการปฏิบัติระหว่างโปรแกรม
และนโยบายอย่างเต็มที่และมีความหมาย 9) การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) วิธีการนี้ตั้งอยู่
บนข้อเท็จจริงที่ว่านักวางแผนมักเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของระบบ และภายในระบบย่อมประกอบด้วย
องค์ประกอบต่างๆ ระบบอาจหมายถึง กลุ่มของสิ่งต่างๆ ผู้ที่ท าหน้าที่วิเคราะห์ระบบจะช่วยผู้ที่ท า
หน้าที่ในการตัดสินใจได้เลือกแนวทางในการปฏิบัติ โดยการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ประสิทธิผล และ
ความเสี่ยงของการปฏิบัติ แต่ละทาง 10) การท านายและการวางแผนอย่างเป็นระบบ (Technology 
Assessment) เป็นวิธีการอธิบายถึงค่าใช้จ่ายและผลที่ได้ของเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้นการพิจารณา
สภาพแวดล้อมและสังคมที่มีต่อโปรแกรม หรือผลิตผลที่ต้องการศึกษา  11) การวิจัยด าเนินการ 
(Operations Research) เป็นวิธีการที่น าเอาวิธีการและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา 
ซึ่งในปัจจุบันได้ใช้ในการศึกษาด้านการทหาร อุตสาหกรรม การวางแผนโรงพยาบาล และด้านการ
ปกครอง เป็นต้น 12) เทคนิคการพยากรณ์แบบวิเคราะห์ของมอนติคาร์โล (Monte Carlo Analysis 
Forecasting) เป็นวิธีการที่เน้นกระบวนการทางสถิติเพ่ือการวิจัยในสิ่งที่สัมพันธ์กับความเป็นไปได้
ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่ได้จัดล าดับก่อนหลังไว้แล้ว 13) เทคนิคการพยากรณ์แบบ Morphological 
(Morphological Forecasting) เป็นวิธีการที่ผสมผสานเอาวิธีการแบบ การพยากรณ์เชิงส ารวจ 
(Exploratory Forecasting) การพยากรณ์เชิงปทัสถาน (Normative Forecasting) และการ
พยากรณ์ที่อาศัยรูปแบบหรือแบบจ าลอง (Forecasting Modeling หรือ Forecasting Simulation) 
มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาปัจจุบันหรืออนาคตหรือโอกาสต่าง ๆ โดยมีความมุ่งหมายที่จะพิจารณา 
และสร้างแนวทางแก้ปัญหาเพ่ือจะน ามาใช้เป็นเปูาหมาย 14) เทคนิคการพยากรณ์แบบทางเลือก 
(Alternative Futures) อนาคตที่น่าเป็นไปได้จะแตกต่างไปจากอนาคตที่วางโครงร่างไว้ 15) เทคนิค
การพยากรณ์เชิงสถิติของเบเชี่ยน (Bayesian Statistical Forecasting) เป็นวิธีการที่เป็นระบบที่ใช้
ส าหรับการอ้างเหตุผลทางสถิติเกี่ยวกับอนาคตที่ไม่แน่นอน และการตัดสินใจในสิ่งที่ไม่แน่ใจ 16) เทคนิค
การพยากรณ์แบบอาศัยพลังขับ (Force Analysis Forecasting) แรงผลักดันอาจจะเป็นเหตุการณ์ 
ความกดดัน ปัญหา ประชากร โอกาส เทคโนโลยี ปฏิกิริยาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงจะได้รับ
การพิจารณาวิเคราะห์ และพยากรณ์ว่าอนาคตของสิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อสิ่งที่เราก าลังส ารวจ
หรือไม ่17) เทคนิคการพยากรณ์แบบลูกโซ่สัมพันธ์ของมาสคอฟ (Maskov Chain Forecasting) การ
วิเคราะห์กฎเกณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีความเป็นไปได้ และเป็นกระบวนการที่ใช้รูปแบบของการ
จัดล าดับทางคณิตศาสตร์ โดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์มาอธิบายกระบวนการต่าง ๆ  ว่ามีการ
เคลื่อนไหวที่เป็นล าดับขั้นตอนอย่างไร และใช้ส าหรับวิเคราะห์เหตุการณ์หรือแนวโน้มปัจจุบันเพ่ือ
ความมุ่งหมายท่ีจะพยากรณ์หรือคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 18) เทคนิคพยากรณ์แบบสิ่งบอกเหตุ 
(Precursor Forecasting) เป็นการมองสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงปัญหา และโอกาสที่จ าเป็นต่อ 
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ผู้พยากรณ์ ที่จะพิจารณาเรื่องเฉพาะด้าน เช่น การศึกษา ซึ่งจะพิจารณาว่า “อะไรจะเกิดขึ้นได้ ถ้า…..” 
เป็นการค้นหาส่วนหนึ่งของอนาคตซึ่งจะได้รับการควบคุม 19 
 เทคนิคการพยากรณ์ดังกล่าวข้างต้น ได้มีการน าไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ตามความ
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพ่ือน าไปใช้พยากรณ์แนวโน้มหรือทางเลือกอนาคต การประเมิน
คุณค่า การคาดการณ์  การเสนอแนะ การวางแผนและการก าหนดนโยบาย การควบคุมโดยการ
จัดเตรียมแผน และข้อมูล  เพ่ือการตัดสินใจ นอกจากเทคนิคการพยากรณ์ทั้ง 18 วิธีที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ในปี ค.ศ. 1980 โรเบิร์ต บี แท็กซ์เตอร์ (Robert B. Textor) ได้คิดค้นการวิจัยอีเอฟอาร์ หรือ 
Ethnographic Futures Research: EFR ซึ่งหมายถึง การวิจัยเพ่ือศึกษาหรือคาดการณ์ถึงแนว
ทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในอนาคต20 และต่อมาจุมพล พูลภัทรชีวิน ก็ได้พัฒนา
เทคนิคการวิจัยแบบ อีดีเอฟอาร์ หรือ Ethnographic Delphi Futures Research : EDFR โดยใช้
เทคนิคเดลฟายและการวิจัยอนาคตอีเอฟอาร์ มาผสมผสานกัน ซึ่งเทคนิคนี้เป็นเทคนิคการวิจัยที่
ตอบสนองจุดมุ่งหมายและความเชื่อพ้ืนฐานของการวิจัยอนาคต21 
 ส าหรับงานวิจัยเรื่อง อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นการศึกษาอดีต 
เริ่มจากประวัติ ความเป็นมา สภาพในปัจจุบัน เพ่ือสะท้อนภาพอนาคต ซึ่งจากการศึกษาท าให้เห็น
สภาพปัญหาที่เกิดมาตั้งแต่อดีต จึงสอดคล้องกับเทคนิคการสร้างภาพอนาคตเป็นเทคนิคการเขียน
เรื่องราวเกี่ยวกับอนาคต เป็นแนวทางในการแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับอนาคตที่
เป็นไปได้ และกระบวนการสร้างภาพอนาคต จะท าให้ได้แนวทางในการตรวจสอบอนาคต และ     
การตัดสินใจในแนวทางต่าง ๆ  โดยเขียนเป็นเรื่องราว และเนื้อหาจะกล่าวถึงว่าเราจะก้าวจากปัจจุบัน
ไปสู่อนาคตได้อย่างไร 22 จะมีประโยชน์มากส าหรับการสื่อสารอนาคตที่เป็นไปได้ ซึ่งสามารถท าให้ผู้ที่
มิใช่ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ สามารถท าความเข้าใจได้โดยง่าย  การส ารวจและอภิปรายทางเลือกต่าง ๆ 
การสร้างสรรค์ทางเลือกนั้น ๆ เป็นทางที่เป็นไปได้ เช่น นวัตกรรม และจินตนาการ  การส ารวจผลใน
อนาคตจากนโยบายทางสังคม และเทคโนโลยีปัจจุบัน การเสนอแนะอนาคตเฉพาะอย่างการพยากรณ์
เกี่ยวกับตัวเอง  โดยเทคนิคการสร้างภาพอนาคต เป็นแบบแผนหนึ่งของวิจัยอนาคต พัฒนาขึ้นในปี 

                                                           

 19 วิโรจน ์สารรัตนะ, การวิจัยทางการบริหารการศึกษา แนวคิดและกรณีศึกษา (กรุงเทพฯ: 
อักษราพิพัฒน์, 2554). 

 20 Robert B. Textor, Alternative Futures for ASEAN: An Educational 
(California:  Stanford University, 2014). 

 21 จุมพล พูลภัทรชีวิน, “การปฏิบัติการวิจัยด้วย EDFR,”วารสารบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น, 19-31.   

 22 เรื่องเดียวกัน, 26. 
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ค.ศ. 1950 โดย เฮอร์แมน คาน (Herman Kahn) ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในเอกสารของ
ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ได้กล่าวถึงแนวคิดดังกล่าวว่าถูกน ามาใช้เป็นรูปแบบในการวางแผน
ทางทหารของกองทัพสหรัฐอเมริกา โดยมีการจินตนาการว่าศัตรูจะโจมตีด้วยวิธีการใด และจะหา
วิธีการรับมือหรือตอบโต้เช่นไรจึงประสบชัยชนะ ซึ่งต่อมาในต้นทศวรรษที่ 60 ได้มีการอาศัยแนวคิด
ดังกล่าวในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดย เฮอร์แมน คาน (Herman Kahn) ได้ให้ ค านิยามของ
เทคนิคการสร้างภาพอนาคตไว้ว่า “เป็นการสร้างล าดับเหตุการณ์เชิงสมมติฐาน เพ่ือจุดมุ่งหมายใน
การเน้นความสนใจไปที่กระบวนการที่เป็นสาเหตุและจุดตัดสินใจ”23การสร้างภาพอนาคต(Scenario) 
แบ่งได้เป็น 2 ประเภทที่ส าคัญ คือ  การสร้างภาพอนาคตเพ่ือการพัฒนา (Developmental 
Scenario) จัดท าขึ้นในปัจจุบันโดยการใช้สารสนเทศ จินตนาการ ตรรกศาสตร์ เพ่ือสนองแนวทางที่
สามารถด าเนินการได้ในอนาคต และ การสร้างภาพอนาคตตามเปูาหมาย (Goal-Based Scenario) 
ท าโดยการก าหนดเปูาหมายไว้ก่อนแล้วเสนอโอกาส หรือวิธีการที่จะท าให้บรรลุเปูาหมายนั้น ซึ่ง    
การสร้างภาพอนาคตทั้ง 2 ประเภท จะช่วยในการวางแผน การตัดสินใจ และการพยากรณ์อนาคต   
ซึ่งในที่นี้เน้นกระบวนการที่จะน าไปสู่การด าเนินการที่เหมาะสมในอนาคตที่เป็นไปได้  ดังนั้น
การศึกษาค้นคว้าคุณภาพของการสร้างภาพอนาคตจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลและข้อเสนอแนะ
ของผู้เขียน โดยที่การสร้างภาพอนาคตจะมีลักษณะที่ส าคัญคือ การสร้างภาพอนาคตมีลักษณะเป็นข้อ
สมมติฐานของเหตุการณ์ในอนาคต (Hypothetical) แนะทางเลือกที่น่าเป็นไปได้ในอนาคต และ    
การสร้างภาพอนาคตมีลักษณะเป็นเพียงภาพร่าง (Sketch) ของอนาคตที่เป็นไปได้ ที่ต่อเนื่องกันเป็น
ลูกโซ่ เป็นภาพรวม (Holistic) ของสถานการณ์ที่เป็นไปได้ในอนาคต หรือแนวโน้มของปรากฏการณ์
ตามเงื่อนไขทางเลือกอนาคตแบบต่าง ๆ24 
 เนื่องจากการสร้างภาพอนาคต เป็นการพยายามที่จะวิเคราะห์แนวโน้มของเหตุการณ์ที่
น่าจะเป็นไปได้ในอนาคต ในลักษณะภาพรวม เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการวางแผนอนาคต เป็น      
การเน้นถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลส าหรับแต่ละแนวโน้มที่ศึกษา การใช้กลวิธีนี้จะท าให้ได้แนวทาง
ส าหรับอนาคตหลายแนว นอกจากนั้นการเน้นผลที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมดทั้งปวงจะครอบคลุม
ทางเลือกที่อาจมองข้ามไปถ้าใช้วิธีการอ่ืนๆ การสร้างภาพอนาคตมีประโยชน์ในการแสวงหาแนวทาง
อนาคตเกี่ยวกับสังคม เจตคติ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม เป็นต้น แม้ว่าการสร้างภาพอนาคต    

                                                           

 23 จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ,์ การมองอนาคต (ตอนที่ 2) : แนวคิดและวิธีการสร้างภาพ
อนาคต, เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 24 มีนาคม 2559, เข้าถึงข้อมูลได้จาก http://www.moe.go.th/moe/ 
th/news/detail.php?NewsID= 20263 &Key=news_research 

 24 ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์, หลักการและเทคนิคการประเมินทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, 2544), 60-65. 

http://www.moe.go.th/moe/%20th/
http://www.moe.go.th/moe/%20th/
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จะไม่มีหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน แต่ก็มีนักวิจัยหลายท่านได้น าเสนอขั้นตอนในการสร้างภาพ
อนาคตไว้หลายรูปแบบ ดังนี้ 
 เบลล์และเจมส์ ได้เสนอขั้นตอนของการสร้างภาพอนาคตไว้ ดังนี้ 1)ก าหนดขอบเขตของ  
สิ่งที่จะศึกษา 2) ก าหนดขอบเขตของเวลาที่จะสร้างภาพอนาคต โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 5-10 ปี   
3) เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีผลกระทบต่อขอบเขตของสิ่งที่จะศึกษาโดยใช้ยุทธวิธีในการวางแผน เช่น 
การวิเคราะห์แนวโน้ม โดยส ารวจจากผู้เชี ่ยวชาญ กลวิธีเดลฟาย วงล้ออนาคต การวิเคราะห์  
ผลกระทบไขว้ ค้นคว้าจากเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ เป็นต้น 4) บรรยายองค์ประกอบภายใน ของขอบเขต
ของสิ่งที่สนใจถึงความเป็นไปได้ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ขององค์ประกอบที่สามารถบรรลุผลตามเปูาหมาย
ที่ต้องการ 5) ก าหนดความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น อุปสรรคและผู้ที่เกี่ยวข้อง       
6) สร้างภาพอนาคตที่เกิดจากข้อมูลที่รวบรวมได้จากข้อ 3 – 5 ซึ่งสร้างในภาพอนาคตนี้จะต้อง
พิจารณาถึงแนวโน้มและความเป็นไปได้ของอนาคต 7) การสร้างภาพอนาคตขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์
ภายนอก เช่น ภาพอนาคตที่ได้เหมาะกับข้อมูลหรือไม่ ข้อตกลงมีความเป็นจริงและเที่ยงตรงเพียงใด  
และ 8) น าภาพอนาคตที่ได้ไปใช้แนะแนวทางในการวางแผน และชี้ทิศทางของอนาคต25 
 นอกจากนี้ วิลสัน ได้พัฒนาขั้นตอนของการสร้างภาพอนาคตเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การพยากรณ์การเกิดเหตุการณ์ในแต่ละด้าน ในขั้นตอนแรกนี้จะต้องท าการรวบรวม
ข้อมูลที่เป็นพ้ืนฐานของการวิเคราะห์แนวโน้มของอนาคตในส่วนต่างๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจสังคม 
กฎระเบียบต่างๆ การเมือง เทคโนโลยี การเงิน เป็นต้น ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ หรือ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ วิธีการนี้จะประมาณความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่มีต่อเหตุการณ์อ่ืน 
ด้วย โดยน าแนวโน้มที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มา สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ เห็นความเชื่อมโยง 
ระหว่างเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ โดยใช้การประมาณค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และ
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หนึ่งๆ  เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งแล้ว จากการวิเคราะห์จะให้ภาพอนาคต
ของผลกระทบแต่ละเหตุการณ์พร้อมด้วยค่าความน่าจะเป็น และขั้นตอนที่ 3 การเขียนภาพอนาคต 
ภาพอนาคตที่ได้อาจแสดงในรูปของการบรรยาย หรือแผนภาพอนาคตก็ได้26 

 จะเห็นได้ว่า การศึกษาอนาคตจะมีเทคนิควิธีการที่หลากหลาย ซึ่งนักอนาคตศาสตร์หรือ
ผู้วิจัยต้องพิจารณาในการเลือกเทคนิควิธีการต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของตน 

 
 

                                                           

 25 Belle Ruth Witkin and James W. Altschuld, Planning and conducting needs 
assessment  a practical guide (Thousand Oaks: Sage, 1995), 302. 

 26  เรื่องเดียวกัน. 
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5. เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
 จากข้ันตอนต่าง ๆ ของการสร้างภาพอนาคตท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า 
การที่จะสร้างภาพอนาคตขึ้นมาได้นั้นจะต้องอาศัยเทคนิคการพยากรณ์ หรือการท านายแนวโน้มก่อน
โดยการที่จะท านายแนวโน้มได้นั้นจ าเป็นจะต้องใช้เทคนิคต่างๆ เพ่ือใช้ในการท านายแนวโน้ม         
ในอนาคตออกมาก่อนที่จะน าข้อมูลที่ได้จากการท านายแนวโน้มนั้นไปท าการเขียนเป็นภาพอนาคต     
โดยในการน าเสนอในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิควิธีการวิจัยแบบ EDFR ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคนิค   
การวิจัย 2 วิธี มาผสมผสานกัน คือ เทคนิคการวิจัยแบบ EFR กับการวิจัยแบบ Delphi 27  โดยมีข้อดี
คือ เป็นเทคนิคการวิจัยที่รวมจุดเด่นหรือข้อดีของเทคนิค EFR และ Delphi ท าให้ช่วยแก้จุดอ่อนของ
แต่ละเทคนิคได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นเทคนิคการวิจัยอนาคตที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายและความเชื่อ
พ้ืนฐานของการวิจัยอนาคตมากท่ีสุดวิธีหนึ่งที่มีการปรับปรุงวิธีการให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสม
มากขึ้น28 
 ซึ่งผู้วิจัยได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ว่าเทคนิควิจัยแบบ EDFR เป็นทั้งวิธีในการ
วิจัยหรือในการคาดการณ์อนาคต และเป็นทั้งเทคนิคการสื่อสารระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น ในการวิจัย
ที่มีลักษณะเช่นนี้การเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่ง เนื่องจาก
ผู้เชี่ยวชาญควรจะเป็นกลุ่มบุคคลที่มองหรือคาดการณ์อนาคตได้ชัดเจนและถูกต้อง การก าหนดและ
เตรียม     กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญต้องได้ผู้ เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ อย่างแท้จริง จะท าให้
ผลการวิจัยน่าเชื่อถือมากขึ้น29 ดังนั้น ถ้าจุดมุ่งหมายของการศึกษาต้องการให้มีผลถึงการเปลี่ยนแปลง 
จ าเป็นที่จะต้องใช้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการศึกษา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนก็มีความต้องการที่จะรับรู้
ข้อมูล แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญซึ่งกันและกัน เพ่ือประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการวาง
แผนการก าหนดนโยบาย ดังนั้นการวิจัยอนาคตทั่วไปจึงนิยมใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ส าหรับ
เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ในการวิจัยอนาคต จะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากการวิจัยธรรมดา 
เพราะต้องเน้นผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ดังนั้นการเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจึงมีลักษณะ
ที่เป็นแบบเจาะจง (purposive) และถ้ามีจุดมุ่งหมายที่จะให้เกิดผลในการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
หน่วยงานหรือสังคมที่ก าลังศึกษาอยู่ ก็ต้องมีข้อก าหนดในการเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพอสมควร ผู้วิจัย

                                                           

 27 จุมพล พูลภัทรชีวิน, “การปฏิบัติการวิจัยด้วย EDFR,” วารสารบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น, 19-31. 

 28 ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์, “ข้อเสนอแนวทางแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), บทคัดย่อ. 
 29 เรื่องเดียวกัน. 
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จะต้องพิจารณาว่าผู้เชี่ยวชาญคือใครบ้าง อัตราส่วนหรือสัดส่วนระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ผู้วิจัย
จะต้องเป็นผู้ก าหนดตามบริบทในการศึกษาเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ยังสมารถใช้เทคนิค snowball ใน
การเลือกผู้ เชี่ยวชาญโดยค านึงถึงคุณสมบัติของผู้ เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ ซึ่งจ านวนของ
ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการวิจัยควรมีประมาณ 17 – 21 คน ตามที่แมคมิลแลนด์ ได้ท าการวิจัยโดยใช้
เทคนิค Delphi แล้วพบว่า ถ้าผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 17 คนขึ้นไป ค่าความคลาดเคลื่อน (Error) จะ
ลดลง และจะเริ่มคงที่คือ 0.02 ซึ่งไม่ใช่เกณฑ์มาตรฐาน เพราะฉะนั้นวิธีที่ปลอดภัยคือ มากกว่า 17 
คน การเลือกจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 17 คนไม่ใช่เกณฑ์มาตรฐาน บางเรื่องที่ศึกษานั้นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอาจ
เป็นกลุ่มเฉพาะเจาะจงมาก ซึ่งสามารถน าเสนอให้เห็นการลดลงของค่าความคาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
จ านวนผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ดังตาราง 130 
 
ตารางที ่1 แสดงการลดลงของค่าความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับจ านวนผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยตามเทคนิค

เดลฟาย (Delphi technique) 
จ านวนผู้เชี่ยวชาญ ความคลาดเคลื่อน ความคลาดเคลื่อนลดลง 

1-5 1.20-0.70 0.5 
5-9 0.70-0.58 0.12 
9-13 0.58-0.54 0.04 
13-17 0.54-0.50 0.04 
17-21 0.50-0.48 0.02 
21-25 0.48-0.46 0.02 
25-29 0.46-0.44 0.02 

 

ที่มา: บุญมี พันธุ์ไทย, เทคนิคเดลฟาย, เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559, เข้าถึงข้อมูลได้จาก 
www.phd.ru.ac.th/light/download/เทคนิคเดลฟาย.PPT 
 
 จุดมุ่งหมายของการวิจัยอนาคตนั้น มิได้อยู่ที่การท านายที่ถูกต้อง เพียงแต่เป็นการส ารวจ
ทางเลือก แนวโน้มต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ในอนาคตมากที่สุด เพ่ือที่จะได้หาวิธีที่สร้างอนาคตที่พึงประสงค์
ให้เกิดขึ้น ขจัดอนาคตที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไป หรือเผชิญหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าหากจะ
เกิดขึ้นจริง ซึ่งการเตรียมตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (preparing subjects) เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก เพราะมี
ผลกระทบต่อผลการวิจัยตลอดเวลา เนื่องจากการวิจัยอนาคต โดยเฉพาะ EDFR หรือ Delphi นั้นใช้

                                                           

 30 บุญมี พันธุ์ไทยม เทคนิคเดลฟาย, เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559, เข้าถึงข้อมูลได้
จาก www.phd.ru.ac.th/light/download/เทคนิคเดลฟาย.PPT. 

http://www.phd.ru.ac.th/light/download/เทคนิคเดลฟาย.PPT
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เวลามาก จึงต้องได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น  ผู้วิจัยจะต้องมีการติดต่อ
หรือประสานไว้ล่วงหน้าก่อน และจะต้องอธิบายถึงจุดมุ่งหมายขั้นตอนและระเบียบวิธี เวลาที่จะใช้ใน
แต่ละรอบ  เน้นย้ าให้เห็นความส าคัญของการวิจัยอย่างชัดเจน ทั้งจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการ
วิจัยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญมากที่สุด โดยวิธี วิจัยเทคนิค EDFR มี
ขั้นตอนดังนี้ 
 5.1 ขั้นตอนวิธีวิจัยแบบเทคนิค EDFR 
  เมื่อผู้ที่ต้องการศึกษาอนาคตหรือนักวิจัยอนาคตได้ผู้ เชี่ยวชาญส าหรับการ
ด าเนินการศึกษาวิจัยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ การสัมภาษณ์ ซึ่งการสัมภาษณ์รอบที่ 1 จะมีลักษณะ
แบบเดิมของ EFR นั่นคือ เริ่มสัมภาษณ์จากภาพอนาคตทางที่ดี (optimistic realistic scenario) 
ภาพอนาคตทางที่ไม่ดี (Pessimistic Realistic Scenario) แล้วก็ตามด้วย ภาพอนาคตที่มีความ
เป็นไปได้มาก (most probable scenario) โดยที่ผู้วิจัยต้องขอให้ผู้เชี่ยวชาญพูดถึงแนวโน้มที่เป็นไป
ได้ หรือน่าจะเป็น     ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ หรือไม่พึงประสงค์ ด้านบวกหรือด้านลบ 
พูดรวมกันออกมาได้ในคราวเดียวกัน เพื่อแสดงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น31 การสัมภาษณ์แบบ 
EDFR นั้นเปิดโอกาสให้ผู้วิจัย หรือผู้สัมภาษณ์เพิ่มประเด็นแนวโน้มที่เรา ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญคนแรกๆ ผนวกเข้าไปกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญคนต่อๆ ไป เพราะจุดมุ่งหมายของผู้วิจัย
คือ ต้องการศึกษาแนวโน้มที่มีโอกาสเกิดขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ฉะนั้นจึงผนวกเข้า ไปได้
ตลอดเวลา เมื่อผู้ศึกษาหรือผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจนครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนต่อไป
คือ การข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อเขียนแนวโน้มใน
แบบสอบถาม ดังแสดงข้อมูลไว้ในหัวข้อ 1.5.2 แล้วน ามาสร้างและพัฒนาเครื่องมือซึ่งถือว่าเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญและยากที่สุดของการวิจัยด้วยเทคนิคนี้ กล่าวคือ น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญทุกคนมารวมกัน ตัดทอนข้อความที่ซ้ ากันหรือตัดส่วนที่เกินไปจากกรอบของการวิจัยที่
ก าหนดไว้ออกไป โดยการหาถ้อยค าที่ครอบคลุมข้อความทั้งหมด ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องพยายามรักษาถ้อยค า
ของผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ให้มากที่สุด การเขียนควรเป็นภาษาที่สั ้น กะทัดรัด โดยพยายามรักษา
ความหมายเดิมของผู้เชี่ยวชาญให้มากที่สุด เขียนแนวโน้มเพียงประเด็นเดียวใน 1 ข้อ ทั้งนี้เพ่ือปูองกัน
มิให้ผู้เชี่ยวชาญเกิดความสับสนในประเด็นนั้นๆ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนต่อไป คือ การท า EDFR รอบที่ 
2, 3 โดยการน าแบบสอบถามที่สังเคราะห์ได้จากรอบ   ที่ 1 ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ และน าผลที่ได้
จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพ้ืนฐาน เพ่ือท า   การจ าแนกข้อมูล หาฉันทามติ (Consensus) 
ของผู้เชี่ยวชาญ ในการท า EDFR รอบที่ 2 และ 3 ในรอบนี้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะได้รับรู้ข้อมูล

                                                           
31 ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์, “ข้อเสนอแนวทางแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วง

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)”, 102. 
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ปูอนกลับเชิงสถิติ (Statistical Feedbacks) เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวมโดยหาค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน 
(Median) และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile Range) ของกลุ่มผนวกด้วยค าตอบเดิมของ
ตนเอง แล้วขอให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่ ทั้งนี้จ านวนรอบของการท าวิจัย EDFR 
ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลา และก าลังคนของ   การวิจัย ซึ่งผู้วิจัยต้องพิจารณาจาก
ค าตอบที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญว่ามีความเป็นเอกพันธ์แล้วหรือยัง มี Homogeneity ของค าตอบหรือมี
ฉันทามติ(Consensus) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมเรื่องท่ีศึกษามากพอแล้วหรือยัง เมื่อค าตอบที่
ได้มีความเป็นเอกพันธ์ เกิดฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยจึงน าผลที่ได้มาเขียนภาพอนาคต โดยใช้
การวิเคราะห์ผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึ่งโดยทั่วไปถือตามเกณฑ์ที่มีแนวโน้มความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง 
กล่าวคือ ค่ามัธยฐาน (Median) ที่ 3.5 ขึ้นไป และพิจารณา  ความสอดคล้องของค าตอบ โดยพิจารณา
จากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range : Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 และต้องน าเสนอผลกา
วิจัยให้คนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย32 
 5.2 การเขียนแนวโน้มในแบบสอบถาม 

 ในการเขียนแนวโน้มในแบบสอบถาม ต้องใช้ภาษาที่สั ้น กะทัดรัดชัดเจนคง
ความหมายเดิมของผู้เชี่ยวชาญไว้ให้มากที่สุด ถ้าผู้เชี่ยวชาญใช้ภาษาที่ชัดเจนดีแล้วไม่ควรปรับปรุง
แก้ไข หากไม่ชัดเจนก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขค าพูดนั้นให้ได้ตรงประเด็นให้มากที่สุด  ภาษาที่ใช้ ควรจะใช้
ภาษาท่ีแสดงความเป็นกลางมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยผู้วิจัยต้องพยายามหลีกเลี่ยงภาษาที่จะส่อถึง
ทัศนคติ    หรือความล าเอียงของผู้วิจัยลงไป หลังจากที่ค านวณค่าสถิติต่าง ๆ จากแบบสอบถามที่
ใช้ในรอบที่ 2 แล้ว ผู้วิจัยอาจจะตัดสินใจตัดแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้ระดับต่ าออกในรอบที่ 3 
เพราะฉะนั้น  จะเหลือเฉพาะแนวโน้มที่อยู่ในระดับมาก เช่น 3.5 (ค่า median จากมาตราวัด 5 
ระดับ) ขึ้นไปเป็นแบบสอบถามรอบที่ 3 ขอให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญประเมินหรือคาดการณ์ความเป็นไปได้ 
เฉพาะแนวโน้มเหล่านั้นอีกหนึ่งรอบ เพ่ือจะหาความสอดคล้อง หรือยืนยันผลการคาดการณ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญ33

  

 

 5.3 การรายงานผล 
 วิธีการเขียนการรายงานผลนั้นควรใช้ภาษาทีอ่าจจะเขียนด้วยภาษาที่เป็นทางการ มี

ศัพท์กะทัดรัดชัดเจนเหมือนการเขียนรายงานวิจัย ทั่วๆ ไป แต่เขียนแล้วให้อ่านมีความรู้สึกว่าราบรื่น 
มิใช่ภาษาวิชาการมากไป คือคนทั่ว ๆ ไปอ่านแล้วรู้เรื่องเข้าใจ และสามารถที่น ารายงานการวิจัยไป
เขียนตามหนังสือพิมพ์ ให้คนทั่วไปๆอ่านได้ฟังได้เข้าใจได้ ส าหรับหลักการเขียนรายงานนั้น จะยึดเอา

                                                           
32 เด่นชัย  ชาวตุ้ม, การวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค EDFR, เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2558, 

เข้าถึงได้จาก https://www.l3nr.org/posts/325034 
 33 เรื่องเดียวกัน. 
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ผลในรอบที่ 3 เป็นเกณฑ์ แต่ผู้วิจัยสามารถที่จะเลือกแนวโน้มหรือประเด็นแนวโน้มต่าง ๆ ซึ่งได้จาก
รอบท่ี 2 ผนวกเข้าไปเสนอและอภิปรายผลได้ ไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าเน้นไปที่แนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นได้มากก่อน แต่ก็อาจมีแนวโน้มที่น่าสนใจในรอบที่ 2 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์แล้วก็ไม่ได้ศึกษา
ในรอบท่ี 3 ซึ่งสามารถที่จะดึงมาเสนอแล้วอภิปรายผลได้ เพราะจุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยอนาคต
นั้น เพ่ือส ารวจแนวโน้มที่เป็นไปได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยเลือกรายงานแนวโน้มที่มีความ
เป็นไปได้ในระดับมากขึ้นไป การระบุจ านวนรอบหรือจ านวนคน ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย งบประมาณ 
เวลา และก าลังคนของการวิจัย แต่จริงๆ แล้วการที่จะหยุดที่รอบหนึ่งรอบใดนั้น การวิจัยอนาคตนั้น
จะดูว่าค าตอบที่เราได้ในรอบต่าง ๆ นั้นมีความเป็นเอกพันธ์แล้วหรือยัง มี homogeneity ของ
ค าตอบ หรือมีฉันทามติ (consensus ) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมเรื่องที่ศึกษามากพอแล้วหรือ
ยัง โดยปกติท าประมาณ 3 รอบ แต่ EDFR นั้นเปิดโอกาสให้ท า 2 รอบได้ ถ้าตอบสนองจุดมุ่งหมาย 
ซ่ึงจะเรียกว่าเป็น mini EDFR กล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมายมีอิทธิพลต่อจ านวนรอบ 34

 โดยรายละเอียดของ 
mini EDFR ได้น าเสนอไว้ในข้อ 15.4 
 5.4 รูปแบบต่างๆ ของเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 

 รูปแบบต่าง ๆ นี้หมายถึง variations ของ EDFR ซึ่งมีหลายรูปแบบ แต่ปรัชญา
พ้ืนฐานยังคงเดิม แต่รูปแบบแปรเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการวิจัย งบประมาณ และเวลา 
ดังนี้  1) รูปแบบแรก คือ สัมภาษณ์ แล้วมีแบบสอบถาม 2 หรือ 3 รอบ จุดมุ่งหมายของจ านวนรอบ คือ
ต้องการ refine consensus ของผู้เชี่ยวชาญ คือ จะกรองการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ถ้ามีความ
สอดคล้องและครอบคลุมจุดมุ่งหมายของงานวิจัยแล้วก็หยุดได้ 2) รูปแบบที่ 2 เป็นรูปแบบที่เรียกว่า 
mini EDFR ซึ่งก็ยังตอบสนองปรัชญาการวิจัยอนาคตอยู่นั่นเองคือการสัมภาษณ์แบบ EDFR บวกกับ
การส่งแบบสอบถามอีกเพียงรอบเดียวแล้วก็หยุด ถ้าเลือกท าวิธีนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่างหนึ่ง
อย่างใดก็ตาม สิ่งหนึ่งซึ่งควรจะท าก็คือการให้ข้อมูลย้อนกลับทางสถิติ (statistical feedback) ใน
รอบท่ี 2 อย่างน้อยท่ีสุดก็คือค่าความถ่ีของค าตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ปูอนกลับไปยังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ให้เขาไปพิจารณาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในรอบที่  2 ของเขา ซึ่งเป็นลักษณะเด่นอันหนึ่งของวิธี    
เดลฟาย หลังจากนั้นก็น าข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอผลเช่นเดียวกับ EDFR เต็มรูปเท่านั้น เป็นการ
ประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา 3) รูปแบบที่ 3 เป็นแบบ EDFR เต็มรูปแต่มีการปรับแบบสอบถามใน
รอบท่ี 3 ให้สั้นลงในกรณีที่การวิจัยของเราได้ข้อมูลในแง่รายละเอียดมาจากการสัมภาษณ์ในรอบแรก

                                                           

 34 แพรดาว สนองผัน, “ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3.” Journal of Education 37, 4 (Oct. - Dec. 
2014): 44. 
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แล้วท าแบบสอบถามรอบที่ 2 ท าขั้นตอนทุกอย่าง ซึ่งจะได้แบบสอบถามที่ยาวมาก หลังจากนั้นก็คิด
ค านวณวิเคราะห์ข้อมูลทุกชนิด จะเป็นแบบ rating scale หรือรูปแบบอ่ืนตามสะดวก ที่สามารถ
ตอบสนองจุดมุ่งหมายการวิจัยได้ แล้วรอบที่ 3 ก็พิจารณาเอาเฉพาะแนวโน้มที่มีระดับความเป็นไปได้
มากหรือมากที่สุดมาศึกษาในรอบที่ 3 ในการสรุปผล35  
  กล่าวโดยสรุป สาระส าคัญของเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) นั้นผู้วิจัยจ าเป็นจะต้องเข้าใจถึงวิธีการอย่างท่องแท้เพ่ือความสมบูรณ์ของการ
วิจัย ผู้วิจัยจึงต้องเข้ารายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้คือ การแบ่งเวลา การเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ: 
เกณฑ์และวิธี การระบุผู้เชี่ยวชาญ การเตรียมตัวกลุ่มเชี่ยวชาญ การสัมภาษณ์แบบ EDFR การเขียน
แนวโน้มในแบบสอบถาม ปัญหาของแบบสอบถามและวิธีแก้ การรายงานผล จ านวนรอบ การเขียน
รายงานการวิจัยแบบ EDFR และการประยุกต์เทคนิค EDFR ซึ่งนั้นจะท าให้ปัญหาการท าวิจัยที่จะ
เกิดข้ึนมีแนวทางปูองกันและแก้ไขท้ังนี้ยังสามารถด าเนินไปด้วยความราบรื่นได้36 
 
6. อนาคตศาสตร์ทางการศึกษา (Educational Futurism) 
 ความสนใจเรื่องการท านายและควบคุมอนาคตนี้เริ่มมีตั้งแต่ทศวรรษ 1960 แต่เพ่ิงจะ 
แพร่หลายและจริงจังหลังจากที่ ออวิน ทอฟเลอร์ (Alvin Toffler) ได้เขียนหนังสือเรื่อง “Future 
Shock” ออกจ าหน่ายในปี 1970 ทอฟเลอร์ ได้ชี้ให้เห็นว่า สังคมมนุษย์ก้าวไปสู่อนาคตที่รวดเร็ว
เกินไป ทอฟเลอร์จึงได้เสนอแนวทางส าหรับสังคมในอนาคตที่จะต้องเผชิญกับภาวการณ์แนะแนว
วิกฤติการณ์ (Crisis Counseling) การควบคุมเทคโนโลยีไปจนถึงการใช้อนาคตวิทยาทางสังคม 
(Social Futurism) แต่สิ่งส าคัญ คือ ความสามารถของระบบโรงเรียนและการศึกษาตลอดชีวิต
อนาคตศาสตร์การศึกษาเป็นเนื้อหาเฉพาะด้านของอนาคตศาสตร์ อุบัติข้ึนและพัฒนาไปตามแบบแผน
เดียวกับอนาคตศาสตร์โดยทั่วไป  แต่จะมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น รูปแบบหรือ
ลักษณะโรงเรียนในอนาคต วิธีการศึกษาอนาคต ผลกระทบของอนาคตต่อการศึกษา ความจ าเป็นที่
จะต้องมีนวัตกรรมทางการศึกษาบางประเภท เปูาหมายของการศึกษาในอนาคต นโยบายทางการ
ศึกษา ความต้องการทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป เนื้อหาและการจัดการหลักสูตร วิชาชีพของ

                                                           

 35 ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร,์ “กลยุทธ์การบริหารองค์การด้วยฐานการสื่อสารของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557). 
 36 พระมหาสาคร ภักดีนอก, “ทิศทางของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2555 – 2564)” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ขอนแก่น, 2555), 21-25. 
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บุคลากรทางการศึกษา สมรรถภาพของระบบโรงเรียน การคลังของโรงเรียน เป็นต้นผลจากการศึกษา
ค้นคว้าของนักอนาคตศาสตร์การศึกษานั้น ปรากฏว่ามีทั้งสาระที่แตกต่างกันและสอดคล้องต้องกัน 
แต่ทุกคนเห็นว่าอนาคตของการศึกษาจะต้องมีลักษณะที่แตกต่างจากปัจจุบันเป็นอันมาก37  
 ส าหรับในประเทศไทยการศึกษาอนาคตหรือการคาดการณ์แนวโน้มอนาคตทาง
การศึกษาน ามาใช้ในการปฏิรูปการศึกษาไทย ซึ่งได้ด าเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยฝุายที่เกี่ยวข้อง
ต่างก็พยายามพัฒนาและด าเนินการปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างมาก ซึ่งการจะพัฒนาการศึกษาไทยให้
ประสบความส าเร็จได้ในสภาพยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ จ าเป็นต้องวางแผนและด าเนินการใน
เชิงรุกร่วมด้วย นั่นหมายความถึง การให้ความส าคัญกับการคาดการณ์แนวโน้มอนาคตทางด้าน
การศึกษา เพ่ือน ามาใช้ประกอบการจัดการศึกษาไทยได้สอดคล้องสภาพการเปลี่ยนแปลง หลีกเลี่ยง
อุปสรรคปัญหา และใช้ประโยชน์สูงสุดจากแนวโน้มอนาคตที่จะมาถึงในปัจจุบันการศึกษาเชิงอนาคต
ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะการศึกษาเรื่องอนาคตถือว่าเป็นเรื่องที่ ส าคัญที่จะสามารถ
พยากรณ์หรือคาดการณ์แนวโน้มผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งนักอนาคตนิยมมีความเชื่อว่า อนาคต
เป็นเรื่องที่สามารถท าการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ เขาเชื่อว่าความเชื่อของมนุษย์จะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมและการตัดสินใจของมนุษย์ เขาเชื่อว่ามนุษย์สามารถจะควบคุมอนาคตได้ นั่นคือเชื่อว่า
มนุษย์สามารถท่ีจะสร้างอนาคตได้ นี่เป็นความเชื่อพ้ืนฐานที่เป็นต้นก าเนิดของอนาคตนิยม และก็เป็น
ต้นก าเนิดของการคิดระเบียบวิธีวิจัยอนาคตทั้งหมด เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ส าคัญมากซึ่งอาจจะ
เป็นจุดเริ่มต้นทีอาจจะแตกต่างจากความเชื่อพ้ืนฐานของการวิจัยแบบอ่ืนๆ38 
 สรุปได้ว่า การศึกษาอนาคตหรือการวิจัยอนาคตให้ประโยชน์หลายประการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งท าให้สามารถเห็นภาพอนาคตข้างหน้าและวางแผนเพ่ือเตรียมพร้อมเตรียมการเพ่ือด าเนินการ
ไปสู่อนาคตได้อย่างมีเปูาหมายที่ชัดเจน มีระบบ ถูกต้องมากกว่า ไม่หลงทาง และมีปัญหาน้อยที่สุด 
ซึ่งประโยชน์ต่าง ๆ จะเป็นเสมือนเข็มทิศเพ่ือก าหนดทิศทางและความมีประโยชน์ในการวิจัยในครั้งนี้ 
 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอนาคต 
 ในส่วนนี้ผู้วิจัยขอน าเสนองานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการวิจัย
อนาคต ดังนี้ 
 
 

                                                           

 37 Hack, Walter G. School Business Administration. December 3, 2015, 
อ้างถึงใน ชิรวัฒน์ นิจเนตร, การวางแผนการศึกษา (ภูเก็ต: สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2542). 

 38 วิโรจน์ สารรัตนะ, “Creating the Future,”, 22. 
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 7.1 งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอนาคต 
  วันทนา อมตาริยกุล ได้ท าการศึกษา อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานในทศวรรษหน้า (Scenarios of Rajamangala University of Technology Isan in 
the Next Decade) ในภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ Ethnographic Delphi Futures 
Research (EDFR) กลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจงประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ นักศึกษา 
ผู้ปกครองนักศึกษา ผู้น าชุมชน ศิษย์เก่าและเจ้าของสถานประกอบการผลการวิจัยพบว่า 1) จะพัฒนา
ไปสู่เปูาหมายตามมาตรฐานสากลและสู่ความเป็นเลิศในด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
บุคลากรในองค์การ 2) ความเสมอภาคทางการศึกษาและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) ผลิตบัณฑิต
เพื่อสนองความต้องการของสังคม ผลิตวิศวกรที่มีความสามารถและประสิทธิภาพสู่ชุมชน               
4) ความเป็นสากลควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร การพัฒนานักศึกษา และการพัฒนาด้านวิเทศ
สัมพันธ์39 
  ดวงนภา มกรานุรักษ์ ได้ท าการศึกษาอนาคตภาพการอาชีวศึกษาของไทยใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2564) ด้วยกระบวนการแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การอาชีวศึกษาไทยภายในอีก 10 ปีข้างหน้าจะต้องเผชิญกับ
แนวโน้มส าคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นกระแสโลกาภิวัฒน์ การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ และ
เขตการค้าเสรี (Free Trade Area) ที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ ประชาคมอาเซียน (Asean community) ที่
จะเกิดขึ้นในปี ค.ศ.2015 โดยมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีในประเทศสมาชิก ดังนั้น ประเทศไทย
จึงต้องมีการเตรียมคนให้พร้อมด้วยการอาชีวศึกษา40 
  ทรงกรด เหล็กสมบูรณ์ ได้ท าการศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพสา
หรับผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์อนาคตภาพการจัด
การศึกษาเพ่ืออาชีพสาหรับผู้ด้อยโอกาสในชุมชนคนจนเมืองในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2554 -2563) 
กลุ่มเปูาหมายในการวิจัยและผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนคนจนเมือง และกลุ่ม

                                                           

 39 วันทนา อมตาริยกุล, “อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานใน
ทศวรรษหน้า (Scenarios of Rajamangala University of Technology Isan in the Next 
Decade),” The 12 th Khon Khaen University 2011 Graduate research conference 
(2011): 142-147. 

 40 ดวงนภา มกรานุรักษ์, “อนาคตภาพการอาชีวศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.
2554-2564)” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554), บทคัดย่อ. 
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ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
ค่าฐานนิยม และค่าความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม ผลการวิจัย สรุปได้ว่า          
การจัดการศึกษาควรด าเนินงานดังนี้ 1) รูปแบบการจัดการศึกษา ควรมีลักษณะดังนี้ 1.1) เปูาหมาย
การจัดการศึกษา มี 3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับบุคคล และระดับ สังคม 1.2) รูปแบบ        
การด าเนินงาน ประกอบด้วย ลักษณะการจัดการศึกษา วิธีการจัดการศึกษา การเทียบโอน
ประสบการณ์ และการสนับสนุน 1.3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาระหน้าที่ ประกอบด้วย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงาน โดยมีหน่วยงานสนับสนุนได้แก่  
กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
เชียงใหม่ สานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานรัฐด้านแรงงาน 
สถานประกอบการและสมาคมหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องด้านวิชาชีพ สถาบันครอบครัว และชุมชนต่าง ๆ 
และสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ส าคัญคือ การสร้างเครือข่ายองค์กรร่วมกัน และให้
ความร่วมมือด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ  2) หลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ควรมีลักษณะดังนี้ 1.1) หลักสูตรการจัดการศึกษา ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย ลักษณะ
หลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผล 1.2) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย หลักการของกระบวนการ การจัดการกระบวนการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้ การใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี และการประเมินผล 3) การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ควรประกอบด้วย 
หลักการ วิธีการ และการด าเนินการ 4) กระบวนการเข้าสู่อาชีพ ควรประกอบด้วย พ้ืนฐานทาง
การศึกษาและอาชีพ การรับรู้ การตัดสินใจ และการด าเนินงาน41 
  ธนกร เชื้อจ ารูญ ได้ศึกษาเรื่องอนาคตภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2563) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเสนออนาคต
ภาพที่เป็นไปได้ในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.
2554-2563) โดยใช้การวิจัยอนาคตแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและความต้องการของท้องถิ่นที่มีต่อการก าหนดบทบาท ทิศทางการจัดการศึกษา
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 41 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา จ านวน 21 คน 
ระยะที่ 2 การศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาที่เป็นไปได้ กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 

                                                           

 41 ทรงกรด เหล็กสมบูรณ์, “อนาคตภาพการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพสาหรับผู้ด้อยโอกาส
ในจังหวัดเชียงใหม่ (The Scenario of Career Education for the Disadvantaged in Chiang 
Mai Province),” Veridian E-Journal SU 5,2 (May – August 2012): 670-689. 
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21 คน ระยะที่ 3 การท าประชาพิจารณ์เสนออนาคตภาพการจัดการศึกษาสู่นโยบายและแผนปฏิบัติ
กลุ่มเปูาหมายจ านวน 60 คน เครื่องมือที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่ง โครงสร้าง
แบบสอบถาม และแบบประชาพิจารณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่มัธยมฐานพิสัยระหว่าง 
ควอไทล์และการวิเคราะห์เนื้อหาส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า อนาคตภาพที่เป็นไปได้
ด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มี 11 ด้าน คือ 1 ) ด้านความเสมอภาค
ของโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะมีรูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ผู้ทุพลภาพ 
ผู้ด้อยโอกาสผู้มีความสามารถพิเศษ 2) ด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจะมีการจัดท าระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 3 ) ด้านระบบ
บริหารและการจัดการศึกษาจะมีการยกฐานะกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นส านัก
การศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  4) ด้านครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จะ
มีการวางแผนพัฒนาด้านครู บุคลากรทางการศึกษา 5) ด้านหลักสูตร จะมีการจัดท าหลักสูตรทั้งระดับ
มัธยมศึกษาควบรวมกับอาชีวศึกษา มีการจัดงบประมาณ เพ่ือจัดท าวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 6) ด้าน
กระบวนการเรียนรู้จะมีการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่หลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7 ) ด้านทรัพยากรและ
การลงทุนเพ่ือการศึกษา จะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากที่ รัฐบาลจัดสรรและเปิดโอกาส
ให้โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนองบประมาณ 8 ) ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จะมีศูนย์
เทคโนโลยีเพ่ือการผลิต วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในระดับสถานศึกษา 9 ) ด้านการ
ส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กและเยาวชนจะมีการจัดตั้ง ศูนย์นันทนาการและลานกีฬา 
เพ่ือให้บริการนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 10) ด้านการส่งเสริมอาชีพ จะมีการจัดท าหลักสูตรฝึก
อาชีพระยะสั้นให้บริการแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป 11) ด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมีการจัดงบประมาณอุดหนุนเพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนและโรงเรียนจัด
ศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนผลการประชา
พิจารณ์ พบว่า ผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์เห็นด้วยกับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทุกประเด็น42  
  พรพรรณ อินทรประเสริฐ ได้ท าการศึกษา เรื่อง องค์ประกอบของการบริหาร
สถานศึกษาในทศวรรษหน้า โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง 2)  
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ แบบสอบถามแบบปลายเปิด 3) แบบสัมภาษณ์เพ่ือยืนยัน
องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ

                                                           

 42ธนกร เชื้อจ ารูญ, “อนาคตภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2563),” วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4, 
1 (มกราคม - เมษายน 2555): 45-54. 
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เหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยใช้โปรแกรม LISREL วิธีการอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ 
(connoisseurship) จ านวน 15 คน ใช้การวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหน้าประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานวิชาการ 2) ด้านโครงสร้าง
และกระบวนการบริหารงานบุคคล 3) ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานงบประมาณ 4) ด้าน
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานก ากับติดตาม 5) ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารการจัด
องค์กร ตามล าดับ ผลการตรวจสอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยแต่ละองค์ประกอบ
การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปได้43 
  ดวงนภา  ศรีนันทวงศ์ ได้ศึกษา 1) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการบริหาร
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรในทศวรรษหน้า พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
การบริหารงานวิชาการ ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต รู้จักคิด ประดิษฐ์หรือ
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ควรเพ่ิมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝังจิตส านึกให้
นักเรียน รักความเป็นไทยและควรมีการพัฒนาบุคลากรสายการสอนให้มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์  การบริหารงานบริการ ควรมีระบบสวัสดิการและระบบตอบแทนที่จูงใจให้คนที่มี
ความรู้ความสามารถและเป็นคนดีเข้ามาท างานและควรจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สวยงาม 
เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น  การบริหารกิจการนักเรียน ควรเน้นกิจกรรมที่สร้างบุคลิกภาพและ
ความฉลาดทางอารมณ์ให้แก่นักเรียน  การบริหารงานประกันคุณภาพควรร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพ
ของอาจารย์และคุณภาพของนักเรียน และควรเน้นการจัดท าการประเมินตนเอง (Self-Assessment 
Report) เชิงคุณภาพและเชิงประจักษ์ และการบริหารงานด้านอื่นๆ ผู้บริหารควรเอาใจใส่อย่างจริงจัง
และต่อเนื่องในทุกๆ เรื่องของโรงเรียน ผู้บริหารฝุายต่างๆ ควรมีการประสานงานกันมากขึ้นและ
บริหารงานในเชิงรุก และผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรควรมีการร่วมมือประสานความคิด โดย
มุ่งเน้นผลประโยชน์ของสถานศึกษาและนักเรียนเป็นส าคัญ 2) ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรในทศวรรษหน้า คือ ควรศึกษาแผนพัฒนาของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ควรให้ความส าคัญกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและอาจารย์ควรให้ความส าคัญกับภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างจริงจัง โดยมุ่งที่ผลประโยชน์ขององค์กรและนักเรียนเป็นส าคัญ พัฒนาบุคลากรให้มี

                                                           

 43พรพรรณ อินทรประเสริฐ, “องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษ
หน้า” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), บทคัดย่อ. 
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ความรู้ความสามารถในด้านการสอนให้สูงขึ้น เชิญบุคลากรจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมา
เป็นวิทยากรแนะน าทางการจัดการเรียนการสอนตลอดเวลา และควรขยายการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา เพ่ือเป็นแหล่งทดลองที่สมบูรณ์ของคณะศึกษาศาสตร์44 
  จารุพร เลิศพิสัณห์ และคนอ่ืนๆ ได้ศึกษา“แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2554-2563)” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวโน้มบทบาทการประชาสัมพันธ์และ แนวโน้ม
การใช้สื่อและเครื่องมือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย เพ่ือ
ศึกษาบทบาท หน้าที่ และงานของนักประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย และ เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ โดยใช้วิธีการวิจัยอนาคต (Ethnographic Delphi Future 
Research: EDFR) เป็นระยะเวลา 10 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. 2554 -2563 โดยผลการวิจัยพบว่า            
1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการประชาสัมพันธ์ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยใน
ปัจจุบัน ที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันและมีการเห็นด้วยอยู่
ในระดับมากที่สุด คือ บทบาทการประชาสัมพันธ์ในองค์กรภาคเอกชน มีการท าการประชาสัมพันธ์
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและการตลาดโดยใช้กลยุทธ์การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility) 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มบทบาทการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยในอนาคต ตามความคิดในอุดมการณ์
ของผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า แนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด และมีความพึง
ประสงค์ให้เกิดข้ึนได้ คือ องค์กรภาคเอกชนควรใช้การประชาสัมพันธ์เข้าไปมีส่วนเสริมทางการตลาด
มากขึ้นเพ่ือท าให้คนจดจ าได้3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อและเครื่องมือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ใน
ประเทศไทยในปัจจุบัน ที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันและมี
การเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการใช้สื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ รวมไปถึงสื่อ
กิจกรรมและสื่อเฉพาะกิจซึ่งยังคงเป็นสื่อหลักในการประชาสัมพันธ์ แต่มีการใช้สื ่อใหม่ ผ่าน
อินเทอร์เน็ต สังคมออนไลน์ และสื่อดิจิทัลมากขึ้น 4)ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้สื่อและ
เครื่องมือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยในอนาคต ตามความคิดในอุดมการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า แนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด และมีความพึงประสงค์ให้
เกิดขึ้นได้ คือ ควรมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และสื่อดิจิทัลมากขึ้น          
5)ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ คุณสมบัติ และงานของนักประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยในปัจจุบันที่
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันและมีการเห็นด้วยอยู่ในระดับ

                                                           

 44 ดวงนภา  ศรีนันทวงศ์, “ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ในทศวรรษหน้า” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2548), บทคัดย่อ. 
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มากที่สุด คือ นักประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ในการแก้ปัญหาให้กับองค์กรและท าให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี
แบบยั่งยืน 6)ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มหน้าที่ คุณสมบัติและงานของนักประชาสัมพันธ์ใน
ประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า แนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด และมีความพึงประสงค์ให้
เกิดขึ้นได้ คือ นักประชาสัมพันธ์ควรเป็นผู้รอบรู้และเก่ง สามารถท างานได้หลายด้าน (All in one)    
7) ข้อเสนอแนะต่างๆที่เก่ียวข้องกับงานประขาสัมพันธ์ในอนาคต พบว่า แนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้
มากที่สุด และมีความพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นได้ คือ นักประชาสัมพันธ์ควรจะเข้าใจการท า CSR อย่าง
ยั่งยืน และควรท าอย่างจริงจัง จริงใจ ต่อเนื่อง45 
  วรากร หิรัญมณีมาศ ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารองค์การช่างเทคนิคใน
อนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือ พัฒนารูปแบบการการบริหารองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารองค์การช่างเทคนิคในอนาคต
แห่งประเทศไทยของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารบริหารองค์การช่างเทคนิค
ในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี จ านวน 3 แห่ง รวมทั้งการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 คน วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการ
บริหารองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยน าข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบการบริหารองค์การช่างเทคนิคใน
อนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรูปแบบ ด้วยการสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 คน ขั้นตอนที่ 3 การประเมิน
ความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของรูปแบบการบริหารองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาจ านวน 242 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการบริหารองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่สร้างขึ้นประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ  ได้แก่           
1) องค์คณะบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย     
2) ขอบข่ายงานองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย 3) กระบวนการบริหารองค์การช่าง
เทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ารูปแบบการบริหารองค์การช่าง

                                                           

 45 จารุพร เลิศพิสัณห์ และคณะ, “แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 
2554-2563),2554,” วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ 10,11: 170-184. 
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เทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยมีความเหมาะสมและผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นว่าการน า
รูปแบบการบริหารองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยไปใช้มีความเป็นไปได้และมี
ประโยชน์อยู่ในระดับมาก46 
  ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ท าการศึกษาเรื่อง ข้อเสนอแนวทางแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากรในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 -2559) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ทราบ 1) สภาพแวดล้อมการวางแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เพ่ือให้ได้กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 3) ข้อเสนอ
แนวทางแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพเทคนิค EDFR โดยใช้บุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นหน่วยวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง 
ได้แก่ อาจารย์กลุ่มศิลปะของมหาวิทยาลัยมีความสามารถสูง , สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน 
ได้แก่ อาจารย์ส่วนมากท างานเป็นส่วนบุคคลมากกว่าการท างานเป็นทีม ส//,’’lhgoi 2) กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 -2559) ควรจะมี     
7 กลยุทธ์ 29 มาตรการ ประกอบด้วย กลยุทธ์ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทักษะวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มี
การบูรณาการความรู้สู่สังคมมี 8 มาตรการ, กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์และการบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์และศิลป์มี 5 มาตรการ , กลยุทธ์การเป็นมหาวิทยาลัยและการสร้างสรรค์ชั้นน ามี    
5 มาตรการ, กลยุทธ์บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและงานวิจัยสู่ สังคมมี       
3 มาตรการ,กลยุทธ์สืบสาน สร้างสรรค์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศมี 3 มาตรการ,   
กลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์มี 3 มาตรการ , กลยุทธ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมี 2 มาตรการ 3) ข้อเสนอแนวทางแผน      
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
คือ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์ เป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม 
บูรณาการศาสตร์และศิลป์ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน47 
  ธนกฤต  สิทธิราช ได้ศึกษาเรื่องอนาคตภาพการจัดการมัธยมศึกษาของประเทศไทย
ในสองทศวรรษหน้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอนาคตภาพการจัดการมัธยมศึกษาของประเทศไทยใน

                                                           

 46 วรากร หิรัญมณีมาศและคนอ่ืนๆ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารองค์การช่างเทคนิค
ในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ,”วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 15, 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556): 68-75. 

 47 ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์, “ข้อเสนอแนวทางแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)” บทคัดย่อ. 
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สองทศวรรษหน้า โดยมีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการมัธยมศึกษาของ
ประเทศไทยและมีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 20 ท่าน โดยประยุกต์เทคนิค ผลการศึกษาพบว่า 
สภาพปัจจุบันการจัดการมัธยมศึกษาของไทยมี 7 ด้านได้แก่ ด้านเนื้อหาสาระหลักสูตรในการศึกษา       
ด้านการบริหารการศึกษา ด้านครู ด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านสื่อการสอนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และอนาคตภาพการ จัดการ
มัธยมศึกษาของประเทศไทยในสองทศวรรษหน้าตามฉันทมติของผู้เชี่ยวชาญสรุปว่า ด้นเนื้อหาสาระ
หลักสูตรจะเป็นไปตามความสนใจ ความรู้ ความสามารถของนักเรียนโดยสาระการเรียนเป็นการใช้สื่อ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบดิจิตอล ด้านการบริหารการศึกษามีความเป็นระบบที่ดี ค านึงถึงภาวะผู้น าที่
ดี กล้าตัดสินใจ มีการกระจายอ านาจเต็มรูปแบบให้สถานศึกษา ด้านครูผู้สอนมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความรู้ทางเทคโนโลยี ด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมทางกายภาพสวยงาม ร่มรื่น ด้านการ
จัดการเรียนการสอนจะท าให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์มากขึ้น ด้านการใช้สื่อการสอน
ทันสมัยในระบบดิจิตอล ผ่านสื่อการสอนระบบออนไลน์ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
เป็นนักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเองได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประสานความร่วมมือและพัฒนา
ตนเองสู่การเป็นพลโลกของนักเรียน48 
  พระมหาสาคร ภักดีนอก ได้ท าการศึกษา เรื่อง ทิศทางของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555 – 2564) : THE TENDENCY OF MAHAMAKUT 
BUDDHIST UNIVERSITY IN THE NEXT DECADE (2012-2021) ด้วยวิธีการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 17 ราย ผลการวิจัยพบว่า การก าหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยในทศวรรษหน้า ควรค านึงถึงทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในทางการศึกษาที่ส าคัญ 
เช่น ความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาการอุดมศึกษา และความพร้อมในทุกด้านของ
มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ในระยะที่ผ่านมาและปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีการ
ก าหนดทิศทางได้อย่างถูกต้อง ควรเดินหน้าต่อไปในอนาคตด้วยความคาดหวังที่สูงขึ้นในคุณภาพ 
ความก้าวหน้าและผลส าเร็จโดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ใน
แต่ละพันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ก าหนด
ไว้มีความเหมาะสม เพราะสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของความเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา 
แม้มีข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงแก้ไขบางประเด็น แต่ก็เพ่ือยกระดับคุณภาพในพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา ด้านการวิจัย และด้านการทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

                                                           

 48 ธนกฤต สิทธิราช, “อนาคตภาพการจัดการมัธยมศึกษาของประเทศไทยในสอง
ทศวรรษหน้า” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557), บทคัดย่อ. 
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รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอแนะ  ถึงสิ่งที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยควรท าและไม่ควรท าด้วยในกรณีสิ่งที่ควรทา เป็นยุทธศาสตร์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียน
การสอนและการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากร
โดยเน้นมุ่งความมีคุณภาพของนักศึกษา กรณีสิ่งที่ไม่ควรท า เป็นยุทธศาสตร์ไม่ท าอะไรที่ไม่ใช่อัตลักษณ์ 
ไม่ใช่จุดแข็ง และไม่ใช่สิ่งถนัดของตนเอง โดยเน้นการไม่วิ่งตามคนอ่ืนโดยไม่ดูความพร้อมของตนเอง
นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอแนะเพ่ือการบริหารจัดการที่ดีด้วย เป็นยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรทั้งระยะ
ก่อนประจ าการ ระยะประจ าการ และระยะเกษียณอายุราชการ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ให้เป็นธรรมาภิบาล การพัฒนาระบบการประเมินตรวจสอบและประกันคุณภาพ การสร้างเครือข่าย 
โดยเน้นเพ่ิมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมที่จะท างานและต าแหน่งวิชาการ และเร่งสร้าง
เครือข่ายกับสถาบันอ่ืนทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ49 
ฟฟฟฟฟฟฟ  สวาสฎิพร แสนค า ได้ท าการศึกษาเรื่องอนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
บริบทประชาคมอาเซียนด้วยระเบียบวิธีวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันการเตรียมความพร้อม
การจัดการศึกษาปฐมวัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสร้างเครื่องมือการวิจัย ระยะที่ 2 ศึกษาอนาคต
ภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียนจากความสอดคล้องของความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 21 คน รอบแรกเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยเครื่องมือการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์
แบบ มีโครงสร้าง คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
บริบทประชาคมอาเซียน และรอบที่ 2 เป็นการสอบถามความเห็นด้วยแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ น าข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่ามัธยฐาน ฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เป็น
รายด้านและรายข้อ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้นามาใช้เป็นเกณฑ์การท านายความเป็นไปได้ในการจัด
การศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน เพ่ือพิจารณาเลือกแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้ในระดับ
มากขึ้นไป และระยะท่ี 3 การนาเสนออนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน
โดยการประชุมประชาพิจารณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลศึกษาสภาพปัจจุบันการเตรียมความพร้อมใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ภาครัฐได้ก าหนดนโยบายในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ การส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัวในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุตรหลาน มีมาตรการพัฒนาและเตรียม
ความพร้อมของเด็กปฐมวัยก่อนเข้าเรียนประถมศึกษา โดยเฉพาะการให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ครู ผู้เลี้ยงดู และผู้เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของ

                                                           

 49 พระมหาสาคร ภักดีนอก, “ทิศทางของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2555 – 2564)”, 162. 
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การเลี้ยงดู การสร้างประสบการณ์ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ และพัฒนา
ได้เต็มศักยภาพ เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาอาเซียน และภาษาของประเทศเพ่ือน
บ้าน 2) อนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน มีแนวโน้มความเป็นไปได้ใน
ระดับมากท่ีสุด และระดับมาก จ านวน 12 ด้าน ซึ่งมีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด จ านวน 
9 ด้าน ได้แก่ 2.1) ด้านแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 2.2) ด้านหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 2.3) ด้านปรัชญา/วิสัยทัศน์ การจัดการศึกษาปฐมวัย 2.4) ด้านจุดหมาย          
การจัดการศึกษาปฐมวัย 2.5) ด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2.6) ด้านการจัดประสบการณ์        
2.7) ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ 2.8) ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ 
2.9) ด้านบทบาทพ่อแม่ผู้ปกครอง ส่วนที่มีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมาก จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการประเมินพัฒนาการ ด้านบทบาทครูผู้สอน และด้านคุณลักษณะของเด็กปฐมวัยในบริบท
ประชาคมอาเซียน 3) การน าเสนออนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน 
ด้วยการประชาพิจารณ์ ผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์เห็นด้วยกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียนมีความเป็นไปได้ระดับมากที่สุด และระดับมากทุกด้าน และมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมควรจัดทาหลักสูตรอาเซียนศึกษาระดับปฐมวัย50 
 7.2 งานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอนาคต 
ฟ  John Brennan และ Ulrich Teichler ได้ท าการศึกษาอนาคตของการศึกษาที่
ระดับอุดมศึกษา พบว่า อนาคตข้างหน้าของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะมีการศึกษาวิจัยตนเอง
เพ่ิมมากขึ้น และจะสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญทางเศรษฐกิจที่ควบคู่กับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน
ปัจจุบัน อาจเรียกได้ว่า'' เศรษฐกิจความรู้ '' นอกจากนี้ยังมีความส าคัญเกี่ยวกับความเท่าเทียมทาง
สังคมและการเคลื่อนไหวและการท างานร่วมกันทางสังคมและบูรณาการ ซึ่งการวิจัยส่วนใหญ่สะท้อน
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยและนโยบายการเติบโตของกิจกรรม สหวิทยาการลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของวงการศึกษาการเพ่ิมขึ้นของระบบทุนนิยมทางวิชาการ  และมีความคาดหวังว่า 
ผลการวิจัยในระดับอุดมศึกษานี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการวิจัยด้านการศึกษาในอนาคตทุกระดับ
การศึกษา และจะน าไปสู่แนวทางการวิจัยการศึกษาในอนาคต51 

                                                           

 50สวาสฎิพร แสนค า, “อนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี, 2557) บทคัดย่อ. 

 51John Brennan and Ulrich Teichler, “The Future of Higher Education and 
of Higher Education Research: Higher Education Looking Forward: An Introduction,” 
High Education 56, 3 (2008): 259–264. 
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  George Zegarac ได้ศึกษาเรื่อง Secondary School Reform in Ontario and 
the Role of Research, Evaluation and Indicator Data ซึ่งเป็นการศึกษาการปฏิรูปการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในออนตาริโอและบทบาทของการวิจัยและการประเมินผลตัวชี้วัด สรุปได้ว่า 
ความมุ่งมั่นในการวิจัยอย่างต่อเนื่องและการประเมินผลการตรวจสอบของความส าเร็จของนักเรียน
โดยดูจากตัวชี้วัดจะเป็นองค์ประกอบที่มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้นของการท างานของกระทรวงและ 
การศึกษาในอนาคต การวิจัยได้รับการสนับสนุนฐานของการพัฒนาและการเสริมความคิดริเริ่มที่
ส าคัญออกแบบมาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ส าคัญในระบบการศึกษาในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนและปิดช่องว่างที่เกิดข้ึน ในท านองเดียวกันก็จะท าหน้าที่เป็นเวทีส าคัญส าหรับการเจรจา
ผู้มีส่วนได้เสียและเมื่อเวลาผ่านไปผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีบทบาทส าคัญมากข้ึนในการสนับสนุนเชื่อมั่น
ของประชาชนในด้านการศึกษา ความคาดหวังของระบบข้อมูลนักเรียนใหม่จะสามารถใช้ได้เร็วๆ นี้
กับข้อมูลในระดับนักเรียนยกระดับและถูกเลือกมาให้นักวิเคราะห์ในกระทรวง ด าเนินการวิเคราะห์ที่
ซับซ้อนมากขึ้นและมีส่วนร่วมกับและน าไปสู่การวิจัยชุมชนในวงกว้างภายในและภายนอกของ
การศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อการวัฒนธรรมของนโยบายตามหลักฐาน
และการปฏิบัติที่ไม่เพียงแต่ที่กระทรวงเท่านั้น แต่ยังขยายไปยังคณะกรรมการโรงเรียนโรงเรียนและ
ห้องเรียนในระยะเวลาอันสั้น  การวิจัยและการประเมินผลและการใช้ข้อมูลตัวบ่งชี้ได้ให้เพ่ิมขึ้นเป็น 
'ภาษา' ที่ใช้ร่วมกันซึ่งช่วยแก้อุปสรรคทั้งหมดในระบบให้เป็นพ้ืนฐานส าหรับการอภิปราย และการ
ตัดสินใจ กระตุ้นให้เกิดความเป็นผู้น าและความเป็นเจ้าของร่วมกันของผลงานของนักเรียนโดยการ
ก าหนดนโยบายผู้บริหารการศึกษาผู้ปกครองและชุมชน การเปลี่ยนแปลงนี้  เกิดวัฒนธรรมและความ
เชื่อมั่นที่เพ่ิมขึ้นในการใช้และความต้องการข้อมูลการวิจัย จึงจัดเป็นการวิจัยเป็นรากฐานที่ส าคัญใน
การปรับปรุงทั้งระบบและการปรับปรุงผลส าหรับนักเรียนทุกคนในออนตาริโอ52 
  Herbert W. Marsh ได้น าเสนอเรื่อง Students' evaluations of University 
teaching: Research findings, methodological issues, and directions for future research 
โดยน าเสนอภาพรวมของผลการวิจัยและวิธีการวิจัยใช้ในการศึกษาการประเมินผลของนักเรียน
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการตรวจสอบผลกระทบและทิศทางการวิจัยในอนาคต          
อันจะน าไปสู่การพัฒนาของการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ซึ่งในการวิจัยอนาคต
สามารถสร้างวิธีการตรวจสอบ พบว่า ครูผู้สอนที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการเรียน     
การสอนควรได้รับการว่าจ้างและผลการประเมินผลของนักเรียนได้รับการออกแบบเพ่ือสะท้อนให้เห็น

                                                           

 52 George Zegarac, “Secondary School Reform in Ontario and the Role of 
Research, Evaluation and Indicator Data,” American Educational Research 
Association (2007): 23-24. 
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ว่ามันมีหลายมิติ53 
  James W. Wickenden ได้น าเสนอเรื่อง Creating the Future: New 
Challenges for Boarding Schools ไว้ว่า โรงเรียนประจ าต้องรู้และท าความเข้าใจพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจเพ่ือเป็นการสนับสนุนการบริหารโรงเรียน จากการที่โรงเรียน
ประจ าประสบปัญหาการลดจ านวนนักเรียนลงและลดคุณภาพของนักเรียนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ตลอด 30 ปีที่ผ่านมาได้มีความคิดริเริ่มการศึกษาร่วมมากขึ้น คือ มีการรับนักเรียนต่างชาติมากขึ้น ท า
ให้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนมาก
ขึ้น รวมไปถึงมีการออกแบบหลักสูตรการศึกษา ที่ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ
ของตลาด ในบริบทของโรงเรียนประจ า มีความต้องการในเรื่องต่อไปนี้ 1) ความหลากหลายของ
ผู้เรียน 2) มีหลักสูตรที่มีความสอดคล้องต่อความต้องการมากขึ้น 3) ค่านิยม ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาสของโรงเรียน เพ่ือนะไปพัฒนาในด้านต่างๆให้เกิดประโยชน์มากขึ้น54  
  จะเห็นได้ว่าการศึกษาอนาคตเป็นสิ่งที่มีความส าคัญที่จะท าให้องค์กรมีการวางแผน     
การเตรียมการ เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน
โลกก าลังเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี การคมนาคมขนส่งหรือแม้แต่การศึกษา ที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอันสืบ
เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิตในสังคมอย่างทั่วถึง ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องมีการจัดการศึกษาในประเทศไทยเพ่ือตอบสนองต่อความท้าทายที่ต้องเผชิญอยู่นี้ 
 

การศึกษาไทยในยุคศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Learning) 
 

 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร บนโลกไร้พรมแดนที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและรุนแรง
ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในด้านบวก

                                                           

 53 Herbert W. Marsh. “Students' evaluations of University teaching: 
Research findings, methodological issues, and directions for future research,” 
International Journal of Educational Research 11, 3 (1987): 253-388. 

 54 James W. Wickenden, Creating the Future: New Challenges for Boarding 
Schools, accessed December  7, 2015, available from http:// 50.28.56.57/~wickende/ 
cms/wp-content/ 
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และด้านลบ โดยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะ เกิดกับประเทศไทยใน
อนาคตอันใกล้นี้มากมาย ดังเช่น เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ พบว่า ภาพอนาคตด้านเศรษฐกิจ 
ประกอบด้วย การแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ภาคบริการขยายตัวใน
ระดับสูง ภาคอุตสาหกรรมปรับสู่การใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงมากขึ้น เกิดการว่างงาน ในกลุ่ม
แรงงานไร้ฝีมือจนถึงผู้บริหารระดับกลาง ความเหลื่อมล้ าระหว่างเมืองกับชนบทขยายตัวเพ่ิมขึ้น ภาพ
อนาคตด้านสังคม ได้แก่ เป็นสังคมเมืองและมีความเป็นสากลมากขึ้น สังคมที่การคอรัปชั่นกระท าได้
ยากขึ้น สังคมที่ตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น สังคมที่ให้ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
สังคมที่มุ่งสู่การเรียนรู้มากขึ้น วัฒนธรรมใหม่มากับสื่อสนเทศ สื่อบันเทิง ครอบง าเอกลักษณ์คุณค่าไทย 
ภาพอนาคตด้านการเมือง กล่าวคือ การเมืองไทยอยู่ใต้อิทธิพลการจัดระเบียบโลกใหม่ด้านการค้า 
การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยสูงขึ้น การเมืองที่โปร่งใสมากขึ้น แต่นักการเมืองยังคงมุ่ งแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ของประเทศชาติ นอกจากนี้วิกฤติสิ่งแวดล้อม เกิดภัยธรรมชาติ
และทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลนในระดับที่รุนแรงยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงของโลกดังกล่าว แท้ที่จริง
แล้วเป็นการขยายตัวอย่างรุนแรงของกระแสทุนนิยม ที ่ใช้การพัฒนาเศรษฐกิจ สัง คม และ
เทคโนโลยี55 ซึ่งการศึกษายังคงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และการพัฒนา
ประเทศที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ให้สามารถด ารงชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างยั่งยืน ทั้งที่
เป็นการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย รวมทั้งการศึกษาตลอดชีวิต การจัดระบบ
การศึกษาที่สนองตอบความต้องการของบุคคล สังคม และประเทศชาติมากเท่าไร หมายถึงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นเพียงนั้น ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของ
โลกในปัจจุบัน การมีนิสัยใฝุเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในการรับมือกับภาวะที่จะก่อให้เกิดการ
แข่งขันทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ เทคโนโลยี ท าให้การศึกษาไม่ได้เป็นไปแค่การเรียนรู้ใน
ห้องเรียน เพื่อศึกษาหาความรู้จากต ารา แต่เป็นการสร้างวิธีการเรียนรู้เพ่ือสามารถน าไปพัฒนา
นวัตกรรมต่างๆ  พัฒนาตนเองและช่วยผู้อ่ืนต่อไปด้วยสภาวะที่งบประมาณด้านการศึกษาที่จ ากัดและ
ปริมาณข้อมูลและความรู้จ านวนมหาศาลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  ประเทศไทย
จ าเป็นต้องค้นหายุทธศาสตร์ใหม่ในการพัฒนาระบบการศึกษาดังที่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า 
"การศึกษาท่ีถกูต้องส าหรับศตวรรษใหม่ ต้องเรียนให้บรรลุทักษะ คือท าได้ต้องเรียนเลย จากรู้วิชาไปสู่
ทักษะในการใช้วิชาเพ่ือการด ารงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง การเรียนจึงต้องเน้นเรียนโดยการลงมือ

                                                           

 55 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ภาพอนาคตและคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 
(กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546). 
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ท าหรือการฝึกฝนนั่นเอง และคนเราต้องฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นตลอดชีวิต” 56  ดังนั้น การจัดการ
ศึกษาจ าเป็นต้องวางแผนและด าเนินการเชิงรุก โดยการให้ความส าคัญกับการคาดการณ์ แนวโน้ม
อนาคตทางด้านการศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษาในประเทศให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 
รวมถึงใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนา
การศึกษาของไทยในศตวรรษใหม่นี้ ต้องมีเปูาหมายในการปรับเปลี่ยนการเรียนการ สอนไปสู่
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทั้งครูและผู้เรียนที่มุ่งเน้น “กระบวนการเรียนรู้ส าคัญกว่าความรู้” และ 
“กระบวนการหาค าตอบส าคัญกว่าค าตอบ” โดยใช้ฐานคิด “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ” (21 st 

Century skills) ที่พัฒนาโดยองค์กรภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย 3 ทักษะ 
ส าคัญได้แก่ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นให้เกิดความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ และ
แก้ปัญหาการสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  2) ทักษะชีวิตและ    
การประกอบอาชีพ มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการยืดหยุ่นและ ปรับตัวมีเปูาหมายของชีวิตและ  
ความมุ่งมั่น เข้าใจสังคมและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมมี ศักยภาพการผลิต และยอมรับ   
การตรวจสอบมีความเป็นผู้น าและมีความรับผิดชอบ และ 3) ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร 
เทคโนโลยี มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศและสื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถ
จัดการ เชื่อมโยง ประเมินและสร้างสารสนเทศ รวมถึงการประยุกต์ใช้เรื่องจริยธรรมและกฎหมายกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Frey กล่าวถึง การจัดการศึกษาในอนาคต ซึ่งมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังนี้การจัดการศึกษาในอนาคตจะมีการเปลี่ยนจากการสอนเป็นการเรียนรู้ 
บทบาทของครูเปลี่ยนจากการสอนมาเป็นผู้แนะน า มีการเพ่ิมขึ้นของข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้
อย่างมากมายมหาศาล  การศึกษาในยุคนี้เป็นแบบเปิดในลักษณะของ Courseware และแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น วิกิพิเดีย จะพบว่ามีความเหลื่อมล้ าระหว่าง ผู้มีความรู้กับผู้ไม่มีความรู้มากยิ่งขึ้นการเข้าถึง
การศึกษา ห้องเรียนไม่จ าเป็นในการศึกษาต่อไป เพราะบุคคลสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เกิดพลัง
ขับเคลื่อนสู่การเรียนรู้ ตามทฤษฎีของมาสโลว์ ได้แก่ ระดับความต้องการทางกาย ทางสังคม ความรัก 
และการได้รับการยกย่องในสังคม ซึ่งการศึกษาในยุคนี้จะเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นที่ผู้เรียนเปลี่ยน
บทบาทจากผู้บริโภคเป็นผู้ผลิต57 ซึ่ง Friedman ได้กล่าวถึงปัจจัย 4 ประการที่มีความส าคัญส าหรับ
การศึกษาในโลกยุคใหม่ คือ การศึกษาในโลกยุคใหม่จะท าให้เกิดขีดความสามารถในการเรียนรู้ 

                                                           

 56 วิจารณ์ พานิช, วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-
สฤษดิ์วงศ,์ 2555). 

