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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
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ผู้วิจัย
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บทที่ 1
บทนา
การศึกษามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาเยาวชนให้เพียบพร้อมไปด้วยองค์ประกอบ
ทุกด้านทั้งความรู้ จริย ธรรม สัง คม ภาษา เทคโนโลยีฯ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ สภาพ สังคมโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป นับว่าการศึกษาเป็นกลไกสาคัญสู่การพัฒนาประเทศชาติ สู่ความสมดุล และยั่งยืน
เป็นส่วนเสริมสร้างการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นทุนของประเทศที่มีอ ยู่ ใ ห้ เ ข้ ม แข็ ง และมี พ ลั ง
เพียงพอในการขับ เคลื่อ นกระบวนการพัฒ นาประเทศ พร้อ มรับ การเปลี่ย นแปลงของโลกในยุค
ศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน ทาโครงสร้างของ
สังคมให้เ ข้ ม แข็ ง พร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต ดั ง พระราชดารั ส ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ครูใหญ่และนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 ความตอนหนึ่งว่า “...การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสาคัญในการ
พัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยมและคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองดี
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เมื่อบ้านเมืองประกอบไปด้ว ยพลเมือ งที่มีคุณ ภาพและประสิท ธิภ าพ
การพัฒนาประเทศชาติก็ย่อมทาได้โ ดยสะดวกราบรื่น ได้ผ ลที่แ น่น อนและรวดเร็ว ... ”1 จาก
กระแสพระราชดารัสข้างต้น พระมหากษัตริย์ทรงเห็นความสาคัญของการศึกษาและทรงมีวิสัยทัศน์
อันกว้างไกลที่แสดงให้เห็นว่า การศึกษาจะเป็น เครื่ อ งมื อ เป็ น กลไกที่ สาคั ญ ที่จะทาให้พสกนิกรของ
พระองค์มีคุณภาพและประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
สาหรับการศึกษาในอดีตของประเทศไทยเป็นแบบการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่มีอยู่
คนไทยในสมัยนั้นต้องขวนขวายหาความรู้จากผู้ รู้ในชุมชนต่างๆซึ่งมีบ้านและวัด เป็น ศูนย์กลางของ
การศึกษาโดยเฉพาะผู้ชายไทยมีโอกาสได้ศึ กษาธรรมะและบวชเรียน โดยที่ผู้ห ญิงไทยไม่มีโ อกาส
ที่จะได้รับการศึก ษา การศึก ษาของไทยมีพัฒ นาการมาเป็น ระยะๆ ตามกาลเวลา ในสมัยต่างๆ
เริ่มตั้งแต่สมัยก่อนกรุง สุโ ขทัย กรุง สุโ ขทัย กรุง ศรีอ ยุธ ยา กรุง ธนบุรี กรุง รัต นโกสิน ทร์ ตอนต้น
กรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง จวบจนปัจจุบัน เพราะมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศทาให้สังคม
มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ เกิดจากความต้องการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญและทันสมัย ซึ่งเป็น
ปัจจัยภายใน ส่วนปัจจัยภายนอกเกิดจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ

1

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย, พระราชดารัส พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับครู , เข้าถึงเมื่อ
23 กันยายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www. mcp.ac.th/print_text.php
1

2
และการเมือง ตลอดจนการติดต่อสื่อสารกันทาให้ประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันสมัย เพื่อความอยู่รอด
และประเทศได้เกิดการพัฒนาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เครื่องมือสาคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์คือการให้การศึกษาที่มีคุณภาพ เพราะการศึกษา
สามารถสร้างคนเพื่อนาไปสู่การพัฒ นาสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ ดังนั้น การศึกษาจึงเป็น
สิ่งจาเป็นและมีคุณค่าที่ทุกฝุายต่างต้องให้ความตระหนักและความสาคัญ รวมทั้งยอมรับในระบบการ
จัดการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตย
และพัฒนาคนไทยให้เป็นกาลังสาคัญได้ในอนาคต รวมไปถึงการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศต้องครอบคลุมขอบเขตและสาระสาคัญ สัมพันธ์กับ กระบวนการพัฒ นาประเทศในทุก ด้าน
จะเห็นได้ว่าประเทศที่ประชากรได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จะมีทางเลือกในการพัฒนาประเทศ
มากกว่าเสมอ เนื่องจากมีทักษะในการบริห ารจัด การทรัพ ยากรมนุษ ย์ซึ่ง เป็น ทุน ที่มีอ ยู่ ในประเทศ
มีความเข้าใจถึงระดับความต้องการและศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนมีความรอบรู้เกี่ยวกับ
ปั จ จั ย หรื อ ทางเลื อ กระหว่ างปั จ จั ย หลายๆ ประเภทที่ เอื้ อ ต่อ การพั ฒ นาให้ เกิ ด ความยั่ งยื น อาทิ
ภูมิปั ญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี ที่เ หมาะสมกับ ความต้อ งการในการพัฒ นาเศรษฐกิจสั งคมของ
ประเทศ เป็นต้น
สภาพสังคมในยุคปัจจุบัน ต้องมีการวางเปูาหมายการจัดการศึกษาให้บรรลุผล บังเกิด
ศักยภาพสูงสุดแก่ป ระชาชน ทั้ง นี้เ นื่อ งจาก สังคมยุคใหม่จะเป็นสังคมที่คาดหวังว่าจะเกิดเป็นมิติ
ส าคัญใน 3 มิติ ดังที่รุ่ ง แก้ว แดง อ้างถึงใน สุ รศักดิ์ ปาเฮ ได้ กล่ าวถึงคือ มิติที่ 1 เป็นสั งคมแห่ ง
การเรียนรู้ ( Learning Society ) มิติที่ 2 เป็นสังคมที่มีความพร้อมในการแข่งขันกับสังคมโลก และ
มิติที่ 3 เป็นสังคมแห่งคนดี2 เนื่องจากการศึกษาสามารถช่วยกาหนดทิศทางของประเทศชาติ และมี
บทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยเบื้องต้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
มีคุณภาพที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติที่ส อดคล้ องกับความต้องการในการพัฒ นาประเทศให้ ไปสู่
เปูาหมายในทุกด้านควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน
โรงเรียนจัดเป็นสถาบันสังคมในการจัดการศึกษาและมีความเกี่ยวข้อ งกับการถ่ายทอด
วัฒนธรรมและการขัดเกลาปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงการให้ความรู้ด้านวิชาการ และฝึก
ทักษะอาชีพอันจาเป็นในการดารงชีพของสมาชิกในสังคม เพื่อให้ผู้ได้รับการศึกษาเป็นเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม ร้างบุคลิกภาพทางสังคมให้แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกสามารถปรับตนในการติดต่อสัมพันธ์
2

สุรศักดิ์ ปาเฮ, “ภาพอนาคตการศึกษาไทย : วิเคราะห์บ นฐานการวิจัย ,”(เอกสาร
ประกอบการสัมมนาเข้ม ครั้งที่ 1 ชุดวิชาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์ (2090)
ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 13 -14 สิงหาคม 2554), 72.
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กับบุคคลอื่นและปฏิบัติตนให้มีคุณค่าแก่สังคม อีกทั้งการศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคมที่นาบุคคล
เข้าสู่การดารงชีวิตในสังคม หรือเป็นกระบวนการอบรมบ่มนิสัยให้มนุษย์สามารถประพฤติปฏิบัติตน
และประกอบอาชีพการงานร่ว มกับคนอื่นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นเปูาหมายของการศึกษา นั่นคือ
การนาไปสู่สัง คมที่เ ข้ม แข็ง มีเ อกภาพอัน เนื่อ งมาจากสมาชิกของสังคมมีคุณภาพ และร่วมสร้าง
ประโยชน์ใ ห้กับ สัง คมที่ต นอยู่อ าศัย 3 ดัง พระราชดารัส ของสมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าสยาม
บรมราชกุมารี ที่ว่า “การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทาให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่างๆ ที่ช่วยให้คน
นั้นอยู่รอดในโลกได้ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม” 4 สอดคล้องกับกรอบ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่กล่าวว่าโรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมที่ทา
หน้าที่จัดการศึกษาให้กับประชาชนในชุมชนและโรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ
และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ.2545 ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบุคคลที่ผ่านกระบวนการศึกษาไว้ในความมุ่งหมายโดยสังเขป
คือ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข และได้กาหนดหลักการในการจัดการศึกษาเอาไว้อย่างชัดเจน สรุปคือ ให้เป็น การจัด
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของสังคมในการจัดการศึกษาและ
กล่าวถึงระบบ โครงสร้าง กระบวนการในการจัดการศึกษาที่สอดรับกับหลักการดังกล่าว
การพั ฒ นาประเทศในปั จจุ บัน และอนาคตจาเป็ นที่ จะต้อ งค านึ งถึ งสถานการณ์แ ละ
ความเป็นจริงของโลกปัจ จุบัน เพื่อ ให้ทัน การเปลี่ย นแปลง ซึ่ง การศึก ษานับว่ามีความสาคัญต่อ
การพัฒนาคนและประเทศชาติ เป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองของชาติให้มั่นคงและเจริญ ก้าวหน้า ดังนั้น รัฐบาลแต่ละสมัยจึงตระหนักและเล็งเห็น
ความสาคัญของการศึกษาที่เป็นธงนาในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน 5 โดยมีการปฏิรูป
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วรากร หิรัญมณีมาศและคนอื่น ๆ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารองค์การช่างเทคนิค
ในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,” วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 15, 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556): 68-75
4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุ ม ารี ทรงปาฐกถาเรื่ อ งการศึ ก ษาของผู้ ด้ อ ยโอกาส เนื่ อ งในวั น สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ประจาปี พ.ศ. 2544 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2545).
5
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ. 2552-2561) (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค จากัด, 2553).
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การศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็นการสร้างคุณภาพ สร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาโดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ คือ การเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข มีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อเอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพในทุกระดับการศึกษาสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เป็นไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช 2545 ได้กาหนดบทบัญญัติที่ถือเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
ทั้งในเรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา การบริหารและ
การจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะในหมวดที่ 2 ว่าด้วย
สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาที่กาหนดให้การศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการ
รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐ ที่ต้อ งจัด การศึก ษาให้แ ก่ป ระชาชนอย่า งทั่ว ถึง และเสมอภาคผ่าน
สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานับเป็นหน่วยงาน
ที่สาคัญ โดยมีเ ปูา หมายในการพัฒ นานัก เรีย นให้มีคุณ ภาพ มีคุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ต าม
จุดมุง่ หมายของหลักสูตร โดยเฉพาะโรงเรียนหรือสถาบันทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนยุทธศาสตร์ในการ
พัฒ นาด้า นนโยบายการศึก ษาเชิง รุก ทาให้ก ารปฏิรูป การศึก ษาไทยมีก ารกาหนด วิสัย ทัศ น์
ยุทธศาสตร์และทิศทางอย่างชัดเจน มีโครงสร้างการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการปฏิรูป
ทั้งทางด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาประเทศ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ งที่ต้อง
พั ฒ นาคนให้ เ ป็ น ไปตามแนวโน้ ม ความเคลื่ อ นไหวทางการศึ ก ษาของนานาอารยะประเทศที่ มี
ความก้าวหน้าทางด้านการจัดการศึกษา เพื่อสร้างนักเรียนให้มีความสามารถในการแข่งขัน การคิดเชิง
วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดให้มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ในขณะนี้ประเทศไทยมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาที่เรียกว่าการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีทั้งการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาและการประเมิน จากหน่ว ยงานภายนอก จึง เป็น การแสดงผลของการจัด
การศึกษาที่เกิดจากผลของการบริหารทาให้ทราบจุดเด่น จุดแข็ง และจุดที่ควรได้รับการพัฒนาของ
สถานศึกษา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาของโรงเรียนไปในทิศทางที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและมี
ความสอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมภายนอก ทาให้เกิดการแข่งขันของโรงเรียนต่างๆ ซึ่งสามารถดูได้
จากการสมัครเข้าศึกษาต่อของนักเรียนทาให้มีอัตราการแข่งขันสูง โรงเรียนที่สามารถสร้างและรักษา
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ภาพลักษณ์ของโรงเรียน ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ได้จะ
เกิดข้อได้เปรียบในทุกด้าน
การศึกษาของไทยเริ่มมีการพัฒนาเป็นระยะๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เด่นชัด
เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
พระองค์ได้ทรงตระหนักในเรื่องของการศึกษาเพื่อปรับปรุงคนในประเทศให้มีความรู้ความสามารถ
เพื่อช่วยให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า ดังพระราชดารัสที่ว่า “ วิชาหนังสือเป็นวิชาที่น่านับถือ
และเป็นที่น่าสรรเสริญมาแต่โบราณว่า เป็นวิชาอย่างประเสริฐซึ่งผู้ยิ่งใหญ่นับแต่พระมหากษัตริย์เป็น
ต้นมา ตลอดจนราษฎรพลเมืองสมควรและจาเป็นจะต้องรู้เพราะเป็นวิชาที่อาจทาให้การทั้งปวงสาเร็จ
ในทุกสิ่งทุกอย่าง…”6 พระองค์ได้วางแนวนโยบายในการจัดการศึก ษาที่สาคัญที่สุด คือ การขยาย
การศึกษาทั่วในกรุงเทพฯ และตามหัวเมืองให้กว้างขวางออกไป และที่สาคัญที่สุดพระองค์ทรงเห็นว่า
การศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ และจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและขยายออกไป
ให้ถึงประชาชนพลเมืองให้มากที่สุด ดังปรากฏข้อความในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2428 ความตอนหนึ่งว่า “...ด้วยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดาริ
ว่า วิชาหนังสือ เป็นต้น เค้าคุณความเจริญของราชการบ้านเมืองยิ่งกว่าศิลปศาสตร์วิชาการอย่างอื่นๆ
ทั้งสิ้น...” การที่พระองค์ทรงเห็นความสาคัญของการศึกษา จึงได้มีการจัดการศึกษาอย่างมีแบบแผน
มีโครงการศึกษาชาติ มีโรงเรียนเกิดขึ้นในวังและในวัด มีการกาหนดวิชาที่เรียน มีการเรียนการสอบไล่
และมีทุนเล่าเรียนหลวงให้ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ มีโรงเรียนต่างๆ เกิดขึ้น ทาให้ประชาชนมี
โอกาสได้รับการศึกษา โดยในสมัยนั้นมีการตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เพื่อฝึกคนให้
เข้ารับราชการ จนมีจานวนโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงต้องจัดตั้งกรมศึกษาธิการโดยโอนโรงเรียนที่สังกัด
กรมทหารมหาดเล็กมาทั้งหมด ต่อมาได้รวมกรมศึกษาธิการเข้าไปอยู่ในบังคับบัญชาของกรมธรรมการ
และต่อมาได้ประกาศตั้งกรมธรรมการเป็นกระทรวงธรรมการ จึงถือได้ว่าการศึกษาไทยได้กาเนิดขึ้น
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และมีการพัฒนารูปแบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงรัชกาลปัจจุบัน
นอกจากนี้ แล้ว ผู้ ที่มีบ ทบาทส าคัญต่อการพัฒ นาการศึกษานอกจากพระมหากษัตริย์
หลายพระองค์จะทรงเห็นถึงความสาคัญของการศึกษาแล้วยังมีสมเด็จพระราชินีอีกหลายพระองค์ที่
ทรงเห็นความส าคัญของการศึก ษาเช่น เดีย วกัน อาทิ สมเด็จ พระศรีพัช ริน ทราบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานกาเนิดโรงเรียนราชินี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2447 โดยทรงวางรากฐาน
การจัดการศึก ษาของโรงเรีย น ด้ว ยโครงการการศึก ษาในพระราชดาริที่ว่า ให้ผู้เ รีย นมีค วามรู้
ทางการช่างฝีมือขนาดสามารถประกอบอาชีพได้ ให้อ่านออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
สามารถเขียนให้ผู้อื่น เข้า ใจได้ มีก ารอบรมทั้ง ศีล ธรรม จรรยาและมารยาท ซึ่ง แนวพระราชดา ริ
6

ประไพ เอกอุ่น, การศึกษาไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2542), 83 - 84.
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อันทรงแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนี้ ได้นามาสู่แนวคิดและหลักปฏิบัติ
อันเป็นแม่บทแห่งปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 7 อีกทั้งพระองค์ยังมีความเกี่ยวข้องกับอีก
หลายโรงเรีย น อาทิ โรงเรีย นราชินีบูร ณะ จัง หวัด นครปฐม โรงเรีย นราชินีบ น (ศรีจิ ตรสง่า)
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ทั้งในฐานะที่เป็นองค์อุปถัมภ์ทางด้านทุนการศึกษาและการก่อตั้งโรงเรียน
จะเห็นได้ว่าสมเด็จพระราชินีทรงตระหนักและให้ความสาคัญกับการศึกษาแก่คนในประเทศ เพื่อให้
เกิดความรู้ที่ทัด เทีย มกับ คนต่า งชาติ สมเด็จ พระนางเจ้า ราไพพรรณี พระบรมราชินี ในสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระราชทานขายที่ดินสวนบ้านสวนแก้วให้
กรมการฝึกหัดครูด้วยความเต็มพระทัย ทั้งนี้เพื่อความเจริญในด้านการศึกษาของจังหวัดและของชาติ
กับทั้งมีพระราชประสงค์ให้ขยายเป็นมหาวิทยาลัย และใช้พระนามของสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็น ชื่อ มหาวิท ยาลัย อีก ด้ว ย นับ ว่า พระองค์ท รงเสีย สละเป็น อย่า งมาก และพระองค์ ท รงมี
พระมหากรุณาธิคุณแก่วิทยาลัยครูจันทบุรี (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฎราไพพรรณี ) โดยพระองค์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดาเนินวิทยาลัยครูจันทบุรี พระราชทานประกาศนียบัตร
นักศึกษาวิทยาลัยครูจันทบุรีที่สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2517 และประจาปีการศึกษา
2518 8
สาหรับการศึกษาไทยในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุล ยเดชรัช กาลที่ 9 แห่ง ราชวงศ์จัก รี พระองค์ท รงมี
ความสนพระราชหฤทัยในการศึกษาเป็นอย่างมากและทรงยึดมั่นในคาสอนของสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าว่า " ปัญญาทาให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" สติปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการศึกษาหาความรู้
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง จากการอ่ า นหนัง สือ เห็น ได้จ ากพระราชกรณีย กิจ ด้า นการศึกษานานัปการที่
พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย อาทิ ทรงส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน ทรงสอนหนังสือชาวบ้าน
ทรงสร้ างศาลาร่ ว มใจ ทรงส่ ง เสริ มการอาชีว ศึกษา ทรงอนุรั กษ์ ฟื้น ฟู และพั ฒ นางานศิ ล ปาชี พ
นอกจากนี้ ยั ง ทรงส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาของพระภิ ก ษุ ส ามเณร และทรงรั บ มู ล นิ ธิ แ ม่ ชี ไ ทยไว้ ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นต้น สาหรับด้านการศึกษาในระบบโรงเรียน เช่น พระราชทานทุนการศึกษา
แก่นัก เรีย น สร้า งโรงเรีย น พระราชทานพระราชทรัพ ย์อุด หนุน โรงเรีย น พระราชทานอุปกรณ์
การเรียน เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นต้น
พระอัจฉริยภาพด้านการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นที่ประจักษ์ทั่วไปทั้งใน
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โรงเรียนราชินี, ประวัติโรงเรียนราชินี, เข้าถึงเมื่อ 25 มิถุนายน 2557 เข้าถึงได้จาก
http://www. rajini.ac.th/school/history.html
8
มหาวิทยาลัยราชภัฎราไพพรรณี, ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฎราไพพรรณี, เข้าถึงเมื่อ
21 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.rbru.ac.th/40th/history.php
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ประเทศและนานาประเทศกอปรกั บ พระราชจริ ย วั ต รและพระราชกรณี ย กิ จ ที่ ท รงบ าเพ็ ญ ด้ ว ย
พระวิริยอุต สาหะพระราชทานแก่อ งค์ก ารศึก ษาของภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิก รทั่ว ไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษามีฐานะยากจน หรืออยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร
มหาวิทยาลัยต่างๆ จึงได้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ทางการศึกษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปี
พุทธศักราช 2509 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปีพุทธศักราช 2516 และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในปีพุทธศักราช 25359
จะเห็นได้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจ จุบัน สถาบั น กษัต ริย์มีบ ทบาทสาคัญ ทางด้า นการจัด
การศึกษา เพื่อเป็นการสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึง มีการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเทิดพระเกียรติและ
เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินี ขึ้นหลายแห่ง และก็มีโรงเรียนอีกหลายแห่งที่
พระองค์ทรงรับไว้ในพระบรมราชูป ถัมภ์และพระบรมราชินูปถัม ภ์ ซึ่ง เป็น โรงเรีย นที่ถูก ก่อ ตั้ง หรือ
ดาเนิ น การเพื่อวัตถุป ระสงค์ พิเ ศษหรือ ที่เ รีย กว่า “โรงเรีย นที่มีว ัต ถุป ระสงค์พิเ ศษ” เปิด การ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็น
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้ง
ในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพื่อเป็นรากฐานที่พอเพียงสาหรับการใฝุรู้ใฝุเรี ยนตลอด
ชีวิต รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหน้าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพื่อ
สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสาหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่ง เป็น อุด มการณ์ที่สาคัญของการจัด การศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ปัจจุบัน มี
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.อยู่เป็นจานวนมากถึง 31,821
โรง แบ่งเป็น โรงเรียนที่เปิดสอน ระดับประถมศึกษา จานวน 29,362 โรง โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษา จานวน 2,366 โรง โรงเรียนที่เปิดสอนแบบศึกษาสงเคราะห์ จานวน 50 โรง และ
โรงเรียนศึกษาพิเศษ จานวน 43 โรง10 โรงเรียนต่างๆเหล่านี้จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาจาก สพฐ. เป็นไปตามรายหัวของนักเรียน ดังนั้น การพัฒนาของแต่ละโรงเรียนจึงต้องขึ้นอยู่กับ
ความสามารถและศักยภาพของตัวผู้บริหาร เพื่อให้โรงเรียนมีชื่อเสียง ดังจะเห็นได้ว่า ในประเทศไทย
ขณะนี้มีหลายโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
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สานักงานใต้ร่มพระบารมี, ร้อยเรื่องราวราชวงศ์จักรี, เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน 2557,
เข้าถึงได้จากhttp://www.1king1heart.com/th/history-queen9.php
10
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, จานวนโรงเรียนข้อมูลปีการศึกษา 2551,
เข้าถึงเมื่อ 21 พฤษภาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.plan.obeg.go.th
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ให้กับผู้ปกครอง นักเรียนให้มีความสนใจในการเข้าศึกษาต่อหลายโรงเรียน มีการเปิดห้องเรียนพิเศษ
เพื่อสร้างแรงจูงใจและรองรับนักเรียนที่มีความสนใจในการศึกษาต่อ ส่งผลให้เป็นโรงเรียนที่เปิดสอน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง ซึ่งมีทั้งหมดจานวน 285 โรงเรียน นอกจากชื่อเสียง
จากผลของการบริหารจัดการศึกษาแล้วชื่อโรงเรียนหรือนามโรงเรียนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อจนกลายเป็นค่านิยมของสังคมไทย โรงเรียนประจาจังหวัดที่มีขนาด
ใหญ่พิเศษ หรือโรงเรียนประจาที่มีนักเรียนสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน มีผลงานวิชาการที่โดดเด่น
สามารถสอบติดในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นจานวนมากส่งผลต่อการตัดสินใจใน
การเข้ารับการศึกษา เพราะโรงเรียนเหล่านี้แสดงผลการจัดการศึกษาเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นความสาคัญของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษจึงได้
ประกาศรับรองโรงเรียนในสังกัดที่มีลักษณะพิเศษ ในลักษณะโรงเรียนในพระราชดาริ และโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติระดับมัธยมศึกษาดังกล่าว เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์พิเศษ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่างๆ ให้เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และได้กาหนดหลักเกณฑ์
การรับนักเรียนเข้า ศึก ษาต่อ ในระดับ ชั้น ต่า งๆ เพื่อ เป็น การคัด เลือ กนัก เรีย นที่มีคุณ สมบัติ และมี
ศักยภาพที่เหมาะสมตามกาหนดในการเข้ารับการพัฒนาทางด้านการเรียน11 โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษแต่ละแห่งจะมีลักษณะการจัดการเรียนที่โดดเด่นแตกต่างกันไป จึงต้องการให้โรงเรียนเหล่านี้
ได้รับการพั ฒ นาอย่ า งเต็ ม ที่ เพื่ อ ให้ ส มพระเกี ย รติ แ ละเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ นั ก เรี ย น ตาม
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งที่ชัดเจน12 ซึ่งการบริหารโรงเรียนเหล่านี้ผู้บริหารต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
อย่างเต็มที่เพื่อก่อให้เกิดผลสาเร็จของการบริหารในด้านต่างๆ เป็นที่ประจักษ์และเพื่อสมพระเกียรติ
ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ย้อนไปในปีพุท ธศัก ราช 2534 ในสมัย นั้น เป็น ช่ว งที่ป ระเทศไทยมีก ารผัน ผวนทาง
การเมืองและเศรษฐกิจ แต่การศึกษายังคงมีความสาคัญและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
สมัยนั้นเป็นยุคที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในยุค
นั้นยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับ มหาวิทยาลัยมหิดลได้
เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดจากความขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังกล่าว จึงมี
ความคิดที่จะผลิตบุคลากรที่มีความชานาญในทางสาขาวิชานี้ เพื่อปูอนให้กับประเทศ ทั้งนี้บุคลากร
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, “ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558,” เข้าถึง
เมื่อ 5 กันยายน 2558, เข้าถึงได้จาก www.plan.obec.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1232
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เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์, โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ, เข้าถึงเมื่อ 25 กันยายน 2558,
เข้าถึงได้จาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=22376&Key=hotnews