 57 Frey, K. S., et al, “Effects of a school-based social-emotional competence 
program: Linking children’s goals, attributions, and behavior,”Applied Developmental 
Psychology 26 (2005): 171-200. 
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วิธีการเรียนรู้ (Ability to learn how to learn) จนถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง การแสวงหาวิธีการใหม่ๆ ในการท าสิ่งเดิมๆ หรือการแสวงหาวิธีการใหม่ๆ ในการท าสิ่งใหม่ๆ 
เกิดความรักการเรียนรู้ และความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะท าสิ่งใด ถ้า มีความรักและ
กระตือรือร้นในสิ่งนั้นๆ จะเป็นข้อได้เปรียบอย่างมหาศาล และความกระตือรือร้นในการท างาน ใน
ความส าเร็จ ในการศึกษา หรือในงานอดิเรก ก็ยิ่งทวีความส าคัญมากขึ้น เกิดความรักต่อคนอ่ืน ต้องมี
ความสามารถในการจัดการ หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเป็นทรัพย์สินส าคัญ
ในโลกแห่งการท างาน และเกิดการพัฒนาสมองซีกขวา (ความคิดสร้างสรรค์) ให้ทัดเทียมกับสมองซีกซ้าย58 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 ได้กล่าวไว้ว่า “เปูาหมาย
หลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึก การ
อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์
ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต” การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องอาศัยครูผู้สอนที่
มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะในยุค
ศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะแห่งอนาคตใหม่ที่ครูควรมีทักษะและคุณลักษณะที่รองรับเข้าถึงเพ่ือสร้า ง
นวัตกรรมบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ ในอันที่จะพัฒนาผู้เรียนที่เยาวชนในยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน สอดคล้องหลักการจัดการศึกษาตาม มาตรา 22 ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า 
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู ้เรียนมีความส า คัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
 การศึกษาของไทยนั้นได้ยึดหลักของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ตามความคิดของนักคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ที่เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการที่ผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้ ซึ่ง Piaget นักจิตวิทยาชาวสวิส และ Vygotsky นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย สองนักจิตวิทยาที่ 
มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดย Piaget เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ช่วยให้
เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างความรู้ความคิด เกิดการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ 
ส่วน Vygotsky อธิบายหลักการส าคัญว่าผู้เรียนจะมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ในระดับหนึ่ง 
และจะสามารถก้าวไปยังระดับการเรียนรู้ที่สูงขึ้นตามศักยภาพที่มีอยู่เมื่อได้รับการแนะน าช่วยเหลือ
จากผู้รู้ แนวความคิดของทั้ง Piaget และ Vygotsky มีส่วนที่คล้ายคลึงกันตรงการมีปฏิสัมพันธ์เพื่อ
น าสู่การเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ และการไปถึงระดับที่ผู้เรียนมี

                                                           

 58 Thomas L. Friedman,  The World Is Flat: Expanded Edition : A Brief 
History of the Twenty-first Century (Farrar : Straus and Giroux , 2016). 
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ศักยภาพ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลง ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ท าให้วงการ
การศึกษาในประเทศไทยจ าเป็นต้องตอบสนองต่อความท้าทายที่ต้องเผชิญอยู่นี้ จึงต้องการรูปแบบ
การท างานที่สามารถพัฒนากรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เพ่ือที่สามารถจัด
การศึกษาตอบสนองต่อความต้องการที่ก าลังเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งเยาวชนไทยก าลังเผชิญอยู่ 59 
 ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบันนั้น ต้องมีแนวทางการปรับตัว
ของระบบการศึกษาให้น าพาประเทศก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมั่นคง โดยการยกระดับการศึกษาของ
ประชาชนทั้งประเทศ การยกระดับคุณภาพแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน และการยกระดับการวิจัย
และพัฒนาให้น าทิศทางในการพัฒนาประเทศอันเป็นการสร้าง“ปัญญาวิถี”ให้กับคนในสังคมไป
พร้อมๆกับการศึกษาอนาคตซ่ึงเป็นการศึกษาเพ่ือ 1) พัฒนาคน 2) พัฒนาสังคม 3) การศึกษาเพ่ือเป็น
พลังขับเคลื่อน และ 4) การศึกษาเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันให้คนไทยมีความรู้ ความสามารถ ทักษะการ
ด ารงชีวิตอยู่ในโลกการแข่งขันได้อย่างรู้เท่าทัน ดังนั้น การวางแผนระดับชาติที่จะเอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศให้รุดหน้าได้นั้น “การวางแผนระบบการศึกษา” เพื่อสร้างประชาชนให้สูงด้านคุณภาพ 
ศักยภาพ และทักษะความรู้ความสามารถที่ทัดเทียมบุคคลอ่ืนใน Global Village นับว่าเป็นสิ่งส าคัญ
ยิ่งของศตวรรษใหม่ทางปัญญานี้  
 สุรศักดิ์  ปาเฮ ได้เสนอภาพอนาคตการศึกษาไทย ภายใต้บริบทและคนไทยที่พึงประสงค์
และไม่พึงประสงค์ ดังนี้ 1) ภาพอนาคตการศึกษาไทยที่พึงประสงค์ เป็นการศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนา
ปัจเจกบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ สติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ มุ่งเน้นการพัฒนาสมองและ
สติปัญญาของมนุษย์ควบคู่กับสภาวะแห่งคุณธรรม จริยธรรม ที่มีความสมบูรณ์อย่างเป็นองค์รวม ด้วย
กลไกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาเป็นฐานยุคเศรษฐกิจ-สังคมฐานความรู้และ
มีการปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 2) ภาพอนาคตการศึกษาไทยที่ไม่พึงประสงค์ เป็น 
“การศึกษาจ าแลง”ที่มุ ่งให้ผู ้เรียนเป็นคนเก่งแต่ไร้คุณธรรมทั้งต่อตนเอง สังคม ครอบครัวและ
ประเทศชาติ ไม่รักการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ โดยมุ่งประกาศนียบัตรและปริญญาบัตรมากกว่า
เนื้อหาความรู้ส่งผลให้ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะ เจคติไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองได้ และได้เสนอข้อเสนอในพัฒนาการศึกษาไทย เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาการศึกษาไทยใน 10-20 ปีข้างหน้าส าหรับเป็นฐานการพัฒนาคนไทยและการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ควรด าเนินการเป็น 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 คือ ระยะเร่งด่วน โดย 1). เร่งรัด
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา และ    

                                                           

 59 ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ และวรางคณา ทองนพคุณ, “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ความท้าทายในอนาคต  21st Century Skills: The Challenges Ahead” (เอกสารประกอบการ
บรรยาย คณะคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2540).   
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2). เร่งรัดการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ครอบคลุมสถานศึกษาทุกแห่งทุกระดับและ
ทุกประเภท ที่รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละด้านพึงยอมรับและตก
ลงร่วมกันในผลของการประเมินเพ่ือน าผลมาปรับปรุงการบริหารและจัดการศึกษาทั้งด้านบุคลากร 
งบประมาณและวิชาการ และการจัดโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเอ้ืออ านวยให้การศึกษาด าเนินไปอย่างมี
คุณภาพ ระยะที่ 2 คือ ระยะปานกลาง เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยน าผลการประเมินตามข้อ 
1) คือการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับอุดมศึกษาและผลการประเมินทางการบริหารจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง มาพิจารณาร่วมกับ
ผลกระทบหรือสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยพิจารณาปรับปรุงทั้งระบบ รวมทั้งรูปแบบ
การจัดการศึกษาแนวใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที ให้ความส าคัญกับ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาเพื่อการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในฐานะเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้มากกว่าการเน้นการสอนเนื้อหาวิชา ระยะที่ 3 คือ ระยะยาว ต้องปรับระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษา จากการศึกษาที่เป็นหน้าที่รัฐแต่เพียงผู้เดียวโดย 1) ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเปลี่ยนเป็นการศึกษาที่เป็นหน้าที่ของประชาชนที่รัฐเป็นผู้สนับสนุน โดยกระจายให้องค์กร
ต่างๆและสถาบันทางสังคมเป็นผู้จัดในลักษณะการจัดการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่หรือชุมชนเป็นฐาน (Area 
based) โดยหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนและติดตามประเมินผลอย่างเข้มข้น 2)ส าหรับ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเปลี่ยนเป็นการศึกษาในก ากับของรัฐเพ่ือส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็ง
ของการอุดมศึกษาและลดภาระงบประมาณของรัฐ ยกเว้นสถานศึกษาที่จัดตั้งเพ่ือสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นและชุมชนที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือจากรัฐค่อนข้างมาก 60 

จะเห็นได้ว่าการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เป็นการจัดการเรียนรู้ให้เด็กที่มากกว่าการเรียนรู้
ในห้องเรียน ซึ่งเด็กจะเกิดการเรียนรู้ที่ดีได้ต้องมีการกระตุ้นหรือเสริมแรงโดยครู ประเทศไทยได้ตื่นตัว
และตระหนักถึงการจัดการศึกษาที่ต้องสอดรับการยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้น าเสนอบทความ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกา
แนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยภาคส่วนที่เกิด
จากวงการนอกการศึกษา ประกอบด้วย บริษัทเอกชนชั้นน าขนาดใหญ่ เช่น บริษัทแอปเปิ้ล บริษัท    
ไมโครซอฟ บริษัทวอล์ดิสนีย์ องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และส านักงานด้านการศึกษาของรัฐ 
รวมตัวและก่อตั้งเป็นเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership 

                                                           

 60สุรศักดิ์ ปาเฮ, “ภาพอนาคตการศึกษาไทย: วิเคราะห์บนฐานการวิจัย”  (เอกสาร
ประกอบการสัมมนาเข้ม ครั้งที่ 1 ชุดวิชาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์ (2090) 
ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 13 -14 สิงหาคม  2554), 72. 
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for 21st Century Skills) หรือเรียกย่อๆว่า เครือข่าย P21 หน่วยงานเหล่านี้มี     ความกังวลและ
เห็นความจ าเป็นที่เยาวชนจะต้องมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลก  แห่งศตวรรษที่ 21ที่
เปลี่ยนไป จึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ขึ้น ประเทศไทยจึง
มีการก าหนดวิสัยทัศน์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) โดยก าหนดให้ “คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” โดยมีจุดเน้นการปฏิรูป 3 เรื่อง ได้แก่ 1) พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ 2) โอกาสทางการศึกษา เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และ 3) การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม จากจุดเน้นการปฏิรูปทั้ง 3 เรื่องนี้คุณภาพของ
การศึกษาและการเรียนรู้จะต้องบรรลุ 4 คุณภาพ คือ 1) คุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2) คุณภาพครูยุค
ใหม่ 3) คุณภาพแหล่งเรียนรู้/สถานศึกษายุคใหม่ 4) คุณภาพการบริหารจัดการใหม่ โดยมีการก าหนด
เปูาหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ไว้ดังนี้ 1) คนไทยและการศึกษาไทยมี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 2) คนไทยใฝุรู้ : สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ 3) คนไทยใฝุดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสานึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็น
ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 4) คนไทยคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ : 
มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการแข่งขัน  ในปัจจุบันในวงการศึกษาของประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการ
จัดการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ระบบการศึกษาของประเทศมีการพัฒนาที่
สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาอีกท่านหนึ่งที่มีส่วนส าคัญในการ
ผลักดันเรื่องการปฎิรูปการเรียนรู้ ให้กว้างขวางขึ้น คือ เซอร์เคน โรบินสัน นักการศึกษาระดับโลก 
โดยได้เน้นย้ าถึงความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการจัดการศึกษาระบบโรงงาน มาเป็นการ
เรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลกที่ได้เปลี่ยนแปลง
ไป กรอบแนวคิดข้างต้นเองก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ในประเทศไทย61 ซึ่ง
มีความสอดคล้องกับ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง นักวิชาการศึกษา ได้กล่าวถึงการศึกษา ไทยในยุค
ศตวรรษที่ 21 ในการสัมมนา เรื่อง “Education for the Future ปรับห้องเรียนเปลี่ยนอนาคต” ผ่า
ทางตันวิกฤติการศึกษาไทยชูทางออกอนาคตการศึกษาศตวรรษที่ 21 สามารถสรุปได้ว่า โลกใน
ปัจจุบันได้เข้าสู่สังคมที่เรียกว่า “สังคมความรู้ (Knowledge Based Society)” หรือบางคนเรียกว่า 
“สังคมแห่งการปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้ความรู้ (Post Industrial Society)” ในสังคมเช่นนี้ผู้น าที่มี
บทบาทในการขับเคลื่อนจะเป็นกลุ่มที่ใช้ความรู้มากขึ้น ซึ่งสถานการณ์ในประเทศไทยในขณะนี้พบว่า 

                                                           

 61กระทรวงศึกษาธิการ, การเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21, เข้าถึงเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2559, 
เข้าถึงได้จาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=38880&Key= 
news_research 
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ไม่สามารถพัฒนานวัตกรรมได้ อีกทั้งในปัจจุบันมีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาท างานที่ซ้ าซากแทน
มนุษย์ โครงสร้างในการบริหารองค์กรก็มีลักษณะเป็นแนวราบมากขึ้น เป็นผลมาจากการสื่อสารช่วย
ให้ท างานแบบแนวราบได้มากขึ้น ทั้งตลาดแรงงานเองก็มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ท าให้เกิดการ
แข่งขันในระดับโลกมากข้ึน จะเห็นได้ว่า โลกมีลักษณะหลอมรวมมากขึ้น ทั้งในมิติเศรษฐกิจ การเมือง
หรือวัฒนธรรม ดังนั้น จ าเป็นต้องสร้างเด็กยุคใหม่ให้มีความเข้าใจและมีทักษะในการปรับเปลี่ยน
ให้กับโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป เด็กในทุกวันนี้ถูกเรียกว่า digital native คือเกิดมาในสมัยยุคดิจิตอล มีสิ่ง
ที่เรียกว่า personal life learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคนมากขึ้นด้วย
การน าเทคโนโลยีมาใช้ การที่ไม่แบ่งแยกระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เนื่องจากมี
เทคโนโลยีเข้ามาหรือมีการเรียนรู้หรือร่วมมือผ่านเครือข่ายหรือโซเชียลมีเดีย62 การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นการเรียนรู้หลายทางหรือบูรณาการความรู้ต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ท าให้
ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับผู้สอน สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้ โดยเฉพาะการใช้ ICT มาใช้อ านวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ และการเรียนรู้การใช้ ICT ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทักษะชีวิตและอ่ืนๆ วิธีการเรียนรู้จึง
เปลี่ยนจากท่องจ าเป็นการปฏิบัติและมีการบูรณาการหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกัน ผู้เรียนรู้สามารถใช้ 
ICT ค้นคว้าเพ่ือศึกษาในสิ่งที่ตนมีความสนใจ และอยากเพ่ิมพูนความรู้ได้ อีกทั้งผู้เป็นครูก็สามารถถ่าย
โอนความรู้ที่ตนมีให้เผยแพร่อยู่ในโครงข่าย ICT เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษา โดยการจัดการ
เรียนรู้ไมจ่ าเป็นต้องเกิดขึ้นภายในโรงเรียน หรือในห้องเรียนเพียงแต่อย่างเดียว จะเห็นได้ว่าการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้คนลดการเรียนรู้ทางด้านวิชาการลงแต่ไปเพ่ิมการพัฒนาทักษะต่างๆ 
มากขึ้น ทั้งด้านทักษะในการใช้ชีวิต ทักษะการคิด และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  (ICT) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 จ านวน   
5 ด้าน ดังนี้ 1) ความสามารถในการสื่อสาร คือ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง 
เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร ด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม ซึ่งสอดคล้องกับความรู้ด้าน ICT 2) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง

                                                           

 62วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, จากโลกสู่ไทย ทิศทางใหม่ของการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 
ปรับห้องเรียน เปลี่ยนอนาคต: ทักษะการคิดแบบผู้เชี่ยวชาญ และการสื่อสารที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1), 
เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก http://thaipublica.org/2015/03/education 
-for-the-future_1/ 
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สอดคล้องกับ Learning Thinking Skills 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม
และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม  
แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู ้มาใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับทักษะ
ชีวิต (Life skill) 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะ
ชีวิต (Life skill) 5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้ เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
สอดคล้องกับความรู้ด้าน ICT (ICT Literacy)63

 และวิจารณ์ พานิช ที่ได้วิเคราะห์ถึงแนวทาง
การศึกษาไทยในการเรียนรู้ในศตวรรษ และได้น าเสนอไว้ดังนี้ 1) เนื้อวิชา (Subject Matter) 
การศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมจากในอดีต แม้ว่าความเข้มข้นของเนื้อหายังคงเช่นเดิม แต่
วิธีการสอนเนื้อหาจะต้องมีความแตกต่างจากในอดีต ต้องเน้นไปที่ผู้เรียน โดยเฉพาะการให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ยิ่งถ้าเป็นผลงานที่ใช้ได้จริง ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย  2) ทักษะ
ชีวิต (Life and Professional Skill) ในศตวรรษที่ 21 โลกได้เดินทางเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่
เน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือให้
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน (Collaboration Skill) จึงเป็นสิ่งจ าเป็น 3) ทักษะและความรักในการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 การผลิตผลงานทั้งในแวดวงธุรกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ล้วนแต่
ต้องการความคิดริเริ่ม (Initiatives) ดังนั้น ความรักที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จะหาความรู้ ไม่ว่า
จะเป็นการสอบถามผู้รู้ การค้นหาจากแหล่งการเรียนรู้ Google, Khan academy, Alaphafarm, 
Youtube ฯลฯ รวมทั้งการระดมสมองจากกลุ่มคนที่หลากหลายจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือผู้เรียน
จะได้เชื่อมโยงและต่อยอดความรู้ที่มาจากหลายหลายสาขาให้กลายเป็นผลงานใหม่ที่มีคุณค่าสูงยิ่ง
เป็นที่ต้องการของทุกคน 4) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skill) โลก
นี้ก าลังเข้าสู่ยุคสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากยังมีสังคมออนไลน์ ( social 

                                                           

 63 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 
(กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551), 6-7. 
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network) ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คนไปจนกระทั่งถึงการเมืองการปกครอง ผู้เรียน
รุ่นใหม่ล้วนแต่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศติดตัวกันมาทุกคน ซึ่งยังต้องมีการสร้างความเข้าใจ
ถึงการใช้อย่างถูกวิธีเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ เพราะเครื่องมือยิ่งทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ ต้องรู้จักใช้อย่างถูกวิธีเพ่ือประโยชน์สูงสุด  ซึ่งทักษะทั้ง 4 ด้านนี้เป็นสิ่งที่ช่วยสร้าง
มูลค่าให้กับคนไทยทุกคน ถ้าผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครองมีความตื่นตัวและหาวิธีให้ได้รับทักษะทั้ง 4 
อย่างดีที่สุด ที่เข้าใจถึงปรัชญาในเชิงลึกด้วย ตัวอย่างเช่น ทักษะชีวิต (Life Skill) ต้องเพ่ิมศิลปะการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งบางครั้งต้องมีบทบาทเป็นผู้น า  และเป็นผู้ตามที่ดี และที่ส าคัญทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงต้องเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต ทักษะวิชา และทักษะการค้นหาข้อมูล เมื่อ
ผู้จัดการศึกษามีความเข้าใจถึงบริบทโลกที่เปลี่ยนไป ก็จะเป็นผู้ริเริ่มในการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้เรียน
ในศตวรรษใหม่ต้องเรียนรู้จากโจทย์ปัญหาชีวิตจริง (Project Base Learning : PBL) ต้องเรียนแบบ
ลงไปท างาน และออกไปรับใช้สังคม64 

เนื่องจากโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนจึงเป็นทักษะที่
ส าคัญและจ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้วย การด าเนินงานใดๆจะประสบความส าเร็จ 
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ต้องอาศัยทีมที่ดี ซึ่งผู้ที่เป็นตัวขับเคลื่อนการท างานและเป็นผู้ประสานงานที่ดี ก็
คือ ผู้น าหรือผู้บริหาร ที่จะน าพาองค์กรหรือท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยผู้ วิจัย
ขอน าเสนอบทบาทของผู้น าหรือผู้บริหารในศตวรรษท่ี 21 ไว้ดังนี้ 

 
1. ผู้น า/ผู้บริหารในศตวรรษที่ 21  
 ในกระแสโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่ความเจริญทางเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมจากอดีต สู่ ปัจจุบันอย่างรวดเร็วมาก จึงต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้ทันกับ
เหตุการณ์ของโลกปัจจุบันตลอดเวลา ซึ่ง“ผู้น า” เป็นบุคคลที่ส าคัญในองค์การมีบทบาทที่ต้องด าเนิน
ไป ภายใต้เงื่อนไขปัจจัยของบริบทโดยรอบ ความรู้ในเรื่อง “ภาวะผู้น า”นั้น จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ส าหรับทุกองค์การเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง ดุษฎีรัตน์ โกสุมภ์ศิริ ได้
น าเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง ภาวะผู้น าแบบดุลยภาพ – ภาวะผู้น าส าหรับศตวรรษที่ 21 
(Scholarly Article: Equilibrium Leadership – Leadership for 21st Century)  ได้กล่าวว่า ผู้น า 
(Leader) และ “ภาวะผู้น า (Leadership)”  เป็นปัจจัยคู่ส าคัญที่ควรมีการพัฒนาบนพ้ืนฐานของทาง
สายกลางและการรักษาสมดุลขององค์ประกอบต่างๆ และการจัดล าดับความส าคัญ (Priority) ซึ่งเป็น

                                                           

 64มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง, ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, เข้าถึงเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://192.168.90.14/ 
~arit/km56/admin/ download/ 10KM_1.pdf 

http://192.168.90.14/
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สิ่งที่ส าคัญมาก ส าหรับการด าเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และในระดับผู้น า ดังนั้น “ภาวะผู้น า
แบบดุลยภาพ” จึงเป็นภาวะผู้น าแนวใหม่ที่ได้ถูกสังเคราะห์ขึ้นจาก ทฤษฎีภาวะผู้น า พ้ืนฐาน 5 
รูปแบบ เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันสอดคล้องกับยุคโลกาภิวัฒน์ และโลกในศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญในสอง
ส่วนหลักๆ คือ ทักษะของการจัดล าดับความส าคัญ และการรักษาดุลยภาพ ของปัจจัยต่างๆ ในขณะ
นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี 65  นอกจากนี้ บุญช่วย  สายราม กล่าวว่า ทักษะภาวะผู้น าเป็นคุณลักษณะที่
ส าคัญของการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผล ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้น าองค์กรหรือหน่วยงานจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นและส าคัญต่อการบริหารงาน บริหารตนเองและบริหารบุคลากร
อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส าหรับทักษะภาวะผู้น าที่จ าเป็น
ส าหรับผู้บริหารในศตวรรษที่21 ที่ส่งเสริมให้เป็นผู้น าที่มีประสิทธิผลสูง ประกอบด้วย 15 ทักษะ ได้แก่ 
1) ทักษะการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผลสูง (Highly effective Team building skill) 2) ทักษะการ
แก้ปัญหา (Problem– solving skills) 3) ทักษะการวางแผน (Planning – Project skills) 4) ทักษะการ
ก ากับการปฏิบัติงาน (Performance monitoring skills) 5) ทักษะการสื่อสารที่ดี (Communication 
and climate set skills ) 6) ทักษะการสร้างสัมพันธ์ (Relationship building up skills) 7) ทักษะการ
สอนงาน (Coaching skills) 8) ทักษะทางสังคม (Social skill) 9) ทักษะการตัดสินใจ (Decision making 
skill) 10) ทักษะการกระตุ้นจูงใจ (Motivational skills) 11) ทักษะการคิดเชิงสะท้อน (Reflective        
& thinking skills) 12) ทักษะ การจัดการตนเอง (Management skills ) 13) ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี 
(Technological skills)14) ทักษะด้านการเรียนการสอน( Pedagogical skills) และ 15) ทักษะด้าน
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence skills)66 ซึ่งสอดคล้องกับ สมหมาย อ่ าดอนกลอย 
ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องน าสถานศึกษาของตนเองเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และ
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ปรับปรุงผลลัพธ์ของ
นักเรียนทุกคน 2) ริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล 3) ส ารวจและสนับสนุนการใช้ ICT 
และ e – learning 4) พัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ 5) สร้างเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมการ

                                                           

 65 ดุษฎีรัตน์ โกสุมภ์ศิริ, ภาวะผู้น าแบบดุลยภาพ – ภาวะผู้น าส าหรับศตวรรษที่ 21 
Scholarly Article:  Equilibrium Leadership – Leadership for 21st Century, เข้าถึงเมื่อ 
20 ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://leader1234.blogspot.com/2015/09/21-scholarly-
article-equilibrium.html 

 66 บุญช่วย  สายราม, ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21, เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2558, เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/565807 
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เรียนรู้และความส าเร็จ และ6) พัฒนาคนอื่นให้เป็นผู้น า67  และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ได้น าเสนอ
บทความพิเศษ เรื่อง ผู้น าองค์กรที่เป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 : บทเรียนจากเนหะมีย์ (ซึ่งเนหะมีย์ เป็น
พนักงานเชิญถ้วยเสวยของกษัตริย์ของเปอร์เชียร์ ซึ่งปัจจุบันคือประเทศอิหร่าน  ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ต าแหน่งที่ส าคัญต าแหน่งหนึ่ง การด ารงต าแหน่งดังกล่าวจึงเป็นผลต่อชีวิตและบุคลิกของเนหะมีย์
อย่างมากเพราะกษัตริย์จะต้องเลือกสรรผู้ที่ประกอบไปด้วย ปัญญา สุขุม มีวิจารณญาณ ซื่อสัตย์ หนัก
แน่น และไว้ใจได้)  ว่ามีความสอดคล้องกับผู้น าในศตวรรษที่ 21 โดยสรุปได้ดังนี้ 1) ผู้น าจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีใจบริสุทธิ์ 2) ผู้น าที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่รอคอยเวลาที่เหมาะสม จะต้อง
รู้ว่าเวลาใดเป็นเวลาที่เหมาะสมส าหรับการกระท าสิ่งใดๆ 3) ผู้น าที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีเปูาหมายที่
เหมาะสมและเป็นไปได้ สาเหตุหลักของการเป็นผู้น าในหลายๆครั้งไม่ประสบความส าเร็จนั้นเป็น
เพราะผู้น าไม่มีเปูาหมายที่ชัดเจน หรือาจมีเปูาหมายที่ชัดเจน แต่เปูาหมายเหล่านั้นกลับเป็นสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้ หรือไม่สามารถท าให้บรรลุได้ 4) ผู้น าที่ดีจะต้องรู้จักการจัดล าดับก่อนหลังก่อนงานที่จะท า 
เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ 5) ผู้น าที่ดีควรมีการจัดเตรียมค้นคว้าจัดหาข้อมูลต่างๆอย่างครบถ้วน 6) ผู้น า
จะต้องมีความมั่นใจเด็ดเดี่ยว ในการตัดสินใจ 7) ผู้น าจะต้องมีเวลาใช้ในการวางแผนการคิดและ
การพักผ่อน  8) ผู้น าจะต้องมีความคุ้นเคยกับงานที่ท าเป็นอย่างดี ซึ่งผู้น าหลายคนประสบความ
ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง เพราะเขาเหล่านั้นไม่มีความเข้าใจในงานที่เขาต้องท า 9) ผู้น าที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความสุขุมรอบครอบในเรื่องของเวลา 10) ผู้น าที่ดีจะต้องมีผู้ช่วยที่ไว้วางใจได้ ผู้ช่วยที่ดีและสามารถ
ไว้วางใจได้จะเป็นอีกประการหนึ่งที่จะท าให้ผู้น าทุกคนประสบความส าเร็จ  11) ผู้น าที่ดีจะต้อง
สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์สู่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างดี ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีเปูาหมาย
ชัดเจน ที่จะท าให้การท างานส าเร็จไปมากกว่าครึ่ง 12) ผู้น าที่ดีจะต้องมีทีมงานที่สามารถท างานได้ 
บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ส าหรับการเป็นผู้น าที่ดีคือ คุณไม่สามารถท างานอะไรก็ตามได้ด้วยตัวของคุณเอง
โดยล าพัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่มีขนาดใหญ่ 13) ผู้น าที่ดีต้องไม่หนีอุปสรรค เพราะอุปสรรคจะเป็น
ปัจจัยที่ท าให้ผู้น ารู้สึกท้อแท้ ผู้น าทุกคนจะต้องต่อสู้กับอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่าอุปสรรคต่างๆ จะ
เกิดขึ้นทุกวัน68  การเป็นผู้น าของผู้บริหารในยุคศตวรรษที่ 21 ควรจะต้องรู้จักเลือกใช้วิธีการบริหาร
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ต้องรู้จักการแก้ปัญหาและวินิจฉัย     

                                                           

 67 สมหมาย อ่ าดอนกลอย, “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”(วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551).     

 68 กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ, ผู้น าองค์กรที่เป็นเลิศในศตวรรษที่ 21, เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/christianthaisite/phuna-
xngkhkr-thi-pen-leis-ni-stwrr   

https://sites.google.com/site/christianthaisite/phuna-xngkhkr-thi-pen-leis-ni-stwrrs-thi-21-doy-dr-
https://sites.google.com/site/christianthaisite/phuna-xngkhkr-thi-pen-leis-ni-stwrrs-thi-21-doy-dr-
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สั่งการเพ่ือท าให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ซึ่ง CAMBELL  and  GREGG อ้างถึงใน กนก  
จันทร์ขจร ได้เสนอปรัชญาการบริหารการศึกษา ไว้ในหนังสือ  Administrative  Behavior  in  
Education ว่า ผู้บริหารต้องใช้วิธีการแห่งปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เมื่อมีปัญหาควร
ท าการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและใช้ความฉลาดไหวพริบของผู้ร่วมงานมาช่วยคิดแก้ปัญหาต่างๆ ที่
ส าคัญในการบริหาร ภาระหน้าที่หลักของผู้บริหาร คือ  การวินิจฉัยสั่งการ เมื่อมีปัญหาต่างๆ ต้อง
แก้ไขแก้ปัญหาให้ส าเร็จด้วยความราบรื่น 69 จะเห็นได้ว่า ทักษะในความเป็นผู้น าในศตวรรษที่ 21 มี
ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะผู้น าองค์กรหรือผู้บริหาร
คือกุญแจส าคัญไปสู่การปฏิรูปการศึกษาที่ยั่งยืน ซึ่งนักการศึกษาทั้งหลายต่างมีความเชื่อว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องมีทักษะการบริหาร เป็นผู้น าทางวิชาการมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นมือ
อาชีพจึงจะเป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพและบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาทั่วทั้งองค์กรและ
สามารถสร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากผู้น าหรือผู้บริหารที่มี
ส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรแล้ว ครูและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรก็มีส่วนส าคัญเช่นเดียวกัน ที่จะ
เป็นก าลังแรงงานในการด าเนินงาน ดังนั้น ครูในศตวรรษที่ 21จ าเป็นต้องมีความสามารถในการ
ท างานและปรับตัวให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเสมอ ผู้วิจัยขอน าเสนอบทบาทของครูใน
ศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
 
2. ครูในศตวรรษที่ 21 
 ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังทั้งวิชาความรู้ และความประพฤติแก่เด็กและ
เยาวชน ดังนั้น ครูจึงเป็นบุคคลที่ส าคัญที่จะท าให้เด็กไทยของเราอ่านออกเขียนได้ และครูเป็นผู้สร้าง
พัฒนาการให้เด็กมีความรู้ความสามารถอย่างมีมิติครบทุกส่วน โดยผ่านทางด้านวิชาการคือการเรียน
การสอนวิชาการต่าง ๆ และในส่วนทางด้านสังคมนั้นครูต้องสอนให้เด็กเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รู้จัก
ประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ส่วนรวม รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ แต่ในปัจจุบันในโลกยุคศตวรรษที่ 21 
บทบาทของครูลดน้อยลง เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น
คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญใน
การจัดการเรียนรู้ให้เด็ก ครูหรือผู้สอนจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ และจ าเป็นเพ่ือในการเรียนรู้ของ

                                                           

 69Roald F. Capmbell, John E. Corgally, and Nystrand, Raphel O., Introduction 
to Education Administration. 6th ed. (Boston, 1983), อ้างถึงใน กนก  จันทร์ขจร,  เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง (กรุงเทพฯ: กองการมัธยมศึกษา กรม
สามัญศึกษา, 2535). 
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นักเรียนทักษะในศตวรรษที่ 21 คือ มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการประเมินผลหลักสูตร   
การเรียนการสอนการพัฒนาอาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จะต้องสอดคล้องกับระบบสนับสนุน
การผลิตที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนในปัจจุบัน ซึ่งครูจะมีบทบาทส าคัญที่   
ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ดังนั้น ครูต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ต้องใฝุหาทักษะใหม่
ในการเป็นผู้อ านวยการสอน เพ่ือการออกแบบและชักชวนผู้เรียนมาสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ให้ได้ความรู้
ที่ลึกทางทฤษฎีและได้รับการกระตุ้นสมองของมนุษย์ โดยสมองส่วนนี้คือสมองส่วนที่ท าให้ผู้เรียนมี
ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนมีสุนทรีย์ และมีวุฒิภาวะต่าง ๆ ซึ่งสมองส่วนนี้จะมีเพียงแค่เฉพาะในมนุษย์
เท่านั้น และครูยังต้องการเครื่องมือที่ช่วยคือ “กลุ่มเพื่อนร่วมงาน” (Professional Learning 
Community : PLC) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูประจ าการในการท าหน้าที่70 ครูต้องมีแนว
ทางการสอนมีความสามารถส าหรับการบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 เครื่องมือและกลยุทธ์     
การเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน มุ่งเน้นการท าโครงงาน  แสดงให้เห็นว่ามีความรู้        
ความเข้าใจในเรื่องจริงสามารถเพ่ิมการแก้ปัญหาการคิดเชิงวิพากษ์และอ่ืนๆ พัฒนา ความสามารถใน
การระบุตัวตนของนักเรียนโดยครูมีรูปแบบการเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของ
ผู้เรียน ซึ่งครูต้องไม่สอน  แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก (Facilitate)          
การเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท า หรือปฏิบัติแล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายใน
และสมองของตนเอง  การเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL (Project-Based Learning)  ครูในยุคนี้
ต้องเป็นครูเพ่ือศิษย์ เปลี่ยนเปูาหมายการเรียนรู้ของศิษย์จากเน้นเรียนวิชาเพ่ือได้ความรู้ให้เลยไปสู่
การพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อชีวิตในยุคใหม่ ต้องเรียนให้เกิดทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
หน้าที่ของครูเพ่ือศิษย์จึงต้องเปลี่ยนจากเน้น “สอน”หรือสั่งสอนไปท าหน้าที่จุดประกายความสนใจ  
ใฝุรู้ (inspire) แก่ศิษย์ ให้ศิษย์ได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติ (learning  by  doing ของตนเป็นทีม
ร่วมกับเพ่ือนนักเรียน เน้นการงอกงามทักษะในการเรียนรู้ และค้นคว้าหาความรู้มากกว่าตัวความรู้ 
ครูเพ่ือศิษย์ต้องเปลี่ยนแนวทางการท างานจากท าโดดเดี่ยว คนเดียว เป็นท างานและเรียนรู้จากการท า
หน้าที่ครูเป็นทีม71 ซึ่ง Linda Darling-Hammond ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ Constructing 21st-
Century Teacher Education พบว่า ครูผู้สอนจ าเป็นต้องรู้ให้กว้างและต้องปรับเปลี่ยนบทบาท
ตัวเองมาเป็นผู้สังเกตการณ์และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้มาก ซึ่งได้ระบุว่า การ
จัดการที่ดีเก่ียวกับการสร้างความแข็งแกร่งของการจัดการเรียนรู้โดยครูจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบ กล่าวคือ การบูรณาการหลักสูตร การท างานแบบคลินิกใน

                                                           

 70มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง, ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. 

 71 วิจารณ์  พานิช, วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. 
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โรงเรียนและการท างานแบบตายตัว ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน โดยการท างานแบบคลินิก
ต้องท างานภายใต้การดูแลอย่างเข้มข้นแบบบูรณาการกับการท างานแบบตายตัวโดยมีการเชื่อมโยง
ทฤษฎี การปฏิบัติ ความใกล้ชิดและความสัมพันธ์เชิงรุกกับโรงเรียนที่ให้บริการ ผู้เรียนที่จะมี
ประสิทธิภาพและได้รับพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ดี 72 
 นอกจากความรู้ทางด้านวิชาการที่มีครูเป็นผู้ชี้น าแล้ว ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ก็เป็น
สิ่งส าคัญ ( 21st Century Skills) ซึ่งสาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพ่ือมี
ชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชาควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ 
โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้า
ของการเรียนรู้ของตนเองได้ ดังที่ สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร ได้ให้ความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ให้สอดคล้องและสมดุลกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่นับวันจะมีการ
เปลี่ยนอย่างรุนแรงมากขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้และ  การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดครั้งนี้ถือว่า
เป็นเรื่องที่จะต้องอยู่คู่กันต้องเกื้อกูลกันจะแยกออกจากกันไม่ได้ เมื่อมีการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ มีค า
ที่ส าคัญที่น่าสนใจคือ ค าว่า “Teach Less” และ “Learn More” ซึ่งเป็นการสอนให้น้อยลงแต่ให้
เรียนรู้ให้มากขึ้น นั่นหมายความว่า เป็นการเปลี่ยนวิธีการศึกษา ด้วยการเปลี่ยนแปลงเปูาหมายจาก 
“ความรู้ (knowledge) ไปสู่ ทักษะ (skill or practices)” ดังนั้นค าว่า “Teacher” ที่แปลว่า “ครู” นั้น 
ในศตวรรษที่ 21 Teacher จะถูกให้ความหมายหรือค าจ ากัดความเสียใหม่เป็น “Facilitator” โดยระบุ
หน้าที่หรือค าจ ากัดความว่าเป็น “ผู้อ านวยการเรียนรู้ (Coach) หรือผู้ชี้แนะ” นั่นแสดงว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ที่มี “ครู” เป็นหลัก ไปเป็น “นักเรียน” เป็นหลัก ดังนั้นการเรียนรู้จึง
จะต้องเรียนให้เลยจากเนื้อหา หลายส่วนก็ไม่จ าเป็นต้องสอนผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เอง 
แต่ต้องสร้าง “ทักษะและเจตคติ” กับตัวของผู้เรียนขึ้นมาให้ได้ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็น
การเรียนรู้ร่วมกัน เพราะการเรียนรู้ในแบบใหม่ต้องเป็นการเรียนรู้ที่แบ่งปันกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน73        
 ส าหรับในประเทศไทย รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
โลกในศตวรรษท่ี 21 จึงมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางด้านการจัดการศึกษา ดังจะเห็นได้จากค าแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ส าหรับนโยบายด้านการศึกษาและ
เรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญกับครู ในข้อที่ 4.6 ว่า จะพัฒนา

                                                           

 72 Linda Darling-Hammond, “Constructing 21st-Century Teacher Education,” 
Journal of Teacher Education 57, 3  (May-June 2016): 300-314. 

 73สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร, “การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Learning),” 
The NAS Magazine มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 2 (2555): 18-20. 
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ระบบการผลิต และพัฒนาครูที่มีคุณภาพ และจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีคุณวุฒิ
ตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือ
เป็นเครื่องมือช่วยครู หรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 74 ประกอบกับร่างแผนปฏิบัติการหรือ Roadmap การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2558–
2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 6 ด้าน คือ 1) การปฏิรูปครู 2) การกระจายโอกาส และคุณภาพ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 3) ปฏิรูปการบริหารจัดการ 4) ปรับระบบการผลิต และพัฒนา
ก าลังคน เพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 5) ปฏิรูปการเรียนรู้ และ 6) การปรับระบบการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา ซึ่งสามารถสรุปจากค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับครู
ประกอบกับร่างแผนปฏิบัติการหรือ Roadmap การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2558-2564 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดังนี้ การให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มี
คุณภาพ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครูโดยเน้นครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามวิชาที่สอน และ
สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ช่วยครู หรือพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ครูทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียนได้ 75 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการยกระดับและพัฒนาครูไทยให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสม มีความ
เพียบพร้อม รอบรู้ และมีความสามารถในการพร้อมรับและทันต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น  
 ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ได้น าเสนอผลการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาครูของประเทศต่าง ๆ เช่น ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ 
โปรตุเกส สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุุน จีน พบว่า 1) การผลิตครู ให้ความส าคัญต่อครู เนื่องจากครูเป็นบุคคล
ส าคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อคุณภาพ การเรียนการสอน และคุณภาพของผู้เรียน คุณลักษณะของครูใน
ศตวรรษท่ี 21 ต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้มากขึ้น มีความเป็นมืออาชีพ มีความสามารถและศักยภาพสูง 
เป็นผู้ที่มีนวัตกรรมการสอนเพ่ือให้นักเรียนได้ผลด้วยการเรียนรู้ตามที่ต้องการ และเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักเรียนในการเข้าสู่โลกของการท างานในศตวรรษที่ 21 ครูควรเป็นผู้รักในอาชีพ มีชีวิตเรียบ
ง่าย และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 2) การพัฒนาครู ให้ความส าคัญและเชื่อว่า ครูเป็นผู้เรียนที่

                                                           

 74ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, เข้าถึงเมื่อ  18 
กุมภาพันธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก http://cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm 

 75กระทรวงศึกษาธิการ, ร่างแผนปฏิบัติการหรือ Roadmap การปฏิรูปการศึกษา 
พ.ศ. 2558-2564, เข้าถึงเมื่อ 5 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.parliament.go.th/. 
../article_20141127130525.pdf 
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ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองและได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีกฎหมาย/
นโยบายว่า ครูทุกคนต้องได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานและพัฒนาตนเองทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และต้องเข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องปีละ 100 ชั่วโมง ครูบรรจุใหม่ต้องผ่านการอบรมตาม
โปรแกรมการอบรมเพ่ือฝึกหัดการสอนและได้รับเงินเดือนสูงระหว่างการอบรมด้วย การพัฒนาตนเอง
ต้องอยู่ในการก ากับดูแลของศึกษานิเทศก์และผู้บริหารและต้องผ่านการทดลองงาน 1 ปี ครูเก่าอายุ
งาน 10 ปีขึ้นไป ต้องเข้ารับการพัฒนาด้วย โดยมีองค์กรท าหน้าที่ด้านพัฒนาครูเป็นการเฉพาะ มี
คูปองการพัฒนาความรู้เพ่ือให้ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองตามความต้องการทุกปีจากมหาวิทยาลัยที่
ได้รับมอบหมายจากรัฐ มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนา มีระบบพี่เลี ้ยง/ครูต้นแบบ  (master 
teachers) มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ที่สอดคล้อง กับ
สถานการณ์และผู้เรียน เช่น การท าห้องเรียนให้เป็นห้องท างานจ าลอง การพัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น 
ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ ทักษะการตั้งค าถาม รวมถึงทักษะการออกแบบการเรียนรู้แบบ 
active learning นั้นคือกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องมีโอกาสลงมือท า
มากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว เช่น การให้ผู้เรียนได้ อ่าน เขียน โต้ตอบ และวิเคราะห์ปัญหา ทักษะ
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนแล้วน าสิ่งที่ สังเกต
ได้มาให้ข้อมูลแก่นักเรียน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงของนักเรียน ทักษะการเรียนรู้เป็นทีม 
ทักษะการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนแบบรู้จริง ทักษะการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ก ากับการเรียนรู้ของ
ตนเองได้ ฯลฯ นอกจากนี้ต้องมีระบบการนิเทศ ติดตามและพัฒนาการท างานของครูในชั้นเรียน การ
เรียนรู้และพัฒนาจากเพ่ือนครู และการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน รวมทั้งมีการสร้างครูจิต
อาสาเพ่ือช่วยสอน มีการพัฒนาการเรียนการสอนของครู โดยเน้นการสอนของครูให้น้อยลงและให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และน ามาปฏิบัติด้วยตนเองมากขึ้น 3) คุณสมบัติของครู มีการก าหนดเงื่อนไข
และคุณสมบัติของครู ที่ให้ความส าคัญกับคุณภาพทางการศึกษาและผู้เรียน ครูทุกคนต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู ก าหนดให้ครูประถมศึกษาอย่างน้อยต้องจบปริญญาตรี ครูระดับมัธยมศึกษาต้อง
จบสูงกว่าปริญญาตรี และมีความเชี ่ยวชาญอย่างน้อยหนึ ่งวิชาในระดับที่สอน และต้องมีพ้ืน
ฐานความรู้ทางการศึกษาท่ัวไปและความรู้เฉพาะส าหรับวิชาชีพครู ความรู้ด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น 
หลักและเทคนิคการสอน มีความรู้วิชาประวัติศาสตร์ ก าหนดเวลาสอนวันละ 4 ชั่วโมงและมีเวลาเพ่ือ
การพัฒนาวิชาชีพ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 76 

                                                           

 76 ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, การก าหนดคุณสมบัติ
ครูผู้สอน, เข้าถึงเมื่อ 5 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก www.moe.go.th/moe/th/ news/ detail. 
php?NewsID 
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 จะเห็นได้ว่าในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ครูต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยสิ้นเชิง
เพ่ือให้เป็น “ครูเพ่ือศิษย์ ในศตวรรษที่ 21” เพราะการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องเตรียมบุคคล
ออกไปเป็นคนท างานที่ใช้ความรู้ (knowledgeworker) และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (learning 
person) ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตาม บุคคลในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ และ
เป็นคนท างานที่ใช้ความรู้  ดังนั้น ทักษะส าคัญที่สุดของศตวรรษ ที่ 21 จึงเป็นทักษะของการเรียนรู้ 
(learning skills) เพราะต้องเตรียมคนไปเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน และคาดไม่ถึง
คนยุคใหม่ จึงต้องมีทักษะสูงในการเรียนรู้และปรับตัว การยกระดับและการพัฒนาครูของต่างประเทศ
นั้นยังคงให้ครูเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุด ที่มีผลต่อคุณภาพของการศึกษา โดยครูจะต้องมีความรอบรู้ มี
ความเป็นมืออาชีพ และเป็นผู้มีนวัตกรรมการสอนที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้ 
นอกจากนั้นครูต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการอบรม มีการสร้างเครือข่ายการ
พัฒนา มีระบบพ่ีสอนน้อง และสิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การก าหนดคุณสมบัติของครูให้ชัดเจน 
เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคมต่อไป  
 
3. ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงและทุกที่ทุกเวลา 
พ้ืนที่การเรียนรู้จึงเป็นพ้ืนที่ที่กว้างใหญ่ ดังนั้น เด็กไทยจึงควรมีทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง              
ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างมหาศาล รวมทั้งการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
พร้อมทั้งการใช้ชีวิตในโลกดิจิตอล ( Digital life) ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จึงควรมีลักษณะที่สอดคล้อง
และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้ ส าหรับเด็กไทยนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย
จ าเป็นต้องได้รับการเตรียมความพร้อมส าหรับการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังที่ ดร.กมล รอดคล้าย 
เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้เปิดเผยว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในที่ประชุมสภาการศึกษาครั้งที่ 2/2559 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา
ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 โดยได้เห็นชอบการก าหนดความคาดหวังของแผนไว้
หลายเปูาหมาย เช่น ต้องการลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษา 
เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษา เพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของการบริหารจัดการ หรือสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ของสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ที่ประชุมมีความเห็นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการ
เสนอแนวทางแก้ไขวิกฤตการศึกษาของชาติ โดยก าหนดคุณลักษณะ และทักษะของเด็ก ไทยใน
ทศวรรษที่ 21 ที่มีจุดเน้นการเรียนรู้ 3R  8C ตลอดชีวิต ซึ่งทักษะเด็กไทย 3R คือ Reading อ่านออก, 
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(W)Riting เขียนได้, (A)Rithmatics  คิดเลขเป็น และ 8C คือ 1) Critical Thinking and Problem 
Solving : การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ไขปัญหาได้ 2) Creativity and Innovation : คิดอย่าง
สร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 3) Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 4) Collaboration teamwork and leadership : ความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า 5) Communications information and media literacy : 
ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ 6) Computing and ICT literacy : ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี 7) Career and learning skills : ทักษะทางอาชีพ และ
การเรียนรู้ และ8) Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งทางสกศ.จะน าไป
บรรจุไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป77 ซึ่งจะเห็นได้ว่าทักษะแรกจะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Lifelong learning) คือการใฝุหาความรู้ (Pursuit of knowledge) ที่เกิดจากแรงจูงใจของ
ตนเอง อย่างสมัครใจ และต่อเนื่อง ไม่เพียงเพ่ิมโอกาสเข้าสังคม (Social inclusion) ด ารงสถานะ
พลเมืองเต็มขั้น (Active citizenship) และพัฒนาการส่วนบุคคล แต่ยังเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน (Competitiveness) และในการสมัครงาน (Employability) ความหมายของการเรียนรู้
ตลอดชีวิต จึงมิได้ถูกจ ากัดอยู่เพียงการเรียนรู้ในวัยเด็ก หรือในชั้นเรียนเท่านั้น แต่เกิดขึ้นตลอดชีวิต 
และในสถานการณ์ต่างๆ กัน ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีผลกระทบ ต่อความจ าเป็นและวิถี (Style) ของการเรียนรู้ เราไม่สามารถแบ่ง
ประเภทการเรียนรู ้ เป็นสถานที ่และเวลาเหมือนในอดีต ดังนั ้น การแสวงหา ความรู ้ และ            
การประยุกต์ใช้ความรู้ มิได้มีขอบเขตจ ากัดอีกต่อไป แต่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อย่าง
ต่อเนื่อง จากปฏิสัมพันธ์ ประจ าวันของเรากับผู้อ่ืน และกับโลกรอบๆ ตัวเราการเรียนรู้บางอย่างใน
ประเภทของความสนใจ มีคุณค่าต่อบุคคลและชุมชนในภาพรวม อาทิ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
สถาบันการศึกษาในทุกระดับชั้น จะยังคงความส าคัญต่อไปในอนาคต เพราะการศึกษาอย่างเป็น
ทางการ (Formal) ด าเนินการผลิตพลเมืองที่สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศชาติ เป็นต้น78 
 จะเห็นได้ว่า ทักษะของผู้เรียนหรือเด็กไทยจะมุ่งเน้นให้เกิดทักษะที่ส าคัญและมีความ
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและจ าเป็นต่อการปรับตัวในสังคม ซึ่งผู ้เรียนจะสามารถแสดงความคิด
สร้างสรรค์ ผลิตความรู้ รวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมที่เป็นผลิตผลและกระบวนการโดยใช้เทคโนโลยี 

                                                           

 77ก าหนด 11 ทักษะเด็กไทยที่ต้องมีในอนาคต, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2559, เข้าถึง
ได้จาก http:// www.dailynews.co.th/education/503746 

 78วิทยา มานะวาณิชเจริญ, ทักษะเด็กไทย ในอนาคต (ตอนที่ 1),  เข้าถึงเมื่อ 20 
มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://taamkru.com/th/%E0%B8%97% 
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ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ สามารถหาแนวโน้มและคาดการณ์ความเป็นไปได้  
ใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิตอลและสภาพแวดล้อมทางดิจิตอลเพ่ือสื่อสารและท างานร่วมกัน  รวมทั้งเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ทางไกลส าหรับตนเองและผู้อื่น ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ให้ความร่วมมือและเผยแพร่
งานร่วมกับเพ่ือน ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลอ่ืนๆ โดยใช้สื่อดิจิตอลและสภาพแวดล้อมทางดิจิตอลต่างๆ   
สื่อสารข้อมูลและความคิดไปสู่ผู้รับจ านวนมากอย่างมีประสิทธิผลโดยใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ  โดยมี 
ความเชี่ยวชาญในการค้นคว้าหาข้อมูล ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลเพ่ือรวบรวม ประเมิน และ
ใช้ข้อมูล ด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางในการสืบค้น ค้นหา จัดระเบียบ วิเคราะห์ 
ประเมิน สังเคราะห์และใช้ข้อมูลอย่างมีจริยธรรม จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ ประเมินและคัดเลือก
แหล่งข้อมูลและเครื่องมือดิจิตอลตามความเหมาะสมกับภารกิจนั้นๆ ประมวลข้อมูลและรายงานผล มี
ความสามารถทางการคิดเชิงวิพากษ์ เพ่ือวางแผนและวิจัย การแก้ปัญหา และการบริหารโครงการ 
แก้ปัญหา และตัดสินใจจากข้อมูล โดยใช้เครื่องมือดิจิตอลและแหล่งข้อมูลดิจิตอลที่เหมาะสม ด้วย
การก าหนดและนิยามปัญหาที่แท้จริงและค าถามส าคัญเพ่ือค้นคว้า วางแผนและบริหารกิจกรรมเพ่ือ
หาค าตอบหรือท าโครงการให้ลุล่วง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค าตอบ หรือตัดสินใจโดยอาศัย
ข้อมูล ใช้กระบวนการต่างๆและแนวทางที่หลากหลายเพ่ือส ารวจทางเลือกอ่ืนๆ  นอกจากนี้ต้องมี
ความเป็นพลเมืองดิจิตอล (Digital Citizenship) สามารถแสดงความเข้าใจประเด็นสังคม วัฒนธรรม 
และความเป็นมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและตามครรลอง
กฎหมาย ด้วยการสนับสนุนและฝึกใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ถูกกฎหมายและ
อย่างรับผิดชอบ แสดงทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ การเรียนรู้และ
การเพ่ิมผลผลิต แสดงให้เห็นว่าตนเองรู้จักรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แสดงความเป็นผู้น าใน
ฐานะพลเมืองดิจิตอล การใช้งานเทคโนโลยีและแนวคิด สามารถแสดงให้เห็นว่าเข้าใจแนวคิด ระบบ 
และการท างานของเทคโนโลยี ด้วยการ เข้าใจและใช้ระบบเทคโนโลยีได้ เลือกและใช้โปรแกรม
ประยุกต์อย่างมีประสิทธิผล แก้ไขปัญหาของระบบและโปรแกรมประยุกต์ได้ รู้จักใช้ความรู้ที่มีปัจจุบัน
เพ่ือเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ79 
 
4. การบริหารสถานศึกษาสู่ความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 
 ข้อแตกต่างระหว่างการศึกษาในศตวรรษที่ 20 และศตวรรษที่ 21 เกิดขึ้น คือ การศึกษา
ในศตวรรษที่ 20 มุ่งสร้างคนไปท างานตามรูปแบบที่ก าหนดไว้  มีแบบแผนก าหนดไว้ชัดเจน แต่
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการสร้างคนไปท างานแต่ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลง
วิธีการต่างๆ ได้ จะเห็นได้ว่าเปูาหมายการจัดการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เน้นให้ผู้เรียน

                                                           

 79 เรื่องเดียวกัน. 
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ได้รับองค์ความรู้มาเป็นเรื่องของสมรรถนะของผู้เรียน ดังนั้น การละเลยเรื่องของการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาก็หมายถึงความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาใน
ภาพรวมด้วยเช่นกัน ถ้ามองโดยภาพรวมแล้วเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
โดยจารุวัจน์ สองเมือง ได้น าเสนอบทความออนไลน์ เรื่องการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ว่า 
การบริหารสถานศึกษาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงจ าเป็นต้องค านึงและให้ความส าคัญต่อประเด็นต่างๆ 
ดังนี้ 1) สภาวะทางสังคม 2) ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน 3) การเข้าถึงเทคโนโลยี เทคโนโลยี    
4) ความหลากหลายและความขัดแย้ง และ 5)ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ80 จะเห็นได้ว่า 
ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะสภาวะทางสังคมจะเปลี่ยนไปเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุที่มีอัตราการเกิดลดลง คนมีอายุยืนขึ้นเช่นเดียวกับในหลายประเทศที่ได้เข้าสู่ภาวะนี้ไปแล้ว 
สภาพดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาด้วยเช่นกันอย่างน้อยในสองประเด็น คือ ประเด็น
ที่ 1 บุคลากรการศึกษาที่จะมีโอกาสขาดแคลน และจ าเป็นต้องขยายอายุการท างานของบุคลากร 
และประเด็นที่ 2 การจัดการศึกษาจ าเป็นต้องออกแบบส าหรับการจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุมาก
ขึ้น เพราะเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคม และการศึกษาก็ไม่สามารถหยุดอยู่เพียงในวัยการศึกษาหรือวัย
ท างาน  โดยสองประเด็นนี้เป็นโจทย์ส าคัญหนึ่งส าหรับผู้บริหารในปัจจุบันที่จะต้องวางแผนการจัดการ
ที่ชัดเจนเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และมีอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 คือ  พฤติกรรมการท างานของคนเปลี่ยนไป ต้องการความส าเร็จและการยอมรับที่
เร็วมากขึ้น ขณะเดียวกันการยึดมั่นความภักดีในองค์กรอาจจะน้อยลงไป สังเกตได้จากความเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของคน พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนจะเปลี่ยนไป ยกตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่าน
อินเตอร์เน็ตมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น เครือข่ายสังคมก็เข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจของคนมากขึ้น จึง
เป็นความท้าทายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่จะต้องเอ้ือต่อการใช้ทรัพยากรอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพพร้อมกับการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรที่มีความสามารถอยู่กับ
องค์การไปนานๆ  และยังพบว่ามีอีกปัจจัยหนึ่งที่เกิดความท้าทายในการบริหารสถานศึกษาในยุค
ศตวรรษที่ 21 คือ การเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 
เด็กรุ่นใหม่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ดังนั้นการคัดเลือกหรือการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน
หรือแม้แต่ตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่เดิมในสถานศึกษาก็จ าเป็นต้องเป็นคนที่สามารถน าเอาเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าพัฒนาความรู้ของตนเอง 
ขณะเดียวกันตัวผู้บริหารเองก็ต้องมีความสามารถในการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอีกด้วย แต่ทั้งนี้การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรในสถานศึกษาจะมีระดับ

                                                           

 80จารุวัจน์ สองเมือง, การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21, เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 
2559, เข้าถึงข้อมูลได้จาก http://www.deepsouthwatch.org/node/8009 
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ความสามารถที่แตกต่างกัน การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้จึงจ าเป็นต้องมีแผนการจัดการที่ชัดเจน 
เช่นเดียวกันกับการวางโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมีท้ังการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรไป
พร้อมๆ กัน อีกทั้งการท างานร่วมกันในยุคนี้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าให้เกิดทีม เนื่องจากทีม
เครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การสู่เปูาหมาย และต้องเกิดความเป็นเอกภาพในองค์การ เพราะ
เอกภาพในองค์การคือหัวใจของความส าเร็จ ดังนั้นการสร้างเอกภาพ ท าให้เกิดทีมในการท างานจึง
เป็นอีกหนึ่งโจทย์ส าคัญส าหรับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยค านึงและตระหนักถึง
ความหลากหลาย ความแตกต่างที่เกิดขึ้นในทุกด้านโดยเฉพาะความต่างด้านทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กร คนในยุคใหม่จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ยึดติดกับที่ท างาน มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนงานใหม่ได้
ตลอดเวลา และนิยมที่จะท างานแบบอิสระมากกว่า ดังนั้น   รูปแบบการบริหารจัดการจึงเป็นอีก
ประเด็นส าคัญที่ท้าทายผู้บริหารในการปรับตัวให้เข้ากับทีมงานรุ่นใหม่ จากความเปลี่ยนแปลงและ
ความท้าทายข้างต้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่แตกต่างจากในยุคที่ผ่านมาเพ่ือการขับเคลื่อน
องค์กรสู่ความส าเร็จ และเครื่องมือส าคัญที่จะต้องมีการน าไปใช้สามารถสรุปได้ ดังนี้ คือ 1) การ
จัดการความรู้ในองค์การ  2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง 3) การท างานอย่าง
เป็นเครือข่าย 4) ท างานร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมไปถึงการท างาน
ร่วมกันของทุกฝุายที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนโดยยึดการบริหารแบบมีส่วนร่วม จะเห็นได้ว่าผู้บริหารหรือ
ผู้น าจ าเป็นต้องกระตุ้นให้คนในองค์กรกระตือรือร้นในการพัฒนาความรู้ และสร้างนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบรรลุเปูาหมายขององค์กร อีกทั้งการจัดการความรู้ยังเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่สร้างความรู้สึกร่วมของคนในองค์การ สร้างความภาคภูมิใจในการท างานส่งผลให้คนใน
องค์การท างานอย่างเต็มศักยภาพที่ตนมี และต้องร่วมแรงกันสร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่คนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งจะช่วยให้องค์การมีความพร้อมในการรับ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังจะสามารถน าพาองค์การสู่การเป็นผู้น าได้ หาก
องค์การที่มีโครงสร้างการท างานที่ไม่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงจะขาดศักยภาพในการจัดการปัญหาที่
เกิดขึ้น ทั้งนี้การสร้างวัฒนธรรมองค์การและการสร้างให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น
ต้องอาศัยระยะเวลาเพราะไม่ใช่กระบวนการที่ท าได้ในทันทีทันใด ต้องอาศัยการท างานร่วมกันของคน
ในองค์กร ต้องอาศัยเวลาในการปรับเปลี่ยนคนในองค์การให้มีความเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกันสู่
เปูาหมายเดียวกัน นอกจากนี้องค์การที่มีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้อง
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกันเพ่ือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันท างานเพ่ือผลักดันการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ81  ซ่ึง Reece ได้เสนอแนวคิดว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ได้แก่ ภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์การ การบริหาร

                                                           

 81 เรื่องเดียวกัน. 



72 
 

  

ทรัพยากรบุคคล บทบาทในสังคม การเข้าถึงข้อมูลความรู้ แหล่งข้อมูลความรู้ นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค ์การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงได้ทั่วโลก82 นอกจากนี้ ปัจจัยที่ส าคัญ
อีกปัจจัยหนึ่งที่จะก่อให้เกิดหรือช่วยให้เกิดความส าเร็จในการบริหารในยุคที่ศตวรรษที่ 21 คือ การ
สร้างเครือข่ายในการท างานที่ดี ซึ่งส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้น าเสนอวิธีการสร้าง
เครือข่าย ไว้ในรายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างเครือข่ายสังคมเพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมการพัฒนา
องค์การการศึกษา : บทเรียนภาคสนามจากโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ ไว้ว่า วิธีการสร้างเครือข่ายจ าแนกเป็น 2 ระดับ คือ 
การสร้างเครือข่ายในองค์กร และการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กร83 และ Marriott and Goyder 
ไดเ้สนอให้มีการสร้างเครือข่ายโดยมีการท าข้อตกลงส าคัญร่วมกันระหว่างเครือข่าย เพ่ือให้มีความ
เข้าใจกันตรงกันในเรื่องความรับผิดชอบ การก าหนดโครงสร้างและการบริหารงานแบบเครือข่าย84  จี
ระพงษ์ หอมสุวรรณ และคณะ ได้น าเสนอผลการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ผลการ
สังเคราะห์เอกสาร ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน เกี่ยวกับผลการศึกษา
สภาพและแนวทางในการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้นมี 4 ด้าน คือ 1) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
2)คณะกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 3)ขอบข่ายงานการบริหารแบบมีส่วนร่วม และ 4) กระบวนการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม85  จะเห็นได้ว่า ความต้องการการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป เป็นโจทย์ให้
สถานศึกษาจ าเป็นเพ่ิมการท างานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ทั้งจากส่วนของผู้ปกครองของ

                                                           

 82 Reece, P. D.. Universities as Learning Organizations: How can Australian 
Universities become Learning Organization?. Unpublished Doctoral’s Dissertation, 
Murdoch University. (2004) 

 83 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, “รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างเครือข่าย
สังคมเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมการพัฒนาองค์การการศึกษา : บทเรียนภาคสนามจากโครงการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้”, 
(กรุงเทพฯ : 2553), 57 

 84 Marriott N. and Goyder H., “Manual for monitoring and evaluating 
education partnerships”. Partnerships for Education. World Economic Forum. 
(2009). 

 85 จีระพงษ์ หอมสุวรรณ และคณะ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 15 (ฉบับพิเศษ 2556): 34-42. 
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ผู้เรียนที่สถานศึกษาจะต้องสนองตอบ ขณะเดียวกันจะต้องเรียนรู้ถึงความต้องการของสถาน
ประกอบการที่สถานศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเข้าสู่การท างาน การศึกษาต่อ 
ดังนั้น หน้าที่หลักที่จะพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นครู ซึ่งครูจะต้องสร้างให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ (Learning) ไม่ใช่แค่การท่องจ าต้องสร้างหรือมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กให้ครบ
ทุกด้าน คือ พหุปัญญา ซึ่ง Howard Gardner อ้างใน วิจารณ์ พานิช ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่ง ชื่อ 
Five Minds for the Future เป็นการตีความเรื่องการเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st century skills) ซ่ึงทั้งหมดนี้บรรลุได้โดยนักเรียน นักเรียนต้องเป็นผู้
ลงมือปฏิบัติเอง เป็นผู้งอกงาม สิ่งเหล่านั้นเอง ไม่ใช่ครูเป็นผู้ท าให้งอกงาม86  ซึ่งในการที่จะท าให้
เกิดผลในลักษณะเช่นนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาเองมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการ พัฒนาครูเพ่ือให้มี
คุณภาพและมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ 21 ซ่ึงส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน ได้น าเสนอผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครูของประเทศต่าง ๆ เช่น 
ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุุน จีน พบว่า 
ประเทศเหล่านี้ มีการก าหนดสมรรถนะของครูโดยภาพรวมและมีการควบคุมคุณภาพการผลิตครู โดย
การใช้ระบบการรับรองวิทยฐานะของสถาบันผลิตครูคัดคนเก่งระดับยอดเยี่ยมให้มาเป็นครูโดย
ก าหนดกลุ่มที่มีผลการเรียนสูงสุดเข้าเรียน เพื่อเป็นครู การยกย่องอาชีพครูว่ าเป็นวิชาชีพชั้นสูง
เทียบเท่าอาชีพส าคัญ การได้รับการยอมรับ เชื่อถือไว้วางใจในระดับแนวหน้าของประเทศ และมี
เงินเดือนสูงในระดับเดียวกับอาชีพอ่ืน เช่น แพทย์ นักกฎหมาย เป็นต้น 87 นอกจากนี้แล้วผู้บริหาร
ต้องมีบทบาทเป็นผู้อ านวยการทีเ่ป็นบุคคลทันต่อการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงเป็นบุคคลที่มีความพร้อม
ในการน าพาตนเข้าสู่โลกของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ต้องยอมรับในสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น
และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ดังที่วิจารณ์ พานิช ที่ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง แนวโน้มการ
บริหารสถานศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21 ว่าการบริหารสถานศึกษาไทย ต้องบริหารการสร้างคนให้เป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ที่พัฒนาตนรอบด้าน เพ่ือสร้าง 3 L คือ Student Learning, Teacher 
Learning และSystems Learning ต้องบริหารให้ได้ระบบการศึกษาที่รับผิดชอบต่อผลงานในทุก

                                                           

 86Gardner, Howard, Theory of Multiple Intelligences, accessed December 6, 
2015, available from http://www.pirun.ku.ac.th/~g521460099/files/, อ้างถึงใน วิจารณ์ 
พานิช, “แนวโน้มการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21” (เอกสารบรรยายพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 2558), 7. 

 87ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, ยุทธการเปลี่ยน “ครูเฉย” 
สู่ครูยุคศตวรรษที่ 21 , เข้าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2558 , เข้าถึงได้จาก http://seminar. 
glf.or.th/seminar/Topic/ 29. 

http://www.pirun.ku.ac.th/~g521460099/files/
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ระดับทุกด้านและระบบที่เปิดและมีปฏิสัมพันธ์รอบด้าน คือ เชื่อมโยงกับสังคม เป็น change & 
Learning Management การบริหารศึกษาไทยต้องบริหารเพ่ือเรียกคุณค่าและศักดิ์ศรีของสถาบัน
วิชาชีพครู ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน88 และ พิณสุดา สิริธรังศรี ได้น าเสนอข้อพิจารณาส าหรับการศึกษา
ไทยอนาคตไว้ในบทความเรื่อง งานวิจัยภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี ว่า ข้อพิจารณาส าหรับ
การศึกษาไทยอนาคตที่เป็นผลจากสังคม การจัดการศึกษาควรค านึงถึง 1) การศึกษาเพ่ือเพ่ือพัฒนา
คน 2) การศึกษาเพ่ือสังคม 3) การศึกษาเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน และ 4) การศึกษาเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน
ให้คนไทยมีความรู้ ความสามารถ ทักษะการด ารงชีวิต อยู่ในโลกของการแข่งขันได้อย่างรู้เท่าทัน89 
การบริหารโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นเรื่องที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากในการบริหารโรงเรียน
ไปสู่ความเป็นเลิศ ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีการสร้างรูปแบบการบริหารการศึกษาให้มีความเหมาะสม
และมีความสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงต้องค านึงถึงบริบทของ
โรงเรียนด้วย เจตนา  เมืองมูล ได้น าเสนอผลการวิจัยจากการศึกษารูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กต้องมีการสร้างรูปแบบบริหารสู่ความ
เป็นเลิศเพ่ือให้โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและมีความก้าวหน้ากว่าสถานศึกษาอ่ืนๆ โดย
ความมีเอกลักษณ์ตามบริบทของสถานศึกษาเอง ด้วยการมุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นส าคัญและ
ต้องตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขัน90

  

การสร้างรูปแบบการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศจนที่เป็นยอมรับในสังคมเป็นวงกว้าง  จะส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพราะภาพลักษณ์ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นสิ่งที่ต้อง
ใช้เวลาในการสร้างและต้องรักษาภาพลักษณ์นั้นไว้ให้นาน และต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า  ชื่อของ
สถาบันหรือชื่อโรงเรียนเอง รวมไปถึงภาพลักษณ์ของโรงเรียนมีผลต่อการยอมรับในสังคมวงกว้าง ดังที่ 
แอคเคอร์ อ้างถึงใน วิทวัส สัตยารักษ์ น าเสนอแนวคิดว่า การรับรู้แบรนด์เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง
ในการสร้างค่านิยมต่อสินทรัพย์และมูลค่าของแบรนด์91 และธนาทร เจียรกุล ได้น าเสนอผลการวิจัยที่

                                                           

 88 วิจารณ์ พานิช, “แนวโน้มการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21”, 14. 
 89 พิณสุดา สิริธรังศรี, รายงานการวิจัยเรื่องภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี 

(กรุงเทพฯ: ส านักนโยบายและแผนการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 8. 
 90 เจตนา  เมืองมูล, “รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ขนาดเล็ก,”วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 3, 1 (ตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552) : 
56. 

 91 David A. Acker, Strategic Market Management. 7th ed. (New Jersey: 
John Wiley & Sons, Inc., 2005), อ้างถึงใน วิทวัส สัตยารักษ์, “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์
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ได้จากการศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการบริหารแบรนด์ของมหาวิทยาลัยไทย ที่ว่า       
แบรนด์ของมหาวิทยาลัยหรือแบรนด์ของสถานศึกษาสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการตอบสนองทางด้าน
จิตใจของเขาเหล่านั้น เมื่อได้ยินหรือเห็นชื่อ สัญลักษณ์ของสถานศึกษานั้น92 และพจน์  ใจชาญสุขกิจ 

กล่าวไว้ว่า การสร้างแบรนด์ ที่ประสบความส าเร็จของธุรกิจ มีปัจจัยและองค์ประกอบที่ส าคัญหลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดบุคลิกภาพหรือ การสร้างคุณลักษณะให้เด่นชัด เพ่ือให้ให้ผู้บริโภคจด
จาได้ง่าย จากองค์ประกอบทุกส่วน เช่น การใช้ สี ที่ทาให้ผู้บริโภคนึกถึงสินค้าหรือบริการ  การ
ออกแบบตราสัญลักษณ ์(LOGO) ที่มีเอกลักษณ ์โดนใจกลุ่มเปูาหมาย การมอบบริการที่มีความโดดเด่น
เฉพาะตัว การสื่อสารที่สะท้อนเรื่องราวที่ทาให้เข้าถึง และรู้สึกได้ว่าเป็นแบรนด์เหล่านั้น เป็นต้น93

  

และเดชา เดชะวัฒนไพศาล ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้ธุรกิจ ตลอดจนองค์กรต่างๆ ให้ความส าคัญกับแบรนด์ 
(Brand) และกิจกรรมการสร้างแบรนด์ (Branding) โดยมีการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเห็น
ได้ชัด ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของแบรนด์นี้มีความโดดเด่นและเป็นที่รับรู้จดจ า94

 

และชาพลีโอ ได้เสนอผลการวิจัยที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จในการมีแบรนด์ของสถาบันว่า องค์ประกอบด้านความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับชื่อเสียง
ที่ดีของสถาบัน (relationship between Brand and reputation) มีความสัมพันธ์กัน เนื่องจาก 
ชื่อเสียงที่ดีของสถาบันคือคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการน ามาสร้างแบรนด์ให้ประสบความส าเร็จ
ได้อย่างดียิ่ง95

 นอกจากแบรนด์ของสถาบันหรือโรงเรียนยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ภาพลักษณ์ของ
โรงเรียนเป็นที่ยอมรับในสังคมวงกว้างคือ การประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก การประชาสัมพันธ์ที่ดีจะ

                                                                                                                                                                      

มหาวิทยาลัยเอกชน ( ฺBranding Strategy for Private Universities),” วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 20, 2 (กุมภาพันธ์- พฤษภาคม 2552): 17-29 

 92ธนาทร เจียรกุล, “การพัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการบริหารแบรนด์ของมหาวิทยาลัยไทย” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 144. 

 93 พจน์ ใจชาญสุขกิจ, Internal Branding แบรนด์ดี ต้องมาจากข้างในองค์กร, 
เข้าถึงเมื่อ 14 ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.drphot.com/.../Articie%20Internal 
%20Branding 

 94เดชา เดชะวัฒนไพศาล, “การสร้างแบรนด์จากภายในอีกหนึ่งความท้าทายของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล Internal Branding : The New Challenge of Human Resource 
Management,” Journal of intelligence 8, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2556): 86-94. 

 95 Chris Chapleo, “Do Universities Have “Successful” Brands? ,” International 
Journal of Education Advancement 6, 1 (2005):126-135 

http://www.drphot.com/.../Articie%20Internal
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ก่อให้เกิดการยอมรับ ซ่ึง ศศิธร แก้วรักษา ที่ได้ศึกษาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต  1 พบว่า ในด้านการ
ก าหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์ เป็นกลไกส าคัญต่อการบริหารงานโรงเรียน เพราะการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จและที่ส าคัญจะช่วยเสริมสร้าง
การพัฒนางานบริหารโรงเรียนให้มีความสัมพันธ์กับชุมชน96

  และ นพพงษ์ บุญจิตราดุล ได้กล่าวว่า 

โรงเรียนเป็นฐานของสังคมหน่วยหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนของสังคมใหญ่มีหน้าที่ให้ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนา
สมาชิกท่ีดีมีประสิทธิภาพให้กับสังคม ได้รับเงินสนับสนุนจากภาษีของราษฎรและได้รับความไว้วางใจ
จากผู้ปกครอง ส่งกุลบุตรกุลธิดาเข้ามาศึกษาหาความรู้ ดังนั้น ความเคลื่อนไหวทางการด าเนินการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะต้องทราบและเข้าใจให้ความสนับสนุนทั้งด้านก าลังเงิน 

ก าลังกายและก าลังปัญญา โรงเรียนจึงควรแจ้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในการด าเนินงานให้
ประชาชนรับทราบ97

 ซึ่งในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในยุคศตวรรษที่  21 นี้คงต้องใช้เครื่องมือ 

เทคโนโลยีทันสมัย สื่อ หรือสังคมออนไลน์ ช่วยในการเผยแพร่ผลการบริหารหรือผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต (WEBSITE) สื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น FACEBOOK,  YOUTUBE, LINE หรือ INSTRGRAM เป็นต้น โดย อภิศักดิ์ อุ่มจันสาและ
พัชราภรณ์ ลันศรี ได้น าเสนอไว้ในรางานการวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนว
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับชมหรือรับฟังข่าวสารทั่วไปจาก
อินเตอร์เน็ตมากที่สุด โดยรับชมหรือรับฟังข่าวสารทั่วไปในช่วงค่ า  ระยะเวลา 1-3 ชั่วโมง และสื่อ
อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่ผู้ตอบแบบสอบถามชื่นชอบมากที่สุด และในส่วนของข่าวสารจากมหาวิทยาลัย
นั้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชื่นชอบสื่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด มีความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร
เดือนละ 1 ครั้ง 

98
                          

                                                           

 96 ศศิธร  แก้วรักษา, “การบริหารงานประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552), 
115. 

 97 นพพงษ์ บุญจิตราดุล, การประชาสัมพันธ์โรงเรียน (กรุงเทพฯ: ยูโรกราฟิคส์, 2540), 1 
 98 อภิศักดิ์ อุ่มจันสาและพัชราภรณ์ ลันศรี, “ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (Image of Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon 
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 จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การบริหารสถานศึกษาให้เกิดผลส าเร็จสู่การเป็นเลิศ ต้อง
อาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายๆปัจจัยและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยต่อไปในอนาคตการศึกษาของไทยอาจมีการเปิดโอกาสจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
เอกชนมากข้ันหรือที่เรียกกันว่า รัฐร่วมเอกชน เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 

เพ่ือให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพมาช่วยในการจัดการศึกษาเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบ
และลดความเสี่ยงในการลงทุนของภาครัฐ โดยกมลมาลย์  ไชยศิริธัญญา ได้ให้ข้อเสนอแนะการวิจัย
การบริหารจัดการศึกษาแบบรัฐร่วมเอกชน ไว้ว่า ภาครัฐควรมีการน าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
ดังนี้ 1) รัฐน าสัญญาการพัฒนาวิชาชีพไปใช้ กล่าวคือ การให้ภาคเอกชนเข้ามาให้บริการด้านวิชาชีพ 

จะท าให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณ มีคุณภาพงานที่ดีและบุคลากรสายการสอนของโรงเรียนมีเวลา
เพ่ือการเรียนการสอนมากขึ้น 2) รัฐน าสัญญาบริการจัดการศึกษาไปใช้ กล่าวคือ การให้ภาคเอกชนจัด
การศึกษาให้กับนักเรียนที่รับทุนการศึกษาจากภาครัฐไปเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชนได้ 3) การน า
สัญญาการบริหารไปใช้ กล่าวคือ การให้ภาคเอกชนเข้ามาบริหารจัดการโรงเรียนของรัฐที่มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น ให้อิสระแก่ผู้บริหารในการด าเนินงาน 4)การน าสัญญาบริการสิ่งอ านวยความสะดวก
ไปใช้ กล่าวคือ การให้ภาคเอกชนจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษา เช่น สื่อการสอนที่มันสมัย 

โดยให้ภาครัฐช าระเงินเป็นงวดตามระยะเวลาในสัญญา99
 นอกจากนี้แล้ว การประสานความร่วมมือกับ

ภาคีอื่นๆก็ยังคงมีความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการท าให้เกิดผล ส าเร็จในการบริหาร เช่น 

คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน ซึ่งกลุ่มคน องค์กรต่างๆ
เหล่านี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบและมีความเข้าใจในบทบาทของตนเองในการร่วมกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งพิณสุดา สิริธรังศรี ได้มีข้อเสนอต่อการปฏิบัติจากการศึกษาการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา โครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพ่ือสุขภาวะคน
ไทย ว่า ควรต้องจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนหรือประชาชน  ทั้งที่เป็นการศึกษาที่
เชื่อมโยงกันทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โดยต้องศึกษาความต้องการของประชาชนก่อนการวางแผน/โครงการ และควรเป็นการศึกษาที่บูรณาการวิถี
ชีวิตของผู้เรียนเข้ากับวิถีชีวิตสังคมของชุมชนท้องถิ่น  ทั้งวิชาสามัญ อาชีพ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ สุขภาพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่

                                                                                                                                                                      

Nakhon Province Campus in the opinion of school administrators and teachers 
guidance in the upper Northeast),” (รายงานการวิจัย, ม.ป.ป.), บทคัดย่อ 

 99กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา, “การบริหารจัดการศึกษาแบบรัฐร่วมเอกชน” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
2557). 
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ช่วยเหลือกันและกันเป็นการเรียนรู้ที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง มากกว่าเอาวิชาเป็นตัวตั้ง และก าหนดให้เกิด
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานที่จริง มากกว่าการเรียนในต ารา100

 และ อุทัย บุญประเสริฐ ได้
กล่าวว่า ความเป็นมาและการพัฒนาของคณะกรรมการสถานศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะใน
ระดับที่เป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เริ่มเคลื่อนตัวเองจากระบบที่เคยมีลักษณะเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา 
สู่การเป็นคณะกรรมการที่มีธรรมชาติและบทบาทกึ่งนโยบายกึ่งบริหารมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการ
ตามท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายการศึกษาฯ ก็ปรากฏว่ามาจากทุกฝุายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียการได้มาและวิธีการได้มาซึ่งตัวกรรมการจากฝุายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เปลี่ยนไปแนวโน้มการ
บริหารจัดการที่ระดับสถานศึกษาเป็นแนวโน้มเชิงการบริหารแบบมีส่วนร่วมชัดเจนขึ้น101

 และ ปาริชาติ 
กมลยะบุตร ได้น าเสนอผลการวิจัยที่ได้ศึกษาปัจจัยและรูปแบบการบริหารงานศิษย์เก่าของโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบว่า มีตัวแปรในปัจจัยด้านแบรนด์และความผูกพันของศิษย์เก่าที่ส่งเสริมให้โรงเรียน
ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการด าเนินการของโรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอรวมไปถึงมีการจัดตั้งองค์กรเพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรศิษย์เก่ากับโรงเรียนใน
การจัดกิจกรรมทางวิชาการหรือทางสังคม102

 การให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนี้เกิดขึ้นจาก
ผู้บริหารเป็นฟันเฟืองในการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน  ต้องมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในทุกด้านโดยต้องมีการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) กับโรงเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จในการบริหารและเป็นที่ยอมรับในสังคมวงกว้าง  ซึ่ง สมานจิต ภิรมย์รื่น และปัณณธร    
ชัชวรัตน์ ได้น าเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) โดยผลการศึกษา
แสดงให้เห็นกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ(Benchmarking) สามารถส่งเสริมคุณภาพการศึกษาได้
ไม่ว่าจะเทียบเคียงในหน่วยงานเดียวกันหรือเทียบเคียงกับเกณฑ์คุณภาพที่เป็นเลิศ เพ่ือให้มีการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ และประสบผลส าเร็จ ในการ

                                                           

 100 พิณสุดา สิริธรังศรี, การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน การศึกษา
ฐานรากทางเลือกประเทศไทย. 