9
เหล่านั้นจาเป็นต้องได้รับพื้นฐานที่ดีก่อนที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งมีความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อันเป็นวิชาพื้นฐานสาคัญดีอยู่แล้วจึงร่วมมือกับกรม
สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยได้รับพระราชทานนามโรงเรียนจาก
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่ตาบลศาลายา
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามนโนบายของกระทรวง ศึกษาธิการโดยอาศัยพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2534 หมวด 11 มาตรา 25 ที่กล่าวว่า กระทรวง
ศึกษาธิการมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม 13 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เน้น
การเรีย นการสอนทางด้านวิช าวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ เพื่อสร้ าง
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา และศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของ
ประเทศ เพื่อสร้างนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และเป็นโรงเรียนที่มีเครือข่ ายกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้น
นาในประเทศอื่นๆ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พุทธศักราช 2543 ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
โรงเรีย นมหิด ลวิท ยานุส รณ์ขึ้น เป็น โรงเรีย นวิท ยาศาสตร์แ ห่ง แรกของประเทศไทย เปิด สอนใน
ระดับ มัธ ยมศึก ษามีส ถานภาพเป็น องค์ก ารมหาชน ภายใต้ก ารกากับ ดูแ ลของรัฐ มนตรีว่า การ
กระทรวงศึกษาธิการ มีลักษณะเป็น Charter school ซึ่งการจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน ทาให้
โรงเรียนสามารถดาเนินการบริหารจัดการให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ โรงเรียนมีอิสระในการดาเนินงาน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและสื่อที่มีลักษณะเฉพาะตัว
แตกต่างจากโรงเรียนมัธยมศึกษาปกติโดยทั่วไป14 กล่าวคือเป็นการเพิ่มอานาจให้สถานศึกษามีอานาจ
ในการปกครอง/บริหารตนเอง เพิ่มความรับผิดชอบของโรงเรียนต่อเงื่อนไขต่างๆ ข้างต้นให้มากขึ้น
นั่นเอง การก่อตั้งโรงเรียนลักษณะนี้มีจุดมุ่งหมายที่สาคัญตามกฎหมาย ได้แก่ การเพิ่มโอกาสในการ
เรียนรู้และการประสบผลสาเร็จในการเรียนอย่างมีคุณภาพให้แก่นักเรียนทุกคน เพิ่มทางเลือกสาหรับ
นักเรียนและผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียน ส่งเสริมระบบการรับผิดชอบต่อสาธารณชนในผลการจัด
การศึกษา สนับสนุนการนานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการสอน สร้างครูมืออาชีพใหม่ๆเพิ่มขึ้น สนับสนุน
ผู้ปกครองและชุม ชน ให้เ ข้า มามีส่ว นร่ว มในการจัดการศึกษา และส่ง ผลกระทบต่อการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาอย่างกว้างขวางมากขึ้น รูปแบบการจัดการศึกษาดังกล่าวนี้ หากขยายนาไปใช้ได้
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ก็จะผลิตกาลังคนได้ส อดคล้อ งกับ ความต้องการของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประกอบกับในขณะนั้นรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เด็ก
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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/.

10
และเยาวชนของชาติได้รับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึงซึ่งสอดคล้องกับยูเนสโกที่กล่าวไว้
ว่า " การขยายโอกาสการเรียนรู้ไปที่ระดับมัธยมศึกษา จะแก้ปัญหาตัวถ่วงของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วิธีการยกระดับทักษะให้สูงขึ้นจะมีผลตอบแทนต่อปัจเจกบุคคลและสังคมที่ลงทุนไปในการศึกษามาก
ยิ่งขึ้น15และยังเป็นปีแห่งการเฉลิ ม ฉลองเนื่ อ งในมหามงคลสมั ย สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ กรมสามัญศึกษา ซึ่งในขณะนั้น ดร.โกวิท
วรพิพัฒน์ ดารงตาแหน่งเป็นอธิบดีกรมสามัญ ศึกษา จึงถือโอกาสนี้สนองพระมหากรุณาธิคุณ ด้วย
การจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นราชสักการะและเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชน
รุ่นหลังได้ระลึกถึงคุณธรรมความดีของพระองค์ท่านสืบไป การจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษานี้ จัดให้มี
นักเรียนประจาอยู่ด้วย เพื่อทดลองแบบการจัดการศึกษาและเป็นโรงเรียนที่รับโอนมาเป็ นกรณีพิเศษ
เช่นเดียวกับโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับว่าเด็ก
นักเรียนมีวินัย จรรยามารยาทเรียบร้อย มีความเป็นผู้นา เป็นสุภาพบุรุษมีระเบียบแบบแผนทั้งใน
คุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนมีความรู้ความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี16
จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีการก่อตั้งโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี (โรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย) พร้อมกับโรงเรียนอื่นๆ อีก 3 แห่ง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
ตั้งโรงเรียนรัฐบาล โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ.2534 ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2535 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 17 โดยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
เป็นโรงเรียนในเครือโรงเรีย นเตรีย มอุดมศึกษา ซึ่งกรมสามัญศึกษาได้ให้ความเห็นชอบให้ จัดเป็น
โรงเรีย นเฉลิม พระเกีย รติ ส มเด็จ พระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ 5 รอบ จัดให้เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภทโรงเรียนประจาทั้งชายและหญิง มีเขต
พื้นที่บริการทั่วประเทศ18 ภายหลังได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อโรงเรียนเป็นภาษาไทยว่า
15

Lewin K M, Caillods F, Financing Secondary Education in Developing
Countries; Strategies for Sustainable Growth (Paris: International Institute for
Educational Planning, 2001).
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โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย, ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย, เข้าถึงเมื่อ
25 มิถุนายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.kc.ac.th/index.php
17
กระทรวงศึกษาธิการ, “สาเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องตั้งโรงเรียนรัฐบาล,”
4 มิถุนายน 2535
18
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, คู่มือนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
(กรุงเทพฯ: โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, 2554).
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โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย และใช้ชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Queen college 19 ถือ
ได้ว่าโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภทประจาแห่งเดียวของจังหวัด
ราชบุรี ตั้งอยู่ในตาบลอ่างหิ น อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยได้รับบริจาคที่ดินจากดร.วัลลภ
เจียรวนนท์ ซึง่ ในช่วงแรกโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย รับนักเรียนประเภทประจาและไป-กลับ
ในสัดส่วน 80:20 ตามวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน แต่ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ ที่ตั้งเป็นภูเขาและอยู่
ห่างไกลจากแหล่งชุมชน จึงต้องมีการปรับการรับ นัก เรีย นให้เ ป็นประเภทประจาเพีย งอย่า งเดีย ว
จึงทาให้มีคนรู้จักโรงเรียนน้อยมาก ต่อมาได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทางด้าน
วิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเริ่มเป็นที่รู้จัก นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมาปัจจุบันเข้าสู่
ปีที่ 25 ชื่อเสียงของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สมควรได้รับการพัฒนาในทุกด้านเพื่อให้สม
กับทีเ่ ป็นโรงเรียนของสมเด็จพระราชินีดังนามโรงเรียน
ปัญหาของการวิจัย
ปั จ จุ บั น โรงเรี ย นที่ มี วัต ถุ ป ระสงค์ พิเ ศษในลั ก ษณะเช่ น นี้ห ลายแห่ ง เป็น โรงเรี ย นที่ มี
ชื่อ เสี ย งที่ ยั งคงสามารถรั ก ษาชื่ อ เสี ย งของโรงเรี ย นมี ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ดี จ นได้ รั บ ความไว้ ว างใจจาก
ผู้ปกครองนาบุตรหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเป็นจานวนมาก ความสาเร็จเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผลจาก
การบริห ารการศึก ษาของผู้บ ริห ารที่ต้อ งใช้ทั้ง ศาสตร์ และศิลป์ในการแสดงบทบาท หน้าที่ในการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนเหล่านี้ก่อตั้งและ
ดาเนินการมาได้ระยะหนึ่ง ผู้บริหารโรงเรียนควรสะท้อนภาพการบริหารว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ
เป็นไปตามลักษณะพิเศษที่ต้องการเน้นหรือไม่ หรือมีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการอย่างไร และ
หากจะต้องทาให้ได้ตามวัตถุประสงค์ควรดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร จะต้องไปวิเคราะห์ และ
น ามาประมวลผลจั ด ท าแผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษาว่ า จะสามารถพั ฒ นาให้ ส มกั บ เป็ น โรงเรี ย นที่ มี
วัตถุประสงค์พิเศษที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรง เพื่อให้สมพระเกียรติและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งที่ชัดเจน จากการศึกษาพบปัญหาในเบื้องต้น
ว่า โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษที่มีลักษณะประจาหรือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติในประเทศไทยมี
อยู่ ห ลายแห่ ง บางแห่ งมีชื่อเสี ย งในอันดับต้นๆ ของประเทศ เนื่องจากผลของการบริห ารจั ดการ
โรงเรียนจนเป็นที่ประจักษ์และเกิดการยอมรับในสังคมวงกว้าง ซึ่งในแต่ละโรงเรียนจะได้นับความนิยม
จากผู้ปกครองต่างกัน เนื่องจากความสามารถในการสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเรียนแตกต่างกัน
หลายโรงเรียนต้องเร่งสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เต็มประสิทธิภาพ เพราะโรงเรียนเหล่านี้มี
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เวลาในการสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้มากกว่าโรงเรียนทั่วไปที่มีลักษณะไป-กลับ และเป็น
โรงเรียนแบบประจาที่มีนักเรียนพักนอนอยู่ในโรงเรียน สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักเรี ย นที่ เ ชื่อ มโยงไปถึง การจัด การศึก ษาและการบริห ารโรงเรีย น ประกอบกับ ต้อ งเร่งปรับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปโดยคงความ
เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไว้ โดยหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งก็คือ สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีบทบาทในการดูแลและบริหารโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษเช่นนี้ แต่ให้ความสาคัญแบบ
เดียวกับโรงเรียนแบบไป-กลับ ทาให้ความพิเศษที่ควรได้รับกลับเหมือนโรงเรียนทั่วไป แม้พบว่ามี
โรงเรียนที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันอีกหลายแห่งจนทาให้มองดูเหมือนเป็นปัญหาทั่วไปที่เกิดกับ
โรงเรียนใดก็ได้ แต่สาหรับโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจาที่ถูกก่อตั้ง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติควรมีปัญหาลักษณะเช่นนี้น้อยที่สุดหรือไม่ควรเกิดปัญหาในลักษณะเช่นนี้ ซึ่งเป็น
เรื่องที่น่าศึกษา
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ก่อตั้งในปี พ.ศ.
2535 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวโรกาสที่ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา ซึ่งแต่เดิมโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มีการรับนักเรียน
ทั้งประจาและไป-กลับ ในอัตราส่วน 80:20 ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งของโรงเรียน แต่ปั จจุบัน
โรงเรีย นจัด การศึก ษาระดับ การศึก ษาขั้น พื้นฐานมีการรับนักเรียนประจาทั้งหมด โดยเปิดสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่แรกเริ่มของการก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยมีแต่ตัว ปูอนหรือนักเรียนที่มาจากจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะทาง
ภาคใต้ของประเทศเป็นส่วนมาก แต่กลับไม่พบว่ามีนักเรียนในละแวกที่ตั้งของโรงเรียนเข้าศึกษาใน
โรงเรียนแห่งนี้ทั้งๆที่วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งของโรงเรียน ต้องการเปิดโอกาสให้นักเรียนในชุมชน
ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษาและจากการศึกษาเอกสาร
และค้นคว้าข้อมูล เพิ่มเติม พบว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จานวนนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน อีกทั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจานวนนักเรียนมี
การเปลี่ยนแปลงมีการย้ายออกกลางคันและประสบปัญหาความเหลื่อมล้าระหว่างนักเรียนจากกรณี
เด็กฝากที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิเสธได้ และยังพบปัญหาด้านบุคลากรที่ ในแต่ล ะปีตัว บุค ลากรทาง
การศึกษาทั้งสายการสอนและบุคลากรสายสนับสนุนการสอนมีการโยกย้ายบ่อย ตั้งแต่ ผู้บริหารจนถึง
ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ซึ่งมักจะดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในระยะเวลาสั้นๆ
เพียงไม่กี่ปี ทาให้การพัฒนาโรงเรียนเป็นไปไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นที่ประจักษ์เท่าที่ควร อีกทั้งครู สาย
ผู้สอนจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังสามารถในการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติงานพิเศษตามที่
ได้รับมอบหมายตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน และยังต้องปฏิบัติหน้าที่ล่วงเวลาในการเป็นเวร
ประจาวันเพื่อดูแลนักเรียนเกือบตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน จึงส่งผลต่อสุขภาพ
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ของครูและมีเวลาในการดูแลครอบครัวของตนเองน้อย การได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องต่อ
การพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการชะงักหรือความล่าช้าในการ
พัฒนา อีกทั้งผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดูแลบุตรหลานของตนน้อยและมาร่วมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนตามที่โรงเรียนได้กาหนดไว้น้อยเมื่อเทียบกับจานวนผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมด สิ่งเหล่านี้ล้วน
บ่งชี้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและการบริหารโรงเรี ยนและ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาและชื่อเสียงโรงเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
จากข้อมูล ดัง กล่า วข้า งต้น โรงเรีย นบรมราชินีน าถราชวิท ยาลัย จาเป็น ต้อ งได้รับ
การพัฒนาอย่างเร่งด่วนในทุกด้าน โดยใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อสร้างและรักษาชื่อเสียงให้เป็นที่
ประจักษ์ สร้างและรักษาความเชื่อมั่น ความไว้วางใจจากผู้ปกครอง เนื่องจากภาพลักษณ์ของโรงเรียน
เป็นสิ่งที่มีความสาคัญและเป็น ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน อีกทั้งนามโรงเรียนหรือชื่อ
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย (Queen college) เป็นนามที่โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระราชทานให้เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2535
และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ประดับตราสัญลักษณ์ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ที่
อาคารเฉลิมพระเกีย รติ และที่ซุ้มประตูโ รงเรีย น โดยใช้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นตราสัญลักษณ์
ประจาโรงเรีย น 20 อัน เป็น การแสดงถึงการเป็นโรงเรียนของสมเด็จพระราชินี กอปรกับโรงเรีย น
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นสถาบันระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกแห่งหนึ่งของประเทศที่มีความ
จาเป็น จะต้องเปลี่ ยนแปลงไปในทิศทางของโลกพร้อมกับการรักษาเอกลักษณ์ห รืออัตลักษณ์ของ
ตนเองที่มีคตวามสอดคล้อ งกับ เอกลัก ษณ์ข องชาติ ไ ว้ จึง ควรเร่ง พัฒ นาโรงเรีย นในทุก ด้านอย่าง
เต็มกาลังสามารถ เพื่อให้สมพระเกียรติของสมเด็จ พระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในฐานะที่
พระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระราชิ นีผู้ทรงอุทิศและทุ่มเทพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจที่ทรง
บาเพ็ญด้วยพระวิริยอุตสาหะพระราชทานแก่องค์การศึกษาของภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกร
ทั่วไป
การศึกษาอนาคตของโรงเรีย นบรมราชินีน าถราชวิท ยาลัย จึง เป็น สิ่ง จาเป็น และมี
ความสาคัญ เนื่องจากจะทาให้เกิดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลที่เหมาะสมกับอนาคตของโรงเรียนอัน
จะนาไปสู่แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลที่ เ หมาะสมกับโรงเรียนอื่น ๆ ที่เป็นโรงเรียนที่วัตถุประสงค์
พิเศษหรือมีลักษณะเช่นเดียวกัน รวมไปถึงอาจใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์
กาหนดรู ป แบบและทิศ ทางในการพัฒ นาโรงเรีย นที่ มีวัต ถุป ระสงค์ พิเศษและกลุ่ ม โรงเรี ยนเฉลิ ม
พระเกียรติในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นการนาเสนอเครื่องมือที่จะบอกทิศทางการดาเนินงาน
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หรือการบริหารโรงเรีย นในอนาคต เพื่อให้การบริห ารงานของโรงเรีย นเกิด ประโยชน์ สูงสุดและมี
ความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ก่อให้เกิดความเตรียมพร้อม
ในทุกๆด้า นสู่ก ารเปลี่ย นแปลงในทิศ ทางที่ดี หลีก เลี่ย งแนวปฏิบัติที่อ าจ ส่งผลต่อสถานการณ์ที่
ไม่พึงประสงค์ รวมไปถึงเป็นไปตามพระราชประสงค์แ ละสมพระเกียรติส มเด็จ พระนางเจ้า สิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่ได้ตั้งไว้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
คุณภาพและดารงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของสถาบัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นประโยชน์ของการศึกษา
หาข้อมูลเชิงอนาคตอัน เป็น การแสดงทรรศนะของผู้เ ชี่ย วชาญ เป็น ผู้ที่มีค วามรู้ค วามสามารถ
มีป ระสบการณ์และมีความเกี่ย วข้องกับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เพื่อวิเคราะห์แนวคิด
หาแนวทางการบริหารจัดการในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์อันสูงสุดในการพัฒนาโรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัยและยังสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษอื่นๆ และ
โรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. เพื่อทราบประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
2. เพื่อทราบอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ข้อคาถามการวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางในการหาคาตอบการวิจัย ผู้วิจัยได้กาหนดข้อคาถามการวิจัยไว้ดังนี้
1. ประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็น
อย่างไร
2. อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นอย่างไร
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจัยครั้ง นี้ ผู้วิจัย ได้กาหนดกรอบแนวคิด ในการวิจัย จาก แนวคิด ทฤษฎี การจัด
การศึกษา /การบริหารการศึกษาโรงเรียนประจาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหา
คาตอบร่วมกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในอนาคตที่ผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อมูล จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและรวบรวมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ ยวชาญเกี่ยวกับอนาคตของ
โรงเรียน มาประกอบเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 1
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ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับอนาคตของโรงเรียน
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในอนาคต
จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ

อนาคตของโรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง

แนวคิดทฤษฎี
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 /
การบริหารการศึกษาโรงเรียนประจา
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย
ที่มา : ธวัฒน์ โควินท์, “สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนประจา โรงเรียนบรมราชินีนาถราช
วิทยาลัย.” 23 กุมภาพันธ์ 2550.
: พรรณี กาญจนวสิต, “บ.ร.ร.ในความทรงจา,” วารสารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ครบรอบ 10 ปี โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2543): 9-15.
: โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย , “รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 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.
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นิยามศัพท์เฉพาะ
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย หมายถึง โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภท
สหศึกษาแบบประจา สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง บุคคลที่มีประสบการณ์หรือปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการบริหารและ
จั ด การศึก ษาหรื อ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกั บ โรงเรี ย นบรมราชิ นี น าถราชวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด้ใ ห้ ค วามคิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน หมายถึง ข้อมูล เรื่องราวที่เกิดขึ้น ในด้านที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ในอดีต และปัจจุบันที่ได้จาก
การศึกษาเอกสารและจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน
อนาคตโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย หมายถึง แนวทางในการดาเนินงานอันเกิด
จากการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ยนบรมราชิ นีน าถราชวิ ทยาลั ย ที่ไ ด้ มาจากการสั ม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แนวคิดทฤษฎี และระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอนาคต ทั้งในแง่
การศึกษาแนวโน้ม และทางเลือกต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจั ยครั้ งนี้ เป็น การวิจัยเกี่ยวกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลั ย
จังหวัดราชบุรี ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากตารา เอกสารวิชาการ วารสาร รายงาน
การวิจัยและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ แล้วนามาเป็นกรอบแนวคิดหรือแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
หรือข้อคาถาม โดยมีเนื้อหาดังนี้
1. ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยอนาคต
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 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอนาคต
2. การศึกษาไทยในยุคศตวรรษที่ 21
2.1 ผู้นา/ผู้บริหารในศตวรรษที่ 21
2.2 ครูในศตวรรษที่ 21
2.3 ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2.4 การบริหารสถานศึกษาสู่ความสาเร็จในศตวรรษที่ 21
3. ลักษณะหรือบริบทโรงเรียนประจา
4. โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
5. ประวัติโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยโดยย่อ
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยอนาคต
เนื่องจากปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม โลกในอนาคตจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโลกหรือสังคมแห่งการสื่อสารที่ ไร้พรมแดนแทบทุกด้าน
เช่น ด้านเศรษฐกิจ สั งคม การศึกษา วิชาการ การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ ง และเทคโนโลยี
เป็นต้น จึงมีการคาดเดาถึงอนาคตของประเทศ เพราะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อการพัฒนา
17

18
ประเทศชาติ ประเทศไทยต้องมีการปรับให้มีความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บน
พื้ น ฐานความพอดี ที่ ป ระเทศไทยต้ อ งพั ฒ นาให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงไปพร้ อ มๆกั บ รั ก ษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นชาติไทยไว้ เนื่องจากอนาคตเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ไม่
แน่นอน แต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ได้ มีนักวิชาการหลายท่านได้คานึงถึงการมองภาพอนาคต
หรือคาดการณ์อนาคต จึงได้มีการพัฒนาระเบียบวิธีวิจัยอนาคต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งการศึกษาอนาคตมีความเป็นมาและพัฒนาการของการศึกษาอนาคต ดังนี้
1. ความเป็นมาและพัฒนาการของการศึกษาอนาคต
คาว่า “อนาคต (Future)” แปลว่า ยังมาไม่ถึง ซึ่งก็ห มายความว่า สิ่ งที่ยังไม่เกิดขึ้น
ดังนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่จึง เชื่อ ว่า อนาคตเป็น สิ่ง ที่ไ ม่แ น่น อน คาดเดาหรือคาดคะเนไม่ได้ อนาคต
ไม่สามารถจะทานายได้ชัดตรง แต่มนุษย์ก็ยังมุ่งหวังที่จะพยากรณ์หรือพยายามคาดคะเนทานายอนาคต
ในปัจจุบันแนวความคิดเกี่ยวกับการศึกษาอนาคตได้เปลี่ยนแปลงไปโดยเริ่มมองเห็นว่าอนาคตเป็น
เรื่อ งที่ส ามารถศึกษาและควบคุม ผลักดันให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ จึงเริ่มมีการศึกษาเรื่องอนาคต
อย่างจริงจัง จนกลายเป็นสาขาวิชาการแนวใหม่ที่เรียกว่า อนาคตวิทยา (Futurology) หรืออนาคตนิยม
(Futurism) ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับอนาคต เรียนกว่า “นักอนาคตนิยม” โดยนักอนาคตนิยม ได้พัฒนา
ระเบียบวิธีวิจัย ทีเรียกว่า การวิจัยอนาคต (futures Research) ขึ้นมาใช้เพื่อพัฒนาหลักทฤษฎีของ
อนาคตศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมีระบบและเชื่อถือได้ เพื่อให้คนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การวิจัยอนาคต เพื่อปูองกันปัญหา วางแผนที่เป็นไปได้ และเหมาะสมและเพื่อเป็นการประเมินและ
พัฒนาสถาบันต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของอนาคต 1
กฤษดา กรุดทอง ได้กล่าวถึงพัฒนาการของการวิจัยอนาคตไว้ว่า ในปี ค.ศ.1907 ดี. ซี.
กิลฟิลแลม (D.C. Gilfillam) ได้เสนอวิธีการศึกษาอนาคตขึ้นเป็นบุคคลแรกและต่อมาในปี ค.ศ. 1930
รัฐบาลอเมริกาได้ ส นับ สนุน การวิจัย ด้า นนี้ จนกระทั่ง ในปีค .ศ. 1944 โอ เค เฟรชเทียม (O.K.
Flechtheim) ได้เริ่มใช้คาว่า “Futurology” ในราวทศวรรษ ค.ศ. 1960 การวิจัยอนาคตเริ่มมี
รูปแบบวิธีการที่ชัดเจนมากขึ้นจึงเกิดความสนใจเรื่องการทานายและควบคุมอนาคตมากขึ้น แต่เพิ่งจะ
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 ได้ทาการวิจัย Long –
1

วิโรจน์ สารรัตนะ, “การบริหารการศึกษา หลักการและวิวัฒนาการของทฤษฎีการ
บริหาร หน้าที่ทางการบริหารประเด็นทางการบริหาร ข้อเสนอกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย ,” วารสาร
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2, 1 (2551): 101-125
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Range Forecasting Study เพื่อทานายเหตุการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 103 โครงการ เช่น การลง
ดวงจันทร์ การเปลี่ยนหัวใจมนุษย์ การติดต่อทางจิต การวิศวกรรมพันธุ์ เป็ นต้น ในทศวรรษนี้ถือว่า
การวิจัยอนาคตได้รับการยอมรับเป็นที่เชื่อถือกันทั่วไป หลังจากปี ค.ศ. 1967 เป็นต้นมา การวิจัย
อนาคตได้แพร่ห ลายเข้าไปในยุโ รป เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และอิตาลี ในปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส เบอร์ตรัง เดอ ยองเวเนล (Bertrand de jonvenel) ซึ่งเป็นนักอนาคตนิยม ได้จัดตั้งสโมสร
แห่งโรมขึ้น (Club of Rome) ผลงานสาคัญของคณะนักวิจัยอนาคตกลุ่มนี้ คือในปี ค.ศ. 1972 ได้
เสนอ “ขีดจากัดความเจริญ” (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 มีระเบียบวิธีก าร (Methodology) เฉพาะของ
ตนเอง นับตั้งแต่นั้นมาการวิจัยอนาคตได้เข้าไปมีบทบาทอย่างสาคัญต่อการตัดสินใจ กาหนดนโยบาย
และวางแผนขององค์การธุรกิจต่างๆ ซึ่งในปี 1970 ทอฟฟ์เลอร์ ได้ชี้ให้เห็นว่า สังคมมนุษย์ก้าวไปสู่
อนาคตที่รวดเร็วเกินไป เขาจึงได้เสนอแนวทางสาหรับสังคมในอนาคตที่จะต้องเผชิญ กับภาวการณ์
แนะแนววิกฤติการณ์ (Crisis Counseling) การควบคุมเทคโนโลยีไปจนถึงการใช้อนาคตวิทยาทาง
สังคม (Social Futurism) แต่สิ่งสาคัญ คือ ความสามารถของระบบโรงเรียนและการศึกษาตลอดชีวิต
วิธีการวิจัยอนาคตได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อกาหนดนโยบายและวางแผน ถือได้ว่าเป็นเทคนิคหนึ่ง
ของการวางแผนผนวกเข้ากับการวิจัยนโยบาย (Policy Research) ซึ่งได้รับการพัฒนาพร้อมกันใน
ระยะเวลาดังกล่าว2
การวิจัยอนาคตเป็น ที่ส นใจกัน อย่า งแพร่ห ลายทั้งกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
บริษัท และบุคคล ซึ่งการวิจัยหรือการศึกษาอนาคต จะช่วยให้ผู้วิจัยหรือหน่วยงานต่างๆ เข้าใจความ
เป็นไปได้ของสิ่งต่างๆ ในปัจจุบันได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งถือว่า เป็นบทบาทและหน้าที่สาคัญ
ที่สุดของการวิจัยอนาคตหรือ การศึก ษาอนาคต เพราะข้อมูล จากการศึก ษาอนาคตเป็น ตัวช่วยให้
จัดการกับความไม่แน่นอน (uncertainty) ด้วยการสร้างความกระจ่างในสิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่มีโอกาส
จะเกิดขึ้น มากที่สุ ดในอนาคต 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

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 การกาหนดระยะเวลาในการวิจัยแบ่งออกเป็นหลายระยะด้วยกัน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความสนใจและเปูาหมายในการวิจัย 3
2. ความหมายของอนาคตศึกษา
อนาคตศึกษา ประกอบด้วยสองส่วนคือ คาว่า “อนาคต” และ คาว่า “ศึกษา” ซึ่งคาว่า
“อนาคต” แปลว่า ยังไม่มาถึงหรือเวลาภายหน้า ส่วนคาว่า “ศึกษา” มาจากภาษาบาลี คือ คาว่า
สิกฺขา มีรากศัพท์ คือ ส+อิกฺข แปลว่า การเล่าเรียน ฝึกฝน และอบรม4 สาหรับแนวคิดอนาคตศึกษา
(Futures Studies) มีจุดเริ่มต้นมาจากมุมมองอนาคตนิยมซึ่งมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ
จนกระทั่งต่อมาได้มีความสนใจอนาคตศึกษาอย่างจริงจังและพัฒนาวิธีการศึกษาอนาคตอย่างเป็น
ระบบจนที่สุดจึงได้กลายเป็นศาสตร์5
“อนาคตศึกษา” แปลมาจาก ภาษาอังกฤษว่า “Futures Studies” ซึ่งหมายถึง วิชา
สาขาใหม่ที่ศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต ตลอดจนระเบียบวิธีที่ใช้ในการศึกษา
แนวโน้มและทางเลือกต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต โดยจะประกอบไปด้วยเนื้อหาอย่างน้อย 2
ส่วนใหญ่คือ 1) ส่วนที่เป็นแนวคิด (Perspectives)และทฤษฎี (Theories) ซึ่งอาจใช้คารวมว่า
อนาคตนิยม (Futurism) และ 2) ส่วนที่เป็นระเบียบวิธี (Methodologies) นอกจากนี้อาจจะพบคา
อื่ น ๆที่ มี ค วามหมายเหมื อ นหรื อ ใกล้ เ คี ย งกั บ ค านี้ อี ก หลายค า เช่ น Futurics, Futurology,
Futuribles, Prognostics, และ Anticipatory Science เป็นต้น แต่ละคาก็มีความหมายและ
ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวตามแนวคิดของคนที่คิดขึ้น แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือการเน้นเรื่องอนาคต ผู้ที่
ทาการศึกษาอนาคตอย่างเป็นระบบโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอนาคตแบบต่างๆ เรียกว่า นักอนาคตนิยม
ทั้งนี้ ที่มาของอนาคตศึกษา เริ่มมาจากมุมมองความเชื่อและความสนใจศึกษาถึงความเป็นไปได้ใน

3

เฉลิมลาภ ทองอาจ, การวิจัยอนาคต (Future research), เข้าถึงเมื่อ 24 ธันวาคม
2558, เข้าถึงข้อมูลได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/422129.
4
สานักงานราชบัณฑิตยสภา, 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 ได้กล่าวถึงการเปรียบเทียบคาสองคา คือ คาว่า “การทานาย” และ “การดู
โชคชะตา (fortune telling) ว่า แม้คาทั้งสองจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคาดการณ์ถึงอนาคตเช่นกัน แต่
มีความแตกต่างกัน คือ “การทานาย” เชื่อว่าโลกแห่งอนาคตสามารถสามารถเกิดขึ้นด้วยการตัดสินใจ
และการกระทาของมนุษย์ มากกว่าจะเป็นเรื่องของโชคชะตา ยิ่งกว่านั้นการทานายจะอาศัยวิธีการเชิง
เหตุผลหรือเชิงวิทยาศาสตร์ และมีความเกี่ยวข้องกับส่วนรวมและความเจริญรุ่งเรืองของอนาคต7
จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ กล่าวว่า นักอนาคตจะไม่ตอบคาถามลักษณะที่ว่าจะเกิดขึ้น
หรือไม่แต่จะตอบคาถามในลักษณะที่ว่าจะเป็นอย่างไร หรือกล่าวอีกนัยคือ นักอนาคตมิได้คาดเดาว่า
จะเกิดเหตุการณ์จริงหรือไม่ หากเพียงแต่ให้ความสนใจว่า มีความเป็นไปได้จริงมากน้อยเพียงใด มี
แนวโน้มหรือโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น แล้ว “ถ้าเกิด....ขึ้น จะเป็นอย่างไร” 8
ปราวีณยา สุว รรณณัฐ โชติ กล่า วถึง เรื่อ งอนาคตศึก ษาในมิติข องการศึก ษาอนาคต
“futures research” ว่า เป็นการศึกษาที่ต้องการได้รับคาเตือนหรือสิ่งที่แจ้งให้ทราบถึงสิ่งที่อาจ
เกิดขึ้น แต่มิใช่เป็นการทานายว่าจะเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งสามารถแบ่งการคาดการณ์อนาคตดังกล่าว
เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) การคาดการณ์จากค่ากลาง (normative forecasting) มุ่งที่คาถามว่า อะไร
เป็นอนาคตที่ต้องการ การคาดการณ์แบบนี้ใช้เทคนิคในการตอบคาถามถึงอนาคตที่พึงประสงค์และ
อนาคตที่ต้องการจะเป็น 2) การคาดการณ์จากการค้นหาคาตอบ (exploratory forecasting) การ
คาดการณ์แบบนี้ใช้เทคนิคค้นหาคาตอบว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นมีอะไร ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตาม 9

6
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7
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8
จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์, เด็กไทยบนทางสามแพร่ง : บทสังเคราะห์กรณีศึกษาเด็ก
และเยาวชนรายจังหวัดในโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2547
– 2548, (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550).
9
ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ, “การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและแผนการเตรียมรับของ
ผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545-2554” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
2546).

22
วิโรจน์ สารรัตนะ กล่าวว่า การศึกษาอนาคตเป็นการทานายถึงสภาพปัญหาและโอกาส
ที่เป็นไปได้ของเหตุการณ์ในอนาคตของสังคมด้านต่างๆ เช่น ด้านตัวบุคคล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และด้านการเมือง เป็นต้น อันเป็นผลเนื่องจากแหล่งที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะ
เป็นปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ ปัจจัยด้านที่เป็นความคิดหรืออุดมการณ์และด้านที่
เป็นวัตถุ หรือทั้งจากปัจจัยที่เป็นมนุษย์และที่มิใช่มนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสาคัญและจาเป็น10
เทีย นฉาย กีร ะนัน ท์ ได้ก ล่า วถึง การวิจัย เชิง อนาคตว่า เป็น การศึก ษ าเพื่อมองถึง
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่น่ าจะเป็ นไปได้ในอนาคต รวมถึงปฏิสัม พัน ธ์แ ละผลกระทบในระหว่าง
เหตุการณ์หรือพฤติกรรมต่างๆ ที่เป็นทางเลือกของเรื่องที่จะศึกษาที่คาดว่าจะเป็นไปได้ (possible)
หรือน่าจะเป็นไปได้ (probable) โดยมีจุดมุ่งหมายต่อไปนี้ 1) เพื่อบรรยายอนาคตรูปแบบต่างๆ ที่
เป็นไปได้หรือน่าจะเป็นของกลุ่มประชากรที่ศึกษา 2) เพื่อประเมินสถานภาพในปัจจุบันกับความรู้
ต่างๆ ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันกับอนาคตที่เป็นไปได้ในแต่ละทาง 3) เพื่อบ่งชี้ผลกระทบและผลต่อเนื่องที่
เป็นไปได้ต่างๆ ของแต่ละอนาคต และ 4) เพื่อเข้าใจเบื้องหลังของกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ11
นาตยา ปิลันธนานนท์ ได้ก ล่า วถึง ลัก ษณะที่สาคัญ ของการศึก ษาอนาคตจะต้องมี
ลักษณะสาคัญอยู่ 9 ลักษณะ ดังนี้ 1) เวลา โดยการกล่าวถึงระยะเวลาในอนาคตศาสตร์ มักกล่าวเป็น
ช่วงเวลา เช่น “จากนี้ไปอีก 20-30ปีข้างหน้า” ในการมองภาพอนาคตนั้น เน้นถึงสภาพเงื่อนไขและ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลต่อ ความเป็น ไปได้ข องอนาคตของสิ่ง ที่เ รากาลัง ศึก ษาและ
ทางเลือกของการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต สิ่งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในปัจจุบันด้วย 2) ปัญหาซึ่งมี
อยู่อย่างน้อย 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง มิใช่เป็นปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบในหน่วยงานหรือ
การตัดสินใจของใครโดยเฉพาะ ประการที่สอง มักจะนาแนวทางต่างๆ จากหลายสาขาวิชามาใช้ใน
การแก้ปัญหา โดยให้สัมพันธ์กับปัญหาที่แท้จริงที่เป็นอยู่ และประการสุดท้าย ปัญหาอาจก่อตัวขึ้น
เพื่อเป็นการวิเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่การแก้ปัญหาที่แน่นอนยังไม่สามารถคาดหวังได้ 3) ความไม่
แน่ ใ จและความไม่ ต่ อ เนื่ อ งในการศึ ก ษาอนาคตอาจมี ม าก แต่ ใ นสภาพความเป็ น จริ ง ในสั ง คม
ปรากฏการณ์ห ลายอย่างมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ต่อเนื่องและไม่คงที่ เนื่องจากมีตัว
แปรอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งนักวิจัยอนาคตให้ความสาคัญว่า เป็นองค์ประกอบที่
10