 101 อุทัย บุญประเสริฐ, รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาในประเทศที่คัดสรร (กรุงเทพฯ: ส านัก
นโยบายและแผนการศึกษา สกศ., 2547), 230.  

 102 ปาริชาติ กมลยะบุตร, “ปัจจัยและรูปแบบการบริหารงานศิษย์เก่าของโรงเรียน
มัธยมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557) 157. 
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ด าเนินงานได้เป็นอย่างดี103
  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยและข้อจ ากัดบางประการของสถานศึกษาที่จะท าให้

เกิดการบริหารคุณภาพอันจะน าไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยศิราภรณ์ ช่วยบ ารุง ได้น าเสนอ
ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงาเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  มีดังนี้ ด้าน
กระบวนการบริหาร ด้านกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านกระบวนการเรียนการสอน 

ตามล าดับ 
104 

 จะเห็นได้ว่าไม่ว่ายุคใดสมัยใดการศึกษาเป็นตัวแปรที่ส าคัญของการพัฒนา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางกระแสสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็ว 
การศึกษาก็ยังคงเป็นตัวแปรส าคัญของการพัฒนาในสังคมที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นพัฒนา
ศักยภาพของคนในสังคมให้เกิดความรู้ ทักษะ มุมมอง และค่านิยม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักชี้น าและจูงใจให้
บุคคล แสวงหาและด าเนินชีวิตของตนในแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากสภาวะการ
ด ารงชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการสร้าง
ตัวและครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข ในขณะที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมให้อยู่รอดได้ด้วยนั้น จึง
ครอบคลุมหัวข้อวิชาและประเด็นที่ต้องเรียนรู้มากมาย ทั้งที่เป็นความรู้และทักษะจ าเป็นต่อการใช้
ชีวิตในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ และความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โลก ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงเป็น
สิ่งที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ สถานศึกษาที่เป็นหน่วยแรกๆ ของการเตรียมคน สร้างคนเพ่ือการอยู่ใน
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่จะน าไปสู่
การวางแผนการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ความส าเร็จในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 

ลักษณะหรือบริบทของโรงเรียนประจ า 
 

 ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและการศึกษา จ าเป็นต้องอาศัยบุคคลในการช่วยกันเพ่ือพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ก็ต้องเริ่ม
จากบุคคลที่มีการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ซึ่งสถาบันที่ให้ความรู้ และสอนสรรพ
สิ่งต่างๆ ให้แก่บุคคลที่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพที่ดี ซึ่งก็คือ “โรงเรียน” เนื่องจากถ้า

                                                           

 103 สมานจิต ภิรมย์รื่น และ ปัณณธร ชัชวรัตน์, “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ 
(Benchmarking),” วารสารการบริหารและพัฒนา ADED 1 (2009): บทคัดย่อ. 

 104ศิราภรณ์ ช่วยบ ารุง, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1,” วารสารศรีวนาลัยวิจัย 3, 6: 81-94. 
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ประชาชนขาดความรู้ การศึกษา ก็ยากที่จะมุ่งสู่ความเจริญได้ และโรงเรียนที่ประชาชนต้องการเลือกที่
จะศึกษา ก็มีหลากหลายประเภท ทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียน
ประจ า และอ่ืนๆ ที่เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสมจากหลายๆ ประการ  ในปัจจุบันมีโรงเรียน
หลายแห่งในประเทศไทยมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจ า ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประจ าแบบมีนักเรียนไป
กลับรวมอยู่ด้วย หรือแบบประจ าทั้งหมด 100 % ที่มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจ าแบบชายล้วน สตรี
ล้วน หรือแบบสหศึกษา ซึ่งมีนักเรียนจ านวนไม่น้อยที่เป็นนักเรียนประจ า เนื่องจากโรงเรียนประจ า 
เป็นหนึ่งในตัวเลือกส าคัญ ที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองได้เลือกที่จะส่งลูกของตนเข้ารับการศึกษามาจาก
สาเหตุหลายประการ เช่น ชื่อเสียงของสถาบันที่แสดงถึงความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะทางด้าน
วิชาการ ด้านกีฬา ด้านศิลปะ หรืออาจได้รับค าแนะน าจากพ่อแม่ ครู ญาติ พ่ีน้อง ที่เคยเป็นศิษย์เก่า
หรือศิษย์ปัจจุบัน หรือมีญาติ พ่ีน้อง เรียนอยู่แล้วผู้ปกครองอยากให้เรียนด้วยกัน หรือพ่อและแม่ 
ผู้ปกครองต้องท างาน  ท าให้ไม่มีเวลามาคอยดูแลอบรมบ่มนิสัยลูกของตน จึงตัดสินใจส่งลูกเข้า
โรงเรียนประจ าดีกว่าละเลยลูก หรืออาจเป็นเพราะบ้านอยู่ไกลโรงเรียน จึงไม่สะดวกที่จะรับส่งทุกวัน  
โรงเรียนประจ านอกจากจะเน้นในเรื่องความเป็นเลิศทางด้านวิชาการแล้ว ยังเน้นเรื่องของระเบียบ
วินัย ช่วยให้เด็กมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น เพราะการเข้าโรงเรียนประจ า จ าเป็นต้องใช้ชีวิต
ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากนักเรียนอาศัยอยู่ในหอพัก ซึ่งไม่มีบุคคลคอยดูแล เป็นต้น และมีเครื่องอ านวย
ความสะดวกมากกว่าโรงเรียนทั่วไป ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก  

 โรงเรียนประจ า หรือที่คนไทยเรียกติดปากกันว่า โรงเรียนกินนอน ตรงกับภาษาอังกฤษ
ค าว่า Boarding schools มีต้นแบบมาจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่นักเรียนต้องด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน กินอยู่หลับนอนพร้อมกับการเรียนอยู่ที่โรงเรียนเป็นประจ า โรงเรียนประจ าบางแห่งยัง
มีนักเรียนที่มาเรียนแบบไปกลับบางส่วนรวมอยู่ด้วย ส าหรับโรงเรียนประจ าในต่างประเทศ อาทิ 
โรงเรียนประจ าของสหราชอาณาจักร  ซึ่งมีโรงเรียนประจ าอยู่ประมาณ 500 แห่งทั่วประเทศอังกฤษ, 
เวลส์, สก๊อตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือ เป็นโรงเรียนกินนอนที่มีเด็กและวัยรุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี      
เข้าศึกษา และจะได้พักอาศัยและเรียนในช่วงปีของการเรียนในโรงเรียน โรงเรียนประจ าของสหราช
อาณาจักรส่วนใหญ่จะท าการสอนนักเรียนนานาชาติและนักเรียนภายในสหราชอาณาจักรรวมกัน โดย
จะแบ่งเป็น “นักเรียนประจ า” คือนักเรียนที่พักอาศัยที่โรงเรียน และ “นักเรียนภาคกลางวัน” ซึ่งจะ
พักอาศัยกับครอบครัวและกลับบ้านหลังเลิกเรียนในแต่ละวัน โดยโรงเรียนประจ า ของสหราช
อาณาจักรส่วนใหญ่จะเป็นแบบสหศึกษา ซึ่งเป็นห้องเรียนร่วมกันทั้งชายและหญิง (แยกที่พักกัน) แต่ก็
มีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนชายล้วนหรือหญิงล้วนเช่นเดียวกัน โดยเป็นการเรียนที่เน้นความส าเร็จ
คุณวุฒิการศึกษาท่ีเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ อาทิ  GCSE, Standard Grades และ Highers ของ
ประเทศสก๊อตแลนด์,  A-levels และ International Baccalaureate ในสังคมอังกฤษ "โรงเรียน
ประจ า" เป็นค าที่มาคู่กับค าว่า "ผู้น า" โดยมีจุดประสงค์ในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด 
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และไปจบที่การท างานในต าแหน่งสูงๆ ในสายตุลาการ กองทัพ หรือในรัฐบาล เราจึงเห็นนักการเมือง
อังกฤษหลายคนจบมาจากโรงเรียนประจ า อย่างเช่น นายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ105  

 จากการส ารวจในปี 2012 มีเด็กและวัยรุ่นมากกว่า 26,000 คนจากทั่วโลกได้เดินทาง
มายังสหราชอาณาจักรเพ่ือพักอาศัยและเรียนที่โรงเรียนประจ าร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นจากประเทศ
อังกฤษ, ไอร์แลนด์เหนือ, สก๊อตแลนด์และเวลส์ เพราะพวกเขามีความเชื่อมั่นว่าโรงเรียนประจ าของ 
สหราชอาณาจักรจะมอบการศึกษาที่มีคุณภาพเยี่ยม เพ่ือช่วยในการพัฒนาทักษะต่างๆและเพ่ือการ
เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียนประจ าทุกแห่งต้องมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เข้มงวดซึ่ง
ก าหนดโดยรัฐบาลของสหราชอาณาจักรในด้านคุณภาพของการสอน สิ่งอ านวยความสะดวกและการ
ดูแลนักศึกษา106  โรงเรียนประจ าทั่วโลกได้รับอิทธิพลจากอังกฤษด้วยกันทั้งนั้น ระบบโรงเรียนประจ า
ในอังกฤษมีลักษณะร่วมที่ส าคัญคือ นักเรียนจะกลับบ้านเมื่อปิดเทอม และวันเสาร์อาทิตย์ บาง
โรงเรียนหากนักเรียนไม่กลับช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ให้ออกไปเที่ยวนอกโรงเรียนและกลับมาตามก าหนด
ระยะเวลาได้ ในประเทศอเมริกาเด็กจะอยู่โรงเรียนประจ าตั้งแต่เกรด 7 ถึงเกรด 12 หรือเกรด 9 ถึง 
12  หรือในระดับ High school นั่นเอง ลักษณะอาคารที่พักของโรงเรียนกินนอนประจ าสมัยใหม่จะมี
อาคารที่พักอาศัยแบ่งเป็นหลายอาคาร แต่ละอาคารจะมีนักเรียนที่พักประจ าอยู่ประมาณ 50 คน 
และจะมีอาจารย์ผู้ปกครองดูแลอย่างน้อยหนึ่งคน และมีหัวหน้าดูแลนักเรียนอย่างน้อย 3 หรือ 4 คน 
หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับจ านวนนักเรียน 107  โรงเรียนประจ าแบ่งเป็น 2 ประเภท คือโรงเรียนประจ า
รัฐบาล มีทั้งหมด 35 แห่งในสหราชอาณาจักร ไม่เก็บค่าเล่าเรียนเนื่องจากได้รับเงินทุนจากรัฐบาล แต่
เก็บค่าที่พักและอาหาร รับสมัครนักเรียนในสหราชอาณาจักรและนักเรียนจากเขตเศรษฐกิจยุโรป
เท่านั้นและโรงเรียนประจ าอิสระ หรือโรงเรียนประจ าเอกชนหรือสาธารณะ มีทั้งหมด 465 แห่งใน  
สหราชอาณาจักร เป็นโรงเรียนที่นักเรียนต้องจ่ายค่าเล่าเรียน ท าให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

                                                           

 105 ประภาภูมิ เอ่ียมสม, ท าไมโรงเรียนประจ าถึงสร้างผู้น า, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 
2559, เข้าถึงได้จาก http://news.voicetv.co.th/world/107639.html 

 106Hotcourses. The British Council is the United Kingdom's international 
organization for cultural relations and educational opportunities. A registered 
charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland), accessed March 25 
2016, available from http://www.educationuk. org/thailand/ articles/boarding-
schools-introduction/ 

107หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ, ผู้จัดการ 360 รายสัปดาห์ ออนไลน์, เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 
2559, เข้าถึงได้จาก http://www.thaiday.com/mgrWeekly/ViewNews.aspx?NewsID= 9540000015427. 
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มากกว่าโรงเรียนรัฐบาล และมีขนาดชั้นเรียนที่เล็กกว่า เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนที่น้อยกว่า ท าให้มี
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนดีกว่า และรับสมัครนักเรียนจากทุกสัญชาติ  
 นอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเทศที่มีโรงเรียนแบบประจ า เช่น สหรัฐอเมริกามีโรงเรียน
ประจ าในปัจจุบันมีมากกว่า 280 แห่ง บางแห่งมีประวัติการก่อตั้งยาวนานกว่า 100 ปี ซึ่งผู้ปกครอง
ได้ให้ความไว้วางใจให้ลูกหลานไปเรียน เพราะโรงเรียนประจ าไม่เพียงแต่สั่งสอนด้านวิชาการเท่านั้น 
ยังฝึกลักษณะนิสัยที่ดีให้เป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นภาพสะท้อนของผลการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน โรงเรียนประจ าที่ดีต้องสร้างวัฒนธรรมของตนเองให้มีความโดดเด่น และบรรจุอยู่ใน
แผนปฏิบัติงานของโรงเรียน มีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการอย่างหลากหลาย รวมไปถึงมีการฝึก
ทักษะทางด้านอาชีพให้นักเรียนได้เพลิดเพลินกับการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติและให้ค าปรึกษาแก่
นักเรียน ต้องมีผู้สอนที่ทุ่มเทให้กับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และจิตใจ ซึ่งท าการสอนเสริมเพ่ิมเติมใน
ตอนเย็นหลังเลิกเรียนและวันหยุดสุดสัปดาห์ และเพ่ิมเติมด้านการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ชีวิต
ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งและความเชื่อมโยงไปยังหลักสูตรของโรงเรียนและเพ่ิม
ปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โรงเรียนต้องมีการสร้างหรือบูรณะ บ ารุงรักษา อาคารเรียน 
อาคารหอพักนอน สิ่งอ านวยความสะดวกโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพทั้งดีและ
สมาร์ท (Good and Smart) มีการยอมรับในวัฒนธรรมที่ต่างกันจากการอยู่ร่วมกันของคนที่มาจาก
ต่างวัฒนธรรม เพ่ือให้มีการแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นการสร้างความรู้และการยอมรับ
ในซึ่งกันและกัน108 ซึ่งมีผู้น าในระดับโลกของสหรัฐอเมริกาอีกหลายคนที่จบการศึกษาจากโรงเรียน
ประจ า เช่น John F. Kennedy ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคนที่ 35 ที่จบการศึกษาจากโรงเรียน
ประจ าที่ชื่อ Choate, Franklin D. Roosevelt ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคนที่ 32 ที่จบการศึกษา
จาก โรงเรียนประจ าที่ชื่อ FiGroton, George H.W. Bush แห่งสหรัฐอเมริกาคนที่ 41 จบจากโรงเรียน
ประจ าชื่อ Andover และGeorge Walker Bush ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคนที่ 43 เคยเรียนที่ 
Andover,  เช่นเดียวกับ George H.W. Bush ผู้เป็นพ่อ เป็นต้น109 
 โรงเรียนประจ าหลายแห่งเป็นโรงเรียนที่ท าหน้าที่เตรียมความพร้อมให้นักเรียน ดังนั้น   
จะเห็นว่าชื่อโรงเรียนจะมีค าว่า "เตรียมวิทยาลัย" หรือ "เตรียม" ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีทั้งโรงเรียนประจ าที่
มีแบบนักเรียนชายล้วนหรือหญิงล้วน แต่ก็มีโรงเรียนประจ าแบบสหศึกษา ในต่างประเทศ โรงเรียน

                                                           

 108Pat Bassett and Pete Upham, 25 Factors Great Boarding Schools Have 
in Common.  accessed March 25, 2016, available from http://www.boardingschool 
review.com/blog/10-facts-about-boarding-schools. 

 109 วิรัตน์ แสงทองค า, โรงเรียนประจ าสหรัฐฯปรับตัว, เข้าถึงเมื่อ 12 เมษายน 2559, 
เข้าถึงได้จาก https://viratts.wordpress.com/2009/11/30/us-boarding-school/ 
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ประจ าส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนทางเลือกที่ผู้ปกครองมีความต้องการให้ลูกมาเรียน เพราะโรงเรียน
สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาด้านวิชาการ อารมณ์และวินัย บางแห่งมีโปรแกรมเพ่ิมเติม
ส าหรับนักเรียนที่มีความพิเศษ เช่น สมาธิสั้น ความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างจากคนอ่ืน แต่ก็ยังมี
โรงเรียนอ่ืนที่ๆ ที่มีการผสานทั้งแบบอยู่ประจ าและแบบไป-กลับ ซึ่งโรงเรียนทั้งสองประเภทนี้จะมีครู
ที่มีคุณภาพ ครูที่มีประสบการณ์และความรู้ในสาขาวิชาสูง มีบริการที่สะดวกสบายเพราะโรงเรียนมี
ความต้องการการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงจึงท าให้เด็กมีคุณภาพไปด้วย นอกจากนี้ โรงเรียน
ประจ าในต่างประเทศยังมีกลยุทธ์ในการช่วยผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีผู้ปกครองส่งลูกของ
ตนมาศึกษามากกว่า1คน และมีอุปกรณ์ สนามกีฬาไว้บริการอย่างหลากหลาย เห็นได้ชัดว่าบาง
โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวก มากขึ้นและดีกว่าโรงเรียนอ่ืน ๆ แต่ประเด็นก็คือว่านักเรียนทุกคน
จะต้องมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬา  โรงเรียนหลายแห่งยังใช้ระบบบ้านที่นักเรียนทั่วไปในชั้น
ประถมศึกษาปีและอายุระดับกลุ่ม มีการแข่งขันภายในบ้านและแข่งขันระหว่างบ้าน เพ่ือสร้างความ
ผูกพันและความสามัคคีนั่นเอง นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนยังมีมาตรฐานการศึกษาอยู่ใน
ระดับสูง มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ภาษาอ่ืนๆ เป็นภาษาที่สอง เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่คาดหวังให้ลูก
ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการท่ีเข้มแข็งก่อนจะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย110 
 มีนักวิชาการศึกษาหลายคนได้เขียนถึงอนาคตของโรงเรียนประจ าไว้ เช่น James 
W. Wickenden ได้เขียนบทความ การสร้างอนาคต:ความท้าทายใหม่ส าหรับโรงเรียนประจ า 
สามารถสรุปได้ว่า เป็นเวลาหลายชั่วอายุแล้วที่โรงเรียนประจ าถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเฉพาะทางหรือมหาวิทยาลัย นักเรียนโรงเรียนประจ าเหล่านี้
ได้เรียนตามหลักสูตรที่ไม่ซ้ ากันซ่ึงเตรียมเอาไว้ส าหรับสอบเข้าสถาบันการศึกษาด้านการศึกษาที่สูงขึ้น 
โรงเรียนประจ าเหล่านี้จะมีการก าหนดภารกิจ หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง 
บริหารด้วยตนเอง และมีการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการจัดการศึกษา และหอพักให้กับ
ผู้ปกครองทราบด้วย ในโรงเรียนประจ าจะมีสังคมที่แตกต่างจากภายนอก ซึ่งโลกแห่งความเป็นจริงมี
การเปลี่ยนแปลงมากขึ้นและเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น โรงเรียนประจ าต้องมีพันธกิจกลยุทธ์ที่ต้อง
เตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่พวกเขาจะต้องออกไปเผชิญ 
ดังนั้น เพ่ือให้โรงเรียนอยู่รอดและมีความเติบโตในแวดวงการศึกษา โรงเรียนประจ าที่มีขนาดเล็กต้อง
แน่ใจว่าโรงเรียนจะต้อง 1) มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและสามารถตอบสนองและตรงความต้องการของ
ตลาด 2) บรรลุความเป็นเลิศในความส าเร็จของภารกิจหลัก 3) การมีส่วนร่วมในการตลาดที่มุ่งเน้น

                                                           

 110Robert Kennedy, 10 Facts About Boarding Schools, Accessed March 
25, 2016, Available from http://www.boardingschoolreview.com/blog/ 10-facts-about-
boarding-schools.  
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การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 4) แผนสมดุลทางการเงินหรืองบประมาณในระยะยาวและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งผู้น าโรงเรียนมีบทบาทเป็นอย่างมากที่จะบรรลุผลการด าเนินงานที่ส าคัญเหล่านี้111  
Cambridge Education Group ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนประจ าในประเทศอังกฤษและ
ตัวแทนการศึกษาท่ีส าคัญจากทั่วทุกมุมโลก เพ่ือร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับ อนาคตของโรงเรียนประจ า
ในภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือช่วยให้มีการก าหนด  กลยุทธ์
ที่ชัดเจนในการรักษาความสามารถในการแข่งขันทางการศึกษาในอนาคต และอภิปรายเกี่ยวกับ
วิธีการก าหนดอนาคตที่ดีส าหรับนักเรียนต่างชาติที่เข้าศึกษาในโรงเรียนประจ าของประเทศอังกฤษ 
โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ทรรศนะที่น่าสนใจว่า  ในประเทศอังกฤษมีโรงเรียนประจ าที่สามารถรักษา
สถานะที่แข็งแกร่งในอนาคต แม้จะมีประเทศอ่ืน ๆ ที่ก าลังเติบโตมาร่วมแข่งขันทางการศึกษาใน
อนาคตก็ตาม และเป็นที่ชัดเจนว่า โรงเรียนประจ าในประเทศอังกฤษมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสารถในการรองรับความต้องการของนักศึกษาต่างชาติและสร้าง
แรงจูงใจจากผลการด าเนินงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาวะเศรษฐกิจของโลก โรงเรียน
ประจ าในประเทศอังกฤษจะประสบความส าเร็จในตลาดโลกในอนาคต ต้องดูแนวโน้มทางการศึกษา 
สังคม เศรษฐกิจล่าสุดจากทั่วโลกและมีหลักสูตรใหม่ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าโรงเรียนสามารถสอน
นักเรียนให้มีทักษะที่เกี่ยวข้องส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต โรงเรียนจะเป็นสถานที่ที่มีความ
แตกต่างของวัฒนธรรมเนื่องจากมีนักเรียนจากทั่วโลกมาศึกษาแต่เป็นความแตกต่างที่ มีความ
แข็งแกร่ง เนื่องจากมีความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและโรงเรียนประจ าในอังกฤษมีท าเล
ทีส่ะดวกที่จะช่วยให้นักเรียนของพวกเขารักษาผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการศึกษา การจัด
กิจกรรม ตัวอย่างเช่น  การเสริมสร้างการแก้ปัญหาและทักษะความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาผ่านการ
ท างานเป็นทีมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งมีการส ารวจว่า โลกของเด็กในปัจจุบันจะมีมากขึ้น เรา
ต้องสนับสนุนให้เด็กเกิดจินตนาการเท่าใดโอกาสของคนหนุ่มสาวก็จะได้รับการขยายตัวมากเท่านั้น 
โดยสื่ออินเทอร์เน็ตและสังคม112 ซึ่งมีความสอดคล้องกับ Jonty Butler ผู้ดูแลประจ าโรงเรียน 
Cheam School ที่แสดงทรรศนะไว้ในวารสาร PREP SCHOOL Reflecting the best in the prep 
and junior school world ว่า โรงเรียนประจ าในศตวรรษที่ 21 สามารถเจริญเติบโตได้ในอนาคต 

                                                           

 111James W. Wickenden. Creating the Future: New Challenges for Boarding 
Schools, Accessed December 7, 2015. Available from http:// 50.28.56.57/ ~wickende/ 
cms/wp-content/ 

 112Cambridge Education Group, Directors’ Briefing:The future of the 
boarding school in a changing global economy, accessed January 25, 2016, 
available from http://www.cambridge educationgroup.com 
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แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของโรงเรียนว่าจะสามารถท าให้ผู้ปกครองตัดสินใจเลือกสิ่งที่พวก
เขาต้องการได้หรือไม่ โรงเรียนต้องให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการศึกษา ความเป็นอยู่ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของเด็ก ผู้บริหารจะต้องมีความกล้าหาญและเด็ดขาดในขณะที่ต้องมีความอ่อนโยน 
เพ่ือผลักดันในทิศทางที่เหมาะสม เทคโนโลยีจะถูกน ามาใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจะมีคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลของพวกเขาเองแทนของหนังสือและสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาในการสื่อสารกับผู้ปกครอง 
ซึ่งโรงเรียนประจ าจะต้องเอาใจใส่นักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง โรงเรียนต้องสร้างและฝึกให้นักเรียนใช้
เทคโนโลยีในทางท่ีเหมาะสม ซึ่งในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนประจ าจะมีจุดขายตรงที่สอนเด็กด้วยวิธีการ
เล่นและสร้างความความสนุกสนานในความเป็นจริง ดังนั้น อาจต้องมีการอนุญาตให้ใช้ เทคโนโลยีที่
ควรจะเป็น คือ ใช้เพ่ือประโยชน์อย่างแท้จริง แต่ต้องอยู่ในการควบคุมการใช้ ต้องมีการจัดโปรแกรม
กิจกรรมตอนเย็นที่มีหลากหลายและน่าสนใจ เพราะเป็นสิ่งส าคัญในการอ านวยความสะดวกที่
โรงเรียนที่มีให้ ต้องมีเวลาให้เด็กผ่อนคลายและพูดคุยกับเพื่อน ๆ ดังนั้น ควรมีการจัดพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
(ห้องนั่งเล่น) เพ่ือให้เด็กๆได้มีการสื่อสาร โรงเรียนต้องตระหนักถึงการแข่งขันในตลาดการศึกษา 
ศึกษาแนวโน้มความต้องการของตลาด เพ่ือเป็นการสร้างผลผลิตที่ดีที่พ่อแม่ ผู้ปกครองจะช่วยผลักดัน
ให้โรงเรียนอยู่รอดต่อไปในอนาคต113 และ Debbie Vigar-Ellis ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ การบริหาร
จัดการโรงเรียนประจ าของเด็ก โดยสร้างทางเลือกความเข้าใจของผู้ปกครอง พบว่า โรงเรียนประจ า
ระดับมัธยมศึกษาในแอฟริกาใต้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้นโดยแต่ละโรงเรียนมีความ
พยายามที่จะดึงดูดและรักษานักเรียน ซึ่งการบริหารจัดการของโรงเรียนดังกล่าวจะศึกษาความ
ต้องการการศึกษาและโรงเรียนของนักเรียนเป็นส าคัญ ประกอบการใช้หลักการจัดการที่เหมาะสม
และหลักการตลาดที่จะแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพกับโรงเรียนประจ าด้วยกันทั่วประเทศและใช้
ทฤษฎีการตลาด เพ่ืออธิบายกระบวนการของการสร้างความเชื่อมั่นในการให้การศึกษาแก่นักเรียน 
โดยมีการก าหนดให้ผู้ปกครองร่วมประเมินโรงเรียนด้วย114  
 

 
 
 

                                                           

 113Jonty Butler, “The future of boarding in the 21st century: how will it 
continue to survive?,” Prep School Reflecting the best in the prep & junior school 
world 76 (spring term 2013): 16-18. 

 114 Debbie Vigar-Ellis, “Boys’ boarding school management : understanding 
the choice criteria of parents,” South African Journal of Education 33, 1 (2013): 15. 
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โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
 

 โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์พิเศษ เพ่ือ
เทิดพระเกียรติและเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีในวโรกาสต่างๆ เปิดสอนใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานประเภทสามัญหรือประเภทมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีลักษณะ
ประจ า โดยผู้วิจัยขอล าดับการน าเสนอประวัติการก่อตั้งโรงเรียนโดยย่อ โดยเรียงล าดับตัวอักษร 
ดังนี้115   

1. กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ านวน 9 โรง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรง
ครองราชย์ครบ 50 ปี และมุ่งเน้นให้มีลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี มีความประพฤติเป็น
ที่พึงประสงค์ของสังคมและสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ รับนักเรียนสหศึกษา
ประเภทประจ าและไป-กลับ ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกที่ตั ้งอยู่ในจังหวัดกระบี่ กาฬสินธุ์ 
ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี 
และอุทัยธานี  

2. กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สหศึกษาแบบ
ประจ าและไป-กลับ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ          
เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ และ
มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้ง
อบรมนักเรียนให้เป็นกุลบุตรและกุลธิดาที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถพ่ึงตนเองได้
และมีประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี เชียงราย ตรัง 
นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ปทุมธานี พิษณุโลก เพชรบุรี มุกดาหาร ลพบุรี เลย และสตูล 

3. กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ านวน 12 โรง จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาของ
ไทยและทรงส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในทุกพ้ืนที่ที่พระองค์เสด็จให้ได้รับการศึกษา โดยมุ่งเน้นการ

                                                           

 115 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , ประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 , เข้าถึงเมื่อ 5 ตุลาคม 2555 ,  เข้าถึงได้จาก www.plan.obec. 
go.th/ewt_dl_link.php?nid=1232 

http://www.plan.obec/
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จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี มีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์
และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีคุณภาพ รับนักเรียนสหศึกษาแบบประจ าและไป -กลับ 
ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี พะเยา กาญจนบุรี 
ร้อยเอ็ด ก าแพงเพชร ศรีสะเกษ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ยะลา ระยอง สมุทรสาคร และหนองบัวล าภู  

4. กลุ่มโรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นโรงเรียนที่ได้รับ
พระราชทานนามโรงเรียนจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร จ านวน 3 โรง ได้แก่ 
โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)ฯ, โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ฯ และโรงเรียนที
ปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ฯ 

5. กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เป็นโรงเรียน ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีจ านวน 9 โรง ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
หอวัง นนทบุรี, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ และโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  

6. กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค เป็นโรงเรียนสหศึกษา แต่เดิมสังกัดกองการ
มัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นตามภูมิภาคต่างๆ 5 ภูมิภาค
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 จ านวน 5 โรง ได้แก่ โรงเรียน   
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
พายัพ จังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหารและโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ 

7. โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 รับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจ า ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช  2535 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นด้าน วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ กีฬา ดนตรี รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม รู้จัก
การพ่ึงตนเอง มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อ่ืนมีลักษณะเป็นผู้น า เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
เยาวชนทั่วไป 
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8. โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม สังกัด
ส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2440 โดยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็นโรง เรียนประจ าชาย มี
การศึกษาแบบพลับบิคสคูล (Public school) แบบประเทศอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนชายเป็น
สุภาพบุรุษที่ดีงาม มีคุณธรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ทั้งร่างกาย
และจิตใจ 

9. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภทประจ าและไป-กลับ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ 

10. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จัดตั้งขึ้นตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ที่ทรงส่งเสริม ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์การดนตรี ส่งเสริมทักษะและความเป็นเลิศทางดนตรี
ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่สามารถยึดเป็นอาชีพได้ รวมทั้งเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อและ
พัฒนาสู่มาตรฐานสากลได้ และได้เป็นต้นแบบของการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ
ด้านดนตรีที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นต้นแบบของการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพด้านดนตรีที่ได้มาตรฐานสากล 

11. โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จัดตั้งเพ่ือเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เชิด
ชูพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี 

12. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 รับนักเรียนสหศึกษาประเภทไป-กลับและรับนักเรียนเฉพาะนักเรียนสตรีประเภท
ประจ าจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา โดยมุ่งเน้นฝึกอบรมนักเรียนให้เป็น    
กุลสตรีและสุภาพบุรุษ มีภาวะผู้น าสามารถออกไปเป็นผู้น าในชนบทได้ในอนาคต สืบสานวัฒนธรรม
ไทย ด าเนินรอยตามเบื้องยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม สามารถเลือกใช้วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม รู้จักพ่ึงพาตนเอง ประกอบอาชีพอิสระเพ่ือมี
รายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและเป็น
ศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในทุกภูมิภาคของประเทศ 

13. กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย เพ่ือเทิดพระเกียรติทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา จ านวน 4 โรง 
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ได้แก่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร นครนายก นครปฐม และ
นครราชสีมา 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าโรงเรียนแต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
โรงเรียนที่ต่างกัน แต่มีเปูาประสงค์เดียวกันคือเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
สมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค ์และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็น
คนเก่ง คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งใน
ระบบและนอกระบบ เพื่อเอ้ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นไปตามหลักการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2545 
ดังนั้นบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนดังกล่าว จึง
จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีอุดมการณ์และต้องมี
ความมุ่งม่ันที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนอย่างเต็มก าลังสามารถ 
 

ประวัติโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยโดยย่อ 
 

 ผู้วิจัยใช้โดยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย จึง
ขอน าเสนอประวัติโรงเรียนโดยย่อ ดังนี้ 

 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประจ า ประเภท
สหศึกษา มีลักษณะคล้ายกับโรงเรียนประจ าในสหราชอาณาจักร ทั้งประเทศอังกฤษ เวลส์  สก๊อตแลนด์
และไอร์แลนด์เหนือที่เปิดรับนักเรียนชายและหญิง116 เดิมชื่อ “โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาราชบุรี” 
กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้ง เมื่อ วันที่ 4 มิถุนายน 2535 นาม "โรงเรียนบรมราชินีนาถราช
วิทยาลัย” เป็นนามพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่โรงเรียน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2535 และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้
ประดับตราสัญลักษณ์ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ที่ซุ้มประตู
โรงเรียนและใช้เป็นตราประจ าโรงเรียน  (พระราชทานนามโรงเรียน ที่ รล  009/7436) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียนดังนี้ 

1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวโรกาสที่ทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ใน พ.ศ. 2535  

                                                           

 116 British council, State boarding school in United Kingdom, accessed 
February 5, 2016, available from http://www.boarding.org.uk/ 
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2. เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะสามารถอยู่
ประจ าหรือเดินเรียน ก็ได้ นักเรียนประจ ากับนักเรียนเดินเรียนเป็น 80: 20 

3. เพ่ือจัดการเรียนการสอนโดยเน้นด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การกีฬาดนตรี
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  

4. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม รู้จักการพ่ึงตนเอง มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
ช่วยเหลือผู้อื่นมีลักษณะเป็นผู้น า เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เยาวชนทั่วไป 
 ซึ่งปีพุทธศักราช 2535 ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้รับบริจาคที่ดิน 
จ านวน 75 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา จาก ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ และคุณเชิดชัย เจียรวนนท์ น าเข้า
โครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ในมหามงคลสมัยที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และเปิดรับนักเรียนครั้งแรกในปีการศึกษา 
2536 จ านวน 3 ห้องเรียน รับนักเรียน 120 คนแยกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2 
ห้องเรียน 80 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 40 คนโดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากบริษัทมัลติอโกร ราชบุรี จ ากัด ให้ใช้สถานที่ของสนามกอฟล์ดรากอนฮิลล์เป็นอาคาร
เรียนชั่วคราวและอาคารหอพักนักเรียน  โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ในที่ตั้งปัจจุบันเมื่อปีการศึกษา 2537 
และรับนักเรียนเพิ่มขึ้น เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 6 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 240 คน ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 3 ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 
ห้องเรียน และแผนการเรียนศิลป์ - ค านวณ 1 ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ 1 ห้อง รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 341 คน ต่อมาปี พ.ศ. 2540 ได้มีการท าหนังสือ
กราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จ117 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินทรง
เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติและทรงวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมของโรงเรียน ในครั้งนี้ นางอมรา 
เจียรวนนท์ และนางปิติพร พิชัยวัฒนพงษ์ พร้อมด้วยครอบครัว ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ที่ดินเพ่ิมเติม 
จ านวน 40 ไร่รวมเนื้อที่ทั้งหมด 115 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยจึง
ได้เปิดท าการเรื่อยมาจนถึงปีการศึกษา 2556 ทางโรงเรียนได้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็น
โครงการในความร่วมมือระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพ่ือเป็นการขยายฐานการพัฒนา

                                                           

 117ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, สถาบันด ารงราชานุภาพ, “เอกสารความรู้ สดร. 
ล าดับที่ 2/ปีงบประมาณ 2556 การปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมเนียมการรับเสด็จพระราชด าเนินยัง
ต่างจังหวัด,” กรุงเทพมหานคร, 2556. 
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และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จ านวน 1 ห้องเรียน 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 24 ปี มีผู้บริหารจ านวน 
8 คน  

จากการน าเสนอข้างต้น ท าให้เห็นว่า การศึกษาเป็นกาวของสังคมที่สามารถเชื่อมทุกอย่าง
จากทั่วทุกมุมโลกไว้ด้วยกัน ดังนั้น โรงเรียนประจ านอกจากจะมีการพัฒนาทางด้านทักษะวิชาการ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะชีวิตแล้วยังมีการหลอมรวมภาษาและวัฒนธรรมไว้อีกด้วย  

 
สรุป 

 
ฟฟฟฟฟฟฟฟจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการศึกษาอนาคตของโรงเ รียน     
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนยืนยันว่า การบริหารโรงเรียนให้มีความสอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่มีลักษณะประจ า จะส่งผลถึง
ความส าเร็จในการบริหารงานด้านต่างๆ ในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรต่างๆที่เก่ียวข้องกับอนาคต
ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จะเป็นตัวบ่งชี้รูปแบบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งความส าเร็จในการบริหารนั้นต้องอาศัยหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีเป็นกรอบในการด าเนินงาน อาศัยความมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายและสภาพการณ์ที่ท าให้โรงเรียนเกิดการปรับปรุงและพัฒนาให้
เป็นโรงเรียนที่สมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิแห่ง
การเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน 
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 บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบประวัติ ความเป็นมา สภาพปัจจุบันและอนาคต
ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โดยใช้เทคนิควิธีวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) และใช้โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) 
ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดการ
ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. การเตรียมโครงการวิจัย 
 ผู้วิจัยเตรียมโครงการวิจัย โดยการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องกับอนาคตและการบริหารการศึกษาในอนาคตทั้งในและต่างประเทศจากเอกสาร ต ารา 
ข้อมูล สถิติ ผลงานวิจัย บทความวิชาการ วารสาร วรรณกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ต่างๆ และ
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาก าหนดร่างกรอบแนวคิดการวิจัย ก าหนดขั้นตอนการวิจัยและ
สร้างเครื่องมือวิจัย เสนอโครงการวิจัย เพ่ือขออนุมัติโครงการวิจัย 

2. การด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนของการด าเนินการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถ

ราชวิทยาลัย ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการวิจัย ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎี งานวิจัยเกี่ยวข้องและเอกสารที่เกี่ยวกับการ

บริหารการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยและการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย แล้วน าข้อมูล
ที่ได้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันไปให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนซึ่งเป็นผู้ที่
ปฏิบัติงานตั้งแต่โรงเรียนก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  

2. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  ใช้วิธีเลือกผู ้เชี ่ยวชาญแบบเจาะจงโดยพิจารณาจาก
คุณวุฒิ ประสบการณ์ด้านบริหารการศึกษา ด้านการบริหารโรงเรียนหรือมีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียน
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บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เมื่อสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะถอดข้อความจากการ
สัมภาษณ์มาเรียบเรียงแล้วน ากลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นๆ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง 

3. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยก าหนดประเด็น
การสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดการวิจัย 

4. น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหามาสร้างข้อค าถามของแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถาม 

 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยตาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิควิธีวิจัย EDFR ดังนี้ 

 ผู้วิจัยน าตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการบริหารการศึกษาในอนาคตของโรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัย มาจัดท าเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured-interview) และน าไป
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญตามล าดับดังนี้ 

 รอบท่ี 1 น าแบบสัมภาษณแ์บบกึ่งโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 19 คน แล้วน าข้อมูลได้มาสังเคราะห์เนื้อหา (Content synthesis) และ
พัฒนาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)  

 รอบที่ 2 น าแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในรอบท่ี 1 ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งแล้วน าข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ ด้วยสถิติพ้ืนฐาน เพ่ือท าการจ าแนกข้อมูล หาฉันทามติ (Consensus)  ในรอบนี้
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะได้รับรู้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิติ (Statistical Feedbacks) เป็นของกลุ่มโดย
ส่วนรวมโดยหา ค่ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
Range) ของกลุ่มผนวกด้วยค าตอบเดิมของตนเอง แล้วขอให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่ 

 รอบที่ 3 น าแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จากรอบที่ 2 ไป
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมในรอบที่ 3 เพ่ือหาฉันทามติ (Consensus) ของผู้เชี่ยวชาญ
และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแปลผลการวิจัย เพ่ือทราบอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถ     
ราชวิทยาลัย    
 3. การรายงานผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยน าผลการวิจัย ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะมาจัดท ารายงานการวิจัย น าเสนอ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องตาม
ข้อเสนอแนะ จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาต่อไป รายละเอียด
และข้ันตอนการด าเนินการวิจัยข้างต้น สามารถสรุปตามแผนภูมิ ดังนี้ 
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ขั้นตอน    กระบวนการ    ผลที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนภูมทิี่ 2  แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

การสัมภาษณผ์ู้เกีย่วข้องเกี่ยวกับ
ความเป็นมา สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
การบริหารและการด าเนินงานของ
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลยั 

2. การด าเนินการวิจัย 
 ประวัติ  ความเป็ นมา สภาพ

ปั จจุ บั นและกลุ่ ม ตั วแปร ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร บ ริ ห า ร        
การศึกษาโรงเรียนบรมราชินีนาถ 
ราชวิทยาลยั 

ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎ ี
งานวิจัยเกี่ยวข้องและเอกสารที่
เกี่ยวกับการบรหิารการศึกษาของ
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลยั 

เทคนิควิธีวิจัย EDFR  
- รอบท่ี 1 สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
-รอบที่ 2 แบบสอบถาม 
-รอบที่ 3 แบบสอบถาม 

 
3.การรายงาน
ผลการวิจัย 

 

ประวัติ ความเป็นมา สภาพปัจจบุนั และอนาคต 
ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

อนาคตของโรงเรียน           
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

 

1. การเตรียมโครงการวิจัย 
 

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับอนาคต
และการบริหารการศึกษาในอนาคต 
ทั้งในและต่างประเทศจากเอกสาร 
ต ารา ข้อมูล สถิติ  ผลงานวิจัย 
บทความวิชาการ วารสาร วรรณกรรม 
อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ต่างๆ 
และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

ร่างกรอบแนวคิดการวิจัย 
ก าหนดขั้นตอนการวิจัยและ
สร้างเครื่ องมือวิจัย เสนอ
โครงการวิจัย เพื่อขออนุมัติ
โครงการวิจัย 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบประวัติ ความเป็นมา สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยและเพ่ือทราบอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นอย่างไร 
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ผู้วิจัยจึงใช้เทคนิควิธีวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) สามารถเปลี่ยนสถานที่ในการเก็บข้อมูลที่หลากหลายและเชื่อมโยงหลายมิติเพ่ือสะท้อน
ปรากฏการณ์จริงผ่านมุมมองของคนในบริบทนั้นๆ ดังนั้น  เ พื่อ ให้การวิจัย ครั้งนี้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผน
แบบการวิจัย ประชากร ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือใน
การวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นเทคนิควิธีวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
ที่มีการศึกษากลุ่มตัวอย่างเดียว โดยศึกษาจากเอกสาร วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นการศึกษาเหตุการณ์ย้อนอดีต (The One – Shot, Retrospective Case 
Study) สามารถเขียนเป็นแผนผังได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนแบบการวิจัยศึกษาเหตุการณ์ย้อนอดีต (The One – Shot, Retrospective 
Case Study) 
  เมื่อ  X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
    O1 หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

 
 

 

O1                                                    X 
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กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการวิจัยโดยเทคนิควิธีวิจัย EDFR 
ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการวิจัยมีทั้งสิ้น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารการศึกษาระดับนโยบาย 

2) กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน  3) กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา      
5) กลุ่มศิษย์เก่า 6) กลุ่มผู้มีอุปการคุณ และ 7) กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนบรมราชินีนาถ    
ราชวิทยาลัย เช่น นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ผู้ปกครอง 
ผู้ประกอบการในโรงเรียน เป็นต้น ผู้วิจัยก าหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการวิจัยไว้ก่อน
ด าเนินการเสนอชื่อ ดังนี้ 

1.1 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย หรือ 
1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ 
1.3 เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญามหาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตส าหรับบุคคลที่

มิได้ท างานเก่ียวกับการศึกษาโดยตรง 
 วิธีเลือกผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้เชี่ยวชาญได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และใช้ Snowball 
Sampling Technique   โดยมีกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ช่วยพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม
ของผู้เชี่ยวชาญ โดยมีขั้นตอนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  ดังนี้ 

1. ขอค าปรึกษา ข้อแนะน าจากกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์
ของ การวิจัย และคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ 

2. เสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญต่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือช่วยพิจารณาความ
เหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ได้ผู้เชี่ยวชาญตามจ านวนที่ต้องการ 

3. ติดต่อผู้เชี่ยวชาญตามที่กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสมไว้
แล้ว เพ่ือขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งนี้ โดยหนังสือ
ราชการและการติดต่อด้วยตนเอง 

ส าหรับการใช้ Snowball Sampling Technique  มีดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยเลือกผู้เชี่ยวชาญตามคุณสมบัติ 
ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยประสานงานกับผู้ที่ถูกเลือกในรอบที่ 1 เพ่ือให้แต่ละคนเสนอผู้ชื่อผู้เชี่ยวชาญ

ท่านอ่ืนๆ ตามคุณสมบัติ คนละ 3 ชื่อ 
ขั้นที่ 3 ผู้วิจัยประสานงานกับผู้ที่ถูกเลือกในรอบที่ 2 เพ่ือให้แต่ละคนเสนอผู้ชื่อผู้เชี่ยวชาญ

ท่านอ่ืนๆ ตามคุณสมบัติ คนละ 3 ชื่อ 
เมื่อใช้การเลือกแบบ Snowball Sampling Technique  ทั้ง 3 รอบ จะได้ผู้ถูกเสนอ

ชื่อทั้งหมด ผู้วิจัยน ารายชื่อที่ถูกเสนอชื่อทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยจัดตามล าดับความถี่ แล้วพิจารณา
เลือกผู้เชี่ยวชาญตามล าดับรายชื่อประกอบกับคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญที่ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้น และ
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เมื่อรวมกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จะได้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
17-21 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับอนาคต
ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ซึ่งได้จากการสรุปผลการวิเคราะห์เอกสารและความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Document study) และสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา สภาพปัจจุบันและศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  

ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured interview)  ในรอบ
ที่ 1 และใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ในรอบที่ 2 และรอบ
ที่ 3 โดยน าไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 19 คน เพ่ือวิเคราะห์อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัยตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยเทคนิควิธีวิจัย EDFR  

 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้ เทคนิควิธีวิจัย EDFR เพ่ือศึกษา
อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง และ
แบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

1. สร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างจากข้อสรุปที่ได้จากการสรุปผลการศึกษาเอกสาร 
วิเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญในขั้นที่ 1 
ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล รอบท่ี 1 

2. สร้างแบบสอบถามส าหรับรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในรอบท่ี 2 โดยรวบรวม
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในประเด็นต่างๆ จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ในรอบที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  

3. สร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 3 โดยน าค าตอบจากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ในรอบที่ 2 แต่ละข้อมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ฐานนิยม (Mode)       
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile Range) แล้วน ามาสร้าง
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ใหม่โดยใช้ข้อความเดียวกับ
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แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   ในรอบที่ 2 
โดยเพ่ิมต าแหน่งค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และต าแหน่งค าตอบของผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นๆ 
พร้อมทั้งระบุเหตุผลส่วนท้ายของแต่ละข้อความ ซึ่งพิจารณาร่วมกับค่าฐานนิยม  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยไดด้ าเนินการเก็บข้อมูลโดย 

1. การสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
2. การเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากผู้เชี่ยวชาญ 
3. การรวบรวมข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา 
 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ โดยเทคนิควิธีวิจัย EDFR มีดังนี้ 
 

1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง รอบที่ 1 ใช้วิธกีารวิเคราะห์เนื้อหา 
2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ในรอบที่ 2 และ รอบที่ 3 ใช้การ

ค านวณหา ฐานนิยม (Mode) ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( Interquartile 
Range) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป แปลผลตามเกณฑ์ค่าคะแนนกลาง (Mid Point) ดังนี้ 

2.1 ค่ามัธยฐาน (Median) ของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ การแปลความหมาย
ข้อมูลเป็นดังนี้ 

    ค่ามัธยฐาน ตั้งแต ่  4.50 – 5.00 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต้องการให้เกิดใน
ระดับมากท่ีสุด 

    ค่ามัธยฐาน ตั้งแต่  3.50 – 4.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต้องการให้เกิดใน
ระดับมาก 

    ค่ามัธยฐาน ตั้งแต่  2.50 –  3.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต้องการให้เกิดใน
ระดับปานกลาง 

    ค่ามัธยฐาน ตั้งแต่  1.50 – 2.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต้องการให้เกิดใน
ระดับน้อย 

    ค่ามัธยฐาน ตั้งแต่  1.00 -  1.49  หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต้องการให้เกิดใน
ระดับน้อยที่สุด 
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2.2 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Rang) ได้จากการค านวณหาค่าความ
แตกต่างของควอไทล์ที่ 1 และควอไทล์ที่ 3 ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่ค านวณได้ข้อความใดที่มีค่า
ไม่เกิน 1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความนั้นสอดคล้องกัน (ฉันทามติของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ)  แต่ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่ค านวณได้ข้อความใดท่ีมีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่าความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความนั้นไม่สอดคล้องกัน 

2.3 ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม ได้จากการค านวณค่ามัธยฐาน – 
ค่าฐานนิยม ต้องมีค่าไม่เกิน 1.0 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความนั้นสอดคล้องกัน 
(ฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ)  แต่ความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมที่ค านวณได้ข้อความใด
ที่มีค่าเกิน 1.0 แสดงว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความนั้นไม่สอดคล้องกัน 
  เกณฑ์การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าค าตอบในรอบสุดท้ายของการวิจัยที่กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด และมาก (ค่ามัธยฐาน 3.50 ขึ้นไป) และมีความสอดคล้อง
กัน (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับหรือน้อยกว่า 1.50, ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม
ไม่เกิน 1.0 ) มาน าเสนอเป็นผลการวิจัย 
 
สถิติที่ใชใ้นการวิจัย 
 เทคนิควิธีวิจัย EDFR สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าฐานนิยม (Mode)  ค่ามัธยฐาน 
(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)  

 
สรุป 

 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือทราบ 1) ประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  2) อนาคตโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โดยใช้เทคนิควิธี
วิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมโครงการวิจัย เป็นขั้นตอนในการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับอนาคตและการบริหารการศึกษาอนาคตทั้งในและต่างประเทศจากเอกสาร 
ต ารา ข้อมูล ผลงานวิจัย บทความวิชาการ วารสาร วรรณกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์ต่างๆ 
แล้วน ามาก าหนดกรอบแนวคิด การวิจัย ก าหนดขั้นตอนการวิจัยและสร้างเครื่องมือวิจัย เสนอ
โครงการวิจัย เพ่ือขออนุมัติโครงการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 
ดังนี้ 1) การศึกษาองค์ประกอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
เป็นการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  2) การวิเคราะห์อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยตามความคิดเห็นของ
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ผู้เชี่ยวชาญ เป็นการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยเทคนิควิธีวิจัย EDFR และขั้นตอนที่ 3 จัดท ารายงานการวิจัยโดยน าเสนอ
ความเป็นมา สภาพปัจจุบัน และอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาประวัติ ความเป็นมา สภาพปัจจุบันและวิเคราะห์อนาคต
ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้วิจัยน าข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์และน าเสนอแบบบรรยายและตาราง โดยผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยตามล าดับ คือ 1) เพ่ือทราบประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของ
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 2) เพ่ือทราบอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
ผู้วิจัยจึงแบ่งการน าเสนอเป็น 2 ตอน ตามล าดับ ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 ประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
 ตอนที่ 2 อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิควิธี
วิจัย EDFR  
 
ตอนที่ 1 ประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและจากการสัมภาษณ์ผู ้เชี ่ยวชาญและบุคคลที่มี    
ความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ผู้วิจัยขอน าเสนอในภาพรวมดังนี้ 

1. ประวัติ ความเป็นมาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ.2535 – 
พ.ศ.2545 (โรงเรียนบรมราชินนีาถราชวิทยาลัยในช่วงที่สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) 

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที ่170 หมู่ที่ 2 ต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
เป็นสมาชิกของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จัดเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทสหศึกษา แบบประจ า เดิมชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาราชบุรี  ซึ่งเป็น
โรงเรียนสาขาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยจะสร้างโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียม อุดมศึกษาขึ้น     
นายวัลลภ เจียรวนนท์ และนายเชิดชัย เจียรวนนท์ เจ้าของบริษัทมัลติอโกร ราชบุรี จ ากัดน้อมเกล้า
ถวายในที่ดินจ านวน 75 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา ในสมัยนั้นดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญ
ศึกษาพร้อมด้วย นางพรรณี กาญจนะวสิต ครูใหญ่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อาจารย์บรรจง        
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พงศ์ศาสตร์ อาจารย์กว้าง รอบคอบ อาจารย์วินัย พัฒนรัฐ และคณะอาจารย์จากโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ได้ส ารวจและเลือกที่ดินในบ้านหนองโก ต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
เนื่องจากโรงเรียนประจ าที่ดีควรต้องมีสถานที่กว้างขวางมีสนามกีฬาให้นักเรียนได้ใช้อย่างเพียงพอ     
มีสวน มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ1  ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยนางพรรณี  กาญจนะวสิต 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้น าเสนอกรมสามัญศึกษาถึงโครงการนี้  โดยมีเปูาหมาย
ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประจ าและเดินเรียนโดยเป็นนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการขนาด 30 
ห้องเรียน ได้รับความเห็นชอบจากกรมสามัญให้จัดเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ พร้อมกับโรงเรียน      
นวมินทราบรมราชินีอีก 9 โรงเรียน โดยจัดให้เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจ าและเดินเรียนทั้งชาย
และหญิง2 และได้รับการประกาศรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนรัฐบาล  โดยอาศัย
ตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 เมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน พ.ศ.2535 พร้อมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก 3 แห่ง คือ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา จังหวัด
สุโขทัย โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 
ในขณะนั้น พลอากาศเอกสมบุญ ระหงส์ ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ3 โดยให้
นางพรรณี  กาญจนะวสิต ซึ่งเป็นครูใหญ่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี อีกต าแหน่งหนึ่ง ต่อมาได้มีการตรวจเยี่ยมสถานที่การก่อสร้างโรงเรียนอยู่
หลายครั้ง มีครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2535 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง
โรงเรียนและได้แต่งบทประพันธ์มีใจความตอนหนึ่งว่า4 

 

                                                           

 1 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, หนังสืออนุสรณ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราช
วิทยาลัย รุ่น 6 ปีการศึกษา 2543 (กรุงเทพฯ: โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, 2544), 132-
133. 

 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, “ส าเนาหนังสือราชการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่ ศธ 
0806.025/888  เรื่อง การน าความกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติและวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
ราชบุรี,” 11 กันยายน 2539.   

 3 กระทรวงศึกษาธิการ, “ส าเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องต้ังโรงเรียนรัฐบาล,”  
4 มิถุนายน 2535.   

 4 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย , หนังสือที่ระลึก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชด าเนินเปิดอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ” โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
จ.ราชบุรี (กรุงเทพฯ), 4 กันยายน 2540.  
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  ...บัดนี้ก็มีคุณวัลลภ  ได้พบความส าเร็จสมประสงค์ 
  แบ่งที่ถวายแด่พระองค ์  ผู้ทรงท านุแผ่นดินไทย 
  ตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ฝึกคนให้กล้าสมสมัย 
  ให้ความรู้เพื่อกู้แผ่นดินไทย  แบบในอดีตโบราณมา 
  สั่งสอนเด็กไทยให้สามารถ  ช่วยชาติบ้านเมืองในภายหน้า 
  ได้พระราชทานนามมา  ว่าสมเด็จบรมราชินีไทย... 
 

  ต่อมาได้มีการขอให้น าความกราบบังคมทูล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ขอพระราชทานชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งพระองค์ท่าน
ได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย”และ
พระราชทานตราสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบให้เป็นสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน โดย
ทางกองราชเลขานุการในพระองค์ ส านักราชเลขาธิการ สวนจิตรลดา ได้ท าหนังสือแจ้งไปยัง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ในวาระสมัยที่ ดร. โกวิท วรพิพัฒน์ ด ารง
ต าแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ5 หลังจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสัมพันธ์ ทองสมัคร 
ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2535 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ใจความว่า  
  “ ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ โรง เรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี           
อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาใหม่เพ่ือเป็นสิริมงคลว่า      
“โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย”  
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง  กรม พุทธศักราช  2534 กระทรวงศึกษาธิการจึงให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ราชบุรี เป็นชื่อ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สังกัดกองและกรมเดิม”6 
  หลังจากท่ีโรงเรียนได้รับพระราชทานนามว่า โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยแล้ว 
ในระยะแรกๆ ยังมีการใช้ชื่อเดิมของโรงเรียน คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี (โรงเรียน      
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย) ซึ่งเป็นการใช้ชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน าหน้าแล้วก ากับโรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในวงเล็บทุกครั้ง ท าให้ทราบว่าโรงเรียนที่มีชื่อ 2 ชื่อนี้คือโรงเรียนเดียวกัน  

                                                           

 5ส านักราชเลขา, “ส าเนาหนังสือราชการส านักราชเลขา ที่ รล0009/7436 เรื่องขอ
พระราชทานชื่อโรงเรียน,” 5 สิงหาคม 2535.      

 6 กระทรวงศึกษาธิการ, “ส าเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องต้ังโรงเรียนรัฐบาล,”.      
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 ในการจัดตั้งโรงเรียนนี้ กรมสามัญศึกษาได้ร่วมส ารวจและวางผังโรงเรียนร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้อง และจัดสรรงบประมาณเพ่ือการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ เช่น โรงฝึกงาน 
โรงอาหาร หอประชุม หอพักนักเรียน บ้านพักผู้บริหาร บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง สระว่ายน้ า
ขนาดมาตรฐาน สนามกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล จัดสรรครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอน
วิชาต่างๆ โดยพิจารณาตามเกณฑ์นักเรียน/ครุภัณฑ์ และยังได้จัดสรรบุคลากรให้ตามเกณฑ์          
การควบคุมดูแลนักเรียนที่อยู่ประจ าที่โรงเรียน และได้ก าหนดให้ผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ประจ าต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการอยู่ประจ าหรือนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอยู่ประจ าที่
โรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดหอพัก อาหาร และนันทนาการต่างๆ ตามความสนใจและความสามารถ
ของนักเรียน นักเรียนที่อยู่ประจ าจะต้องซักผ้า รีดผ้าด้วยตนเองเพ่ือให้รู้จักการช่วยเหลือตนเอง มีการ
จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม การประพฤติให้เป็นแบบอย่างที่ดีทุกสัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
ผู้ปกครองสามารถพานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลับเยี่ยมภูมิล าเนาได้ทุกสัปดาห์ในช่วง
เย็นของวันศุกร์ ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะกลับเยี่ยมภูมิล าเนาในเย็นวันศุกร์ได้
สัปดาห์เว้นสัปดาห์ และน านักเรียนมาส่งในเย็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์เดียวกัน  ในกรณีที่นักเรียน
ไม่ไดก้ลับภูมิล าเนาทางโรงเรียนจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้เป็นการทดแทน เป็นลักษณะนี้ตั้งแต่        
ปีการศึกษา 2536จนถึงปีการศึกษา 2543 นอกจากนี้ นักเรียนประจ าจะต้องปฏิบัติงานด้านการเกษตร
ในพ้ืนที่ที่โรงเรียนจัดให้ เช่น เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เพ่ือเป็นการฝึกทักษะและสามารถเป็นรายได้ให้
ตนเองได ้และโรงเรียนยังได้รับความอนุเคราะห์ การสนับสนุนและหน่วยงานภายนอกในการจัดสร้าง
อาคาร รั้วโรงเรียน สนามกีฬา ห้องอาหารฯ ดังนี้  

1. สมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา โดยศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง 
นายกสมาคมและกรรมการ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา โดย พล.ต.ท.ไกรสุข สินศุข      
นายกสมาคมและกรรมการ จัดสร้างอาคารอ านวยการ 2 ชั้น เชื่อมอาคารเรียน 3 ชั้นและอาคารเรียน 
4 ชั้น  

2. กองทุนวัตถุมงคลเพ่ือโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โดยสมาคมผู้ปกครองและครู   
เตรียมอุดมศึกษา จัดสร้างรั้วโรงเรียน ปรับพ้ืนที่เพ่ือจัดภูมิทัศน์ สนามเทนนิส 2 สนาม สนามรักบี้      
1 สนาม ลานเอนกประสงค์ สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง 1 สนามและตกแต่งภายในอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ  

3. กองทุนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดสร้างแฟลตที่พักคนงาน 1 หลัง      
20 ยูนิต สนามบาสเกตบอล 3 สนามพร้อมอัฒจันทร์ ต่อเติมชั้นล่างอาคาร 3 ชั้นเพ่ือจัดเป็นห้องสมุด 
2 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้องพร้อมครุภัณฑ์ สร้างอัฒจันทร์รอบสนามฟุตบอล ห้องอาหารนักเรียน
ชั่วคราว เครื่องอ านวยความสะดวกแก่นักเรียนประจ า สร้างโรงฝึกงานชั่วคราวและโรงซักรีดเสื้อผ้า
พร้อมอุปกรณ์  
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4. นายวัลลภ เจียรวนนท์ จัดสรา้งอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
5. หน่วยงานภายนอก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งขณะนั้น พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 

ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และพลตรีศรชัย  มนตรีวัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริจาคสาธารณูปโภคให้โรงเรียนโดยไม่คิดมูลค่า        
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค จัดขยายเขตไฟฟูาไปถึงโรงเรียนและติดตั้งไฟฟูาภายในโรงเรียน การประปา
ภูมภิาค จัดระบบน้ าบาดาล การขุดเจาะบ่อบาดาล โรงเก็บน้ า โรงกรองน้ าเพ่ือการน าไปใช้ในโรงเรียน
อย่างเพียงพอ ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จัดสร้างถนนมาตรฐานเข้าสู่โรงเรียนเป็นระยะทางกว่า        
10 กิโลเมตรและจัดท าถนนท่อระบายน้ าภายในโรงเรียนโดยตลอด จังหวัดราชบุรี โดยนายมานิต 
ศิลปอาชา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ในขณะนั้น ได้ให้ความสนับสนุนดูแลจัดก าลังหน่วยงานใน
จังหวัดมาช่วยพัฒนาโรงเรียนและรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก เช่น การจัดท า
ท่อระบายน้ าทั้งหมดในโรงเรียนจากส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัด (ร.พ.ช.) และยังได้รับ     
การสนับสนุนจากองค์การโทรศัพท์ สถานีต ารวจต าบลทุ่งหลวงและหน่วยงานอ่ืนๆ7 เปิดรับนักเรียน
ครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2536 มีจ านวนห้องเรียนและนักเรียน ดังนี้ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 7 กระทรวงศึกษาธิการ, “ส าเนาค ากราบบังคมทูล ฯพณฯ ชิงชัย มงคลธรรม รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ด าเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี,” 
อ้างถึงใน โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, “หนังสือที่ระลึก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพ์ระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชด าเนินเปิดอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ” โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จ.ราชบุรี,” 
4 กันยายน 2540. 

 8เรื่องเดียวกัน.   
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ตารางที ่2 แสดงแผนการรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี  
  (โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย) 

ช้ัน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
 
 

ปีการศึกษา 
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2535 - - - - - - - - - - - - - - 
2536 2 80 - - - - 1 40 - - - - 3 120 
2537 4 160 2 80 - - 2 80 1 40 - - 9 360 
2538 6 240 4 160 2 80 3 120 2 80 1 40 18 720 
2539 6 240 6 240 4 160 4 160 3 120 1 40 25 1000 
2540 6 240 6 240 6 240 4 160 4 160 2 80 29 1160 
2541 6 240 6 240 6 240 4 160 4 160 3 120 30 1200 
เต็มรปู 6 240 6 240 6 240 4 160 4 160 4 160 30 1200 

 

หมายเหตุ: ส าเนาเอกสารโครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี9  
 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นแผนการรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ราชบุรี (โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย) ในแต่ละปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2536 การรับ
สมัครนักเรียนทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษา
ต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี (โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย) จะต้องเดินทางไปสมัคร
และท าการสอบคัดเลือกที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2537รับสมัคร
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งสิ้น 160 คน โดยรับจากประเภทโควตาจังหวัดละ 1 คนทาง
โรงเรียนก าหนดคุณสมบัติว่าต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป มีความสามารถพิเศษ ให้ทางจังหวัด
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและให้มารายงานตัว ส่วนนักเรียนที่ เหลือโดยหักจ านวนนักเรียนประเภท
โควตาออกแล้วให้มาสมัครสอบที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี 
(โรงเรียนบรม-ราชินีนาถราชวิทยาลัย) โดยนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกนั้นจะถูกน ามาจัดเข้าชั้น
เรียนโดยแบ่งเป็น ห้องคิง (King class) ห้องควีน (Queen class) ห้องแจ๊ค (Jack class)ส าหรับการ
รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นั้น รับจ านวน 2 ห้องเรียน  โดยห้องเรียนที่ 1 เป็น
ห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และห้องเรียนที่ 2 เป็นห้องเรียนแผนการเรียนศิลป์ 

                                                           

 9 เรื่องเดียวกัน, 108. 
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ค านวณ ให้นักเรียนที่สนใจไปสมัครได้ทั้งที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ราชบุรี (โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย) แล้วให้เดินทางมาสอบที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ราชบุรี (โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย)  ในปีการศึกษา 2538 รับสมัครนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งสิ้น 4 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน โดยรับประเภทโควตา
ของแต่ละจังหวัดส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งรับประเภททั่วไปที่มีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนก าหนด ต้อง
เดินทางมาสมัครและสอบที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี (โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย) 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ยังคงรับแผนการเรียนเดิม คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้องเรียนและแผนการเรียนศิลป์ ค านวณ จ านวน 1 ห้องเรียน จากการสมัคร
และสอบคัดเลือกที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี (โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย) ซึ่งเป็นปี
แรกท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี (โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย) ไม่ได้ใช้วิธีการรับสมัคร
แบบเดิมที่จะต้องไปสมัครผ่านโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2539 เปิดรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2 ห้องเรียนเท่านั้น เนื่องจากมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบ
หลักสูตรจ านวน 2 ห้องเรียน ซึ่งวิธีการรับสมัครยังคงลักษณะเดิม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ในปีการศึกษา 2539 นี้ เป็นปีการศึกษาแรกที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี (โรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัย) รับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนตนเอง แต่ยังคง
เปิดแผนการเรียน 2 แผน และมีจ านวน 2 ห้องเรียนเท่าเดิม และเป็นลักษณะเช่นนี้เรื่อยมาจนถึงปี
การศึกษา 2542 ที่รับนักเรียนเต็มรูป  

 จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในปี พ.ศ. 2536 โรงเรียนเปิดรับ
นักเรียนครั้งแรกโดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในการประกาศรับนักเรียน
เข้าศึกษา  โดยการสอบคัดเลือกจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ านวน 3 ห้องเรียน รับนักเรียน 120 
คน แยกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2 ห้องเรียน 80 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 40 คน มีจ านวนครู 6 คน  คนงาน 1 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
บริษัทมัลติอโกร ราชบุรี จ ากัด ให้ใช้สถานที่ของสนามกอฟล์ดรากอนฮิลล์เป็นอาคารเรียนชั่วคราว
และอาคารหอพักนักเรียนและได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจัดอาจารย์      
ช่วยสอนด้วยการบังคับบัญชาจากคุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต ผู ้อ านวยการโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาและโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในบางรายวิชาที่ขาดแคลนครูผู้สอน ตลอดปีการศึกษา จ านวน 9 คน ซึ่งทางโรงเรียนได้
ก าหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนดังนี้  

 ตราประจ าโรงเรียน คือ ตรามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อันแสดงถึงโรงเรียนได้จัดตั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 
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 สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนคือ พระเกี้ยว แสดงถึงเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียน       
เตรียมอุดมศึกษา  

 สีประจ าโรงเรียนคือ ฟูา เทา  แสดงถึง สีฟูา หมายถึง สีประจ าวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สีเทา หมายถึง สมอง ความฉลาด  

 อักษรย่อ คือ บ.ร.ร. (มีการขนานนามว่า “บ้านรวมรัก”) 
 ต้นไม้ประจ าโรงเรียนคือ ต้นราชพฤกษ์   
 คติพจน์ คือ นิมิตฺตัง  สาธุรูปนัง กตญฺญู  กตเวทิตา ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี  
 ค าขวัญ ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 
 เพลงประจ าโรงเรียน คือ เพลงราชวิทยาลัยในฝัน 
 การก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น ใต้ถุนโล่งและหอพักนักเรียนชาย หอพักนักเรียนหญิง     

แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2537 จึงได้ย้ายจากสถานที่ของสนามกอล์ฟ ดรากอนฮิลล์ ที่ใช้เป็นอาคาร
เรียนชั่วคราวและอาคารหอพักนักเรียนมาอยู่ในที่ปัจจุบัน  รับนักเรียนเพิ่มขึ้น 9 ห้องเรียน โดย
แบ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 6 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 240 คน ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายจ านวน 3 ห้องเรียน จ านวน 120 คน คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 1 ห้องเรียน และแผนการเรียนศิลป์- ค านวณ จ านวน 1 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 341 คน มีครูอาจารย์ซึ่งเป็น
บุคลากรของโรงเรียน จ านวนจ านวน 15 คน และครูอาจารย์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 15 คน 
ต่อมาในปีการศึกษา 2538 การก่อสร้างหอพักนักเรียนไม่เป็นไปตามแผนคือต้องให้แล้วเสร็จทั้งหมด 
4 หลัง จึงรับนักเรียนเพ่ิมขึ้นได้เพียง 13 ห้องเรียน แยกเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 8 ห้องเรียน 
จ านวน 320 คนและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ห้องเรียน จ านวน 200 คน รวม 520 คน มีครู
อาจารย์ซึ่งเป็นบุคลากรของโรงเรียน จ านวนเพ่ิมขึ้นเป็น 17 คน และครูอาจารย์จากโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา 30 คนมาช่วยสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีการประพันธ์เพลงราช
วิทยาลัยในฝัน เพ่ือใช้เป็นเพลงประจ าสถาบัน มีเนื้อร้องที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของโรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัยทั้งสถานที่ บรรยากาศ สภาพของโรงเรียน เรื่องราวมิตรภาพความผูกพันของบุคคล
ภายในสถาบัน โดยมีเนื้อร้องดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



109 
 

        บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยนามนี้ซึง้ตรึงใจให้ภูมิใจรักสามัคคี 
สถาบันแรกในฝันมุง่สร้างสรรค์สุภาพชนคนดี 
เรียนเลิศ กีฬาเลิศ เทิดคุณธรรม น าศักดิ์ศรี 

กิจกรรมน าชีวี เป็นคนดีศรีสังคม 
ใต้ร่มตราพระเกี้ยวแก้วชีพผ่องแผ้วสุขสดใส 

ธรรมชาติ พิลาสพิไล บ่มใจรัก จักสุขสม 
แนวเขาเขียวสนามกว้างฝึกชีพสร้างความรื่นรมย์ 
เราแสนรักเตรียมอุดมบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

จากอกอุ่นพ่อแม่มา ร่วมชีวา ร่วมกินนอน 
ร่วมเรียนเล่น เป็นวงจร สอนสร้างสรรค์สุขนิสัย 

โอ้เพ่ือนรักร่วมความคิด  ร่วมชีวิต ร่วมจิตใจ 
แม้ก่ีปีที่จากไป ตรึงสายใยไม่คลายเอย 
(แม้ก่ีปีที่จากไปสายสัมพันธ์มั่นคงเอย) 

 

 ซึ่งทางโรงเรียนได้ก าหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนดังนี้  
 ตราประจ าโรงเรียน คือ ตรามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ อันแสดงถึงโรงเรียนได้จัดตั้งเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 

สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนคือ พระเกี ้ยว แสดงถึงเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียน       
เตรียมอุดมศึกษา  

สีประจ าโรงเรียนคือ ฟูา เทา  แสดงถึง สีฟูา หมายถึง สีประจ าวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สีเทา หมายถึง สมอง ความฉลาด  

อักษรย่อ คือ บ.ร.ร. (มีการขนานนามว่า “บ้านรวมรัก”) 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียนคือ ต้นราชพฤกษ์   
คติพจน์ คือ นิมิตฺตัง  สาธุรูปนัง กตญฺญู  กตเวทิตา : ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี  
ค าขวัญ  ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 
เพลงประจ าโรงเรียน คือ เพลงราชวิทยาลัยในฝัน 

 ในปีพุทธศักราช 2539 นางพรรณี  กาญจนะวสิต ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะผู้ช่วยอธิบดีกรมสามัญศึกษาได้ท าหนังสือเพ่ือกราบบังคมทูลอัญเชิญ
เสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติรับการทูลเกล้า
ถวายอาคารเฉลิมพระเกียรติและวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
เนื่องจากการจัดสร้างโรงเรียนได้ด าเนินการมาเป็นปีที่ 4 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการสร้าง
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อาคารเรียนอาคารประกอบและสนามกีฬาทีไ่ด้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา สมาคมผู้ปกครอง
และครู สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกี ยรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยความร่วมมือระหว่างผู้บริจาคที่ดินและโรงเรียน   
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยน้อมเกล้าถวาย และใช้เป็นอาคารพิเศษเพ่ือจัดเป็นห้องหนังสือภาษาอังกฤษ
ตามพระราชประสงค์ ห้องพระราชกรณียกิจในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
ห้องประวัติโรงเรียนและห้องประทับพระอิริยาบถส่วนพระองค์ 10  ซึ่งในปีการศึกษา 2539 นี้ 
โรงเรียนได้รับนักเรียนเพ่ิมขึ้นเป็น 14 ห้องเรียน โดยจัดหาเตียงนอนเสริมเพ่ือให้เป็นไปตามแผนการ
รับนักเรียนมากที่สุด โดยเพ่ิมชั้นเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น
เป็น 560 คน มีครูอาจารย์ซึ่งเป็นบุคลากรของโรงเรียน จ านวน 20 คน และมีครูอาจารย์จากโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา 29 คนมาช่วยสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการบังคับบัญชาของ
คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนบรมราชินีนาถราช
วิทยาลัย         
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนิน
ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติและวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2540 11  นับเป็นวาระที่มีความหมายและส าคัญที่สุด ยังความปลาบปลื้ม
และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันทุกคน ในครั้งนี้ นางอมรา เจียรวนนท์ และนางปิติพร พิชัยวัฒนพงษ์ พร้อมด้วยครอบครัวได้
น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินเพ่ิมเติมทางด้านทิศเหนือของโรงเรียน จ านวน 40 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 115 ไร่ 2 
งาน 66 ตารางวา ในการนี้มีนายชิงชัย มงคลธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  คุณหญิง
สมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา นางพรรณี  กาญจนะวสิต ครูใหญ่โรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัย นายวัลลภ  นางอมรา เจียรวนนท์ และนางปิติพร พิชัยวัฒนพงษ์  นายมานิต 
ศิลปะอาชา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดร.โกวิท  วรพิพัฒน์ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียน   
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยและพสกนิกรร่วมรับเสด็จฯ ซึ่งหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

                                                           

 10โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, “ส าเนาหนังสือราชการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่ ศธ 
0806.025/888  เรื่อง การน าความกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  เสด็จเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติและวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมโรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี,”.  

 11 ส านักราชเลขา, “ส าเนาหนังสือราชการส านักราชเลขา ที่ รล0010/6139 เรื่อง เสด็จ
ฯไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุม
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี,” 2 กันยายน 2540.   
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พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติและวางศิลาฤกษ์อาคาร
หอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยนั้น นางพรรณี  กาญจนะวสิต ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
คุณหญิงพรรณี  กาญจนะวสิต และท่านก็ได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2540 ขณะนั้น
ทางโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยยังขาดผู้บริหารตัวจริง มีเพียงนางสาวสุมาลี เถียรทองที่
อาวุโสสูงสุดในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการในต าแหน่งผู้บริหารของโรงเรียนไปพลางก่อน      
จนปี พ.ศ. 2541 จึงมีการแต่งตั้งนางสาวสุมาลี  เถียรทอง เป็นครูใหญ่โรงเรียนบรมราชินีนาถ         
ราชวิทยาลัยต่อมามีการเปลี่ยนจากต าแหน่งครูใหญ่ เป็นอาจารย์ใหญ่และเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนใน
ที่สุด ซึ่งในปีการศึกษา 2540 ที่มีนางสาวสุมาลี  เถียรทอง ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการในต าแหน่ง
ผู้บริหารของโรงเรียนนั้น โรงเรียนยังคงรับนักเรียนได้เพียง 14 ห้องเรียนเช่นเดียวกับปีการศึกษา 
2539 มีครูอาจารย์ซึ่งเป็นบุคลากรของโรงเรียน จ านวน 23 คน และครูอาจารย์จากโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา 24 คนมาช่วยสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยการบังคับบัญชาและ
ความเอ้ือเฟ้ือจาก นายสมพงศ์ ธรรมอุปกรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา12 ซึ่งท่านผู้นี้
ได้สนับสนุนและสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณหญิงพรรณี  กาญจนะวสิต ที่จะท าให้โรงเรียนทั้ง
สองแห่งคือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนพ่ีโรงเรียน
น้อง จนนายสมพงศ์  ธรรมอุปกรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกษียณอายุราชการใน
ปี พ.ศ.2542 จะเห็นได้ว่าโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน
ทางด้านวิชาการจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่จัดส่งอาจารย์มาช่วยสอนจนถึงปี พ.ศ. 2542 
จากนั้น โรงเรียนก็ได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้บุคลากรภายในสถานศึกษามาตลอด  
 ปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในขณะนั้นมีนางสาวอารีวรรณ     
เอมโกษา ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาของ
โรงเรียน มีด าริให้มีเพลงประจ าสถาบันในลักษณะท านองแบบอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น เพลงที่แสดงถึงการ
รวมเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จึงได้มีการประพันธ์เพลง
เพ่ิมเติมขึ้นมาอีก 4 เพลง ซึ่งเพลงประจ าโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยมีทั้งสิ้น 5 เพลง ได้แก่ 
เพลงราชวิทยาลัยในฝัน เพลงมาร์ชโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เพลงบ้านรวมรัก เพลงลาแล้ว 
บ.ร.ร. และเพลงร าวงลูกบรม ซึ่งการนี้โรงเรียนใช้เพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาจ านวน 2 เพลง คือเพลง    
มาร์ชโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เพลงบ้านรวมรัก เป็นสัญญาณในการเรียกนักเรียนลงจาก
หอนอนและใช้เพลงราชวิทยาลัยในฝัน เป็นสัญญาณในการเรียกนักเรียนมาเข้าแถวเคารพธงชาติและ
เป็นเพลงที่นักเรียนจะต้องร้องในทุกวันพุธ เพ่ือเป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อสถาบันเนื่องจาก    

                                                           

 12 เรื่องเดียวกัน, 94. 



112 
 

วันพุธเป็นวันคล้ายวันที่โรงเรียนได้รับพระราชทานนามโรงเรียนใหม่จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2535  
 2. ประวัติ ความเป็นมาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ. 2546 – 
ปัจจุบัน (โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในช่วงท่ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ) 
  ปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนถูกโอนย้ายจากกรมสามัญศึกษามาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ สพฐ. โรงเรียนจึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหาร
จัดการตามนโยบายของสพฐ. โดยเฉพาะการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1และ 4ไม่ได้ใช้แบบเดิมที่มีการคัดเลือกจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้ว เนื่องจาก สพฐ.ได้ประกาศ
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ13 การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยจึง
เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง การรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไดก้ าหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ดังนี้  
  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย มีพื้นที่บริการเป็นทั่วประเทศ รับนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 144 คน แบ่งเป็น 1)ประเภทโควตา และ 2)ประเภทคัดเลือก โดย
ประเภทโควตาแบ่งเป็นนักเรียนทั่วไป นักเรียนบุตรหลานข้าราชบริพาร นักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ 
รับนักเรียนโควตาจังหวัด จ านวน 80 คน ซึ่งได้แก่ จังหวัดราชบุรี จ านวน 10 คน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดละ 6 คน รวม 18 คน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดละ 4 คน รวม 24 
คน และจังหวัดอ่ืน ๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตรัง จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัด
ยะลา จังหวัดลพบุรี  จังหวัดล าพูน จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดอุดรธานี 

                                                           

 13 เรื่องเดียวกัน, 14. 
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และจังหวัดอุบลราชธานี  28 จังหวัด จังหวัดละ 1 คน รวม 28 คน ส าหรับการรับนักเรียนบุตรหลาน 
ข้าราชบริพาร และนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จ านวน 3 คนนั้น  โรงเรียนจะประสานงานโดยตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการรับนักเรียน
ประเภทคัดเลือกนั้น จะรับนักเรียน จ านวน 61 คน และรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 72 
คน โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียน โดยก าหนด
เกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม เช่น พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ผลคะแนน O-NET คุณความดี 
เป็นต้น รวมทั้งให้มีโครงการช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่ก าหนด และเปิดโอกาสให้
รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอ่ืนเข้าเรียนด้วย นอกจากนี้ให้โรงเรียนจัดการแนะแนวการศึกษาต่อ
อย่างกว้างขวาง โดยที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหา  และได้มีการ
ก าหนดคุณสมบัติของนักเรียนไว้ดังนี้ 

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
1.1 ประเภทโควตา 

1.1.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษาที่รับสมัคร
หรือเทียบเท่า 

1.1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 5 ไม่ต่ ากว่า 3.50 

1.1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างดี 

1.1.4 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีใบรับรองการตรวจร่างกายจาก
แพทย์ปริญญา 

1.1.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
1.2 ประเภทคัดเลือก 

1.2.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษาที่รับสมัคร หรือ
เทียบเท่า 

1.2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 5 ไม่ต่ ากว่า 3.00 

1.2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อืน่ได้เป็น
อย่างดี 



114 
 

1.2.4 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีใบรับรองการตรวจร่างกายจาก
แพทย์ปริญญา 

1.2.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

2.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า 

2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       
ไม่ต่ ากว่า 2.50 

2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
2.4 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีใบรับรองการตรวจร่างกายจากแพทย์

ปริญญา 
2.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ 

  ซึ่งทาง สพฐ. จะมีการประกาศวันและเวลาในการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การ
ประกาศผล การรายงานตัว การมอบตัว ประจ าปีการศึกษานั้นๆ ให้โรงเรียนปฏิบัติตาม14 
 ปีการศึกษา 2549 มีนักเรียนทั้งหมด 672 คน ข้าราชการครู 37 คน ครูอัตราจ้าง 17 
คน และครูจ้างสอนชาวต่างชาติ 3 คน โดยในปีนี้ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบรมราชินีนาถ        
ราชวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้จัดสร้างประพุทธรูปประจ าโรงเรียนขึ้น
ประดิษฐาน ณ บริเวณสระน้ าหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นที่เคารพสักการะ          
แก่นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรตลอดจนบุคคลทั่วไป ในวันที่ 2 มิถุนายน 2549 โดยสมเด็จ
พระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก 
กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เสด็จเป็นประธานฝุายสงฆ์ และมี ดร.วัลลภ        
เจียรวนนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นประธานฝุาย
ฆราวาส สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประทานนามพระพุทธปฏิมากรองค์นี้ว่า “พระพุทธมงคล ทศพล
ญาณบพิตร”15 

 โรงเรียนได้ด าเนินงานโดยมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารตามวาระ โดยยึดนโยบายของต้น
สังกัดเรื่อยมา ในปีการศึกษา 2555 มีนักเรียนของโรงเรียนสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยได้รับรางวัล

                                                           

 14 เรื่องเดียวกัน, 16. 
 15 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, หนังสืออนุสรณ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

รุ่น 12 ปีการศึกษา 2549 (กรุงเทพฯ: โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, 2550). 
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เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน crossword ระดับชาติ ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม และซูโดกุ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา : 
supremacy with Grace and wisdom ประจ าปีการศึกษา 2555 คือ นายชาลี ฉอย มีผู้บริหารและ
ครูได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” จากคุรุสภา จ านวน 7 คน คือ 1) นายประทีป  จ าปาศรี (ผู้อ านวยการ
โรงเรียน)  2) นายธนา  คงอยู่ (รองผู้อ านวยการโรงเรียน)  3) นางกรวีร์  เจริญดี (ครู) 4) นางสาว         
วันทกานต์  พรศรีทอง (ครู)  5) นางสาวประทีป  ปลิปลื้มโอฐ (ครู) 6.นางสาวกรองแก้ว  สานุสนธิ์ (ครู) 
และ 7) นายก าพล  วิลยาลัย (ครู) 16 ในปีพุทธศักราช 2556 ในภาคเรียนที่ 1  โรงเรียนได้เปิดห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการในความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพ่ือ
เป็นการขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ จ านวน 1 ห้องเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีนักเรียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานตามโครงการ คัดเลือก
นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 
ประจ าปีการศึกษา 2556  จ านวน 1 คน คือ เด็กหญิงสรณ์สิริ อุทัยเกษม ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น17  
 ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยมีผู้บริหารจ านวน 8 คน 
ดังนี้ 

1. คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต ครูใหญ่/ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปฏิบัติ
หน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2540  

2. นางสาวสุมาลี เถียรทอง ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่/ผู้อ านวยการโรงเรียนตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2540 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2543  

3. นางสาวอารีวรรณ เอมโกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  
2543 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2546  

                                                           

 16 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2555 (กรุงเทพฯ: โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, 2555), 44 -45. 
 17 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2556 (กรุงเทพฯ: โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, 2555), 45 -46. 
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4. นายจุฬา จี้เพชร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2546 ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ.2548  

5. นายนเรศ สายหล้า ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 ถึง
เดือนเมษายน พ.ศ.2551 

6. นางอุไร เอ่ียมสอาด ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียนตั้งแต่เดือน เมษายน 2551 ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ.2554 

7. นายประทีป  จ าปาศรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียนตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2554 ถึง
เดือน มกราคม พ.ศ.2558 

8. นายเฉลา พวงมาลัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียนตั้งแตเ่ดือนมกราคม 2558 
ถึงปัจจุบัน 

 จะเห็นได้ว่า ในอดีต โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจ าที่ถูกก่อตั้ง
โดยวัตถุประสงค์พิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมงคล
วโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ เน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ 
ดนตรีและกีฬา พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้นักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน
ทั่วไป ภายใต้ปณิธาน “ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม” ซึ่งเป็นความคาดหวังของผู้ก่อตั้งและ
ผู้มีอุปการคุณของโรงเรียนที่มุ่งหวังจะให้นักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็ นผู้
เพียบพร้อมทั้งความรู้ กิริยามารยาทและคุณธรรม การด าเนินงานและบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัยในระยะต่อมามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามนโยบายของต้นสังกัดและตาม
นโยบายของผู้บริหารในสมัยนั้นๆ เนื่องจากผู้บริหารมีอ านาจบารมีซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของ
ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะ บุคลิกภาพ ทักษะและประสบการณ์สะสมในการบริหารแตกต่างกันออกไป 
ท าให้แนวคิด นโยบายและวิธีการบริหารงานต่างๆ ต้องปรับตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.1 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในปัจจุบัน 
    สภาพของโรงเรียนในปัจจุบันยังคงความมีเอกลักษณ์ทางด้านสถานที่สวย 
สะอาด ตัวอาคาร สีขาวตัดกับสนามหญ้าสีเขียว และอาคารทุกหลังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เป็นการ
บ่งบอกถึงการได้รับการดูแลเอาใจใส่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์
ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนท าให้ทราบว่า โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยได้รับการ
ขนานนามว่า “ราชวิทยาลัยในฝัน” เนื่องจากสภาพที่ตั้ง อาคารสถานที่ สวยงาม สะอาดและมีความ
โดดเด่น และได้รับการขนานนามว่า “บ้านรวมรัก” ที่มีท่ีมาจากอักษรย่อของโรงเรียนคือ “บ.ร.ร.” ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นการขนานนามที่เหมาะสมยิ่งกับการเป็นโรงเรียนประจ า เพราะนอกจากจะบ่งบอกถึงการ
มีความรัก ความสามัคคี การอยู่ร่วมกันของนักเรียนแล้ว ยังบ่งบอกถึงบุคลากรทุกฝุายต้อง
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความรัก ความสามัคคี ความเมตตาต่อกัน เพ่ือเสริมสร้างความรู้และปลูกฝัง
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งหลายให้แก่ศิษย์ โดยเฉพาะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่ต้องสร้าง
หรือบริหารจัดการโรงเรียนให้เหมือนบ้านของทุกคน18  

2.2 กิจวัตรประจ าวันของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัย 

    เนื่องด้วยการเป็นโรงเรียนประจ าทั้งระบบ กล่าวคือ มีนักเรียนพักอาศัยอยู่ใน
โรงเรียนทั้งหมด และเป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา ท าให้ลักษณะและภาระงานของโรงเรียนมีความ
แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป โดยบุคลากรทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงมากเป็นพิเศษ ซึ่งจาก
การสัมภาษณ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนของโรงเรียน ท าให้ทราบว่า ปัจจุบันกิจวัตร
ประจ าวันของนักเรียนมีดังแสดงในตารางที ่3 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 18 ธวัฒน์ โควินท์, “สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนประจ า โรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย,”23 กุมภาพันธ์ 2550. 

 19 สัมภาษณ์ จริยา สุขเกษม, ครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8, 15 กรกฎาคม 2558. 
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ตารางที ่3 แสดงกิจวัตรประจ าวันของนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในช่วงวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558) 

เวลา 
                       วัน 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

05.30 น. ตื่นนอน เพื่อปฏิบัติภารกิจส่วนตัว 

06.45 น. ถึง 07.15 น ลงจากหอพักนอน 

07.15 น. รับประทานอาหารเช้า 

07.45 น. ถึง 08.00 น. ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง 

08.00 น. ถึง 09.40 น.  เริ่มเรียนคาบท่ี 1 และคาบที่ 2 

09.40 น. ถึง 10.00 น. พักดื่มนม 

10.01 น. ถึง 11.40 น. เริ่มเรียนคาบท่ี 3 และคาบที่ 4 
11.40 น. ถึง 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (คาบที่ 5) 

12.30 น. ถึง 15.00 น. เริ่มเรียนในคาบบ่าย (คาบที่ 6 ถึง คาบที่ 8) 
15.00 น. ถึง 15.20 น. รับประทานอาหารว่าง 

15.20 น. ถึง 17.50 น. นักเรียนท ากิจกรรมตามความสนใจหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย 
และปฏิบัติภารกิจส่วนตัว 

17.50 น. ถึง 18.00 น. ลงจากหอนอน 
18.00 น. ถึง 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

19.00 น. ถึง 21.10 น. 
กลับเข้าหอพัก หรือ ใช้บริการห้องแหล่งเรียนรู้ต่างๆ (ในกรณีที่นักเรียน
ไปใช้บริการแหล่งเรียนรู้ต้องกลับเข้าหอพักของตนภายในเวลา 21.10 น.) 

21.10 น. ถึง 22.00 น. ประชุมนักเรียนประจ าหอพัก สวดมนต์ เข้านอน 

 

หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนคือครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
 
    ส าหรับกิจวัตรของนักเรียนในวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทาง
โรงเรียนจะมีกิจกรรมให้นักเรียน ดังตารางที ่420 
 

                                                           

 20 เรื่องเดียวกัน, 121. 
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ตารางที ่4  แสดงกิจวัตรประจ าวันของนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในช่วงวันเสาร์ถึง
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558) 

 

เวลา 
                   วัน 

เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

07.00 น. ตื่นนอน เพื่อปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ในกรณีที่ตรงกับวัน
เสาร์หรือวันอาทิตย์
จะใช้ตารางกิจกรรม
ของวันนั้นๆ หากเป็น
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
มีวันหยุดหลายวันจะ

ก าหนดให้เป็น
สัปดาห์กลับบ้านของ

นักเรียน 

07.50 น. ถึง 08.00 น ลงจากหอพักนอน ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง 

07.15 น. รับประทานอาหารเช้า 

07.15 น. ถึง 08.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

08.30 น. ถึง 10.00 น. 

นักเรียนชั้น ม.ต้น เรียน
พิเศษ (เฉพาะนักเรียนที่
สนใจ) นักเรียนคนอ่ืนๆ 

เข้าใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 

 

09.00 น. ถึง 10.00 น.  กิจกรรมกลุ่มสนใจ 

10.00 น. ถึง 10.10 น. พักดื่มนม 

10.10 น. ถึง 12.00 น. 

นักเรียนชั้น ม.ต้น เรียน
พิเศษ (เฉพาะนักเรียนที่
สนใจ) นักเรียนคนอ่ืนๆ 

เข้าใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 

กิจกรรมกลุ่มสนใจ 

12.00 น. ถึง 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 น. ถึง 14.30 น. นักเรียนชั้น ม.ต้น เรียน
พิเศษ (เฉพาะนักเรียนที่
สนใจ) นักเรียนคนอ่ืนๆ 

เข้าใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 

พักผ่อนตามอัธยาศัย
หรือเข้าใช้บริการ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

14.30 น. ถึง 15.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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ตารางที ่4 แสดงกิจวัตรประจ าวันของนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในช่วงวันเสาร์ถึง
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558) (ต่อ) 

เวลา 
                     วัน 

เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

15.20 น. ถึง 16.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเข้าใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ 

 

18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยและลงจากหอนอน 
18.00 น. ถึง 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

19.00 น. ถึง 21.10 น. 
กลับเข้าหอพัก ประชุมนักเรียนประจ าหอพัก 
สวดมนต์ เข้านอน 

 

หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนคือครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
 
    จากตารางที่ 3 และตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่า กิจวัตรประจ าวันของนักเรียน
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จะมีการฝึกวินัยให้นักเรียน มีความตรงต่อเวลาและมีการจัดกิจ
กรรที่เสริมทักษะทางด้านวิชาการและทักษะชีวิต มีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้ เฉพาะวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ เวลา 05.30 น. นักเรียนทุกคนต่ืนนอน เพ่ือปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ส าหรับวันเสาร์ วันอาทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นักเรียนทุกคนตื่นนอน เพ่ือปฏิบัติภารกิจส่วนตัวในเวลา 07.00 น. 

    วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 06.45 น.- 07.15 น. นักเรียนทุกคนต้องลงจากหอพัก
นอน โดยฟังสัญญาณจากการเปิดเพลงประจ าสถาบัน 2 เพลงคือ บ้านรวมรักและเพลงมาร์ชประจ า
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ซึ่งจะมีนักเรียนที่เป็นหัวหน้าหอพักนอนคอยก ากับติดตามให้
นักเรียนทุกคนลงหอพักนอน โดยนักเรียนที่ลงหอพักนอนมาก่อนจะต้องยืนเข้าแถวหน้าหอพักนอน
ของตนเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและต้องรอจนครบจ านวนคนแล้วท าความเคารพครูประจ าหอพักนอน 
จากนั้นเดินเรียงแถวมาท าความเคารพครูเวรประจ าวันบริเวณหลังฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน
ก่อนจะเดินแถวเข้าโรงอาหาร โดยจะมีครูเวรประจ าวันตรวจความเรียบร้อยทุกหอพักนอน ในกรณีที่
พบว่ามีนักเรียนลงหอพักนอนช้า ครูเวรประจ าวันจะซักถาม ไต่สวนถึงสาเหตุของการลงหอพักนอนช้า     
หากพบว่าไม่ใช่กรณีการเจ็บปุวย แต่มีสาเหตุมาจากตัวนักเรียนเช่น นอนตื่นสาย ขาดการรับผิดชอบ
ในตัวเอง ก็จะถูกลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน ส าหรับในวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุด       
นักขัตฤกษ์ ในเวลา 07.50 น.- 08.00 น. นักเรียนจะลงจากหอนอนเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงที่
ลานนกเล็กและจะมีการเช็คชื่อนักเรียน เมื่อนักเรียนทุกคนเข้าโรงอาหารเพ่ือรับประทานอาหารเช้า
แล้ว ทุกคนจะมีโต๊ะและเก้าอ้ีประจ า แต่ละคนจะต้องแบ่งหน้าที่กัน เช่น เตรียมน้ าดื่ม ตักข้าว เก็บ
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จาน ช้อน แก้วน้ า เช็ดโต๊ะ ท าความสะอาดพ้ืนบริเวณโต๊ะของตนเอง เพ่ือสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้เกิด
ความรับผิดชอบ และทุกคนจะต้องท่องบทอาขยาน ก่อนรับประทานอาหารในมื้อเช้าและม้ือเย็น ดังนี้ 

  

  “พ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้า    ครูนั้นเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อ  
  ประเทศชาติหวังก าลังและฝีมือ  เจ้าคือความหวังทั้งมวล  
  ในโลกนี้ยังมีคนที่จนยาก   แสนล าบากอัตคัดและขัดสน  
  อย่ากินทิ้งกินขว้างตามใจตน   สงสารคนอ่ืนที่ไม่มีกิน  
  ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง   อย่ากินทิ้งขว้าง เป็นของมีค่า  
  ผู้คนอดยาก มีมากนักหนา   สงสารบรรดา เด็กตาด าๆ” 
 

    เมื่อรับประทานอาหารเสร็จทุกคนก็จะแยกย้ายกันท าหน้าที่ตามที่ได้แบ่งไว้ เป็น
การสร้างความตระหนักในตนเองและสร้างวินัยให้แก่นักเรียน 

    เวลา 07.45 น.- 08.00 น. เป็นเวลาเข้าแถว เคารพธงชาติ มีกิจกรรมหน้าเสาธง 
ใช้เพลงประจ าโรงเรียนคือ เพลงราชวิทยาลัยในฝันเป็นสัญลักษณ์การนัดหมายให้มาเข้าแถว  โดย
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานสภานักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียนจะปฏิบัติหน้าที่ใน
การควบคุมการเข้าแถวและด าเนินกิจกรรมหน้าเสาธงจากนั้นจะเชิญครูเวรประจ าวันแจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์หรืออบรม ตักเตือน เพ่ือฝึกความเป็นผู้น าให้แก่นักเรียน เมื่อเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธง
แล้วนักเรียนจะแยกย้ายกันเข้าห้องเรียนตามคาบเรียนที่ทางกลุ่มงานบริหารวิชาการได้จัดไว้ โดยเริ่ม
เรียนคาบแรกในเวลา 08.00 น.  

    เวลา 09.40 น.- 10.00 น. พักดื่มนมเป็นเวลา 20 นาที โดยนักเรียนจะไปเข้า
แถวรับนมกล่องจากผู้ประกอบหน้าโรงอาหาร แล้วกลับเข้าเรียนตามปกติ 

    เวลา 11.40 น.- 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และเวลา 12.30 น.- 
15.00 น. เริ่มเรียนในภาคบ่าย 

    เวลา 15.00 น.ถึง 15.20 น. เป็นเวลาพักรับประทานอาหารว่างที่ทาง
ผู้ประกอบการจัดเตรียมไว้ที่โรงอาหาร และหลังจากเวลา 15.20 น. เป็นเวลาของนักเรียนในการ
ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว ส าหรับวันจันทร์และวันพุธ นักเรียนส่วนหนึ่งที่เป็นนักกีฬาจะมีการฝึกซ้อมจาก
โค้ชที่โรงเรียนจัดให้ ส่วนนักเรียนที่ไม่ใช่นักกีฬาก็จะเข้าศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด หรือ
กลุ่มสนใจโครงงานในวิชาต่างๆ ส าหรับวันอังคารและวันพฤหัสบดีหลังเลิกเรียนนักเรียนทุกคนจะเล่น
กีฬา ออกก าลังกาย ซ้อมดนตรี เป็นต้น 

    เวลา 17.50 น. – 18.00 น. นักเรียนทุกคนต้องลงจากหอนอนและต้องเข้า
โรงเรียนอาหารก่อนที่เพลงมาร์ชโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยจบ เนื่องจากเวลา 18.00 น.- 
19.00 น. เป็นเวลารับประทานอาหารเย็นเมื่อเสร็จจะเดินกลับหอพัก โดยมีครูเวรประจ าวันปฏิบัติ
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หน้าที่เวรประจ าหอพักนอนดูแล นักเรียนบางส่วนจะเข้าห้อง study ในหอพัก เพ่ือท าการบ้าน อ่าน
หนังสือ ดูทีวี และมีนักเรียนบางส่วนไปใช้บริการห้องสมุดเพ่ือศึกษา ค้นคว้า ซึ่งต้องมีใบอนุญาตจาก
ครูประจ าหอพักและครูเวรประจ าวันไปแสดงกับเจ้าหน้าที่เวรห้องสมุด บางส่วนเข้าใช้บริการห้องศูนย์
การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ เพ่ือสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งทางโรงเรียนได้ก าหนดให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าใช้บริการในวันจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าใช้บริการวันอังคาร 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าใช้บริการในวันพุธ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 
ถึง ม.6) เข้าใช้บริการในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ โดยนักเรียนทุกคนต้องกลับเข้าหอพักนอนในเวลาไม่
เกิน 21.10 น. เพ่ือสวดมนต์ ประชุมหอพัก โดยกิจกรรมต้องแล้วเสร็จภายในเวลา 22.00 น. เพ่ือให้
นักเรียนพักผ่อน 

    ซึ่งทุกกิจกรรมของนักเรียนจะมีครูเวรประจ าวันคอยก ากับ ติดตามและดูแลอย่าง
ใกล้ชิด นอกจากนี้แล้ว ทางโรงเรียนมีการจัดสอนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในวันเสาร์ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-  14.30 น. โดยเปิดสอนทั้งสิ้น 3 รายวิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์โรงเรียนจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจให้กับนักเรียนตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 12.00 น. 
ส าหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนพิเศษหรือไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกุ่มสนใจวันเสาร์และวันอาทิตย์ ทางโรงเรียน
เปิดบริการห้องศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ให้ใช้บริการในช่วงเช้า   09.00 น.-12.00 น. ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในช่วงบ่ายเวลา 13.00 น.- 16.30 น.เปิดให้บริการนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย และยังเปิดให้นักเรียนใช้บริการห้องสมุดได้ทั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่
เวลา 08.30 น.-  16.30 น.   
    ในกรณีมีนักเรียนเจ็บปุวย ครูเวรประจ าวันจะน าส่งครูพยาบาลเพ่ือปฐมพยาบาล
เบื้องต้น หากมีความจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลครูพยาบาลจะประสานครูเวร
ประจ าวันเพ่ือขออนุญาตน านักเรียนเข้ารับการรักษาโดยมีการประสานไปยังครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
หัวหน้าเวรประจ าวัน รองผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้อ านวยการโรงเรียนตามล าดับ หากนักเรียนมี
ญาติหรือผู้ปกครองอยู่ไกลครูพยาบาลจะต้องอยู่ดูแลนักเรียนที่โรงพยาบาลด้วยจนกว่าญาติหรือ
ผู้ปกครองนักเรียนจะเดินทางมาถึง นอกจากนี้แล้วทางโรงเรียนมีการก าหนดตารางการกลับบ้านเดือนละ 
1 ครั้ง และหลังจากสอบกลางภาคเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะได้กลับบ้านไปอยู่กับผู้ปกครองเป็นเวลา  
1 สัปดาห์ แล้วกลับมาเข้าเรียนตามปกติ ซึ่งการรับส่งนักเรียนนั้นทางโรงเรียนได้มีการท าข้อตกลงกับ
ผู้ปกครองในกรณีที่ผู ้ปกครองสามารถมารับบุตรหลานได้ด้วยตนเอง ผู้ปกครองจะต้องแจ้ง ชื่อ
ผู้ปกครอง จ านวน 3 คน โดยระบุความเกี่ยวข้องกับนักเรียนไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการรับส่งนักเรียน 
ส าหรับกรณีที่นักเรียนมีภูมิล าเนาทางภาคใต้ซึ่งห่างไกลจากโรงเรียนมากผู้ปกครองไม่สามารถมารับ
นักเรียนได้ด้วยตนเอง โรงเรียนมีการจัดบริการรถรับส่งนักเรียนให้โดยก าหนดจุดนัดพบเพื่อให้
ผู้ปกครองมารับบุตรหลานของตนเองได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งในส่วนนี้ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่าย
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เพ่ิมเติมเอง ส าหรับการกลับบ้านตามที่โรงเรียนได้ก าหนดนั้น จะมีครูเวรประจ าวันท าหน้าที่บันทึก
การรับส่งนักเรียน และจะไม่ยินยอมให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครองตามรายชื่อที่ได้แจ้งไว้กับโรงเรียนรับ
นักเรียนเป็นอันขาด เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน 

    จะเห็นได้ว่ากิจวัตรประจ าวันของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นการปฏิบัติหน้าที่เกือบตลอดเวลา ซึ่งเป็นภาระงานที่หนัก ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนทุกคนต้องอาศัยความทุ่มเท เสียสละ และต้องมีความเมตตา กรุณาต่อศิษย์  นอกจากนี้มี
ผู้ใหญ่หลายระดับให้ความส าคัญมากในเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนเป็นอย่างมาก แม้ว่าโรงเรียน
แห่งนี้มีสถานที่ตั้งในท้องถิ่นที่ห่างไกล แต่โรงเรียนก็เน้นในเรื่องของความปลอดภัยและมีความ
พยายามที่จะจัดกิจกรรมสนับสนุนนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ ที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและ
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้ (1) จัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง (4) จัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน และอ านวย ความสะดวกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบ
รู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ครูและผู้เรียนอาจเรียนรู้
ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ  (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้
ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสาน    ความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย
เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  และยังสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา    

   
 3. การบริหารการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
  ในปีการศึกษาแรก (พ.ศ.2536) โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ซึ่งในขณะนั้นชื่อ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี (โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย) เป็นโรงเรียนสาขาของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา มีการรับสมัครนักเรียนโดยประกาศการรับสมัคร
นักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แล้วให้นักเรียนผู้สมัครแสดงความจ านงโดยสมัครใจในการมา



124 
 

ศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี ซึ่งในขณะนั้นด้วยสภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของ
ผู้ปกครองที่นิยมน าบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานครมีอิทธิพลอย่าง
มากต่อการเข้าศึกษาต่อ และในปีการศึกษาแรกมีนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าศึกษา 
ตามแผนการรับนักเรียนของนักเรียน แต่เนื่องจากการก่อสร้างอาคารยังไม่แล้วเสร็จ คุณหญิงพรรณี  
กาญจนะวสิต ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงได้ขอใช้สถานที่ของสนามกอล์ฟดรากอนฮิลล์ 
เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี กีฬาและ
ฝึกทักษะทางด้านอาชีพเป็นการฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สามารถพ่ึงพาตนเองและ
พ่ึงพาอาศัยกันได้ 21 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการส าคัญของการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษา 
พ.ศ. 2535 ต่อมาได้มีการปรับการบริหารโรงเรียน การจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
สังคมที่เปลี่ยนไป สอดคล้องกับค ากล่าวของ Laurie J. Mullins ที่ว่า "ไม่มีองค์การใดสามารถ
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงได้”22  ซึ่งผลของการบริหารโรงเรียนในขณะนั้นประกอบกับการได้รับ
ความอนุเคราะห์จากคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาช่วยสอน ท าให้โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ
จากผู้ปกครองในการให้บุตรหลานเข้ามาศึกษาเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอัน
น ามาสู่การมีชื่อเสียงของโรงเรียน  
  จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ทราบว่าการบริหารโรงเรียนในสมัยผู้อ านวยการ    
คนแรกนั้น โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
จัดคณะครูมาช่วยสอนในวิชาต่างๆ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2536 จนถึง ปีพุทธศักราช 2542 ท าให้
โรงเรียนมีความโดดเด่นในด้านวิชาการ เปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้องกับโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ถึงแม้ว่าในสมัยผู้อ านวยการคนที่ 2 จะมีคณะครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาช่วยสอน
ได้เพียงปีเดียว เนื่องจากระยะทางและเวลาในการเดินทางท าให้คณะครูเกิดความอ่อนล้า ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานและสุขภาพ ประกอบกับทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเห็นว่าโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเองแล้วและคณะครูที่ปฏิบัติงานของโรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัยเริ่มมีจ านวนที่เพียงพอกับนักเรียนแล้ว จึงไม่ได้มีการจัดส่งคณะครูมาช่วยสอนอีก แต่
ทางโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยยังคงสนับสนุนให้นักเรียนเข้าไปศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
(เรียนพิเศษ) ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยมีคณะครูเป็นผู้ควบคุมเดินทาง
และดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการรักษาความสัมพันธ์ของการเป็นโรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้ องไว้ 

                                                           

 21พรรณี  กาญจนวสิต. “บ.ร.ร.ในความทรงจ า.” วารสารโรงเรียนบรมราชินีนาถราช
วิทยาลัย ครบรอบ  10 ปี โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2543): 9-15. 

 22L. J.  Mullins, Management and Organisational Behaviour. 6th ed.  (Essex: 
Prentice  Hall  2002).  
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ในช่วงปลายสมัยผู้อ านวยการ คนที่ 3 คือในปีพุทธศักราช 2546 โรงเรียนถูกโอนย้ายจากกรมสามัญ
ศึกษาเข้าสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) พร้อมกับโรงเรียนอ่ืนๆ ในสังกัด
กรมสามัญศึกษา  เนื่องจากมีการปฏิรูประบบราชการ 23  จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาของชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งที่จะปฏิรูประบบการบริหารจัด
การศึกษาของไทย โดยยึดหลักความมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ  มี
การกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การบริหารจัดการด้านการศึกษาจากเดิม โดยมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในส่วนกลาง และในส่วน
ภูมิภาค และมีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง เพ่ือให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัวตาม
อ านาจหน้าที่ในกรอบท่ีกฎหมายก าหนดไว้24 และนับตั้งแต่นั้นมาไม่มีหน่วยงานใดในสพฐ. รับผิดชอบ
หรือดูแลโดยเฉพาะเหมือนสมัยที่โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา25 จนกระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) 
ท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์  จันทร์โอชา มีนโยบายเร่งด่วนที่เก่ียวกับการศึกษา เนื่องจาก การศึกษา
เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาคนที่เป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศ ทาง สพฐ.จึงมีการก าหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลกลุ่มโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติคือ 
ส านักนโยบายและแผนการจัดการศึกษา26 
  ในปีการศึกษา 2554 ในสมัยผู้อ านวยการคนที่ 7 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บริหารวิชาการ  ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหาร ICT 

                                                           

 23กระทรวง ศึกษาธิการ, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ส านักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ประวัติ ความเป็นมา สพฐ., เข้าถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2557, เข้าถึงได้
จาก http://doc.obec.go.th/ plan51_v1/link1_11.php 

24กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, “รายงานการวิจัยประเมินผล
การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้เขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับสมบูรณ์),”  สิงหาคม 
2549. 

 25สัมภาษณ์ นิจสุดา อภินันทนาภรณ์, ผู้อ านวยการกลุ่มสถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา สพฐ., 7 กรกฎาคม 2558. 

 26สัมภาษณ์ นงค์นุช  โอวาทชัยพงศ์, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการสจัดการศึกษา ส านัก
นโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 1 พฤศจิกายน 
2558. 
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ด้านบริหารงานกิจการนักเรียน  ด้านบริหารนโยบายและแผน  ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิค
การบริหารแบบ SBM เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจบริหารภายในองค์กร  และพัฒนาระบบบริหาร
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง โดยมีการก าหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน          
ดังนี้ “ยึดมั่นความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ และมีจิตอาสา” และก าหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียน
ดังนี ้ “โรงเรียนส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม”27                
ในปีการศึกษาถัดมา โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ  ด้านบริหารวิชาการ  ด้านบริหารงบประมาณ  ด้านบริหารทั่วไป ด้าน
บริหารงานกิจการนักเรียน ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ SBM ควบคู่กับ 
PDCA หรือวงจรเดมมิ่ง นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็น “ กตัญญู กตเวที 
ต่อผู้มีพระคุณ” พร้อมกับการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ของโรงเรียนเป็น “บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้” 
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และได้เปิดท าการสอนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ เน้น
วิทยาศาสตร์โดยใช้หลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเล็งเห็นว่าจะเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ เพ่ือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การก่อตั้งของโรงเรียน28   
  อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารทุกคนได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการบริหารโรงเรียน
เพ่ือรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน แต่ทว่า จ านวนนักเรียนไม่เป็นไปตามแผนกรรับนักเรียน อาจมาจาก
หลายปัจจัยทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งจากการศึกษาเอกสารพบว่า การบริหารโรงเรียน
ตั้งแต่อดีต เป็นต้นมา โรงเรียนประสบปัญหาในการรับสมัครนักเรียนในเขตพ้ืนที่ละแวกที่ตั้งโรงเรียน 
ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของโรงเรียน รวมไปถึงการบริหารจัดการในโรงเรียน 
เนื่องจากโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาล เพราะงบประมาณถือว่า
เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินบริหารจัดการองค์กร เพ่ือความเจริญก้าวหน้าขององค์กร และ
งบประมาณเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานทุกชนิด ทุกหน่วยงานและทุกองค์การ ไม่ว่าจะ
เป็นฝุายรัฐหรือเอกชน องค์กรการกุศลหรือฝุายธุรกิจ ทุกหน่วยงานและทุกองค์การจะต้องจัดท า
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้ง
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่จะเพิ่มหรือลดในอนาคตด้วย เ พื่อสามารถ
วางแผนแก้ปัญหาได้ทันการณ์และไม่เป็นเหตุให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงัก  อีกทั้งงบประมาณเป็น

                                                           

 27 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2554 (กรุงเทพฯ: โรงเรียนบรมราชินีนาถ ราชวิทยาลัย, 2554). 

 28 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2555, 44 -45. 
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สิ่งชี้บ่งแนวความคิดในการบริหารงานตลอดจนวิธีการด า เนินงานงบประมาณ จึงมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย วิธีดาเนินงานและโครงสร้างของหน่วยงาน การด า เนินการกับ
งบประมาณในรูปแบบที่เหมาะสม มีความจ าเป็นในการช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของหน่วยงาน
องค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 29 ซึ่งจ านวนนักเรียนของ
โรงเรียนนั้นส่งผลโดยตรงต่อการได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาล เพ่ือการ
พัฒนาโรงเรียน 
  ในปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานและมีการก าหนด
นโยบายการบริหารสถานศึกษาตามแบบการพัฒนาที่เน้นกระบวนการ PDCA มีระบบการบริหาร
จัดการโดยจัดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 30 และได้เข้าร่วม
โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนน าร่องในการจัดกิจกรรมข้างต้น เพื่อเป็นการขานรับนโยบาย 
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยจึงได้มีการจัดกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ และมีความสอดรับกับกิจกรรมหลักของกระทรวงศึกษาธิการ คือ Head  Hand 
Heart และ Health ซึ่งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์  ชัยวงค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัย เพ่ือติดตามการขับเคลื่อนและการด าเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้”โดยมีนายสุรพล  แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายกฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 4 นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 6 ตลอดจนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนให้การต้อนรับและร่วมรับ
ฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับค าชื่นชมว่า
สามารถจัดกิจกรรมที่มีการพัฒนาทักษะของนักเรียนได้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ Head  Hand Heart และ 
Health ซึ่งกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้นั้น เกิดจากพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

                                                           

 29 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา. เข้าถึง
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก www.sainampeung.ac.th/งบประมาณ/การบริหาร
งบประมาณสถานศึกษา.pdf. 

 30 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2557 (กรุงเทพฯ: โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, 2557), 44 -45. 
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สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริให้มีการน าองค์ 4 แห่งการศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา 
หัตถศึกษา และพลศึกษา และหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ อันหมายถึง การฟัง การคิด การถาม 
และการเขียน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของนักปราชญ์และบัณฑิต อีกทั้งยังจะเป็นเทคนิคในการช่วยให้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนเก่งมากขึ้น โดยทรงมีพระราชด าริให้น าทั้งสองเรื่องมาใช้ในการจัดการศึกษา 
และทรงมีพระราชด ารัสในเรื่องการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องดูภาพรวมทั้งประเทศ เพราะทุก
วันนี้การศึกษาค่อนข้างอ่อนแอ และมุ่งเน้นการเรียนการสอนเนื้อหาบางเรื่องมากเกินไป ซึ่งกิจกรรมนี้
เกิดจากนโยบายหนึ่งของรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม คือ การลดเวลาเรียนภาค
วิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้ความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จาก
นโยบายการลดเวลาเรียนดังกล่าว จึงน ามาสู่การปฏิบัติโดยก าหนดให้โรงเรียนเรียนภาควิชาการ ถึง
เวลาบ่าย 2 โมงครึ่งหรือเวลา 14.30 น. แต่เวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามก าหนดของ แต่ละ
โรงเรียนซึ่งมักจะเป็นช่วงบ่าย 4 โมง หรือเวลา 16.00 น. ดังนั้นช่วงระยะเวลาระหว่าง หลังเลิกเรียน
จนกว่านักเรียนจะกลับบ้านซึ่งนักเรียนยังคงอยู่ที่โรงเรียน โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ 
ให้นักเรียนปฏิบัติ และควรเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ความมีน้ าใจต่อกัน การท างานเป็นทีม และที่ส าคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและ
ความชอบของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง การจัด
กิจกรรมไม่จ าเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษา
หรือท าร่วมกันหลายระดับชั้นได้ เพ่ือให้เด็กๆรู้จักปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับ
คนหลายช่วงวัย โดยเป็นการจ าลองสภาพจริงในสังคมให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งจะยิ่งช่วยเพ่ิมทักษะในการ
แก้ปัญหาให้กับเด็กไทยต่อไป31 ซึ่งกิจกรรมต่างๆที่เกิดจากการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ นั้นทาง
โรงเรียนได้มีการก าหนดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียนโดยใช้หลักการจากนโยบายของต้นสังกัด
เป็นกรอบวิสัยทัศน์ ด้านการศึกษา เพ่ือเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
กิจกรรมนี้มีความเหมาะสมมากกับบริบทของโรงเรียนที่มีลักษณะประจ า เพราะทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
ทักษะการท างาน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริง (กับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ และประเทศชาติ) โลก
ก าลังเปลี่ยนแปลง คนที่มีความรู้และทักษะในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

                                                           

 31กระทรวงศึกษาธิการ, คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, คู่มือบริหารจัดการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.kroobannok.com/article-76716 

http://www.kroobannok.com/article-76716
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และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้เท่านั้นที่จะประสบความส า เร็จ ทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
  ส าหรับโครงสร้างในการบริหารงานของโรงเรียนนั้น ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนตามบริบท
ของโรงเรียนแต่ยังคงอิงกับโครงสร้างการบริหารตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด ขึ้นอยู่กับตัวผู้บริหารเป็นส าคัญ  ในปีการศึกษาปัจจุบัน โรงเรียนได้ก าหนดโครงสร้าง
การบริหารงานของโรงเรียนโดยยึดตามแนวทางซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ก าหนดไว้และมีการปรับให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนที่มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจ าไว้ 5 งาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงโครงสร้างการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
ที่มา: โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย , “รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนบรมราชินีนาถ-     
ราชวิทยาลัย ปี 2557, ” 8 เมษายน 2558. 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

มูลนิธิเพ่ือการศึกษา  
รร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครู 

รร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
 คณะกรรมการวิชาการและหลักสูตร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

กลุ่มบริหาร

วิชาการ 

กลุ่มบริหาร

งบประมาณ 

กลุ่มบริหาร

ทั่วไป 

กลุ่มบริหารงาน

กิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหาร 
บุคคล 
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  จากแผนภูมิที่ 3 จะเห็นได้ว่า โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบรมราชินีนาถราช
วิทยาลัย มีผู้อ านวยการโรงเรียนท าหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียนเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า และให้ความเห็นชอบการบริหารโรงเรียนด้านต่างๆ ซึ่ง
ปัจจุบันประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยคือ ดร.วัชรินทร์           
เวชสุวรรณ นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งจากผู้ที่มี
ความรู้ มีความสามารถไว้ให้ค าปรึกษาแนะน าในการพัฒนาโรงเรียน มีความร่วมมือของมูลนิธิเพ่ือ
การศึกษาโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยและคณะกรรมการ
วิชาการและหลักสูตรมีบทบาทในการตัดสินใจร่วมกับผู้บริหาร ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน
โรงเรียนในทุกด้าน ซึ่งอ านาจบริหารสูงสุดอยู่ที่ผู้อ านวยการโรงเรียนและมีการกระจายอ านาจไปยัง
รองผู้อ านวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 5 กลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดการประสาน   ความร่วมมือใน
การด าเนินงานจนเกิดผลส าเร็จ  
  เนื่องจากโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยมีโครงสร้างการบริหารโดยยึดตาม
นโยบายของต้นสังกัด ดังนั้นบทบาทและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาจึงเป็นไปตาม
นโยบายของต้นสังกัด ซึ่งบทบาทกรรมการสถานศึกษาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่กระทรวง 
ศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีทุกโรงเรียน โดยให้มีจ านวนแตกต่างกันไปตามขนาดที่นับจากจ านวน
นักเรียนในโรงเรียนนั้น และก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพ่ือก ากับและ
ส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทตามระเบียบ
กระทรวงศกึษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 ดังนี้ 

  หน้าที่ข้อ 1 ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้            
1. ศึกษาและท าความเข้าใจในความมุ่งหมายหลักการของการจัดการศึกษาตาม 

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
2. ศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของชุมชน/ท้องถิ่น ที่ตั้งของ

สถานศึกษา  
3. ก าหนดนโยบาย เปูา หมาย และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา           
4. ก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา ด้านวิชาการบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ 

กิจกรรม  
5. ก าหนดให้สถานศึกษา จัดท าธรรมนูญโรงเรียน  

  หน้าที่ ข้อ 2 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้  

1. ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
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2. พิจารณาความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจ าปี กับแผนพัฒนาของสถานศึกษา  
3. พิจารณาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการหรือ ยุทธศาสตร์การ

ด าเนินงานของกิจกรรม งาน/โครงงานที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  
4. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  

  หน้าที่ ข้อ 3 ให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  

1. ศึกษาหลักการ จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตร การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. พิจารณาความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
3. พิจารณาความถูกต้องความสมบูรณ์ของสาระการเรียนรู้และความสอดคล้องกับ

ความต้องการของท้องถิน่  
4. ให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา  

  หน้าที่ ข้อ 4 ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้  

1. ก าหนดแผนการก ากับและติดตามร่วมกับสถานศึกษา ได้แก่ วิธีการ ระยะเวลา  
2. ด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยใช้

เครื่องมือที่หลากหลาย  
3. ให้ข้อมูลปูอนกลับแก่สถานศึกษาและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและขวัญก าลังใจ

ในการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนและมีวิธีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  หน้าที่ ข้อ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
1. สถานศึกษาจัดท าข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับจ านวนผู้เรียนการคมนาคม 

สภาพทางเศรษฐกิจ  
2. สนับสนุนและจัดหาที่เรียนให้แก่เด็กในพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียนในสถานศึกษาให้

มากที่สุด  
3. จัดหาทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาและสิ่งจ าเป็นอ่ืน ๆ แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลน  

  หน้าที่ ข้อ 6 พิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  

1. สนับสนุนให้เด็กพิการ ได้มีการเรียนร่วมกับเด็กปกติ  
2. สอดส่อง ดูแลเด็กที่ได้รับการทารุณ กดขี่ ข่มเหง ล่วงละเมิดทางเพศ ใช้แรงงาน

เด็ก กักขัง ฯลฯ ให้ได้รับความช่วยเหลือและส่งไปขอรับบริการที่เหมาะสม  
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3. สอดส่อง ดูแลเด็กที่มีความบกพร่อง ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายที่พิการ หรือทุพพลภาพหรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส
ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง  

4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาให้แก่เด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนา
เป็นรายบุคคลให้มากท่ีสุด  

5. สนับสนุน ส่งเสริมการท างานร่วมกับ องค์กรการพิทักษ์สิทธิเด็ก  
  หน้าที่ ข้อ 7 เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้าน

การบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
  คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ดังนี้ 

1. มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานวิชาการของศึกษา  
2. มีส่วนร่วมในการจัดหาผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียน  

  คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ ดังนี้ 
1. มีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการบริหารใช้งบประมาณของสถานศึกษา โดยค านึงถึง

ประสิทธิภาพ  
2. มีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการตรวจสอบติดตามและประเมินผล  

  คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล 
ดังนี้ 

1. มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรอ่ืนในสถานศึกษาและส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  

2. ให้ขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรอ่ืนในสถานศึกษา  
  หน้าที่ ข้อ 8 ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสื่อสารจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  

1. หารายได้ทรัพย์สินและทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพ่ือสนับสนุนจัดการเรียนการ
สอน  

2. ส่งเสริมและก ากับติดตามการใช้วิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. ส่งเสริมและก ากับติดตามเพ่ือให้สถานศึกษากิจกรรมที่ศึกษาจารีตประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ พร้อมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความ
เหมาะสมและโอกาสอันสมควร  
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  หน้าที ่ ข้อที ่9 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจน
ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการและให้บริการด้านต่างๆ 
แก่ชุมชน 

  หน้าที่ ข้อ 10 ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ก่อนเสนอต่อสาธารณชน มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  

1. ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
2. เสนอแนะในการปรับปรุงรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
3. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาก่อนเผยแพร่ของ

สาธารณชน  
  หน้าที่ ข้อ 11 แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือการด าเนินงานตาม

ระเบียบนี้ ตามท่ีเห็นสมควร มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
  ประธานกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการตามความ

เหมาะสมและความจ าเป็นในแต่ละกรณี  
  ซึ่งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรา 38 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ได้ก าหนดไว้ว่า 1) ก ากับ
การด าเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฏหมาย  กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง  และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการกิจการ
ด้านต่างๆของสถานศึกษา 3)  มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ตามที่กฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาก าหนด 4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย  ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คือ ตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในชุมชน ดังนั้น บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาจึง
มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ทีต่้องการให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับ
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ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา อย่างแท้จริงในลักษณะเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนของ
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงมีบทบาทและหน้าที่ในการท าหน้าที่แทนชุมชน
และผู้ปกครองนักเรียนทุกคน โดยค านึงถึงการจัดการศึกษาที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ซึ่งเป็น
ลูกหลานของชุมชน ขณะเดียวกันก็จะต้องท างานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู โดย
ตระหนักถึงความเป็น “เจ้าของร่วมกัน” จึงอาศัยกระบวนการท างานที่เน้นการกระจายอ านาจ การมี
ส่วนร่วมและความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการจัดการศึกษา พร้อมกับยึดถือหลักการ
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายยึดมั่นใน   ความถูกต้อง ดีงาม 
สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึก
ในความรับผิดชอบร่วมกัน และค านึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนด้านการจัดการศึกษา32  

  ส าหรับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล จัดตั้งสมาคมเลขที่ทะเบียน 2/2558 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 โดยส านักงานของ
สมาคมฯอยู่ที่ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีดร.วัลลภ เจียรวนนท์ 
เป็นนายกสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  ดังนี้ 1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
วัฒนธรรม สังคมและสวัสดิภาพของนักเรียนในโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  2) เพ่ือส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าและประชาชนในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 3) เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการแก่ครู นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยและสมาชิกของสมาคมตามโอกาสอันสมควร     
4) ไม่ด าเนนิการใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการเมือง33 

  นอกจากนี้ตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยมี
คณะกรรมการวิชาการและหลักสูตรอยู่ภายใต้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
แต่งตั้งโดยผู้บังคับบัญชาเหนือโรงเรียนขึ้นไปหนึ่งระดับ มีบทบาทในการบริหารโดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นประธานกรรมการ 2) ผู้ช่วยผู้บริหารที่ผู้บริหารสถานศึกษา
มอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ เป็นกรรมการ 
4) หัวหน้างานแนะแนว เป็นกรรมการ 5) หัวหน้างานวัดและประเมินผล เป็นกรรมการ 6) ผู้ช่วย
ผู้บริหารฝุายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ  ในกรณีที่สถานศึกษาไม่มีผู้ช่วยผู้บริหาร ให้
ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเป็นรองประธานกรรมการ และเป็นกรรมการและ

                                                           

 32ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 (กรุงเทพฯ: ส านักนายกรัฐมนตรี, 2553). 

33“ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจ าจังหวัดราชบุรี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม,” 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123, ตอนที่ 2 ง (5 มกราคม 2549): 182-183. 
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เลขานุการ และในกรณีที่เห็นควรให้มีกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ให้พิจารณาแต่งตั้ง ได้ตาม     
ความเหมาะสม คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1) วางแผนการด าเนินงานวิชาการ ก าหนดสาระ
รายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนวทางการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 2) จัดท าคู่มือบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา 
นิเทศ กากับ ติดตามให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และการแนะแนวให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลและการแนะแนว ให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการด าเนินการของ
หลักสูตร 4) ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และชุมชนเพ่ือให้การใช้
หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 5) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้องและน าข้อมูลปูอนกลับจากฝุายต่าง ๆ มาพิจารณาเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 6) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 7) ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับชั้น ระดับช่วง
ชั้นระดับกลุ่มวิชาในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดาเนินการงานด้านต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา 8) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและการบริหาร
หลักสูตรระดับสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมินเพ่ือวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของครูและการบริหารหลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 9) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหาร
หลักสูตรของสถานศึกษา โดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง34 

  จะเห็นได้ว่าหน่วยงานอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนนั้น มีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญ
ต่อการพัฒนาโรงเรียนอันส่งผลทางตรงไปยังตัวนักเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของส านัก
ผู้อ านวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม พบว่า บทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ

                                                           

 34กระทรวงศึกษาธิการ, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาพื้นฐาน พ.ศ. 2544, เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.koob.samroiwit.ac.th/webdata/1199/02Law_of.../A030601.pdf 
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และเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น 35  

 

ตอนที่ 2 อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิควิธีวิจัย 
EDFR 

 เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัยท าให้ทราบประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัยแล้ว จากนั้น ผู้วิจัยท าการศึกษาอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยตาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้โดยเทคนิควิธีวิจัย EDFR ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง 
(Semi-structured interview) ในรอบที่ 1 เพ่ือสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 19 คน ได้ผล
การศึกษาดังนี้  

1. อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยที่ได้มาจากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ จากการใช้เทคนิควิธีวิจัย EDFR รอบท่ี 1 

  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู ้เชี ่ยวชาญแบบกึ่งโครงสร้าง ( semi-structure 
interview) จ านวน 19 คน แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารระดับนโยบาย จ านวน 3 คน 
2) กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 3 คน 3) กลุ่มครูผู้สอน จ านวน 3 คน 4) กลุ่มคณะกรรมการ
สถานศึกษา จ านวน 3 คน 5) กลุ่มผู้มีอุปการคุณ จ านวน 2 คน 6) กลุ่มศิษย์เก่า จ านวน 2 คน และ 
7) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 3 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญจากการก าหนด
คุณสมบัติ ดังนี้  เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย หรือ เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญา
มหาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตส าหรับบุคคลที่มิได้ท างานเก่ียวกับการศึกษาโดยตรง ผู้เชี่ยวชาญได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และใช้ Snowball Sampling Technique โดยมี
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ช่วยพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ และได้
ด าเนินการสัมภาษณ์ ท าการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แล้วน ามาวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า มี
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 7 องค์ประกอบ คือ 1) บริบทของโรงเรียนด้านกายภาพ 2) บริบทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ

                                                           

 35ส านักผู้อ านวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย, แผนกประถม, “รายงานวิจัยการมีส่วนร่วม
ในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Participation in Educational 
Management of the School Boards in Montfort College Primary Section),” กรกฎาคม 
2554. 
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โรงเรียน 3) หน่วยงานต้นสังกัด 4)  โรงเรียน/สถานศึกษา 5) ผู้บริหาร 6) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และ 7) การบริหารจัดการส าหรับอนาคต ผู้วิจัยขอน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

1.1 องค์ประกอบด้านบริบทของโรงเรียนด้านกายภาพ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มให้
ความเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกัน ซึ่งสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ 
ดังนี้ 

1.1.1 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1  
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มผู้บริหารระดับนโยบาย จ านวน 3 คน มี

ความเห็นสอดคล้องกันคือ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการบริหารงาน
ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นบริหารระดับใด โดยเฉพาะ โรงเรียนที่เป็นหน่วยงานระดับล่างที่ต้องรับนโยบายมา
บริหารหรือมาด าเนินงานจะได้รับผลกระทบมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหารในระดับสูง ตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ผู้บริหารของหน่วยงานต้นสังกัด
ต่างๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นนี้ นโยบายที่เกิดขึ้นมาย่อมต้องเปลี่ยนไปตามตัวผู้บริหาร 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลต่ออนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยอย่างแน่นอน 
เนื่องจาก โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษถูกก่อตั้งขึ้นมาในวาระพิเศษ ในเมื่อมี
ผลกระทบเช่นนี้ โรงเรียนจึงควรสนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย การด าเนินงานหรือการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน เพ่ือให้เห็นภาพว่าโรงเรียนจะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง 

1.1.2 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2  
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 3 คน มีข้อคิดเห็นที่

สอดคล้องกัน ดังนี้ การบริหารโรงเรียนตามนโยบายของต้นสังกัดเป็นเรื่องที่ผู้บริหารทุกคนต้องสนอง
นโยบายอยู่แล้ว เพียงแต่ในบางช่วงเวลาการบริหารก าลังด าเนินไปสู่เปูาหมายก็เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ทางการเมือง มีการปรับเปลี่ยนตัวบุคลากรฝุายบริหารในระดับต้นสังกัด ซึ่งท าให้เกิดการ
สะดุดในการด าเนินงานและการพัฒนา ความต่อเนื่องในการพัฒนาก็ไม่เกิด และอีกประเด็นหนึ่งคือ 
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่มีผลต่อการด าเนินงานของโรงเรียน เนื่องจาก 
โรงเรียนจ าเป็นต้องระดมทรัพยากรส่วนหนึ่งจากผู้ปกครอง เพื่อใช้ในการบริหารงานของโรงเรียน
ร่วมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรืออนุมัติจากรัฐ ซึ่งได้มาจากการค านวณรายหัวของนักเรียน แต่
โรงเรียนในลักษณะนี้การระดมทรัพยากรน่าจะได้มาจากส่วนอื่นหรือหน่วยงาน องค์กร อื่นด้วย  
เพราะโรงเรียนที่มีลักษณะประจ าต้องจัดสถานที่ บรรยากาศที่เอ้ือต่อการอยู่ประจ าและเอ้ือต่อการใช้
ชีวิตซึ่งใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก  
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1.1.3 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มครูผู้สอน จ านวน 3 คน มีข้อคิดเห็นที่

สอดคล้องกัน ดังนี้  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ มีผลต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนถึงแม้ว่าจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลทางอ้อมที่เห็นได้ชัดเจน
คือ การตัดสินใจของผู้ปกครองที่จะส่งลูกหลานมาเรียน ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสภาพเศรษฐกิจที่
กระทบต่อรายได้ของผู้ปกครอง ประกอบกับ โรงเรียนอ่ืนๆ ที่เป็นโรงเรียนไป-กลับ ก็มีการพัฒนา
ตนเองขึ้นมาก โรงเรียนจึงมีคู่แข่งทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ส่วนมากแล้วผู้ปกครองก็จะเลือกส่งลูกไป
เรียนที่โรงเรียนไป-กลับที่มีค่าเทอมไม่สูงและมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่เกิดจากการ
บริหารมากกว่าโรงเรียนที่มีลักษณะประจ าที่มีค่าใช้จ่ายสูง และที่ตั้งของโรงเรียนก็ห่างไกลชุมชน การ
เดินทางจึงใช้เวลา ซึ่งผู้ปกครองที่ส่งลูกมาเรียนโรงเรียนประจ าส่วนมากท างานทั้งคู่ไม่ค่อยมีเวลาดูแล
ลูกจึงผลักภาระให้โรงเรียน ถ้าเป็นแบบนี้แล้วผู้บริหารยิ่งต้องเร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ
สร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียน   

1.1.4 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 3 คน มี

ข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ภาวะเศรษฐกิจ 
ความผันผวนทางการเมือง ส่งผลต่อนโยบายในการบริหารทั้งสิ้น ส าหรับโรงเรียนต้องขานรับนโยบาย
ในการบริหารและไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า นโยบายระดับประเทศ ระดับกระทรวง ต้นสังกัด มีผล
ต่อการบริหารโรงเรียนมาก รวมไปถึงรายได้ของผู้ปกครองก็มีผลต่อการบริหารโรงเรียน เพราะ
โรงเรียนทุกโรงเรียนต้องใช้งบประมาณในการบริหารโรงเรียนทั้งสิ้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนจะเพิกเฉยหรือปล่อยปะละเลยการพัฒนาตนเองไม่ได้ ยิ่งในปัจจุบันมีโรงเรียนคู่แข่งเกิดขึ้น
มาก ผู้ปกครอง นักเรียนก็มีทางเลือกเพ่ิมมากขึ้น ผู้บริหารต้องมีความสามารถรอบด้านในการระดม
ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นจากผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอก องค์กรอิสระต่างๆ หรือแม้แต่เครือข่ายของ
โรงเรียนเพ่ือการบริหาร เพราะเงินเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา  

1.1.5 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5 คือ กลุ่มผู้มีอุปการคุณ จ านวน 2 คน มีข้อคิดเห็นที่

สอดคล้องกัน ดังนี้ ในปัจจุบันเรื่องราวหลักๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดก็คือ สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ซึ่งล้วนแต่มีผลต่อนโยบายทั้งสิ้น พ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศต้องอาศัยการศึกษาทั้งสิ้น 
แต่การที่จะพัฒนาทางด้านการศึกษาต้องให้ความส าคัญโรงเรียนที่เป็นสถาบันในการผลิตบุคลากร 
ผลิตก าลังหลักในการพัฒนาประเทศ ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาคือ งบประมาณ เพราะ
ถ้าไม่มีเงินท าอะไรล าบากหรือแทบท าอะไรไม่ได้เลย ยิ่งเศรษฐกิจแบบปัจจุบันนี้ผู้ปกครองยิ่งคิดเยอะ
ที่จะส่งลูกหลานมาเรียนโรงเรียนที่มีการเรียกเก็บค่าเทอมสูง ผู้ปกครองหลายคนจึงเลือกที่จะส่งลูกไป



139 
 

เรียนที่โรงเรียนอื่นๆ ที่มีการพัฒนาขึ้นแต่ไม่มีการเรียกเก็บค่าเทอม แต่ส าหรับโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัยมีลักษณะโรงเรียนประจ าก็ต้องมีการพัฒนาในหลายๆด้านทั้งทักษะชีวิตและวิชาการ ที่อยู่    
ที่พักอาศัยต้องมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกลชุมชน 

1.1.6 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 6 
   ผู้เชี ่ยวชาญกลุ ่มที ่ 6 คือ กลุ ่มศิษย์เก่า จ านวน 2 คน มีข้อคิดเห็นที่

สอดคล้องกัน ดังนี้ สถานที่ตั้งของโรงเรียนไกลจากตัวจังหวัดมาก แต่การคมนาคมก็ถือได้ว่ามีความ
สะดวก และโรงเรียนก็มีรั้วรอบขอบชิดมีความปลอดภัยสูง ผู้ปกครองจึงไว้วางใจส่งลูกมาเรียน แต่ใน
ปัจจุบันโรงเรียนต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกการพัฒนาต้องให้เห็นผล ต้องเห็นเป็นที่ประจักษ์ เพราะมี
โรงเรียนคู่แข่งหลายแห่งที่เกิดขึ้น ในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีเช่นนี้ผู้ปกครองหลายคนก็อาจตัดสินใจส่งลูก
ไปเรียนที่อ่ืนที่ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า เห็นได้ชัดว่ารายได้ของผู้ปกครองขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของประเทศ 
นอกจากนี้ การบริหารโรเรียนต้องมีคุณภาพ ถึงแม้ว่าไม่ว่าสภาพสังคม การเมืองหรือเศรษฐกิจจะ
เปลี่ยนแปลงไป นโยบายการบริหารจากต้นสังกัดจะเปลี่ยนไป ผู้บริหารก็ต้องแสดงศักยภาพแสดง
ฝีมือในการบริหารของตนเพ่ือแสดงถึงความส าเร็จในการบริหารจนโรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ 
และท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ โรงเรียนควรมีการวิจัยผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากหน่วยงาน
อ่ืนหรือบุคคลภายนอกเพ่ือไม่ให้เกิดความล าเอียงในผลการวิจัย เพ่ือดูว่าผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
เป็นอย่างไร มีจุดใดที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหรือมีจุดใดที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจุดนี้จะเสริมข้อเด่น
และพัฒนาข้อด้อยของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 

1.1.7 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 7 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มท่ี 7 คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 3 คน มีข้อคิดเห็น

ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ โรงเรียนมีความปลอดภัยมาก ผู้ปกครองจึงไว้วางใจส่งลูกมาเรียนที่นี่ ถึงแม้ที่ตั้ง
โรงเรียนจะอยู่ห่างไกลชุมชน แต่ก็เหมาะแก่การเป็นโรงเรียนประจ า และโรงเรียนมีการเก็บค่าเทอม
เพ่ิมเติมผู้ปกครองก็ยอมจ่ายเพ่ือสวัสดิการที่ดีของลูกที่จะต้องได้รับ เพราะโรงเรียนมีผู้ประกอบการ
ดูแลในเรื่องอุปโภค บริโภคของนักเรียนและผู้ปกครองก็มีความเข้าใจโรงเรียนว่า งบประมาณเป็นสิ่ง
ส าคัญในการด าเนินงานของโรงเรียน แต่ถ้าโรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านนี้จากหน่วยงานอ่ืนๆ ด้วย
ก็จะดีมาก เพราะถ้าเป็นผู้ปกครองฝุายเดียวก็จะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจด้วย ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดี 
รายได้ของผู้ปกครองก็จะไม่ดีตามไปด้วย 

   จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 กลุ่มสามารถสรุปองค์ประกอบบริบท
ของโรงเรียนด้านกายภาพ ได้ดังนี ้

1. สภาพหรือสถานการณ์ทางสังคม การเมือง ในปัจจุบันส่งผลต่อนโยบาย 
การด าเนินงานหรือการบริหารโรงเรียน 
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2. สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อรายได้
ของผู้ปกครอง 

3. หน่วยงานภายนอกเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนด้านงบประมาณ 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานและการบริหารโรงเรียน 

4. มีการศึกษาและวิจัย การจัดการศึกษาเป็นประจ าทุกปี  
5. โรงเรียนคู่แข่งที่เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบันที่เกิดจากการพัฒนาของโรงเรียน 

ท าให้โรงเรียนมีคู่แข่ง และผู้เรียนมีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน 
6. สถานที่หรือสภาพที่ตั้งของโรงเรียน 
7. สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ไกลสังคมเมือง ดังนั้นโรงเรียนต้องมีความ

ปลอดภัย 
1.2 องค์ประกอบด้านบริบทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มให้

ความเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกัน ซึ่งสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ 
ดังนี้ 

1.2.1 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1  
     ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มผู้บริหารระดับนโยบาย จ านวน 3 คน มี

ความเห็นสอดคล้องกันคือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนต้องทราบบทบาทหน้าที่ของตนและแสดง
บทบาทของตนแบบกึ่งบริหารและก่ึงนโยบายอย่างเหมาะสมในลักษณะของการท างานแบบมีส่วนร่วม 
ต้องมีเปูาหมายในการพัฒนาโรงเรียนเป็นส าคัญและต้องท าอย่างจริงจังด้วย นอกจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของโรงเรียนแล้ว ในส่วนของศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันก็ส าคัญมาก เพราะเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์
ของโรงเรียน ยิ่งถ้าศิษย์ที่จบออกไปมีความส าเร็จในชีวิตก็เหมือนโรงเรียนได้รับความส าเร็จนั้นด้วย  

1.2.2 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2  
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 3 คน  มีข้อคิดเห็น

ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจ า ดังนั้น ความผูกพันที่
เกิดขึ้นภายในโรงเรียนจึงเป็นข้อดีในการพัฒนาโรงเรียน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันมีความผูกพัน มีความ
ภาคภูมิใจต่อโรงเรียน ยินดีให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาโรงเรียน ประกอบกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของโรงเรียนต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการสรรหาจากการเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทราบบทบาทและแสดงบทบาทในแบบมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม และมีความเสียสละ
อุทิศตนเพื่อช่วยกันพัฒนาโรงเรียน พร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในทาง
ที่ดีด้วย 
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1.2.3 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มครูผู้สอน จ านวน 3 คน มีข้อคิดเห็นที่

สอดคล้องกัน ดังนี้ สภาพของโรงเรียนมีความเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ เอ้ือต่อการท างาน ท าให้
บุคลากรในโรงเรียน รวมไปถึงศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า มีความภาคภูมิใจในโรงเรียนและมีความผูกพัน
ต่อโรงเรียนมาก รุ่นพ่ียินดีช่วยเหลือรุ่นน้องทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การที่โรงเรียนมีผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมฯ มูลนิธิ คอยให้การสนับสนุน
การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์การก่อตั้ง โรงเรียน และต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนอย่างชัดเจนและอย่างจริงจัง 

1.2.4 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 3 คน มี

ข้อคิดเห็นที ่สอดคล้องกัน ดังนี ้ ผู ้มีส ่วนเกี ่ยวข้องหรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน เช่น  
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  ชุมชน สมาคมครูและผู้ปกครอง มูลนิธิเพ่ือการศึกษา ต้องให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนอย่างจริงจัง คอยก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของโรงเรียนในทุกด้านที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียน เน้นการท างานร่วมกันในลักษณะของหุ้นส่วนโดยไม่แสวงประโยชน์
ทับซ้อนจากกิจการของโรงเรียน 

1.2.5 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5 คือ กลุ่มผู้มีอุปการคุณ จ านวน 2 คน มีข้อคิดเห็นที่

สอดคล้องกัน ดังนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนต้องเป็นบุคคลที่มีภาพลักษณ์
ที่ดีไม่แสวงประโยชน์ทับซ้อนจากกิจการของโรงเรียน เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม มีความสามัคคี 
ร่วมแงร่วมใจในการพัฒนาโรงเรียน ช่วยประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว กิจกรรม ผลการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนสู่ชุมชน นอกจากนี้ ความส าเร็จของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเป็นสิ่งที่แสดงและ
สะท้อนถึงความเป็นคนคุณภาพ ส่งผลต่อชื่อเสียงของโรงเรียน 

1.2.6 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 6 
   ผู้เชี ่ยวชาญกลุ ่มที ่ 6 คือ กลุ ่มศิษย์เก่า จ านวน 2 คน มีข้อคิดเห็นที่

สอดคล้องกัน ดังนี้ ความผูกพันต่อโรงเรียนของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คอยย้ าเตือนใน
ความเป็นบรมราชินีนาถราชวิทยา มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วมใจกันในการพัฒนาโรงเรียนอย่างมี
เปูาหมาย และในส่วนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน เช่น คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง  ชุมชน สมาคมครูและผู้ปกครอง มูลนิธิเพื่อการศึกษา ก็ควรมีความเข้าใจในการ
แสดงบทบาทในการพัฒนาโรงเรียนอย่างถูกต้องเหมาะสม 
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1.2.7 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 7 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มท่ี 7 คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 3 คน มีข้อคิดเห็น

ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนต้องเน้นการท างานแบบมี  
ส่วนร่วม ช่วยเหลือโรงเรียนตามโอกาสอันสมควร ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน ไม่หาผลประโยชน์
ส่วนตน  

   จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 กลุ่ม สามารถสรุปองค์ประกอบบริบท
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้ดังนี ้

1. การแสดงบทบาท ความเข้าใจในหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของโรงเรียน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  ชุมชน สมาคมครูและผู้ปกครอง 
มูลนิธิฯ  

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน ไม่แสวงประโยชน์
ทับซ้อนจากกิจการของโรงเรียน  

3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์
ความเคลื่อนไหว กิจกรรม ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาสู่ชุมชน 

4. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันความผูกพันและมีความภาคภูมิใจต่อโรงเรียน 
5. ความส าเร็จของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันซึ่งแสดงถึงความเป็นคน

คุณภาพ ส่งผลต่อชื่อเสียงของโรงเรียน 
1.3 องค์ประกอบด้านหน่วยงานต้นสังกัด ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มให้ความเห็นที่

เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกัน ซึ่งสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ ดังนี้ 
1.3.1 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1  

   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มผู้บริหารระดับนโยบาย   จ านวน 3 คน มี
ความเห็นสอดคล้องกันคือ หน่วยงานต้นสังกัดมีบทบาทอย่างมากต่อการบริหารโรงเรียนที่ มี
วัตถุประสงค์พิเศษ การตระหนักและความส าคัญของการก่อตั้งโรงเรียนหรือการบริหารโรงเรียนควร
ต้องมาก่อน และควรมีฝุาย/กลุ่มงานหรือหน่วยงานเฉพาะที่จะลงไปดูแลโรงเรียนกลุ่มนี้ เพ่ือรับผิดชอบ 
ดูแลก ากับ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนในทุกด้านที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเข้มข้นและ
จริงจังโดยค านึงและมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะด้านงบประมาณ 
ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากรัฐ แต่รัฐก็ควร
สนับสนุนโดยอาจมีการก าหนดเกณฑ์และจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนรายหัว ค่าจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว ค่าสาธารณูปโภค จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีขาดแคลน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้มีความเหมาะสมเป็นการเฉพาะส าหรับโรงเรียนประจ า 
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เพราะบริบทของโรงเรียนต่างจากโรงเรียนทั่วไปการก าหนดเกณฑ์จ านวนครูส าหรับโรงเรียนประจ า
เป็นกรณีพิเศษ 

1.3.2 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2  
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 3 คน  มีข้อคิดเห็น

ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ โรงเรียนต้องได้รับการดูแล ก ากับติดตามการด าเนินงานจากหน่วยงานต้นสังกัด
และทางหน่วยงานต้นสังกัดควรมีฝุายเฉพาะในการดูแล ก ากับติดตามการด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียน 
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ มีนโยบายในการบริหารโรงเรียนตั้งแต่ระดับกระทรวงลงมาอย่างชัดเจน เพ่ือให้
ผู้บริหารระดับโรงเรียนมีแนวปฏิบัติ ก าหนดทิศทางการบริหารเพ่ือเปูาหมายได้อย่างชัดเจน  เมื่อมี
การจัดสรรงบประมาณหน่วยงานต้นสังกัดควรเปิดโอกาสให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอขอ
งบประมาณ เพราะผู้บริหารจะทราบและเข้าใจดีว่าในการพัฒนา โรงเรียนในด้านต่างๆ ควรใช้
งบประมาณเท่าไร และต้องมีมาตรการที่ชัดเจนในการปูองกันหรือปราบทุจริต เนื่องจากโรงเรียน
ลักษณะนี้มีเงินงบประมาณในการบริหารโรงเรียนมากพอสมควร ซึ่งนอกจากเรื่องงบประมาณ
แล้วหน่วยงานต้นสังกัดควรจะมีการก าหนดนโยบายทางด้านงานบุคคลด้วยทั้งครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ต้องมีนโยบายในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ก าหนดอัตราก าลัง จ านวนครู
ให้เหมาะสมเพราะภาระงานของครูในโรงเรียนประจ ามากกว่าโรงเรียนอ่ืนๆ และควรมีการประสาน
ความร่วมมือกับโรงเรียนในการก าหนดนโยบายการรับนักเรียนทั้งก าหนดคุณสมบัติ หลักการหรือ
วิธีการสอบคัดเลือก เพื่อให้ได้นักเรียนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การก่อตั้งโรงเรียน 

1.3.3 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มครูผู้สอน จ านวน 3 คน มีข้อคิดเห็นที่

สอดคล้องกัน ดังนี้ หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการก าหนดกลุ่มงานที่จะมาดูแลรับผิดชอบโรงเรียน มี
การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเพ่ือน ามาสู่ผู้ปฏิบัติ และควรมีการก าหนดจ านวนครู จัดสรรอัตราให้มี
ความเหมาะสมกับบริบทโรงเรียนรวมไปถึงมีการก าหนดเกณฑ์และจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
นักเรียนรายหัว ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภคค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ให้มีความเหมาะสมเป็นการเฉพาะส าหรับโรงเรียนประจ าเพราะภาระงานค่อนข้าง
หนักทั้งงานสอน งานพิเศษตามโครงสร้างการบริหารและงานดูแลนักเรียน  

1.3.4 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 3 คน มี

ข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ หน่วยงานต้นสังกัดที่โรงเรียนสังกัดอยู่ต้องเล็งเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาโรงเรียน เพราะเป็นโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารงานต้องมีความโดดเด่น ดังนั้น 
หน่วยงานต้นสังกัดตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับโรงเรียนต้องประสานความร่วมมือกัน 
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ในการก าหนดนโยบาย ทิศทาง เปูาหมายในการบริหาร รวมไปถึงร่วมกันก าหนดเกณฑ์ค่าตอบแทน
บุคลากรทางการศึกษาในกรณีท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือจ านวนบุคลากรที่โรเรียนขาดแคลน
ด้วย ต้องร่วมกันคัดคนเข้ามาท างานด้วย นอกจากนี้แล้วหน่วยงานต้นสังกัดต้องเข้ามามีบทบาทใน
การวางมาตรการปราบทุจริตด้วย เพ่ือปูองกันปัญหาคอรัปชั่นที่อาจเกิดข้ึน 

1.3.5 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5 คือ กลุ่มผู้มีอุปการคุณ จ านวน 2 คน มีข้อคิดเห็นที่

สอดคล้องกัน ดังนี้ อยากเห็นโรงเรียนที่มีลักษณะประจ าแบบนี้ได้รับการดุแล ก ากับติดตามการ
บริหารหรือการด าเนินงานของโรงเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้ทราบทิศทางในการวาง
นโยบายหรือเปูาหมายในการพัฒนา และที่ส าคัญต้องช่วยโรงเรียนในเรื่องของอัตราก าลัง ซึ่งยังขาด
แคลนในบางสาขาวิชา รวมไปถึงมีการก าหนดค่าตอบแทนในกรณีที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เพราะการท างานในโรงเรียนประจ าเป็นการท างานที่หนัก ภาระงานมากนอกเหนือจากงานสอน และ
ควรจะต้องมีการก าหนดงบประมาณที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปเพ่ือใช้ในการบริหาร ยิ่งถ้าเปิด
โอกาสให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอของบประมาณด้วยก็จะดีมาก 

1.3.6 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 6 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ ่มที ่ 6 คือ กลุ ่มศิษย์เก่า จ านวน 2 คน มีข้อคิดเห็นที่

สอดคล้องกัน ดังนี้ โรงเรียนต้องได้รับการเอาใจใส่จากหน่วยงานต้นสังกัด ถ้าหน่วยงานต้นสังกัดมีการ
จัดตั้งฝุายหรือกลุ่มงานเฉพาะขึ้นมาเพ่ือดูแลรับผิดชอบในการก ากับติดตามก็เป็นเรื่องที่ดี และควรมี
การก าหนดนโยบาย วิธีการคัดเลือกนักเรียนในการเข้าศึกษาต่ออย่างชัดเจน โรงเรียนที่ถูกก่อตั้ งด้วย
วัตถุประสงค์พิเศษแบบนี้ ควรมีการคัดเลือกนักเรียนและบุคคลสายงานการสอน รวมไปถึงบุคคลที่จะ
มาด ารงต าแหน่งผู้บริหารด้วย 

1.3.7 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 7 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มท่ี 7 คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 3 คน มีข้อคิดเห็น

ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ หน่วยงานต้นสังกัดต้องดูแล ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนเป็นพิเศษ 
เพราะโรงเรียนในลักษณะนี้ทั้งประเทศไทยมีจ านวนไม่มากถ้าเทียบกับจ านวนโรงเรียนทั้งหมดและ
วัตถุประสงค์การก่อตั้งก็เป็นแบบพิเศษ การดูแลในที่นี้หน่วยงานต้นสังกัดต้องดูแลทุกด้านไม่ว่าจะเป็น
งบประมาณก็ต้องได้รับการจัดสรรเป็นพิเศษ ด้านบุคลากรสายบริหารก็ต้องมีการสรรหาบุคคลที่ดี มี
ความพร้อม ความสามารถสูง ด้านบุคลากรสายผู้สอนก็ต้องมีการก าหนดอัตราก าลัง ก าหนด
ค่าตอบแทนที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป เพราะต้องมองไปถึงภาระงานและความยากล าบากในการ
ปฏิบัติงาน 

   จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 กลุ่ม สามารถสรุปองค์ประกอบ
หน่วยงานต้นสังกัด ได้ดังนี ้
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1. หน่วยงานต้นสังกัดให้ความส าคัญและการสร้างความตระหนักในการ
พัฒนาโรงเรียนอย่างจริงจัง สนับสนุน ผลักดันการด าเนินงานของโรงเรียน โดยค านึงและมีความ
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

2. การจัดตั้งฝุาย/กลุ่มงาน/หน่วยงานเฉพาะใน สพฐ. เพ่ือรับผิดชอบ ดูแล
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน 

3. มีมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบจากภาครัฐ
หรือฝุาย/กลุ่มงาน/หน่วยงานเฉพาะ  

4. การให้โอกาสโรงเรียนในการมีส่วนร่วมเพ่ือน าเสนอประกอบการขอ
งบประมาณ 

5. การก าหนดเกณฑ์และจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนรายหัว 
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภคค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลา
ราชการ ให้มีความเหมาะสมเป็นการเฉพาะส าหรับโรงเรียน 

6. การก าหนดเกณฑ์จ านวนครู ส าหรับโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ 
7. ก าหนดนโยบายในการรับนักเรียนอย่างชัดเจนและเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน 
1.4 องค์ประกอบด้านโรงเรียน/สถานศึกษา  ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มให้ความเห็นที่

เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกัน ซึ่งสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ ดังนี้ 
1.4.1 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1  

   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มผู้บริหารระดับนโยบาย จ านวน 3 คน มี
ความเห็นสอดคล้องกัน คือ โรงเรียนต้องมีการวางแผน ปรับกลยุทธ์ในการบริหาร เพ่ือเร่งสร้าง
ภาพลักษณ์ของโรงเรียน ควรมีกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียนซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การก่อตั้งโรงเรียน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม มีการก าหนดธรรมนูญโรงเรียนไว้เพ่ือเป็น
บรรทัดฐานและเป็นกรอบเพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหาร ที่ส าคัญโรงเรียนต้องไม่ละเลยเครือข่าย
ของตน ต้องท าโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ไว้ส าหรับบริการทั้งบุคคลภายในและภายนอก
ด้วย เพราะการสร้างหรือมีเครือข่ายจะช่วยให้โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนทรัพยากร
ในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนา เพ่ิมความแข็งแกร่งในการบริหาร ซึ่งต้องมีการท าข้อตกลง MOU ไว้เพ่ือ
การพัฒนาที่ต่อเนื่อง เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและมีคุณภาพจะก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงบุคลากรในโรงเรียนก็ต้องมีคุณภาพ มีภาพพจน์ที่ดี
เป็นที่ยอมรับในสังคม เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนท าให้เกิดภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่ดี  ส าหรับนักเรียนนั้น
ถ้ามองในปัจจุบันหลายๆโรงเรียนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อาจต้องมีการ
ทบทวนวิธีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ได้ศึกษาต่อบ้าง 
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1.4.2 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2  
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 3 คน มีข้อคิดเห็นที่

สอดคล้องกัน ดังนี้ โรงเรียนต้องมีการปรับโฉมโรงเรียนใหม่ ปรับกลยุทธ์หรือปรับวิธีการรับนักเรียน 
ต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนไป ต้อง เพ่ิมเติมกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อส่งเสริมความสามารถตามความถนัดหรือความสนใจของนักเรียน โดยเฉพาะกิจกรรม
ที่เน้นทักษะชีวิตด้วย เพราะการอยู่โรงเรียนประจ ามีสังคมที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป โรงเรียน
ประจ าเปรียบเหมือนบ้านจริงๆ มีครูที่คอยดูแลเปรียบเสมือนเป็นพ่อเป็นแม่โรงเรียนต้อง สร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ควบคู่ไปกับเอ้ือต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน และต้องมีการปกครอง 
ดูแลนักเรียนให้เหมือนกับการอบรมท่ีบ้าน นอกจากนี้ การก าหนดสัปดาห์เพ่ือให้นักเรียนกลับบ้านต้อ
มีการวางแนวทางและมีการปฏิบัติที่เหมือนกันทุกคนไม่เลือกปฏิบัติ เพราะอยู่รวมกันหมู่มาก ส่วนใด
ที่ดีอยู่เดิมก็ควรรักษา สืบทอดกันต่อไปให้เป็นประเพณี สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดเป็นภาพที่เน้น
การท างานแบบมีส่วนร่วม ร่วมมือกัน ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไข ซึ่งทุกอย่างที่กล่าวถึงล้วนแล้วแต่จะ
ช่วยพัฒนาโรงเรียนโดยมีบุคลากรในโรงเรียนเป็นก าลังหลักในการพัฒนา ดังนี้แล้วบุคลากรเหล่านี้ก็
ควรได้รับสวัสดิการที่ดีตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

1.4.3 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มครูผู้สอน จ านวน 3 คน มีข้อคิดเห็นที่

สอดคล้องกัน ดังนี้ คุณภาพ ชื่อเสียงของโรงเรียนต้องได้รับการยอมรับและได้รับความนิยมจากสังคม 
เนื่องจากมีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ปกครองและเป็นหลักประกันว่าลูกหลานของตนเมื่อจบการศึกษา
จะเป็นคนคุณภาพ ซึ่งเป็นผลจากการบริหารทั้งสิ้น ผู้บริหารที่เข้ามาบริหารควรมีทิศทางในการบริหาร
หรือแนวนโยบายที่สอดคล้องกันและต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การก่อตั้งโรงเรียนด้วย ซึ่ง
โรงเรียนควรมีการก าหนดธรรมนูญโรงเรียนไว้ เพ่ือที่จะให้ผู้บริหารในแต่ละสมัยทราบแนวทางหรือ
บรรทัดฐานในการบริหารจัดการ รวมไปถึงการสร้างเครือข่าย หรือสร้างความร่วมมือกับองค์กรหรือ
หน่วยงานอ่ืนโดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านวิชาการเพ่ือเสริมความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการให้มี
ความโดดเด่นมากขึ้น และต้องมีการแชร์หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างเครือข่าย เพ่ือท าให้
เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแต่ทั้งนี ้ต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียนด้วย ในฐานะของผู้ปฏิบัติงาน การมีวัฒนธรรมในการที่ดีจะช่วยให้การ
ท างานราบรื่นและประสบความส าเร็จได้ไม่ยาก โรงเรียนควรจะสนับสนุนการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรในทุกด้านเพ่ือสร้างภาพลักษณ์บุคคลให้เป็นที่ยอมรับซึ่งจะส่งผลไปยังภาพลักษณ์ของ
โรงเรียนด้วย 
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1.4.4 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 3 คน มี