วิโรจน์ สารรัตนะ, ผู้บริหารโรงเรียน: สามมิติการพัฒนาวิชาชีพสู่ความเป็นผู้บริหารที่
มีประสิทธิภาพ (กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสุทธิ์, 2548)
11
เทียนฉาย กีระนันท์, วิถีใหม่การจัดการศึกษาของชาติ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิท ยาลัย , 2529), 103-129, อ้า งถึง ใน ละเอีย ด แจ่ม จัน ทร์, “อนาคตภาพของหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ สาหรับพยาบาลวิชาชีพ สังกัด กระทรวงสาธารณสุข”(ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, 2540), 96.
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สาคัญต่อการศึกษาอนาคต 4) ความพอเพียง เนื่องจากอนาคตเป็นเรื่องราวของความไม่แน่ใจและยัง
ไม่เ กิด ขึ้น เพราะข้อ จากัด ในความรู้เ กี่ย วกับ อนาคตของสิ่ง นั้น ผลที่ไ ด้จ ากการวิจัยอนาคต จึงมี
ลักษณะไม่ยุติที่ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่มักจะมีหลายทางเลือก ดังนั้น การวิจัยอนาคตจึงมักเกี่ยวข้อง
กับการแสวงหาทางเลือกแห่งอนาคต 5) ทฤษฎี โดยทั่วไปแล้ว การวิจัยอนาคตไม่ได้ผูกพันกับทฤษฎีที่
อธิบายความเป็นเหตุเป็นผลของเหตุการณ์ต่างๆได้ แต่ก็มิได้หมายความว่า การวิจัยอนาคตจะใช้วิธี
พยากรณ์โดยอาศัยสัญชาตญาณ แต่ในการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของเหตุการณ์
ต่างๆ และการจัดลาดับเหตุการณ์ต่างๆ นักวิจัยอนาคตจะมีอิสระมากกว่านักสังคมศาสตร์ที่มักจะใช้
ทฤษฎีตลอดจนข้อสมมติในเชิงทฤษฎีต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า การวิจัยอนาคตมีผลต่อการพัฒนาทฤษฏี
ต่างๆ 6) เทคนิคการวิเคราะห์ บางครั้งมีผู้กล่าวว่า การวิจัยอนาคตมีลักษณะของการพยากรณ์ แบบ
การใช้จิน ตนาการ โดยยกตัว อย่า ง เทคนิค การพยากรณ์แ บบสร้างอนาคตภาพ (scenario) การ
คาดการณ์อนาคต (delphi) ซึ่งตรงข้ามกับวิธีการที่มีลักษณะเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แต่ความ
จริ ง แล้ ว ในการศึ ก ษาเรื่ อ งเดี ย วกั น นอกจากนี้ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ เช่ น การวิ เ คราะห์ ร ะบบ ( system
analysis) และการวิเคราะห์น โยบาย (policy analysis) ก็มีผู้นามาใช้กับ การวิจัยอนาคต จึงมี
ลักษณะผสมผสานกันระหว่างวิธีการทางวิทยาศาสตร์และวิธีการเชิงพรรณนา 7) การนาผลที่ได้ไปใช้
ผลที่ได้จากการวิจัยอนาคตนาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน และการ
ตัดสินใจ ตลอดจนให้ข้อมูล แก่ห น่ว ยงานที่ต้องการข้อมูล เฉพาะเรื่อง 8) ความสัมพันธ์ กับวิธีการ
วางแผน การวิจัยอนาคตมีส่วนร่วมในการวางแผนและวิธีการตัดสินใจอยู่มากที่ช่วยให้มี การวางแผน
รวมถึงการเตรียมการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ 9) ค่านิยม เปูาหมายและปทัสถาน บางคนกล่าวว่า
ปทัสถาน ควรแยกออกจากวิจัยอนาคต โดยให้ความเห็นการวิจัยอนาคตมีอิทธิพลต่อการวางแผน การ
ตัดสินใจโดยไม่ทางตรงก็ทางอ้อม อย่างไรก็ตาม อนาคตของสิ่งที่มีพื้นฐานของค่านิยม เปูาหมายและ
ปทัสถานต่างกัน ย่อมมีผลต่อการกาหนดการวาแผนและความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่านิยม และ
เปูาหมายไว้ล่วงหน้า กล่าวสรุปได้ว่า ค่านิยม เปูาหมายและปทัสถานล้วนมีผลต่อการทาให้สิ่งที่เรา
ศึกษาเกี่ยวกับอนาคตมีผลต่างๆ กันไปด้วย12
จุมพล พูลภัทรชีวิน กล่าวว่า คาว่า อนาคตศึกษา แม้จะแปลมาจาก คาว่า Futures
Studies แต่ก็อาจจะพบคาอื่นๆ ที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับคานี้อีกหลายคา เช่น Futurics,
Futurology, Futureless, Prognostics, และ Anticipatory Science เป็นต้น โดยแต่ละคาก็มี
ความหมายและลักษณะพิเศษเฉพาะตัวตามแนวคิดของบรรดานักคิดทั้งหลาย แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ
การเน้นเรื่องอนาคต ซึ่งภาพรวมประกอบไปด้วยเนื้อหาอย่างน้อย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1) ส่วนที่เป็น
แนวคิด (perspectives) และทฤษฎี (theories) ซึ่งอาจใช้คารวมว่า “อนาคตนิยม”(futurism)
12

นาตยา ปิลันธนานนท์, อนาคตศาสตร์ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2526).
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โดยเป็นมุมมองความคิดที่มุ่งเน้นการมองไกลออกไปในอนาคต เพื่อ สร้า งอนาคต มองถึง แนวโน้ม
ในอนาคตทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อมองออกไปในสิ่งที่จะสร้างให้เกิด หรืออีกนัย
คือ พยายามจะทาให้ เกิ ด สิ่ ง ที่เ รี ย กว่ าข้ อเท็จ จริง (fact) ในอนาคต และ 2)ส่ ว นที่เ ป็น ระเบี ยบวิ ธี
(methodologies) อาจเรียกว่าการวิจัยอนาคต (Futures research) ซึ่งเป็นเรื่องของวิธีการศึกษา
เกี่ยวกับอนาคตที่มิใช่เน้นข้อเท็จจริง (fact) เช่นงานวิจัยทั่วไป แต่เป็นเรื่องวิธีการศึกษาแนวโน้มและ
สิ่งที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต หรือแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทางเลือกหลายทางที่
จะเป็นได้ แนวโน้มที่เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมด 13
จากที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่า “อนาคตศึกษา” หมายถึง แนวคิดทฤษฎี และระเบียบวิธีที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาอนาคต ทั้งในแง่การศึกษาแนวโน้ม และทางเลือกต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ใน
อนาคต มีนักอนาคตเป็นผู้ทาการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยอาศัยตรรกะ เหตุผล มากกว่าการคาดเดา
หรือทานายโชคโดยปราศจากความเป็นไปได้หรือเหตุผลรองรับ
3. ประโยชน์ของการศึกษาอนาคตหรืออนาคตศึกษา
ปัจจุบันมีการเปลี่ย นแปลงต่า งๆ เกิด ขึ้น อย่า งมากมายและตลอดเวลา ในสัง คมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสลับซับซ้อนเช่นปัจจุบัน เกือบทุกคนและเกือบทุกองค์กรมีโอกาส
ประสบปัญหาต่างๆ มากมาย ซึ่งปัญหาที่ประสบและพยายามหาทางแก้ไขกันอย่างเอาจริงจังนี้ เป็น
เหตุผลที่ทาให้ คิด ถึง อนาคตกั น ขึ้ น ดั ง นั้ น องค์ ก ารจึ ง จาเป็ น มุ่ ง พั ฒ นาตนเองเพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและเจริญก้าวหน้าและปรับตัวได้อย่างเท่าทันและเหมาะสม จึ งให้ความสาคัญต่อ
การศึกษาอนาคตเพราะเห็นว่ามีประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยาว ซึ่ง Cornish อ้างใน สาคร
มหาหิงคุ์ ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการศึกษาอนาคต ไว้ดังนี้ 1) ช่วยในกระบวนการตัดสินใจ เนื่องจาก
การศึกษาอนาคต จะได้ข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ในการมองปัญหา หาวิธีแก้ปัญหา ประเมิน
ทางเลือก หลีกเลี่ยงการสูญเสีย 2) ช่วยในการเตรียมคนสาหรับอนาคตที่กาลังเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้จะ
ทาให้คนมองไปในเหตุการณ์ข้างหน้า จึงเน้นโอกาสการพัฒนาความมั่นใจ ดาเนินการตามแผนอย่าง
รัดกุม เนื่องจากเตรียมคนไว้รับสถานการณ์แล้ว 3) ส่งเสริมให้เกิดความปรองดองและร่วมมือกัน เป็น
การเริ่มต้นใหม่ ละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีในอดีตไปมุ่งคานึงถึงสิ่งที่ดีๆในอนาคต 4) ช่ว ยในการสร้างสรรค์
การศึกษาอนาคตสามารถชักจูง ให้ความสนใจต่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 5) เป็นเทคนิคใน
ด้านการศึกษา ชักนาให้ผู้ที่อยู่ในวัยเรียน วัยศึกษาได้พยายามมองอนาคต และเกิดความตระหนักว่า
เขาสามารถสร้างอนาคตได้ สามารถเลือกสรรในสิ่งที่ดีกว่าได้ และ 6) ช่วยสร้างปรัชญาแห่ งชีวิต

13

กฤษดา กรุดทอง, “การวิจัยอนาคต,”วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนา, 12-18.
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ช่วยให้คนคิด อย่า งเป็น ระบบ ทาให้เ ปลี่ย นบทบาทของตนเอง เป็น การเตรีย มตัว ปูอ งกัน ต่อ
ปั ญหาล่วงหน้า14
จุมพล พูภัทรชีวิน อ้างถึงใน พีรศักดิ์ วรฉัตร ได้นาเสนอถึงประโยชน์ของการศึกษาและ
วิจัยอนาคตว่าเป็นการศึกษาและการวิจัยอนาคตมีประโยชน์หลายประการ ซึ่งสามารถสรุปแต่ละข้อ
ดังต่อไปนี้ 1) การศึกษาและการวิจัยอนาคตช่วยให้ได้ข้อมูลที่ สาคัญ และจาเป็นเกี่ยวกับอนาคตที่
จะนามาใช้ในกระบวนการตัดสินใจ การกาหนดนโยบาย และการวางแผน 2) ช่วยเตรียมมนุษย์ให้มี
ความพร้อมที่จะเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 3) กระตุ้นให้มนุษย์ทาการศึกษา
อนาคตอย่างมีสติ 4) ช่วยให้มนุษย์เห็นถึงความสาคัญ และความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ทาให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างกันมาก 5) ช่วยชี้นาและเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
ความคิด 6) ช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 7) ช่วยกระตุ้นให้มนุษย์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใฝุหาความรู้
โดยการเป็นผู้สร้างความรู้มากกว่าเรียนสิ่งที่ผู้อื่นบอกหรือทามาแล้วแต่เพียงอย่างเดียว 8) ให้แนวคิด
ในการพัฒนาปรัชญาชีวิตที่ผสมกลมกลืน และ9) ให้สันทนาการและความสนุกสนานเพลิดเพลิน15
วิโรจน์ สารรัตนะ ได้สรุปให้เห็นถึงประโยชน์ของการศึกษาอนาคตในหนังสือการวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา: แนวคิดและกรณีศึกษา ไว้ว่า 1) ช่วยในกระบวนการตัดสินใจ กาหนดกรอบ
การทางานในการตัดสินใจเผื่อ การวางแผน โดยมีข้อ ตกลงเบื้องต้น ที่ส ามารถได้มาด้วยการศึกษา
อนาคต ซึ่งต้องเป็นพื้นฐานให้นักวางแผนนาไปพิจารณาประกอบการวางแผนการกาหนดนโยบาย
หรือตัดสินใจได้ หรือช่วยในการตัดสินใจหาทางปูองกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนกลายเป็นปัญหา
ขั้นวิกฤต และการตัดสินใจเพื่อให้มีการกระทากับโอกาสที่คาดว่าจะเป็นไปได้และเหมาะสม หรือช่วย
ในการตัดสินใจ เลือกวิธีการปูองกันปัญหาจากหลายๆวิธีที่นักอนาคตได้เสนอทางเลือกเอาไว้ให้ หรือ
ช่วยให้สามารถประเมินทางเลือกของนโยบายและการปฏิบัติเนื่องจากนักอนาคตได้ช่ว ยประเมิน
ทางเลือกต่างๆ เอาไว้ โดยวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เป็นไปได้ที่จะมีต่อโลกแห่งอนาคตนั้น หรือช่วยเพิ่ม
โอกาสในการเลือกสรร จากทางเลือ กหลายๆทางที่เ สนอแนะไว้ 2) ช่ว ยในการเตรียมคนสาหรับ
อนาคตที่กาลังเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ การศึกษาความเป็นไปได้ของอนาคต จะทาให้ประชาชนเกิด
14

สาคร มหาหิงคุ์, การวิจัยเชิงอนาคต (Futures Research), เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม
2559, เข้าถึงได้จาก http://doctorsakorn.gagto.com/?cid=98067.
15
จุมพล พูลภัทรชีวิน , “การปฏิบัติการวิจัยด้ว ย EDFR,” วารสารบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 1, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2548) : 19, อ้างถึงใน พีระศักดิ์ วรฉัตร,
“รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ ตามแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow) ในวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ”
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความเป็นผู้นา และการบริหารการศึก ษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, 2550).

26
ความมั่นใจในตนเอง นอกเหนือจากนี้ ยังทาให้เกิดความมั่นใจ และมองอนาคตในแง่ดี สามารถจัดการ
กับปัญหาต่างๆด้วยความสนใจ 3) ส่งเสริมให้เกิดความปรองดองและร่วมมือ เนื่องจากอดีตเป็ นสิ่งที่
ผิดพลาดมาแล้ว แต่สาหรับอนาคตเป็นโลกแห่งความฝันที่สามารถทาให้เกิดเป็นจริงได้ หากใช้ความ
พยายาม 4) ช่วยในการสร้างสรรค์ การศึกษาอนาคตจะสามารถชักจูงและให้ความสนใจต่ อการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพราะการมองอนาคตที่ห่างไกลออกไปมากกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
และสามารถมองได้อย่างสร้างสรรค์ มีอิสระในการคิด และมีความเป็นไปได้ 5) เป็นเทคนิคในด้าน
การศึกษา อนาคตเป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมอย่างหนึ่งที่จะช่วยชักจูงให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความตระหนัก
ว่า จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้น เพื่อสนองความต้องการได้ และ6) ช่วยในการสร้าง
ปรัชญาแห่งชีวิต การศึกษาอนาคตจะช่วยให้บุคคลเกิดความคิดเกี่ยวกับเปูาหมายชีวิตอย่างเป็นระบบ
ซึ่งจะทาให้บุคคลเปลี่ยนบทบาทของตนเองเป็นการเตรียมตัวเพื่อปูองกันต่อปัญหาล่วงหน้า16
4. เทคนิคการพยากรณ์
การศึกษาวิธีการพยากรณ์ ได้เริ่มขึ้นอย่างจริงจัง เมื่อปี ค.ศ. 1907 โดย เอส. โคลอม
กิลฟิลแลม (S. Colum Gilfillam) เป็นบุคคลแรกที่พยายามให้ความหมายสิ่งที่เราเรียกว่า การพยากรณ์
เชิงสารวจ และเป็นบรรทัดฐาน ต่อมาในปี ค.ศ. 1944 ออสซิพ เฟรชเชียม (Ossip Flechtheim) ได้
กาหนด คาว่า “Futrology” ขึ้น เพื่อใช้อธิบายการศึกษาอนาคตในเชิงวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม
วิชาอนาคตศาสตร์ก็ยังไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์เท่าใดนัก จนกระทั่งเข้าสู่ปี ค.ศ. 1960 การวิจัยอนาคต
เริ่มมีเทคนิคพยากรณ์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ และมีความชัดเจนมากขึ้น17 ซึ่งได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์ใน
การกาหนดนโยบายและวางแผน สาหรับเทคนิคการพยากรณ์นั้น Joseph E.C. อ้างใน วิโรจน์
สารรัตนะ ได้จาแนกหลักการพื้นฐานไว้ 3 ลักษณะได้แก่ 1) การพยากรณ์เชิงสารวจ (Exploratory
Forecasting) เป็นการพยากรณ์ที่อาศัยปรากฏการณ์ ในอดีตและปัจจุบันเป็นแนวโน้มที่บอกถึง
อนาคตที่เป็นไปได้ โดยให้ความสนใจเกี่ยวกับอนาคตที่เป็นไปได้ (Probable Future) และโอกาสที่จะ
เป็นไปได้ (Plausible Future) 2) การพยากรณ์เชิงปทัสถาน (Normative Forecasting) เป็นการ
พยากรณ์ที่เริ่มต้นจาก เปูาหมาย (Goal) ในอนาคตที่พึงปรารถนาไว้ก่อน แล้วจึงสร้างทางเลือกที่
เป็นไปได้ ที่จะให้เกิดผลตามเปูาหมายที่พึงปรารถนาที่กาหนดได้หรือให้ความสนใจเกี่ยวกับอนาคตที่
น่าจะเลือก (Preferable Future) และ 3) การพยากรณ์ที่อาศัยรูปแบบหรือแบบจาลอง (Forecasting
Modeling หรือ Forecasting Simulation) โดยอาศัยกฎเกณฑ์ธรรมชาติมาเป็นแนวทางใน
16

วิโรจน์ สารรัตนะ, การวิจัยทางการบริ หารการศึกษา แนวคิดและกรณีศึกษา
(กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน์, 2554).
17
กฤษดา กรุดทอง, “การวิจัยอนาคต,”วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนา, 12-18.
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การพยากรณ์ เช่น กฎ ธรรมชาติทางกายภาพ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อนามาเป็นรูปแบบหรือแบบจาลองที่จะทาความเข้าใจโครงสร้างของอนาคตที่จะพยากรณ์ 18
จากการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิควิจัยอนาคต เพื่อนามาใช้ประกอบการวิจัย ทาให้ทราบว่า
การวิจัยอนาคตมีวิธีการหรือเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบต่าง ๆ จากหลักการพื้นฐานของการศึกษา
อนาคต สามารถจาแนกได้ 18 วิธี คือ 1) เทคนิค การพยากรณ์เ ชิง สารวจแนวโน้ม (Trend
Exploratory Forecasting) เป็นการสารวจเรื่องราวในอดีต เพื่อแสวงหาแนวทางที่สืบเนื่องมาสู่
ปัจจุบันและสู่อนาคตโดยเชื่อว่าแนวโน้มของสิ่งต่างๆ เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันไป 2) เทคนิคการพยากรณ์
แบบเดลฟาย (Delphi Forecasting) เป็นการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับความคาดหวังเรื่องอนาคตจากบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง 3) เทคนิคการ
พยากรณ์แบบเมตริกซ์ (Matrix Forecasting) หรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ เป็นเทคนิค
ที่แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ อาจมีผลกระทบต่อกันและกันได้อย่างไร ใช้เป็นวิถีทาง
สาหรับพิจารณาว่าแรงผลักดัน ต่า ง ๆ ล้ว นมีส่ว นในการสร้างอนาคตอย่างไร ซึ่ง เป็นการแยกแยะ
อนาคตที่มีความซับซ้อนเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ โดยแต่ละองค์ประกอบย่อยมีอิสระออกจากกัน ให้มี
การเปรี ยบเที ย บซึ่งกัน และกัน เช่น ในด้านประสิทธิผล การลงทุน และผลที่ได้ ความเป็นไปและ
ความต้องการ 4) เทคนิคการพยากรณ์แบบวงล้ออนาคต (Futures Wheel Forecasting) เป็น
เทคนิคการประเมินความคงที่ภายในของการพยากรณ์แนวโน้ม โดยเริ่มปัญหาที่ศูนย์กลางแล้ วจาก
ปัญหานี้จะทาให้เกิดสิ่งต่างๆ เชื่อมโยงออกไป 5) เทคนิคการพยากรณ์สถานการณ์จาลอง (Simulation
Forecasting) เป็นการสร้างอนาคตจาลอง และใช้พยากรณ์ความเป็นไปได้ของอนาคต 6) เทคนิค
การพยากรณ์แบบภาพอนาคต (Scenario Forecasting) เป็นเทคนิคที่ใช้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ
อนาคต เป็นแนวทางในการแสดงความคิด เห็น ในเชิง สร้า งสรรค์เ กี่ย วกับ อนาคตที่เป็นไปได้ และ
กระบวนการสร้างภาพทาให้ผู้เขียนหรือผู้อ่านได้แนวทางในการตรวจสอบอนาคตและการตัดสินใจใน
แนวทางต่าง ๆ 7) เทคนิคการพยากรณ์แบบแขนงต้นไม้สัมพันธ์ และแผนที่บริบท (Relevance Tree
and Contextual Map Forecasting) เป็นวิธีการพยากรณ์ที่มุ่งเปูาหมายเป็นหลัก โดยมีทางเลือกต่าง ๆ
เป็นแนวทางเพื่อไปสู่เปูาหมายอนาคตที่ตั้งใจไว้ เทคนิคนี้เป็นการวางแผนว่าเราจะไปสู่อนาคต หรือ
หลีกเลี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างไร และเป็นเครื่องมือสาหรับการกาหนดข้อจากัด และการตัดสินใจ
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายอนาคตที่ตกลงไว้ 8) เทคนิคการระบุค่าใช้จ่าย และวิธีการปฏิบัติ สาหรับการ
แก้ปัญหา (Cost – Benefit Analysis) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาเกณฑ์ที่จะนามาใช้ ในการ
ประเมินผล การอธิบาย ทางเลือกต่าง ๆ การระบุค่าใช้จ่ายและวิธีการปฏิบัติสาหรับการแก้ ปัญหาแต่
18