ข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ การสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของโรงเรียนเป็นเรื่องส าคัญมาก 
เพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกหรือประชาสัมพันธ์โรงเรียนว่ามีข้อดี ข้อเด่นอย่างไร ดังนั้น โรงเรียนต้องมีการ
วางนโยบายให้เกิดการพัฒนาในทิศทางที่ดี ทุกฝุายที่มีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนต้องช่วยกันส่งเสริม 
สนับสนุน รักษาชื่อเสียงของโรงเรียน ซึ่งโงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้วยความที่เป็นโรงเรียน
ประจ ามีโอกาสในการพัฒนามากกว่าโรงเรียนทั่วไป ๆ เนื่องจากข้อได้เปรียบทางด้านเวลาที่มีนักเรียน
และบุคลากรอยู่ในโรงเรียนตลอดเวลา จึงเหมือนกับว่ามีความพร้อมในการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้น 
โรงเรียนจะต้องมีการปรับเปลี่ยน ต้องหาสิ่งใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา เช่น การก าหนดนโยบายใน
การรับนักเรียน อาจต้องมีการประสานกับหน่วยงานต้นสังกัด นโยบายในการบริหารโรงเรียนที่มีความ
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและบริบทของโรงเรียน นโยบายในการพัฒนาด้านวิชาการ การ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองความสามารถและความถนัดของโรงเรียน ต้องมีการสร้าง
เครือข่ายที่ดีกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการท าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือท า 
MOU เพ่ือเป็นข้อยืนยันในการให้ความร่วมมือ สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาในด้านต่างๆ  

1.4.5 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5 คือ กลุ่มผู้มีอุปการคุณ จ านวน 2 คน มีข้อคิดเห็นที่

สอดคล้องกัน ดังนี้ โรงเรียนจะมีชื่อเสียง มีภาพลักษณ์ที่ดี ทุกฝุายต้องช่วยกัน โดยเฉพาะบุคลากรใน
โรงเรียน ควรเป็นบุคคลที่มีภาพพจน์ดี เป็นที่ยอมรับ รวมไปถึงตัวนักเรียนก็ต้องเป็นคนที่มีมารยาทดี 
มีผลการเรียนดี ผู้บริหารก็ต้องบริหารเก่ง ดี และมีฝีมือ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อชื่อเสีย
ของโรงเรียนทั้งนั้น และชื่อเสียงของโรงเรียนก็จะเป็นหลักประกันในความเป็นโรงเรียนคุณภาพที่
มีบุคลากรคุณภาพท่ีช่วยกันผลิตคนคุณภาพออกไปรับใช้สังคม ดังนั้น โรงเรียนต้องเป็นแหล่งที่มีความ
พร้อมให้บริการในการเรียนรู้ทั้งบุคคลภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน กิจกรรมที่มีภายใน
โรงเรียนเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ดังนั้น การอยู่ในสังคม
ปิดแบบโรงเรียนประจ าเช่นนี้เรื่องที่จะละเลยไม่ได้ คือ โรงเรียนต้องมีกฎ แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การก่อตั้งของโรงเรียนและสภาพสังคมภายนอกด้วย โดยมีครูเป็นผู้คุมกฎ ซึ่งครูต้องรัก
และเมตตาแก่ศิษย์ ต้องดูแลนักเรียนทั้งในเวลาราชการและดูแลในส่วนหอพักในเวลานอกราชการ ซึ่ง
ครูจะต้องปกครองนักเรียนให้เหมือนกับว่าเป็นบ้านหลังที่สอง 

1.4.6 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 6 
   ผู้เชี ่ยวชาญกลุ่มที่ 6 คือ กลุ่มศิษย์เก่า จ านวน 2 คน มีข้อคิดเห็นที่

สอดคล้องกัน ดังนี้ โรงเรียนต้องมีการก าหนดคุณสมบัติและวิธีการในการคัดเลือกนักเรียนให้มีความ
ชัดเจน เพราะไม่อยากให้เกิดกรณีที่รับนักเรียนย้ายกลางคันและมีผลการเรียนและความประพฤติไม่ดี
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เท่าท่ีควร เพราะอาจส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนต้องสร้างสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศให้เหมือนบ้านมากที่สุด ครูต้องดูแลนักเรียนเหมือนลูกหลานต้องเอาใจใส่กันอย่างมาก
ทีเดียว เพราะโรงเรียนประจ านักเรียนพักนอนอยู่ในโรงเรียน ไม่อยากให้มองว่าเป็นคุก เป็นโรงเรียน
ดัดสันดาน เพราะถ้าโรงเรียนมีกระบวนการหรือวิธีการในการคัดเลือกนักเรียนอย่างชัดเจน ชื่อเสียง
ของโรงเรียนจะฟ้ืนกลับมา ต้องสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่ผู้ปกครองให้ได้ รวมไปถึงการ
รับส่งนักเรียนมนสัปดาห์ที่กลับบ้านและไม่ใช่สัปดาห์กลับบ้านต้องมีการวางแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน
และต้องปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน อย่าเลือกปฏิบัติ และโรงเรียนควรต้องดูหลักสูตรที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนว่าสอดคล้องกับเปูาหมายที่โรงเรียนตั้งไว้หรือไม่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
ก่อตั้งโรงเรียนหรือไม่และตอบสนองต่อความต้องการและความถนัดของนักเรียนมากน้อยเพียงไร 
และต้องมีการจัดกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรให้มีความโดดเด่นไปถึง
สังคมภายนอก เหมือนกับว่าพอพูดถึงกิจกรรมนี้ทุกคนต้องนึกถึงโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

1.4.7 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 7 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มท่ี 7 คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 3 คน มีข้อคิดเห็น

ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ โรงเรียนต้องมีนโยบายในการบริหารที่ชัดเจน สร้างเครือข่ายกับองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือ
การพัฒนาโรงเรียนและเสริมศักยภาพของโรงเรียน มีการประสานงานกับเครือข่าย มีวัฒนธรรมการ
ท างานที่ดี รักษาและส่งเสริมประเพณีอันดีงามของโรงเรียนไว้ เพ่ือให้นักเรียนรุ่นใหม่ๆหรือรุ่นน้อง
ทราบและตระหนักในคุณค่าของประเพณีนั้นๆ ผู้บริหารต้องบริหารแบบมืออาชีพที่สามารถรวมใจ
ลูกน้องให้ช่วยกันด าเนินงานไปสู่เปูาหมายที่วางไว้ จัดกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นและปฏิบัติให้เกิดผลเป็นที่
ประจักษ์ ช่วยประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุกด้านจนโรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงสังคมและต้อง
ส่งเสริมและรักษาชื่อเสียงนั้นไว้ ในเรื่องของบุคลากรต้องสร้างภาพพจน์ที่ดี รวมไปถึงโรงเรียนต้อง
สร้างและเสริมแรงจูงใจ จัดให้มีสวัสดิการที่ดีและควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

   จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 กลุ่ม สามารถสรุปองค์ประกอบโรงเรียน/ 
สถานศึกษา  ได้ดังนี้ 

1. การสร้าง รักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงเรียน  
2. การประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
3. การมีธรรมนูญโรงเรียนไว้เป็นบรรทัดฐานในการบริหารจัดการ 
4. นโยบาย กฎ ข้อบังคับของโรงเรียนมีความสอดคล้องและค านึงถึงบริบท

ของโรงเรียนและวัตถปุระสงค์การก่อตั้งโรงเรียน 
5. การสร้างเครือข่าย (connection) ที่ดีกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น 
6. การมีวัฒนธรรมในการท างานที่ดี   



149 
 

7. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม สามารถ
ตอบสนองและพัฒนาความสามารถของนักเรียนอย่างแท้จริง 

8. การจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นจุดเน้นหรือจุดเด่นของโรงเรียน  ส่งเสริม
ความสามารถพิเศษและทักษะชีวิตตามความสนใจ ความสามารถและความถนัดของนักเรียน 

9. การมี/รักษาวัฒนธรรมหรือประเพณีอันดีงามของโรงเรียน 
10. การสร้างคุณภาพในโรงเรียน 
11. การจัดกิจกรรมบริการนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน (Service Ability) 
12. ภาพพจน์และเกียรติคุณของบุคลากรในโรงเรียน 
13. สวัสดิการให้กับบุคลากรตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
14. การดูแลนักเรียนในส่วนของงานหอพัก  
15. การก าหนดแนวทาง/นโยบายในการรับ ส่งนักเรียนอย่างชัดเจน 
16. กลยุทธ์ในการรับนักเรียนและการทบทวนนวัตกรรมการคัดเลือก

นักเรียนเข้าศึกษาต่อ จากการสอบคัดเลือกเป็นการให้โอกาส 
1.5 องค์ประกอบด้านผู้บริหาร ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้บริหาร และมีความคิดเห็นที่
สอดคล้องกัน ดังนี้ 

1.5.1 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1  
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มผู้บริหารระดับนโยบาย จ านวน 3 คน มี

ความเห็นสอดคล้องกัน คือ ผู้บริหารต้องมีคุณลักษณะที่มีความโดดเด่น เป็นนักบริหารจัดการที่เก่ง 
เพ่ือขับเคลื่อนการท างานขององค์กรไปสู่เปูาหมายที่ได้วางไว้อย่ามีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายของ
โรงเรียน ต้องเป็นบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพ ต้องทั้งเก่งและดี มีความเต็มใจและตั้งใจใน หาร
บริหารงานสูงมากเป็นพิเศษ เนื่องจากลักษณะงานและภาระงานของโรงเรียนที่มีลักษณะประจ ามี
ความแตกตา่งจากโรงเรียนทั่วไป ดังนั้น ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งโรงเรียนรวม
ไปถึงเข้าใจวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียนอย่างลึกซึ้ง เพ่ือวางนโยบายที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียนเพื่อให้มีเปูาหมายในการท างานจนเกิดผลส าเร็จ ผู้ บริหารต้องมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถรอบด้านทั้งด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี 
เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการบริหารเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน เป็นบุคคลที่ขวนขวายความรู้ มุ่งพัฒนาตนเองและผู้ ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมให้มี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ และควรมีอ านาจ มี power ในการระดมทรัพยากรและผลักดันแผนงานเพ่ือให้
หน่วยงานต้นสังกัดตอบรับ 
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1.5.2 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2  
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 3 คน  มีข้อคิดเห็น

ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ ผู้บริหารโรงเรียนลักษณะประจ าแบบนี้ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมสูง ใจดี มี
เมตตา มนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่ต้องเป็นคนที่มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ มี power ที่
จะระดมทรัพยากรและผลักดันโรงเรียนให้เกิดการพัฒนา เพราะผู้บริหารเป็นกลไกส าคัญที่จะน า
ความส าเร็จมายังองค์กรของตน และต้องเป็นนักสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการบริหารและการ
ด าเนินงาน สร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ เปูาหมายของโรงเรียนให้แก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองเป็นระยะๆ เพ่ือสร้างแรงขับเคลื่อนในการด าเนินงานและท าให้
บุคลากรทางการศึกษามีใจทุ่มเทในการพัฒนาโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปอย่างราบรื่น 
นอกจากนี้แล้วผู้บริหารมีความเต็มใจ ตั้งใจ มีความรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนสูงมากเป็นพิเศษ 
เนื่องจากลักษณะงานและภาระของงานของโรงเรียน  มีความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป และต้องอยู่
ในต าแหน่งเป็นระยะเวลานานมากพอจนมีความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียน เป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ 
สามารถใช้เทคโนโลยีในกระบวนการบริหาร และต้องสัมพันธ์ชุมชนเก่ง สร้างความตระหนักและความ
เข้าใจแก่ชุมชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้งด้านวัตถุและตัวบุคคล 

1.5.3 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มครูผู้สอน จ านวน 3 คน มีข้อคิดเห็นที่

สอดคล้องกัน ดังนี้ เป็นนักบริหารจัดการที่เก่ง ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รอบรู้เป็นที่พ่ึงด้านวิชาการ
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ มีความเต็มใจ ตั้งใจ มีความรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนสูงมากเป็น
พิเศษ ไม่ใช่มาเป็นผู้บริหารเพ่ือรอการโยกย้าย อยู่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นระยะเวลามากพอที่จะ
เห็นผลในการบริหาร ต้องพร้อมที่จะพัฒนาโรงเรียน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้อย่างดีเยี่ยมและ
มีประสิทธิภาพ เพราะการใช้ชีวิตในโรงเรียนประจ าจะเกิดปัญหาบ่อยครั้งทั้งจากผู้ใต้บังคับบัญชาที่
อาจเกิดการกระทบกันในเวลาท างาน จากนักเรียน จากผู้ปกครอง จากผู้ปกครอง ดังนั้น ผู้บริหารต้อง
ปรับตัวเก่ง แก้ปัญหาได้เก่ง ต้องมองคนออกและเลือกใช้คนให้ถูกกับงาน สามารถสร้างความเข้าใจใน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ เปูาหมายของโรงเรียนให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและ
ผู้ปกครองเป็นระยะๆ เพ่ือกระตุ้นการด าเนินงานและขับเคลื่อนกระบวนการท างานไปสู่เปูาหมาย
อย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบาย เพราะผู้บริหารเปรียบเสมือนกลไกในการน าพาความส าเร็จ
มายังองค์กรภายใต้การมีทีมปฏิบัติงานที่เข้มแข็ง 

1.5.4 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 3 คน มี

ข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ ความส าเร็จในการบริหารนั้นผู้บริหารเป็นตัวการส าคัญที่จะก่อให้เกิด
ความร่วมมือ ร่วมในในการท างาน ดังนั้น ผู ้บริหารต้องมีความเข้าใจว่า สังคมต้องการอะไร  
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วัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน เจตนารมณ์ในการก่อตั้งเป็นอย่างไร ต้องผสานทั้งสองส่วนนี้ให้เกิด
ทิศทางในการบริหารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ต้องมีวิสัยทัศน์ เก่ง ดี มีฝีมือรอบด้าน ต้อง
พัฒนาโรงเรียนทุกด้านไปพร้อมๆกันทั้งด้านวิชาการ สถานที่ บุคคล เทคโนโลยีและที่ส าคัญคือ ต้อง
เก่งทางด้านบริหารงบประมาณ เพราะงบประมาณเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินกิจกรรมต่างๆภายใน
โรงเรียน ต้องส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หรือแม้ แต่พัฒนา
ตนเอง  สร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนให้มากเพ่ือให้มีเครือข่ายของโรงเรียน มีภาพพจน์และบุคลิกภาพที่
ดีสมกับนามของโรงเรียนและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เนื่องจาก 
โรงเรียนประจ าเป็นสังคมปิด 

1.5.5 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5 คือ กลุ่มผู้มีอุปการคุณ จ านวน 2 คน มีข้อคิดเห็นที่

สอดคล้องกัน ดังนี้ ผู้บริหารโรงเรียนต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์การก่อตั้ง
โรงเรียนและมีอุดมการณ์ สามารถสร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ เปูาหมายของ
โรงเรียนให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองเป็นระยะๆ เพ่ือให้เกิดแรงขับ แรง
กระตุ้นในการด าเนินงาน สร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการการด าเนินงาน เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีใจทุ่มเทในการพัฒนาโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกันจนเกิดผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์บน
พ้ืนฐานของความตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละมีความรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนสูงเป็นพิเศษ สามารถ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารและมี power มากพอที่จะช่วยผลักดันการท างานให้เป็นไปตามแผนที่
ได้วางไว้ รู้จักเข้าหาผู้ใหญ่ มีบุคลิกภาพที่ดี ภาพพจน์ดี ท างานด้วยใจ มีความผูกพันต่อโรงเรียน หมั่น
พัฒนาตนเองให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียน บุคลิกภาพ
น่าเลื่อมใส  

1.5.6 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 6 
   ผู้เชี ่ยวชาญกลุ่มที่ 6 คือ กลุ ่มศิษย์เก่า จ านวน 2 คน มีข้อคิดเห็นที่

สอดคล้องกัน ดังนี้ ผู้บริหารต้องมืออาชีพ บริหารโรงเรียนอย่างมีทิศทางเพ่ือมุ่งสู่เปูาหมายที่วางจน
เกิดผลส าเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลในโรงเรียน น่าเคารพนับถือ ต้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนา กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าท าในสิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี มี power ที่จะ
ระดมทุนหรือทรัพยากรต่างๆ เพ่ือการพัฒนาโรงเรียน และต้องมี power เพ่ือผลักดันโรงเรียนให้
หน่วยงานต้นสังกัดเห็นความส าคัญและการ าเนินงานของโรงเรียนต้องแก้ปัญหาเก่ง ปรับตัวได้ดี 
มุ่งม่ัน ตั้งใจท างานบริหารงานแบบเชิงรุกแบบมีส่วนร่วม 

1.5.7 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 7 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มท่ี 7 คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 3 คน มีข้อคิดเห็น

ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ ผู้บริหารต้องมากด้วยฝีมือและประสบการณ์ในการบริหาร โรงเรียนประจ า 
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วิสัยทัศน์ดีเยี ่ยมและกว้างไกล บุคลิกภาพเหมาะสมกับชื่อโรงเรี ยน มีความเป็นมืออาชีพ มี
ความสามารถในการโน้มน้าวใจคน สร้างแรงจูงใจในการท างานแบบมีส่วนร่วมจากหลายๆฝุายที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สังคม ต้องมีความสามารถดึงชุมชนหรือสังคม
เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบริหารงานทั้งด้านบุคคลด้านวัตถุ และด้าน
งบประมาณ มีพลังอ านาจในการผลักดันโรงเรียนให้เกิดการยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัด กล้าคิด
กล้าท า กล้าตัดสินใจเด็ดขาด เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก แลในปัจจุบันสิ่งที่ผู้บริหารจะขาดไม่ได้คือ 
ความสามารถด้านเทคโนโลยี ด้าน ICT ซึ่งต้องสามารถน ามาปรับใช้ในกระบวนการบริหารโรงเรียนได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งต้องเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษา เป็นนัก
บริหารจัดการที่เก่ง เพราะการที่โรงเรียนจะเกิดการพัฒนาไปในทิศทางใดก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้บริหารด้วยที่
จะสามารถน าพาความส าเร็จมาสู่โรงเรียนมากน้อยเพียงใด 

   จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 กลุ่ม สามารถสรุปองค์ประกอบผู้บริหาร 
ได้ดังนี้ 

 
1. ความเต็มใจ ตั้งใจ มีความรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียน 
2. เข้าใจอย่างลึกซึ้งในเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียนและ

มีอุดมการณ ์
3. สร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียน 
4. ความสามารถในการระดมทุน 
5. สร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการบริหาร หมั่นพัฒนาตนเองในทุกด้าน

ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
6. พลังอ านาจ 
7. ความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียน 
8. ความเด็ดขาดในการตัดสินใจ 
9. คุณธรรมสูง  
10. บุคลิกภาพของผู้บริหาร  
11. วิสัยทัศน์กว้างไกล   
12. สร้างแรงขับเคลื่อนในการด าเนินงานโดยสร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ อุดมการณ์ เปูาหมายของโรงเรียนให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง  
13. ความสามารถด้านเทคโนโลยี 
14. สัมพันธ์ชุมชนชุมชน 
15. การส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเอง 
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16. ขับเคลื่อนกระบวนการท างานไปสู่เปูาหมายอย่างมีทิศทางที่สอดคล้อง
กับนโยบาย 

1.6 องค์ประกอบด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

1.6.1 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1  
     ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มผู้บริหารระดับนโยบาย จ านวน 3 คน มี
ความเห็นสอดคล้องกัน คือ บุคคลที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนแห่งนี้ต้องมีความมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน
เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน มีความตั้งใจ มีอุดมการณ์ มีใจรัก ทุ่มเท เสียสละ       
มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมาก เนื่องจากต้องดูแลเอาใจใส่นักเรียน
จะต้องอุทิศตนปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการอย่างเต็มก าลังสามารถ ในบทบาทของ
เพ่ือนร่วมงานต้องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนครูในการสร้าง team work ใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองนโยบายบริหารและท างานไปสู่เปูาหมายอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับ
นโยบาย ในบทบาทของครูผู้สั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ ต้องหมั่นพัฒนาตนเองใน
ทุกด้าน ทันยุคทันสมัย เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นผู้ที่มีจิตใจดี อดทนต่อสิ่งเร้าที่จะ
กระตุ้นให้เกิดความกดดันได้ เพราะการท างานในโรงเรียนประจ าสามารถก่อให้เกิดความเครียดได้ง่าย 
ครูควรต้องจัดเตรียมการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ อย่างมีคุณภาพ ครบครัน 
มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการเตรียมสื่อการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทากรศึกษา และที่ขาดไม่ได้คือ ต้องปลูกฝังจิตส านึกให้อยู่ในส านึกเกี่ยวกับสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุขอย่างถูกต้อง เนื่องจากโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เพ่ือเป็นการวางและสร้างพ้ืนฐานด้านคุณธรรมให้นักเรียนนอกเหนือจากคุณธรรม
ด้านอื่นๆ ดังนั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานที่แตกต่างจาก
โรงเรียนทั่วไป 

1.6.2 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 3 คน  มีข้อคิดเห็น

ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ ครูและบุคลากรทางการกศึกษาของโรงเรียนต้องเป็นบุคคลที่พร้อมทุ่มเท ท างาน
ด้วยความตั้งใจจริง ขยัน และมีภาพพจน์ที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ได้ดี เพราะครูจะมีความใกล้ชิดกับ
นักเรียนมาก เปรียบเป็นครูพ่อ ครูแม่ จึงต้องเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ในทุกด้าน และต้องมีคุณธรรม มี
ความเมตตา กรุณา เป็นบุคคลที่ขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ มีการจัดการเรียนการสอนที่
น่าสนใจสนองตอบต่อความต้องการ ความสนใจและความถนัดของนักเรียนได้ ดังนั้น ครูและบุคลากร
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ทาการศึกษาการได้รับขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงานและมีสวัสดิการที่ดี เนื่องจากเป็นผู้เสียสละและ
อุทิศตนในการปฏิบัติงานทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ  

1.6.3 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มครูผู้สอน จ านวน 3 คน มีข้อคิดเห็นที่

สอดคล้องกัน ดังนี้ เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษามีความใกล้ชิดกับนักเรียนมาก จึงต้องเป็น
บุคคลที่มีภาพพจน์ดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ได้ ต้องปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเวลาและนอก
เวลาราชการด้วยคามเต็มใจ ผูกพันกับโรงเรียน ปลูกฝังจิตส านึกที่ดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ได้แก่ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมไปถึงสถาบันครอบครัว เนื่องจากนักเรียนอยู่พักประจ าห่างไกล
ครอบครัวของตนเอง ครูจะต้องเป็นทั้งผู้สั่งสอนวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนและอบรม บ่มนิสัย คุณธรรม
จริยธรรมให้อย่างเข้มข้นให้สมกับนามโรงเรียน ต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การ
แก้ปัญหาในชั้นเรียน ในหอพัก ได้เป็นอย่างดี พร้อมรับมือกับปัญหาและความเปลี่ยนแปลงที่จะ
สามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

1.6.4 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 3 คน มี

ข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียน 
ท างาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจรัก มีอุดมการณ์ ขยันหมั่นพัฒนาตนเองในทุกด้านตามสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไป เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย มีการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับเนื้อหาร สาระวิชา ทั้งที่เป็นสื่อเนื้อหาและสื่อ
เทคโนโลยี  และที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งครูจะต้องปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง
ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างเข้มข้น เนื่องจากโรงเรียนจัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

1.6.5 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5 คือ กลุ่มผู้มีอุปการคุณ จ านวน 2 คน มีข้อคิดเห็นที่

สอดคล้องกัน ดังนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเป็นบุคคลมีความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียนที่ม ี      
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีอุดมการณ์ มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึง
ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์การก่อตั้งของโรงเรียน ด้วยสภาพการเป็นโรงเรียนประจ าครุและบุคลากร
ทางการศึกษาต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมตามบริบทของโรงเรียน ต้องท างานเก่ง มี
มนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนครูในการสร้าง team work ที่เข้มแข็งในการปฏิบัติงาน ต้องมีความสามารถ
ทั้งงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมายทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการและต้องมีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ที่ทันยุคทันสมัย มีวิธีการสอนที่น่าสนใจ หลากหลายที่ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะชีวิตของนักเรียน  และต้องปลูกฝังจิตส านึกในความเป็นไทย ทั้งด้านสังคม ประเพณี 
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วัฒนธรรม การเมืองอย่างเข้มข้น เพราะโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

1.6.6 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 6 
   ผู้ เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 6 คือ กลุ่มศิษย์เก่า จ านวน 2 คน มีข้อคิดเห็นที่

สอดคล้องกัน ดังนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ เพราะมีความ
ผูกพันและใกล้ชิดนักเรียนมาก ต้องอบรมสั่งสอนเรื่องราวต่างๆในทางที่ดีที่ถูกที่ควร สอนให้รู้จักการ
ใช้ชีวิตและให้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่สามารถเอาตัวรอดในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปได้ เป็นบุคคลที่
แก้ปัญหาและรับมือกับปัญหาได้ดี เพราะสังคมโรงเรียนประจ าเป็นสังคมปิดและมีปัญหาที่เกี่ยวกับ
นักเรียนมาก เป็นบุคคลที่มีความสามารถทางด้านการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วย
พัฒนา ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปพร้อมกับทักษะชีวิต มีใจรักในการท างาน มีอุดมการณ์ใน
การเป็นครูโรงเรียนประจ า มีความภาคภูมิใจในงานในสถานที่ที่ตนเองปฏิบัติงานหรือโรงเรียน  มี
ความสามารถหลายด้านที่จะช่วยกันท างานแบบมีส่วนร่วม แบบมี team work ที่เข้มแข็งในการ
พัฒนาโรงเรียน 

1.6.7 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 7 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มท่ี 7 คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 3 คน มีข้อคิดเห็น

ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเป็นบุคคลที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียน ติดตาม
ความประพฤติ และพร้อมที่จะช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มใจ อย่างก าลังสามารถ และควรเป็นบุคคลที่
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนได้เพราะนักเรียนจะใกล้ชิดและผูกพันและเห็นครูอยู่ทุกวัน รวมไปถึง
วางตัวเป็นกลางไม่แบ่งพรรคแบ่งฝุาย สามารถท างานแบบมีส่วนร่วมได้กับทุกคนและทุกฝุาย มีความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการท างาน เสียสละและทุ่มเทเป็นอย่างมาก เพราะครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อง
ปฏิบัติงานค่อนข้างหนักนอกเหนือจากในเวลาราชการแล้วยังต้องปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการด้วย 
ดังนั้น การชื่นชม ชมเชยหรือการได้รับขวัญและก าลังใจ รวมไปถึงการจัดสวัสดีการที่ดีให้แก่ครูก็
สามารถที่จะช่วยให้ครูมีก าลังแรงใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อง
เป็นบุคคลที่เข้าใจสภาพของโรงเรียน ของสังคมในโรงเรียน ของนักเรียน จึงต้องเป็นบุคคลที่แก้ปัญหา
ไดดี้  

   จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 กลุ่ม สามารถสรุปองค์ประกอบครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้ดังนี ้

1. อุดมการณ์ 
2. ความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
3. ความเข้าใจเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน 
4. การพัฒนาตนเอง 
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5. ความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียน 
6. คุณธรรม  
7. มนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
8. ตัวอย่างที่ดี  
9. การจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้า

ทางการศึกษา 
10. ปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
11. ได้รับขวัญและก าลังใจและมีสวัสดิการ 
12. ความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 

1.7 องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการส าหรับอนาคต ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

1.7.1 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1  
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มผู้บริหารระดับนโยบาย จ านวน 3 คน มี

ความเห็นสอดคล้องกัน  คือ โรงเรียนต้องมีการพลิกโฉมโรงเรียนใหม่ เพราะโรงเรียนมีข้อได้เปรียบใน
การมีเวลาพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่ดีให้แก่นักเรียน คุณภาพทางการศึกษาของ
โรงเรียนต้องสูงกว่าโรงเรียนทั่วไป เนื่องจาก ต้องเริ่มจากมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์
ของโรงเรียนให้ทันสมัยมีความสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ก าหนด Roadmap 
โดยเฉพาะของโรงเรียนเพ่ือน าสู่การปฏิบัติ โดยค านึงถึงประสิทธิผลในการด าเนินงานเพ่ือให้สมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ต้องมองหาโอกาสให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือบทบาท รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา ออกนอกระบบ มีอิสระ
ในการบริหารตนเองของโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีระบบการบริหารและการจัดการที่มีแนวโน้ม
ลดความเป็นระบบราชการลง แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในก ากับของรัฐ  โดยหน่วยงานต้นสังกัดต้องมีการการ
ก ากับ ติดตาม ดูแลการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้มีการถวายรายงานผลการ
ด าเนินงานหรือการบริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังสามารถและเต็ ม
ใจในการปฏิบัติงาน และในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมหรือเศรษฐกิจโรงเรียนควรมี
การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ เพราะถ้า
ยึดติดกับแบบเดิมโรงเรียนจะล้าหลัง รวมไปถึงโรงเรียนมีผู้อุปถัมภ์โรงเรียนมาตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน 
ดังนั้นการให้ความส าคัญผู้อุปถัมภ์หรือผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน รวมไปถึงคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน องค์กรภายในหรือที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนเพ่ือประโยชน์ ในการบริหาร
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โรงเรียน เช่น มูลนิธิเพ่ือการศึกษา สมาคมครูและผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง 
สมาคมศิษย์เก่า เป็นต้น จึงเป็นสิ่งส าคัญมากต่อการบริหารโรงเรียนในอนาคต เพราะบุคคลเหล่านี้
และหน่วยงานเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จ ต้องมีกิจกรรมสานสัมพันธ์กับ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาท่ีถือได้ว่าเป็นโรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้องกัน แต่ต้องมีกิจกรรมที่มีความโดดเด่น 
เป็นโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะทาง ทั้งนี้ต้องมาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน เพ่ือ
ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาและต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคมเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการผลิตนักเรียน เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนที่ด าเนินงานสนอง
พระราชด าริฯ เป็นต้น ต้องมีเครือข่ายกับโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ในการส่งต่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรมีการคัดเลือกนักเรียนที่มีวิธีการ
คัดเลือกท่ีดีแบบจริงจัง ต้องให้มีน้ าดีไม่มีน้ าเสีย เพราะชื่อของโรงเรียนเป็นสิ่งบ่งบอกคุณภาพนักเรียน 
ดังนั้น เมื่อนักเรียนได้จบการศึกษาไปกลายเป็นศิษย์เก่า โรงเรียนต้องมีการติดตามผลงาน ความส าเร็จ
ของศิษย์เก่า เพราะนั่นหมายถึง ชื่อเสียง ความส าเร็จของโรงเรียน ในทางด้านการจัดการศึกษา ต้องมี
ทุนการศึกษาเรียนฟรีแบบให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด โดยค านึงถึงผลการเรียนเป็นเกณฑ์ หรือนักเรียนบาง
รายฐานะทางบ้านไม่สู้ดีแต่ผลการเรียนดีก็ควรได้รับความช่วยเหลือโดยได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน 
หรือมีทุนการศึกษาให้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งปริญญาตรี โท เอก ตามความพอใจของนักเรียน 
แต่อาจมีข้อผูกพันทางการศึกษาว่าเมื่อศึกษาจบแล้วต้องกลับมาช่วยพัฒนาโรงเรียนเป็นระยะเวลา
เท่าใด ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันก าหนดวิธีหรือแนวทางเฉพาะในการสรรหาบุคคลที่จะด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน  ครู ในกรณีที่มีการรับย้าย หรือครูผู้ช่วยในกรณีบรรจุใหม่ เพราะโรงเรียนมี
ลักษณะที่ต่างจากโรงเรียนทั่วไป ต้องได้คนที่เต็มใจ ทุ่มเท เสียสละและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
รวมไปถึงต้องก าหนดแนวทางการคัดเลือกครูสายผู้สอนและครูหอพัก ในกรณีที่ครูขาดแคลนแล้วต้อง
มีการจ้างงาน โดยก าหนดวัยวุฒิคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถสูง และมีความอดทน เสียสละ ทุ่มเทใน
การปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประจ า ผู้บริหารใช้ระบบคุณธรรมใน
การบริหารงานบุคคลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเป็นขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด และ
พร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร ในเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการมีครู
พ่ีเลี้ยงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานเพื่อให้ครูมีความรู้ทางด้านภาษามาก
ขึ้น โดยอาจใช้วิธีการจัดกลุ่มครู ที่ใช้เวลาในการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ เช่น ครูบรรจุใหม่ศึกษาดูงาน
การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาหรือโร งเรียนที่เป็นเลิศในประเทศครูที่
ปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 5 ปี ศึกษาดูงานโรงเรียนประเภทเดียวกันในโซนภูมิภาคเอเชีย เป็นต้น  
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาควรได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็น
การเฉพาะ รวมไปถึงการจัดสรรอัตราก าลังครูให้เหมาะสมกับปริมาณและสภาพความยากล าบากของ
งานและมีอัตราส่วนของจ านวนครูต่อจ านวนนักเรียนสูง เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจ าที่มีครูดูแล
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นักเรียนเกือบตลอดเวลา โรงเรียนต้องมีระบบบริหารจัดการอาหารเลี้ยงนักเรียนและบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะนักเรียนและบุคลากรมีตัวเลือกทางด้านนี้ไม่มากเท่าใดนัก มีระบบบริหารจัดการ
หอพักที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการอยู่อาศัยและการเรียนรู้ ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีและ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สร้างบรรยากาศ สถานที่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีระบบบริหารจัดการห้องสมุดที่
ทันสมัยและแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในชีวิตอย่างครบครันทั้ง
ทางด้านวิชาการ สุขภาพ จิตใจ โดยด้านวิชาการควรมีการปรับหลักสูตรของโรงเรียนตามวัตถุประสงค์
ในการก่อตั้งและต้องมีความสอดคล้องทันสมัยกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น หลักสูตรสองภาษา 
(ไทย-จีน, ไทย-อังกฤษ) เป็นต้น โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาหลักในการสอน ด้านสุขภาพควรมี
ลานกีฬาที่หลากหลายตอบสนองต่อความสนใจของนักเรียน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาและควรมีบริการรถรับ ส่งนักเรียนที่มีภูมิล าเนาที่ห่างไกลจาก
โรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดราชบุรี 

1.7.2 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2  
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 3 คน มีความเห็น

สอดคล้องกัน  คือ อยากให้โรงเรียนมีชื่อเสียงในระดับต้นๆ ของประเทศ ดังนั้น ต้องมี  การปรับกล
ยุทธ์กระบวนการบริหารใหม่ โดยค านึงถึงความสมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
และเกิดการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน มีอิสระในการบริหารตนเองของโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ มี
แนวโน้มลดความเป็นระบบราชการลง แต่ต้องมีการถวายรายงานผลการด าเนินงานหรือการบริหาร
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง   โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดก ากับ ติดตาม ดูแลการด าเนินงานของโรงเรียน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เนื่องจากโรงเรียนถูกก่อตั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ จึงควรมีการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างสมพระเกียรติและควรได้รั บการเอาใจ
จากต้นสังกัดด้วย ซึ่งในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนต้องสร้างหรือ จัดกิจกรรมที่มีความโดด
เด่นและปฏิบัติจนเป็นที่ประจักษ์เกิดการยอมรับ ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะทาง 
เรียกได้ว่าถ้าเอ่ยถึงกิจกรรมนี้ต้องที่โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเท่านั้น ต้องร่วมมือ  
ประสานงานกันในการสร้างเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้มีความโดดเด่น นอกจากนี้แล้วการที่โรงเรียนมี
หน่วยงานหรือมีภาคีต่างๆเข้ามาสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนถือว่าเป็นเรื่องที่ ดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ดังนั้น จึงควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานและภาคีต่างๆเหล่านี้ทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้เข้ามามีบทบาทเพ่ือประโยชน์ของโรงเรียน ต้องมีการจัดตั้ง สมาคมฯ ชมรมฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนเพ่ือสนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและเพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์
โรงเรียนผ่านหน่วยงาน ส าหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านตัวบุคคลนั้น ต้องให้ความส าคัญกับผู้มีอุปการ
คุณและศิษย์เก่าของโรงเรียน เนื่องจากบุคคลเหล่านี้รู้จักและมีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเป็นอย่างดี  
เมื่อโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมขึ้นจึงควรเชิญบุคคลเหล่านี้มาร่วมงานเพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญและ
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ประโยชน์ที่เกิดข้ึนและจะได้เกิดการประชาสัมพันธ์ผ่านตัวบุคคลอีกทางหนึ่ง นอกจากมีการบริหารใน
ส่วนของโรงเรียนแล้วต้องมีการบริหารจัดการระบบหอพักอย่างเป็นระบบและทันสมัย เพ่ือความมี
ระเบียบวินัย เพื่อรองรับการใช้ชีวิตที่เปรียบเสมือนบ้านของนักเรียน ส าหรับบุคคลที่จะเข้ามา
ปฏิบัติงานในโรงเรียนแห่งนี้ทั้งสายผู้บริหาร สายผู้สอน สายสนับสนุนการสอน ต้องมีการก าหนดแนว
ทางการคัดเลือกหรือสรรหา ที่มีวัยวุฒิ คุณวุฒิที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถสูง และมีความ
อดทน เสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติงานถ้ามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประจ าจะถือว่า
เป็นเรื่องที่ดีมาก แต่ทั้งนี้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดสรรอัตราก าลังครูต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
กับปริมาณและสภาพความยากล าบากของงานในโรงเรียน ควรมีอัตราส่วนของจ านวนครูต่อจ านวน
นักเรียนสูง เพราะครูต้องดูแลนักเรียนเกือบตลอดเวลา สร้างขวัญ ก าลังใจและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น มีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทน
เป็นการเฉพาะ ต้องส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร ในเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
เพ่ือเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่ครูและบุคลากร ส าหรับนักเรียนควรมีการพัฒนาต่อยอดความสามารถ 
ศักยภาพของนักเรียน ส่งเสริมปัจจัยทางการศึกษามีทุนการศึกษาเรียนฟรี ยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา
ให้ส าหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีและควรเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด 
แต่ถ้านักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนก็ควรมีการ
สนับสนุนทุนการศึกษาให้เรียนในระดับสูงสุดตามศักยภาพของนักเรียนแต่อาจมีข้อผูกพันให้มาใช้ทุน
เพ่ือน าความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน พัฒนานักเรียนที่เป็นรุ่นน้องต่อไป ส าหรับใน
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเมื่อนักเรียนจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก็พยายามไปสอบ
คัดเลือกเข้าโรงเรียนอ่ืนที่มีความเป็นเลิศทางด้านต่างๆ ดังนั้น โรงเรียนจึงควรสร้างเครือข่ายในการส่ง
ต่อให้นักเรียนได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่เป็นเลิศ  โรงเรียน
ต้องมีสถานที่ที่เหมาะสม มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการใช้ชีวิต
อย่างครบครันและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ เพราะส าหรับโรงเรียนประจ าก็คือบ้านหลังที่
สองของนักเรียน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดสอนหลักสูตรสองภาษา ซึ่งเป็นภาษาที่เอ้ือ
ต่อการด ารงชีวิตโดยไม่ละทิ้งภาษาไทย มีอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน ของบุคลากร
อย่างเพียงพอ เช่น อุปกรณ์กีฬา สนามกีฬา เครื่องดนตรี สปอร์ตคลับ ฟิตเนต สระว่ายน้ า เป็นต้น 
รวมไปถึงการมีห้องสมุดที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีรองรับ สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือรองรับ
การใช้งานทั้งผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน เพื่อเข้าถึงความรู้
บนเครือข่ายแบบออนไลน์ เพ่ือให้นักเรียนและครูผู้สอนค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม รวมไปถึงการสนทนา
ผ่านเครือข่ายแบบออนไลน์ระหว่างนักเรียนด้วยกัน ระหว่างนักเรียนกับครูหรือครูกับครูเพ่ือแชร์และ
แลกเปลี่ยนความรู้ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น สิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ควรจะมีในอนาคตคือ การมีบริการรถ
รับส่งนักเรียนในสัปดาห์กลับบ้าน ไม่ใช่แค่บริการในพ้ืนที่ต่างจังหวัดทางภาคใต้ แต่ควรจะมีบริการให้
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ครอบคลุมพ้ืนที่ที่เป็นภูมิล าเนาของนักเรียนมากที่สุด รวมทั้งในจังหวัดราชบุรี ก าหนดจุดนัดหมายใน
การรับส่ง เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง 

1.7.3 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที ่3 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มท่ี 3 คือ กลุ่มครูผู้สอน จ านวน 3 คน มีความเห็นสอดคล้อง

กัน คือ โรงเรียนต้องมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ ต้องมีนโยบาย มีมาตรการ มีเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเข้ามา
ปฏิบัติงานทั้งสายผู้บริหาร สายครูผู้สอน และสายสนับสนุนการสอน เพ่ือให้ได้คนดีมีฝีมือ มาพัฒนา
โรงเรียนให้มีชื่อเสียงอยู่ในระดับต้นๆของประเทศ เพราะโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนที่เน้นคุณภาพทั้ง
ด้านกายภาพ ด้านบุคคล ด้านวินัย ก าหนดนโยบายหรือแนวทางการด าเนินงานที่มีความเฉพาะ 
โรงเรียนมีข้อได้เปรียบในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่
ดีให้แก่นักเรียนมากกว่าโรงเรียนทั่วไป ต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร
ของโรงเรียนให้มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งและต้องมีความสอดคล้องทันสมัยกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่ายิ่งด้านภาษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน มีนักเรียน
ทุนที่ได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีนักเรียนที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่ก าหนดเพ่ือยกเว้น
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเสื้อผ้าชุดนักเรียน ค่าซักรีด เป็นต้น หรืออาจต้องมี การ
ปรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและมีความคุ้มค่า เพื่อเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจของ
ผู้ปกครอง นักเรียน ในการเข้ามาศึกษา ให้โรงเรียนออกนอกระบบมีลักษณะการบริหารเช่นเดียวกับ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีอิสระในการบริหารตนเองอย่างเต็มรูปแบบ ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมสูง
และต้องใช้ระบบคุณธรรมในการบริหาร  เร่งประสานความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์กับ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งแต่เดิมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสาขาของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้ง
เรื่องการเข้ารับการอบรม การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
เป็นการส่งเสริมภาพพจน์ของบุคลากร ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่มีบุคลากรเรียนจบใน
ระดับสูง เมื่อผู้ปกครองทราบข่าวก็เกิดแรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อ  ส าหรับ
อัตราก าลังก็มีผลต่ออนาคตของโรงเรียนเช่นเดียวกัน บางสาขาวิชาก็ขาดแคลนครูผู้สอน ผู้บริหารต้อง
มี power ในการหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่เติมเต็มในสาขาที่ขาดแคลน ทั้งนี้การจัดสรรอัตราก าลัง
ครูต้องมีความเหมาะสมกับปริมาณของโรงเรียนรวมไปถึงสภาพความยากล าบากของงานในโรงเรียน
ประจ า และควรมีอัตราส่วนของจ านวนครูต่อจ านวนนักเรียนสูง เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจ าที่มีครู
ดูแลนักเรียนเกือบตลอดเวลา ต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ในกรณีที่ไม่
สามารถหาบุคลากรที่เป็นข้าราชการได้ ต้อมีการคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในกรณีการจ้างงาน 
โรงเรียนต้องก าหนดแนวทางการคัดเลือกครูสายผู้สอนและครูหอพัก ให้มีวัยวุฒิที่เหมาะสมกับสภาพงาน 
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มีคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถสูง  มีความอดทน เสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติงานและควรมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประจ า ซึ่งบุคลากรของโรงเรียนควรได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะ ส าหรับศิษย์เก่านั้น โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ศิษย์
เก่ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดึงศิษย์เก่า ภาคีต่างๆ เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนอย่างหลากหลายเพ่ือ
เป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน มีหอพักนักเรียนและบุคลากรที่ทันสมัย ค่อนข้างสะดวกสบายและมี
บริการต่างๆ ที่เอ้ือต่อการใช้ชีวิตและเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดหาสาธารณูปโภคที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
ด้านแหล่งน้ า ซึ่งส าคัญมากเนื่องจากในฤดูแล้งโรงเรียนไม่มีน้ าไว้ใช้อุปโภคอย่างเพียงพอ มีโรงอาหาร
ที่สะอาดถูกหลักโภชนาการและอนามัย มีอาหารที่เป็นประโยชน์และมีความหลากหลาย ผู้ประกอบการ
ต้องเห็นประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับมากกว่าประโยชน์ที่ตนจะได้รับแต่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการไม่
ขาดทุน เพ่ือที่ผู้ประกอบการจะได้คัดสรรวัตถุดิบที่ดีมาประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียน มีห้องสมุดที่
ทันสมัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครันสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบสื่อสารแบบไร้สาย อินเตอร์เน็ต  
จากที่ใดก็ได้ในโรงเรียน มีหนังสือท่ีทันยุคสมัยหรือสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เหมาะสมกับความต้องการ
และความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก โรงเรียนควรสร้างช่องทางติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียนบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เพ่ือให้สังคมภายนอกรับทราบการด าเนินงานของโรงเรียน เช่น Facebook 
Line Instagram เป็นต้น รวมถึงการมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพสังคม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การก่อตั้ง เปิดห้องเรียนที่เน้นตามความถนัด 

1.7.4 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 3 คน มี

ความเห็นสอดคล้องกัน คือ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วย
วัตถุประสงค์พิเศษ ดังนั้น โรงเรียนจึงควรมีความพิเศษ มีความเฉพาะที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป 
การพัฒนาโรงเรียนหรือทิศทางการพัฒนาควรมีการก าหนด roadmap โดยเฉพาะ ซึ่งต้องค านึงถึง
ความส าเร็จหรือประสิทธิผลในการบริหาร และความสมพระเกียรติ เป็นหลัก ทั้งนี้ในการบริหาร
โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน รวมไปถึงต้องมีการจัดองค์กรภายในหรือที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพ่ือประโยชน์ ในการบริหารโรงเรียน เช่น มูลนิธิเพ่ือการศึกษา สมาคมครูและ
ผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น เพราะบุคคลและองค์การเหล่านี้จะช่วยให้
การบริหารเป็นไปอย่างราบรื่น รวมไปถึงการกระชับความสัมพันธ์กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่เป็น
โรงเรียนแม่ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เพ่ือเสริมความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ส่งเสริม
ให้เป็นโรงเรียนที่เน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนเฉพาะทาง และต้องเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน 
ศิษย์เก่า ภาคีต่างๆ มีส่วนร่วมหรือบทบาท รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาหรือเข้ามาพัฒนา
โรงเรียนเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอีกทางหนึ่ง หน่วยงานต้นสังกัดต้องก ากับ ติดตาม ดูแล
การด าเนินงานของโรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการถวายรายงานผลการด าเนินงานหรือ
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การบริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมหรือเศรษฐกิจควรทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของโรงเรียน และโรงเรียนออกนอกระบบเต็มรูปแบบ อาจลดความเป็น
ระบบราชการลง มีบอร์ดบริหารเช่นเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ต้องมีการประสานหน่วยงาน
หรือนักวิจัยภายนอกให้ท าการศึกษา วิจัยความส าเร็จของศิษย์เก่า เพราะความส าเร็จของศิษย์เก่าจะ
สะท้อนความเข้มแข็งทางวิชาการที่โรงเรียนมีให้จนศิษย์เก่าสามารถประสบความส าเร็จในการด าเนิน
ชีวิต เนื่องจากโรงเรียนนี้มีลักษณะประจ าการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาครู พัฒนานักเรียนหรือการจัด
กิจกรรมในโรงเรียนจึงมีข้อได้เปรียบ คุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนจึงต้องมีมาตรฐานสูง
กว่าโรงเรียนทั่วไป ต้องก าหนดวิธีหรือแนวทางเฉพาะในการสรรหาบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
โรงเรียน  ครู/ครูผู้ช่วย เนื่องจากโรงเรียนมีลักษณะที่ต่างจากโรงเรียนทั่วไป  เพราะบุคคลเหล่านี้เป็น
ตัวขับเคลื่อนกระบวนการท างานถ้าได้คนดีมีประสิทธิภาพงานที่ได้ก็จะดีและมีประสิทธิภาพด้วย ใน
การพัฒนาบุคคลโรงเรียนต้องส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเองทั้งของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนให้มากที่สุดเพราะทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนจะเป็นผลสะท้อนของการบิหาร
ที่เกิดผลส าเร็จ ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้ครูมีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดย ได้รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากโรงเรียน และควรมีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้า
มาปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนและโรงเรียนเป็นหลัก ควรได้รับการ
จัดสรรอัตราก าลังครูให้เหมาะสมกับปริมาณงานและสภาพของงานในโรงเรียนต้องมีอัตราส่วนของ
จ านวนครูต่อจ านวนนักเรียนสูง เพราะการดูแลนักเรียนนอกเวลาราชการเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ครูทุก
คนต้องช่วยกัน จากผลการปฏิบัติงานของครุและบุคลากรทางการศึกษาจะเป็นตัวที่จะถูกน าไปใช้ใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทน ซึ่งทางหน่วยงานต้นสังกัดควรมีการก าหนดเกณฑ์
ส าหรับเรื่องนี้เป็นการเฉพาะส าหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้แล้ว โรงเรียน
ควรมีการส่งเสริมนักเรียนที่ก าลังจะจบการศึกษาให้มี โอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีการสร้าง
เครือข่ายโรงเรียนที่เป็นเลิศส าหรับส่งต่อนักเรียนให้เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
มหาวิทยาลัยชั้นน า โดยมีการสนับสนุนทุนการศึกษา อาจมีข้อผูกพันในการใช้ทุนให้กลับมาปฏิบัติงาน 
โรงเรียน เพื่อน าความรู้ความสามารถมาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนต่อไป ด้วยความที่เป็นโรงเรียนประจ า 
โรงเรียนจึงควรมีบริการต่างๆท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต มีระบบบริหารจัดการหอพักที่
มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการอยู่อาศัยและการเรียนรู้ มีระบบบริหารจัดการอาหารเลี้ยงนักเรียนและ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความหลากหลายและถูกหลักโภชนาการ มีระบบบริหารจัดการห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้องสมุดมีความทันสมัยน่าใช้บริการ มีสถานที่ อุปกรณ์กีฬาไว้
บริการ เช่น  sport club ลานกีฬาหรืออาคารอเนกประสงค์ สระว่ายน้ า  มีระบบ ICT ที่ทันสมัย 
สัญญาณอินเตอร์เน็ตมีความแรงมากพอที่นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้และการสื่อสารกับ
ครูผู้สอนโดยใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ Smart Phone ได้ทุกที่ทุกเวลา เพ่ิมระบบช่อง
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ทางการสื่อสารของโรงเรียนกับสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Facebook Line Instagram เป็นต้น 
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน ควรมีบริการรถรับ ส่งนักเรียนที่มีภูมิล าเนาที่ห่างไกลจาก
โรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดราชบุรี รวมไปถึงปรับค่าใช้จ่ายต่างๆของโรงเรียน 
(ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา/ค่าเทอม) ให้มีความเหมาะสมและมีความคุ้มค่า เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
ตัดสินใจของผู้ปกครอง นักเรียน ในการเข้ามาศึกษา 

1.7.5 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5 คือ กลุ่มผู้มีอุปการคุณ จ านวน 2 คน มีข้อคิดเห็นที่

สอดคล้องกัน  ดังนี้ โรงเรียนต้องให้ความส าคัญกับผู้อุปถัมภ์โรงเรียน รวมไปถึงการให้ความส าคัญกับ
การจัดองค์กรภายในหรือที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนเพ่ือประโยชน์ ในการบริหารโรงเรียน เช่น มูลนิธิเพ่ือ
การศึกษา สมาคมครูและผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น เมื่อเวลาโรงเรียน
มีกิจกรรมควรเชิญบุคคลเหล่านี้หรือองค์กรเหล่านี้ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน เพ่ือ
เป็นการแสดงให้เห็นการด าเนินงานของโรงเรียนสู่สายตาคนภายนอกและเป็นการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอีกทางหนึ่ง ต้องจัดกิจกรรม จัดการเรียนรู้ให้มีความโดดเด่น มีความเป็นเอกลักษณ์ ส่งเสริม
ให้เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะทาง ที่เน้นพัฒนาความสามารถและความถนัดของ
นักเรียน เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนที่ด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ เป็นต้น ซึ่ง
ควรจะมีการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา หรือโรงเรียนอ่ืนที่มี
ความเป็นเลิศ เพ่ือเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ทั้งนี้การบริหาร
โรงเรียนให้เกิดผลส าเร็จต้องมีการก าหนด Roadmap โดยเฉพาะและต้องสร้างความเข้าใจกับทุกคน
ในสถานศึกษาเพ่ือน าสู่การปฏิบัติ  ในการก าหนด Roadmap นี้ต้องค านึงถึงบริบทของโรงเรียน 
ค านึงถึงประสิทธิผลที่ เกิดขึ้นในการด าเนินงานเพ่ือให้สมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจต้องได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและต้องเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมหรือบทบาท รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา  เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความ
ต้องการของสังคมและสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป และโรงเรียนต้องมุ่งมั่นพัฒนาต่อไป 
เนื่องจากมีการแข่งขันทางการศึกษาสูง โรงเรียนคู่แข่งก็มีเพิ่มขึ้น หน่วยงานต้นสังกัดจึง ควรให้
ความส าคัญ ก ากับ ติดตาม ดูแลการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมี
การถวายรายงานผลการด าเนินงานหรือการบริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง อาจต้องมีการทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของโรงเรียน เมื่อสภาพสังคมหรือเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิด
การบริหารและด าเนินงานที่ทันยุค ทันสมัย รัฐควรให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหารตนเอง ออกนอก
ระบบอย่างเต็มรูปแบบ คล้ายกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ท่ีมีแนวโน้มลดความเป็นระบบราชการลง
ส าหรับด้านบุคคล ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน ดังนี้  การบริหารงานบุคคลเป็นเรื่องที่ส าคัญ
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มาก ควรใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงาน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการพัฒนา
บุคลากรของโรงเรียนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญ เพราะทุกคนที่อยู่ปฏิบัติงานในโรงเรียนล้วน
แล้วแต่เป็นกลไกลและเป็นก าลังส าคัญในการด าเนินงานของโรงเรียนจนประสบผลส าเร็จตามแนวทาง 
ตามเปูาหมายที่วางไว้จนโรงเรียนมีชื่อเสียง ดังนั้น โรงเรียนที่มีลักษณะประจ าเช่นนี้ ต้องได้รับการ
จัดสรรอตัราก าลังครูให้เหมาะสมกับปริมาณ ภาระงานที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งควรมีอัตราส่วนของจ านวนครู
ต่อจ านวนนักเรียนสูง เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจ าที่ มีครูดูแลนักเรียนเกือบตลอดเวลาควรมี
การก าหนดเกณฑ์ แนวทาง วิธีการเฉพาะ ในการสรรหาบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน 
ต้องได้บุคคลที่มีความพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการพัฒนาโรงเรียน  และต้องการก าหนดเกณฑ์ 
แนวทาง วิธีการเฉพาะในการรับย้ายข้าราชการครหูรือจ้างครูสายผู้สอน สายสนับสนุนการศึกษา และ
ครูผู้ช่วย เนื่องจากโรงเรียนมีลักษณะที่ต่างจากโรงเรียนทั่วไป ควรเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนประจ า เพราะภาระงานที่ต้องปฏิบัติมากกว่าโรงเรียนทั่วไป การได้รับขวัญ 
ก าลังใจ จึงเป็นเรื่องส าคัญ ดังนั้น จึงควรมีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะส าหรับผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่แตกต่างจากโรงเรียน          
ทั่วไป ส่งเสริมให้ครูได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เป็นการส่งเสริมภาพพจน์ของตัวครูและ
ภาพลักษณ์ของโรงเรียน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษา และ
ต้องให้ทั้งครูที่อยู่เดิมและครูที่เพ่ิงมาปฏิบัติหน้าที่ศึกษาดูงานในโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศและประสบ
ความส าเร็จในการบริหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการจัดกลุ่มหมุนเวียนกันโดยใช้เวลาใน
การปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ เนื่องจากโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจ า ท าเล ที่ตั้ง
ของโรงเรียนจึงต้องอยู่ไกลสังคมเมือง ดังนั้น การมีบริการรถรับส่งไว้บริการนักเรียนและผู้ปกครองใน
สัปดาห์กลับบ้านเป็นเรื่องที่ควรท า และต้องบริการทั้งนักเรียนที่มีภูมิล าเนาต่างจังหวัดและในจังหวัด
ราชบุรี เพ่ือเป็นการสร้างจุดขายของโรงเรียนและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง เป็นกลวิธีที่สามารถ
ให้เกิดความเชื่อม่ันในการส่งบุตรหลานมาเรียนอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้แล้ว ยังมีปัจจัยอ่ืนที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อ เช่น ค่าบ ารุงการศึกษา สาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวก เนื่องจาก
ผู้ปกครองและนักเรียนก็คาดหวังว่า การใช้ชีวิตในโรงเรียนประจ าต้องคล้ายกับบ้าน โรงเรียนจึงควรมี
กลยุทธ์ในการดึงนักเรียนให้เข้ามาศึกษาที่นี่ เช่น การปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าบ ารุงการศึกษา 
ค่าเสื้อผ้า ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ มีทุนเรียนฟรีจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี 
โดยไม่ค านึงถึงฐานะ เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด และควรมีทุนการศึกษาส่งเรียนต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้นไป โดยอาจมีข้อผูกพันในการให้ทุน กลับมาใช้ทุนโดยการเป็นครูสอนในโรงเรียน ด้าน
ความเป็นอยู่ หอพักอาศัยต้องมีความทันสมัย น่าอยู่ มีสิ่งอ านวยความสะดวก มีห้องสมุดที่ทันสมัยไว้
บริการ มีลานกีฬา อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ดนตรีตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน มีอาหาร
เลี้ยงนักเรียนที่มีความหลากหลาย มีความสะอาด มีความเป็นระบบ และมีระบบการสื่อสารบน
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เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย ที่นักเรียนและครูสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และ
สามารถสื่อสารกับครูผู้สอนโดยใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งและต้องมีความสอดคล้องทันสมัยกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น หลักสูตรสองภาษา (ไทย-จีน, ไทย-อังกฤษ) รวมไปถึงต้องตอบสนอง
ความสนใจและความถนัดขอนักเรียนได้เป็นอย่างดี เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 

1.7.6 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 6 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 6 คือ กลุ่มศิษย์เก่า จ านวน 2 คน มีข้อคิดเห็นที่

สอดคล้องกัน ดังนี้ ควรดึงศิษย์เก่าและภาคีต่างๆ เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนและควรให้มีการศึกษา วิจัย
ความส าเร็จของศิษย์เก่าจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก เนื่องจากความส าเร็จของศิษย์เก่าส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากความเข้มแข็งทางวิชาการที่โรงเรียนมีให้จนศิษย์เก่าสามารถประสบความส าเร็จใน
การด าเนินชีวิต และต้องมีการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านตัว
บุคคล ให้มีการจัดตั้งองค์กรภายในที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่น มูลนิธิเพ่ือการศึกษา สมาคมครูและ
ผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น หรือภาคเอกชนรวมไปถึงผู้อุปถัมภ์ ผู้
มีอุปการคุณแก่โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนให้มี 
ส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ร่วมกันก าหนดทิศทาง ก าหนดแผน
กลยุทธ์ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารโรงเรียนที่จะน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยต้องให้สมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและเกิดการพัฒนา
โรงเรียนในทุกด้านอย่างยั่งยืน หน่วยงานต้นสังกัดต้องให้คามส าคัญ ดูแล ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ของโรงเรียนอย่างจริงจัง รวมทั้งให้มีการถวายรายงานผลการด าเนินงานหรือการบริหารโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง การพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝุาย ซึ่งอาจต้องประสานและ
กระชับความสัมพันธ์กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่ง เป็นโรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้องกัน เพราะแต่เดิม
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการ ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะทาง และมีอิสระในการ
บริหารตนเองของโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมี
ระบบการบริหารและการจัดการที่มีแนวโน้มลดความเป็นระบบราชการลงทั้งนี้การที่จะเปลี่ยนแปลง
ไปลักษณะนี้ได้อาจต้องการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของโรงเรียน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพสังคมหรือเศรษฐกิจด้วย แต่ยังต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การก่อตั้งโง เรียนและ
สภาพสังคม นักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยสมัยก่อนต้องผ่านการสอบคัดเลือกถึงได้เข้า
มาศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้ แต่ปัจจุบันด้วยยุคสมัยและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการรับย้ายนักเรียน
เข้ามาโดยไม่ผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งนักเรียนที่รับเข้ามาถ้าผลการเรียนดี ความประพฤติดีก็ถือว่าดี
ไปแต่ถ้ามีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนได้ ดังนั้น ต้อง
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ปรับเปลี่ยนวิธีการในการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและต้อง
สอดคล้องกับสภาพสังคมด้วย และด้วยการแข่งขันทางการศึกษาของโรงเรียนอ่ืนๆที่มีมากขึ้น 
โรงเรียนต้องมีการปรับกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับนักเรียนคือ มีการให้ทุนการศึกษาในขณะที่นักเรียนศึกษาอยู่
ในโรงเรียนโดยดูจากผลการเรียนและความประพฤติเป็นเกณฑ์ โดยไม่มีข้อผูกพันในการใช้ทุน หรือมี
การให้ทุนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นคือในระดับอุดมศึกษา แต่อาจต้องมีข้อผูกพันในการใช้ทุน มอง
การณ์ไกลออกไปเลยให้กลับมาใช้ทุนโดยการเป็นครูสอนที่โรงเรียนแห่งนี้หรือต้อกลับมาท า
คุณประโยชน์ให้โรงเรียน ส าหรับด้านผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการการก าหนดคุณลักษณะ
ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเฉพาะและพิเศษ เพราะในต าแหน่งผู้บริหารนี้ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเข้ามาบริหาร
โรงเรียน ส าหรับครูผู้สอนก็เช่นเดียวกัน ควรมีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ และต้องมีการก าหนด
ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่เหมาะสม รวมไปถึงส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทั้งด้านการศึกษา
ต่อ การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างาน  โรงเรียนต้องมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้เหมือนกับบ้าน เพราะโรงเรียนเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง มีระบบบริหาร
จัดการอาหารเลี้ยงนักเรียนและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  ถูกสุขอนามัย ถูกหลักโภชนาการและมีเมนู
หลากหลายไม่จ าเจ มีหอพักที่สะอาด น่าพักอาศัยมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบครัน เอ้ือต่อการ
อยู่อาศัยและการเรียนรู้  มีสถานที่ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ดนตรี ไว้บริการตามความสนใจและความ
ถนัดของนักเรียน เช่น  sport club ลานกีฬาหรืออาคารอเนกประสงค์ สระว่ายน้ า และมีระบบ
บริหารจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรปรับค่าใช้จ่าย ให้มีความเหมาะสม
และมีความคุ้มค่าและมีบริการรถรับ ส่งนักเรียนที่มีภูมิล าเนาที่ห่างไกลจากโรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่
มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดราชบุรี มีระบบ ICT การสื่อสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย นักเรียน
สามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้และ สื่อสารกับครูผู้สอนโดยใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา และ
ควรใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยมีช่องทางการสื่อสารของโรงเรียนกับสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น Facebook  Line  Instagram เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการตัดสินใจของ
ผู้ปกครอง นักเรียน ในการเข้ามาศึกษา  

1.7.7 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 7 
   ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มท่ี 7 คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 3 คน มีข้อคิดเห็น

ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ โรงเรียนควรออกนอกระบบและมีอิสระในการบริหารตนเองของโรงเรียนอย่าง
เต็มรูปแบบ  จัดให้มีองค์กรภายในหรือที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่น มูลนิธิเพ่ือการศึกษา สมาคมครู
และผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ ในการบริหารโรงเรียน 
ให้ความส าคัญผู้อุปถัมภ์หรือผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน รวมไปถึงคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของโรงเรียน ภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมหรือบทบาท รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
ร่วมกันก าหนด Roadmap ในการด าเนินงาน เพื่อให้สมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
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พระบรมราชินีนาถและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และน าไปสู่การปฏิบัติจนเป็นที่ประจักษ์ ส่งเสริมให้
เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะทาง โดยต้องประสานและกระชับความสัมพันธ์กับโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา เหมือนในอดีตเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ รวมทั้งควรมีการถวาย
รายงานผลการด าเนินงานหรือการบริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนต้องสร้างเครือข่ายในการส่ง
ต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่
เป็นเลิศในกรณีที่มีนักเรียนต้องการไปศึกษาต่อในโรงเรียนอ่ืน เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับนักเรียน มี
ทุนการศึกษาเรียนฟรี ส าหรับนักเรียนปัจจุบันที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี โดยมีการก าหนด
คุณสมบัติเป็นเงื่อนไขในการให้ทุนแบบให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใดและควรส่งเสริมให้
นักเรียนปัจจุบันที่ก าลังจะจบการศึกษามีทุนการศึกษาให้ส าหรับศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึง
ปริญญาเอก ตามศักยภาพของนักเรียนส าหรับนักเรียนเรียนดีโดยมีข้อผูกพันในการใช้ทุนการศึกษาให้
กลับมาท างานเป็นครู เป็นพนักงานของโรงเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจผู้ปกครองในการส่ง
ลูกหลานเข้ามาศึกษา การที่ผลผลิตคือนักเรียนจะประสบความส าเร็จได้ ครูก็ต้องได้รับการพัฒนา
เช่นกัน ควรส่งเริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ สร้างเครือข่ายใน
การพัฒนาครูและควรส่งเริมให้ครูจบการศึกษาในระดับสูงๆ การที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนประจ าท าให้มี
ข้อได้เปรียบในการมีเวลาพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่ดีให้แก่นักเรียน  จึงควรปรับ
หลักสูตรของโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งและต้องมีความสอดคล้องทันสมัยกับสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนไป เช่น หลักสูตรสองภาษา (ไทย-จีน, ไทย-อังกฤษ) เป็นต้น โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็น
ภาษาหลักในการสอน เพราะโรงเรียนต้องมคีุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนที่สูงกว่าโรงเรียนทั่วไป  
มีระบบบริหารจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการหอพักที่มี
ประสิทธิภาพเอ้ือต่อการอยู่อาศัยและการเรียนรู้ มีระบบบริหารจัดการอาหารเลี้ยงนักเรียนและ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีสถานที่ อุปกรณ์กีฬาไว้บริการ เช่น  sport club ลานกีฬาหรืออาคาร
อเนกประสงค์ สระว่ายน้ าไว้อ านวยความสะดวก โดยเฉพาะควรมีบริการรถรับ ส่งนักเรียนที่มี
ภูมิล าเนาที่ห่างไกลจากโรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดราชบุรี เพ่ือสร้างกลยุทธ์ที่
เป็นทางเลือกในการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งลูกเข้ามาศึกษา 

    จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 กลุ่ม สามารถสรุปองค์ประกอบแนวทาง 
การบริหารจัดการส าหรับอนาคต ได้ดังนี้ 

1. คุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนต้องสูงกว่าโรงเรียนทั่วไป  
2. บทบาทของหน่วยงานต้นสังกัด 
3. การบริหาร การก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของโรงเรียน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมหรือเศรษฐกิจ 
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4. การถวายรายงานผลการด าเนินงานหรือการบริหารโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. การให้ความส าคัญแก่ผู้มีอุปการคุณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียน 

6. การจัดองค์กรภายในหรือที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
7. การศึกษา วิจัยความส าเร็จของศิษย์เก่า 
8. บทบาทและการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าและภาคีต่างๆ 
9. การมีทุนการศึกษาเรียนฟรี (ค่าบ ารุงการศึกษาฟรี) ส าหรับนักเรียนเรียน

ดีมีผล การเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
10. การมีทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกส าหรับ

นักเรียนเรียนดี 
11. การสร้างเครือข่ายในการส่งต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับ

การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่เป็นเลิศ 
12. การพัฒนาครูและบุคลากร 
13. การส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะทาง 
14. การสร้างสัมพันธภาพกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
15. การมีอิสระในการบริหารตนเองของโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ (ออก

นอกระบบ) 
16. การใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
17. การก าหนดวิธีหรือแนวทางเฉพาะในการสรรหาบุคคลที่จะด ารง

ต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน  ครู/ครูผู้ช่วย 
18. การจัดสรรอัตราก าลังครูและมีอัตราส่วนของจ านวนครูต่อจ านวน

นักเรียนสูง 
19. การก าหนดเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็น

การเฉพาะส าหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
20. การก าหนดแนวทางการคัดเลือกครูสายผู้สอนและครูหอพัก ในกรณี

การจ้างงาน 
21. การปรับค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา/ค่าเทอม) ให้มีความ

เหมาะสมและมีความคุ้มค่า 
22. ระบบบริหารจัดการสาธารณูปโภค หอพักและสิ่งอ านวยความสะดวก 
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23. บริการรถรับ ส่งนักเรียนที่มีภูมิล าเนาที่ห่างไกลจากโรงเรียน รวมถึง
นักเรียนที่มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดราชบุรี 

24. ระบบบริหาร ICT ทันสมัย 
25. ปรับหลักสูตรของโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งและต้องมี

ความสอดคล้องทันสมัยกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 19 คน ผู้วิจัย

ไดอ้งค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จ านวน 7 องค์ประกอบ
คือ 1) บริบทของโรงเรียนด้นกายภาพ  2) บริบทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 3) หน่วยงานต้นสังกัด    
4) โรงเรียน/สถานศึกษา 5) ผู้บริหาร 6) ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 7) การบริหารจัดการ
ส าหรับอนาคต ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาสังเคราะห์เนื้อหา (Content synthesis) 
และพัฒนาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ เพ่ือรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญในรอบท่ี 2 โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่ากลับไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่มเดิมจ านวน 19 คน ได้ผลการศึกษาดังข้อ 2 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นและความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ จากการ
ใช้เทคนิค EDFR รอบท่ี 2 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 19 คน ได้ตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 7 
องค์ประกอบ คือ 1) บริบทของโรงเรียนด้นกายภาพ  2) บริบทอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับ โรงเรียน             
3) หน่วยงานต้นสังกัด  4) โรงเรียน/สถานศึกษา 5) ผู้บริหาร 6) ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 
7) การบริหารจัดการส าหรับอนาคต ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาสังเคราะห์เนื้อหา 
(Content synthesis) และพัฒนาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (ratting scale) 5 ช่วง
คะแนน ได้จ านวน 106 ข้อกระทงค าถาม โดยแบ่งเป็น  

1. องค์ประกอบด้านบริบทของโรงเรียน สกัดข้อค าถามได้จ านวน 8 ข้อกระทงค าถาม  
2. องค์ประกอบด้านบริบทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน สกัดข้อค าถามได้จ านวน 8 ข้อ

กระทงค าถาม  
3. องค์ประกอบด้านหน่วยงานต้นสังกัด สกัดข้อค าถามได้จ านวน 8 ข้อกระทงค าถาม  
4. องค์ประกอบด้านโรงเรียน/สถานศึกษา สกัดข้อค าถามได้จ านวน 20 ข้อกระทง

ค าถาม  
5. องค์ประกอบด้านผู้บริหาร  สกัดข้อค าถามได้จ านวน 19 ข้อกระทงค าถาม  
6. องค์ประกอบด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา สกัดข้อค าถามได้จ านวน 11 ข้อ

กระทงค าถาม   
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7. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการส าหรับอนาคต สกัดข้อค าถามได้จ านวน 32 
ข้อกระทงค าถาม  
  จากนั้นผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างได้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม
เดียวกับการวิจัยในรอบแรกอีกครั้ง ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating scale)  เพ่ือให้
ผู้เชี่ยวชาญแสดงระดับความคิดเห็น  แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเพื่อหา   
ค่ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) เป็น
รายข้อกระทงค าถาม เพ่ือน าไปใช้ในการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการให้เกิดใน
ระดับมากขึ้นไป คือ มีค่ามัธยฐาน (Md.) ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่
สอดคล้องกันที่มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (QR.) ไม่เกิน 1.5 ขึ้นไปและค่าความแตกต่างระหว่าง       
ฐานนิยมกับมัธยฐาน (Mo.-Md.) มีค่าไม่เกิน 1.0 ซึ่งในรอบนี้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะได้รับรู้ข้อมูล
ปูอนกลับเชิงสถิติ (Statistical Feedbacks) เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวม ในแบบสอบถามจะแสดง
ค่ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) และค่า
ความแตกต่างระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐานของกลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอตามล าดับตัวแปรที่วิเคราะห์
ได้ดังนี ้

2.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัยด้านบริบทของโรงเรียนด้านกายภาพ ดังตารางที ่5 
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ตารางที ่5 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านบริบทของโรงเรียนด้านกายภาพ 
ข้อ

ที ่         รายการ 

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2) ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3) 
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1.บริบทของโรงเรียนด้านกายภาพ 

1. 

สภาพหรือสถานการณ์
ทางสังคมในปัจจุบัน
ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานหรือการ
บริหาร 

5.0 4.5 0.5 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 4.5 0.5 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

2. 
ความผันผวนทาง
การเมืองส่งผลต่อ
นโยบายในการบริหาร 

4.0 4.0 0 2.0 เห็นด้วย 
ไม่

สอดคล้อง 
4.0 4.0 0 1.0 เห็นด้วย สอดคล้อง 

3. 
สภาพเศรษฐกิจส่ง
ผลกระทบต่อรายได้
ของผู้ปกครอง 

5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

4. 

การได้รับการสนับสนุน
งบ ประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก 
องค์กรอิสระหรือ
เครือข่ายเพื่อการ
บริหาร 

5.0 4.5 0.5 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 4.5 0.5 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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ตารางที ่5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านบริบทของโรงเรียนด้านกายภาพ (ต่อ) 

ข้อ
ที่         รายการ 

ค่าทางสถิต ิ(EDFR รอบ 2) ค่าทางสถิต ิ(EDFR รอบ 3) 
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5. 

การศึกษาและวจิัย 
การจัดการศึกษาเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะใน
การบริหารงานและ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

6. 

การพัฒนาของโรงเรียน
อื่นที่มีจ านวนมากขึ้น 
ท าให้โรงเรียนมีคู่แข่ง 
เนื่องจากผู้เรียนมีทาง 
เลือกเพิ่มมากขึ้น 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

7. 
สถานที่หรือสภาพที่ตั้ง
ของโรงเรียน 

4.0 4.0 0 1.0 เห็นด้วย สอดคล้อง 4.0 4.0 0 1.0 เห็นด้วย สอดคล้อง 

8. 

ความปลอดภยัใน
โรงเรียน เนื่องจาก
สถานที่ตั้งของโรงเรียน
อยู่ไกลสังคมเมือง 

4.0 4.0 0 2.0 เห็นด้วย 
ไม่

สอดคล้อง 
4.0 4.0 0 1.0 เห็นด้วย 

ไม่
สอดคล้อง 
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จากตารางที ่ 5 จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรม

ราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านบริบทของโรงเรียนด้านกายภาพนี้มีผู้เชี่ยวชาญแสดงระดับความคิดเห็นที่
เห็นด้วยอย่างยิ่งต้องการให้เกิดอยู่ในระดับมากที่สุด ( 4.5 ≤ Md.  ≤ 5.0 ) จ านวน 5 ข้อค าถาม ดังนี้ 

  สภาพหรือสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันส่งผลต่อการด าเนินงานหรือการ
บริหาร, สภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ปกครอง, การได้รับการสนับสนุนงบ ประมาณ
จากหน่วยงานภายนอก องค์กรอิสระหรือเครือข่ายเพ่ือการบริหาร, การศึกษาและวิจัย การจัดการศึกษา
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเสริม สร้างสมรรถนะในการบริหารงานและติดตามผลการด าเนินงานในรอบปี , 
การพัฒนาของโรงเรียนอ่ืนที่มีจ านวนมากขึ้น ท าให้โรงเรียนมีคู่แข่ง เนื่องจากผู้เรียนมีทางเลือกเพ่ิม
มากขึ้น และมีผู้เชี่ยวชาญแสดงระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วย ต้องการให้เกิดอยู่ในระดับมาก (3.50 ≥ 
Md. ≥ 4.49) จ านวน 3 ข้อค าถาม ซึ่งทุกข้อค าถามมีค่า Md.= 4.0 คือ ความผันผวนทางการเมือง
ส่งผลต่อนโยบายในการบริหาร, สถานที่หรือสภาพที่ตั้งของโรงเรียน , ความปลอดภัยในโรงเรียน 
เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ไกลสังคมเมือง ซึ่งทุกข้อมีค่า Md. = 5.0 

  เมื่อท าการวิเคราะห์หาความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อ
กระทงค าถามนั้น โดยพิจารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Q.R. ≤ 1.5) ร่วมกับค่าความแตกต่าง
ระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐาน (Mo. – Md. ≤ 1) พบว่า ข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกัน จ านวน 6 ข้อกระทงค าถาม โดยเรียงล าดับจากความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมากที่สุด  ดังนี้  

  ข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด มีค่า Q.R. = 
0.25, Mo. – Md. = 0 คือ สภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ปกครอง   รองมาเป็น
ข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องมากรองลงมา มีค่า Q.R. = 1.0, Mo. – Md. =0 
คือ การศึกษาและวิจัย การจัดการศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารงาน   
และติดตามผลการด าเนินงานในรอบปี, การพัฒนาของโรงเรียนอ่ืนที่มีจ านวนมากขึ้น ท าให้โรงเรียนมี
คู่แข่ง เนื่องจากผู้เรียนมีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน สภาพหรือสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันส่งผลต่อการ
ด าเนินงานหรือการบริหาร, ได้รับการสนับสนุนงบ ประมาณจากหน่วยงานภายนอก องค์กรอิสระหรือ
เครือข่ายเพ่ือการบริหาร และสถานที่หรือสภาพที่ตั้งของโรงเรียน  

  และมีข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไมส่อดคล้องกัน จ านวน 2 ข้อ
กระทงค าถาม ซึ่งมีค่า Q.R. = 2.0, Mo. – Md. = 0 คือ ความผันผวนทางการเมืองส่งผลต่อนโยบาย
ในการบริหาร และความปลอดภัยในโรงเรียน เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ไกลสังคมเมือง เมื่อ
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่มีข้อกระทงค าถามเดียวกับแบบสอบถามในรอบที่ 2 กลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ยืนยันความคิดเห็นอีกครั้ง โดยแสดงค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และต าแหน่งค าตอบของ
ผู้เชี่ยวชาญท่านแล้วน ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติอีกครั้ง พบว่า ข้อกระทงค าถาม ความผันผวนทาง
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การเมืองส่งผลต่อนโยบายในการบริหาร  ความปลอดภัยในโรงเรียน เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงเรียน
อยู่ไกลสังคมเมือง มีค่า Q.R. = 1.0 และมีค่า Mo. – Md. = 0 ซึ่งแปลผลได้ว่าผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมี
ความเห็นสอดคล้องกัน 

2.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัยด้านบริบทอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที ่6 
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ตารางที ่6  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านบริบทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 

ข้อ
ที ่         รายการ 

ค่าทางสถติ ิ(EDFR รอบ 2) ค่าทางสถติ ิ(EDFR รอบ 3) 

ฐา
นนิ

ยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
 

(M
o.

-M
d)

 

ค่า
พิส

ัยร
ะห

ว่า
ง 

คว
อไ

ทล
์ (Q

R.)
 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห็

น 

คว
าม

สอ
ดค

ลอ้
ง 

ฐา
นนิ

ยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
 

(M
o.

-M
d)

 

ค่า
พิส

ัยร
ะห

ว่า
ง 

คว
อไ

ทล
์ (Q

R.)
 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห็

น 

คว
าม

สอ
ดค

ลอ้
ง 

2. บริบทอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

1. 

การก ากับและส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของ
สถานศกึษาในทกุด้านที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
โรงเรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องของผู้มสี่วน
เกี่ยวขอ้งหรอืผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของโรงเรียน เช่น 
คณะกรรมการสถานศกึษา 
ผู้ปกครอง  ชุมชน สมาคมครู
และผู้ปกครอง มูลนิธิเพื่อ
การศึกษา เป็นต้น  

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

2. 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดง
บทบาทกึ่งนโยบายและกึ่ง
การบริหาร แต่เนน้การ
ท างานร่วมกันในลักษณะของ
หุ้นส่วนโดยไม่แสวงประโยชน์
ทับซ้อนจากกิจการของ
โรงเรียน 

5.0 4.5 0.5 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 4.5 0.5 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

 

 



176 
 

 

176 

ตารางที ่6  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านบริบทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน (ต่อ) 

ข้อ
ที ่         รายการ 

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2) ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3) 

ฐา
นนิ

ยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
 

(M
o.

-M
d)

 

ค่า
พิส
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ะห

ว่า
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อไ
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R.)
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ดับ
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็น 
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ง 
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ยฐ

าน
 

(M
o.

-M
d)
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R.)
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ดับ
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็น 

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

3. 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียศึกษา
ระเบียบ กฎเกณฑ์และ
ข้อมูลสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับงานในบทบาท
หน้าท่ีให้ชัดเจน  

5.0 4.5 0.5 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 4.5 0.5 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

4. 

การอุทิศตน และใช้ความรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์ของมีส่วน
เกี่ยวข้องหรือผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี เพื่อช่วยโรงเรยีน
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรยีน 
เป็นส าคญั 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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ตารางที ่6  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านบริบทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน (ต่อ) 

ข้อ
ที ่         รายการ 

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2) ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3) 

ฐา
นนิ

ยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
 

(M
o.

-M
d)

 

ค่า
พิส

ัยร
ะห

ว่า
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อไ

ทล
์ (Q

R.)
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ดับ
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าม
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็น 
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าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ฐา
นนิ

ยม
 (M

o.
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มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
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มัธ
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พิส
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ทล
์ (Q

R.)
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ดับ

คว
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คิด
เห

็น 

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

5. 

การประชาสัมพันธ์ความ
เคลื่อนไหว กิจกรรม ผลการ
พัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาสู่ชุมชนของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีของโรงเรียน 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

6. 
ความผูกพันต่อโรงเรยีนของ
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

7. 

ความส าเร็จของศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบันซึ่งแสดงถึงความ
เป็นคนคุณภาพ ส่งผลต่อ
ช่ือเสียงของโรงเรียน 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

8. 
ความภาคภูมิใจของบุคลากร 
ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าทีม่ี
ต่อโรงเรยีน 

4.0 4.0 0 1.0 เห็นด้วย สอดคล้อง 4.0 4.0 0 1.0 เห็นด้วย สอดคล้อง 

 

178 



178 

 

จากตารางที่ 6 จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านบริบทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน มีผู้เชี่ยวชาญแสดงระดับความคิดเห็นที่
เห็นด้วยอย่างยิ่งต้องการให้เกิดอยู่ในระดับมากที่สุด  ( 4.5 ≤ Md.  ≤ 5.0 ) จ านวน 7 ข้อค าถาม โดย
เรียงจากข้อค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญต้องการให้เกิดมากท่ีสุด ดังนี้  

  ข้อกระทงค าถมที่ผู้เชี่ยวชาญต้องการให้เกิดมากที่สุด มีค่า Md. = 5.0 คือ การ
ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาในทุกด้านที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน เช่น คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง  ชุมชน สมาคมครูและผู้ปกครอง มูลนิธิเพ่ือการศึกษา เป็นต้น , การอุทิศตน 
และใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือช่วย
โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เป็นส าคัญ, การประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว 
กิจกรรม ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาสู่ชุมชนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของโรงเรียน, ความผูกพันต่อโรงเรียนของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน , ความส าเร็จของศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันซึ่งแสดงถึงความเป็นคนคุณภาพ ส่งผลต่อชื่อเสียงของโรงเรียน, รองมาเป็นข้อกระทง
ค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญต้องการให้เกิดมากที่สุดในระดับรองลงมา ซึ่งมีค่าMd. = 4.5 คือ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียแสดงบทบาทกึ่งนโยบายและกึ่งการบริหาร แต่เน้นการท างานร่วมกันในลักษณะของหุ้นส่วนโดย
ไม่แสวงประโยชน์ทับซ้อนจากกิจการของโรงเรียน, ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียศึกษา
ระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานในบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน  และมี
ผู้เชี่ยวชาญแสดงระดับความคิดเห็นที่ต้องการให้เกิดอยู่ในระดับมาก (3.50 ≤ Md.  ≤  4.49) 
จ านวน 1 ข้อค าถาม คือ ความภาคภูมิใจของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่มีต่อโรงเรียน (Md. = 
4.0)  

  เมื่อท าการวิเคราะห์หาความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อ
กระทงค าถามนั้น โดยพิจารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Q.R. ≤ 1.5) ร่วมกับค่าความแตกต่าง
ระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐาน (Mo. – Md. ≤ 1) พบว่า มีข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันในทุกข้อกระทงค าถาม จ านวน 8 ข้อกระทงค าถาม โดยเรียงจากกระทงค าถามที่มีความ
สอดคล้องกันมากท่ีสุด ดังนี้ 

  ข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด มีค่า Q.R. = 
1.0, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ การก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาในทุกด้านที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่องของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของโรงเรียน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  ชุมชน สมาคมครูและผู้ปกครอง มูลนิธิเพ่ือ
การศึกษา เป็นต้น, การอุทิศตน และใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือช่วยโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เป็นส าคัญ  ,  
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การประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว กิจกรรม ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาสู่ชุมชนของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน, ความผูกพันต่อโรงเรียนของศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน, ความส าเร็จของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันซึ่งแสดงถึงความเป็นคนคุณภาพ ส่งผลต่อชื่อเสียง
ของโรงเรียน, ความภาคภูมิใจของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่มีต่อโรงเรียน ส าหรับข้อ
กระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันรองลงมา มีค่า Q.R. = 1.0, Mo. – Md. = 0.5 
คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงบทบาทกึ่งนโยบายและกึ่งการบริหาร แต่เน้นการท างานร่วมกันใน
ลักษณะของหุ้นส่วนโดยไม่แสวงประโยชน์ทับซ้อนจากกิจการของโรงเรียน ,  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานในบทบาทหน้าที่ให้
ชัดเจน และเมื่อผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่มีข้อกระทงค าถามเดียวกับแบบสอบถามในรอบที่ 2 กลับไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันความคิดเห็นอีกครั้ง โดยแสดงค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และต าแหน่ง
ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติอีกครั้ง พบว่า ทุกข้อกระทงค าถาม มีค่า Q.R. = 
1.0 และมีค่า Mo. – Md. อยู่ระหว่าง 0 -0.5 ซึ่งแปลผลได้ว่าผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมีความเห็น
สอดคล้องกัน 

2.3 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัยด้านหน่วยงานต้นสังกัด ดังตารางที ่7 
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ตารางที ่7  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านหน่วยงานต้นสังกัด 

ข้อ
ที ่         รายการ 

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2) ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3) 

ฐา
นนิ

ยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
 

(M
o.

-M
d)

 

ค่า
พิส

ัยร
ะห

ว่า
ง 

คว
อไ

ทล
์ (Q

R.)
 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห

็น 

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ฐา
นนิ

ยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
 

(M
o.

-M
d)

 

ค่า
พิส

ัยร
ะห

ว่า
ง 

คว
อไ

ทล
์ (Q

R.)
 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห

็น 

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

3. หน่วยงานต้นสังกัด 

1. 

การให้ความส าคัญและการสร้าง
ความตระหนักในการพัฒนา
โรงเรียนอย่างจริงจังตั้งแต่ระดับ
กระทรวงลงไป เน่ืองจากเป็น
โรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ
และ เ ป็ น โ ร ง เ รี ย น ใ นกลุ่ ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรต ิ

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

2. 

การจัดต้ังฝุาย/กลุ่มงาน/
หน่วยงานเฉพาะใน สพฐ. เพื่อ
รับผิดชอบ ดูแลก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานของโรงเรียน 

5.0 5.0 0 2.0 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่
สอดคล้อง 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

สอดคล้อง 

3. 
การให้โอกาสโรงเรียนในการมี
ส่วนร่วมเพ่ือน าเสนอ
ประกอบการของบประมาณ 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

สอดคล้อง 
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ตารางที ่7  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านหน่วยงานต้นสังกัด (ต่อ) 

ข้อ
ที่         รายการ 

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2) ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3) 

ฐา
นน

ิยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
 

(M
o.

-M
d)

 

ค่า
พิส

ัยร
ะห

ว่า
ง 

คว
อไ

ทล
์ (Q

R.)
 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห็

น 

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ฐา
นน

ิยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
 

(M
o.

-M
d)

 

ค่า
พิส

ัยร
ะห

ว่า
ง 

คว
อไ

ทล
์ (Q

R.)
 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห็

น 

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

4. 

การก าหนดเกณฑ์และจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียน
รายหัว ค่าจา้งลูกจ้างชั่วคราว ค่า
สาธารณูปโภค จ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่      
ขาดแคลน  ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้มี
ความเหมาะสมเป็นการเฉพาะ
ส าหรับโรงเรียนประจ า 

5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

5. 

มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
การทุจริต ประพฤติมิชอบจาก
ภาครั ฐหรื อฝุ า ย /กลุ่ ม งาน /
หน่วยงานเฉพาะ เพื่อช่วยสร้างความ
เชื่ อมั่ นและภาพลั กษณ์ ที่ ดี ใ ห้
โรงเรียน 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

6. 
การก าหนดเกณฑ์จ านวนครู
ส าหรับโรงเรียนประจ าเป็นกรณี
พิเศษ 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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ตารางที ่7  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านหน่วยงานต้นสังกัด (ต่อ) 

ข้อ
ที ่         รายการ 

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2) ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3) 

ฐา
นนิ

ยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
 

(M
o.

-M
d)

 

ค่า
พิส

ัยร
ะห
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ง 
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อไ

ทล
์ (Q

R.)
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ดับ

คว
าม

คิด
เห

็น 

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 
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นนิ

ยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
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มัธ
ยฐ

าน
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d)
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อไ

ทล
์ (Q

R.)
 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห

็น 

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

7. 

ก าหนดนโยบายในการรับ
นัก เ รี ยนอย่ างชั ด เ จนและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
ก่อตั้งโรงเรียน 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

8. 

การสนับสนุนและผลักดันการ
ด าเนินงานของโรงเรียนในทุก
ด้านท่ีจะก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างเข้มข้นและจริงจังโดย
ค านึงและมีความสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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  จากตารางที ่7 จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านหน่วยงานต้นสังกัด มีผู้เชี่ยวชาญแสดงระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่งต้องการให้เกิดอยู่ในระดับมากที่สุด (4.5 ≤ Md.  ≤ 5.0 ) ทุกข้อกระทงค าถาม จ านวน 8 ข้อ
ค าถาม ดังนี้  

  การให้ความส าคัญและการสร้างความตระหนักในการพัฒนาโรงเรียนอย่างจริงจัง
ตั้งแต่ระดับกระทรวงลงไป เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและเป็นโรงเรียนในกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ, การจัดตั้งฝุาย/กลุ่มงาน/หน่วยงานเฉพาะในสพฐ. เพ่ือรับผิดชอบ ดูแล
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน , การให้โอกาสโรงเรียนในการมีส่วนร่วมเพื่อน าเสนอ
ประกอบการของบประมาณ,  การก าหนดเกณฑ์และจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนรายหัว 
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าสาธารณูปโภค จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน 
ค่าสาธารณูปโภคค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้มีความเหมาะสมเป็นการเฉพาะ
ส าหรับโรงเรียนประจ า, มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบจากภาครัฐหรือ
ฝุาย/กลุ่มงาน/หน่วยงานเฉพาะ เพ่ือช่วยสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้โรงเรียน, การก าหนด
เกณฑ์จ านวนครูส าหรับโรงเรียนประจ าเป็นกรณีพิเศษ, ก าหนดนโยบายในการรับนักเรียนอย่างชัดเจน
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน, การสนับสนุนและผลักดันการด าเนินงานของโรงเรียน
ในทุกด้านที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเข้มข้นและจริงจังโดยค านึงและมีความสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทุกข้อกระทงค าถาม มีค่า Md. = 5.0  

  เมื่อท าการวิเคราะห์หาความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อ
กระทงค าถามนั้น โดยพิจารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Q.R. ≤ 1.5) ร่วมกับค่าความแตกต่าง
ระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐาน (Mo. – Md. ≤ 1) พบว่า มีข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันในทุกข้อกระทงค าถาม จ านวน 7 ข้อกระทงค าถาม โดยเรียงจากความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันมากท่ีสุด ดังนี้ 

  ข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญแสดงความเห็นมีความสอดคล้องกันมากที่สุด มีค่า 
Q.R. = 0.25, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ การก าหนดเกณฑ์และจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียน
รายหัว ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าสาธารณูปโภค จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน ค่า
สาธารณูปโภคค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้มีความเหมาะสมเป็นการเฉพาะส าหรับ
โรงเรียนประจ า  ส าหรับข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญแสดงความเห็นมีความสอดคล้องกันรองลงมา 
มีค่า Q.R. = 1.0, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ การให้ความส าคัญและการสร้างความตระหนักในการ
พัฒนาโรงเรียนอย่างจริงจังตั้งแต่ระดับกระทรวงลงไป เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
และเป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ, การให้โอกาสโรงเรียนในการมีส่วนร่วมเพ่ือน าเสนอ
ประกอบการของบประมาณ, มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบจากภาครัฐ
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หรือฝุาย/กลุ่มงาน/หน่วยงานเฉพาะ เพ่ือช่วยสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้โรงเรียน , การ
ก าหนดเกณฑ์จ านวนครูส าหรับโรงเรียนประจ าเป็นกรณีพิเศษ, ก าหนดนโยบายในการรับนักเรียน
อย่างชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน, การสนับสนุนและผลักดัน  การด าเนินงาน
ของโรงเรียนในทุกด้านที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเข้มข้นและจริงจังโดยค านึงและมีความ
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และพบข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไม่สอดคล้อง
กันในทุกข้อกระทงค าถาม จ านวน 1 ข้อกระทงค าถาม คือ การจัดตั้งฝุาย/กลุ่มงาน/หน่วยงานเฉพาะ
ในสพฐ. เพ่ือรับผิดชอบ ดูแลก ากับ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน (Q.R. = 2.0, Mo. – Md. = 0)  
และเมื่อผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่มีข้อกระทงค าถามเดียวกับแบบสอบถามในรอบที่ 2 กลับไปให้
ผู้เชี่ยวชาญยืนยันความคิดเห็นอีกครั้ง โดยแสดงค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และต าแหน่ง
ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญท่านแล้วน ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติอีกครั้ง พบว่า ข้อกระทงค าถาม การจัดตั้ง
ฝุาย/กลุ่มงาน/หน่วยงานเฉพาะในสพฐ. เพื่อรับผิดชอบ ดูแลก ากับ ติดตามการด าเนินงานของ
โรงเรียนที่มี่ค่า จากเดิมมีค่า Q.R. = 2.0, Mo. – Md. = 0 เป็น Q.R. = 1.0, Mo. – Md. = 0 แปล
ความหมายได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

2.4 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัยด้านโรงเรียน/สถานศึกษา ดังตารางที ่8 
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ตารางที ่8  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านโรงเรียน/สถานศึกษา 

ข้อ
ที ่         รายการ 

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2) ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3) 
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นนิ

ยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
 

(M
o.

-M
d)

 

ค่า
พิส

ัยร
ะห

ว่า
ง 

คว
อไ

ทล
์ (Q

R.)
 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห

็น 

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ฐา
นนิ

ยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
 

(M
o.

-M
d)

 

ค่า
พิส

ัยร
ะห

ว่า
ง 
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อไ

ทล
์ (Q

R.)
 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห

็น 

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

4. โรงเรียน/สถานศึกษา 

1. 
ช่ือเสียง เกียรติคุณและภาพลักษณ์
ของโรงเรียนเป็นที่ทราบและนิยม
ของสังคม 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

2. 
การสร้าง รักษาและส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของโรงเรียนให้มี
ช่ือเสียง 

5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

3. 

การจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็น
จุดเน้นหรือจุดเด่นของโรงเรียนซึ่ง
โรงเรียนจะต้องปฏิบัติจนได้รับการ
ยอมรับจากบุคคลทั้งในชุมชนและ
ในวงกว้างเน่ืองจาก สะท้อน
คุณลักษณะเฉพาะของผู้เรียน 

5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

4. 

การ มีธ ร รม นูญ โ ร ง เ รี ยนและ
แผนการด าเนินงาน กิจการของ
โรงเรียนไว้เป็นบรรทัดฐานในการ
บริหารจัดการ 

5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

สอดคล้อง 



 
 

 

186 

ตารางที ่8  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านโรงเรียน/สถานศึกษา (ต่อ) 

ข้อ
ที ่         รายการ 

ค่าทางสถติ ิ(EDFR รอบ 2) ค่าทางสถติ ิ(EDFR รอบ 3) 

ฐา
นนิ

ยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
 

(M
o.

-M
d)

 

ค่า
พิส

ัยร
ะห

ว่า
ง 
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อไ
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์ (Q

R.)
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ดับ

คว
าม

คิด
เห็

น 
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าม

สอ
ดค

ลอ้
ง 

ฐา
นนิ

ยม
 (M

o.
) 
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าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
 

(M
o.

-M
d)

 

ค่า
พิส

ัยร
ะห

ว่า
ง 
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อไ

ทล
์ (Q

R.)
 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห็

น 

คว
าม

สอ
ดค

ลอ้
ง 

5. 

การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ในทุกด้านและทุกรูปแบบ
เพื่อสร้าง/รักษาภาพลักษณ์
ของโรงเรียน 

5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

6. 

การสร้างเครือข่าย 
(connection)ที่ดีกับ
สถานศึกษาอ่ืนตลอดจน
หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
โรงเรียน โดยมีการท าบันทึก
ข้อตกลง(MOU)เพื่อสร้าง
ความร่วมมือการใช้
ทรัพยากรร่วมและเพิ่มความ
แข็งแกร่งในการบริหารและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
หรือผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนท้ังในระดับผู้บริหาร 
ครูผู้สอนระหว่างเครือข่าย 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
192 
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ตารางที ่8  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านโรงเรียน/สถานศึกษา (ต่อ) 

ข้อ
ที ่         รายการ 

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2) ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3) 

ฐา
นนิ

ยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
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o.

-M
d)
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ะห
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R.)
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ดับ
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าม

คิด
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็น 
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าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ฐา
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ยม
 (M

o.
) 

มัธ
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าน
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d.
) 
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นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
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พิส

ัยร
ะห

ว่า
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อไ

ทล
์ (Q

R.)
 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห

็น 

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

7. 

นโยบายของโรงเรียนมี
ความสอดคล้องและ
ค านึงถึงบริบทของ
โรงเรียน 

5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

8. 

การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพ
สังคม สามารถ
ตอบสนองและพัฒนา
ความสามารถของ
นักเรียนอย่างแท้จริง 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

9. 

การมีวัฒนธรรมในการ
ท างานที่ดี โดยเน้นการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม 
(Collaborative) 
มากกว่าการเน้นเร่ือง
การแข่งขัน 

5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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ตารางที ่8  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านโรงเรียน/สถานศึกษา (ต่อ) 

ข้อ
ที ่         รายการ 

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2) ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3) 

ฐา
นนิ

ยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
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d)
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พิส
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ะห
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อไ
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R.)
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ดับ
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าม

คิด
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็น 
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าม

สอ
ดค

ล้อ
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ดับ
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็น 

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

10. 
การมี/รักษาวัฒนธรรม
หรือประเพณอีันดีงามของ
โรงเรียน 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

11. 

การสร้างหรือปรับกลยุทธ์
ให้มีความหลากหลายใน
การวางหรือก าหนด
นโยบายในการรับนกัเรียน 

5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

12. 

นโยบายการบริหาร กฎ 
ข้อบังคับของโรงเรียน      
ที่แสดงหรือเน้นในเรื่อง
ต่างๆมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การก่อตั้ง 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

13. 

การจัดหรือมีสวัสดิการที่ดี
และมีความเหมาะสมให้กับ
บุคลากรตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้
อยา่งชัดเจน 

5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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ตารางที ่8  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านโรงเรียน/สถานศึกษา (ต่อ) 

ข้อ
ที ่         รายการ 

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2) ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3) 

ฐา
นนิ

ยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
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d)
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ดับ
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็น 
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ดค

ล้อ
ง 
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R.)
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ดับ
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็น 

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

14. 

การจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายเพื่อส่งเสริม
ความสามารถพิเศษและ
ทักษะชีวิตตามความสนใจ 
ความสามารถและความ
ถนัดของนักเรียน 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

15. 

การทบทวนนวัตกรรมการ
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อ จากการสอบคัดเลือก
เป็นการให้โอกาส 

4.0 4.0 0 2.0 เห็นด้วย 
ไม่

สอดคล้อง 
4.0 4.0 0 1.0 เห็นด้วย สอดคล้อง 

16. 

การดูแลนักเรียนในส่วน
ของงานหอพักต้องมีลักษณะ 
การดูแลและปกครอง
นักเรียนท่ีใกล้เคียงกับการ
อบรมท่ีบ้าน  

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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ตารางที ่8  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านโรงเรียน/สถานศึกษา (ต่อ) 

ข้อ
ที ่         รายการ 

ค่าทางสถติ ิ(EDFR รอบ 2) ค่าทางสถติ ิ(EDFR รอบ 3) 

ฐา
นนิ

ยม
 (M
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ยฐ

าน
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) 
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นิย
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น 

คว
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ดค

ลอ้
ง 

17. 

การก าหนดแนวทาง/
นโยบายในการรั บส่ ง
นักเรียนอย่างชัดเจนท้ังใน
สัปดาห์กลับบ้านและไม่ใช่
สัปดาห์กลับบ้าน เพื่อให้
เกิดแนวปฏิบัติท่ีถูกต้อง
และเป็นแนวทางเดียวกัน 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

18. 

การสร้างคุณภาพใน
โรงเรยีนจะก่อให้เกิด
หลักประกันความเชื่อมั่น 
ความมั่นใจแก่ผูร้ับบริการ 
ท้ังนักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และสังคม 

5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

19. 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมบริการนักเรียน 
ผู้ปกครองชุมชน  

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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ตารางที ่8  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านโรงเรียน/สถานศึกษา (ต่อ) 

ข้อ
ที ่         รายการ 

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2) ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3) 

ฐา
นนิ

ยม
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ยฐ

าน
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) 
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ง 

20. 

บุคลากรของ
โรงเรียนควรมี
ภาพพจน์และเกียรติ
คุณเป็นท่ียอมรับใน
สังคมอย่างกว้างขวาง 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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  จากตารางที ่8 จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านโรงเรียน/สถานศึกษา มีผู้เชี่ยวชาญแสดงระดับความคิดเห็นที่ เห็นด้วย
อย่างยิ่งต้องการให้เกิดอยู่ในระดับมากที่สุด (4.5 ≤ Md.  ≤ 5.0 ) ทุกข้อกระทงค าถาม จ านวน 20 
ข้อค าถาม ดังนี้ 

  ชื่อเสียง เกียรติคุณและภาพลักษณ์ของโรงเรียนเป็นที่ทราบและนิยมของสังคม , 
การสร้าง รักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงเรียนให้มีชื่อเสียง, การจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็น
จุดเน้นหรือจุดเด่นของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะต้องปฏิบัติจนได้รับการยอมรับจากบุคคล ทั้งในชุมชน
และในวงกว้าง เนื่องจาก สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะของผู้เรียน, การมีธรรมนูญโรงเรียนและแผนการ
ด าเนินงาน กิจการของโรงเรียนไว้เป็นบรรทัดฐานในการบริหารจัดการ, การประชาสัมพันธ์โรงเรียนใน
ทุกด้านและทุกรูปแบบเพื่อสร้าง/รักษาภาพลักษณ์ของโรงเรียน, การสร้างเครือข่าย (connection) ที่
ดีกับสถานศึกษาอ่ืนตลอดจนหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของโรงเรียน โดยมี
การท าบันทึกข้อตกลง (MOU) เพ่ือสร้างความร่วมมือ การใช้ทรัพยากรร่วมและเพ่ิมความแข็งแกร่งใน
การบริหารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือผลการด าเนินงานของโรงเรียนทั้งในระดับผู้บริหาร 
ครูผู้สอนระหว่างเครือข่าย, นโยบายของโรงเรียนมีความสอดคล้องและค านึงถึงบริบทของโรงเรียน, 
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม สามารถตอบสนองและพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนอย่างแท้จริง, การมีวัฒนธรรมในการท างานที่ดี โดยเน้นการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม (Collaborative) มากกว่าการเน้นเรื่องการแข่งขัน, การมี/รักษาวัฒนธรรมหรือประเพณีอัน
ดีงามของโรงเรียน, การสร้างหรือปรับกลยุทธ์ให้มีความหลากหลายในการวางหรือก าหนดนโยบายใน
การรับนักเรียน, นโยบายการบริหาร กฎ ข้อบังคับของโรงเรียนที่แสดงหรือเน้นในเรื่องต่างๆมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การก่อตั้ง, การจัดหรือมีสวัสดิการที่ดีและมีความเหมาะสมให้กับบุคลากร
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ,การจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถพิเศษและทักษะชีวิตตามความสนใจ ความสามารถและความถนัดของนักเรียน, การดูแล
นักเรียนในส่วนของงานหอพักต้องมีลักษณะการดูแลและปกครองนักเรียนที่ใกล้เคียงกับการอบรมที่
บ้าน,  การก าหนดแนวทาง/นโยบายในการรับ ส่งนักเรียนอย่างชัดเจนทั้ง ในสัปดาห์กลับบ้านและ
ไม่ใช่สัปดาห์กลับบ้าน เพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน , การสร้างคุณภาพใน
โรงเรียนจะก่อให้เกิดหลักประกัน ความเชื่อมั่น ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และสังคม, ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริการนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน (Service 
Ability), บุคลากรของโรงเรียนควรมีภาพพจน์และเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวาง ซึ่ง
ทุกข้อมีค่า Md. = 5.0  และพบว่ามีผู้เชี่ยวชาญแสดงระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วย ต้องการให้เกิดอยู่
ในระดับมาก จ านวน 1 ข้อกระทงค าถาม คือ การทบทวนนวัตกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
จากการสอบคัดเลือกเป็นการให้โอกาส มีค่า Md. = 4  
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  เมื่อท าการวิเคราะห์หาความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อ
กระทงค าถามนั้น โดยพิจารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Q.R. ≤ 1.5) ร่วมกับค่าความแตกต่าง
ระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐาน (Mo. – Md. ≤ 1) พบว่า มีข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันในทุกข้อกระทงค าถาม จ านวน 19 ข้อกระทงค าถาม โดยเรียงล าดับได้ดังนี้ 

  ข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด มีค่า Q.R. = 0, 
Mo. – Md. = 0 การจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นจุดเน้นหรือจุดเด่นของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะต้อง
ปฏิบัติจนได้รับการยอมรับจากบุคคล ทั้งในชุมชนและในวงกว้าง เนื่องจาก สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะ
ของผู้เรียน, การประชาสัมพันธ์โรงเรียนในทุกด้านและทุกรูปแบบเพื่อสร้าง/รักษาภาพลักษณ์ของ
โรงเรียน,  นโยบายของโรงเรียนมีความสอดคล้องและค านึงถึงบริบทของโรงเรียน, การสร้างคุณภาพ
ในโรงเรียนจะก่อให้เกิดหลักประกัน ความเชื่อมั่น ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และสังคม ข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันรองลงมา มีค่า Q.R. = 
0.25, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ การสร้าง รักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงเรียนให้มีชื่อเสียง,  
การมีธรรมนูญโรงเรียนและแผนการด าเนินงาน กิจการของโรงเรียนไว้เป็นบรรทัดฐานในการบริหาร
จัดการ, การมีวัฒนธรรมในการท างานที่ดี โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Collaborative) 
มากกว่าการเน้นเรื่องการแข่งขัน (Q.R. = 0.25, Mo. – Md. = 0) การสร้างหรือปรับกลยุทธ์ให้มี
ความหลากหลายในการวางหรือก าหนดนโยบายในการรับนักเรียน (Q.R. = 0.25, Mo. – Md. = 0) 
การจัดหรือมีสวัสดิการที่ดีและมีความเหมาะสมให้กับบุคลากรตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ข้อกระทงค าถามที่ผู้ เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันรองลงมา มีค่า 
Q.R. = 1.0, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ ชื่อเสียง เกียรติคุณและภาพลักษณ์ของโรงเรียนเป็นที่ทราบและ
นิยมของสังคม, การสร้างเครือข่าย (connection) ที่ดีกับสถานศึกษาอ่ืนตลอดจนหน่วยงานอ่ืนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของโรงเรียน โดยมีการท าบันทึกข้อตกลง (MOU) เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือ การใช้ทรัพยากรร่วมและเพ่ิมความแข็งแกร่งในการบริหารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือ
ผลการด าเนินงานของโรงเรียนทั้งในระดับผู้บริหาร ครูผู้สอนระหว่างเครือข่าย, การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม สามารถตอบสนองและพัฒนาความสามารถของนักเรียน
อย่างแท้จริง, การมี/รักษาวัฒนธรรมหรือประเพณีอันดีงามของโรงเรียน, นโยบายการบริหาร กฎ 
ข้อบังคับของโรงเรียนที่แสดงหรือเน้นในเรื่องต่างๆมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การก่อตั้ง , การ
จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมความสามารถพิเศษและทักษะชีวิตตามความสนใจ ความสามารถ
และความถนัดของนักเรียน, การดูแลนักเรียนในส่วนของงานหอพักต้องมีลักษณะการดูแลและ
ปกครองนักเรียนที่ใกล้เคียงกับการอบรมที่บ้าน,  การก าหนดแนวทาง/นโยบายในการรับ ส่งนักเรียน
อย่างชัดเจนทั้งในสัปดาห์กลับบ้านและไม่ใช่สัปดาห์กลับบ้าน เพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็น



194 

 

แนวทางเดียวกัน , ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริการนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน (Service 
Ability), บุคลากรของโรงเรียนควรมีภาพพจน์และเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวาง  

  และยังพบว่า มีข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกันใน 
ข้อกระทงค าถาม จ านวน 1 ข้อกระทงค าถาม คือ การทบทวนนวัตกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้า
ศึกษาต่อ จากการสอบคัดเลือกเป็นการให้โอกาส มีค่า Q.R. = 2.0, Mo. – Md. = 0 เมื่อผู้วิจัยน า
แบบสอบถามที่มีข้อกระทงค าถามเดียวกับแบบสอบถามในรอบท่ี 2 กลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันความ
คิดเห็นอีกครั้ง โดยแสดงค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และต าแหน่งค าตอบของผู้เชี่ยวชาญท่าน
แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติอีกครั้ง พบว่า ข้อกระทงค าถาม การทบทวนนวัตกรรมการคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อ จากการสอบคัดเลือกเป็นการให้โอกาส จากเดิมมีค่า Q.R. = 2.0, Mo. – Md. 
= 0 เป็น Q.R. = 1.0, Mo. – Md. = 0 แปลความหมายได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

2.5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัยด้านผู้บริหารโรงเรยีน ดังตารางที ่9 
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ตารางที ่9  ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านผู้บริหารโรงเรียน 

ข้อ
ที่         รายการ 

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2) ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3) 
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4. โรงเรียน/สถานศึกษา 

1. 

ผู้บริหารเป็นกลไกส าคัญที่จะ
น าความส าเร็จและเสริมสร้าง
คุณภาพทางการ เ รียน รู้ ใ ห้
เกิดขึ้นภายในองค์การนั้นๆ 

5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

2. 

ผู้บริหารโรงเรียนต้องเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งในเจตนารมณ์หรือ
วัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน
และมีอุดมการณ์ 

5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

3. 

มีความเต็มใจ ตั้งใจ มีความ
รับ ผิ ด ช อ บ ใ น กา รบ ริห า ร
โรง เ รียนสู งมาก เป็น พิ เศษ 
เนื่ อ งจากลักษณะงานและ
ภาระของงานของโรงเรียน   มี
ความแตกต่างจากโรงเรียน
ทั่วไป 

5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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ตารางที ่9  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านผู้บริหารโรงเรยีน (ต่อ)  

ข้อ
ที่         รายการ 

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2) ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3) 

ฐา
นน

ิยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
 

(M
o.

-M
d)

 

ค่า
พิส

ัยร
ะห

ว่า
ง 

คว
อไ

ทล
์ (Q

R.)
 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห็

น 

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ฐา
นน

ิยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
 

(M
o.

-M
d)

 

ค่า
พิส

ัยร
ะห

ว่า
ง 

คว
อไ

ทล
์ (Q

R.)
 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห็

น 

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

4 . 
ความสามารถในการปรับตัว
และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ
หน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

5. 
ความสามารถในการสร้าง
เครือข่ายให้กับโรงเรียน 

5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

6. 

เป็นนักสร้างแรงจูงใจ แรง
บันดาลใจในการบริหารและ
การด าเนินงาน เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีใจ
ทุ่มเทในการพัฒนาโรงเรียน
ไป ใ น ทิศท า ง เ ดี ย วกั น ใ ห้
องค์กรประสบความส าเร็จ 

5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

7. 
ความสามารถในการระดมทุน
หรือทรัพยากรเพื่อพัฒนา
โรงเรียน 

5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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ตารางที ่9  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านผู้บริหารโรงเรยีน (ต่อ)  

ข้อ
ที่         รายการ 

ค่าทางสถิต ิ(EDFR รอบ 2) ค่าทางสถิต ิ(EDFR รอบ 3) 

ฐา
นน

ิยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
 

(M
o.

-M
d)

 

ค่า
พิส

ัยร
ะห

ว่า
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อไ

ทล
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R.)
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ดับ

คว
าม

คิด
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็น 

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 
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นน

ิยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 
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นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
 

(M
o.

-M
d)

 

ค่า
พิส

ัยร
ะห

ว่า
ง 
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อไ

ทล
์ (Q

R.)
 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห

็น 

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

8. 
หมั่นพัฒนาตนเองในทุกด้าน
ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 

5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

9. 

เป็นนักบริหารจัดการที่เก่ง เพื่อ
ขับเคลื่อนกระบวนการท างาน
ไปสู่เปูาหมายอย่างมีทิศทางที่
สอดคล้องกับนโยบาย 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

10. 

ผู้บริหารมพีลังอ านาจในการ
ผลักดันแผนงานหรือแผนปฏิบัติ
งานเพื่อให้เกิดการตอบรับจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

11. 
มีความผูกพันและภกัดีต่อ
โรงเรียน 

5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

12. 

มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนา การ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี 
ถูกต้อง เหมาะสม 

5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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ตารางที ่9  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านผู้บริหารโรงเรยีน (ต่อ)  

ข้อ
ที ่         รายการ 

ค่าทางสถติ ิ(EDFR รอบ 2) ค่าทางสถติ ิ(EDFR รอบ 3) 

ฐา
นนิ

ยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
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o.
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d)

 

ค่า
พิส
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ะห

ว่า
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อไ

ทล
์ (Q

R.)
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คว
าม

คิด
เห็

น 

คว
าม

สอ
ดค
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ง 

ฐา
นนิ

ยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 
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นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
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d)

 

ค่า
พิส

ัยร
ะห

ว่า
ง 

คว
อไ

ทล
์ (Q

R.)
 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห็

น 

คว
าม

สอ
ดค

ลอ้
ง 

13. มีคุณธรรมสูง มีความเมตตา 5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

14. 

บุคลิกภาพของผู้บริหารสมเป็น
ผู้บริหารมืออาชพี และเป็น
ตัวอยา่งที่ดีต่อครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน 

5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

15. 
มีความคิดริเร่ิม วิสัยทัศน์
กว้างไกล รอบรู้เป็นที่พึ่งด้าน
วิชาการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

16. 

สามารถสร้างความเข้าใจใน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ 
เปูาหมายของโรงเรียนให้แก่ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
และผู้ปกครองเป็นระยะๆ เพื่อ
สร้างแรงขับ เคลื่อนในการ
ด าเนินงาน 

5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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ตารางที ่9  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านผู้บริหารโรงเรยีน (ต่อ)  

ข้อ
ที ่         รายการ 

ค่าทางสถติ ิ(EDFR รอบ 2) ค่าทางสถติ ิ(EDFR รอบ 3) 

ฐา
นนิ

ยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
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d.
) 

ฐา
นิย

ม 
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าน
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น 
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ง 
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าน
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นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
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เห็

น 

คว
าม

สอ
ดค

ลอ้
ง 

17. 

มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อน ามาใช้ใน
กระบวนการบริหารเพื่อ
สอดคล้องกับสภาพสังคม 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

18. 

สร้างความตระหนักและ
ความเข้าใจแก่ชุมชนในการ
มีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน
ทั้งด้านวัตถุและตัวบุคคล 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

19. 

การส่งเสริมให้ครูมีการ
พัฒนาตนเองและมผีลงาน
ที่โดดเด่นเป็นท่ีประจักษ ์

5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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   จากตารางที่ 9 จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านผู้บริหารโรงเรียน มีผู้เชี่ยวชาญแสดงระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วย
อย่างยิ่งต้องการให้เกิดอยู่ในระดับมากที่สุด (  4.5 ≤ Md.  ≤ 5.0  ) ทุกข้อกระทงค าถาม 
จ านวน 19 ข้อค าถาม  ดังนี้ 

  ข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญต้องการให้เกิดมากท่ีสุด ได้แก่ ผู้บริหารเป็นกลไก
ส าคัญที่จะน าความส าเร็จและเสริมสร้างคุณภาพทางการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์การนั้นๆ , 
ผู้บริหารโรงเรียนต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียนและมี
อุดมการณ,์ มีความเต็มใจ ตั้งใจ มีความรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนสูงมากเป็นพิเศษ เนื่องจาก
ลักษณะงานและภาระของงานของโรงเรียนมีความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป , ความสามารถในการ
ปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ความสามารถในการสร้างเครือข่าย
ให้กับโรงเรียน, เป็นนักสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการบริหารและการด าเนินงาน เพ่ือให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีใจทุ่มเทในการพัฒนาโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกันให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จ, ความสามารถในการระดมทุนหรือทรัพยากรเพ่ือพัฒนาโรงเรียน, หมั่นพัฒนาตนเองใน
ทุกด้านตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป, เป็นนักบริหารจัดการที่เก่ง เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการท างาน
ไปสู่เปูาหมายอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบาย, ผู้บริหารมีพลังอ านาจในการผลักดันแผนงาน
หรือแผนปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการตอบรับจากหน่วยงานต้นสังกัด, มีความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียน, 
มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ เพื่อน าไปสู่การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ถูกต้อง 
เหมาะสม, มีคุณธรรมสูง มีความเมตตา, บุคลิกภาพของผู้บริหารสมเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และเป็น
ตัวอย่างที่ดีต่อครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน, มีความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์กว้างไกล รอบรู้เป็น
ที่พ่ึงด้านวิชาการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้, สามารถสร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ 
เปูาหมายของโรงเรียนให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองเป็นระยะๆ เพ่ือสร้าง
แรงขับเคลื่อนในการด าเนินงาน, มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการบริหาร
เพ่ือสอดคล้องกับสภาพสังคม, สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ชุมชนในการมีส่วนร่วมพัฒนา
โรงเรียนทั้งด้านวัตถุและตัวบุคคล, การส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองและมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่
ประจักษ์ ซึ่งทุกกระทงค าถามมีค่า Md.= 5.0  

  เมื่อท าการวิเคราะห์หาความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อ
กระทงค าถามนั้น โดยพิจารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Q.R. ≤ 1.5) ร่วมกับค่าความแตกต่าง
ระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐาน (Mo. – Md. ≤ 1) พบว่า ทุกข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันในทุกข้อกระทงค าถาม จ านวน 19 ข้อกระทงค าถาม โดยงเรียงล าดับความ
สอดคล้อง ดังนี้ 
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  ข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด มีค่า Q.R. = 
0, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ ผู้บริหารเป็นกลไกส าคัญที่จะน าความส าเร็จและเสริมสร้างคุณภาพทางการ
เรียนรู้ให้เกิดข้ึนภายในองค์การนั้นๆ, มีความเต็มใจ ตั้งใจ มีความรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนสูง
มากเป็นพิเศษ เนื่องจากลักษณะงานและภาระของงานของโรงเรียนมีความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป, 
ความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เป็นนักสร้าง
แรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการบริหารและการด าเนินงาน เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีใจ
ทุ่มเทในการพัฒนาโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกันให้องค์กรประสบความส าเร็จ , ความสามารถในการ
ระดมทุนหรือทรัพยากรเพ่ือพัฒนาโรงเรียน, มีคุณธรรมสูง มีความเมตตา, บุคลิกภาพของผู้บริหารสม
เป็นผู้บริหารมืออาชีพ และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน, มีความคิดริเริ่ม 
วิสัยทัศน์กว้างไกล รอบรู้เป็นที่พ่ึงด้านวิชาการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ , สามารถสร้างความเข้าใจใน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ เปูาหมายของโรงเรียนให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและ
ผู้ปกครองเป็นระยะๆ เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในการด าเนินงาน, การส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเอง
และมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์  ข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
รองลงมา มีค่า Q.R. = 0.25, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน
เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียนและมีอุดมการณ์,  ความสามารถในการสร้างเครือข่าย
ให้กับโรงเรียน,  หมั่นพัฒนาตนเองในทุกด้านตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป, มีความผูกพันและภักดีต่อ
โรงเรียน, มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี 
ถูกต้อง เหมาะสม และข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันรองลงมา มีค่า Q.R. = 1, 
Mo. – Md. = 0 ได้แก่ เป็นนักบริหารจัดการที่เก่ง เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการท างานไปสู่เปูาหมาย
อย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบาย, ผู้บริหารมีพลังอ านาจในการผลักดันแผนงานหรือแผนปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เกิดการตอบรับจากหน่วยงานต้นสังกัด, มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการ
บริหารเพ่ือสอดคล้องกับสภาพสังคม, สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ชุมชนในการมีส่วนร่วม
พัฒนาโรงเรียนทั้งด้านวัตถุและตัวบุคคล  

2.6 ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัยด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังตารางที ่10 
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ตารางที ่10  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อ
ที ่         รายการ 
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6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. 

การมีอุดมการณ์ มีใจรัก 
ทุ่มเท เสียสละ มีความรู้ 
ความสามารถและศักยภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

2. 
หมั่นพัฒนาตนเองในทุก
ด้านตามสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไป 

5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

3. 
มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน
เจตนารมณ์หรือวัตถปุระสงค ์
การก่อตั้งโรงเรียน 

5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

4. 
มีความผูกพันและภักดีต่อ
โรงเรียน 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

5. 
มีคุณธรรม มคีวามเมตตา 
กรุณา 

5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

 

 



 

 

203 

ตารางที ่10  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)  

ข้อ
ที ่         รายการ 

ค่าทางสถติ ิ(EDFR รอบ 2) ค่าทางสถติ ิ(EDFR รอบ 3) 
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6. 

มีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนครูใน
การสร้าง team work ในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือขับเคลื่อน
กระบวนการท างานไปสู่
เปูาหมายอย่างมีทิศทางที่
สอดคล้องกับนโยบาย 

5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

7. 
เป็นตัวอย่างที่ดตี่อเพ่ือนครู 
บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน 

5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

8. 

มีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
หมั่นพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
เนื้อหาร สาระวิชา ทั้งที่เป็นสื่อ
เนื้อหาและสื่อเทคโนโลยี 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ความก้าวหน้าทางการศึกษา 

5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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ตารางที ่10  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)  

ข้อ
ที ่         รายการ 

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2) ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3) 
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9. 

ปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมือง การ
ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุขอย่างเข้มข้น เนื่องจาก
โรงเรียนจัดต้ังขึ้นเพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
ฯพระบรมราชินีนาถ 

5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

10. 

การได้รับขวัญและก าลังใจ
และมีสวัสดิการท่ีดี เนื่องจาก
เป็นผู้เสียสละและอุทิศตนใน
การปฏิบัติงาน 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

11. 
ความสามารถในการปรับตัวและแก้ไข
สถานการณ์ เฉพาะหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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  จากตารางที่ 10 จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผู ้เชี ่ยวชาญแสดงระดับความ
คิดเห็นที่เห็นด้วยอย่างยิ่งต้องการให้เกิดอยู่ในระดับมากที่สุด ( 4.5 ≤ Md.  ≤ 5.0 ) ทุกข้อกระทง
ค าถาม จ านวน 11 ข้อค าถาม ดังนี้ 

  การมีอุดมการณ์ มีใจรัก ทุ่มเท เสียสละ มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่, หมั่นพัฒนาตนเองในทุกด้านตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป, มีความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน , มีความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียน, 
มีคุณธรรม มีความเมตตา กรุณา, มีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนครูในการสร้าง team work ในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการท างานไปสู่เปูาหมายอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบาย , 
เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเพื่อนครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน , มีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
หมั่นพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับเนื้อหา สาระวิชา ทั้งที่เป็นสื่อเนื้อหาและ
สื่อเทคโนโลยี สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าทางการศึกษา, ปลูกฝังจิตส านึกที่
ถูกต้องเกี ่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น    
พระประมุขอย่างเข้มข้น เนื่องจากโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ, การได้รับขวัญและก าลังใจและมีสวัสดิการที่ดี เนื่องจากเป็นผู้เสียสละและอุทิศ
ตนในการปฏิบัติงาน, ความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ ทุกกระทงค าถามมีค่า Md.= 5.0  

  เมื่อท าการวิเคราะห์หาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อกระทงค าถามนั้น
สอดคล้องกันโดยพิจารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Q.R. ≤ 1.5) ร่วมกับค่าความแตกต่างระหว่างฐาน
นิยมกับมัธยฐาน (Mo. – Md. ≤ 1) พบว่า ทุกข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้อง
กันในทุกข้อกระทงค าถาม จ านวน 11 ข้อกระทงค าถาม โดยเรียงล าดับความสอดคล้อง ดังนี้  

  ข้อกระทงค าถามท่ีผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด มีค่า Q.R. = 
0, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ การมีอุดมการณ์ มีใจรัก ทุ่มเท เสียสละ มีความรู้ ความสามารถและ
ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่, หมั่นพัฒนาตนเองในทุกด้านตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป, มีความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งในเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน, เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเพ่ือนครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน, มีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย หมั่นพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับเนื้อหาร สาระวิชา ทั้งที่เป็นสื่อเนื้อหาและสื่อเทคโนโลยี สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าทางการศึกษา, ปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง
ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างเข้มข้น เนื่องจากโรงเรียนจัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันรองมา มีค่า Q.R. = 0.25, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ มีคุณธรรม มีความเมตตา 
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กรุณา, มีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนครูในการสร้าง team work ในการปฏิบัติงาน เพ่ือขับเคลื่อน
กระบวนการท างานไปสู่เปูาหมายอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบาย  และข้อกระทงค าถามที่
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันรองมา มีค่า Q.R. = 1, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ มีความผูกพัน
และภักดตี่อโรงเรียน, การได้รับขวัญและก าลังใจและมีสวัสดิการที่ดี เนื่องจากเป็นผู้เสียสละและอุทิศ
ตนในการปฏิบัติงาน, ความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการส าหรับอนาคต ดังตารางที่ 11 
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ตารางที ่11  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการส าหรับอนาคต 
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7. การบริหารจัดการส าหรับอนาคต 

1. 

การก าหนด Roadmap 
โดยเฉพาะเพื่อน าสูก่ารปฏิบัติ 
โดยค านึงถึงประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานเพื่อให้สมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถและเกิดการ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน 

5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

2. 

การส่งเสริม สนับสนุนของ
หน่วยงานตน้สังกัดใหภ้าคเอกชน 
มีส่วนรว่มหรือบทบาทรับผิดชอบ 
การบริหารจัดการศึกษา 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

3. 

การก ากับ ติดตาม ดูแลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนจาก
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง รวมทั้งมกีารถวาย
รายงานผลการด าเนินงานหรือ
การบริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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ตารางที ่11  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการส าหรับอนาคต (ต่อ) 
ข้อ

ที่         รายการ 

 ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)  ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3) 
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4. 

การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ค่านิยมของโรงเรียน เมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
สังคมหรือเศรษฐกิจ 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

5. 

การให้ความส าคัญผู้อุปถัมภ์
ห รื อ ผู้ มี อุ ป ก า ร คุ ณ แ ก่
โ ร ง เ รี ย น  ร ว ม ไ ป ถึ ง
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

6. 

การให้ความส าคัญกับการจัด
องค์กรภายในหรือที่เกี่ยวข้อง
กับโรงเรียนเพื่อประโยชน์ ใน
การบริหารโรง เรียน เช่น 
มูลนิธิเพื่อการศึกษา สมาคม
ครูและผู้ปกครองฯ สมาคม
ศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง 
เป็นต้น 

5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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ตารางที ่11  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการส าหรับอนาคต (ต่อ) 
ข้อ

ที ่         รายการ 

 ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)  ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3) 
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7. 

การดึงศิษย์เก่าและภาคี
ต่างๆ เข้าร่วมพัฒนา
โรงเรียนในรูปแบบท่ี
หลากหลายเพื่อเป็น การ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่าน
ตัวบุคคล 

5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

8. 

การศึกษา วิจัยความ ส าเร็จ
ของศิษย์เก่า ซ่ึงเป็นการ
สะท้อนความเข้มแข็งทาง
วิชาการท่ีโรงเรียนมีให้จน
ศิษย์เก่าสามารถประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิต 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

9. 

การมีทุนการศึกษาเรียนฟรี 
(ค่าบ ารุงการศึกษาฟรี) 
ส าหรับนักเรียนเรียนดีมีผล
การเรียนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดเป็นทุนให้เปล่าโดย
ไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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ตารางที ่11  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการส าหรับอนาคต (ต่อ) 

ข้อ
ที ่         รายการ 

 ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)  ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3) 

ฐา
นนิ

ยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
 

(M
o.

-M
d)

 

ค่า
พิส

ัยร
ะห

ว่า
ง 

คว
อไ

ทล
์ (Q

R.)
 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห

็น 

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

ฐา
นนิ

ยม
 (M

o.
) 

มัธ
ยฐ

าน
 (M

d.
) 

ฐา
นิย

ม 
– 

มัธ
ยฐ

าน
 

(M
o.

-M
d)

 

ค่า
พิส

ัยร
ะห

ว่า
ง 

คว
อไ

ทล
์ (Q

R.)
 

ระ
ดับ

คว
าม

คิด
เห

็น 

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

10. 

การสร้างเครือข่ายในการส่ง
ต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นเข้ารับการศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในโรงเรียนท่ีเป็นเลิศ 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

11. 

การมี ทุนการ ศึกษาตั้ ง แต่
ระดับปริญญาตรีถึงปริญญา
เอกส าหรับนักเรียนเรียนดี
โ ดยมี ข้ อ ผู กพั น ในกา ร ใช้
ทุนการศึกษา  

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

12. 

สนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากร ในเรื่องการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น รวมท้ังการมี
ครูพี่ เ ลี้ ย ง ท้ั งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเป็นท่ีปรึกษา 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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ตารางที ่11  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการส าหรับอนาคต (ต่อ) 
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13. 

การพัฒนาบุคลากรโดยการ
จัดกลุ่มครูใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ เช่น 
ครูบรรจุใหม่ศึกษาดูงานการ
จัดการเรียนการสอน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
หรือโรงเรียนท่ีเป็นเลิศใน
ประเทศ ครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นระยะเวลา 5 ปี ศึกษาดู
งานโรงเรียนประเภท
เดียวกันในโซนภูมิภาคเอเชีย 
เป็นต้น 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

14. 

ประสาน/กระชับความสัมพันธ์
กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ซ่ึงแต่เดิมโรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัยเป็น
โรงเรียนสาขาของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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ตารางที ่11  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการส าหรับอนาคต (ต่อ) 
ข้อ

ที่         รายการ 

 ค่าทางสถิต ิ(EDFR รอบ 2)  ค่าทางสถิต ิ(EDFR รอบ 3) 
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นน

ิยม
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พิส

ัยร
ะห

ว่า
ง 

คว
อไ

ทล
์ (Q

R.)
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็น 

คว
าม

สอ
ดค

ล้อ
ง 

15. 

การส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนท่ีมี
วัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะทาง 
เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์โรงเรียนท่ี
ด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ 
เป็นต้น 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

16. 

การมีอิสระในการบริหารตนเอง
ของโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ 
(ออกนอกระบบ) โดยมีระบบ
การบริหารและการจัดการที่ มี
แนวโน้มลดความเป็นระบบ
ราชการลง 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

17. 

การก าหนดวิธีหรือแนวทาง
เฉพาะในการสรรหาบุคคลที่จะ
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน 
ครู/ครผูู้ช่วย เน่ืองจากโรงเรียนมี
ลักษณะที่ต่างจากโรงเรียนท่ัวไป 

5.0 5.0 0 0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

18. 
การใช้ระบบคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคล 5.0 5.0 0 1.0 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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ตารางที ่11  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการส าหรับอนาคต (ต่อ) 

ข้อ
ที ่         รายการ 

 ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)  ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3) 
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ยม
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าม
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19. 

การก าหนดเกณฑ์การ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
และค่าตอบแทนเป็นการ
เฉพาะส าหรับผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

20. 

การจัดสรรอัตราก าลังครูให้
เหมาะสมกับปริมาณและ
สภาพความยากล าบากของ
งานในโรงเรียนประจ าและ
มีอัตราส่วนของจ านวนครู
ต่อจ านวนนักเรียนสูง 
เนื่องจากเป็นโรงเรียน
ประจ าที่มีครูดูแลนักเรียน
เกือบตลอดเวลา 

5.0 5.0 0 0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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ตารางที ่11  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการส าหรับอนาคต (ต่อ) 
ข้อ

ที่         รายการ 

 ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)  ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3) 

ฐา
นน

ิยม
 (M

o.
) 
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ยฐ

าน
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าม
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21. 

การก าหนดแนวทางการ
คัดเลือกครูสายผู้สอนและ
ครูหอพัก ในกรณีการจ้าง
งาน ที่มีวัยวุฒิคุณวุ ฒิ/มี
ความรู้ ความสามารถสูง 
และมีความอดทน เสียสละ 
ทุ่มเทในการปฏิบัติงานหรือ
มี ป ระสบ กา ร ณ์ ในก า ร
ปฏิบั ติ ง าน ใน โ รง เ รี ยน
ประจ า 

5.0 5.0 0 0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

22. 

การปรับค่าใช้จ่าย 
(ค่าธรรมเนียมทางการ
ศึกษา/ค่าเทอม) ให้มีความ
เหมาะสมและมีความคุ้มคา่ 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
ตัดสินใจของผู้ปกครอง 
นักเรียน ในการเข้ามา
ศึกษา 

5.0 5.0 0 0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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ตารางที ่11  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการส าหรับอนาคต (ต่อ) 

ข้อ
ที ่         รายการ 

 ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)  ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3) 
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ิยม
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23. 
มีระบบบริหารจัดการ
อาหารเลี้ยงนักเรียนและ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

24. 

มีระบบบริหารจัดการ
หอพกัที่มีประสทิธิภาพ
เอื้อตอ่การอยู่อาศัยและ
การเรียนรู้ 

5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

25. 

มีสถานที่ อุปกรณ์กีฬาไว้
บริการ เช่น  sport club 
ลานกีฬาหรืออาคาร
อเนกประสงค์ สระว่ายน้ า 

5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

26. 
มีระบบบริหารจัดการ
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.0 5.0 0 0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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ตารางที ่11  ผลการวิเคราะหอ์งค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการส าหรับอนาคต (ต่อ) 
ข้อ

ที ่         รายการ 

 ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)  ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3) 
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ิยม
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27. 

มีบริการรถรับส่งนักเรียน
ที่มีภูมิล าเนาที่หา่งไกล
จากโรงเรียนรวมถึง
นักเรียนที่มีภูมิล าเนาใน
เขตจังหวัดราชบุรี 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

28. 
การบริหารจัดการแหล่ง
น้ าเพือ่การสาธารณูปโภค 

5.0 5.0 0 0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

29. 

การมีระบบ ICT ที่
ทันสมัย ที่นักเรียน
สามารถเข้าถึงขอ้มูล 
ความรู้และการสื่อสารกับ
ครูผู้สอนโดยใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ 
SMART PHONE ได้ทกุที่
ทุกเวลา 

5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 1.0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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ตารางที ่11  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการส าหรับอนาคต (ต่อ) 
ข้อ

ที ่         รายการ 

 ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)  ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3) 
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30. 

การมีระบบช่องทางการ
สื่อสารของโรงเรียนกับ
สังคมอย่างมีระสิทธิภาพ 
เช่น facebook Line 
Instrgram เป็นต้น 

5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0.25 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 

31. 

ปรับหลักสูตรของโรงเรียน
ตามวัตถุประสงค์ในการ
ก่อตั้งและต้องมีความ
สอดคล้องทันสมัยกับ
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
เช่น หลักสูตรสองภาษา 
(ไทย-จีน, ไทย-อังกฤษ) 
เป็นต้น โดยใช้
ภาษาต่างประเทศเป็น
ภาษาหลักในการสอน 

5.0 5.0 0 0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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ตารางที ่11  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการส าหรับอนาคต (ต่อ) 
ข้อ

ที ่         รายการ 

 ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)  ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3) 
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32. 

คุณภาพทางการศึกษาของ
โรงเรียนต้องสูงกว่า
โรงเรียนท่ัวไป เนื่องจาก
ข้อได้เปรียบในการมีเวลา
พัฒนาความรู้ ความสามารถ
และคุณลักษณะท่ีดีให้แก่
นักเรียน 

5.0 5.0 0 0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 5.0 5.0 0 0 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

สอดคล้อง 
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  จากตารางที่ 11 จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียน   
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการส าหรับอนาคต มีผู้เชี่ยวชาญแสดงระดับความ
คิดเห็นที่เห็นด้วยอย่างยิ่งต้องการให้เกิดอยู่ในระดับมากที่สุด ( 4.5 ≤ Md.  ≤ 5.0 ) ทุกข้อกระทง
ค าถาม จ านวน 32 ข้อค าถาม คือ การก าหนด Roadmap โดยเฉพาะเพ่ือน าสู่การปฏิบัติ โดย
ค านึงถึงประสิทธิผลในการด าเนินงานเพ่ือให้สมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน, การส่งเสริม สนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัดให้ภาคเอกชนมีส่วน
ร่วมหรือบทบาท รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา, การก ากับ ติดตาม ดูแลการด าเนินงานของ
โรงเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการถวายรายงานผลการ
ด าเนินงานหรือการบริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง , การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของ
โรงเรียน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมหรือเศรษฐกิจ, การให้ความส าคัญผู้อุปถัมภ์หรือผู้มีอุป
การคุณแก่โรงเรียน รวมไปถึงคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน , การให้
ความส าคัญกับการจัดองค์กรภายในหรือที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนเพ่ือประโยชน์ ในการบริหารโรงเรียน 
เช่น มูลนิธิเพ่ือการศึกษา สมาคมครูและผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น , 
การดึงศิษย์เก่าและภาคีต่างๆ เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านตัวบุคคล, การศึกษา วิจัยความส าเร็จของศิษย์เก่า ซึ่งเป็นการสะท้อน
ความเข้มแข็งทางวิชาการที่โรงเรียนมีให้จนศิษย์เก่าสามารถประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต , 
การมีทุนการศึกษาเรียนฟรี (ค่าบ ารุงการศึกษาฟรี) ส าหรับนักเรียนเรียนดีมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด, การสร้างเครือข่ายในการส่งต่อนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่เป็นเลิศ , 
การมีทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกส าหรับนักเรียนเรียนดีโดยมีข้อผูกพันในการ
ใช้ทุนการศึกษา, สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร ในเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้ง
การมีครูพ่ีเลี้ยงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษา , การพัฒนาบุคลากรโดยการจัดกลุ่มครู ใช้
เวลาในการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ เช่น ครูบรรจุใหม่ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาหรือโรงเรียนที่เป็นเลิศในประเทศ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 5 ปี ศึกษาดู
งานโรงเรียนประเภทเดียวกันในโซนภูมิภาคเอเชีย เป็นต้น , ประสาน/กระชับความสัมพันธ์กับ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งแต่เดิมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสาขาของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, การส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะทาง เช่น 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนที่ด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ เป็นต้น, การมีอิสระใน
การบริหารตนเองของโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ (ออกนอกระบบ) โดยมีระบบการบริหารและการ
จัดการที่มีแนวโน้มลดความเป็นระบบราชการลง, การก าหนดวิธีหรือแนวทางเฉพาะในการสรรหา
บุคคลที่จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน  ครู/ครูผู้ช่วย เนื่องจากโรงเรียนมีลักษณะที่ต่างจาก
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โรงเรียนทั่วไป, การใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล, การก าหนดเกณฑ์การพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะส าหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา , การ
จัดสรรอัตราก าลังครูให้เหมาะสมกับปริมาณและสภาพความยากล าบากของงานในโรงเรียนประจ า
และมีอัตราส่วนของจ านวนครูต่อจ านวนนักเรียนสูง เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจ าที่มีครูดูแลนักเรียน
เกือบตลอดเวลา, การก าหนดแนวทางการคัดเลือกครูสายผู้สอนและครูหอพัก ในกรณีการจ้างงาน ที่
มีวัยวุฒิคุณวุฒิ/มีความรู้ ความสามารถสูง และมีความอดทน เสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติงานหรือมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประจ า, การปรับค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา/
ค่าเทอม) ให้มีความเหมาะสมและมีความคุ้มค่า เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการตัดสินใจของผู้ปกครอง 
นักเรียน ในการเข้ามาศึกษามีระบบบริหารจัดการอาหารเลี้ยงนักเรียนและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
, มีระบบบริหารจัดการหอพักที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการอยู่อาศัยและการเรียนรู้ , มีสถานที่ 
อุปกรณ์กีฬาไว้บริการ เช่น  sport club ลานกีฬาหรืออาคารอเนกประสงค์ สระว่ายน้ า , มีระบบ
บริหารจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ, การบริการรถรับ ส่งนักเรียนที่มี
ภูมิล าเนาที่ห่างไกลจากโรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดราชบุรี , การบริหาร
จัดการแหล่งน้ าเพ่ือการสาธารณูปโภค, การมีระบบ ICT ที่ทันสมัย ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ความรู้และการสื่อสารกับครูผู้สอนโดยใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ Smart Phone ได้ทุก
ที ่ท ุกเวลาการมีระบบช่องทางการสื่อสารของโรงเรียนกับสังคมอย่างมีระส ิทธ ิภาพ เช ่น 
facebook Line Instagram เป็นต้น, ปรับหลักสูตรของโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
และต้องมีความสอดคล้องทันสมัยกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น หลักสูตรสองภาษา (ไทย -จีน, 
ไทย-อังกฤษ) เป็นต้น โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาหลักในการสอน, คุณภาพทางการศึกษา
ของโรงเรียนต้องสูงกว่าโรงเร ียนทั ่วไป เนื ่องจากข้อได้เปรียบ ในการมีเวลาพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและคุณลักษณะที่ดีให้แก่นักเรียน ซ่ึงทุกกระทงค าถามมีค่า Md.= 5.0  

  เมื่อท าการวิเคราะห์หาความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อ
กระทงค าถามนั้นโดยพิจารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Q.R. ≤ 1.5) ร่วมกับค่าความแตกต่างระหว่าง
ฐานนิยมกับมัธยฐาน (Mo. – Md. ≤ 1) พบว่า ทุกข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันในทุกข้อกระทงค าถาม จ านวน 32 ข้อกระทงค าถาม โดยเรียงล าดับดังนี้  

  ข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด มีค่า Q.R. = 
0, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ การดึงศิษย์เก่าและภาคีต่างๆ เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบที่
หลากหลายเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านตัวบุคคล,  การก าหนดวิธีหรือแนวทางเฉพาะใน
การสรรหาบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน  ครู/ครูผู้ช่วย เนื่องจากโรงเรียนมีลักษณะที่ต่าง
จากโรงเรียนทั่วไป, การจัดสรรอัตราก าลังครูให้เหมาะสมกับปริมาณและสภาพความยากล าบากของงาน
ในโรงเรียนประจ าและมีอัตราส่วนของจ านวนครูต่อจ านวนนักเรียนสูง เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจ าที่
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มีครูดูแลนักเรียนเกือบตลอดเวลา, การก าหนดแนวทางการคัดเลือกครูสายผู้สอนและครูหอพัก ใน
กรณีการจ้างงาน ที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิ/มีความรู้ ความสามารถสูง และมีความอดทน เสียสละ ทุ่มเทใน
การปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประจ า, การปรับค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียม 
ทางการศึกษา/ค่าเทอม) ให้มีความเหมาะสมและมีความคุ้มค่า เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการตัดสินใจของ
ผู้ปกครอง นักเรียน ในการเข้ามาศึกษา, การบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการสาธารณูปโภค, มีระบบ
บริหารจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ, ปรับหลักสูตรของโรงเรียนตามวัตถุประสงค์
ในการก่อตั้งและต้องมีความสอดคล้องทันสมัยกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น หลักสูตรสองภาษา 
(ไทย-จีน, ไทย-อังกฤษ) เป็นต้น โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาหลักในการสอน, คุณภาพทางการ
ศึกษาของโรงเรียนต้องสูงกว่าโรงเรียนทั่วไป เนื่องจากข้อได้เปรียบในการมีเวลาพัฒนาความรู้  
ความสามารถและคุณลักษณะที่ดีให้แก่นักเรียน  

  ข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมาก รองลงมา มีค่า 
Q.R. = 0.25, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ การก าหนด Roadmap โดยเฉพาะเพ่ือน าสู่การปฏิบัติ โดย
ค านึงถึงประสิทธิผลในการด าเนินงานเพ่ือให้สมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน, การก ากับ ติดตาม ดูแลการด าเนินงานของโรงเรียนจากหน่วยงานต้น
สังกัดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการถวายรายงานผลการด าเนินงานหรือการบริหารโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง,  การให้ความส าคัญผู้อุปถัมภ์หรือผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน รวมไปถึงคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน, มีระบบบริหารจัดการอาหารเลี้ยงนักเรียนและบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพ, มีระบบบริหารจัดการหอพักที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการอยู่อาศัยและการเรียนรู้ , มี
สถานที่ อุปกรณ์กีฬาไว้บริการ เช่น  sport club ลานกีฬาหรืออาคารอเนกประสงค์ สระว่ายน้ า ,  
การมีระบบช่องทางการสื่อสารของโรงเรียนกับสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Facebook Line 
Instagram เป็นต้น  

  ข้อกระทงค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมาก รองลงมา มีค่า 
Q.R. = 1, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัดให้ภาคเอกชนมีส่วน
ร่วมหรือบทบาท รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา , การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของ
โรงเรียน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมหรือเศรษฐกิจ , การให้ความส าคัญกับการจัดองค์กร
ภายในหรือที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพ่ือประโยชน์ ในการบริหารโรงเรียน เช่น มูลนิธิเพ่ือการศึกษา 
สมาคมครูและผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น, การศึกษา วิจัยความส าเร็จ
ของศิษย์เก่า ซึ่งเป็นการสะท้อนความเข้มแข็งทางวิชาการที่โรงเรียนมีให้จนศิษย์เก่าสามารถประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิต, การมีทุนการศึกษาเรียนฟรี (ค่าบ ารุงการศึกษาฟรี) ส าหรับนักเรียน
เรียนดีมีผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด, การสร้างเครือข่าย
ในการส่งต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
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โรงเรียนที่เป็นเลิศ, การมทีุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกส าหรับนักเรียนเรียนดี
โดยมีข้อผูกพันในการใช้ทุนการศึกษา, สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร ในเรื่องการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการมีครูพี่เลี้ยงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษา, การพัฒนาบุคลากร
โดยการจัดกลุ่มครู ใช้เวลาในการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ เช่น  ครูบรรจุใหม่ศึกษา ดูงานการจัดการ
เรียนการสอนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาหรือโรงเรียนที่เป็นเลิศในประเทศ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่
เป็นระยะเวลา 5 ปี ศึกษาดูงานโรงเรียนประเภทเดียวกันในโซนภูมิภาคเอเชีย เป็นต้น, ประสาน/
กระชับความสัมพันธ์กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งแต่เดิมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็น
โรงเรียนสาขาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, การส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะ
ทาง เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนที่ด าเนินงานสนองพระราชด าริฯเป็นต้น, การมี
อิสระในการบริหารตนเองของโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ (ออกนอกระบบ) โดยมีระบบการบริหารและ
การจัดการที่มีแนวโน้มลดความเป็นระบบราชการลง, การใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล, 
การก าหนดเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะส าหรับผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา, การบริการรถรับ ส่งนักเรียนที่มีภูมิล าเนาที่ห่างไกลจากโรงเรียน รวมถึง
นักเรียนที่มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดราชบุรี, การมีระบบ ICT ที่ทันสมัย ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ความรู้และการสื่อสารกับครูผู้สอนโดยใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ Smart Phone ได้ทุกที่
ทุกเวลา 

  จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัย ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือโดยใช้เทคนิควิธีวิจัย EDFR เป็นจ านวน 3 รอบจนได้ฉันทามติ
ของผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามตีัวแปรที่เก่ียวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยทั้งสิ้น 7 
องค์ประกอบจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการให้เกิดมากที่สุดและความเห็นนั้นมีความ
สอดคล้องกัน  ดังนี้ 1) บริบทของโรงเรียนด้านกายภาพ 2) บริบทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน           
3) หน่วยงานต้นสังกัด 4) โรงเรียน/สถานศึกษา 5) ผู้บริหาร 6) ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 
7) การบริหารจัดการส าหรับอนาคต ส าหรับรายละเอียดย่อยของแต่ละตัวแปร ผู้วิจัยได้น าเสนอโดย
สรุปไว้ในบทที่ 5 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ
ความเป็นมาและอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โดยใช้ เทคนิควิธีวิจัย EDFR  
(Ethnographic Delphi Futures Research) และใช้โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นหน่วย
วิเคราะห์ (unit of analysis) ใช้ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือแสดงความคิดเห็น จ านวน 19 คน แบ่งเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้    
1) ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารระดับนโยบาย จ านวน 3 คน 2) ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2 
ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 3 คน 3) ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มท่ี 3 ได้แก่ กลุ่มครูผู้สอน จ านวน 3 คน              
4) ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มที่ 4 ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 3 คน 5) ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5 
ได้แก่ กลุ่มผู้มีอุปการคุณ จ านวน 2 คน 6) ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 6 ได้แก่ กลุ่มศิษย์เก่า จ านวน 2 คน 
และ7) ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 7 ได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 3 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้เชี่ยวชาญจากการก าหนดคุณสมบัติ ดังนี ้ เป็นผู ้มีส ่วนเกี ่ยวข้องกับ โรงเรียนบรมราชินีนาถ      
ราชวิทยาลัย หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ เป็นผู้มี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญามหาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตส าหรับบุคคลที่มิได้ท างานเกี่ยวกับการศึกษา
โดยตรง ผู้เชี่ยวชาญได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และใช้ Snowball 
Sampling Technique โดยมีกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ช่วยพิจารณาตรวจสอบความ
เหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ และได้ด าเนินการสัมภาษณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง (Semi structured interview) และแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating scale) 
ด าเนินการเก็บข้อมูลโดย 1) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 2) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยผู้วิจัยสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 3) แบบสอบถามที่ใช้ในเทคนิควิธีวิจัย 
EDFR ผู้วิจัยส่งผ่านภาควิชาและส่งทางไปรษณีย์  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าฐานนิยม (Mode) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Rang) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังนี้ 

1. เพื่อทราบประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Document study) และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย มีข้อค้นพบที่ได้ สามารถสรุปได้
ดังนี้ 
  ลักษณะเด่นของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย คือ เป็นทั้งโรงเรียนที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ  โรงเรียนในกลุ่มเฉลิมพระเกียรติฯ และเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะประจ าแบบ
สหศึกษา เดิมชื่อว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี” ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนคือ พระเกี้ยว
ซึ่งบุคลากรในโรงเรียนจะเรียกว่า พระเกี้ยวน้อย อันหมายถึงการเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาและเป็นการให้เกียรติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในการเป็นโรงเรียนพ่ีเลี้ยง ต่อมา
ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ว่า “โรงเรียนบรมราชินีนาถ     
ราชวิทยาลัย”และได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบให้เป็นตรา
ประจ าโรงเรียน หลังจากที่โรงเรียนได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียนแล้ว ก็ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี (โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย)” ซึ่งเป็นการใช้ชื่อโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน าหน้าแล้วก ากับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในวงเล็บทุกครั้ง ท าให้บุคคลทั่วไป
ทราบว่าโรงเรียนที่มีชื่อนี้คือโรงเรียนเดียวกัน ซึ่งชื่อโรงเรียนที่ใช้ในลักษณะดังกล่าวมีผลต่อ          
การตัดสินใจในการเลือกเข้ามาศึกษาต่อ โรงเรียนได้ใช้ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนทั้ง 2 ตรา แต่ใน
ปัจจุบันได้ใช้ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบเป็นสัญลักษณ์ทางการ และใช้    
“พระเกี้ยว” เป็นสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนแทน ในระยะที่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนได้รับ       
ความอนุเคราะห์ที่ดินจาก  ผู้อุปถัมภ์ ผู้มีอุปการคุณ รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานภายนอกที่
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านอ่ืนๆที่นอกเหนือด้านการจัดการศึกษา เช่น สถานที่ อาคาร
ประกอบ การจัดหาแหล่งน้ า เป็นต้น ส าหรับด้านครูผู ้สอนนั ้นในช่วงแรกโรงเรียนยังขาด
อัตราก าลัง ผู้บริหารในขณะนั้นจึงแก้ปัญหาโดยให้ครู อาจารย์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาช่วย
สอน และเป็นพ่ีเลี้ยงให้บุคลากรของโรงเรียนทางด้านวิชาการท าให้ในช่วงแรกของการก่อตั้ง
โรงเรียน โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการมาก ประกอบกับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติและวางศิลาฤกษ์อาคาร
หอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2540 ยังความปลาบปลื้มแก่
ทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ซึ่งท าให้โรงเรียนเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น นักเรียน
ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยมีทั้งเพศชายและเพศหญิง เนื ่องจากโรงเรียนเปิดแบบ
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สหศึกษา จึงเป็นการท้าทายความสามารถของบุคคลที่ด ารงต าแหน่งบริหาร เนื่องจากโรงเรียนเป็น
โรงเรียนประจ าแบบสหศึกษา ด้วยความเป็นโรงเรียนลักษณะนี้ระเบียบวินัยจึงต้องเข้มแข็ง มีการ
ประพฤติปฏิบัติตามประเพณีของโรงเรียนที่ได้ก าหนดไว้ และยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
เพ่ือแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ดังนี้ 1) นักเรียนจะต้องร้อง
เพลงประจ าสถาบันทุกวันพุธ หลังจากเสร็จกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพ่ือเป็นการแสดงถึง     
ความกตัญญูต่อสถาบัน เนื่องจากวันพุธเป็นวันคล้ายวันที่โรงเรียนได้รับพระราชทานนามโรงเรียนใหม่
จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2535 2) พิธีประดับเข็ม
พระเก้ียวน้อยส าหรับนักเรียนใหม่ ทั้ง ม.1 และ ม.4 รวมไปถึงนักเรียนที่ย้ายเข้ามาศึกษาจากผู้บริหาร
และคณะครู 3) กิจกรรมการท าบุญวันเกิดโรงเรียนในวันที่ 5 สิงหาคมของทุกปี เป็นกิจกรรมที่ศิษย์
ปัจจุบันและศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อโรงเรียนถูกโอนย้ายไปสังกัด สพฐ โรงเรียนใช้ประกาศการ
รับสมัครนักเรียนของ สพฐ. และมีพ้ืนที่บริการทั่วประเทศ ซึ่งต่างจากเดิมที่ใช้ประกาศการรับสมัคร
นักเรียนร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แต่จ านวนนักเรียนที่เข้ามาศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ
นักเรียน ประกอบกับในปัจจุบันความโดดเด่นทางด้านวิชาการลดลงอันเนื่องมากจากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป มีการพัฒนาของโรงเรียนคู่แข่งมากขึ้น ท าให้โรงเรียนไม่ค่อยได้รับความนิยมจาก
ผู้ปกครอง ถึงแม้ว่าปัจจุบันโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน 2 ประเภท คือ ประเภทรับตรง (โควตา) คือ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยการคัดเลือกผ่านจังหวัดซึ่งนักเรียนที่ได้ โควตา
ของแต่ละจังหวัดให้มารายงานตัวได้เลย และประเภทสอบคัดเลือกส าหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมีความสมัครใจในการศึกษาต่อที่โรงเรียน แต่ประสบปัญหาเรื่องคุณภาพของ
นักเรียน และปัญหาเด็กฝากที่โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนเพิ่มแต่คุณภาพลดลง 

2. เพื่อทราบอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โดยการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 19 คน แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่  1 กลุ่มผู้บริหารระดับนโยบาย 
จ านวน 3 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 3 คน กลุ่มที่ 3 กลุ่มครูผู้สอน จ านวน 3 คน 
กลุ่มที่ 4กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 3 คน กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้มีอุปการคุณ จ านวน 2 คน 
กลุ่มที่ 6 กลุ่มศิษย์เก่า จ านวน 2 คน และกลุ่มที่ 7 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 3 คน พบว่ามี
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 7 องค์ประกอบและในแต่ละองค์ประกอบมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

2.1 องค์ประกอบด้านบริบทของโรงเรียนด้านกายภาพ  ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
บริบทของโรงเรียนด้านกายภาพ โดยเรียงล าดับความต้องการและความสอดคล้องของความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญจากมากไปน้อย ใช้ค่าทางสถิติ ได้แก ่ค่าฐานนิยม (Mode) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัย
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ระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) และค่าความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยมกับค่ามัธยฐานใน
การวิเคราะห ์สามารถสรุปผล ดังนี้ 

1. สภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ปกครอง 
2. การศึกษาและวิจัย การจัดการศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ

ในการบริหารงานและติดตามผลการด าเนินงานในรอบปี 
3. การพัฒนาของโรงเรียนอ่ืนที่มีจ านวนมากขึ้น ท าให้โรงเรียนมีคู่แข่ง เนื่องจาก

ผู้เรียนมีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน 
4. สภาพหรือสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันส่งผลต่อการด าเนินงานหรือการ

บริหาร 
5. การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือการบริหาร  
6. สถานที่หรือสภาพที่ตั้งของโรงเรียน 
7. ความผันผวนทางการเมืองส่งผลต่อนโยบายในการบริหาร 
8. ความปลอดภัยในโรงเรียน เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ไกลสังคมเมือง 

2.2 องค์ประกอบด้านบริบทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
บริบทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน โดยเรียงล าดับความต้องการและความสอดคล้องของความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญจากมากไปน้อย ใช้ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าฐานนิยม (Mode) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) และค่าความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยมกับค่ามัธยฐานใน
การวิเคราะห์ สามารถสรุปผล ดังนี้ 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงบทบาทกึ่งนโยบายและกึ่งการบริหาร แต่เน้นการ
ท างานร่วมกันในลักษณะของหุ้นส่วนโดยไม่แสวงประโยชน์ทับซ้อนจากกิจการของโรงเรียน 

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานในบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน 

3. การก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาในทุกด้านที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่โรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่องของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
โรงเรียน 

4. การประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว กิจกรรม ผลการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาสู่ชุมชนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน 

5. ความผูกพันต่อโรงเรียนของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
6. ความส าเร็จของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันซึ่งแสดงถึงความเป็นคนคุณภาพ 

ส่งผลต่อชื่อเสียงของโรงเรียน 
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7. การอุทิศตน และใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อช่วยโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เป็นส าคัญ 

8. ความภาคภูมิใจของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าท่ีมีต่อโรงเรียน 
2.3 องค์ประกอบด้านหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต้น

สังกัด โดยเรียงล าดับความต้องการและความสอดคล้องของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากมากไปน้อย 
ใช้ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) และค่า
ความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยมกับค่ามัธยฐานในการวิเคราะห์ สามารถสรุปผล ดังนี้ 

1. การก าหนดเกณฑ์และจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนรายหัว ค่าจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว ค่าสาธารณูปโภค จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีขาดแคลน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้มีความเหมาะสมเป็นการเฉพาะส าหรับโรงเรียน
ประจ า 

2. การให้ความส าคัญและการสร้างความตระหนักในการพัฒนาโรงเรียนอย่าง
จริงจังตั้งแต่ระดับกระทรวงลงไป เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและเป็นโรงเรียนใน
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

3. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบจากภาครัฐหรือ
ฝ่าย/กลุ่มงาน/หน่วยงานเฉพาะ เพ่ือช่วยสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ท่ีดีให้โรงเรียน 

4. การสนับสนุนและผลักดันการด าเนินงานของโรงเรียนในทุกด้านที่จะก่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างเข้มข้นและจริงจังโดยค านึงและมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

5. การก าหนดเกณฑ์จ านวนครูส าหรับโรงเรียนประจ าเป็นกรณีพิเศษ 
6. การให้โอกาสโรงเรียนในการมีส่วนร่วมเพ่ือน าเสนอประกอบการของบประมาณ 
7. การจัดตั้งฝ่าย/กลุ่มงาน/หน่วยงานเฉพาะในสพฐ. เพ่ือรับผิดชอบ ดูแลก ากับ 

ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน 
8. ก าหนดนโยบายในการรับนักเรียนอย่างชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การ

ก่อตั้งโรงเรียน 
2.4 องค์ประกอบด้านโรงเรียน/สถานศึกษา ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน/

สถานศึกษา โดยเรียงล าดับความต้องการและความสอดคล้องของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากมาก
ไปน้อย ใช้ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าฐานนิยม (Mode) ค่ามัธยฐาน (Median)  ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile range) และค่าความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยมกับค่ามัธยฐานในการวิเคราะห์ 
สามารถสรุปผล ดังนี้ 
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1. การจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นจุดเน้นหรือจุดเด่นของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียน
จะต้องปฏิบัติจนได้รับการยอมรับจากบุคคล ทั้งในชุมชนและในวงกว้าง เนื่องจาก สะท้อน
คุณลักษณะเฉพาะของผู้เรียน 

2. การประชาสัมพันธ์โรงเรียนในทุกด้านและทุกรูปแบบเพ่ือสร้าง/รักษา
ภาพลักษณ์ของโรงเรียน 