E. C. Joseph, 1974, อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, อนาคตนิยมทางการศึกษา:
หลักการ ทฤษฎี และบทวิเคราะห์ (กรุงเทพฯ: อักษราพิพัฒน์, 2532), 11-12.
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ละทาง เป็นต้น เพื่อให้ ผู้ที่มีหน้าที่ต้องตัดสินใจ สามารถเลือกแนวทางการปฏิบัติระหว่างโปรแกรม
และนโยบายอย่างเต็มที่และมีความหมาย 9) การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) วิธีการนี้ตั้งอยู่
บนข้อเท็จจริงที่ว่านักวางแผนมักเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของระบบ และภายในระบบย่อมประกอบด้วย
องค์ประกอบต่างๆ ระบบอาจหมายถึง กลุ่มของสิ่งต่างๆ ผู้ที่ทาหน้าที่วิเคราะห์ระบบจะช่วยผู้ที่ทา
หน้าที่ในการตัดสินใจได้เลือกแนวทางในการปฏิบัติ โดยการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ประสิทธิผล และ
ความเสี่ยงของการปฏิบัติ แต่ละทาง 10) การทานายและการวางแผนอย่างเป็นระบบ (Technology
Assessment) เป็นวิธีการอธิบายถึงค่าใช้จ่ายและผลที่ได้ของเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเน้นการพิจารณา
สภาพแวดล้อมและสังคมที่มีต่อโปรแกรม หรือผลิตผลที่ต้องการศึกษา 11) การวิจัยดาเนินการ
(Operations Research) เป็นวิธีการที่นาเอาวิธีการและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา
ซึ่งในปัจจุบันได้ใช้ในการศึกษาด้านการทหาร อุตสาหกรรม การวางแผนโรงพยาบาล และด้านการ
ปกครอง เป็นต้น 12) เทคนิคการพยากรณ์แบบวิเคราะห์ของมอนติคาร์โล (Monte Carlo Analysis
Forecasting) เป็นวิธีการที่เน้นกระบวนการทางสถิติเพื่อการวิจัยในสิ่งที่สัมพันธ์กับความเป็นไปได้
ของสิ่งที่จ ะเกิดขึ้นที่ได้จัดลาดับก่อนหลังไว้แล้ว 13) เทคนิคการพยากรณ์แ บบ Morphological
(Morphological Forecasting) เป็นวิธีการที่ผสมผสานเอาวิธีการแบบ การพยากรณ์เชิงสารวจ
(Exploratory Forecasting) การพยากรณ์เชิงปทัสถาน (Normative Forecasting) และการ
พยากรณ์ที่อาศัยรูปแบบหรือแบบจาลอง (Forecasting Modeling หรือ Forecasting Simulation)
มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาปัจจุบันหรืออนาคตหรือโอกาสต่าง ๆ โดยมีความมุ่งหมายที่จะพิจารณา
และสร้างแนวทางแก้ปัญหาเพื่อจะนามาใช้เป็นเปูาหมาย 14) เทคนิคการพยากรณ์แบบทางเลือก
(Alternative Futures) อนาคตที่น่าเป็นไปได้จะแตกต่างไปจากอนาคตที่วางโครงร่างไว้ 15) เทคนิค
การพยากรณ์เชิงสถิติของเบเชี่ยน (Bayesian Statistical Forecasting) เป็นวิธีการที่เป็นระบบที่ใช้
สาหรับการอ้างเหตุผลทางสถิติเกี่ยวกับอนาคตที่ไม่แน่นอน และการตัดสินใจในสิ่งที่ไม่แน่ใจ 16) เทคนิค
การพยากรณ์แบบอาศัยพลังขับ (Force Analysis Forecasting) แรงผลักดันอาจจะเป็นเหตุการณ์
ความกดดัน ปัญหา ประชากร โอกาส เทคโนโลยี ปฏิกิริยาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงจะได้รับ
การพิจารณาวิเคราะห์ และพยากรณ์ว่าอนาคตของสิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อสิ่งที่เรากาลังสารวจ
หรือไม่ 17) เทคนิคการพยากรณ์แบบลูกโซ่สัมพันธ์ของมาสคอฟ (Maskov Chain Forecasting) การ
วิเคราะห์กฎเกณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีความเป็นไปได้ และเป็นกระบวนการที่ใช้รูปแบบของการ
จัดลาดับทางคณิต ศาสตร์ โดยใช้ห ลัก ทางคณิต ศาสตร์ม าอธิบ ายกระบวนการต่า ง ๆ ว่ามีการ
เคลื่อนไหวที่เป็นลาดับขั้นตอนอย่างไร และใช้สาหรับวิเคราะห์เหตุการณ์หรือแนวโน้มปัจจุบันเพื่อ
ความมุ่งหมายที่จะพยากรณ์หรือคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 18) เทคนิคพยากรณ์แบบสิ่งบอกเหตุ
(Precursor Forecasting) เป็นการมองสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงปัญหา และโอกาสที่จาเป็นต่อ
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ผู้พยากรณ์ ที่จะพิจารณาเรื่องเฉพาะด้าน เช่น การศึกษา ซึ่งจะพิจารณาว่า “อะไรจะเกิดขึ้นได้ ถ้า…..”
เป็นการค้นหาส่วนหนึ่งของอนาคตซึ่งจะได้รับการควบคุม 19
เทคนิ คการพยากรณ์ดังกล่ าวข้างต้น ได้ มีการนาไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ตามความ
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อนาไปใช้พยากรณ์แนวโน้มหรือทางเลือกอนาคต การประเมิน
คุณค่า การคาดการณ์ การเสนอแนะ การวางแผนและการกาหนดนโยบาย การควบคุมโดยการ
จัดเตรียมแผน และข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ นอกจากเทคนิคการพยากรณ์ทั้ง 18 วิธีที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ในปี ค.ศ. 1980 โรเบิร์ต บี แท็กซ์เตอร์ (Robert B. Textor) ได้คิดค้นการวิจัยอีเอฟอาร์ หรือ
Ethnographic Futures Research: EFR ซึ่งหมายถึง การวิจัยเพื่อศึกษาหรือคาดการณ์ถึงแนว
ทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในอนาคต 20 และต่อมาจุมพล พูลภัทรชีวิน ก็ได้พัฒนา
เทคนิคการวิจัยแบบ อีดีเอฟอาร์ หรือ Ethnographic Delphi Futures Research : EDFR โดยใช้
เทคนิคเดลฟายและการวิจัย อนาคตอีเอฟอาร์ มาผสมผสานกัน ซึ่งเทคนิคนี้เป็น เทคนิคการวิจัยที่
ตอบสนองจุดมุ่งหมายและความเชื่อพื้นฐานของการวิจัยอนาคต21
สาหรับงานวิจัยเรื่อง อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นการศึกษาอดีต
เริ่มจากประวัติ ความเป็นมา สภาพในปัจจุบัน เพื่อสะท้อนภาพอนาคต ซึ่งจากการศึกษาทาให้เห็น
สภาพปัญหาที่เกิดมาตั้งแต่อดีต จึงสอดคล้องกับ เทคนิคการสร้างภาพอนาคตเป็นเทคนิค การเขียน
เรื่องราวเกี่ยวกับอนาคต เป็นแนวทางในการแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับ อนาคตที่
เป็ น ไปได้ และกระบวนการสร้ างภาพอนาคต จะทาให้ ได้แนวทางในการตรวจสอบอนาคต และ
การตัดสินใจในแนวทางต่าง ๆ โดยเขียนเป็นเรื่องราว และเนื้อหาจะกล่าวถึงว่าเราจะก้าวจากปัจจุบัน
ไปสู่อนาคตได้อย่างไร 22 จะมีประโยชน์มากสาหรับการสื่อสารอนาคตที่เป็นไปได้ ซึ่งสามารถทาให้ผู้ที่
มิใช่ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ สามารถทาความเข้าใจได้โดยง่าย การสารวจและอภิปรายทางเลือกต่าง ๆ
การสร้างสรรค์ทางเลือกนั้น ๆ เป็นทางที่เป็นไปได้ เช่น นวัตกรรม และจินตนาการ การสารวจผลใน
อนาคตจากนโยบายทางสังคม และเทคโนโลยีปัจจุบัน การเสนอแนะอนาคตเฉพาะอย่างการพยากรณ์
เกี่ยวกับตัวเอง โดยเทคนิคการสร้างภาพอนาคต เป็นแบบแผนหนึ่งของวิจัยอนาคต พัฒนาขึ้นในปี
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วิโรจน์ สารรัตนะ, การวิจัยทางการบริหารการศึกษา แนวคิดและกรณีศึกษา (กรุงเทพฯ:
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30
ค.ศ. 1950 โดย เฮอร์แมน คาน (Herman Kahn) ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในเอกสารของ
ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ได้กล่าวถึงแนวคิดดังกล่าวว่าถูกนามาใช้เป็นรูปแบบในการวางแผน
ทางทหารของกองทัพสหรัฐอเมริกา โดยมีการจินตนาการว่าศัตรูจะโจมตีด้วยวิธีการใด และจะหา
วิธีการรับมือหรือตอบโต้เช่นไรจึงประสบชัยชนะ ซึ่งต่อมาในต้นทศวรรษที่ 60 ได้มีการอาศัยแนวคิด
ดังกล่าวในการวางแผนเชิงยุ ทธศาสตร์ โดย เฮอร์แมน คาน (Herman Kahn) ได้ให้ คานิยามของ
เทคนิคการสร้างภาพอนาคตไว้ว่า “เป็นการสร้างลาดับเหตุการณ์เชิงสมมติฐาน เพื่อจุดมุ่งหมายใน
การเน้นความสนใจไปที่กระบวนการที่เป็นสาเหตุและจุดตัดสินใจ”23การสร้างภาพอนาคต(Scenario)
แบ่ ง ได้ เ ป็น 2 ประเภทที่ส าคัญ คือ การสร้า งภาพอนาคตเพื่อการพั ฒ นา (Developmental
Scenario) จัดทาขึ้นในปัจจุบันโดยการใช้สารสนเทศ จินตนาการ ตรรกศาสตร์ เพื่อสนองแนวทางที่
สามารถดาเนินการได้ในอนาคต และ การสร้างภาพอนาคตตามเปูาหมาย (Goal-Based Scenario)
ทาโดยการกาหนดเปูาหมายไว้ก่ อนแล้ว เสนอโอกาส หรือวิธีการที่จะทาให้บรรลุเปูาหมายนั้น ซึ่ง
การสร้างภาพอนาคตทั้ง 2 ประเภท จะช่วยในการวางแผน การตัดสินใจ และการพยากรณ์อนาคต
ซึ่ง ในที่นี้เ น้น กระบวนการที่จ ะนาไปสู่ก ารดาเนิน การที่เ หมาะสมในอนาคตที่เ ป็น ไปได้ ดัง นั้น
การศึกษาค้นคว้าคุณภาพของการสร้างภาพอนาคตจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลและข้อเสนอแนะ
ของผู้เขียน โดยที่การสร้างภาพอนาคตจะมีลักษณะที่สาคัญคือ การสร้างภาพอนาคตมีลักษณะเป็นข้อ
สมมติฐานของเหตุการณ์ในอนาคต (Hypothetical) แนะทางเลือกที่น่าเป็นไปได้ในอนาคต และ
การสร้างภาพอนาคตมีลักษณะเป็นเพียงภาพร่าง (Sketch) ของอนาคตที่เป็นไปได้ ที่ต่อเนื่องกันเป็น
ลูกโซ่ เป็นภาพรวม (Holistic) ของสถานการณ์ที่เป็นไปได้ในอนาคต หรือแนวโน้มของปรากฏการณ์
ตามเงื่อนไขทางเลือกอนาคตแบบต่าง ๆ24
เนื่องจากการสร้างภาพอนาคต เป็นการพยายามที่จะวิเคราะห์แนวโน้มของเหตุการณ์ที่
น่ าจะเป็ น ไปได้ในอนาคต ในลั กษณะภาพรวม เพื่อสามารถนาไปใช้ในการวางแผนอนาคต เป็ น
การเน้นถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลสาหรับแต่ละแนวโน้มที่ศึกษา การใช้กลวิธีนี้จะทาให้ได้แนวทาง
สาหรับอนาคตหลายแนว นอกจากนั้น การเน้น ผลที่อ าจเป็น ไปได้ทั้ง หมดทั้ง ปวงจะครอบคลุม
ทางเลือกที่อาจมองข้ามไปถ้าใช้วิธีการอื่น ๆ การสร้างภาพอนาคตมีประโยชน์ในการแสวงหาแนวทาง
อนาคตเกี่ยวกับสังคม เจตคติ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่านิยม เป็นต้น แม้ว่าการสร้างภาพอนาคต
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จะไม่มีหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน แต่ก็มีนักวิจัยหลายท่านได้นาเสนอขั้นตอนในการสร้างภาพ
อนาคตไว้หลายรูปแบบ ดังนี้
เบลล์และเจมส์ ได้เสนอขั้นตอนของการสร้างภาพอนาคตไว้ ดังนี้ 1)กาหนดขอบเขตของ
สิ่งที่จะศึกษา 2) กาหนดขอบเขตของเวลาที่จะสร้างภาพอนาคต โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 5-10 ปี
3) เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีผลกระทบต่อขอบเขตของสิ่งที่จะศึกษาโดยใช้ยุทธวิธีในการวางแผน เช่น
การวิเคราะห์แ นวโน้ม โดยสารวจจากผู้เ ชี่ย วชาญ กลวิธีเ ดลฟาย วงล้อ อนาคต การวิเ คราะห์
ผลกระทบไขว้ ค้นคว้าจากเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ เป็นต้น 4) บรรยายองค์ประกอบภายใน ของขอบเขต
ของสิ่งที่สนใจถึงความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ขององค์ประกอบที่สามารถบรรลุผลตามเปูาหมาย
ที่ต้องการ 5) กาหนดความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น อุปสรรคและผู้ที่เกี่ยวข้อง
6) สร้างภาพอนาคตที่เกิดจากข้อมูล ที่รวบรวมได้จากข้อ 3 – 5 ซึ่งสร้างในภาพอนาคตนี้จะต้อง
พิจารณาถึงแนวโน้มและความเป็นไปได้ของอนาคต 7) การสร้างภาพอนาคตขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์
ภายนอก เช่น ภาพอนาคตที่ได้เหมาะกับข้อมูลหรือไม่ ข้อตกลงมีความเป็นจริงและเที่ยงตรงเพียงใด
และ 8) นาภาพอนาคตที่ได้ไปใช้แนะแนวทางในการวางแผน และชี้ทิศทางของอนาคต25
นอกจากนี้ วิ ล สั น ได้ พัฒ นาขั้ น ตอนของการสร้า งภาพอนาคตเป็ น 3 ขั้น ตอน ดั ง นี้
ขั้นตอนที่ 1 การพยากรณ์การเกิดเหตุการณ์ในแต่ละด้าน ในขั้นตอนแรกนี้จะต้องทาการรวบรวม
ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานของการวิเ คราะห์แนวโน้มของอนาคตในส่วนต่างๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจสังคม
กฎระเบียบต่างๆ การเมือง เทคโนโลยี การเงิน เป็นต้น ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ หรือ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ วิธีการนี้จะประมาณความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่มีต่อเหตุการณ์อื่น
ด้วย โดยนาแนวโน้มที่ได้จากขั้นตอนที่ 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)
จากขั้นตอนต่าง ๆ ของการสร้างภาพอนาคตที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า
การที่จะสร้างภาพอนาคตขึ้นมาได้นั้นจะต้องอาศัยเทคนิคการพยากรณ์ หรือการทานายแนวโน้มก่อน
โดยการที่จะทานายแนวโน้มได้นั้นจาเป็นจะต้องใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อใช้ในการทานายแนวโน้ม
ในอนาคตออกมาก่อนที่จะนาข้อมูลที่ได้จากการทานายแนวโน้มนั้นไปทาการเขียนเป็นภาพอนาคต
โดยในการนาเสนอในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิควิธีการวิจัยแบบ EDFR ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคนิค
การวิจัย 2 วิธี มาผสมผสานกัน คือ เทคนิคการวิจัยแบบ EFR กับการวิจัยแบบ Delphi 27 โดยมีข้อดี
คือ เป็นเทคนิคการวิจัยที่รวมจุดเด่นหรือข้อดีของเทคนิค EFR และ Delphi ทาให้ช่วยแก้จุดอ่อนของ
แต่ละเทคนิ คได้เป็น อย่ างดี ซึ่งเป็ นเทคนิคการวิจัยอนาคตที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายและความเชื่อ
พื้นฐานของการวิจัยอนาคตมากที่สุดวิธีหนึ่งที่มีการปรับปรุงวิธีการให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสม
มากขึ้น28
ซึ่งผู้วิจัยได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ ว่าเทคนิควิจัยแบบ EDFR เป็นทั้งวิธีในการ
วิจัยหรือในการคาดการณ์อนาคต และเป็นทั้งเทคนิคการสื่อสารระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น ในการวิจัย
ที่ มี ลั ก ษณะเช่ น นี้ ก ารเลื อ กกลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ส าคั ญ มากที่ สุ ด เรื่ อ งหนึ่ ง เนื่ อ งจาก
ผู้เชี่ยวชาญควรจะเป็นกลุ่มบุคคลที่มองหรือคาดการณ์อนาคตได้ชัดเจนและถูกต้อง การกาหนดและ
เตรี ย ม กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญต้ อ งได้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ เ ชี่ ย วชาญในเรื่ อ งนั้ น ๆ อย่ า งแท้ จ ริ ง จะท าให้
ผลการวิจัยน่าเชื่อถือมากขึ้น29 ดังนั้น ถ้าจุดมุ่งหมายของการศึกษาต้องการให้มีผลถึงการเปลี่ยนแปลง
จาเป็นที่จะต้องใช้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการศึกษา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนก็มีความต้องการที่จะรับรู้
ข้อมูล แลกเปลี่ ยนความเชี่ยวชาญซึ่งกันและกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการวาง
แผนการกาหนดนโยบาย ดังนั้นการวิจัยอนาคตทั่วไปจึงนิยมใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล สาหรับ
เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ในการวิจัยอนาคต จะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากการวิจัยธรรมดา
เพราะต้องเน้นผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ดังนั้นการเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจึงมีลักษณะ
ที่เป็ นแบบเจาะจง (purposive) และถ้ามีจุดมุ่งหมายที่จะให้ เกิดผลในการเปลี่ยนแปลงองค์กร
หน่วยงานหรือสังคมที่กาลังศึกษาอยู่ ก็ต้องมีข้อกาหนดในการเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพอสมควร 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 อัตราส่วนหรือสัดส่ วนระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ผู้วิจัย
จะต้องเป็นผู้กาหนดตามบริบทในการศึกษาเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ยังสมารถใช้เทคนิค snowball ใน
การเลื อ กผู้ เ ชี่ ย วชาญโดยค านึ ง ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ ผู้ วิ จั ย ก าหนดไว้ ซึ่ ง จ านวนของ
ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการวิจัยควรมีประมาณ 17 – 21 คน ตามที่แมคมิลแลนด์ ได้ทาการวิจัยโดยใช้
เทคนิค Delphi แล้วพบว่า ถ้าผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 17 คนขึ้นไป ค่าความคลาดเคลื่อน (Error) จะ
ลดลง และจะเริ่มคงที่คือ 0.02 ซึ่งไม่ใช่เกณฑ์มาตรฐาน เพราะฉะนั้นวิธีที่ปลอดภัยคือ มากกว่า 17
คน การเลือกจานวนผู้เชี่ยวชาญ 17 คนไม่ใช่เกณฑ์มาตรฐาน บางเรื่องที่ศึกษานั้นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอาจ
เป็นกลุ่มเฉพาะเจาะจงมาก ซึ่งสามารถนาเสนอให้เห็นการลดลงของค่าความคาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
จานวนผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ดังตาราง 130
ตารางที่ 1 แสดงการลดลงของค่าความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับจานวนผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยตามเทคนิค
เดลฟาย (Delphi technique)
จานวนผู้เชี่ยวชาญ
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 มิได้อยู่ที่การทานายที่ถูกต้อง เพียงแต่เป็นการสารวจ
ทางเลือก แนวโน้มต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ในอนาคตมากที่สุด เพื่อที่จะได้หาวิธีที่สร้างอนาคตที่พึงประสงค์
ให้เกิดขึ้น ขจัดอนาคตที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไป หรือเผชิญหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าหากจะ
เกิดขึ้นจริง ซึ่งการเตรียมตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (preparing subjects) เป็นเรื่องที่สาคัญมาก 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.
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เวลามาก จึงต้องได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น ผู้วิจัยจะต้องมีการติดต่อ
หรือประสานไว้ล่วงหน้าก่อน และจะต้องอธิบายถึงจุดมุ่งหมายขั้นตอนและระเบียบวิธี เวลาที่จะใช้ใน
แต่ละรอบ เน้นย้าให้เห็นความสาคัญของการวิจัยอย่างชัดเจน ทั้งจุ ดมุ่งหมายและประโยชน์ของการ
วิจัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญมากที่สุด โดยวิธี วิจัยเทคนิค EDFR มี
ขั้นตอนดังนี้
5.1 ขั้นตอนวิธีวิจัยแบบเทคนิค EDFR
เมื่ อ ผู้ ที่ ต้ อ งการศึ ก ษาอนาคตหรื อ นั ก วิ จั ย อนาคตได้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญส าหรั บ การ
ดาเนินการศึกษาวิจัยแล้ว 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 หรื อไม่พึงประสงค์ ด้านบวกหรือ ด้านลบ
พูดรวมกันออกมาได้ในคราวเดีย วกัน เพื่อ แสดงความเป็น ไปได้ ที่จ ะเกิด ขึ้น 31 การสัม ภาษณ์ แบบ
EDFR นั้น เปิด โอกาสให้ผู้วิจัย หรือ ผู้สัม ภาษณ์เ พิ่ม ประเด็น แนวโน้ม ที่เ รา ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญคนแรกๆ ผนวกเข้าไปกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญคนต่อๆ ไป เพราะจุดมุ่งหมายของผู้วิจัย
คือ ต้องการศึกษาแนวโน้มที่มีโ อกาสเกิด ขึ้นให้ม ากที่สุด เท่าที่จะมากได้ ฉะนั้น จึง ผนวกเข้า ไปได้
ตลอดเวลา เมื่อผู้ศึกษาหรือผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจนครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนต่อไป
คือ การข้อมูลที่ได้จากการสัม ภาษณ์ผู้เ ชี่ย วชาญมาวิเ คราะห์แ ละสัง เคราะห์เ พื่อ เขีย นแนวโน้มใน
แบบสอบถาม ดังแสดงข้อมูลไว้ในหัวข้อ 1.5.2 แล้วนามาสร้างและพัฒนาเครื่องมือซึ่ง ถือว่าเป็น
ขั้นตอนที่สาคัญและยากที่สุดของการวิจัยด้วยเทคนิคนี้ กล่าวคือ นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญทุกคนมารวมกัน ตัดทอนข้อความที่ซ้ากันหรือตัดส่วนที่เกินไปจากกรอบของการวิจัยที่
กาหนดไว้ออกไป โดยการหาถ้อยคาที่ครอบคลุมข้อความทั้งหมด ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องพยายามรักษาถ้อยคา
ของผู้ให้ สัมภาษณ์ไว้ ใ ห้ม ากที่ส ุด การเขีย นควรเป็น ภาษาที่สั ้น กะทัด รัด โดยพยายามรัก ษา
ความหมายเดิมของผู้เชี่ยวชาญให้มากที่สุด เขียนแนวโน้มเพียงประเด็นเดียวใน 1 ข้อ ทั้งนี้เพื่อปูองกัน
มิให้ผู้เชี่ยวชาญเกิดความสับสนในประเด็นนั้นๆ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนต่อไป คือ การทา EDFR รอบที่
2, 3 โดยการนาแบบสอบถามที่สังเคราะห์ได้จากรอบ ที่ 1 ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ และนาผลที่ได้
จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน เพื่อทา การจาแนกข้อมูล หาฉันทามติ (Consensus)
ของผู้เชี่ยวชาญ ในการทา EDFR รอบที่ 2 และ 3 ในรอบนี้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะได้รับรู้ข้อมูล
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ศักดิพัน ธ์ ตัน วิมลรัตน์ , “ข้อเสนอแนวทางแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิล ปากรในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)”, 102.
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ปูอนกลับเชิงสถิติ (Statistical Feedbacks) เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวมโดยหาค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน
(Median) และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile Range) ของกลุ่มผนวกด้วยคาตอบเดิมของ
ตนเอง แล้วขอให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่ ทั้งนี้จานวนรอบของการทาวิจัย EDFR
ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลา และกาลังคนของ การวิจัย ซึ่งผู้วิจัยต้องพิจารณาจาก
คาตอบที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญว่ามีความเป็นเอกพันธ์แล้วหรือยัง มี Homogeneity ของคาตอบหรือมี
ฉันทามติ(Consensus) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมเรื่องที่ศึกษามากพอแล้วหรือยัง เมื่อคาตอบที่
ได้มีความเป็นเอกพันธ์ เกิดฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ วิจัยจึงนาผลที่ได้มาเขียนภาพอนาคต โดยใช้
การวิเคราะห์ผลตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งโดยทั่วไปถือตามเกณฑ์ที่มีแนวโน้มความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง
กล่าวคือ ค่ามัธยฐาน (Median) ที่ 3.5 ขึ้นไป และพิจารณา ความสอดคล้องของคาตอบ โดยพิจารณา
จากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range : Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 และต้องนาเสนอผลกา
วิจัยให้คนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย32
5.2 การเขียนแนวโน้มในแบบสอบถาม
ในการเขียนแนวโน้ม ในแบบสอบถาม ต้อ งใช้ภ าษาที่สั้น กะทัด รัด ชัด เจนคง
ความหมายเดิมของผู้เชี่ยวชาญไว้ให้มากที่สุด ถ้าผู้เชี่ยวชาญใช้ภาษาที่ชัดเจนดีแล้วไม่ควรปรับปรุง
แก้ไข หากไม่ชัดเจนก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขคาพูดนั้นให้ได้ตรงประเด็นให้มากที่สุด ภาษาที่ใช้ ควรจะใช้
ภาษาที่แสดงความเป็นกลางมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยผู้วิจัยต้องพยายามหลีกเลี่ยงภาษาที่จะส่อถึง
ทัศนคติ หรือความลาเอียงของผู้วิจัยลงไป หลังจากที่ คานวณค่าสถิติต่าง ๆ จากแบบสอบถามที่
ใช้ ในรอบที่ 2 แล้ว ผู้วิจั ย อาจจะตัดสินใจตัดแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้ระดับต่าออกในรอบที่ 3
เพราะฉะนั้น จะเหลือเฉพาะแนวโน้มที่อยู่ในระดับมาก เช่น 3.5 (ค่า median จากมาตราวัด 5
ระดับ) ขึ้นไปเป็นแบบสอบถามรอบที่ 3 ขอให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญประเมินหรือคาดการณ์ความเป็นไปได้
เฉพาะแนวโน้ มเหล่านั้น อีกหนึ่งรอบ เพื่อจะหาความสอดคล้อง หรือยืนยันผลการคาดการณ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญ33
5.3 การรายงานผล
วิธีการเขียนการรายงานผลนั้นควรใช้ภาษาทีอ่ าจจะเขียนด้วยภาษาที่เป็นทางการ มี
ศัพท์กะทัดรัดชัดเจนเหมือนการเขียนรายงานวิจัย ทั่วๆ ไป แต่เขียนแล้วให้อ่านมีความรู้สึกว่าราบรื่น
มิใช่ภาษาวิชาการมากไป คือคนทั่ว ๆ ไปอ่านแล้วรู้เรื่องเข้าใจ และสามารถที่นารายงานการวิจัยไป
เขียนตามหนังสือพิมพ์ ให้คนทั่วไปๆอ่านได้ฟังได้เข้าใจได้ สาหรับหลักการเขียนรายงานนั้น จะยึดเอา
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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
รอบที่ 2 ผนวกเข้าไปเสนอและอภิปรายผลได้ ไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าเน้นไปที่แนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นได้มากก่อน แต่ก็อาจมีแนวโน้มที่น่าสนใจในรอบที่ 2 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์แล้วก็ไม่ได้ศึกษา
ในรอบที่ 3 ซึ่งสามารถที่จะดึงมาเสนอแล้วอภิปรายผลได้ เพราะจุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยอนาคต
นั้น เพื่อสารวจแนวโน้มที่เป็น ไปได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยเลือกรายงานแนวโน้มที่มีความ
เป็นไปได้ในระดับมากขึ้นไป การระบุจานวนรอบหรือจานวนคน ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย งบประมาณ
เวลา และกาลังคนของการวิจัย แต่จริงๆ แล้วการที่จะหยุดที่รอบหนึ่งรอบใดนั้น การวิจัยอนาคตนั้น
จะดูว่าคาตอบที่เราได้ในรอบต่าง ๆ นั้นมีความเป็นเอกพันธ์แล้วหรือยัง มี homogeneity ของ
คาตอบ หรือมีฉันทามติ (consensus ) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมเรื่องที่ศึกษามากพอแล้วหรือ
ยัง โดยปกติทาประมาณ 3 รอบ แต่ EDFR นั้นเปิดโอกาสให้ทา 2 รอบได้ ถ้าตอบสนองจุดมุ่งหมาย
ซึ่งจะเรียกว่าเป็น mini EDFR กล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมายมีอิทธิพลต่อจานวนรอบ 34 โดยรายละเอียดของ
mini EDFR ได้นาเสนอไว้ในข้อ 15.4
5.4 รูปแบบต่างๆ ของเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR
รูปแบบต่าง ๆ นี้หมายถึง variations ของ EDFR ซึ่งมีหลายรูปแบบ แต่ปรัชญา
พื้นฐานยังคงเดิม แต่รูปแบบแปรเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับ จุดมุ่งหมายของการวิจัย งบประมาณ และเวลา
ดังนี้ 1) รูปแบบแรก คือ สัมภาษณ์ แล้วมีแบบสอบถาม 2 หรือ 3 รอบ จุดมุ่งหมายของจานวนรอบ คือ
ต้องการ refine consensus ของผู้เชี่ยวชาญ คือ จะกรองการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ ถ้ามีความ
สอดคล้องและครอบคลุมจุดมุ่งหมายของงานวิจัยแล้วก็หยุดได้ 2) รูปแบบที่ 2 เป็นรูปแบบที่เรียกว่า
mini EDFR ซึ่งก็ยังตอบสนองปรัชญาการวิจัยอนาคตอยู่นั่นเองคือการสัมภาษณ์แบบ EDFR บวกกับ
การส่งแบบสอบถามอีกเพียงรอบเดียวแล้วก็หยุด ถ้าเลือกทาวิธีนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่างหนึ่ง
อย่างใดก็ตาม สิ่งหนึ่งซึ่งควรจะทาก็คือการให้ข้อมูลย้อนกลับทางสถิติ (statistical feedback) ใน
รอบที่ 2 อย่างน้อยที่สุดก็คือค่าความถี่ของคาตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ปูอนกลับไปยังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ให้เขาไปพิจารณาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในรอบที่ 2 ของเขา ซึ่งเป็นลักษณะเด่นอันหนึ่งของวิธี
เดลฟาย หลังจากนั้นก็นาข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอผลเช่นเดียวกับ EDFR เต็มรูปเท่านั้น เป็นการ
ประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา 3) รูปแบบที่ 3 เป็นแบบ EDFR เต็มรูปแต่มีการปรับแบบสอบถามใน
รอบที่ 3 ให้สั้นลงในกรณีที่การวิจัยของเราได้ข้อมูลในแง่รายละเอียดมาจากการสัมภาษณ์ในรอบแรก
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แพรดาว สนองผัน, “ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3.” Journal of Education 37, 4 (Oct. - Dec.
2014): 44.
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แล้วทาแบบสอบถามรอบที่ 2 ทาขั้นตอนทุกอย่าง ซึ่งจะได้แบบสอบถามที่ยาวมาก หลังจากนั้นก็คิด
คานวณวิเคราะห์ข้อมูลทุกชนิด จะเป็นแบบ rating scale หรือรูปแบบอื่นตามสะดวก ที่สามารถ
ตอบสนองจุดมุ่งหมายการวิจัยได้ แล้วรอบที่ 3 ก็พิจารณาเอาเฉพาะแนวโน้มที่มีระดับความเป็นไปได้
มากหรือมากที่สุดมาศึกษาในรอบที่ 3 ในการสรุปผล35
กล่าวโดยสรุป สาระสาคัญของเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi
Futures Research) นั้นผู้วิจัยจาเป็นจะต้องเข้าใจถึงวิธีการอย่างท่องแท้เพื่อความสมบูรณ์ของการ
วิจัย ผู้วิจัยจึงต้องเข้ารายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้คือ การแบ่งเวลา การเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ:
เกณฑ์และวิธี การระบุผู้เชี่ยวชาญ การเตรียมตัวกลุ่มเชี่ยวชาญ การสัมภาษณ์แบบ EDFR การเขียน
แนวโน้มในแบบสอบถาม ปัญหาของแบบสอบถามและวิธีแก้ การรายงานผล จานวนรอบ การเขียน
รายงานการวิจัยแบบ EDFR และการประยุกต์เทคนิค EDFR ซึ่งนั้นจะทาให้ปัญหาการทาวิจัยที่จะ
เกิดขึ้นมีแนวทางปูองกันและแก้ไขทั้งนี้ยังสามารถดาเนินไปด้วยความราบรื่นได้36
6. อนาคตศาสตร์ทางการศึกษา (Educational Futurism)
ความสนใจเรื่องการทานายและควบคุมอนาคตนี้เริ่มมีตั้งแต่ทศวรรษ 1960 แต่เพิ่งจะ
แพร่หลายและจริงจังหลังจากที่ ออวิน ทอฟเลอร์ (Alvin Toffler) ได้เขียนหนังสือเรื่อง “Future
Shock” ออกจาหน่ายในปี 1970 ทอฟเลอร์ ได้ชี้ให้เห็นว่า สังคมมนุษย์ก้าวไปสู่อนาคตที่รวดเร็ว
เกินไป ทอฟเลอร์จึงได้เสนอแนวทางสาหรับสังคมในอนาคตที่จะต้องเผชิญกับ ภาวการณ์แนะแนว
วิกฤติการณ์ (Crisis Counseling) การควบคุมเทคโนโลยีไปจนถึงการใช้อนาคตวิทยาทางสังคม
(Social Futurism) แต่สิ่งสาคัญ คือ ความสามารถของระบบโรงเรียนและการศึกษาตลอดชีวิต
อนาคตศาสตร์การศึกษาเป็นเนื้อหาเฉพาะด้านของอนาคตศาสตร์ อุบัติขึ้นและพัฒนาไปตามแบบแผน
เดียวกับอนาคตศาสตร์โดยทั่วไป แต่จะมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น รูปแบบหรือ
ลักษณะโรงเรียนในอนาคต วิธีการศึกษาอนาคต ผลกระทบของอนาคตต่อการศึกษา ความจาเป็นที่
จะต้องมีนวัตกรรมทางการศึกษาบางประเภท เปูาหมายของการศึกษาในอนาคต นโยบายทางการ
ศึกษา ความต้องการทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป เนื้อหาและการจัดการหลักสูตร วิชาชีพของ
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ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์, “กลยุทธ์การบริหารองค์การด้วยฐานการสื่อสารของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557).
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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 าหรั บ ในประเทศไทยการศึ ก ษาอนาคตหรื อ การคาดการณ์ แ นวโน้ ม อนาคตทาง
การศึกษานามาใช้ในการปฏิรูปการศึกษาไทย ซึ่งได้ดาเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยฝุายที่เกี่ยวข้อง
ต่างก็พยายามพัฒนาและดาเนินการปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างมาก ซึ่งการจะพัฒนาการศึกษาไทยให้
ประสบความสาเร็จได้ในสภาพยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ จาเป็นต้องวางแผนและดาเนินการใน
เชิงรุกร่ว มด้ว ย นั่น หมายความถึง การให้ค วามสาคัญ กับ การคาดการณ์ แนวโน้มอนาคตทางด้าน
การศึกษา เพื่อนามาใช้ประกอบการจัดการศึกษาไทยได้สอดคล้องสภาพการเปลี่ยนแปลง หลีกเลี่ยง
อุปสรรคปัญหา และใช้ประโยชน์สูงสุดจากแนวโน้มอนาคตที่จะมาถึงในปั จจุบันการศึกษาเชิงอนาคต
ได้รับความสนใจเป็น อย่างมาก เพราะการศึก ษาเรื่องอนาคตถือว่าเป็นเรื่องที่ สาคัญที่จะสามารถ
พยากรณ์หรือคาดการณ์แนวโน้มผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งนักอนาคตนิยมมีความเชื่อว่า อนาคต
เป็นเรื่องที่สามารถทาการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ เขาเชื่อว่าความเชื่อของมนุษย์ จะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมและการตัดสินใจของมนุษย์ เขาเชื่อว่ามนุษย์สามารถจะควบคุมอนาคตได้ นั่นคือเชื่อว่า
มนุษย์สามารถที่จะสร้างอนาคตได้ นี่เป็นความเชื่อพื้นฐานที่เป็นต้นกาเนิดของอนาคตนิยม และก็เป็น
ต้นกาเนิดของการคิดระเบียบวิธีวิจัยอนาคตทั้งหมด เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่สาคัญมากซึ่งอาจจะ
เป็นจุดเริ่มต้นทีอาจจะแตกต่างจากความเชื่อพื้นฐานของการวิจัยแบบอื่นๆ38
สรุปได้ว่า การศึกษาอนาคตหรือการวิจัยอนาคตให้ประโยชน์หลายประการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทาให้สามารถเห็นภาพอนาคตข้างหน้าและวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมเตรียมการเพื่อดาเนินการ
ไปสู่อนาคตได้อย่างมีเปูาหมายที่ชัดเจน มีระบบ ถูกต้องมากกว่า ไม่หลงทาง และมีปัญหาน้อยที่สุด
ซึ่งประโยชน์ต่าง ๆ จะเป็นเสมือนเข็มทิศเพื่อกาหนดทิศทางและความมีประโยชน์ในการวิจัยในครั้งนี้
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอนาคต
ในส่วนนี้ผู้วิจัยขอนาเสนองานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
อนาคต ดังนี้