3. นโยบายของโรงเรียนมีความสอดคล้องและค านึงถึงบริบทของโรงเรียน 
4. การสร้างคุณภาพในโรงเรียนจะก่อให้เกิดหลักประกัน ความเชื่อมั่น ความมั่นใจ

แก่ผู้รับบริการทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 
5. การสร้าง รักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงเรียนให้มีชื่อเสียง 
6. การมีธรรมนูญโรงเรียนและแผนการด าเนินงาน กิจการของโรงเรียนไว้เป็น

บรรทัดฐานในการบริหารจัดการ     
7. การมีวัฒนธรรมในการท างานที่ดี โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Collaborative) 

มากกว่าการเน้นเรื่องการแข่งขัน  
8. การสร้างหรือปรับกลยุทธ์ให้มีความหลากหลายในการวางหรือก าหนดนโยบาย

ในการรับนักเรียน    
9. การจัดหรือมีสวัสดิการที่ดีและมีความเหมาะสมให้กับบุคลากรตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน   
10. การมี/รักษาวัฒนธรรมหรือประเพณีอันดีงามของโรงเรียน 
11. การสร้างเครือข่าย (connection) ที่ดีกับสถานศึกษาอ่ืนตลอดจนหน่วยงาน

อ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของโรงเรียน โดยมีการท าบันทึกข้อตกลง (MOU) เพ่ือ
สร้างความร่วมมือ การใช้ทรัพยากรร่วมและเพิ่มความแข็งแกร่งในการบริหารและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์หรือผลการด าเนินงานของโรงเรียนทั้งในระดับผู้บริหาร ครูผู้สอนระหว่างเครือข่าย 

12. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม สามารถ
ตอบสนองและพัฒนาความสามารถของนักเรียนอย่างแท้จริง 

13. ชื่อเสียง เกียรติคุณและภาพลักษณ์ของโรงเรียนเป็นที่ทราบและนิยมของสังคม 
14. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริการนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน (Service 

Ability) 
15. บุคลากรของโรงเรียนควรมีภาพพจน์และเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในสังคม

อย่างกว้างขวาง 
16. การจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมความสามารถพิเศษและทักษะชีวิต

ตามความสนใจ ความสามารถและความถนัดของนักเรียน 
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17. การดูแลนักเรียนในส่วนของงานหอพักต้องมีลักษณะการดูแลและปกครอง
นักเรียนที่ใกล้เคียงกับการอบรมท่ีบ้าน 

18. การก าหนดแนวทาง/นโยบายในการรับ ส่งนักเรียนอย่างชัดเจนทั้งในสัปดาห์
กลับบ้านและไม่ใช่สัปดาห์กลับบ้าน เพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน 

19. นโยบายการบริหาร กฎ ข้อบังคับของโรงเรียนที่แสดงหรือเน้นในเรื่องต่างๆมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การก่อตั้ง   

20. การทบทวนนวัตกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อจากการสอบคัดเลือก
เป็นการให้โอกาส 

2.5 องค์ประกอบด้านผู้บริหาร ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร โดยเรียงล าดับ
ความต้องการและความสอดคล้องของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากมากไปน้อย ใช้ค่าทางสถิติ ได้แก่ 
ค่าฐานนิยม (Mode) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) และค่า
ความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยมกับค่ามัธยฐานในการวิเคราะห์ สามารถสรุปผล ดังนี้ 

1. ผู้บริหารเป็นกลไกส าคัญที่จะน าความส าเร็จและเสริมสร้างคุณภาพทางการ
เรียนรู้ให้เกิดข้ึนภายในองค์การนั้นๆ 

2. มีความเต็มใจ ตั้งใจ มีความรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนสูงมากเป็นพิเศษ 
เนื่องจากลักษณะงานและภาระของงานของโรงเรียนมีความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป   

3. มีคุณธรรมสูง มีความเมตตา 
4. บุคลิกภาพของผู้บริหารสมเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครู 

บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
5. สามารถสร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ เป้าหมายของ

โรงเรียนให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองเป็นระยะๆ เพ่ือสร้างแรงขับเคลื่อน
ในการด าเนินงาน 

6. ความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

7. เป็นนักสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการบริหารและการด าเนินงาน เพ่ือให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีใจทุ่มเทในการพัฒนาโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกันให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จ   

8. มีความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์กว้างไกล รอบรู้ เป็นที่ พ่ึงด้านวิชาการ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้  

9. การส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองและมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์    
10. ความสามารถในการระดมทุนหรือทรัพยากรเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
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11. ผู้บริหารโรงเรียนต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์การ
ก่อตั้งโรงเรียนและมีอุดมการณ์ 

12. หมั่นพัฒนาตนเองในทุกด้านตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
13. มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา การเปลี่ยน แปลง ไปใน

ทิศทางท่ีดี ถูกต้อง เหมาะสม 
14. ความสามารถในการสร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียน   
15. มีความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียน  
16. ผู้บริหารมีพลังอ านาจในการผลักดันแผนงานหรือแผนปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด

การตอบรับจากหน่วยงานต้นสังกัด 
17. สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ชุมชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน

ทั้งด้านวัตถุและตัวบุคคล 
18. เป็นนักบริหารจัดการที่เก่ง เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการท างานไปสู่เป้าหมาย

อย่างมีทิศทางท่ีสอดคล้องกับนโยบาย 
19. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการบริหารเพ่ือ

สอดคล้องกับสภาพสังคม 
2.6 องค์ประกอบด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครู

และบุคลากรทางการศึกษา โดยเรียงล าดับความต้องการและความสอดคล้องของความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญจากมากไปน้อย ใช้ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าฐานนิยม (Mode) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) และค่าความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยมกับค่ามัธยฐานใน
การวิเคราะห์ สามารถสรุปผล ดังนี้  

1. ปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างเข้มข้น เนื่องจากโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ   

2. เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเพ่ือนครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
3. การมีอุดมการณ์ มีใจรัก ทุ่มเท เสียสละ มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพ

ในการปฏิบัติหน้าที่ 
4. หมั่นพัฒนาตนเองในทุกด้านตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
5. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน 
6. มีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย หมั่นพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

สอดคล้องกับเนื้อหา สาระวิชา ทั้งที่เป็นสื่อเนื้อหาและสื่อเทคโนโลยี สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ความก้าวหน้าทางการศึกษา   
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7. มีคุณธรรม มีความเมตตา กรุณา 
8. มีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนครูในการสร้าง team work ในการปฏิบัติงาน เพ่ือ

ขับเคลื่อนกระบวนการท างานไปสู่เป้าหมายอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบาย 
9. มีความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียน 
10. การได้รับขวัญและก าลังใจและมีสวัสดิการที่ดี เนื่องจากเป็นผู้เสียสละและ

อุทิศตนในการปฏิบัติงาน 
11. ความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

2.7 องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการส าหรับอนาคต ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการส าหรับอนาคตของโรงเรียน โดยเรียงล าดับความต้องการและความสอดคล้องของ
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากมากไปน้อย ใช้ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าฐานนิยม (Mode) ค่ามัธยฐาน 
(Median)  ค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile range) และค่าความแตกต่างระหว่างค่าฐาน
นิยมกับค่ามัธยฐานในการวิเคราะห์ สามารถสรุปผล ดังนี้     

1. มีระบบบริหารจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการสาธารณูปโภค 
3. การดึงศิษย์เก่าและภาคีต่างๆ เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย

เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านตัวบุคคล 
4. การจัดสรรอัตราก าลังครูให้เหมาะสมกับปริมาณและสภาพความยากล าบาก

ของงานในโรงเรียนประจ าและมีอัตราส่วนของจ านวนครูต่อจ านวนนักเรียนสูง เนื่องจากเป็นโรงเรียน
ประจ าที่มีครูดูแลนักเรียนเกือบตลอดเวลา 

5. การก าหนดวิธีหรือแนวทางเฉพาะในการสรรหาบุคคลที่จะด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรียน  ครู/ครูผู้ช่วย เนื่องจากโรงเรียนมีลักษณะที่ต่างจากโรงเรียนทั่วไป 

6. ปรับหลักสูตรของโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งและต้องมีความ
สอดคล้องทันสมัยกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป เช่น หลักสูตรสองภาษา (ไทย-จีน, ไทย-อังกฤษ) เป็นต้น 
โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาหลักในการสอน  

7. การปรับค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา/ค่าเทอม) ให้มีความเหมาะสม
และมีความคุ้มค่า เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการตัดสินใจของผู้ปกครอง นักเรียน ในการเข้ามาศึกษา 

8. คุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนต้องสูงกว่าโรงเรียนทั่วไป เนื่องจากข้อ
ได้เปรียบในการมีเวลาพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่ดีให้แก่นักเรียน  
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9. การก าหนดแนวทางการคัดเลือกครูสายผู้สอนและครูหอพัก ในกรณีการจ้าง
งาน ที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิ/มีความรู้ ความสามารถสูง และมีความอดทน เสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประจ า 

10. การก าหนด Roadmap โดยเฉพาะเพื่อน าสู่การปฏิบัติ โดยค านึงถึง
ประสิทธิผลในการด าเนินงานเพื่อให้สมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน   

11. การก ากับ ติดตาม ดูแลการด าเนินงานของโรงเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการถวายรายงานผลการด าเนินงานหรือการบริหารโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  

12. การให้ความส าคัญกับการจัดองค์กรภายในหรือที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพ่ือ
ประโยชน์ ในการบริหารโรงเรียน เช่น มูลนิธิเพ่ือการศึกษา สมาคมครูและผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์
เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น 

13. มีระบบบริหารจัดการอาหารเลี้ยงนักเรียนและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
14. มีระบบบริหารจัดการหอพักที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการอยู่อาศัยและการ

เรียนรู้ 
15. มีสถานที่ อุปกรณ์กีฬาไว้บริการ เช่น  sport club ลานกีฬาหรืออาคาร

อเนกประสงค์ สระว่ายน้ า 
16. สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร ในเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

รวมทั้งการมีครูพี่เลี้ยงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษา 
17. การมีระบบช่องทางการสื่อสารของโรงเรียนกับสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

เช่น Facebook  Line  Instragram    
18. การส่งเสริม สนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัดให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมหรือ

บทบาท รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา   
19. การศึกษา วิจัยความส าเร็จของศิษย์เก่า ซึ่งเป็นการสะท้อนความเข้มแข็งทาง

วิชาการท่ีโรงเรียนมีให้จนศิษย์เก่าสามารถประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต 
20. การมีทุนการศึกษาเรียนฟรี (ค่าบ ารุงการศึกษาฟรี) ส าหรับนักเรียนเรียนดีมี

ผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด 
21. การพัฒนาบุคลากรโดยการจัดกลุ่มครู ใช้เวลาในการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ 

เช่น ครูบรรจุใหม่ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาหรือโรงเรียนที่เป็น
เลิศในประเทศ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 5 ปี ศึกษาดูงานโรงเรียนประเภทเดียวกันในโซน
ภูมิภาคเอเชีย เป็นต้น 
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22. ประสาน/กระชับความสัมพันธ์กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งแต่เดิม
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

23. การส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะทาง เช่น โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนที่ด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ เป็นต้น   

24. การใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
25. การก าหนดเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการ

เฉพาะส าหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
26. การมีระบบ ICT ที่ทันสมัย ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้และการ

สื่อสารกับครูผู้สอนโดยใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ SMART PHONE ได้ทุกที่ทุกเวลา 
27. การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของโรงเรียน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ทาง      

สภาพสังคมหรือเศรษฐกิจ 
28. การให้ความส าคัญผู้อุปถัมภ์หรือผู้มีอุปการ คุณแก่โรงเรียนรวมไป

ถึงคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน 
29. การสร้างเครือข่ายในการส่งต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับ

การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่เป็นเลิศ 
30. การบริการรถรับ ส่งนักเรียนที่มีภูมิล าเนาที่ห่างไกลจากโรงเรียน รวมถึง

นักเรียนที่มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดราชบุรี 
31. การมีอิสระในการบริหารตนเองของโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ (ออกนอก

ระบบ) โดยมีระบบการบริหารและการจัดการที่มีแนวโน้มลดความเป็นระบบราชการลง   
32. การมีทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกส าหรับนักเรียน

เรียนดีโดยมีข้อผูกพันในการใช้ทุนการศึกษา 
 

การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นที่ส าคัญและมีข้อค้นพบที่สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยดังนี้ 

1. ประเด็นส าคัญและข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ประวัติ ความเป็นมาและสภาพ
ปัจจุบันของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 

1.1 ลักษณะเด่นของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย คือ เป็นทั้งโรงเรียนที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษเป็นโรงเรียนในกลุ่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
และเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะประจ าแบบสหศึกษา  
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 เนื่องจาก โรงเรียนถูกก่อตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และจัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งด้วยชื่อโรงเรียนและวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งจึงท าให้โรงเรียนมี
คุณลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป รวมไปถึงการเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะประจ าแบบ
สหศึกษา เพราะส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนประจ าในประเทศไทยมักจะเป็นโรงเรียนแบบชายล้วนหรือหญิง
ล้วน เกิดความท้าทายความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารที่จะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการ
บริหารเป็นอย่างมาก    

1.2 ความภาคภูมิใจของบุคลากรทุกคนของโรงเรียนตั้งแต่ ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน บุคลากรของโรงเรียน คือ การได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย”และได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
ให้เป็นตราประจ าโรงเรียนจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งก่อนที่โรงเรียนได้รับ
พระราชทานชื่อโรงเรียนโรงเรียนได้ใช้สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน คือ พระเกี้ยว ดังนั้น ในระยะหนึ่ง
โรงเรียนมีตราสัญลักษณ์โรงเรียน 2 ตรา 

 ส าหรับประเด็นนี้ จะเห็นได้ว่า โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ถูกก่อตั้งได้ไม่นาน แต่ได้รับการสนพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถทรงพระราชทานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย” อันมี
ความหมายว่าโรงเรียนของพระราชินี  ด้วยพระองค์ทรงมองการณ์ไกลว่าโรงเรียนแห่งนี้จะได้รับการ
ดูแล ก ากับติดตาม จากหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องและจะเป็นโรงเรียนของพระราชินีทุกพระองค์
ของประเทศไทย ซึ่งบุคลากรของโรงเรียนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนจะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆนี้
จากการบอกเล่าจากครูอาวุโสของโรงเรียน เป็นการสร้างความรู้สึกให้บุคลากรของโรงเรียนมี     
ความภาคภูมิใจในสถาบันของตนเอง เห็นคุณค่าขององค์กร ความภาคภูมิใจกับการที่ได้มาปฏิบัติ
หน้าที่หรือปฏิบัติงานในโรงเรียนแห่งนี้ เช่นเดียวกับการถวายงานใต้เบื้องฝ่าละอองธุลีพระบาท      
เกิดความผูกพันและภักดีต่อองค์กรของตนเองท าให้เกิดความเต็มใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับ งานวิจัยของพชรมน โหตระไวศยะ ที่ได้ศึกษาความผูกพันและความจงรักภักดีต่อ
องค์กรที่มีผลต่อแรงจูงใจภายในในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ พบว่า ความจงรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ด้านความภาคภูมิใจใน  
ชื่อเสียงขององค์กร ด้านความเต็มใจทุ่มเทและอุทิศตนเพ่ือองค์กร ด้านความเชื่อถือและยอมรับใน
เป้าหมายขององค์กร และด้านความต้องการที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร ปฏิบัติ เป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อแรงจูงใจภายใน ในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ  นอกจากนี้แล้ว พระองค์ยังทรง
พระราชทานตราสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบให้เป็นสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน ซึ่ง ใน
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ระยะที่โรงเรียนเริ่มก่อตั้งก่อนที่โรงเรียนได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียน โรงเรียนได้ใช้สัญลักษณ์ประจ า
โรงเรียนเช่นเดียวกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คือ พระเกี้ยว แต่ด้วยความเป็นโรงเรียนที่เกิดจาก  
การได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในหลายๆด้าน บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนจะเรียกตราสัญลักษณ์นี้ว่า “พระเกี้ยวน้อย” ดังนั้น โรงเรียนจึงได้มีตราสัญลักษณ์โรงเรียน  
2 ตรา ซึ่งมีความเด่นและไม่เหมือนกับโรงเรียนอ่ืนๆ ที่มีตราสัญลักษณ์เพียงตราเดียว โดยใช้ตรา
สัญลักษณ์ เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบเป็นตราสัญลักษณ์ทางการ ซึ่งเป็นการสร้างจุดสนใจ 
สร้างแบรนด์ให้กับโรงเรียนอีกทางหนึ่ง เพราะการสร้างแบรนด์ต้องมีลักษณะที่ท าให้เกิดการจดจ าได้ 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับชื่อเสียงของโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของแอคเคอร์ อ้างถึงใน วิทวัส สัตยา
รักษ์ ที่กล่าวไว้ว่า การับรู้แบรนด์เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งในการสร้างค่านิยมต่อสินทรัพย์และ
มูลค่าของแบรนด์และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาทร เจียรกุล ที่ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้
ความส าเร็จในการบริหารแบรนด์ของมหาวิทยาลัยไทย ที่ว่า แบรนด์ของมหาวิทยาลัยหรือแบรนด์ของ
สถานศึกษาสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการตอบสนองทางด้านจิตใจของเขาเหล่านั้น เมื่อได้ยินหรือเห็น
ชื่อ สัญลักษณ์ของสถานศึกษานั้น 

1.3 ในช่วงแรกๆ ของการก่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนใช้ชื่อว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ราชบุรี ถึงแม้ว่าหลังจากที่โรงเรียนได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียนแล้ว ก็ใช้ชื่อโรงเรียนเ ตรียม
อุดมศึกษา ราชบุรี (โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย) ซึ่งเป็นการใช้ชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น าหน้าแล้วก ากับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในวงเล็บทุกครั้ง ท าให้บุคคลทั่วไปทราบว่า
โรงเรียนที่มีชื่อ 2 ชื่อนี้คือโรงเรียนเดียวกัน   

 ในช่วงแรกของการก่อตั้งโรงเรียน ได้มีการเขียนหรือแสดงชื่อในลักษณะใช้ชื่อ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน าหน้าแล้วก ากับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในวงเล็บ ที่เป็นเช่นนี้
เพราะเป็นการสร้างกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งบอกบุคคลทั่วไปว่า โรงเรียนแห่งนี้คือ โรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสาขาของเตรียมอุดมศึกษา ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี ด้วยความที่
มีชื่อ “เตรียมอุดมศึกษา” บ่งบอกถึงศักยภาพทางด้านวิชาการของผู้เรียน ความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ ท าให้สร้างแรงจูงใจในการเข้ามาศึกษา แต่เป็นการแฝงด้วยนัยว่า เป็นโรงเรียนสาขาของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  มีสถานที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด ไม่มีความแออัดเท่ากับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
สถานที่ตั้งของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ท าให้ผู้ปกครอง นักเรียนมีทางเลือกมากขึ้นในการศึกษาโดย
ยังคงมีมาตรฐานด้านวิชาการเช่นเดียวกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

1.4 ชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี (โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย) มีผล
ต่อการตัดสินใจในการเลือกเข้ามาศึกษาต่อ   

 ทั้งนี้เพราะค่านิยมทางการศึกษาจะเน้นและให้ความส าคัญกับโรงเรียนขนาดใหญ่
ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยเฉพาะโรงเรียนประจ าที่มีชื่อเสียง แม้ว่าสถานที่ตั้ งของ
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โรงเรียนจะห่างไกลจากบ้านเป็นระยะทางที่ไกลมากน้อยเพียงใด แต่ผู้ปกครอง นักเรียนก็ยัง มี     
ความเชื่อมั่นในการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนรู้ ชื่อเสียงของโรงเรียน และตัดสินใจในการส่ง
ลูกหลานตัวเองเข้ามาศึกษา เนื่องจากการสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรต้องอาศัยระยะเวลานาน  
ถ้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ อาจท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายโดยทันที   

1.5 ในการก่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจากผู้อุปถัมภ์ ผู้มี     
อุปการคุณ รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานภายนอกที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านอ่ืนๆที่
นอกเหนือด้านการจัดการศึกษา เช่น สถานที่ อาคารประกอบ การจัดหาแหล่งน้ า เป็นต้น   

 ในการก่อตั้งสถานศึกษาสักหนึ่งแห่ง ต้องใช้งบประมาณสูงมาก ซึ่งการได้รับ
อนุมัติงบประมาณจากส่วนกลางไม่เพียงพอกับการก่อสร้าง การระดมทุน ระดมทรัพยากรจากผู้ที่มี
ทุนทรัพย์จะสามารถช่วยเพ่ิมเติมงบประมาณ วัสดุ ในการก่อสร้างท าให้โรงเรียนหรือสถานศึกษามี
ความพร้อมและความสมบูรณ์มากขึ้น  ในกรณีของการก่อตั้งโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยนั้น 
ผู้บริหารระดับนโยบายมีบทบาทส าคัญมากและมีความสามารถในการหาเครื อข่ายเพ่ือช่วยระดม
ทรัพยากรในการก่อตั้งโรงเรียนและท างานแบบมีส่วนร่วมท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้สึกในการเป็น
เจ้าของร่วมท าให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะแรก ซึ่งโรงเรียน ควรให้ความส าคัญ
กับบุคคลเหล่านี้ที่ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน เป็นผู้อุปถัมภ์และผู้มีอุปการคุณของ
โรงเรียน เนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะคอยช่วยเหลือและสนับสนุนการท างานของโรงเรียนในทุกด้าน 

1.6 การเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติและวางศิลาฤกษ์อาคาร
หอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2540 ของพระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยังความปลาบปลื้มแก่ทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
โรงเรียน ซึ่งท าให้โรงเรียนเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น 

 ทั้งนี้เพราะในการรับเสด็จ ทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนรัฐวิสาหกิจต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดงานเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเป็นไปอย่างสม       
พระเกียรติในทุกขั้นตอน ในการเสด็จครั้งนี้ นางพรรณี  กาญจนะวสิต ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะผู้ช่วยอธิบดีกรมสามัญศึกษาได้ท าหนังสือเพ่ือกราบบังคมทูล
อัญเชิญเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติรับ         
การทูลเกล้าถวายอาคารเฉลิมพระเกียรติและวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย เนื่องจากการจัดสร้างโรงเรียนได้ด าเนินการมาเป็นปีที่ 4 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้า
ในการสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบและสนามกีฬาที่ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา 
สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา  ซึ่งการท าหนังสือกราบบังคมทูล
อัญเชิญเสด็จนั้น ต้องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด และเมื่อได้รับหนังสือตอบกลับจากส านักพระราชวังแล้ว 
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องแจ้งให้เจ้าของงาน (เจ้าภาพ) และแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า 
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รับทราบ เพ่ือเตรียมความพร้อมและเตรียมงานที่ เจ้าของงาน (เจ้าภาพ) ได้ตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมการ
รับเสด็จ และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ และเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับเชิญ
ส านักงานจังหวัด ไปร่วมประชุมด้วย จะเห็นได้ว่า งานพระราชพิธีเช่นนี้มีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย 
ท าให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในระดับกระทรวงและระดับจังหวัด รวมไปถึงหน่วยงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน รู้จักโรงเรียนมากขึ้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอีกทางหนึ่ง 

1.7 ในช่วงแรกโรงเรียนยังขาดอัตราก าลัง ผู้บริหารในขณะนั้นจึงแก้ปัญหาโดยให้ครู 
อาจารย์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาช่วยสอน และเป็นพี่เลี้ยงให้บุคลากรของโรงเรียนทางด้าน
วิชาการ  ท าให้ในช่วงแรกของการก่อตั้งโรงเรียนมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการมาก 

 ทั้งนี้เป็นเพราะในช่วงแรกของการก่อตั้งโรงเรียนมีนักเรียนจ านวนน้อยที่เข้ามา
ศึกษา การจัดสรรอัตราก าลังจากหน่วยงานต้นสังกัดต้องเป็นไปตามจ านวนนักเรียนที่มี ประกอบกับ
ในขณะนั้นมีการขาดแคลนครู อาจารย์ในบางสาขาวิชา โรงเรียนจึงขาดครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียนใน
ขณะนั้นที่เป็นทั้งผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยจึง
แก้ปัญหาโดยการให้ครู อาจารย์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาช่วยสอน และเป็นพ่ีเลี้ยงให้บุคลากร
ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยทางด้านวิชาการ ท าให้ในช่วงแรกๆ โรงเรียนมีการพัฒนาด้าน
วิชาการจนเข้มแข็ง มีชื่อเสียง นักเรียนสามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันที่
มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศไทย นับได้ว่าผู้บริหารได้แสดงความสามารถทางการบริหารในการ
แก้ปัญหาได้อย่างดีเยี่ยม มีวิสัยทัศน์และมองการณ์ไกลในการพัฒนาและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
ซึ่งสอดคล้องกับ CAMBELL and GREGG อ้างถึงในกนก จันทร์ขจร ได้เสนอปรัชญาการบริหาร
การศึกษา ไว้ในหนังสือ Administrative Behavior in Education ว่า ผู้บริหารต้องใช้วิธีการแห่ง
ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เมื่อมีปัญหาควรท าการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและใช้ความฉลาด
ไหวพริบของผู้ร่วมงานมาช่วยคิดแก้ปัญหาต่างๆที่ส าคัญในการบริหาร ภาระหน้าที่หลักของผู้บริหาร 
คือ การวินิจฉัยสั่งการ เมื่อมีปัญหาต่างๆ  ต้องแก้ไขแก้ปัญหาให้ส าเร็จด้วยความราบรื่น  

1.8 นักเรียนต้องร้องเพลงประจ าสถาบันทุกวันพุธ หลังจากเสร็จกิจกรรมเข้าแถว
เคารพธงชาติ เพ่ือเป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อสถาบัน เนื่องจากวันพุธเป็นวันคล้ายวันที่โรงเรียน
ได้รับพระราชทานนามโรงเรียนใหม่จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 
5 สิงหาคม พ.ศ. 2535  

 ทั้งนี้เพราะบทเพลงประจ าโรงเรียน เป็นการแสดงอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของโรงเรียน 
มีการร้อยเรียงถ้อยค า บอกเล่าถึง สภาพโดยรวมของโรงเรียน วิถีชีวิต คุณลักษณะของนักเรียน รวม
ไปถึงความมุ่งหมายโรงเรียน ผ่านท่วงท านอง สะท้อนอารมณ์และความรู้สึก ปลุกเร้าให้นักเรียน และ 
บุคลากรของโรงเรียน เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในสถาบัน 
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1.9 โรงเรียนมีประเพณีอันดีงามที่ควรแก่การปฏิบัติและรักษาไว้ เช่น พิธีประดับเข็ม
พระเก้ียวน้อยส าหรับนักเรียนใหม่ ทั้ง ม.1 และ ม.4 รวมไปถึงนักเรียนที่ย้ายเข้ามาศึกษา โดยจะได้รับ
การประดับเข็มพระเกี้ยวน้อยจากผู้บริหารและคณะครู  การท าบุญวันเกิดโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่
ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม  

 ทั้งนี้เพราะนอกจากการจัดการศึกษาและกิจกรรมเสริมที่ตอบสนองความสนใจ
และความต้องการให้แก่นักเรียนโรงเรียนประจ าแล้ว โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียนด้วย ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desired Characteristics) หมายถึง 
ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 
ดังนั้น การที่โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมี่ดีงามและได้ปฏิบัติเป็นประจ าจนกลายเป็นประเพณีของ
โรงเรียน จึงเป็นเรื่องที่ควรแก่การรักษาและยึดถือปฏิบัติสืบไป เพ่ือเป็นการแสดงความกตัญญูแก่
โรงเรียน และความผูกพันต่อสถาบัน   

1.10 ในระยะหนึ่งนักเรียนที่เข้ามาศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักเรียน  
  ทั้งนี้อาจมาสาเหตุมาจากหลายๆ ด้าน ดังนี้ หอพักมีความไม่พร้อมและไม่

เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนท าให้เกิดข้อจ ากัดในการรับนักเรียน หรือการจัดการเรียนการสอนมีความ
โดดเด่นลดลงเพราะโรงเรียนไม่ได้มีการประสานความสัมพันธ์กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งเป็น
โรงเรียนพ่ีเลี้ยงในอดีตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ลดลง ชื่อเสียงของโรงเรียน
จึงลดลงตาม หรือนโยบายบริหารเปลี่ยนแปลงตามตัวผู้บริหาร ซึ่งในข้อนี้ตัวผู้บริหารหมายถึงผู้บริหาร
ตั้งแต่ระดับกระทรวงลงมาจนถึงระดับโรงเรียน เพราะผลของการบริหารในระดับ โรงเรียนให้
สอดคล้องกับนโยบายระดับกระทรวงให้เป็นที่ประจักษ์จะช่วยสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนจึงมีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อ หรือการคมนาคมที่สะดวกขึ้นพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีรายได้มีค่านิยมที่จะส่ง
บุตรหลานไปเรียนในเมืองเพราะมีการคมนาคมที่เข้าถึงโรงเรียนได้ง่าย หรือการพัฒนาของโรงเรียน
คู่แข่งที่ในปัจจุบันมีอัตราการแข่งขันสูงมากและมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงอัตราการเกิดที่ลดลง 
ซึ่งเป็นผลของการคุมก าเนิดทางการแพทย์ และการเติบโตแบบครอบครัวเดี่ยวในภาวะเศรษฐกิจที่
เร่งรัดส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ปกครอง เป็นต้น ซึ่งสาเหตุต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้มี
จ านวนนักเรียนลดลง  

1.11 สภาพปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงความโดดเด่นทางด้านวิชาการ ประกอบกับ
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีการพัฒนาของโรงเรียนคู่แข่งมากขึ้น ท าให้โรงเรียนต้องเพ่ิมความนิยม
จากผู้ปกครอง 

  ทั้งนี้เพราะในปัจจุบัน มีสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีการสื่อสารก็มาก ท าให้โรงเรียนต่างๆจ าเป็นต้องมีการปรับตัว โรงเรียนใดปรับตัวได้ก่อน
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สามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงก็จะสามารถพัฒนาไปได้ไกล โดยเฉพาะการน าระบบ ICT 
มาช่วยใช้ในการบริหาร การจัดการเรียนการสอน ท าให้โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย มีความ
สะดวกสบายในการเรียนรู้และการพัฒนาทางด้านวิชาการให้โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ เนื่องจากเป็นการ
แสดงออกถึงภาพลักษณ์ของโรงเรียนและเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของโรงเรียนด้วย 

1.12 เมื่อโรงเรียนถูกย้ายมาสังกัด สพฐ.โรงเรียนใช้ประกาศการรับสมัครนักเรียนของ 
สพฐ. และมีพ้ืนที่บริการทั่วประเทศ ซึ่งต่างจากเดิมที่ใช้ประกาศการรับสมัครนักเรียนร่วมกับโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา 

  ทั้งนี้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ 
มีการก่อตั้ง สพฐ. เพ่ือดูแล ก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนในต้นสังกัด ดังนั้น โรงเรียนจึง
ต้องปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ก็คือ สพฐ. ซึ่งทาง สพฐ. ก็ได้มีกรประกาศรับสมัคร
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี่ 4 ให้เฉพาะโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ 

1.13 โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน 2 ประเภท คือ ประเภทรับตรง (โควตา) คือ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยการคัดเลือกผ่านจังหวัดซึ่งนักเรียนที่ได้โควตาของ
แต่ละจังหวัดให้มารายงานตัวได้เลย และประเภทสอบคัดเลือกส าหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดและมีความสมัครใจในการศึกษาต่อที่โรงเรียน 

  ทั้งนี้เพราะเจตนารมณ์ในการก่อตั้งโรงเรียน ต้องการคัดเลือกนักเรียนหัวกะทิ
หรือนักเรียนที่มีผลการเรียนเรียนดีเข้ามาศึกษาในโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ระบบนี้อยู่ แต่ปัญหาที่
โรงเรียนประสบอยู่คือ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีมักไม่ค่อยมาศึกษาต่อที่นี่ เนื่องจาก ปัจจุบัน สภาพ
สังคมท่ีเปลี่ยนค่านิยมการเข้าศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง รวมไปถึงการคมนาคมที่สะดวกขึ้น จึงนิยม
ศึกษาโรงเรียนที่อยู่ในเมืองและมีชื่อเสียง 

2. ประเด็นและข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของ
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

2.1 องค์ประกอบด้านบริบทของโรงเรียนด้านกายภาพ  
   ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็น
สอดคล้องกันในด้านบริบทของโรงเรียนด้านกายภาพ ทั้งสิ้น 8 ประเด็น โดยผู้วิจัยขอน าเสนอโดย
ภาพรวม ดังนี้ 
   สภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ปกครอง เนื่องจากโรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ แต่การได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
หน่วยงานต้นสังกัดได้เท่ากับโรงเรียนทั่วไป จึงต้องมีการระดมทรัพยากรเพ่ือใช้ในการพัฒนากิจการ
ของโรงเรียน มีการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาเพ่ิมเติม ถ้าสภาพเศรษฐกิจของประเทศเกิดภาวะวิกฤต
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เศรษฐกิจจะท าให้ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสภาวะการแข่งขันและวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและจะต่อเนื่องในอนาคต ส่งผลกระทบต่ออาชีพและรายได้โดยตรง และยังส่งผล
ต่อการบริหารจัดการหรือการพัฒนาโรงเรียนในอนาคตด้วย สอดคล้องกับJames W. Wickenden ที่
ได้น าเสนอว่า โรงเรียนประจ าต้องรู้และท าความเข้าใจพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่
ส าคัญเพ่ือเป็นการสนับสนุนการบริหารโรงเรียน จากการที่โรงเรียนประจ าประสบปัญหาการลดจ านวน
นักเรียนลงและลดคุณภาพของนักเรียนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงนภา 
มกรานุรักษ์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ประเทศไทยจะเป็นต้องให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เนื่องจากการศึกษาของไทยภายในอีก 10 ปีข้างหน้าจะต้อง
เผชิญกับแนวโน้มส าคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ การแข่งขันการค้าระหว่างประเทศ 
เป็นต้น ประกอบกับสภาพหรือสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันก็ยังส่งผลต่อการด าเนินงานหรือการ
บริหาร เพราะโรงเรียนเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่มีหน้าที่หรือบทบาทในการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดแก่เด็ก 
และการศึกษาเป็นระบบของสังคม และต้องเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่สังคมวางไว้ รวมถึงการมีบทบาท
ตามท่ีสังคมปรารถนา สอดคล้องกับพิณสุดา สิริธรังศรี ที่ได้น าเสนอข้อพิจารณาส าหรับการศึกษาไทย
อนาคตไว้ในบทความเรื่อง งานวิจัยภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี ว่า ข้อพิจารณาส าหรับ
การศึกษาไทยอนาคตที่เป็นผลจากสังคม การจัดการศึกษาควรค านึงถึง 1) การศึกษาเพ่ือเพ่ือพัฒนา
คน 2) การศึกษาเพ่ือสังคม 3) การศึกษาเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน และ 4) การศึกษาเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน
ให้คนไทยมีความรู้ ความสามารถ ทักษะการด ารงชีวิต อยู่ในโลกของการแข่งขันได้อย่างรู้เท่าทันจาก
สภาวการณ์ในปัจจุบัน โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
เพ่ือการบริหาร โดยบุคลากรในโรงเรียนหรือผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนต้องแสดงบทบาทในด้านนี้ 
เพราะงบประมาณถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการบริหาร ซึ่งผู้บริหารจะต้องบริหารงานภายใต้งบประมาณ
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้แล้วควรมีการศึกษาและวิจัย การจัดการ
ศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารงานและติดตามผลการด าเนินงานใน
รอบป ีทั้งนี้เป็นเพราะโรงเรียนหรือองค์กรต่างๆ จะพัฒนาไปได้มากน้อยเพียงใด โรงเรียนหรือองค์กร
นั้นจะต้องทราบถึงจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง จุดที่ควรพัฒนาและควรให้หน่วยงานภายนอกหรือ
องค์กรอิสระมาเป็นผู้ประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนเพ่ือความเป็นกลางในผลการศึกษาและ
จะได้น าไปปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาที่ตรงจุด เพราะในปัจจุบันมีการพัฒนาของโรงเรียนอ่ืนที่มีจ านวน
มากขึ้น ท าให้โรงเรียนมีคู่แข่ง เนื่องจากผู้เรียนมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ John 
Brennan และ Ulrich Teichler พบว่า อนาคตข้างหน้าของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะมี
การศึกษาวิจัยตนเองเพิ่มมากขึ้น และจะสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญทางเศรษฐกิจที่ควบคู่กับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน อาจเรียกได้ว่า '' เศรษฐกิจความรู้ '' มีความส าคัญเกี่ยวกับ
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ความเท่าเทียมทางสังคมและการเคลื่อนไหวและการท างานร่วมกันทางสังคมและบูรณาการ ซึ่งการ
วิจัยส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยและนโยบายการเติบโตของกิจกรรม   
สหวิทยาการลักษณะการเปลี่ยนแปลงของวงการศึกษาการเพิ่มขึ้นของระบบทุนนิยมทางวิชาการ และ
มีความคาดหวังว่า ผลการวิจัยในระดับอุดมศึกษานี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการวิจัยด้านการศึกษาใน
อนาคตทุกระดับการศึกษา และจะน าไปสู่แนวทางการวิจัยการศึกษาในอนาคต และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ George Zegarac ซ่ึงพบว่าการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในออนตาริโอ
และบทบาทของการวิจัยและการประเมินผลตัวชี้วัด สรุปได้ว่า ความมุ่งมั่นในการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และการประเมินผลการตรวจสอบของความส าเร็จของนักเรียนโดยดูจากตัวชี้วัดจะเป็นองค์ประกอบ 
การศึกษาในอนาคต การวิจัยได้รับการสนับสนุนฐานของการพัฒนาและการเสริมความคิดริเ ริ่มที่
ส าคัญออกแบบมาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ส าคัญในระบบการศึกษาในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนและปิดช่องว่างที่เกิดขึ้น ในท านองเดียวกันก็จะท าหน้าที่เป็นเวทีส าคัญส าหรับการเจรจา
ผู้มีส่วนได้เสียและเมื่อเวลาผ่านไปผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในการสนับสนุนเชื่อมั่น
ของประชาชนในด้านการศึกษา ถูกเลือกมาให้นักวิเคราะห์ในกระทรวง ด าเนินการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน
มากขึ้นและมีส่วนร่วมกับและน าไปสู่การวิจัยชุมชนในวงกว้างภายในและภายนอกของการศึกษาอย่าง
มีนัยส าคัญ หากโรงเรียนใดมีการศึกษา วิจัยผลการด าเนินงานของตนก็จะพบทั้งข้อดีที่ควรได้รับการ
พัฒนา ส่งเสริม และข้อด้อยที่ควรต้องเร่งแก้ไข อีกทั้งผลของการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักเรียนจะเป็น
ตัวก าหนดทั้งงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล หรือการก าหนดขนาดโรงเรียน ถ้าโรงเรียน
มีจ านวนนักเรียนน้อยลงไปเรื่อยๆ ก็ไม่เกิดผลดี อาจมีการยุบโรงเรียนได้ แต่ในขณะเดียวกันหากมี
จ านวนนักเรียนมากเกินก าลังของบุคลากรในโรงเรียนหรือสาธารณูปโภคของโรงเรียนไม่เพียงพอหรือ
มีจ านวนนักเรียนมากแต่คุณภาพของนักเรียนกลับลดลง ก็ไม่ควรให้เรื่องนี้เกิดขึ้น เพราะการใช้ชีวิตอยู่
ในโรงเรียนประจ าที่มีทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาการและการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิต นักเรียนจ าเป็นต้อง
ได้รับการดูแลจากผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างใกล้ชิด เน้นเรื่องความปลอดภัย
ประกอบกับการเน้นด้านคุณภาพทางวิชาการและทักษะชีวิต เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ไกล
สังคมเมือง สถานที่ตั้งของโรงเรียนโดยรอบเป็นป่า ด้านหลังติดภูเขาที่ในฤดูแล้งมักเกิดไฟป่าได้ง่าย 
ดังนั้นความปลอดภัยของนักเรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญพอๆกับคุณภาพด้านวิชาการและทักษะชีวิต 

2.2 องค์ประกอบด้านบริบทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน  
   ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็น
สอดคล้องกันในด้านบริบทอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ทั้งสิ้น 8 ประเด็น โดยผู้วิจัยขอน าเสนอโดย
ภาพรวม ดังนี้ 
   ความภาคภูมิใจของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่มีต่อโรงเรียน  เป็นตัว
แปรที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยที่ส าคัญอีกหนึ่งตัวแปร เนื่องจาก 
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ความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความผูกพันต่อโรงเรียน ซึ่งความรู้สึกผูกพันต่อโรงเรียนของศิษย์
ปัจจุบันที่ส่งผลต่อเนื่องจนตนเองกลายเป็นศิษย์เก่า โดยการสร้างหรือส่งเสริมความรู้สึกลักษณะเช่นนี้
โรงเรียนมีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรมหรือท าให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้องเปิดโอกาส ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ศิษย์เก่าเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนต้อง
ท าให้ทุกฝ่ายมีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของสถาบัน (sense of ownership) อย่างแท้จริง ท าให้เมื่อ
โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ บุคคลเหล่านี้ก็จะยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของปาริชาติ กมลยะบุตร ได้ศึกษาปัจจัยและรูปแบบการบริหารงานศิษย์เก่าของโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบว่า มีตัวแปรในปัจจัยด้านแบรนด์และความผูกพันของศิษย์เก่าที่ส่งเสริมให้โรงเรียน
ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการด าเนินการของโรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอรวมไปถึงมีการจัดตั้งองค์กรเพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรศิษย์เก่ากับโรงเรียนใน
การจัดกิจกรรมทางวิชาการหรือทางสังคม ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ต้องศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ์
และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานในบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน แสดงบทบาทกึ่งนโยบายและกึ่ง
การบริหาร แต่เน้นการท างานร่วมกันในลักษณะของหุ้นส่วนโดยไม่แสวงประโยชน์ทับซ้อนจากกิจการ
ของโรงเรียน อุทิศตน และใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตน เพ่ือช่วยโรงเรียนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นส าคัญ  โดยการบริหารและการจัดการศึกษา
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยคณะบุคคล เป็นการบริหาร
ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ อุทัย บุญประเสริฐ ที่กล่าวว่า ความ
เป็นมาและการพัฒนาของคณะกรรมการสถานศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะในระดับที่ เป็น
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก็ได้พบว่า ได้เริ่มเคลื่อนตัวเองจากระบบที่เคยมีลักษณะเป็นคณะกรรมการที่
ปรึกษา สู่การเป็นคณะกรรมการที่มีธรรมชาติและบทบาทกึ่งนโยบายกึ่งบริหารมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการ
ตามท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายการศึกษาฯ ก็ปรากฏว่ามาจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียการได้มาและวิธีการได้มาซึ่งตัวกรรมการจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เปลี่ยนไปแนวโน้มการ
บริหารจัดการที่ระดับสถานศึกษาเป็นแนวโน้มเชิงการบริหารแบบมีส่วนร่วมชัดเจนขึ้นในปัจจุบันนี้ก็
ได้พบว่าสถานศึกษาเป็นจ านวนไม่น้อย ที่คณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นอยู่มีบทบาทก ากับ สนับสนุน 
และส่งเสริมกิจการของสถานศึกษาได้ค่อนข้างดี สามารถท างานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาใน
ลักษณะที่เป็นความร่วมมือกัน ในขณะเดียวกันกับที่รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ได้ค่อนข้างดี ช่วยกัน
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้ก้าวหน้าได้ไม่น้อย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของส านักผู้อ านวยการ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จ านวน 8 ท่าน กลุ่ม
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ตัวอย่างได้มาโดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง พบว่า บทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการสถานศึกษา
หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และ
ยังสอดคล้องกับพิณสุดา สิริธรังศรี ที่ได้มีข้อเสนอต่อการปฏิบัติจากการศึกษาการจัดการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วม : กรณีศึกษา โครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพ่ือสุขภาวะคนไทย 
ดังนี้ 1) การจัดการศึกษาขององค์กรที่จัดการศึกษาทั้งที่เป็นโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันศึกษาปอเนาะ แหล่งเรียนรู้ และสถาบันสังคมอ่ืนๆ ในชุมชน ควรต้องจัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมขององค์กรในชุมชนหรือประชาชน ทั้งที่เป็นการศึกษาที่เชื่อมโยงกันทั้งในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยต้องศึกษาความต้องการของ
ประชาชนก่อนการวางแผน/โครงการ 2) สาระที่จัดการศึกษา ควรเป็นการศึกษาที่บูรณาการวิถีชีวิต
ของผู้เรียนเข้ากับวิถีชีวิตสังคมของชุมชนท้องถิ่น ทั้งวิชาสามัญ อาชีพ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ สุขภาพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่
ช่วยเหลือกันและกันเป็นการเรียนรู้ที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง มากกว่าเอาวิชาเป็นตัวตั้ง และก าหนดให้เกิด
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานที่จริง มากกว่าการเรียนในต ารา ดังนั้นทุกภาคส่วนที่มีความ
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยต้องก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษาในทุกด้านที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  รวมไปถึง
ช่วยประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว กิจกรรม ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาสู่ชุมชนเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงเรียน 

2.3 องค์ประกอบด้านหน่วยงานต้นสังกัด  
   ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็น
สอดคล้องกันในองค์ประกอบด้านหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งสิ้น 8 ประเด็น โดยผู้วิจัยขอน าเสนอโดย
ภาพรวม ดังนี้ 
   ส าหรับในด้านนี้ การจัดตั้งฝ่าย/กลุ่มงาน/หน่วยงานเฉพาะของหน่วยงานต้นสังกัด
เพ่ือรับผิดชอบ ดูแลก ากับ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ กล่าวคือ 
โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค ์กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ และหน่วยงานต้นสังกัดในระดับกระทรวงลงไป 
ควรให้ความส าคัญและการสร้างความตระหนักในการพัฒนาโรงเรียนอย่างจริงจัง เนื่องจากโรงเรียน
เหล่านี้มีประวัติในการก่อตั้งโรงเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ จึงควรได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่ก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้สมพระเกียรติ และต้องสนับสนุนและผลักดันการ
ด าเนินงานของโรงเรียนในทุกด้านที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเข้มข้นและจริงจัง ทั้งนี้การสนับสนุน
การด าเนินงานในด้านต่างๆ ต้องค านึงถึงสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ในสภาพสังคม
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ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลต่อการก าหนดงบประมาณในการด าเนินงานเป็นอย่างมาก 
ทางหน่วยงานต้นสังกัดควรให้โอกาสโรงเรียน มีส่วนร่วมเพ่ือน าเสนอประกอบการของบประมาณ ให้
ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ซึ่งทางหน่วยงานต้นสังกัดต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระดับบนลงมา จะสามารถท าให้โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายใน
การได้รับงบประมาณจะได้รับงบประมาณในการพัฒนาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพ่ือช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีทั้งในระดับกระทรวงลงมาจนถึงระดับโรงเรียน และด้วยความที่โรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจ าที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์จึงควรได้รับสิทธิ
เพ่ิมทั้งทางด้านงบประมาณ ด้านอัตราก าลัง โดยควรมีการก าหนดเกณฑ์และจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนนักพิเศษเรียนรายหัว ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าสาธารณูปโภค จ านวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีขาดแคลน ค่าสาธารณูปโภคค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้มีความเหมาะสม
เป็นการเฉพาะส าหรับโรงเรียนประจ า รวมไปถึงก าหนดนโยบายในการรับนักเรียนอย่างชัดเจนและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน ทั้งนี้เพราะปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
ทั้งสิ้นและยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักเรียน กล่าวคือ ในแง่ของการบริหาร การได้รับจัดสรร
งบประมาณในด้านต่างๆ เพื่อการใช้สอย เพ่ือการด าเนินงานของโรงเรียน ผู้บริหารต้องบริหารภายใต้
งบประมาณที่ได้รับมาอย่างจ ากัดและต้องให้เกิดประสิทธิผลอย่างคุ้มค่า ในเรื่องอัตราก าลังต้องมี
ความเหมาะสมกับภาระงานที่ครูได้รับมอบหมายและต้องมีการส ารวจจ านวนครูที่ขาดแคลนในบาง
สาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงต้องเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้รายงานทันทีเมื่อมีการขาดอัตราก าลัง
เพ่ือที่โรงเรียนจะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะครูผู้สอนส าคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมาก
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้วย 

2.4 องค์ประกอบด้านโรงเรียน/สถานศึกษา 
   ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็น
สอดคล้องกันในด้านหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งสิ้น 20 ประเด็น โดยผู้วิจัยขอน าเสนอโดยภาพรวม ดังนี้ 
   ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่าชื่อเสียง เกียรติคุณและภาพลักษณ์ของ
โรงเรียนเป็นที่ทราบและนิยมของสังคม ซึ่งโรงเรียนจะต้องสร้าง รักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
โรงเรียนให้มีชื่อเสียงนั้น เนื่องจาก โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยมีประวัติในการก่อตั้งและมี
ความเป็นมาที่น่าสนใจ มีภาพลักษณ์ที่ดีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน เพราะภาพลักษณ์ของโรงเรียนส่งผล
ต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชาพลีโอ 
ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการมีแบรนด์ ของ
สถาบันว่า องค์ประกอบด้านความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับชื่อเสียงที่ดีของสถาบัน ( relationship 
between Brand and reputation) มีความสัมพันธ์กัน เนื่องจาก ชื่อเสียงที่ดีของสถาบันคือ
คุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการน ามาสร้างแบรนด์ให้ประสบความส าเร็จได้อย่างดียิ่งภาพลักษณ์
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ของโรงเรียนจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน สามารถ
สร้างข้ึนมาได้โดยใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม ซึ่งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นแก่โรงเรียนท าได้ยาก
พอๆกับการรักษาภาพลักษณ์ของโรงเรียน โดยการที่จะท าให้ชุมชนหรือสังคมเกิดการยอมรับใน
ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของโรงเรียนนั้น สิ่งหนึ่งมาจากการจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นจุดเน้นหรือ
จุดเด่นของโรงเรียน และโรงเรียนจะต้องปฏิบัติจนได้รับการยอมรับจากบุคคลทั้งในชุมชน สังคมและ
ในวงกว้าง เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นตัวสะท้อนคุณลักษณะเฉพาะของผู้เรียน ทั้งนี้
เพราะกิจกรรม/โครงการของโรงเรียนสามารถวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยส่วนใหญ่เป้าประสงค์มักจะลงสู่นักเรียนโดยตรง เพ่ือตอบสนองความ
สนใจและความถนัดของนักเรียน รวมไปถึงพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ทั้งหมดนี้ล้วนต้องอาศัยเวลา
ทั้งสิ้น รวมไปถึงการมี/รักษาวัฒนธรรมหรือประเพณีอันดีงามของโรงเรียน  สอดคล้องกับ Pat 
Bassett and Pete Upham ที่ได้น าเสนอว่า โรงเรียนประจ าที่ดีต้องสร้างวัฒนธรรมของตนเองให้มี
ความโดดเด่น และบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน มีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการอย่าง
หลากหลาย รวมไปถึงมีการฝึกทักษะทางด้านอาชีพให้นักเรียนได้เพลิดเพลินกับการเรียนการสอน 
การฝึกปฏิบัติและให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน ต้องมีผู้สอนที่ทุ่มเทให้กับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และ
จิตใจ ซึ่งท าการสอนเสริมเพ่ิมเติมในตอนเย็นหลังเลิกเรียนและวันหยุดสุดสัปดาห์ และเพ่ิมเติมด้าน
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งและความ
เชื่อมโยงไปยังหลักสูตรของโรงเรียนและเพ่ิมปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โรงเรียนต้องมีการ
สร้างหรือบูรณะ บ ารุงรักษา อาคารเรียน อาคารหอพักนอน สิ่งอ านวยความสะดวกโดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วม ผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพทั้งดีและสมาร์ท (Good and Smart) มีการยอมรับในวัฒนธรรมที่
ต่างกันจากการอยู่ร่วมกันของคนที่มาจากต่างวัฒนธรรม เพื่อให้มีการแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เป็นการสร้างความรู้และการยอมรับในซึ่งกันและกัน 
   ทั้งนี้ การที่บุคคลจะเกิดการยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่แตกต่างจากวัฒนธรรมเดิม
ต้องใช้เวลาให้เกิดการยอมรับ ซึ่งขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนและการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสู่สาธารณชน สอดคล้องกับพจน์ ใจชาญสุขกิจ ที่กล่าวไว้ว่า การสร้างแบรนด์ ที่ประสบ
ความส าเร็จของธุรกิจ มีปัจจัยและองค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนด
บุคลิกภาพหรือ การสร้างคุณลักษณะให้เด่นชัด เพ่ือให้ให้ผู้บริโภคจดจ าได้ง่าย จากองค์ประกอบทุก
ส่วน เช่น การใช้ สี ที่ทาให้ผู้บริโภคนึกถึงสินค้าหรือบริการ การออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่มี
เอกลักษณ์ โดนใจกลุ่มเป้าหมาย การมอบบริการที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว การสื่อสารที่สะท้อน
เรื่องราวที่ท าให้เข้าถึง และรู้สึกได้ว่าเป็นแบรนด์เหล่านั้น เป็นต้น และยังสอดคล้องกับเดชา เดชะ
วัฒนไพศาล ที่กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้ธุรกิจ ตลอดจนองค์กรต่างๆ ให้ความส าคัญกับแบรนด์ (Brand) 
และกิจกรรมการสร้างแบรนด์(Branding) โดยมีการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัด 
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กล่าวได้ว่าเป็นกระแสหลักของกิจกรรมทางการตลาดในการก าหนดจุดยืนและข้อเสนอของแบรนด์ 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้โดดเด่นและเป็นที่รับรู้จดจ า นอกจากนี้ยังมี
อีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้โรงเรียนคือ การประชาสัมพันธ์โรงเรียนใน
ทุกด้านเพ่ือให้เป็นที่รู้จักและเกิดความนิยม เพราะงานประชาสัมพันธ์มีคุณค่าต่อสถาบันเป็นอย่างยิ่ง 
ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของโรงเรียน การประชาสัมพันธ์ช่วยป้องกันรักษาชื่อเสียงของ
หน่วยงาน  ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ท าให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานและฝ่ายบริหาร อันจะ
ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้เกิดความสนใจและติดตามความเป็นไปหรือการด าเนินงานของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิธร แก้วรักษา พบว่า ในด้านการก าหนดนโยบายการ
ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารย่อมทราบดีว่าการประชาสัมพันธ์เป็นกลไกส าคัญต่อการบริหารงานโรงเรียน 
เพราะการบริหารงานประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จและที่
ส าคัญจะช่วยเสริมสร้างการพัฒนางานบริหารโรงเรียนให้มีความสัมพันธ์กับชุมชน และสอดคล้องกับ
ค ากล่าวของ นพพงษ์ บุญจิตราดุล ว่า โรงเรียนเป็นฐานของสังคมหน่วยหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนของสังคม
ใหญ่มีหน้าที่ให้ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกที่ดีมีประสิทธิภาพให้กับสังคม ได้รับเงินสนับสนุน
จากภาษีของราษฎรและได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง ส่งกุลบุตรกุลธิดาเข้ามาศึกษาหาความรู้ 
ดังนั้น ความเคลื่อนไหวทางการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะต้อง
ทราบและเข้าใจให้ความสนับสนุนทั้งด้านก าลังเงิน ก าลังกายและก าลังปัญญา โรงเรียนจึงควรแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในการด าเนินงานให้ประชาชนรับทราบ จะเห็นได้ว่าการที่จะสร้างหรือ
รักษาและบริหารโรงเรียนจนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสังคมวงกว้างได้นั้น ต้องสร้างคุณภาพใน
โรงเรียนจะก่อให้เกิดหลักประกัน ความเชื่อมั่น ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และสังคม ต้องมีการบริหารจัดการภายในโรงเรียนอย่างยอดเยี่ยม สร้างความแข็งแกร่งและ
ความเข้มแข็งของโรงเรียนจากภายในสู่ภายนอก ซึ่งต้องอาศัยและใช้กลยุทธ์ต่างๆ ที่ผู้บริหารทุกคน
จะต้องมีแนวคิดและแนวปฏิบัติเพ่ือเป้าหมายที่โรงเรียนได้ก าหนดไว้แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนหรือการ
โยกย้ายผู้บริหารก็ตาม ซึ่งการมีธรรมนูญโรงเรียนและแผนการด าเนินงาน กิจการของโรงเรียนไว้เป็น
บรรทัดฐานในการบริหารจัดการ เพราะธรรมนูญโรงเรียนท าให้โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาอย่าง
ชัดเจน มีการบริหารอย่างมีการควบคุมคุณภาพ โดยต้องก าหนดนโยบายของโรงเรียนนโยบายการ
บริหาร กฎ ข้อบังคับของโรงเรียนที่แสดงหรือเน้นในเรื่องต่างๆมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
ก่อตั้ง และมีความสอดคล้องและค านึงถึงบริบทของโรงเรียนเพ่ือให้เกิดผลที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียนมากที่สุด โรงเรียนต้องมีความโดดเด่นด้านวิชาการโดยสร้างเครือข่าย (connection) ที่ดีกับ
สถานศึกษาอ่ืนตลอดจนหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของโรงเรียน โดยมีการ
ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) เพ่ือสร้างความร่วมมือ การใช้ทรัพยากรร่วมและเพ่ิมความแข็งแกร่งในการ
บริหารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือผลการด าเนินงานของโรงเรียนทั้งในระดับผู้บริหาร ครูผู้สอน
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ระหว่างเครือข่าย ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาต้องสร้างระบบการด าเนินงานทางการศึกษาร่วมกับภาคี
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบร่วมกัน จึงเป็นเรื่องที่โรงเรียนต้องให้
ความส าคัญ เพราะการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (Network Building and Participatory) 
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยให้การบริหารจัดการสถานศึกษามีสมรรถนะสูง ซึ่งส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ได้น าเสนอวิธีการสร้างเครือข่าย ไว้ในรายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างเครือข่ายสังคม
เพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมการพัฒนาองค์การการศึกษา : บทเรียนภาคสนามจากโครงการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ ไว้ว่า 
วิธีการสร้างเครือข่ายจ าแนกเป็น 2 ระดับ คือ การสร้างเครือข่ายในองค์กร และการสร้างเครือข่าย
ระหว่างองค์กร โดยทั้ง 2 ระดับมีขั้นตอนที่คล้ายกัน ได้แก่ 1) การสร้างการยอมรับ 2) การก าหนด
กลุ่ม/คน/องค์กรที่ต้องการดึงเป็นเครือข่าย 3) การเข้าถึงเครือข่าย 4) การเตรียมความพร้อมให้
เครือข่าย  5) การรักษาเครือข่าย และ 6) การท าให้เครือข่ายยั่งยืน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Marriott and Goyder ที่เสนอให้มีการท าข้อตกลงส าคัญร่วมกันระหว่างเครือข่าย เพ่ือให้มีความ
เข้าใจกันตรงกันในเรื่องความรับผิดชอบ การก าหนดโครงสร้างและการบริหารงานแบบเครือข่าย  
   ส าหรับในการจัดการศึกษาโรงเรียนต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพสังคม สามารถตอบสนองและพัฒนาความสามารถของนักเรียนอย่างแท้จริง 
เนื่องจากหลักสูตรของโรงเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ
ประเทศ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ฐานความรู้อย่างหลากหลาย และมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ยิ่งในปัจจุบัน
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้เน้นเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีครูผู้สอนเตรียมการจัดการ
เรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกรพัฒนาทุกด้านไปพร้อมๆกันแบบบูรณาการ ดังนั้น โรงเรียนจึง
ต้องมีหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพสังคมและความต้องการของนักเรียนที่สามารถสะท้อนถึง
วิธีการเรียนรู้ของนักเรียน และสะท้อนถึงแนวทางการน าการเรียนรู้ที่ได้รับไปใช้ในอนาคตด้วย ต้อง
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมความสามารถพิเศษและทักษะชีวิตตามความสนใจ 
ความสามารถและความถนัดของนักเรียน เพ่ือเป็นการเสริมพัฒนาการของนักเรียนนอกเหนือจากวิชา
เรียน ท าให้นักเรียนโรงเรียนประจ าสามารถเข้าใจและมีทักษะชีวิต ใช้ชีวิตนอกรั้วโรงเรียนท่ามกลาง
กระแสสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได ้ สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช ที่ได้กล่าวไว้ ในหนังสือวิถีสร้างการ
เรียนรู้เพ่ือศิษย์ ในศตวรรษที่ 21 ว่า การเรียนรู้ที่แท้จริงอยู่ในโลกจริงหรือชีวิตจริง การเรียนวิชาใน
ห้องเรียนยังเป็นการเรียนแบบสมมติ “ดังนั้นครูเพ่ือศิษย์จึงต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ศิษย์” ได้เรียน
ในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุดหรืออาจกล่าวได้ว่า การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับบริบทหรือสภาพแวดล้อม
ในขณะเรียนรู้ ห้องเรียนไม่ใช่บริบทที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ในมิติที่ลึก เพราะห้องเรียนไม่เหมือน



248 
 

สภาพในชีวิตจริง การสมมติโจทย์ที่คล้ายจะเกิดในชีวิตจริงก็ได้ความสมจริงเพียงบางส่วน แต่หากไป
เรียนในสภาพจริงก็จะได้การเรียนรู้ในมิติที่ลึกและกว้างขวางกว่าสภาพสมมติ  นอกจากนี้ยังรวมถึง
โรงเรียนต้องส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริการนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน (Service Ability) ท า
ให้โรงเรียนกลายเป็นโรงเรียนหรือองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่คนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้ โดยอาจต้องมี
การปรับกลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Reece ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยใน
ออสเตรเลีย ได้แก่ ภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์การ การบริหารทรัพยากรบุคคล บทบาทใน
สังคม การเข้าถึงข้อมูลความรู้ แหล่งข้อมูลความรู้ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงได้ทั่วโลก ซึ่งการมีวิสัยทัศน์การก าหนดนโยบายการบริหาร
โรงเรียนของผู้บริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลาการทางการศึกษา  
สวัสดิการแก่นักเรียน ตลอดจนการได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้ โรงเรียนมีชื่อเสียงและล้วนเป็นองค์ประกอบที่บ่งบอกถึง
ความสามารถในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
   บุคลากรของโรงเรียน ควรมีภาพพจน์และเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่าง
กว้างขวาง น่าเคารพ นับถือ เพราะภาพพจน์ของบุคลากรก็สามารถส่งเสริมแบรนด์หรือชื่อเสียงของ
โรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย  โรงเรียนต้องสร้างวัฒนธรรมในการท างานที่ดี โดยเน้นการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม (Collaborative) มากกว่าการเน้นเรื่องการแข่งขัน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
ด าเนินงานทุกงานไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด สอดคล้องกับผลการวิจัยของจีระพงษ์ หอมสุวรรณ และ
คณะ (2556: 38) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ผลการสังเคราะห์เอกสาร ผลการสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน เกี่ยวกับผลการศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมนั้นมี 4 ด้าน คือ 1) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 2) คณะกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม      
3)ขอบข่ายงานการบริหารแบบมีส่วนร่วม และ 4) กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้เนื่องจาก
การบริหารสถานศึกษามีจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม ภายใต้ความร่วมมือในการบริหารจัดการร่วมกัน 115 ซึ่ง
ผลส าเร็จในการบริหารต้องเกิดจากการสร้างแรงจูงใจให้คนปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ โดยโรงเรียนต้องมี
การสร้างแรงจูงใจและมอบขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน โรงเรียนต้องจัดหรือมีสวัสดิการที่ดีและมี

                                                           
115 จีระพงษ์ หอมสุวรรณ และคณะ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 15 (ฉบับพิเศษ 2556): 34-42. 
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ความเหมาะสมให้กับบุคลากรตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน  เพ่ือเป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานส าเร็จและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้อยู่ปฏิบัติงานนานๆ โดยไม่มีการ
โยกย้าย อีกท้ังการปฏิบัติงานได้ตามหรือเกินมาตรฐานการปฏิบัติงานที่โรงเรียนก าหนดท าให้เกิดการ
ยอมรับนับถือความสามารถในการปฏิบัติงาน  
   การสร้างหรือปรับกลยุทธ์ให้มีความหลากหลายในการวางหรือก าหนดนโยบายใน
การรับนักเรียน เนื่องจากในปัจจุบันมีโรงเรียนที่เป็นคู่แข่งเกิดขึ้นอย่างมาก ซึ่งแต่ ละแห่งก็มีการ
ประชาสัมพันธ์จุดเด่นของโรงเรียนเพ่ือโน้มน้าว สร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครอง หรือนักเรียนตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนของตนเพ่ือเข้ามาศึกษา ดังนั้น โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีการ
สร้างหรือปรับกลยุทธ์ในการรับนักเรียนให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น สร้างรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การแนะแนวการศึกษาต่อ สิทธิประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับเมื่อ
เข้ามาศึกษา เป็นต้น และอาจต้องทบทวนนวัตกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ จากการสอบ
คัดเลือกเป็นการให้โอกาส ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นการเปิด
โอกาสให้นักเรียนในชุมชนใกล้โรงเรียนที่มีฐานะทางบ้านยากจนมีโอกาสเข้มาศึกษาได้มากขึ้น ซึ่ง
เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์การก่อตั้งของโรงเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของเจตนา  เมืองมูล ที่ท าการศึกษารูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานขนาดเล็ก พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กต้องมีการสร้างรูปแบบบริหารสู่ความเป็นเลิศ โดยความมี
เอกลักษณ์ตามบริบทของสถานศึกษาเอง ด้วยการมุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นส าคัญและ
ต้องตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขัน  
ส าหรับการดูแลนักเรียนในส่วนของงานหอพักต้องมีลักษณะการดูแลและปกครองนักเรียนที่ใกล้เคียง
กับการอบรมที่บ้าน ทั้งนี้เพราะ นักเรียนที่ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนประจ า ซึ่งเป็นสังคมปิด เกิด
ความเครียดได้ง่าย ดังนี้ โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความผ่อนคลายควบคู่กับการรักษาวินัย 
เพราะส าหรับโรงเรียนประจ า วินัย ส าคัญอย่างมากในการอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก มีการปกครอง
นักเรียนที่เอาใจส่อย่างใกล้ชิดทั้งทางด้านวิชาการจากครูที่ปรึกษาและทางด้านทักษะชีวิตจากครูพ่อ
หรือครูแม่ รวมไปถึงโรงเรียนต้องก าหนดแนวทาง/นโยบายในการรับ ส่งนักเรียนอย่างชัดเจนทั้งใน
สัปดาห์กลับบ้านและไม่ใช่สัปดาห์กลับบ้าน เพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน 
ไม่มีการเหลื่อมล้ าโดยอาศัยความสนิทส่วนตน 

2.5 องค์ประกอบด้านผู้บริหาร  
   ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็น
สอดคล้องกันในด้านผู้บริหาร ทั้งสิ้น 19 ประเด็น โดยผู้วิจัยขอน าเสนอโดยภาพรวม ดังนี้  
   ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ผู้บริหารโรงเรียนเป็น
บุคคลที่เป็นกลไกส าคัญที่จะน าความส าเร็จและเสริมสร้างคุณภาพทางการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายใน
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โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจ าที่มีทั้งนักเรียนหญิง
และนักเรียนชายอยู่ในรั้วโรงเรียนเดียวกัน จึงเป็นข้อแตกต่างจากโรงเรียนประจ าแบบชายล้วน หรือ
หญิงล้วน เนื่องจากลักษณะงานและภาระของงานของโรงเรียน ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมี
คุณลักษณะหลายอย่างที่เป็นแนวใหม่ และแบบผสมผสานที่ไม่มีลักษณะเฉพาะที่ตายตัว สอดคล้อง
กับรายงานการวิจัยของสมหมาย อ่ าดอนกลอย เรื่อง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารจะต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง คิดหายุทธศาสตร์ในการบริหาร
จัดการใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน ทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเจตนารมณ์หรือ
วัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียนและมีอุดมการณ์เป็นพ้ืนฐาน มีความมุ่งมั่น มีความเต็มใจ ตั้งใจ มี
ความรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนสูงมากเป็นพิเศษ สร้างความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียน การ
บริหารโรงเรียนที่มีลักษณะนี้ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักคุณธรรมและมีเมตตา แต่ต้องมีความเด็ดขาดในการ
ตัดสินใจ เนื่องจากผู้บริหารอาจต้องประสบกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขลอดเวลา เพราะ
ต้องบริหารงานทั้งในส่วนของโรงเรียนที่ต้องมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนและให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
เป็นที่ประจักษ์และต้องบริหารงานในส่วนงานหอพักที่ต้องมีการสร้างแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบในการ
อยู่ร่วมกัน และมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมือนบ้านหลังที่สอง ต้องน ายุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม
และเหตุการณ์มาใช้เป็นฐานในการแก้ปัญหาต่างๆ ในองค์กร ผู้บริหารควรมีการศึกษาในรายละเอียด
ของเหตุการณ์ มีการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ มีการแก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรมใหม่ โดย
ค านึงถึงการบรรลุผลในวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของโรงเรียนเป็นหลัก ผลของการบริหารที่เกิดขึ้น
จะต้องน าไปสู่การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม มีบุคลิกภาพของ
ผู้บริหารสมเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
เพ่ือให้เกิดการยอมรับนับถือ  
   ส าหรับการบริหารงานในส่วนของโรงเรียนนั้นผู้บริหารต้องเป็นนักสร้างแรงจูงใจ 
แรงบันดาลใจในการบริหารและการด าเนินงาน มีความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์กว้างไกล มองการณ์ไกล มี
มุมมองในการบริหารการท างานเชิงกลยุทธ์ รู้จักการประมวลวิเคราะห์ ประเมินและตัดสินใจและยัง
ต้องดูแล รับผิดชอบการด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษาในทุกด้าน ต้องมีวิสัยทัศน์ใหม่ในการ
บริหารจัดการให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องปรับแนวคิดในการบริหารจัดการ  
บูรณาการที่เน้นการแก้ปัญหาและด าเนินการพัฒนาที่ผสมผสานชัดเจนทั้งเชิงนโยบายและภาคปฏิบัติ 
ต้องมีพฤติกรรมการบริหารแบบเชิงรุก เน้นผลงานหรือผลส าเร็จตามเป้าหมายและคุณภาพที่ได้วางไว้
เป็นหลัก รอบรู้เป็นที่พ่ึงด้านวิชาการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ
สมหมาย อ่ าดอนกลอย เรื่อง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กล่าวไว้ว่า บทบาทหนึ่งที่
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ส าคัญของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 คือ ผู้บริหารต้องเข้ามารับบทบาทในการเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนของครู ปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ 
ให้กับครูผู้สอน ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะทัดเทียมเป็นที่ยอมรับของชาติอ่ืน และสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้การสร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์  
เป้าหมายของโรงเรียนให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาเป็นหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งที่มีความส าคัญ เพ่ือให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีใจทุ่มเทในการพัฒนาโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกันให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจเหล่านี้ไปยังนักเรียนและผู้ปกครองเป็นระยะๆ เพ่ือสร้างแรง
ขับเคลื่อนในการด าเนินงาน และต้องมีความสามารถในการระดมทุนหรือทรัพยากรอันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่
ส าคัญยิ่งเพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียน นั่นคือการเป็นนักบริหารจัดการที่เก่ง เพื่อขับเคลื่อน
กระบวนการท างานไปสู่เป้าหมายอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบาย โดยผู้บริหารอาศัยพลัง
อ านาจในการผลักดันแผนงานหรือแผนปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการตอบรับจากหน่วยงานต้นสังกัด ผู้น า
ต้องน าโดยยึดหลักคุณธรรมในการบริหาร มีความเชื่อมั่นในตนเองเป็นผู้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ รวมทัง้ต้องเป็นผู้น าทางและเป็นผู้สนับสนุน ต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตน 
พัฒนาคน พัฒนางาน โดยใช้ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการบริหารเพ่ือ
สอดคล้องกับสภาพสังคมและให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 รวมไป
ถึงผู้บริหารต้องมีทักษะและความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นผู้บริหารจึงมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์และการน า
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ตระหนักถึงศักยภาพของสถานศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้น ายุคใหม่ที่สามารถมองภาพขององค์กรได้อย่างทะลุปรุโปร่งและ
ชัดเจน สามารถเชื่อมโยงสภาพปัจจุบันและภาพในอนาคตที่ต้องให้ความส าคัญและต้องเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งต้องเป็นผู้น าทีมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน  

2.6 องค์ประกอบด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ผลการศึกษา จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็น
สอดคล้องกันในด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งสิ้น 11 ประเด็น โดยผู้วิจัยขอน าเสนอโดย
ภาพรวม ดังนี้ 

 ผลการวิจัย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยต้องเป็นบุคคลที่มีอุดมการณ์ มีใจรัก ทุ่มเท 
เสียสละ มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากสภาพของโรงเรียนทั้งที่ตั้ง 
สภาพงาน ภาระงานที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ต้องได้บุคลากรที่มีลักษณะดังกล่าวเพ่ือเป็นก าลัง
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ในการพัฒนาโรงเรียน ต้องเป็นบุคคลที่หมั่นพัฒนาตนเองในทุกด้านตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัยทีเ่ปลี่ยนไป ประกอบกับปัจจุบันเป็นยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ตลอดเวลาทั้งด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม ดังนั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ต้องเป็นผู้สอนที่ท าให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเอง
เป็นโค้ช (Coach) และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้ และต้องเป็นผู้ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ที่จะท าให้นักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับ Frey ที่ได้กล่าวถึง การจัดการศึกษาในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้การจัดการศึกษาในอนาคตจะมีการเปลี่ยนจากการสอนเป็นการเรียนรู้ บทบาทของ
ครูเปลี่ยนจากการสอนมาเป็นผู้แนะน า และครูต้องหมั่นพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับเนื้อหา สาระวิชา ทั้งที่เป็นสื่อเนื้อหาและสื่อเทคโนโลยี สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ความก้าวหน้าทางการศึกษาสอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ในหนังสือ วิถีสร้างการ
เรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21 ว่า ครูต้องจัดให้ศิษย์ได้เรียนเพ่ือพัฒนาสมองด้านสังเคราะห์ ซึ่งต้อง
เรียนจากการฝึกเป็นส าคัญ และครูต้องเสาะหาทฤษฎีเกี่ยวกับการสังเคราะห์มาใช้ในขั้นตอนของการ
เรียนรู้จากการทบทวนไตร่ตรอง หลังการท ากิจกรรมเพ่ือฝึกหัด เพ่ือเป็นการฝึกสมองด้านสังเคราะห์ 
ดังนั้นครูต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ ปฏิบัติน า ทฤษฎีตามเพ่ือพัฒนาเยาวชนที่จะเป็นก าลังในการ
พัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Friedman ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีความส าคัญส าหรับการศึกษาในโลกยุค
ใหม่ คือ วิธีการเรียนรู้ (Ability to learn how to learn) จนถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้
ด้วยตัวเอง เกิดความรักการเรียนรู้ และความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ต้องมีความสามารถในการ
จัดการ หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเป็นทรัพย์สินส าคัญในโลกแห่งการ
ท างาน และเกิดการพัฒนาสมองซีกขวา (ความคิดสร้างสรรค์) ให้ทัดเทียมกับสมองซีกซ้าย 
   นอกจากนี้ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
สถาบันกษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ครูจึงควรปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง 
การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างเข้มข้น เพ่ือให้
นักเรียนเกิดส านึกในพระหมากรุณาธิคุณที่พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์มหาศาลแก่ประเทศไทย จึงเป็นหน้าที่อันส าคัญของครูไทยอีก
หน้าที่หนึ่งที่ต้องปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้นักเรียน จะเห็นได้ว่าครูผู้สอนไม่ได้มีหน้าที่สอนอย่างเดียวยังต้อง
อบรมบ่มเพาะฝึกฝนทั้งทางด้านสติปัญญาแล้ว ยังต้องอบรมบ่มเพาะทางด้านคุณธรรม จริยธรรมอันดี
งานให้แก่ศิษย์ด้วย นอกจากนี้ครูยังต้องปฏิบัติหน้าที่พิเศษในโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนจะต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือนครูในการสร้าง team 
work ในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการท างานไปสู่เป้าหมายอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับ
นโยบาย และจะต้องตระหนัก มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์การ
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ก่อตั้งโรงเรียน มีความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียน เมื่อเกิดปัญหาในขณะปฏิบัติงานต้องรู้จักปรับตัว
และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเพ่ือนครู บุคลากรทาง  
การศึกษาและนักเรียน มีคุณธรรม มีความเมตตา กรุณา เพราะเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับนักเรียน
มากที่สุด นักเรียนสามารถซึมซับลักษณะต่างๆ จากครูได้ ดังนั้น ครูจะต้องปฏิบัติตนเป็นแม่พิมพ์ที่ดี 
จะเห็นได้ว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนแห่งนี้จะต้อง เป็นบุคคล
ที่ต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลาและต้องมีความระมัดระวังในการปฏิบัติตนอยู่เสมอ 
เพ่ือปลูกฝังสิ่งดีงามให้นักเรียน ดังนั้นการได้รับขวัญและก าลังใจและมีสวัสดิการที่ดีจากโรงเรียนจึง
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน เนื่องจากเป็นผู้เสียสละและ
อุทิศตนในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 
ได้น าเสนอผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครูของประเทศต่าง ๆ เช่น ฟินแลนด์  นิวซีแลนด์ 
สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน พบว่า ประเทศเหล่านี้ มีการก าหนด
สมรรถนะของครูโดยภาพรวมประกอบด้วย 1) ความรู้ในเนื้อหาวิชา 2) การสื่อสารและการใช้ภาษา 
3) การพัฒนาหลักสูตร 4) หลักการจัดการเรียนรู้ 5) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 6) การ
บริหารจัดการชั้นเรียน 7)การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา 8) การวัดและ
ประเมินผล 9) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน การสอน 10) จิตวิทยาส าหรับครู 11) การสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 12) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 13) ภาวะผู้น าและการ
ท างานเป็นทีม 14) การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 15) การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน นอกจากนั้น
มีการควบคุมคุณภาพการผลิตครู โดยการใช้ระบบการรับรองวิทยฐานะของสถาบันผลิตครูคัดคนเก่ง
ระดับยอดเยี่ยมให้มาเป็นครูโดยก าหนดกลุ่มที่มีผลการเรียนสูงสุดเข้าเรียน เพ่ือเป็นครู การยกย่อง
อาชีพครูว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงเทียบเท่าอาชีพส าคัญ การได้รับการยอมรับ เชื่อถือไว้วางใจในระดับแนว
หน้าของประเทศ และมีเงินเดือนสูงในระดับเดียวกับอาชีพอ่ืน เช่น แพทย์ นักกฎหมาย เป็นต้น  