37

Hack, Walter G. School Business Administration. December 3, 2015,
อ้างถึงใน ชิรวัฒน์ นิจเนตร, การวางแผนการศึกษา (ภูเก็ต: สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2542).
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วิโรจน์ สารรัตนะ, “Creating the Future,”, 22.
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7.1 งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอนาคต
วันทนา อมตาริยกุล ได้ทาการศึกษา อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานในทศวรรษหน้า (Scenarios of Rajamangala University of Technology Isan in
the Next Decade) ในภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ Ethnographic Delphi Futures
Research (EDFR) กลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจงประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ นักศึกษา
ผู้ปกครองนักศึกษา ผู้นาชุมชน ศิษย์เก่าและเจ้าของสถานประกอบการผลการวิจัยพบว่า 1) จะพัฒนา
ไปสู่เปูาหมายตามมาตรฐานสากลและสู่ความเป็นเลิศในด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
บุคลากรในองค์การ 2) ความเสมอภาคทางการศึกษาและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) ผลิตบัณฑิต
เพื่ อ สนองความต้ อ งการของสั ง คม ผลิ ต วิ ศ วกรที่ มี ค วามสามารถและประสิ ท ธิ ภ าพสู่ ชุ ม ชน
4) ความเป็นสากลควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร การพัฒนานักศึกษา และการพัฒนาด้านวิเทศ
สัมพันธ์39
ดวงนภา มกรานุรัก ษ์ ได้ทาการศึก ษาอนาคตภาพการอาชีว ศึก ษาของไทยใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2564) ด้วยกระบวนการแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures
Research) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การอาชีวศึกษาไทยภายในอีก 10 ปีข้างหน้าจะต้องเผชิญกับ
แนวโน้มสาคัญมากมายไม่ว่า จะเป็นกระแสโลกาภิวัฒน์ การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ และ
เขตการค้าเสรี (Free Trade Area) ที่สาคัญอย่างยิ่งคือ ประชาคมอาเซียน (Asean community) ที่
จะเกิดขึ้นในปี ค.ศ.2015 โดยมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีในประเทศสมาชิก ดังนั้น ประเทศไทย
จึงต้องมีการเตรียมคนให้พร้อมด้วยการอาชีวศึกษา40
ทรงกรด เหล็กสมบูรณ์ ได้ทาการศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพสา
หรับผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์อนาคตภาพการจัด
การศึกษาเพื่ออาชีพสาหรับผู้ด้อยโอกาสในชุมชนคนจนเมืองในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2554-2563)
กลุ่ มเปู าหมายในการวิจั ย และผู้ ให้ ข้อมูล หลั ก ได้แก่ ผู้ ด้อยโอกาสในชุมชนคนจนเมือง และกลุ่ ม
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)” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554), บทคัดย่อ.

40
ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
ค่าฐานนิย ม และค่า ความแตกต่า งระหว่า งค่า มัธ ยฐานและค่า ฐานนิย ม ผลการวิจัย สรุปได้ว่า
การจัดการศึกษาควรดาเนินงานดังนี้ 1) รูปแบบการจัดการศึกษา ควรมีลักษณะดังนี้ 1.1) เปูาหมาย
การจั ด การศึก ษา มี 3 ระดับ คือ ระดับ นโยบาย ระดับ บุค คล และระดับ สังคม 1.2) รูปแบบ
การดาเนิน งาน ประกอบด้ว ย ลัก ษณะการจัด การศึก ษา วิธีก ารจัด การศึก ษา การเทีย บโอน
ประสบการณ์ และการสนับสนุน 1.3) หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและภาระหน้าที่ ประกอบด้วย องค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น เป็น หน่ว ยงานหลัก ในการดาเนิน งาน โดยมีห น่ว ยงานสนับ สนุน ได้แ ก่
กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
สถานศึ ก ษาในสั ง กัด สานั ก งานส่ ง เสริม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด
เชียงใหม่ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานรัฐด้านแรงงาน
สถานประกอบการและสมาคมหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องด้านวิชาชีพ สถาบันครอบครัว และชุมชนต่าง ๆ
และสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ สาคัญคือ การสร้างเครือข่ายองค์กรร่วมกัน และให้
ความร่วมมือด้านต่างๆ ที่เกี่ย วข้องกับการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ 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
หลั กการ วิธีการ และการดาเนิน การ 4) กระบวนการเข้าสู่ อาชีพ ควรประกอบด้วย พื้นฐานทาง
การศึกษาและอาชีพ การรับรู้ การตัดสินใจ และการดาเนินงาน41
ธนกร เชื้อจารูญ ได้ศึกษาเรื่องอนาคตภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2563) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเสนออนาคต
ภาพที่เป็นไปได้ในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.
2554-2563) โดยใช้การวิจัยอนาคตแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและความต้อ งการของท้อ งถิ่น ที่มีต่อ การกาหนดบทบาท ทิศ ทางการจัด การศึก ษา
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 41 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา จานวน 21 คน
ระยะที่ 2 การศึกษาอนาคตภาพการจัด การศึกษาที่เป็นไปได้ กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
41

ทรงกรด เหล็กสมบูรณ์, “อนาคตภาพการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพสาหรับผู้ด้อยโอกาส
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21 คน ระยะที่ 3 การทาประชาพิจารณ์เสนออนาคตภาพการจัดการศึกษาสู่นโยบายและแผนปฏิบัติ
กลุ่ม เปูา หมายจานวน 60 คน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจัย ได้แ ก่ แบบสัม ภาษณ์กึ่ง โครงสร้าง
แบบสอบถาม และแบบประชาพิจารณ์ สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่มัธยมฐานพิสัยระหว่าง
ควอไทล์และการวิเคราะห์เนื้อหาสาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า อนาคตภาพที่เป็นไปได้
ด้านการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มี 11 ด้าน คือ 1) ด้านความเสมอภาค
ของโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน จะมีรูปแบบการจัด การศึก ษาสาหรับ คนพิก าร ผู้ทุพ ลภาพ
ผู้ด้อยโอกาสผู้มีความสามารถพิเศษ 2) ด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจะมีการจัดทาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 3) ด้านระบบ
บริหารและการจัดการศึกษาจะมีก ารยกฐานะกองการศึ ก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรมเป็น สานัก
การศึกษาเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 4) ด้านครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จะ
มีการวางแผนพัฒนาด้านครู บุคลากรทางการศึกษา 5) ด้านหลักสูตร จะมีการจัดทาหลักสูตรทั้งระดับ
มัธยมศึกษาควบรวมกับอาชีวศึกษา มีการจัดงบประมาณ เพื่ อจัดทาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 6) ด้าน
กระบวนการเรีย นรู้จ ะมีการจัด การเรีย นรู้ต ลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่หลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7) ด้านทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึก ษา จะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จากที่ รัฐ บาลจัดสรรและเปิดโอกาส
ให้โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการนาเสนองบประมาณ 8) ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จะมีศูนย์
เทคโนโลยีเพื่อการผลิต วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในระดับสถานศึกษา 9) ด้านการ
ส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเด็กและเยาวชนจะมีการจัดตั้ง ศูนย์นันทนาการและลานกีฬา
เพื่อให้บริการนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 10) ด้านการส่งเสริมอาชีพ จะมีการจัดทาหลักสูตรฝึก
อาชีพระยะสั้นให้บริการแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป 11) ด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมีการจัดงบประมาณอุดหนุนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและโรงเรียนจัด
ศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนผลการประชา
พิจารณ์ พบว่า ผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์เห็นด้วยกับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทุกประเด็น42
พรพรรณ อิน ทรประเสริฐ ได้ท าการศึ กษา เรื่ อง องค์ป ระกอบของการบริ ห าร
สถานศึกษาในทศวรรษหน้า โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง 2)
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ แบบสอบถามแบบปลายเปิด 3) แบบสัม ภาษณ์ เพื่อยืนยัน
องค์ป ระกอบการบริห ารสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานในทศวรรษหน้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
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ธนกร เชื้อจารูญ, “อนาคตภาพการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2563),” วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4,
1 (มกราคม - เมษายน 2555): 45-54.

42
เหมาะสมและความเป็ น ไปได้ โดยใช้ส ถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยใช้โปรแกรม LISREL วิธีการอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ
(connoisseurship) จานวน 15 คน ใช้การวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้าประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานวิชาการ 2) ด้านโครงสร้าง
และกระบวนการบริหารงานบุคคล 3) ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานงบประมาณ 4) ด้าน
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานกากับติดตาม 5) ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารการจัด
องค์กร ตามลาดับ ผลการตรวจสอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยแต่ละองค์ประกอบ
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปได้43
ดวงนภา ศรีนันทวงศ์ ได้ศึกษา 1) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการบริหาร
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรในทศวรรษหน้า พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นด้านต่างๆ ดังนี้
การบริหารงานวิชาการ ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการดารงชีวิต รู้จักคิด ประดิษฐ์หรือ
หาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ควรเพิ่ม การส่ งเสริมคุณ ธรรม จริ ยธรรมและปลู กฝั งจิ ตส านึกให้
นักเรียน รักความเป็นไทยและควรมีก ารพัฒ นาบุค ลากรสายการสอนให้มีค วามรู้ค วามสามารถมี
ประสบการณ์ การบริห ารงานบริการ ควรมีร ะบบสวัส ดิการและระบบตอบแทนที่จูงใจให้คนที่มี
ความรู้ความสามารถและเป็นคนดีเข้ามาทางานและควรจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น การบริหารกิจการนักเรียน ควรเน้นกิจกรรมที่สร้างบุคลิกภาพและ
ความฉลาดทางอารมณ์ให้แก่นักเรียน การบริหารงานประกันคุณภาพควรร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพ
ของอาจารย์และคุณภาพของนักเรียน และควรเน้นการจัดทาการประเมินตนเอง (Self-Assessment
Report) เชิงคุณภาพและเชิงประจักษ์ และการบริหารงานด้านอื่นๆ ผู้บริหารควรเอาใจใส่อย่างจริงจัง
และต่อเนื่องในทุกๆ เรื่องของโรงเรียน ผู้บริหารฝุายต่างๆ ควรมีการประสานงานกันมากขึ้นและ
บริหารงานในเชิง รุก และผู้บ ริห าร อาจารย์แ ละบุค ลากรควรมีการร่วมมือประสานความคิด โดย
มุ่งเน้นผลประโยชน์ของสถานศึกษาและนักเรียนเป็นสาคัญ 2) ข้อ เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรในทศวรรษหน้า คือ ควรศึกษาแผนพัฒนาของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ควรให้ความสาคัญกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารและอาจารย์ค วรให้ค วามสาคัญ กับ ภาระหน้า ที่แ ละความ
รับผิดชอบอย่างจริงจัง โดยมุ่งที่ผลประโยชน์ขององค์กรและนักเรียนเป็นสาคัญ พัฒนาบุคลากรให้มี
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พรพรรณ อินทรประเสริฐ, “องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษ
หน้ า ” (วิท ยานิพ นธ์ ป ริญ ญาดุษ ฎีบัณ ฑิต สาขาวิช าการบริห ารการศึก ษา คณะศึก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), บทคัดย่อ.

43
ความรู้ความสามารถในด้านการสอนให้สูงขึ้น เชิญบุคลากรจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมา
เป็นวิทยากรแนะนาทางการจัด การเรีย นการสอนตลอดเวลา และควรขยายการศึก ษาในระดับ
ประถมศึกษา เพื่อเป็นแหล่งทดลองที่สมบูรณ์ของคณะศึกษาศาสตร์44
จารุพร เลิศพิสัณห์ และคนอื่นๆ ได้ศึกษา“แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2554-2563)” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มบทบาทการประชาสัมพันธ์และ แนวโน้ม
การใช้สื่อและเครื่องมือเพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย เพื่อ
ศึกษาบทบาท หน้าที่ และงานของนักประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย และ เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ โดยใช้วิธีการวิจัยอนาคต (Ethnographic Delphi Future
Research: EDFR) เป็น ระยะเวลา 10 ปี คือ ตั้ง แต่ พ.ศ. 2554-2563 โดยผลการวิจัย พบว่า
1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการประชาสัมพันธ์ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยใน
ปัจจุบัน ที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์มีความคิดเห็นที่สอดคล้อ งกันและมีการเห็นด้วยอยู่
ในระดับมากที่สุด คือ บทบาทการประชาสัมพันธ์ในองค์กรภาคเอกชน มีการทาการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างภาพลั กษณ์ขององค์กรและการตลาดโดยใช้กลยุทธ์การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
สัง คม (Corporate Social Responsibility) 2) ความคิด เห็น เกี่ย วกับ แนวโน้มบทบาทการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยในอนาคต ตามความคิดในอุดมการณ์
ของผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า แนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด และมีความพึง
ประสงค์ให้เกิดขึ้นได้ คือ องค์กรภาคเอกชนควรใช้การประชาสัมพันธ์เข้าไปมีส่วนเสริมทางการตลาด
มากขึ้นเพื่อทาให้คนจดจาได้3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อและเครื่องมือเพื่อการประชาสัมพันธ์ใน
ประเทศไทยในปัจจุบัน ที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันและมี
การเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการใช้สื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ รวมไปถึงสื่อ
กิจกรรมและสื่อ เฉพาะกิจ ซึ่ง ยัง คงเป็น สื่อ หลัก ในการประชาสัม พัน ธ์ แต่มีก ารใช้สื่อ ใหม่ ผ่า น
อินเทอร์เน็ต สังคมออนไลน์ และสื่อดิจิทัลมากขึ้น 4)ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้สื่อและ
เครื่องมือเพื่อการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยในอนาคต ตามความคิดในอุดมการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการประชาสัมพัน ธ์ พบว่า แนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด และมี ความพึงประสงค์ให้
เกิดขึ้นได้ คือ ควรมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) และสื่อดิจิทัลมากขึ้น
5)ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ คุณสมบัติ และงานของนักประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยในปัจจุบันที่
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันและมีการเห็นด้วยอยู่ในระดับ
44

ดวงนภา ศรีนันทวงศ์, “ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ในทศวรรษหน้า ”
(วิทยานิ พนธ์ป ริ ญญามหาบั ณฑิต สาขาวิช าการบริห ารการศึกษา บัณฑิตวิท ยาลั ย มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร, 2548), บทคัดย่อ.

44
มากที่สุด คือ นักประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ในการแก้ปัญหาให้กับองค์กรและทาให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี
แบบยั่ง ยืน 6)ความคิด เห็น เกี่ย วกับ แนวโน้ม หน้า ที่ คุณ สมบัติแ ละงานของนักประชาสัมพันธ์ใน
ประเทศไทยในปัจจุบั น พบว่า แนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้มากที่สุด และมีความพึงประสงค์ให้
เกิดขึ้นได้ คือ นักประชาสัมพันธ์ควรเป็นผู้รอบรู้และเก่ง สามารถทางานได้หลายด้าน (All in one)
7) ข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานประขาสัมพันธ์ในอนาคต พบว่า แนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้
มากที่สุด และมีความพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นได้ คือ นักประชาสัมพันธ์ควรจะเข้าใจการทา CSR อย่าง
ยั่งยืน และควรทาอย่างจริงจัง จริงใจ ต่อเนื่อง45
วรากร หิรัญมณีมาศ ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารองค์การช่างเทคนิคใน
อนาคตแห่ง ประเทศไทยของสถานศึก ษา สัง กัด สานัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา มี
วัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนารูปแบบการการบริหารองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารองค์การช่างเทคนิคในอนาคต
แห่งประเทศไทยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารบริ หารองค์การช่างเทคนิค
ในอนาคตแห่ งประเทศไทยของสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี จานวน 3 แห่ง รวมทั้งการสั มภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 6 คน วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการ
บริหารองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษา สัง กัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยนาข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบการบริหารองค์การช่างเทคนิคใน
อนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรูปแบบ ด้วยการสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 9 คน ขั้นตอนที่ 3 การประเมิน
ความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของรูปแบบการบริหารองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาจานวน 242 คน วิเ คราะห์ข้อ มูล โดยการหาค่า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการบริหารองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษา
สังกัดสานัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษาที่ส ร้า งขึ้น ประกอบด้ว ย 3 องค์ป ระกอบ ได้แก่
1) องค์คณะบุคคลที่เข้ามามีส่ว นร่ว มในการบริห ารองค์การช่างเทคนิค ในอนาคตแห่งประเทศไทย
2) ขอบข่ายงานองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย 3) กระบวนการบริหารองค์การช่าง
เทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ารูป แบบการบริหารองค์การช่าง
45

จารุพร เลิศพิสัณห์ และคณะ, “แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.
2554-2563),2554,” วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ 10,11: 170-184.
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เทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยมีความเหมาะสมและผู้บริหารสถานศึกษามีความเห็นว่าการนา
รู ป แบบการบริ ห ารองค์ ก ารช่ า งเทคนิ ค ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทยไปใช้ มี ค วามเป็ น ไปได้ แ ละมี
ประโยชน์อยู่ในระดับมาก46
ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ทาการศึกษาเรื่อง ข้อเสนอแนวทางแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากรในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทราบ 1) สภาพแวดล้อมการวางแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 2) เพื่อให้ได้กลยุทธ์ของ
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 อาจารย์ส่วนมากทางานเป็นส่วนบุคคลมากกว่าการทางานเป็นทีม ส//,’’lhgoi 2) กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ควรจะมี
7 กลยุทธ์ 29 มาตรการ ประกอบด้วย กลยุทธ์ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทักษะวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์ มี
การบูรณาการความรู้สู่สังคมมี 8 มาตรการ, กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์และการบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์และศิล ป์มี 5 มาตรการ, กลยุทธ์การเป็นมหาวิทยาลัยและการสร้างสรรค์ชั้นนามี
5 มาตรการ, กลยุทธ์บริการวิช าการโดยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและงานวิจัยสู่ สังคมมี
3 มาตรการ,กลยุทธ์สืบสาน สร้างสรรค์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศมี 3 มาตรการ,
กลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์มี 3 มาตรการ, กลยุทธ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อเพิ่มผลสั มฤทธิ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลั ยมี 2 มาตรการ 3) ข้อเสนอแนวทางแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
คือ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์ เป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรม
บูรณาการศาสตร์และศิลป์ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน47
ธนกฤต สิทธิราช ได้ศึกษาเรื่องอนาคตภาพการจัดการมัธยมศึกษาของประเทศไทย
ในสองทศวรรษหน้า มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอนาคตภาพการจัดการมัธยมศึกษาของประเทศไทยใน
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วรากร หิรัญมณีมาศและคนอื่นๆ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารองค์การช่างเทคนิค
ในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,”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
ประเทศไทยและมีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจานวน 20 ท่าน โดยประยุกต์เทคนิค ผลการศึกษาพบว่า
สภาพปัจจุบันการจัดการมัธยมศึกษาของไทยมี 7 ด้านได้แก่ ด้านเนื้อหาสาระหลักสูตรในการศึกษา
ด้านการบริหารการศึกษา ด้านครู ด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านสื่อการสอนและด้า นคุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ข องนัก เรีย น และอนาคตภาพการ จัดการ
มัธยมศึกษาของประเทศไทยในสองทศวรรษหน้าตามฉันทมติของผู้เชี่ยวชาญสรุปว่า ด้นเนื้อหาสาระ
หลักสูตรจะเป็นไปตามความสนใจ ความรู้ ความสามารถของนักเรียนโดยสาระการเรียนเป็นการใช้สื่อ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบดิจิตอล ด้านการบริหารการศึกษามีความเป็นระบบที่ดี คานึงถึงภาวะผู้นาที่
ดี กล้าตัดสินใจ มีการกระจายอานาจเต็มรูปแบบให้สถานศึกษา ด้านครูผู้สอนมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความรู้ ทางเทคโนโลยี ด้านสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมทางกายภาพสวยงาม ร่มรื่น ด้านการ
จัดการเรียนการสอนจะทาให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์มากขึ้น ด้านการใช้สื่อการสอน
ทันสมัยในระบบดิจิตอล ผ่านสื่อการสอนระบบออนไลน์ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
เป็นนักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเองได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประสานความร่วมมือและพัฒนา
ตนเองสู่การเป็นพลโลกของนักเรียน48
พระมหาสาคร ภักดีนอก ได้ทาการศึกษา 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 การกาหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยในทศวรรษหน้า ควรคานึงถึงทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในทางการศึกษาที่ สาคัญ
เช่น ความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาการอุดมศึกษา และความพร้อมในทุกด้านของ
มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ในระยะที่ผ่านมาและปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีการ
กาหนดทิศทางได้อย่างถูก ต้อง ควรเดินหน้าต่อไปในอนาคตด้ว ยความคาดหวัง ที่สูงขึ้นในคุณภาพ
ความก้าวหน้าและผลสาเร็จโดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ใน
แต่ละพันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่กาหนด
ไว้มีความเหมาะสม เพราะสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของความเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา
แม้มีข้อเสนอเพื่อปรับปรุงแก้ไขบางประเด็น แต่ก็เพื่อยกระดับคุณภาพในพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านการบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา ด้านการวิจัย และด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
48

ธนกฤต สิทธิราช, “อนาคตภาพการจัดการมัธยมศึกษาของประเทศไทยในสอง
ทศวรรษหน้า” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557), บทคัดย่อ.
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รวมทั้งด้านการบริห ารจัดการ นอกจากนั้น ยัง มีข้อ เสนอแนะ ถึง สิ่ง ที่ม หาวิทยาลัย มหามกุฏราช
วิทยาลัยควรทาและไม่ควรทาด้วยในกรณีสิ่งที่ควรทา เป็นยุทธศาสตร์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียน
การสอนและการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากร
โดยเน้นมุ่งความมีคุณภาพของนักศึกษา กรณีสิ่งที่ไม่ควรทา เป็นยุทธศาสตร์ไม่ทาอะไรที่ไม่ใช่อัตลักษณ์
ไม่ใช่จุดแข็ง และไม่ใช่สิ่งถนัดของตนเอง โดยเน้นการไม่วิ่งตามคนอื่นโดยไม่ดูความพร้อมของตนเอง
นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารจัดการที่ดีด้วย เป็นยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรทั้งระยะ
ก่อนประจาการ ระยะประจาการ และระยะเกษียณอายุราชการ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ให้เป็นธรรมาภิบาล การพัฒนาระบบการประเมินตรวจสอบและประกันคุณภาพ การสร้างเครือข่าย
โดยเน้นเพิ่มการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมที่จะทางานและตาแหน่งวิชาการ และเร่งสร้าง
เครือข่ายกับสถาบันอื่นทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ49
ฟฟฟฟฟฟฟ สวาสฎิพร แสนคา ได้ทาการศึกษาเรื่องอนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
บริบทประชาคมอาเซียนด้วยระเบียบวิธีวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures
Research) การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันการเตรียมความพร้อม
การจัดการศึกษาปฐมวัยเข้าสู่ประชาคมอาเซีย น และสร้างเครื่องมือการวิจัย ระยะที่ 2 ศึกษาอนาคต
ภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียนจากความสอดคล้องของความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 21 คน รอบแรกเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยเครื่องมือการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์
แบบ มีโครงสร้าง คาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
บริบทประชาคมอาเซียน และรอบที่ 2 เป็นการสอบถามความเห็นด้วยแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ นาข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์เพื่อหาค่ามัธยฐาน ฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เป็น
รายด้านและรายข้อ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้นามาใช้เป็นเกณฑ์การทานายความเป็นไปได้ในการจัด
การศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน เพื่อพิจารณาเลือกแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้ในระดับ
มากขึ้นไป และระยะที่ 3 การนาเสนออนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน
โดยการประชุมประชาพิจารณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลศึกษาสภาพปัจจุบันการเตรียมความพร้อมใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ภาครัฐได้กาหนดนโยบายในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ การส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและสร้าง
ความเข้ม แข็งของครอบครัว ในการพัฒ นาการเรียนรู้ของบุตรหลาน มีมาตรการพัฒนาและเตรียม
ความพร้อมของเด็กปฐมวัยก่อนเข้าเรียนประถมศึกษา โดยเฉพาะการให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ครู ผู้เลี้ยงดู และผู้เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของ
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พระมหาสาคร ภักดีนอก, “ทิศทางของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ. 2555 – 2564)”, 162.
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การเลี้ยงดู การสร้างประสบการณ์ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ และพัฒนา
ได้เต็มศักยภาพ เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาอาเซียน และภาษาของประเทศเพื่อน
บ้าน 2) อนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน มีแนวโน้มความเป็นไปได้ใน
ระดับมากที่สุด และระดับมาก จานวน 12 ด้าน ซึ่งมีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด จานวน
9 ด้าน ได้แก่ 2.1) ด้านแนวคิด ทฤษฏีเ กี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 2.2) ด้านหลักการจัด
การศึก ษาปฐมวัย 2.3) ด้า นปรัช ญา/วิสัย ทัศ น์ การจัด การศึก ษาปฐมวัย 2.4) ด้า นจุด หมาย
การจัดการศึกษาปฐมวัย 2.5) ด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2.6) ด้านการจัดประสบการณ์
2.7) ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ 2.8) ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และ
2.9) ด้านบทบาทพ่อแม่ผู้ปกครอง ส่วนที่มีแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับมาก จานวน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการประเมิน พัฒ นาการ ด้านบทบาทครูผู้ส อน และด้านคุณลักษณะของเด็กปฐมวัย ในบริบท
ประชาคมอาเซียน 3) การนาเสนออนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน
ด้วยการประชาพิจารณ์ ผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์เห็นด้วยกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ในบริ บทประชาคมอาเซี ยนมีความเป็นไปได้ระดับมากที่สุด และระดับมากทุกด้าน และมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมควรจัดทาหลักสูตรอาเซียนศึกษาระดับปฐมวัย50
7.2 งานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอนาคต
ฟ
John Brennan และ Ulrich Teichler ได้ทาการศึกษาอนาคตของการศึกษาที่
ระดับอุดมศึกษา พบว่า อนาคตข้างหน้าของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะมีการศึกษาวิจัยตนเอง
เพิ่มมากขึ้น และจะสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญทางเศรษฐกิจที่ควบคู่กับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน
ปัจจุบัน อาจเรียกได้ว่า '' เศรษฐกิจความรู้ '' นอกจากนี้ยังมีความสาคัญเกี่ยวกับความเท่าเทียมทาง
สังคมและการเคลื่อนไหวและการทางานร่วมกันทางสังคมและบูรณาการ ซึ่งการวิจัยส่วนใหญ่สะท้อน
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยและนโยบายการเติบโตของกิจกรรม สหวิทยาการลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของวงการศึกษาการเพิ่มขึ้นของระบบทุนนิยมทางวิชาการ และมีความคาดหวังว่า
ผลการวิจัยในระดับอุ ดมศึกษานี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการวิจัยด้านการศึกษาในอนาคตทุกระดับ
การศึกษา และจะนาไปสู่แนวทางการวิจัยการศึกษาในอนาคต51
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สวาสฎิพร แสนคา, “อนาคตภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในบริบทประชาคมอาเซียน”
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี, 2557) บทคัดย่อ.
51
John 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.