2.7 องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการส าหรับอนาคต 
   ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็น
สอดคล้องกันในด้านหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งสิ้น 32 ประเด็น โดยผู้วิจัยขอน าเสนอโดยภาพรวม ดังนี้ 
   ในด้านการบริหารจัดการส าหรับอนาคตเป็นการมองภาพอนาคตของโรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยว่าควรเป็นอย่างไรในอนาคต ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน
ว่า ในอนาคตโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยต้องเป็นโรงเรียนประจ าแบบสหศึกษาที่มีชื่อเสียงใน
อันดับต้นๆ ของประเทศ ผลิตบุคคลส าคัญของประเทศ โดยต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการที่
สร้างความเชื่อมั่นว่าเมื่อมาเข้าศึกษาที่นี่ จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง สามารถส่งเสริมเพ่ื อเข้า
เรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้ มีสิ่งอ านวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคไว้รองรับความต้องการของ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนอย่าครบครัน ทั้งการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการสาธารณูปโภค มีระบบ
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บริหารจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการอาหารเลี้ยง
นักเรียนและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการหอพักที่มีระสิทธิภาพเอ้ือต่อการอยู่
อาศัยและการเรียนรู้  มีสถานที่ อุปกรณ์กีฬาไว้บริการ เช่น  sport club ลานกีฬาหรืออาคาร
อเนกประสงค์ สระว่ายน้ า และมีระบบ ICT ที่ทันสมัย ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้และการ
สื่อสารกับครูผู้สอนโดยใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ SMART PHONE ได้ทุกที่ทุกเวลา 
สอดคล้องกับ Hotcourses ที่ได้น าเสนอว่า โรงเรียนประจ าที่ผู้คนทั่วโลกให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่น
หรือได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ส่วนใหญ่อยู่ในสหราชอาณาจักร เนื่องจาก โรงเรียนประจ าทุกแห่ง
ต้องมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เข้มงวดซึ่งก าหนดโดยรัฐบาลของสหราชอาณาจักรในด้าน
คุณภาพของการสอน สิ่งอ านวยความสะดวกและการดูแลนักศึกษา ประกอบกับในปัจจุบันโลกได้เข้า
สู่ศตวรรษที่ 21 แล้ว เป็นยุคของโลกไร้พรมแดน เป็นโลกของการสื่อสารและมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึนตลอดเวลา ท าให้โรงเรียนต้องมีระบบบริหารจัดการต่างๆ ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและ
เอ้ือต่อการด ารงชีวิตของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ประกอบกับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
เป็นโรงเรียนประจ า จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆอย่างครบ
ครัน เพื่อเป็นการเอ้ือและอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันของบุคลากรทุกคน ลดความตึง
เครียดจากสภาพสังคมในโรงเรียนได้ การส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่นั้น  
ซึ่งการที่โรงเรียนต้องมีสิ่งต่างๆ ข้างต้นก็เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
ตลอดเวลารวมไปถึงเป็นการฝึกทักษะชีวิตอันเป็นทักษะส าคัญของโลกยุคนี้ให้กับนักเรียน  
   ครูเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีบทบาทอย่างมาก จึงต้องมีการจัดสรรอัตราก าลังครูให้
เหมาะสมกับปริมาณและสภาพความยากล าบากของงานในโรงเรียนประจ าและมีอัตราส่วนของ
จ านวนครูต่อจ านวนนักเรียนสูง ต้องมกีารก าหนดแนวทางการคัดเลือกครูสายผู้สอนและครูหอพัก ใน
กรณีการจ้างงาน ที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิ/มีความรู้ ความสามารถสูง และมีความอดทน เสียสละ ทุ่มเทใน
การปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประจ า  เนื่องจากโรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจ าที่มีครูดูแลนักเรียนเกือบตลอดเวลา ครูจึงมีความใกล้ชิดกับ
นักเรียนต้องคอยดูแล สอดส่องพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อรับรู้และรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและ
สามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาดและรู้เท่าทันให้ปัญหานั้นๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ด้วยสภาพ
และบริบทของโรงเรียนที่มีลักษณะประจ าที่ที่ต่างจากโรงเรียนแบบไป กลับทั่วไปเช่นนี้ การเลือก
บุคคลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่จึงควรมีการก าหนดวิธีหรือแนวทางเฉพาะในการสรรหาบุคคลที่จะด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน  ครู / ครูผู้ช่วย และ ควรได้รับสนับสนุนการพัฒนา ในเรื่องการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น ซึ่งโรงเรียนหรือผู้บริหารใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล ต้องสนับสนุนการ
พัฒนาครูและบุคลากร รวมทั้งการมีครูพ่ีเลี้ยงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษา เพ่ือเป็นการ
พัฒนาทางด้านการจัดการเรียนการสอนเสริมด้านวิชาการให้เข้มแข็งและท าให้ได้รับการฝึกด้านภาษา
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ด้วยและควรมีการปรับหลักสูตรของโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งและต้องมีความสอดคล้อง
ทันสมัย เช่น หลักสูตรสองภาษา (ไทย-จีน, ไทย-อังกฤษ) เป็นต้น โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษา
หลักในการสอนควบคู่ไปกับการใช้ภาษาไทย เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักเรียนทั้งด้านความรู้ใน
รายวิชานั้นๆและความรู้ทางด้านภาษาด้วย เนื่องจากความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ -ภาษาอังกฤษ 
จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นกลุ่มภาษาส าคัญที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย รวมถึงการเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ.2558 เป็นตัวผลักดันให้บริบทการพัฒนานักเรียนไทยให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hack, Walter G. ที่พบว่าเป้าหมายและนโยบายทางการศึกษาอาจต้องมี
การปรับตามความต้องการทางการศึกษาที่เปลี่ยนไปภายใต้บริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่น 
หลักสูตร เนื้อหาวิชา เป็นต้น รวมถึงการที่เป็นโรงเรียนที่มีลักษณะเช่นนี้ต้องมีคุณภาพทางการศึกษา
ของโรงเรียนต้องสูงกว่าโรงเรียนทั่วไป เนื่องจากข้อได้เปรียบในการมีเวลาพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และคุณลักษณะที่ดีให้แก่นักเรียน จากเหตุผลดังกล่าว ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้
จึงต้องเป็นบุคคลที่ขยันหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดกลุ่ม
ครู ใช้เวลาในการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ เช่น ครูบรรจุใหม่ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาหรือโรงเรียนที่เป็นเลิศในประเทศ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 5 ปี ศึกษาดูงาน
โรงเรียนประเภทเดียวกันในโซนภูมิภาคเอเชีย เป็นต้น เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดสู่นักเรียนและยังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
สถานที่ที่ไปศึกษาดูงานด้วย และต้องมีการก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้ รวมไปถึงการประเมินผล 
ดังนั้น ด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบที่สูงเช่นนี้ หน่วยงานต้นสังกัดควรก าหนด
เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้เพราะจะช่วยเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงานและสร้างแรงจูงใจให้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ไม่มีการโยกย้ายตัวบุคลากรบ่อย อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนที่
ต่อเนื่อง นอกจากนี้แล้วอีกบทบทหนึ่งของหน่วยงานต้นสังกัดที่ต้องปฏิบัติ คือ  การก ากับ ติดตาม 
ดูแลการด าเนินงานของโรงเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้ง ให้โรงเรียน
ถวายรายงานผลการด าเนินงานหรือการบริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 
และการส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมหรือบทบาท รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
เพ่ือเป็นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกฝ่าย ตั้งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผนด าเนินการ การ
ตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกัน เพ่ือขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
   นอกจากนี้แล้ว Joseph, E.C. อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตน์ ได้กล่าวว่า ด้วยสภาพ
สังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นยุคของโลกไร้พรมแดน โรงเรียนต้องมีการก าหนดนโยบาย
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และวางแผน อาจต้องใช้เทคนิคในการพยากรณ์ การคาดการณ์ในอนาคต ต้องมีการปรับกลยุทธ์ให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มผู ้ปกครองให้มากขึ้น ต้องสร้างความสนใจและแรงจูงใจให้เกิด กับ
ผู้ปกครองในการตัดสินใจส่งลูกเข้ามาศึกษาที่นี่ ดังนั้นจึงควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ของโรงเรียน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมหรือเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาไปในทิศทางที่
เหมาะสม อาจต้องพิจารณาทบทวนการปรับค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา/ค่าเทอม) ให้มี
ความเหมาะสมและมีความคุ้มค่า เพื่อเพ่ิมโอกาสในการตัดสินใจของผู้ปกครอง นักเรียน ในการเข้ามา
ศึกษา ทั้งนี้เพราะในปัจจุบันมีโรงเรียนคู่แข่งเป็นจ านวนมากที่มีการพัฒนาทางด้านวิชาการและมีการ
อ านวยความสะดวกในด้านการเรียนเพ่ิมเติม เช่น มีรถรับส่ง ห้องเรียนติดแอร์ มีสัญญาณอินเตอร์เนต
ไว้บริการ เป็นต้น แต่ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทางการศึกษาเลยหรือเรียกเก็บในจ านวน
ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองระดับกลางรับได้  ซึ่งสอดคล้องกับ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง ที่กล่าวว่า ในยุค
ปัจจุบันโรงเรียนต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและต้องเข้าถึงกระแสสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้น จ าเป็นต้องสร้างเด็กยุคใหม่ให้มีความเข้าใจและมีทักษะในการปรับเปลี่ยนให้กับโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งต้องท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคนมากขึ้นด้วยการน า
เทคโนโลยีมาใช้ การที่ไม่แบ่งแยกระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เนื่องจากยุค
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาหรือมีการเรียนรู้หรือร่วมมือผ่านเครือข่ายหรือโซเชียลมีเดีย  ดังนั้น 
โรงเรียนต้องเร่งการปรับกลยุทธ์การบริหารให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจและต้อง
ให้น าหน้าโรงเรียนคู่แข่ง สอดคล้องกับ พิณสุดา สิริธรังศรี ที่ได้ให้ข้อพิจารณาส าหรับการศึกษาไทย
อนาคตไว้ในรายงานการวิจัย เรื่อง งานวิจัยภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี ว่า ข้อพิจารณา
ส าหรับการศึกษาไทยอนาคต ที่เป็นผลจากเศรษฐกิจการจัดการศึกษาควรเป็นการเตรียมคนในสอง
ทศวรรษหน้าให้เป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในอาชีพอย่าง
จริงจัง การฝึกและพัฒนาบุคลากรแรงงานให้มีความรู้ รวมทั้งกระบวนการฝึกอบรมซ้ าอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมและผลิตภาพขององค์กร ให้มีความรู้ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง ที่มี
ความสามารถทั้งทางด้านการจัดการภาษาและเทคโนโลยี ความสามารถในการจัดการสถานการณ์ที่
รุมเร้าทางเศรษฐกิจ การจัดการอาชีพและการงานอย่างชาญฉลาด การรู้จักการแก้ปัญหา ผ่าน
หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นตั้งแต่การศึกษาปฐมวัย จนกระทั่งอุดมศึกษา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ John Brennan และ Ulrich Tricher พบว่า ในอนาคตการศึกษาในระดับ
ต่างๆ จะสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญทางเศรษฐกิจที่ควบคู่กับการศึกษา อาจเรียกได้ว่า เป็น
เศรษฐกิจความรู้ โดยเป้าหมายหลักสูตรการศึกษาทุกระดับควรต้องเป็นหลักสูตรเฉพาะที่ มุ่งเน้น
คุณภาพ ควบคู่ไปด้วยกันกับคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งมีความหลากหลายของหลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการส่วนตนและตลาดที่เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และกรณีศึกษาให้มาก
ยิ่งขึ้น และที่ส าคัญโรงเรียนต้องเพ่ิมความเข้มแข็งทางด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีการศึกษา 
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วิจัยความส าเร็จของศิษย์เก่า ซึ่งเป็นการสะท้อนความเข้มแข็งทางวิชาการที่โรงเรียนมีให้จนศิษย์เก่า
สามารถประสบความส าเร็จในการด าเนินชีว ิต  เ พื ่อ เป ็นแนวปฏิบัต ิและเป็นต ัวอย ่างภาพ
ความส าเร็จในอดีตที่ในอนาคตต้องให้เกิดขึ้นได้มากกว่าเดิม ควรส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนที ่มี
วัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะทาง เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนที่ด าเนินงาน
สนองพระราชด าริฯ เป็นต้น  โดยมีการประสาน/กระชับความสัมพันธ์กับโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ซึ่งแต่เดิมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาและเคยได้รับความช่วยเหลือมาก่อนในอดีต มีการก าหนด Roadmap โดยเฉพาะเพ่ือ
น าสู่การปฏิบัติ โดยค านึงถึงประสิทธิผลในการด าเนินงานเพ่ือให้สมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การมีทุนการศึกษาเรียนฟรี (ค่าบ ารุงการศึกษาฟรี) 
ส าหรับนักเรียนเรียนดีมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด 
การมีทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกส าหรับนักเรียนเรียนดีโดยมีข้อผูกพันในการ
ใช้ทุนการศึกษา สร้างเครือข่ายในการส่งต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับการศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่เป็นเลิศ มีรถรับ ส่งนักเรียนที่มีภูมิล าเนาที่ห่างไกลจาก
โรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่มีภูมิล าเนาในเขตจังหวัดราชบุรีไว้บริการในสัปดาห์กลับบ้าน รวมไปถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของบุคลากรบนพ้ืนฐาน
ความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจ าวัน และต้อง เพ่ิมการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดย การให้
ความส าคัญกับการจัดองค์กรภายในหรือที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพื่อประโยชน์ ในการบริหาร
โรงเรียน เช่น มูลนิธิเพ่ือการศึกษา สมาคมครูและผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง 
เป็นต้น และให้ความส าคัญผู้อุปถัมภ์หรือผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน รวมไปถึงคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนการดึงศิษย์เก่าและภาคีต่างๆ เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบที่
หลากหลายเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านตัวบุคคล และมีระบบช่องทางการสื่อสารของ
โรงเรียนกับสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Facebook  Line  Instagram  เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ให้สังคมทราบถึงผลการบริหารและด าเนินงานของโรงเรียนและต้องท า
ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์จนโรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดี มีชื่อเสียงในอันดับต้นๆของประเทศ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของอภิศักดิ์ อุ่มจันสาและพัชราภรณ์ ลันศรี ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครในทัศนะของ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จากการวิจัย พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่รับชมหรือรับฟังข่าวสารทั่วไปจากอินเตอร์เน็ตมากที่สุด โดยรับชมหรือรับฟัง
ข่าวสารทั่วไปในช่วงค่ า ระยะเวลา 1-3 ชั่วโมง และสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่ผู้ตอบแบบสอบถามชื่น
ชอบมากที่สุด และในส่วนของข่าวสารจากมหาวิทยาลัยนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชื่นชอบสื่อ
อินเตอร์เน็ตมากที่สุด มีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเดือนละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่เคยเข้าไปเยี่ยมชม
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มหาวิทยาลัยแบบไม่เป็นทางการ หลังจากได้รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนะ
ด้านบวก ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี
ภาพลักษณ์อยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยด้านการท านุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา 
คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านองค์กร ด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านอ่ืน ๆ ส่วน ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ที่ตั้งสถานศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จะเห็นได้ว่า
แนวทางการบริหารจัดการอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นการมุ่งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในทุกด้านซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมานจิต ภิรมย์รื่น และ ปัณณธร ชัชวรัตน์ 
(2009) ที่ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) โดยการเพ่ือวิเคราะห์
หาวิธีปฏิบัติที่ดี ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกระบวนการเทียบเคียง
สมรรถนะ และเพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) 
พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการกระบวนการ ได้แก่ การออกแบบและกระบวนการจัด
การศึกษา การบริการส าหรับผู้เรียน และกระบวนการสนับสนุน โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดีเมื่อเทียบเคียง
กับเกณฑ์คุณภาพที่เป็นเลิศ ส่วนภาวะผู้น า ได้แก่ ภาวะผู้น าขององค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม
และประชากร นักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความต้องการของสังคม ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับนักเรียน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวังของตลาด และ ความสัมพันธ์และความพึงพอใจ
ของนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมุ่งเน้นครูและบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่  ระบบการท างาน 
การใหก้ารศึกษา การฝึกอบรมและการพัฒนาครูของบุคลากรสายสนับสนุน และความผาสุกและ
ความพึงพอใจของครูและบุคลากร ยังต้องพัฒนาตามแนวทางที่น าเสนอเพื่อให้ โรงเรียนมีคุณภาพ
การศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีดี ส่วนการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ได้แก่ การ
วัดผลการด าเนินงานและการจัดการข้อมูลควรต้องพัฒนาให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ    
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ(Benchmarking) สามารถส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาได้ไม่ว่าจะเทียบเคียงในหน่วยงานเดียวกันหรือเทียบเคียงกับเกณฑ์คุณภาพที่เป็นเลิศ 
เพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ และประสบผลส าเร็จ
ในการด าเนินงานได้เป็นอย่างดีและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของศิราภรณ์ ช่วยบ ารุง พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก ทุกด้านเช่นกัน  โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านกระบวนการบริหาร ด้านกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
และด้านกระบวนการเรียนการสอน ตามล าดับ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร 
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ด้านกระบวนการเรียนการสอนด้านกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปัจจัยแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพ
การศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พิจารณาตัวแปรปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
สูงสุดคือ ด้านกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านกระบวนการ บริหาร พบว่ามี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง ส่วนด้านกระบวนการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
ปัจจัยด้านกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและด้านกระบวนการบริหารร่วมกัน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับสูง และสามารถพยากรณ์คุณภาพการศึกษาได้ร้อยละ 81 
   แต่ก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากคือ 
การมีอิสระในการบริหารตนเองของโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ (ออกนอกระบบ) โดยมีระบบการ
บริหารและการจัดการที่มีแนวโน้มลดความเป็นระบบราชการลง มีอิสระในการพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้
ข้อคิดเห็นว่า โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยน่าจะมีความพร้อมเพ่ือออกนอกระบบคล้ายกับการ
บริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เนื่องจาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็น
โรงเรียนแบบ Charter school ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปที่มีรูปแบบเดิมๆ
ของรัฐ โรงเรียนลักษณะนี้สามารถด าเนินงานได้อย่างอิสระมีเสรีภาพ โดยการก่อตั้งของโรงเรียนแบบ 
Charter นั้นขึ้นอยู่กับข้อตกลงการปฏิบัติในรายละเอียดเกี่ยวกับพันธกิจ โครงการ วัตถุประสงค์ การ
ดูแลนักเรียน วิธีการ ประเมินผล และวิธีการวัดว่าประสบผลส าเร็จ สัญญาข้อตกลงในรายละเอียด
ต่างๆ เหล่านั้นมีระยะ เวลาที่แตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน มีการประเมินผลการด าเนินงานจาก
หน่วยงานภายนอก หรือจากหน่วยงานที่ให้งบประมาณแก่โรงเรียนซึ่งโดยปกติก็คือรัฐหรือคณะกรรมการ
สถานศึกษาของท้องถิ่นนั้นๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ์ ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยใช้การประเมินแบบรูปแบบ CIPP 
Model พบว่า การประเมินด้านบริบทของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและ
ยุทธศาสตร์ของชาติและมีความสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียนและยังสอดคล้องกับอุดมการณ์ใน
การพัฒนานักเรียน และยังมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ งโรงเรียน ซึ่งในปัจจุบันมี
โรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ออกนอกระบบ มีอิสระในการบริหารตนเองอยู่จ านวนไม่มาก 
แต่ในอนาคตจะมีโรงเรียนที่มีลักษณะเช่นนี้เพ่ิมจ านวนขึ้น เนื่องจากในอนาคตจะมีโรงเรียนที่มีความ
พร้อมในทุกด้านเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งมีความสามารถระดมทรัพยากรจากแหล่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่รัฐให้
การสนับสนุนเช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา แม้ว่าโรงเรียนจะออกนอกระบบไป
แล้วแต่รัฐก็ยังคงสนับสนุนในด้านงบประมาณแผ่นดิน ให้อยู่บางส่วนอย่างเพียงพอที่จ าเป็นต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไว้ได้เท่านั้น เช่น เงินเดือนของข้าราชการประจ า ในขณะที่ผู้บริหารสามารถ
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บริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 116 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถและคุณธรรมของผู้บริหาร เพราะถ้าโรงเรียนมีผู้บริหารที่นอกจากจะมีความสามารถสูง
แล้วยังมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ โรงเรียนก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัย เรื่อง อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย (The future of 

Queen College) ได้ค้นพบที่เป็นองค์ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
และโรงเรียนอื่นๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.1 ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่มีความโดด

เด่นในตัวเองในหลายๆ ด้าน แต่ยังขาดการส่งเสริมความโดดเด่นนั้นๆ ดังนั้น  ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรภายในโรงเรียน รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรน าผลการวิจัยที่ได้ไป
ประยุกต์และจัดท าแนวปฏิบัติหรือนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความมี
เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น สร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียนจนเป็นที่นิยมของสังคม 

1.2 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ควรเร่งพัฒนานักเรียนทางด้านวิชาการให้มี
ความโดดเด่นมากกว่าปัจจุบันและควรพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านทักษะชีวิต โดยต้องเริ่มจาก
การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาด้าน
วิชาการท่ีมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

1.3 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยควรมีการวางแนวทางในการบริหารงานใน
โรงเรียนและงานหอพักอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดความพร้อมในทุกด้านและเตรียมพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

1.4 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ควรน าข้อค้นพบที่ได้ไปประยุกต์ปรับใช้ใน
การวางแผนพัฒนาหรือวางแผนเพื่อการบริหารของโรงเรียนร่วมกับแผนเดิมของโรงเรียนโดยพิจารณา
ถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียน สภาพ บริบทของโรงเรียน สภาพสังคม 
การเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งจะท าให้โรงเรียนมีแผนการพัฒนาที่สมบูรณ์มากขึ้นอันจะน าไปสู่ภาพ
อนาคตที่พึงประสงค์ของโรงเรียนและสามารถเตรียมความพร้อมเพ่ือให้การบริหารโรงเรียนบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  ส าหรับโรงเรียนอื่นๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัยสามารถน าวิธีการที่เป็นระเบียบวิธีวิจัยไปประยุกต์ใช้หรือน าผลการวิจัยไปศึกษาเพ่ิมเติม
ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียน สภาพ บริบทของโรงเรียนตนเอง ซึ่งอาจท า

                                                           
116 ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, “ออกนอกระบบเพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โอกาส 

หรือ ความเสี่ยง?,” ผู้จัดการออนไลน์ (10 ตุลาคม 2558): 35. 
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ให้โรงเรียนนั้นๆ สามารถมองเห็นภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของตนและมีวิธีการบริหารจนบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ในอนาคต 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

2.1 ควรศึกษาแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลที่เหมาะสมกับอนาคตของโรงเรียน 
2.2 ควรมีการศึกษาระบบการบริหารงานหอพักในโรงเรียนประจ า 
2.3 ควรมีการศึกษาอนาคตของโรงเรียนประจ าในประเทศไทยในสภาวะเศรษฐกิจ

หรือสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 
2.4 ควรมีการวิจัยในเรื่องของมีอิสระในการบริหารตนเองของโรงเรียนอย่างเต็ม

รูปแบบ (ออกนอกระบบ) โดยมีระบบการบริหารและการจัดการที่มีแนวโน้มลดความเป็นระบบ
ราชการลงของโรงเรียนประจ า 



262 
 

รายการอ้างอิง 
 
ภาษาไทย 
กนก  จันทร์ขจร.  “เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง.” กองการ

มัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2535. 
กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา. “การบริหารจัดการศึกษาแบบรัฐร่วมเอกชน.” วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2557. 

กระทรวงศึกษาธิการ. “ส าเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งโรงเรียนรัฐบาล.” 4 มิถุนายน
2535. 

              . การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 . เข้าถึงเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2559. เข้าถึงได้จาก 
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=38880&Key= news  
_research 

              . การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา. เข้าถงึเมื่อ 25 พฤษภาคม 2558. เข้าถึงได้จาก 
www.sainampeung.ac.th/งบประมาณ/การบริหารงบประมาณสถานศึกษา.pdf 

              .  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553. เข้าถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 2557. เข้าถึงได้จาก 
http://www.onec.go.th/onec_eb/page.php?mod=Category& categoryID  

              . พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534. เข้าถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 
2557.  เข้าถึงได้จาก www.info.dmh.go.th/ 

              .  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาพื้นฐาน พ.ศ. 2544. เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2559. เข้าถึงได้จาก http:// 
www.koob.samroiwit.ac.th/webdata/1199/02Law_of.../A030601.pd 

              . ร่างแผนปฏิบัติการหรือ Roadmap การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2558-2564. เข้าถึง
เมื่อ 5 มกราคม 2559. เข้าถึงได้จาก http://www.parliament.go.th/.../article_ 
20141127130525. pdf. 

              .  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   2551. กรุงเทพฯ: ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551. 

กระทรวงศึกษาธิการ. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.
คู่มือบริหารจัดการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้. เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2559. เข้าถึงได้จาก 
http://www.kroobannok.com/article-76716. 

http://www.kroobannok.com/article-76716


263 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. ส านักนโยบายและแผนการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน. การรับนักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2558. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2557. 

กระทรวงศึกษาธิการ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. ส านักนโยบายและแผนการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน. ประวัติ ความเป็นมา สพฐ. เข้าถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2557. เข้าถึงได้จาก 
http://doc.obec. go.th/ plan51_v1/link1_11.php 

กระทรวงศึกษาธิการ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. ส านักอ านวยการ. คู่มือ ข้อปฏิบัติ
และมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา. เข้าถึงเมื่อ 15 เมษายน 2558. เข้าถึงได้
จาก www.sobkroo.com/detail_room_main1.php?nid=2812 

กระทรวงศึกษาธิการ. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. “รายงานการวิจัยประเมินผลการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้เขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับสมบูรณ์).”  สิงหาคม 
2549. 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. ก าหนด 11 ทักษะเด็กไทยที่ต้องมีในอนาคต. เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 
2559. เข้าถึงได้จาก http:// www.dailynews.co.th/education/503746 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. ภาพอนาคตและคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์. กรุงเทพฯ: 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546. 

กฤษดา กรุดทอง. “การวิจัยอนาคต.” วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนา 3 (มกราคม 2530): 12-18.  
กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ. ผู้น าองค์กรที่เป็นเลิศในศตวรรษที่ 21. เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 24 

พฤศจิกายน 2558. เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/site/christianthaisite/ 
phuna -xngkhkr-thi-pen-leis-ni-stwrr. 

จริยา สุขเกษม. ครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
8. สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2558. 

จารุพร เลิศพิสัณห์ และคณะ. “แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2554-2563).”  
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ 10, 11 (2554): 170-184. 

จารุวัจน์ สองเมือง. การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21.  เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2559. 
เข้าถึงได้จาก http://www.deepsouthwatch.org/node/8009 

จีระพงษ์ หอมสุวรรณ และคณะ. “การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
15 (ฉบับพิเศษ 2556): 34-42. 

จุมพล พูลภัทรชีวิน. “การปฏิบัติการวิจัยด้วย EDFR.” วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 1, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2548): 19-31. 

http://doc.obec/


264 
 

จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์. เด็กไทยบนทางสามแพร่ง : บทสังเคราะห์กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนราย
จังหวัดในโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2547 – 
2548. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. 

จุฬากรณ ์มาเสถียรวงศ์. การมองอนาคต (ตอนที่ 2) : แนวคิดและวิธีการสร้างภาพอนาคต. เข้าถึง
เมื่อ 24 มีนาคม 2559. เข้าถึงข้อมูลได้จาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/ 
detail.php?NewsID= 20263 &Key=news_research 

เจตนา  เมืองมูล. “รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก.” วารสาร
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 3, 1 (ตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552): 56. 

เฉลิมลาภ ทองอาจ. การวิจัยอนาคต (Future research). เข้าถึงเมื่อ 24 ธันวาคม 2558. เข้าถึงได้
จาก https://www.gotoknow.org/posts/422129. 

ชิรวัฒน์ นิจเนตร. การวางแผนการศึกษา. ภูเก็ต: สถาบันราชภัฏภูเก็ต. 2542. 
เดชา เดชะวัฒนไพศาล. “การสร้างแบรนด์จากภายในอีกหนึ่งความท้าทายของการบริหารทรัพยากร

บุคคล Internal Branding : The New Challenge of Human Resource Management.” 
Journal of intelligence 8, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2556): 86-94. 

เด่นชัย  ชาวตุ้ม.  การวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค EDFR. เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2558. เข้าถึงได้จาก 
https://www.l3nr.org/posts/325034 

แพรดาว สนองผัน. “ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3.” Journal of Education 37, 4        
(ตุลาคม- ธันวาคม): 44. 

ดวงนภา  ศรีนันทวงศ์. “โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ในทศวรรษหน้า.”  วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
2548. 

ดวงนภา มกรานุรักษ์. “อนาคตภาพการอาชีวศึกษาของไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2564).” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น, 2554. 

ดุษฎีรตัน์ โกสุมภ์ศิริ. ภาวะผู้น าแบบดุลยภาพ – ภาวะผู้น าส าหรับศตวรรษที่ 21 Scholarly Article:  
Equilibrium Leadership – Leadership for 21st Century. เข้าถึงเมื่อ 20 
ธันวาคม 2558. เข้าถึงได้จาก http://leader1234.blogspot.com/2015/09/21-scholarly- 
article -equilibrium.html 

https://www.gotoknow.org/posts/422129


265 
 

ทรงกรด เหล็กสมบูรณ์. “อนาคตภาพการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพสาหรับผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด
เชียงใหม่ (The Scenario of Career Education for the Disadvantaged in Chiang 
Mai Province).” Veridian E-Journal SU 5, 2 (May – August 2012): 670-689. 

ธนกร เชื้อจ ารูญ. “อนาคตภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ.2554-2563).” วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
4, 1 (มกราคม - เมษายน 2555): 45-54. 

ธนกฤต สิทธิราช. “อนาคตภาพการจัดการมัธยมศึกษาของประเทศไทยในสองทศวรรษหน้า.” 
วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557. 

ธนาทร เจียรกุล. “การพัฒนาตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการบริหารแบรนด์ของมหาวิทยาลัยไทย.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557. 

ธวัฒน์ โควินท์. “สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนประจ า โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย.” 
23 กุมภาพันธ์ 2550.  

นงค์นุช  โอวาทชัยพงศ์. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการสจัดการศึกษา ส านักนโยบายและแผนการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน 
2558. 

นพพงษ์ บุญจิตราดุล. การประชาสัมพันธ์โรงเรียน. กรุงเทพฯ : ยูโรกราฟิคส์, 2540. 
นาตยา ปิลันธนานนท์. อนาคตศาสตร์. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์,  2526. 
นาตยา ปิลันธนานนท์. อนาคตศาสตร์. กรุงเทพฯ: พีระพัทธนา, 2526. 
นิจสุดา อภินันทนาภรณ์. ผู้อ านวยการกลุ่มสถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

สพฐ. สัมภาษณ์, 7 กรกฎาคม 2558. 
บุญช่วย  สายราม. ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21. เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558. เข้าถึงได้จาก 

https://www.gotoknow.org/posts/565807 
บุญมี พันธุ์ไทย. เทคนิคเดลฟาย. เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559. เข้าถึงข้อมูลได้จาก www.phd.ru. 

ac.th/light/download/เทคนิคเดลฟาย.PPT. 
“ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจ าจังหวัดราชบุร ีเรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม.” ราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 123, ตอนที่ 2 ง (5 มกราคม 2549): 182-183. 
ประไพ เอกอุ่น. การศึกษาไทย.  กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2542. 
ประภาภูมิ เอ่ียมสม. ท าไมโรงเรียนประจ าถึงสร้างผู้น า. เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม 2559. เข้าถึงได้

จาก http://news.voicetv.co.th/world/107639.html 



266 
 

ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ. “การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและแผนการเตรียมรับของผู้บริหารโรงเรียน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554.” วิทยานิพนธ์ปริญญา      
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546. 

ปาริชาติ กมลยะบุตร. “ปัจจัยและรูปแบบการบริหารงานศิษย์เก่าของโรงเรียนมัธยมศึกษา.”วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2557. 

พจน์ ใจชาญสุขกิจ. Internal Branding แบรนด์ด ีต้องมาจากข้างในองค์กร. เข้าถึงเมื่อ 14 ธันวาคม 
2558. เข้าถึงได้จาก http://www.drphot.com/.../Articie%20Internal%20 Branding 

พรพรรณ อินทรประเสริฐ. “องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า.”  
วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. 

พรรณี  กาญจนวสิต. “บ.ร.ร.ในความทรงจ า.” วารสารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ครบรอบ  
10 ปี โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2543): 9-15.    

พระมหาสาคร ภักดนีอก. “ทิศทางของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 
2555 – 2564).” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ขอนแก่น, 2555. 

พิณสุดา สิริธรังศรี. การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน การศึกษาฐานรากทางเลือก
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2555. 

พิณสุดา สิริธรังศรี. รายงานการวิจัยเรื่องภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี. กรุงเทพฯ : ส านัก
นโยบายและแผนการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552. 

พีระศักดิ์ วรฉัตร. “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ ตามแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow)ในวิทยาลัยเทคนิค
สุรินทร์.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความเป็นผู้น า และการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, 2550. 

มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี. เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน 
2557. เข้าถึงได้จาก http://www.rbru.ac.th/40th/history.php  

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. การจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21. เข้าถึงเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559. เข้าถึงได้จาก http://192.168.90. 
14/~arit/km56/admin/download/ 10KM_1.pdf 

 



267 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงปาฐกถาเรื่องการศึกษาของผู้ด้อยโอกาส เนื่องในวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ประจ าปี พ.ศ. 2544. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2545. 

เรืองชัย  ทรัพย์นิรันดร์. “โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ.” ข่าวสดรายวัน (3 กุมภาพันธ์ 2554): 26. 
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย. ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย. เข้าถึงเมื่อ 25 มิถุนายน 

2558.  เข้าถึงได้จาก http://www.kc.ac.th/index.php  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา. “ส าเนาหนังสือราชการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่ ศธ 0806.025/888  

เรื่อง การน าความกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติและวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมโรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัย ราชบุรี.” 11 กันยายน 2539.   

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย. “รายงานประจ าปีของสถานศึกษา โรงเรียนบรมราชินีนาถราช
วิทยาลัย ปี 2557. ” 8 เมษายน 2558. 

             . “หนังสือที่ระลึก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชด าเนินเปิด
อาคาร “เฉลิมพระเกียรติ” โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จ.ราชบุรี.” 4 กันยายน 
2540. 

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย. คู่มือนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: 
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, 2554. 

             . ประวัติโรงเรียน. เข้าถึงเมื่อ 5 สิงหาคม 2557. เข้าถึงได้จาก http://www.qc.ac.th/2013/ 
index.php/joomla-template-showcase.html 

             . รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554. กรุงเทพฯ: โรงเรียนบรมราชินีนาถ 
ราชวิทยาลัย, 2554. 

             . รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555. กรุงเทพฯ: โรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย, 2555. 

             . รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556. กรุงเทพฯ: โรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย, 2556. 

             . หนังสืออนุสรณ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย รุ่น 12 ปีการศึกษา 2549. กรุงเทพฯ: 
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, 2550. 

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย. หนังสืออนุสรณ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย รุ่น 6 ปี
การศึกษา 2543. กรุงเทพฯ: โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, 2544. 

http://www.qc.ac.th/2013/


268 
 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย. พระราชด ารัส พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับครู. เข้าถึงเมื่อ 23 กันยายน 
2557. เข้าถึงได้จาก http://www. mcp.ac.th/print_text.php 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์. ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์.  เข้าถึงเมื่อ 25 มิถุนายน 
2557.  เข้าถึงได้จาก https://www.mwit.ac.th/ 

โรงเรียนราชินี. ประวัติโรงเรยีนราชินี. เข้าถึงเมื่อ 25 มิถุนายน 2557. เข้าถึงได้จาก http://www. 
rajini.ac.th/school/history.html . 

ละเอียด แจ่มจันทร์. “อนาคตภาพของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สาหรับพยาบาลวิชาชีพ สังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข” ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, 2540. 

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง. จากโลกสู่ไทย ทิศทางใหม่ของการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ปรับห้องเรียน 
เปลี่ยนอนาคต: ทักษะการคิดแบบผู้เชี่ยวชาญ และการสื่อสารที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1). 
เข้าถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559. เข้าถึงได้จาก http://thaipublica.org/ 2015/ 
03/educa tion -for-the-future_1/     

วรากร หิรัญมณีมาศและคนอ่ืนๆ. “การพัฒนารูปแบบการบริหารองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.”วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 15, 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556): 68-75    

วันทนา อมตาริยกุล. “อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในทศวรรษหน้า .”
วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552. 

วิโรจน์ สารรัตนะ.  อนาคตนิยมทางการศึกษา: หลักการ ทฤษฎี และบทวิเคราะห์. กรุงเทพฯ: 
อักษราพิพัฒน์, 2532. 

              . “Creating the Future.” เอกสารประกอบบรรยายหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2556. 

              . “การบริหารการศึกษา หลักการและวิวัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร หน้าที่ทางการบริหาร
ประเด็นทางการบริหาร ข้อเสนอกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย.” วารสารบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2, 1 (2551): 101-125  

              . การวิจัยทางการบริหารการศึกษา แนวคิดและกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 
2554. 

              . ผู้บริหารโรงเรียน: สามมิติการพัฒนาวิชาชีพสู่ความเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ. 
กรุงเทพฯ : ทิพย์วิสุทธิ์, 2548. 



269 
 

วิจารณ์ พานิช. “แนวโน้มการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21.” เอกสารบรรยายพิเศษ คณะ
ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 2558. 

              . วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ,์ 2555. 
วิทยา มานะวาณิชเจริญ. ทักษะเด็กไทย ในอนาคต (ตอนที่ 1). เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2559. 

เข้าถึงได้จาก http://taamkru.com/th/%E0%B8%97% 
วิทวัส สัตยารักษ์. “กลยุทธ์การสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน ( ฺBranding Strategy for Private 

Universities).” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 20, 2 (กุมภาพันธ์- พฤษภาคม 
2552): 17-29. 

วิรัตน์ แสงทองค า. โรงเรียนประจ าสหรัฐฯปรับตัว. เข้าถึงเมื่อ 12 เมษายน 2559. เข้าถึงได้จาก 
https://viratts.wordpress.com/2009/11/30/us-boarding-school/ 

ศศิธร  แก้วรักษา. “การบริหารงานประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1.” ปริญญานิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552. 

ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์. “ข้อเสนอแนวทางแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555-2559).” วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. 

ศิราภรณ์ ช่วยบ ารุง. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1.” วารสารศรีวนาลัยวิจัย 3, 6: 81-94 

ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ และวรางคณา ทองนพคุณ. “ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ความท้าทายใน
อนาคต  21st Century Skills: The Challenges Ahead.” เอกสารประกอบการ
บรรยาย คณะคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์. “กลยุทธ์การบริหารองค์การด้วยฐานการสื่อสารของผู้บริหารมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้.” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557. 

ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์. หลักการและเทคนิคการประเมินทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทร์วิโรฒ, 2544. 

สถาบันด ารงราชานุภาพ. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. “การปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมเนียมการรับ
เสด็จพระราชด าเนินยังต่างจังหวัด.” เอกสารความรู้ สดร. ล าดับที่ 2/ปีงบประมาณ 
2556 กรุงเทพมหานคร, 2556. 



270 
 

สมหมาย อ่ าดอนกลอย. “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551.  

สมานจิต ภิรมย์รื่น และ ปัณณธร ชัชวรัตน์. “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ 
(Benchmarking).” วารสารการบริหารและพัฒนา ADED 1, 2 (2009): บทคัดย่อ. 

สวาสฎิพร แสนค า. “อนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน.” วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี, 2557. 

สาคร มหาหิงค์. การวิจัยเชิงอนาคต (Futures Research). เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม  2559. เข้าถึง
ได้จาก http://doctorsakorn.gagto.com/?cid=98067 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี. เข้าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2557.  
เข้าถึงได้จาก http://cabinet.thaigov.go.th/bb_main31.htm 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. “การสร้างเครือข่ายสังคมเพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมการพัฒนา
องค์การการศึกษา: บทเรียนภาคสนามจากโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้.” รายงานการวิจัย 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2553. 

              . ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561). กรุงเทพฯ: พริกหวาน
กราฟฟิค จ ากัด, 2553. 

              . รายงานสรุปการติดตามและการประเมินผล. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง, 
2546. 

ส านักงานใต้ร่มพระบารมี. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534. เข้าถึงเมื่อ 
21 พฤษภาคม 2557. เข้าถึงได้จาก  www.thailandlawyercenter.com/index. 
php?lay = show&ac 

ส านักงานใต้ร่มพระบารมี. ร้อยเรื่องราวราชวงศ์จักรี.  เข้าถึงเม่ือ 21 มิถุนายน 2557. เข้าถึงได้จาก
http://www.1king1heart.com/th/history-queen9.php 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553. กรุงเทพฯ: ส านักนายกรัฐมนตรี, 2553. 

              . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2553. กรุงเทพฯ: ส านักนายกรัฐมนตรี, 2553. 



271 
 

              . ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2558. เข้าถึงเมื่อ 5 กันยายน 2558. เข้าถึงได้จาก 
www.plan.obec.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1232 

              . ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
2556. เข้าถึงเมื่อ 5 ตุลาคม 2555. เข้าถึงได้จาก www.plan.obec.go.th/ ewt_dl 
_link.php?nid=1232 

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา. พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน. เข้าถึงเมื่อ 24 ธันวาคม 
2558. เข้าถึงข้อมูลได้จาก http://www.royin.go.th/dictionary/ 

ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. การก าหนดคุณสมบัติครูผู้สอน. เข้าถึง
เมื่อ 5 มกราคม 2559. เข้าถึงได้จาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail. 
php ?NewsID 

ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. ยุทธการเปลี่ยน “ครูเฉย”สู่ครูยุคศตวรรษที่ 
21. เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558. เข้าถึงได้จาก http://seminar. 
glf.or.th/seminar/Topic/ 29. 

ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. จ านวนโรงเรียนข้อมูลปีการศึกษา 2551. เข้าถึงเมื่อ 
21 พฤษภาคม 2557. เข้าถึงได้จาก http://www.plan.obeg.go.th     

ส านักผู้อ านวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม. “รายงานวิจัยการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Participation in Educational 
Management of the School Boards in Montfort College Primary Section).” 
กรกฎาคม 2554. 

ส านักราชเลขา. “ส าเนาค ากราบบังคมทูล ฯพณฯ ชิงชัย มงคลธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี.” 
ม.ป.ป.  

              . “ส าเนาหนังสือราชการส านักราชเลขา ที่ รล 0009/7436 เรื่องขอพระราชทานชื่อโรงเรียน.” 
5 สิงหาคม 2535. 

ส านักราชเลขา. “ส าเนาหนังสือราชการส านักราชเลขา ที่ รล0010/6139 เรื่อง เสด็จฯไปทรงเป็น
ประธานในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุม
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี.” 2 กันยายน 2540.  



272 
 

              . “ส าเนาหนังสือราชการส านักราชเลขา ที่ รล0010/6139 เรื่อง เสด็จฯไปทรงเป็นประธาน
ในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมโรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี.” 2 กันยายน 2540.   

สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร. “การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Learning).” The NAS 
Magazine มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 2 (2555): 18-20. 

สุรศักดิ์  ปาเฮ. “ภาพอนาคตการศึกษาไทย : วิเคราะห์บนฐานการวิจัย .”  เอกสารประกอบการ
สัมมนาเข้ม ครั้งที่ 1 ชุดวิชาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์ (2090) ระดับ
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 13 -14 สิงหาคม  2554. 

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ. ผู้จัดการ 360 รายสัปดาห์ ออนไลน์. เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม 2559. เข้าถึงได้
จาก http://www.thaiday.com/mgrWeekly/ViewNews.aspx?NewsID= 9540000015427 

อภิศักดิ์ อุ่มจันสาและพัชราภรณ์ ลันศรี. “ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนครในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (Image of Kasetsart University 
Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus in the opinion of school 
administrators and teachers guidance in the upper Northeast).” 2010. 

อุทัย บุญประเสริฐ. บทบาทและการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในประเทศที่คัดสรร. กรุงเทพฯ: ส านักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ., 
2547. 

 
ภาษาอังกฤษ 
Acke, David A. Strategic Market Management. 7th ed. New Jersey : John Wiley & 

Sons, Inc., 2005. 
Bassett, Pat and Pete Upham. 25 Factors Great Boarding Schools Have in Common. 

Accessed March 25, 2016. Available from http://www.boardingschool.review. 
com/blog/10-facts-about-boarding-schools. 

Brennan, John and Ulrich Teichler. “The Future of Higher Education and of Higher 
Education Research: Higher Education Looking Forward: An Introduction.” 
High Education 56, 3 (2008) : 259–264. 

British council. State boarding school in United Kingdom. Accessed February 5, 
2016. Available from http://www.boarding.org.uk/ 

http://www.boarding.org.uk/


273 
 

Butler, Jonty “The future of boarding in the 21st century: how will it continue to 
survive?.” Prep School Reflecting the best in the prep & junior school 
world 76 (spring term 2013): 16-18. 

Cambridge Education Group. Directors’ Briefing:The future of the boarding school 
in a changing global economy. Accessed January 25, 2016. Available 
from http://www.cambridge educationgroup.com 

Capmbell, Roald F., John E. Corgally, and Raphel O Nystrand. Introduction to 
Education Administration. 6th ed. Boston: Allyn and Bacon, 1983. 

Chapleo, Chris. “Do Universities Have “Successful” Brands? .”  International Journal 
of Education Advancement 6, 1 (2005): 126-135. 

Cornish, William R. Intellectual Property: Patents 4. London: Sweet & Maxwell, 
1999. 

Debbie Vigar-Ellis. “Boys’ boarding school management : understanding the choice 
criteria of parents.” South African Journal of Education 33, 1 (2013): 15. 

Frey, K. S. et al. “Effects of a school-based social-emotional competence program: 
Linking children’s goals, attributions, and behavior.” Applied Developmental 
Psychology 26 (2005): 171-200 

Friedman, Thomas L. The World Is Flat: Expanded Edition : A Brief History of the 
Twenty-first Century. Farrar : Straus and Giroux, 2016. 

Gardner, Howard. Theory of Multiple Intelligences. Accessed December 6, 2015, 
Available from http://www.pirun.ku.ac.th/~g521460099/files/ 

Hack, Walter G. School Business Administration. 8th ed. the Allyn and Bacon: 
University of Michigan, 1991. 

Hammond, Linda D. “Constructing 21st-Century Teacher Education.” Journal of Teacher 
Education 57, 3  (May-June 2016): 300-314. 

Hotcourses. The British Council is the United Kingdom's international organization for 
cultural relations and educational opportunities. A registered charity: 
209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland).  Accessed  March 
25, 2016. Available from http://www.educationuk. org/thailand/ articles/ 
boarding-schools-introduction/ 



274 
 

Joseph, E. C. (1974). “An Introduction to Studying the Future.” In Futurism in 
Education: Methodologies, 9-11. Edited by S. P. Hencley and J. R. Yates, 
eds. McCutchan, Berkeley: calif.  

Kennedy, Robert. 10 Facts About Boarding Schools. Accessed March 25, 2016. 
Available from http://www.boardingschoolreview. com/blog/ 10-facts-
about-boarding-schools.  

Lewin K M. and Caillods F. Financing Secondary Education in Developing Countries; 
Strategies for Sustainable Growth. Paris : International Institute for Educational 
Planning, 2001. 

Marriott N. and Goyder H. “Manual for monitoring and evaluating education 
partnerships.” Partnerships for Education World Economic Forum, 2009. 

Marsh, Herbert W. “Students' evaluations of University teaching: Research findings, 
methodological issues, and directions for future research.” International 
Journal of Educational Research 11 3 (1987): 253-388. 

Mullins, L. J,  Management and Organisational Behaviour. Essex: Prentice  Hall, 2002.  
Reece, P. D.. “Universities as Learning Organizations: How can Australian Universities 

become Learning Organization?.” Unpublished Doctoral’s Dissertation, 
Murdoch University, 2004. 

Robert, Textor B. Alternative Futures for ASEAN: An Educational. California:  
Stanford University, 2014. 

Wickenden, James W. Creating the Future: New Challenges for Boarding Schools, 
Accessed December 7, 2015. Available from http:// 50.28.56.57/ 
~wickende/ cms/wp-content/ 

Witkin, Belle Ruth and James W. Altschuld. Planning and conducting needs assessment  
a practical guide. Thousand Oaks : Sage, 1995.  

Zegarac, George “Secondary School Reform in Ontario and the Role of Research, 
Evaluation and Indicator Data” American Educational Research 
Association (2007): 23-24. 



275 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



276 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

หนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญและสัมภาษณ์งานวิจัย 

และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



277 
  
 

 

ที่ ศธ 0520.203.2/741              ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

                   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

         พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000 
 

                  มิถุนายน 2558 
 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญและขอสัมภาษณ์งานวิจัย 

เรียน    

             ด้วย นางศิวพร  กาจันทร์  รหัสนักศึกษา 55252939 นักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์ท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราช
วิทยาลัย” 

ในการนี้  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ พิจารณาเห็นว่าท่านเป็น
บุคคลที่มีความเหมาะสมและมีองค์ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์ท่านในฐานะผู้เชี่ยวชาญให้นักศึกษาสัมภาษณ์เกี่ยวกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย เพ่ือน าไปประกอบการพัฒนางานวิจัยต่อไป 

 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์  จักขอบพระคุณยิ่ง 

     ขอแสดงความนับถือ 

 

 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์) 

         หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา 

 

งานธุรการ 

โทรศัพท์/โทรสาร 034-219136 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย 

1. ดร.รังสรรค์  มณีเล็ก  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ดร.กฤษณา  สว่างแสง    
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. นางสาวนิจสุดา  อภินันทนาภรณ์ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการกลุ่มสถาบันภาษาไทย  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
อดีตเจ้าหน้าที่กรมสามัญศึกษา 

4. ดร.วัลลภ   เจียรวนนท์ 
รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน 
รองประธานกรรมการมูลนิธิเพ่ือการศึกษาโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

5. ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ 
อาจารย์ประจ าภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อดีตอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

6. ผศ.ดร.ชาญชัย  ยมดิษฐ์ 
นายกสมาคมมวยไทยศึกษานานาชาติและอาจารย์สาขามวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฎหมู่บ้านจอมบึง  
อดีตคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบรมราชินานาถราชวิทยาลัย 

7. ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  
อดีตคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบรมราชินานาถราชวิทยาลัย 

8. ดร.วัชรินทร์  เวชสุวรรณ 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบรมราชินีนาถราชิทยาลัย 

9. ดร.กัญชลิกา  รัตนเชิดฉาย 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและมาตรฐานบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  
อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ศิษย์เก่าโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย (ต่อ) 
 

10. ดร.อดิศรี  เจริญพานิช 
อาจารย์ประจ าสาขาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศิษย์เก่าโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

11. นางสาวสุมาลี  เถียรทอง 
ข้าราชการบ านาญ อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

12. นางสาวกัญญา เริ่มภักตร์ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   
อดีตรองผู้อ านวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

13. นายอภิเชษฐ์  เกตุกร 
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยา จ.ราชบุรี  
อดีตรองผู้อ านวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

14. นางสาวพรทิพย์  บริสุทธิ์ 
ข้าราชการบ านาญ ครูพิเศษโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

15. นางสาวฉัฐรินทร์  โพธิ์ศิริ 
ข้าราชการครู โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

16. นางสาวสุภาวดี  เนียมประเสิรฐ 
ข้าราชการครู โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

17. นางสาวฉัตรนาถ  เจียรวนนท์ 
กรรมการบริษัทเอกปัญญา จ ากัด  อดีตนายกนายกสโมสร โรตารีพลอยราชบุรี  
ผู้มีอุปการณคุณและผู้ประกอบการซักรีด โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

18. นางพรรณี  ปิ่นนาค 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

19. นางคนึงนิตย์  ใจเอื้อ 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
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ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
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ค าชี้แจง 
 

ตัวอย่างแบบยืนยันการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยจัดพิมพ์ขึ้นหลังจากสัมภาษณ์เสร็จ  แล้วน า
กลับไปให้ผู้ให้สัมภาษณ์ยืนยัน ซึ่งจะน าเสนอจากต้นฉบับจริงจึงมีลายมือของผู้ให้สัมภาษณ์ในส่วนที่
แก้ไขปรากฏอยู่ด้วย 
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สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มท่ี 1  
กลุ่มผู้บริหารการศึกษาระดับนโยบาย 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 
เมื่อวันที่ 28  มิถุนายน 2558 

 
 

 
 
1.ท่านคิดว่า “อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยควรเป็นอย่างไร” 

ในอนาคตอันใกล้นี้โรงเรียนจะเป็นอิสระมากขึ้น มีความเป็นตัวของตัวเองในการค้นหา
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการสร้างจุดเด่นหรือจุดขายของโรงเรียน 
เพราะต่อไปในอนาคตจะมีการแข่งขันกันสูงมากในแวดวงการศึกษาโดยเฉพาะการแข่งขันใน
การศึกษาต่อ โรงเรียนต้องสร้างจุดขายของโรงเรียนให้ได้ ในปัจจุบันนี้โรงเรียนบรมราชินีนาถราช
วิทยาลัยเป็นทั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษจึงได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลมากกว่าโรงเรียนทั่วไปในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับโรงเรียนได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนทรัพยากรโดยเฉพาะทุนทรัพย์จากผู้ปกครองด้วย ดังนั้นในอนาคตโรงเรียนแห่งนี้ จะมี
การบริหารที่เป็นแบบนิติบุคคลมากขึ้นคล้ายๆกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดังนั้นในขณะนี้โรงเรียน
ควรมีความพร้อมและมีการเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุด เพ่ือให้โรงเรียนได้ดูแลตนเองโดยได้รับ
เงินสนับสนุนจากผู้ปกครองโดยตรง ถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้ได้โรงเรียนจะสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้
เองไว้ส าหรับตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองหรือความต้องการของนักเรียน ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่ง
ที่สามารถดึงดูดให้นักเรียนเข้ามาศึกษาต่อ ถ้าโรงเรียนสามารถท าแบบนี้ได้จะเป็นการเปิดโอกาสให้รัฐ
น างบไปดูแล สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนอ่ืนๆที่ด้อยโอกาสมากกว่า นอกจากนี้แล้ว  
โรงเรียนต้องจัดการศึกษาหรือให้บริหารทางการศึกษาจนโรงเรียนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ที่
คนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ โดยครูผู้สอนจะเป็นก าลังหลักส าคัญในการให้
ความรู้กับบุคคลเหล่านี้ด้วยนอกเหนือจากนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการกลายเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ ทุกอย่างที่กล่าวมาต้องย้อนกลับไปให้ความส าคัญอย่างเข้มข้นในเรื่อง
ของวัตถุประสงค์การก่อตั้งของโรงเรียน ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าโรงเรียนต้องการเป็นหนึ่งหรือมี
เอกลักษณ์ในด้านใดที่เมื่อทุกคนเอ่ยหรือพูดถึงเรื่องนี้ทุกคนจะต้องกล่าวถึงโรงเรียนบรมราชินีนาถราช
วิทยาลัย โรงเรียนอาจมีเอกลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระราชินีฯ เนื่องจากตามประวัติการก่อตั้งขอ
โรงเรียนนั้นจะเห็นได้ว่าโรงเรียนถูกก่อตั้งมาในวาระที่สมเด็จพระราชินีฯทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 
รอบ ควรเสริมเรื่องที่เป็นเจตนารมณ์ของสมเด็จพระราชินีฯในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งควร
ต้องมีการสร้างและพัฒนาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ให้โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ การที่โรงเรียนจะมีอนาคต
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แบบนี้หรือมาถึงจุดๆนี้ได้ ผู้บริหารโรงเรียนและครูถือว่ามีบทบาทและมีส่วนส าคัญมาก โดยเฉพาะครู
ที่เป็นก าลังและแรงหลักที่ส าคัญมาก เพาะเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิด อบรมบ่มนิสัย สั่งสอนศีลธรรม 
วิชาการให้แก่นักเรียน ดังนั้นการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาท างานในโรงเรียนจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย 
ยิ่งถ้าได้คนที่มีประสบการณ์การท างานกับโรงเรียนประจ าหรือการอยู่โรงเรียนที่มีหอพักจะดีมาก 
กล่าวคือ มีการก าหนดคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาหรือ
ทิศทางในการพัฒนาโรงเรียน นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอาจมีการแบ่งบุคลากร
ออกเป็นตามอายุงานแล้วมีการตั้งเกณฑ์ว่าบุคลลากรตามอายุงานเท่าใดจะได้รับการพัฒนาตนเองใน
รูปแบบใด อาจส่งไปศึกษาดูงานหรือทดลองสอนกับโรงเรียนที่มีลักษณะคล้ายกันแต่มีชื่อเสียงหรือ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่เป็นโรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้องก็ได้ หรืออาจส่งไปศึกษา ดูงานโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชียหรือต่างประเทศก็ได้เพ่ือที่จะได้น าเรื่องราวที่น่าสนใจหรือรูปแบบกรจัดการ
เรียนการสอนมาปรับใช้ในโรงเรียน โดยเฉพาะครูเก่าควรได้รับการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง ตัวผู้บริหารต้อง
เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายที่ตรงกับจุดประสงค์ในการพัฒนาโรงเรียน ต้องมี 
partnerships ที่เข้มแข็ง เช่น หากโรงเรียนต้องการมีเอกลักษณ์ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ควร
สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หรือโรงเรียน
ก าเนิดวิทย์ ที่กลุ่ม ปตท.สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน หากโรงเรียนต้องการมีเอกลักษณ์ด้าน
ดนตรี ก็ควรสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนที่มีความโดดเด่นด้านนี้ ในการบริหารโรงเรียนนี้ควรมีการถวาย
รายงานกราบบังคมทูลเพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาของโรงเรียนเป็นระยะๆ นอกจากนี้
แล้วคณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  
ชุมชน สมาคมครูและผู้ปกครอง มูลนิธิเพ่ือการศึกษา เป็นต้น ต้องทุ่มเทและให้ความส าคัญกับ
โรงเรียนเป็นอย่างมากเพ่ือช่วยโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เป็นส าคัญ ต้อง
ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนอย่างเต็มก าลังสามารถ รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ต้องก ากับและส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาในทุกด้านที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
ควรแสดงบทบาทกึ่งนโยบายและกึ่งการบริหาร แต่เน้นการท างานร่วมกันในลักษณะของหุ้นส่วนโดย
ไม่แสวงประโยชน์ทับซ้อนจากกิจการของโรงเรียน ถ้าหากโรงเรียนต้องมาถึงจุดที่จะเป็นนิติบุคคล
อย่างแท้จริง ผู้บริหารต้องเป็นนักจัดการที่เก่งและมีฝีมือในการระดมทุนหรือระดมทรัพยากร 
เนื่องจากทุนเป็นทรัพยากรในการพัฒนาที่ส าคัญ อาจต้องใช้เป็นงบประมาณในการจ้างบุคลากรใน
สาขาที่โรงเรียนขาดแคลน รวมไปถึงการใช้งบในการจัดการหรือบริหารเกี่ยวกับ ICT เพราะ ICT เป็น
ช่องทางส าคัญที่เป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนหรือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับครูและนักเรียน รวมไป
ถึงการใช้งบเป็นแรงจูงใจเป็นค่าตอบแทนของครูที่ท างานนอกเวลาราชการ ถือว่าเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้บริหารเป็นตัวการส าคัญที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนไปสู่เป้าหมายได้   
น าความส าเร็จและเสริมสร้างคุณภาพทางการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรของตน ดังนั้น ผู้บริหาร 
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3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม  

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยหากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐหรือชุมชนโรงเรียน
จะค่อยๆอ่อนลง ดังนั้น โรงเรียนต้องพยายามสร้างเครือข่ายหรือสถานประกอบการอ่ืนที่ช่วย  
support เพ่ือเป็นแหล่งทุน เพราะตอนนี้ในประเทศไทยมีกฎหมายบังคับให้สถานประกอบการคืน
ก าไรให้สังคมที่เรียกว่า CSR ซึ่งควรจะสร้างเครือข่ายในแหล่งพ้ืนที่ของตน อาจจะเป็นสถาน
ประกอบการในจังหวัดราชบุรี เช่น สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี โรงงานน้ าตาล แล้วเน้นเพ่ิมเติมลง
ไปที่ตัวนักเรียนในเรื่องของทักษะกระบวนการท างานเป็นทีม เช่น การท าโครงงานที่จะเชื่อมโยงผลไป
ยังงานของสถานประกอบการเหล่านี้ ถ้าเป็นแบบนี้ได้น่าจะได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีโรงเรียนได้รบจากผู้ปกครองหรืองจากหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้น การที่จะเกิด
สิ่งต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า Leadership ของผู้อ านวยการโรงเรียนจะส าคัญมาก จึง
ควรอย่างยิ่งที่จะมีกระบวนการที่พิถีพิถันในการพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน อาจรวมไปถึงบุคลากรสาย
งานการสอนด้วยทั้งที่จะมาบรรจุใหม่เป็นครูผู้ช่วยหรือครูที่จะย้ายมาปฏิบัติงานในโรงเรียนควรต้องมี
ประสบการณ์ในการอยู่ในโรงเรียนประจ า 
  
 
                                      ลงชื่อ  

       (ดร.รังสรรค์  มณีเล็ก) 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

--------------------------------------------------------------------- 

ค าชี้แจง  

1. แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพ่ือทราบอนาคตของโรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัยตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้บริหารระดับนโยบาย ผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอน ศิษย์เก่า 
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์หากรอบแนวคิดเพ่ือใช้คาดการณ์อนาคตของโรงเรียน      
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โดยแบบสัมภาษณ์มี 1 ตอน คือ ข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตของโรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัย 

2. โปรดตอบค าถามทุกข้อ ค าตอบของท่านมีคุณค่ายิ่งต่องานวิจัย เพราะจะท าให้ทราบ
ข้อเท็จจริง อันจะน าไปสู่การพัฒนาโรงเรียนและอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ซึ่ง
น าไปสู่การเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนที่มีลักษณะเช่นเดียวกันหรือกลุ่มโร งเรียนที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษของประเทศไทยต่อไป 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  ส าหรับความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี ้

 

 

 

             นางศิวพร  กาจันทร์ 
             นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
         สาขาการบริหารการศึกษา 
           คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
อนาคต หมายถึง ผลการด าเนินงานอันเกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบรม

ราชินีนาถราชวิทยาลัยที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แนวคิดทฤษฎี และ
ระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอนาคต ทั้งในแง่การศึกษาแนวโน้ม และทางเลือกต่างๆ ที่มีความ
เป็นไปได้ในอนาคต ในระยะ 10 ปีข้างหน้า 

โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิยาลัย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ซึ่งเป็น
โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทสหศึกษาแบบประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 (จังหวัดราชบุรี) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้บริหาร หมายถึง  ผู้อ านวยการโรงเรียนและรองผู้อ านวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย 

ครู หมายถึง ครูผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่ครูผู้ปฏิบัติการสอน แต่ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เช่น เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน  เจ้าหน้าที่
ประจ าห้องแหล่งเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ครูดูแลหอพักนักเรียน เป็นต้น 

หน่วยงานต้นสังกัด หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 หรือ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ กระทรวงศึกษาธิการ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

ค าถามในการสัมภาษณ์ 

1. ท่านคิดว่า “อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยควรเป็นอย่างไร” 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. ท่านคิดว่า “อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยขึ้นอยู่กับอะไร” 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
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3. ท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

 

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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แบบสอบถามเพื่อยืนยันผลการวิจัย 

เรื่อง อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

--------------------------------------------------------------------- 

ค าชี้แจง  

ฟฟฟฟฟฟฟแบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาทิศทางหรือ
แนวโน้มเกี่ยวกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้   
จะน าไปสู่แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลที่เหมาะสมกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
ซ่ึงน าไปสู่การเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนที่มีลักษณะเช่นเดียวกันหรือกลุ่มโรงเรียนที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษของประเทศไทยต่อไป  
ฟฟฟฟฟฟฟผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาให้ความเห็นโดยวิธีท าเครื่องหมาย  ในช่อง
ระดับความเห็น และขอท่านได้โปรดตอบข้อค าถามให้ครบทุกข้อ จ านวน 106 ข้อ แต่ละข้อเป็น
แบบสอบถามแบบประมาณค่า ข้อมูลจากการตอบค าถามของท่านจะน าเสนอในภาพรวมซึ่งไม่มี
ผลกระทบต่อตัวท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทุกข้อความแล้ว 
ขอความกรณุาส่งแบบสอบถามฉบับนี้คืนภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
ทุกท่านมา  ณ โอกาสนี้ ส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
          นางศิวพร  กาจันทร์ 
           นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
       สาขาการบริหารการศึกษา 
           คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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เกณฑ์เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นในข้อความแต่ละข้อแสดงค่าคะแนนแทนระดับ          
ความคิดเห็นของท่าน ดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น ความหมาย 

5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

4 เห็นด้วย 

3 เห็นด้วยน้อย 

2 เห็นด้วยน้อยที่สุด 

1 ไม่มีความเห็น 

 

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
อนาคต หมายถึง ผลการด าเนินงานอันเกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบรม

ราชินีนาถราชวิทยาลัยที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แนวคิดทฤษฎี และ
ระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอนาคต ทั้งในแง่การศึกษาแนวโน้ม และทางเลือกต่างๆ ที่มีความ
เป็นไปได้ในอนาคต ในระยะ 10 ปีข้างหน้า 

โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิยาลัย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ซึ่งเป็น
โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทสหศึกษาแบบประจ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้บริหาร หมายถึง  ผู้อ านวยการโรงเรียนและรองผู้อ านวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย 

ครู หมายถึง ครูผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่ครูผู้ปฏิบัติการสอน แต่ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เช่น เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน  เจ้าหน้าที่
ประจ าห้องแหล่งเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ครูดูแลหอพักนักเรียน เป็นต้น 

หน่วยงานต้นสังกัด หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 หรือ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ กระทรวงศึกษาธิการ 
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แบบสอบถามเพื่อยืนยันผลการวิจัยเรื่อง อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

ข้อที่ รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

เห
็นด

้วย
อย

่าง
ยิ่ง

 

เห
็นด

้วย
 

เห
็นด

้วย
น้อ

ย 

เห
็นด

้วย
น้อ

ย
ที่ส

ุด 

ไม
่มี

คว
าม

เห
็น 

5 4 3 2 1 

1.บริบทของโรงเรียนด้านกายภาพ 

1. 
สภาพหรือสถานการณ์ทางสังคมใน
ปัจจุบันส่งผลต่อการด าเนินงานหรือการ
บริหาร 

     

2. 
ความผันผวนทางการเมืองส่งผลต่อ
นโยบายในการบริหาร 

     

3. 
สภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อรายได้
ของผู้ปกครอง 

     

4. 
การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก องค์กรอิสระหรือ
เครือข่ายเพ่ือการบริหาร 

     

5. 

การศึกษาและวิจัย การจัดการศึกษาเป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะใน      
การบริหารงานและติดตามผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 

     

6. 
การพัฒนาของโรงเรียนอ่ืนที่มีจ านวน
มากขึ้น ท าให้โรงเรียนมีคู่แข่ง เนื่องจาก
ผู้เรียนมีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน 

     

7. สถานที่หรือสภาพที่ตั้งของโรงเรียน      

8. 
ความปลอดภัยในโรงเรียน เนื่องจาก
สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ไกลสังคมเมือง 
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ข้อที่ รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

เห
็นด

้วย
อย

่าง
ยิ่ง

 

เห
็นด

้วย
 

เห
็นด

้วย
น้อ

ย 
เห

็นด
้วย

น้อ
ยท

ี่สุด
 

ไม
่มี

คว
าม

เห
็น 

5 4 3 2 1 

2. บริบทอื่นที่เกี่ยวข้อง 

9. 

การก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษาในทุกด้านที่ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่โรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่องของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
โรงเรียน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ ป ก ค รอ ง   ชุ ม ช น  ส ม า ค มค รู แ ล ะ
ผู้ปกครอง มูลนิธิเพื่อการศึกษา เป็นต้น  

     

10. 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงบทบาทกึ่งนโยบาย
และกึ่งการบริหาร แต่ เน้นการท างาน
ร่วมกันในลักษณะของหุ้นส่วนโดยไม่แสวง
ประโยชน์ทับซ้อนจากกิจการของโรงเรียน 

     

11. 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ศึ กษาระ เบี ยบ  กฎ เกณฑ์ และข้ อมู ล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานในบทบาท
หน้าที่ให้ชัดเจน  

     

12. 

การอุทิศตน และใช้ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ของมีส่วนเก่ียวข้องหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อช่วยโรงเรียนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เป็น
ส าคัญ 

     

13. 

การประชาสัมพันธ์ ความ เคลื่ อนไหว 
กิจกรรม  ผลการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาสู่ชุมชนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน 
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14. 
ความผูกพันต่อโรงเรียนของศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบัน 

     

15. 
ความส าเร็จของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันซึ่ง
แสดงถึงความเป็นคนคุณภาพ ส่งผลต่อ
ชื่อเสียงของโรงเรียน 

     

16. 
ความภาคภูมิใจของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน
และศิษย์เก่าที่มีต่อโรงเรียน 

     

3. หน่วยงานต้นสังกัด 

17. 

การให้ความส าคัญและการสร้างความ
ตระหนักในการพัฒนาโรงเรียนอย่างจริงจัง
ตั้งแต่ระดับกระทรวงลงไป เนื่องจากเป็น
โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิ เศษและเป็น
โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

     

18. 
การจัดตั้งฝ่าย/กลุ่มงาน/หน่วยงานเฉพาะใน
สพฐ. เพื่อรับผิดชอบ ดูแลก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

     

19. 
การให้โอกาสโรงเรียนในการมีส่วนร่วมเพื่อ
น าเสนอประกอบการของบประมาณ 

     

20. 

การก าหนดเกณฑ์และจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนนักเรียนรายหัว ค่าจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราว ค่าสาธารณูปโภค จ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน ค่า
สาธารณูปโภคค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ให้มีความเหมาะสมเป็น
การเฉพาะส าหรับโรงเรียนประจ า 
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21. 

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบจากภาครัฐหรือ
ฝ่าย/กลุ่มงาน/หน่วยงานเฉพาะ เพื่อช่วย
สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้
โรงเรียน 

     

22. 
การก าหนดเกณฑ์จ านวนครูส าหรับ
โรงเรียนประจ าเป็นกรณีพิเศษ 

     

23. 
ก าหนดนโยบายในการรับนักเรียนอย่าง
ชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
ก่อตั้งโรงเรียน 

     

24. 

การสนับสนุนและผลักดันการด าเนินงาน
ของโรงเรียนในทุกด้านที่จะก่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างเข้มข้นและจริงจังโดยค านึง
และมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม 

     

4. โรงเรียน/สถานศึกษา 

25. 
ชื่อเสียง เกียรติคุณและภาพลักษณ์ของ
โรงเรียนเป็นที่ทราบและนิยมของสังคม 

     

26. 
การสร้าง รักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์
ของโรงเรียนให้มีชื่อเสียง 

     

27. 

การจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นจุดเน้น
หรือจุดเด่นของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียน
จะต้องปฏิบัติจนได้รับการยอมรับจาก
บุคคล  ทั้ ง ในชุ มชนและ ในวงกว้ า ง 
เนื่องจากสะท้อนคุณลักษณะเฉพาะของ
ผู้เรียน 
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37. 
การจัดหรือมีสวัสดิการที่ดีและมีความเหมาะสมให้กับ
บุคลากรตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ ได้
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 

     

38. 
การจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่ง เสริม

ความสามารถพิเศษและทักษะชีวิตตามความ

สนใจ ความสามารถและความถนัดของนักเรียน 

     

39. 
การทบทวนนวัตกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้า

ศึกษาต่อ จากการสอบคัดเลือกเป็นการให้

โอกาส 

     

40. 
การดูแลนักเรียนในส่วนของงานหอพักต้องมี
ลักษณะการดูแลและปกครองนัก เรี ยนที่

ใกล้เคียงกับการอบรมท่ีบ้าน  

     

41. 

การก าหนดแนวทาง/นโยบายในการรับ ส่ง
นักเรียนอย่างชัดเจนทั้งในสัปดาห์กลับบ้านและ
ไม่ใช่สัปดาห์กลับบ้าน เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่
ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน 

     

42. 

การสร้างคุณภาพในโรงเรียนจะก่อให้ เกิด
หลักประกัน ความเชื่อ ม่ัน ความม่ันใจแก่
ผู้รับบริการทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
สังคม 

     

43. 
ส่ ง เสริมสนับสนุนการ จัดกิ จกรรมบริการ
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน (Service Ability) 

     

44. 
บุคลากรของโรงเรียนควรมีภาพพจน์และเกียรติ
คุณเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวาง 
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5. ผู้บริหาร 

45. 
ผู้บริหารเป็นกลไกส าคัญที่จะน าความส าเร็จและ
เสริมสร้างคุณภาพทางการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายใน
องค์การน้ันๆ 

     

46. 
ผู้ บ ริหาร โรง เ รี ยนต้ อ ง เ ข้ า ใ จอ ย่า งลึ ก ซ้ึ ง ใน
เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียนและ
มีอุดมการณ์ 

     

47. 

มีความเต็มใจ ตั้ งใจ มีความรับผิดชอบในการ
บริหารโรงเรียนสูงมากเป็นพิเศษ เน่ืองจากลักษณะ
งานและภาระของงานของโรงเรียน   มีความ
แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป 

     

48. 
ความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

49. ความสามารถในการสร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียน      

50. 

เป็นนักสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการบริหาร
และการด าเนินงาน เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีใจทุ่มเทในการพัฒนาโรงเรียนไปในทิศทาง
เดียวกันให้องค์กรประสบความส าเร็จ 

     

51. 
ความสามารถในการระดมทุนหรือทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาโรงเรียน 

     

52. 
หม่ันพัฒนาตนเองในทกุด้านตามสภาพสังคมที่
เปล่ียนไป 

     

53. 
เ ป็น นักบ ริหาร จัดการที่ เ ก่ ง  เพื่ อขั บ เคลื่ อน
กระบวนการท างานไปสู่เป้าหมายอย่างมีทิศทางที่
สอดคล้องกับนโยบาย 

     

54. 
ผู้บริหารมีพลังอ านาจในการผลักดันแผนงานหรือ
แผนปฏิ บัติ ง าน เพื่ อ ให้ เ กิ ดกา รตอบ รับจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
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55. มีความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียน      

56. 
มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนา การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ถูกต้อง 
เหมาะสม 

     

57. มีคุณธรรมสูง มีความเมตตา      

58. 
บุคลิกภาพของผู้บริหารสมเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน 

     

59. 
มีความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์กว้างไกล รอบรู้เป็นท่ีพึ่ง
ด้านวิชาการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

     

60. 

สามารถสร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
อุดมการณ์ เป้าหมายของโรงเรียนให้แก่ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง
เป็นระยะๆ เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในการ
ด าเนินงาน 

     

61. 
มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อน ามาใช้ใน
กระบวนการบริหารเพื่อสอดคล้องกับสภาพสังคม 

     

62. 
สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ชุมชนใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้งด้านวัตถุและตัว
บุคคล 

     

63. 
การส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองและมีผลงาน
ที่โดดเด่นเป็นท่ีประจักษ์ 
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6.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

64. 
การมีอุดมการณ์ มีใจรัก ทุ่มเท เสียสละ มีความรู้ 
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี 

     

65. 
หมั่นพัฒนาตนเองในทุกด้านตามสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไป 

     

66. 
มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในเจตนารมณ์หรือ
วัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน 

     

67. มีความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียน      

68. มีคุณธรรม มีความเมตตา กรุณา      

69. 
มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนครูในการสร้าง team 
work ในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ
ท างานไปสู่เป้าหมายอย่างมทีิศทางที่สอดคล้องกับนโยบาย 

     

70. 
เป็นตั วอย่ างที่ ดี ต่ อ เพื่ อนครู  บุคลากรทาง  
การศึกษาและนักเรียน 

     

71. 

มีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย หมั่นพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับเนื้อหาร 
สาระวิชา ทั้งที่เป็นสื่อเนื้อหาและสื่อเทคโนโลยี 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้า
ทางการศึกษา 

     

72. 

ปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การ
ปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างเข้มข้น 
เนื่องจากโรงเรยีนจัดตั้งข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
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73. 
การได้รับขวัญและก าลังใจและมีสวัสดิการที่ดี 
เนื่องจากเป็นผู้ เสียสละและอุทิศตนในการ
ปฏิบัติงาน 

     

74. 
ความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

7. การบริหารจัดการส าหรับอนาคต 

75. 

การก าหนด Roadmap โดยเฉพาะเพื่อน าสู่การ
ปฏิบัติ โดยค านึงถึงประสิทธิผลในการด าเนินงาน
เพื่ อ ให้สมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

     

76. 
การส่งเสริม สนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัดให้
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมหรือบทบาท รับผิดชอบการ
บริหารจัดการศึกษา 

     

77. 

การก ากับ ติดตาม ดูแลการด าเนินงานของ
โรงเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีการถวายรายงานผลการ
ด าเนินงานหรือการบริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

     

78. 
การทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยมของ
โรงเรียน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม
หรือเศรษฐกิจ 

     

79. 
การให้ความส าคัญผู้อุปถัมภ์หรือผู้มีอุปการคุณแก่
โรงเรียน รวมไปถึงคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน 

     

80. 

การให้ความส าคัญกับการจัดองค์กรภายในหรือที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพื่อประโยชน์ ในการบริหาร
โรงเรียน เช่น มูลนิธิเพ่ือการศึกษา สมาคมครูและ
ผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง  
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81. 
การดึงศิษย์เก่าและภาคีต่างๆ เข้าร่วมพัฒนา
โรงเรียนในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านตัวบุคคล 

     

82. 

การศึกษา วิจัยความส าเร็จของศิษย์เก่า ซึ่งเป็น
การสะท้อนความเข้มแข็งทางวิชาการที่โรงเรียนมี
ให้จนศิษย์เก่าสามารถประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินชีวิต 

     

83. 

การมีทุนการศึกษาเรียนฟรี (ค่าบ ารุงการศึกษา
ฟรี) ส าหรับนักเรียนเรียนดีมีผล   การเรียนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัด
แต่อย่างใด 

     

84. 

การสร้ างเครื อข่ ายในการส่ งต่อนักเรี ยนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับการศึกษาต่อในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่เป็นเลิศ 

     

85. 
การมีทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึง
ปริญญาเอกส าหรับนักเรียนเรียนดีโดยมีข้อผูกพัน
ในการใช้ทุนการศึกษา  

     

86. 
สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร ในเรื่ อง
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการมีครูพี่เลี้ยง
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษา 

     

87. 

การพัฒนาบุคลากรโดยการจัดกลุ่มครู ใช้เวลาใน
การปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ เช่น ครูบรรจุใหม่ศึกษา
ดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาหรือโรงเรียนที่เป็นเลิศในประเทศ ครูที่
ปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 5 ปี ศึกษาดูงาน
โรงเรียนประเภทเดียวกันในโซนภูมิภาคเอเชีย  
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88. 

ประสาน/กระชับความสัมพันธ์กับโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ซึ่งแต่เดิมโรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา 

     

89. 

การส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษเฉพาะทาง เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ โรงเรียนที่ด าเนินงานสนอง
พระราชด าริฯ เป็นต้น 

     

90. 

การมีอิสระในการบริหารตนเองของโรงเรียน
อย่างเต็มรูปแบบ (ออกนอกระบบ) โดยมีระบบ
การบริหารและการจัดการที่มีแนวโน้มลดความ
เป็นระบบราชการลง 

     

91. 

การก าหนดวิธีหรือแนวทางเฉพาะในการสรรหา
บุคคลที่จะด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน  ครู/
ครูผู้ช่วย เนื่องจากโรงเรียนมีลักษณะที่ต่างจาก
โรงเรียนทั่วไป 

     

92. 
การใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงาน

บุคคล      

93. 
การก าหนดเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
และค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะส าหรับผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

     

94. 

การจัดสรรอัตราก าลังครูให้เหมาะสมกับปริมาณ
และสภาพความยากล าบากของงานในโรงเรียน
ประจ าและมีอัตราส่วนของจ านวนครูต่อจ านวน
นักเรียนสูง เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจ าที่มีครู
ดูแลนักเรียนเกือบตลอดเวลา 
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95. 

การก าหนดแนวทางการคัดเลือกครูสายผู้สอนและครู
หอพัก ในกรณีการจ้างงาน ท่ีมีวัยวุฒิคุณวุฒิ/มีความรู้ 
ความสามารถสูง และมีความอดทน เสียสละ ทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ประจ า 

     

96. 

การปรับค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา/ค่า
เทอม) ให้มีความเหมาะสมและมีความคุ้มค่า เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการตัดสินใจของผู้ปกครอง นักเรียน ในการ
เข้ามาศึกษา 

     

97. 
มีระบบบริหารจัดการอาหารเลี้ยงนักเรียนและ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

     

98. 
มีระบบบริหารจัดการหอพักท่ีมีประสิทธิภาพเอื้อต่อ
การอยู่อาศัยและการเรียนรู้ 

     

99. 
มีสถานท่ี อุปกรณ์กีฬาไว้บริการ เช่น  sport club 
ลานกีฬาหรืออาคารอเนกประสงค์          สระว่าย
น้ า 

     

100. 
มีระบบบริหารจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

     

101. 
การบริการรถรับ ส่งนักเรียนท่ีมีภูมิล าเนาท่ีห่างไกล
จากโรงเรียน รวมถึงนักเรียนท่ีมีภูมิล าเนาในเขต
จังหวัดราชบุรี 

     

102. การบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการสาธารณูปโภค      

103. 

การมีระบบ ICT ท่ีทันสมัย ท่ีนักเรียนสามารถเข้าถึง
ข้อมูล ความรู้และการสื่อสารกับครูผู้สอนโดยใช้
สัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ SMART PHONE 
ได้ทุกที่ทุกเวลา 

     

104. 
การมีระบบช่องทางการสื่อสารของโรงเรียนกับสังคม
อย่างมีระสิทธิภาพ เช่น facebook Line Instagram 
เป็นต้น 
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105. 

ปรับหลักสูตรของโรงเรยีนตามวตัถุประสงค์ในการ
ก่อตั้งและต้องมีความสอดคล้องทันสมัยกับสภาพ
สังคมที่เปลีย่นไป เช่น หลักสตูรสองภาษา (ไทย-
จีน, ไทย-อังกฤษ) เป็นต้น โดยใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาหลักในการสอน 

     

106. 

คุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนต้องสูงกว่า
โรงเรียนทั่วไป เนื่องจากข้อได้เปรียบในการมีเวลา
พัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่ดี
ให้แก่นักเรียน 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ – สกุล  นางศิวพร    กาจันทร์ 
ที่อยู่   54 หมู่ 2 ต าบลทุ่งโพ  อ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 
ที่ท างาน   โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม อ าเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี 
 
ประวัติการศึกษา   
     พ.ศ. 2546  ส าเร็จการศึกษาการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
   อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 
     พ.ศ. 2550  ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
   มหาวิทยาลัยนเรศวร อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 
     พ.ศ. 2555  ศึกษาต่อระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 
 
ประวัติการท างน 
     พ.ศ. 2553  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
     พ.ศ. 2555  ครู คศ.1 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
     พ.ศ. 2556  ครู คศ.1 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
     พ.ศ. 2559 ครู คศ.1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 อ าเภอด่านช้าง จังหวัด

สุพรรณบุรี 
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