49
George Zegarac ได้ศึกษาเรื่อง Secondary School Reform in Ontario and
the Role of Research, Evaluation and Indicator Data ซึ่งเป็นการศึกษาการปฏิรูปการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในออนตาริโอและบทบาทของการวิจัยและการประเมินผลตัวชี้วัด สรุปได้ว่า
ความมุ่งมั่นในการวิจัยอย่างต่อเนื่องและการประเมินผลการตรวจสอบของความสาเร็จของนักเรียน
โดยดู จ ากตั ว ชี้ วั ด จะเป็ น องค์ ป ระกอบที่ มี มู ล ค่ า เพิ่ ม มากขึ้ น ของการท างานของกระทรวงและ
การศึกษาในอนาคต การวิจัยได้รับการสนับสนุนฐานของการพัฒ นาและการเสริม ความคิด ริเริ่มที่
สาคัญออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่สาคัญในระบบการศึกษาในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนและปิดช่องว่างที่เกิดขึ้น ในทานองเดียวกันก็จะทาหน้าที่เป็นเวทีสาคัญสาหรับการเจรจา
ผู้มีส่วนได้เสียและเมื่อเวลาผ่านไปผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีบทบาทสาคัญมากขึ้นในการสนับสนุนเชื่อมั่น
ของประชาชนในด้านการศึกษา ความคาดหวังของระบบข้อมูลนักเรียนใหม่จะสามารถใช้ได้เร็วๆ นี้
กับข้อมูลในระดับนักเรียนยกระดับและถูกเลือกมาให้นักวิเคราะห์ในกระทรวง ดาเนินการวิเคราะห์ที่
ซับ ซ้ อนมากขึ้น และมีส่ ว นร่ ว มกับ และนาไปสู่ ก ารวิ จัย ชุม ชนในวงกว้ างภายในและภายนอกของ
การศึกษาอย่างมีนัยสาคัญ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อการวัฒนธรรมของนโยบายตามหลักฐาน
และการปฏิบัติที่ไม่เพียงแต่ที่กระทรวงเท่านั้น แต่ยังขยายไปยังคณะกรรมการโรงเรียนโรงเรียนและ
ห้องเรียนในระยะเวลาอันสั้น การวิจัยและการประเมินผลและการใช้ข้อมูลตัวบ่งชี้ได้ให้เพิ่มขึ้นเป็น
'ภาษา' ที่ใช้ร่วมกันซึ่งช่วยแก้อุปสรรคทั้งหมดในระบบให้เป็นพื้นฐานสาหรับการอภิปราย และการ
ตัดสินใจ กระตุ้นให้เกิดความเป็นผู้นาและความเป็นเจ้าของร่วมกันของผลงานของนักเรียนโดยการ
กาหนดนโยบายผู้บริหารการศึกษาผู้ปกครองและชุมชน การเปลี่ยนแปลงนี้ เกิดวัฒนธรรมและความ
เชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในการใช้และความต้องการข้อมูลการวิจัย จึงจัดเป็นการวิจัยเป็นรากฐานที่สาคัญใน
การปรับปรุงทั้งระบบและการปรับปรุงผลสาหรับนักเรียนทุกคนในออนตาริโอ52
Herbert W. Marsh ได้นาเสนอเรื่อง Students' evaluations of University
teaching: Research findings, methodological issues, and directions for future research
โดยนาเสนอภาพรวมของผลการวิจัยและวิธีการวิจัยใช้ในการศึกษาการประเมินผลของนักเรียน
ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นการสอนและการตรวจสอบผลกระทบและทิ ศ ทางการวิ จั ย ในอนาคต
อันจะนาไปสู่ การพัฒนาของการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ซึ่งในการวิจัยอนาคต
สามารถสร้ างวิธีการตรวจสอบ พบว่า ครูผู้ ส อนที่ได้รับการยอมรับว่ามี ประสิ ทธิภาพในการเรียน
การสอนควรได้รับการว่าจ้างและผลการประเมินผลของนักเรียนได้รับการออกแบบเพื่อสะท้อนให้เห็น
52

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

50
ว่ามันมีหลายมิติ53
James W. Wickenden ได้นาเสนอเรื่อง Creating the Future: New
Challenges for Boarding Schools ไว้ว่า โรงเรียนประจาต้องรู้และทาความเข้าใจพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจเพื่อเป็นการสนับสนุนการบริหารโรงเรียน จากการที่โรงเรียน
ประจาประสบปั ญหาการลดจานวนนักเรียนลงและลดคุณภาพของนักเรียนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ตลอด 30 ปีที่ผ่านมาได้มีความคิดริเริ่มการศึกษาร่วมมากขึ้น คือ มีการรับนักเรียนต่างชาติมากขึ้น ทา
ให้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนมาก
ขึ้น รวมไปถึงมีการออกแบบหลักสูตรการศึกษา ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ
ของตลาด ในบริบทของโรงเรียนประจา มีความต้องการในเรื่องต่อไปนี้ 1) ความหลากหลายของ
ผู้เรียน 2) มีหลักสูตรที่มีความสอดคล้องต่อความต้องการมากขึ้น 3) ค่านิยม ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาสของโรงเรียน เพื่อนะไปพัฒนาในด้านต่างๆให้เกิดประโยชน์มากขึ้น54
จะเห็นได้ว่าการศึกษาอนาคตเป็นสิ่งที่มีความสาคัญที่จะทาให้องค์กรมีการวางแผน
การเตรียมการ เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน
โลกกาลังเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยี การคมนาคมขนส่ง หรือ แม้แ ต่ก ารศึก ษา ที่มีค วามเจริญ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบ
เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดารงชีวิตในสังคมอย่างทั่วถึง ดังนั้นจึง
จาเป็นต้องมีการจัดการศึกษาในประเทศไทยเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่ต้องเผชิญอยู่นี้
การศึกษาไทยในยุคศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Learning)
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคม วัฒ นธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร บนโลกไร้พรมแดนที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและรุนแรง
ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในด้านบวก
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และด้านลบ โดยมีก ารศึก ษาวิจัย เกี่ยวกับการเปลี่ย นแปลงด้า นต่างๆ ที่จะเกิดกับประเทศไทยใน
อนาคตอัน ใกล้ นี้ มากมาย ดังเช่ น เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศัก ดิ์ พบว่า ภาพอนาคตด้า นเศรษฐกิ จ
ประกอบด้วย การแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ภาคบริการขยายตัวใน
ระดับสูง ภาคอุตสาหกรรมปรับสู่การใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงมากขึ้น เกิดการว่างงาน ในกลุ่ม
แรงงานไร้ฝีมือจนถึงผู้บริหารระดับกลาง ความเหลื่อมล้าระหว่างเมืองกับชนบทขยายตัวเพิ่มขึ้น ภาพ
อนาคตด้านสังคม ได้แก่ เป็นสังคมเมืองและมีความเป็นสากลมากขึ้น สังคมที่การคอรัปชั่นกระทาได้
ยากขึ้น สังคมที่ตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น สังคมที่ให้ความสาคัญด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
สังคมที่มุ่งสู่การเรียนรู้มากขึ้น วัฒนธรรมใหม่มากับสื่อสนเทศ สื่อบันเทิง ครอบงาเอกลักษณ์คุณค่าไทย
ภาพอนาคตด้านการเมือง กล่าวคือ การเมืองไทยอยู่ใต้อิทธิพลการจัดระเบียบโลกใหม่ด้านการค้า
การเมืองที่เป็นประชาธิป ไตยสูง ขึ้น การเมือ งที่โ ปร่งใสมากขึ้น แต่นักการเมืองยังคงมุ่ ง แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ของประเทศชาติ นอกจากนี้วิกฤติสิ่งแวดล้อม เกิดภัยธรรมชาติ
และทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลนในระดับที่รุนแรงยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงของโลกดังกล่าว แท้ที่จริง
แล้ ว เป็ น การขยายตัว อย่า งรุน แรงของกระแสทุน นิย ม ที่ใ ช้ก ารพัฒ นาเศรษฐกิจ สัง คม และ
เทคโนโลยี 55 ซึ่งการศึกษายังคงเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และการพัฒนา
ประเทศที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ให้สามารถดารงชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างยั่งยืน ทั้งที่
เป็นการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธ ยาศัย รวมทั้ง การศึก ษาตลอดชีวิต การจัด ระบบ
การศึกษาที่สนองตอบความต้องการของบุคคล สังคม และประเทศชาติมากเท่าไร หมายถึงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเพียงนั้น ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของ
โลกในปัจ จุบัน การมีนิสัย ใฝุเ รีย นรู้จึงเป็นสิ่งที่ สาคัญ มากในการรับ มือ กับภาวะที่จะก่อให้เกิดการ
แข่งขันทั้งทางด้านสั งคม เศรษฐกิจ และ เทคโนโลยี ทาให้การศึกษาไม่ได้เป็นไปแค่การเรียนรู้ใน
ห้องเรีย น เพื่อ ศึก ษาหาความรู้จ ากตารา แต่เ ป็นการสร้างวิธีการเรีย นรู้ เพื่อสามารถนาไปพัฒนา
นวัตกรรมต่างๆ พัฒนาตนเองและช่วยผู้อื่นต่อไปด้วยสภาวะที่งบประมาณด้านการศึกษาที่จากัดและ
ปริมาณข้อมูลและความรู้จานวนมหาศาลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจ จุบัน ประเทศไทย
จาเป็นต้องค้นหายุทธศาสตร์ใหม่ในการพัฒนาระบบการศึกษาดังที่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า
"การศึกษาที่ถกู ต้องสาหรับศตวรรษใหม่ ต้องเรียนให้บรรลุทักษะ คือทาได้ต้องเรียนเลย จากรู้วิชาไปสู่
ทักษะในการใช้วิชาเพื่อการดารงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง การเรียนจึงต้องเน้นเรียนโดยการลงมือ
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ทาหรือการฝึกฝนนั่นเอง และคนเราต้องฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่จาเป็นตลอดชีวิต” 56 ดังนั้น การจัดการ
ศึกษาจาเป็นต้องวางแผนและดาเนินการเชิงรุก โดยการให้ความสาคัญกับการคาดการณ์ แนวโน้ม
อนาคตทางด้านการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาในประเทศให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
รวมถึงใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงที่เ กิดขึ้น สาหรับ การจัดการเรียนรู้ที่ จะช่วยพัฒนา
การศึก ษาของไทยในศตวรรษใหม่นี้ ต้อ งมีเ ปูา หมายในการปรับ เปลี่ย นการเรีย นการ สอนไปสู่
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทั้งครูและผู้เรียนที่มุ่งเน้น “กระบวนการเรียนรู้สาคัญกว่าความรู้ ” และ
“กระบวนการหาคาตอบสาคัญกว่าคาตอบ” โดยใช้ฐานคิด “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ” (21 st
Century skills) ที่พัฒนาโดยองค์กรภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย 3 ทักษะ
สาคัญได้แก่ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นให้เกิดความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ และ
แก้ปัญหาการสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2) ทักษะชีวิตและ
การประกอบอาชีพ มุ่งเน้น ให้มีความสามารถในการยืดหยุ่นและ ปรับ ตัว มีเปูาหมายของชีวิตและ
ความมุ่งมั่น เข้าใจสังคมและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมมี ศักยภาพการผลิต และยอมรับ
การตรวจสอบมีความเป็นผู้นาและมีความรับผิดชอบ และ 3) ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร
เทคโนโลยี มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศและสื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถ
จัดการ เชื่อมโยง ประเมินและสร้างสารสนเทศ รวมถึงการประยุกต์ใช้เรื่องจริยธรรมและกฎหมายกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Frey กล่าวถึง การจัดการศึกษาในอนาคต ซึ่งมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังนี้ การจัดการศึกษาในอนาคตจะมีการเปลี่ยนจากการสอนเป็นการเรียนรู้
บทบาทของครูเปลี่ยนจากการสอนมาเป็นผู้แนะนา มีการเพิ่มขึ้นของข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้
อย่างมากมายมหาศาล การศึกษาในยุคนี้เป็นแบบเปิดในลักษณะของ Courseware และแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เช่น วิกิพิเดีย จะพบว่ามีความเหลื่อมล้าระหว่าง ผู้มีความรู้กับผู้ไม่มีความรู้มากยิ่งขึ้นการเข้าถึง
การศึกษา ห้องเรียนไม่จาเป็นในการศึกษาต่อไป เพราะบุคคลสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เกิดพลัง
ขับเคลื่อนสู่การเรียนรู้ ตามทฤษฎีของมาสโลว์ ได้แก่ ระดับความต้องการทางกาย ทางสังคม ความรัก
และการได้รับการยกย่องในสังคม ซึ่งการศึกษาในยุคนี้จะเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น ที่ผู้เรียนเปลี่ยน
บทบาทจากผู้บริโภคเป็นผู้ผลิต57 ซึ่ง Friedman ได้กล่าวถึงปัจจัย 4 ประการที่มีความสาคัญสาหรับ
การศึกษาในโลกยุค ใหม่ คือ การศึก ษาในโลกยุค ใหม่จ ะทาให้เ กิด ขีด ความสามารถในการเรียนรู้
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วิธีการเรียนรู้ (Ability to learn how to learn) จนถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง การแสวงหาวิธีการใหม่ๆ ในการทาสิ่งเดิมๆ หรือการแสวงหาวิ ธีการใหม่ๆ ในการทาสิ่งใหม่ๆ
เกิด ความรั กการเรี ย นรู้ และความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะทาสิ่งใด ถ้า มี ความรักและ
กระตือรือร้นในสิ่งนั้นๆ จะเป็นข้อได้เปรียบอย่างมหาศาล และความกระตือรือร้นในการทางาน ใน
ความสาเร็จ ในการศึกษา หรือในงานอดิเรก ก็ยิ่งทวีความสาคัญมากขึ้น เกิดความรักต่อคนอื่น ต้องมี
ความสามารถในการจัดการ หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเป็นทรัพย์สินสาคัญ
ในโลกแห่งการทางาน และเกิดการพัฒนาสมองซีกขวา (ความคิดสร้างสรรค์) ให้ทัดเทียมกับสมองซีกซ้าย58
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 ได้กล่าวไว้ว่า “เปูาหมาย
หลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึก การ
อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์
ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต” การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องอาศัยครูผู้สอนที่
มีทักษะในการจั ดการเรี ยนรู้ มีเจตคติต่อวิช าชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจใฝุ สั มฤทธิ์สู ง โดยเฉพาะในยุค
ศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะแห่งอนาคตใหม่ที่ครูควรมีทักษะและคุณลักษณะที่รองรับเข้าถึงเพื่อสร้า ง
นวัตกรรมบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ ในอันที่จะพัฒนาผู้เรียนที่เยาวชนในยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน สอดคล้องหลักการจัดการศึกษาตาม มาตรา 22 ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เ รีย นทุก คนมีค วามสามารถเรีย นรู้แ ละพัฒ นาตนเองได้ และถือ ว่า ผู้เ รีย นมีค วามสา คัญ ที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
การศึกษาของไทยนั้นได้ยึดหลักของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ตามความคิดของนักคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ที่เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการที่ผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้ ซึ่ง Piaget นักจิตวิทยาชาวสวิส และ Vygotsky นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย สองนักจิตวิทยาที่
มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดย Piaget เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ช่วยให้
เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างความรู้ความคิด เกิดการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่
ส่วน Vygotsky อธิบายหลักการสาคัญว่าผู้เรียนจะมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ในระดับหนึ่ง
และจะสามารถก้าวไปยังระดับการเรียนรู้ที่สูงขึ้นตามศักยภาพที่มีอยู่เมื่อได้รับการแนะนาช่วยเหลือ
จากผู้รู้ แนวความคิดของทั้ง Piaget และ Vygotsky มีส่วนที่คล้ายคลึงกันตรงการมีปฏิสัมพันธ์เพื่อ
นาสู่การเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ และการไปถึงระดับ ที่ผู้เรียนมี
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ศักยภาพ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลง ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ทาให้วงการ
การศึกษาในประเทศไทยจาเป็นต้องตอบสนองต่อความท้าทายที่ต้องเผชิญอยู่นี้ จึงต้องการรูปแบบ
การทางานที่ส ามารถพัฒ นากรอบความคิดเพื่ อการเรีย นรู้แห่ ง ศตวรรษที่ 21 เพื่ อ ที่ส ามารถจั ด
การศึกษาตอบสนองต่อความต้องการที่กาลังเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งเยาวชนไทยกาลังเผชิญอยู่ 59
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบันนั้น ต้องมีแนวทางการปรับตัว
ของระบบการศึกษาให้นาพาประเทศก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมั่นคง โดยการยกระดับการศึกษาของ
ประชาชนทั้งประเทศ การยกระดับคุณภาพแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน และการยกระดับการวิจัย
และพัฒ นาให้ น าทิศทางในการพัฒ นาประเทศอันเป็นการสร้า ง“ปัญญาวิถี ”ให้ กับคนในสั งคมไป
พร้อมๆกับการศึกษาอนาคตซึง่ เป็นการศึกษาเพื่อ 1) พัฒนาคน 2) พัฒนาสังคม 3) การศึกษาเพื่อเป็น
พลังขับ เคลื่อน และ 4) การศึกษาเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ คนไทยมีความรู้ ความสามารถ ทักษะการ
ดารงชีวิตอยู่ในโลกการแข่งขันได้อย่างรู้เท่าทัน ดังนั้น การวางแผนระดับชาติที่จะเอื้อต่อการพัฒนา
ประเทศให้รุดหน้าได้นั้น “การวางแผนระบบการศึกษา” เพื่อสร้างประชาชนให้สูงด้านคุณภาพ
ศักยภาพ และทักษะความรู้ความสามารถที่ทัดเทียมบุคคลอื่นใน Global Village นับว่าเป็นสิ่งสาคัญ
ยิ่งของศตวรรษใหม่ทางปัญญานี้
สุรศักดิ์ ปาเฮ ได้เสนอภาพอนาคตการศึกษาไทย ภายใต้บริบทและคนไทยที่พึงประสงค์
และไม่พึงประสงค์ ดังนี้ 1) ภาพอนาคตการศึกษาไทยที่พึงประสงค์ เป็นการศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนา
ปัจ เจกบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ สติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ มุ่งเน้นการพัฒ นาสมองและ
สติปัญญาของมนุษย์ควบคู่กับสภาวะแห่งคุณธรรม จริยธรรม ที่มีความสมบูรณ์อย่างเป็นองค์รวม ด้วย
กลไกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาเป็นฐานยุคเศรษฐกิจ -สังคมฐานความรู้และ
มีการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 2) ภาพอนาคตการศึกษาไทยที่ไม่พึงประสงค์ เป็น
“การศึก ษาจาแลง”ที่มุ่ง ให้ผู้เ รีย นเป็น คนเก่ง แต่ไ ร้คุณ ธรรมทั้ง ต่อตนเอง สังคม ครอบครัวและ
ประเทศชาติ ไม่รักการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ โดยมุ่งประกาศนียบัตรและปริญญาบัตรมากกว่า
เนื้อหาความรู้ส่งผลให้ผู้เ รีย น มีค วามรู้ ทักษะ เจคติ ไ ม่ส อดคล้อ งตามวัต ถุประสงค์ ของหลักสูตร
ไม่สามารถนาความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองได้ และได้เสนอข้อเสนอในพัฒนาการศึกษาไทย เพื่อให้เกิด
การพัฒนาการศึก ษาไทยใน 10-20 ปีข้า งหน้า สาหรับ เป็น ฐานการพัฒ นาคนไทยและการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ควรดาเนินการเป็น 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 คือ ระยะเร่งด่วน โดย 1). เร่งรัด
พัฒ นาคุณภาพการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา และ
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2). เร่งรัดการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ครอบคลุมสถานศึกษาทุกแห่งทุกระดับ และ
ทุกประเภท ที่รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละด้านพึงยอมรับและตก
ลงร่วมกันในผลของการประเมินเพื่อนาผลมาปรับปรุงการบริหารและจัดการศึกษาทั้งด้านบุคลากร
งบประมาณและวิชาการ และการจัดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอื้ออานวยให้การศึกษาดาเนินไปอย่างมี
คุณภาพ ระยะที่ 2 คือ ระยะปานกลาง เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยนาผลการประเมิน ตามข้อ
1) คือการเร่งรัดพัฒนาคุณ ภาพการศึก ษาทุก ระดับ โดยเฉพาะระดับ การศึก ษาขั้น พื้น ฐานและ
ระดับ อุดมศึก ษาและผลการประเมิน ทางการบริห ารจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง มาพิจารณาร่วมกับ
ผลกระทบหรือสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยพิจารณาปรับปรุงทั้งระบบ รวมทั้งรูปแบบ
การจัด การศึก ษาแนวใหม่ที่ ส อดคล้อ งกับ การเปลี่ย นแปลงได้อย่างทันท่วงที ให้ความสาคัญกับ
วิทยาศาสตร์เ ทคโนโลยี การวิจัย และพัฒ นาเพื่อ การเรียนรู้แ ละสร้างองค์ความรู้ใหม่ในฐานะเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้มากกว่าการเน้นการสอนเนื้อหาวิชา ระยะที่ 3 คือ ระยะยาว ต้องปรับระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษา จากการศึกษาที่เป็นหน้าที่รัฐแต่เพียงผู้เดียวโดย 1) ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเปลี่ยนเป็นการศึกษาที่เป็นหน้าที่ของประชาชนที่รัฐเป็นผู้สนับสนุน โดยกระจายให้องค์กร
ต่างๆและสถาบันทางสังคมเป็นผู้จัดในลักษณะการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่หรือชุมชนเป็นฐาน (Area
based) โดยหน่วยงานของรัฐให้ ก ารสนับ สนุน และติด ตามประเมิน ผลอย่า งเข้ม ข้น 2)สาหรับ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเปลี่ยนเป็นการศึกษาในกากับของรัฐเพื่อส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็ง
ของการอุดมศึกษาและลดภาระงบประมาณของรัฐ ยกเว้นสถานศึกษาที่จัดตั้งเพื่อสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นและชุมชนที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือจากรัฐค่อนข้างมาก 60
จะเห็นได้ว่าการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดการเรียนรู้ให้เด็กที่มากกว่าการเรียนรู้
ในห้องเรียน ซึ่งเด็กจะเกิดการเรียนรู้ที่ดีได้ต้องมีการกระตุ้นหรือเสริมแรงโดยครู ประเทศไทยได้ตื่นตัว
และตระหนัก ถึงการจัดการศึกษาที่ต้องสอดรับ การยุค สมัย ที่มีก ารเปลี่ย นแปลงตลอดเวลา โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้นาเสนอบทความ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกา
แนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ได้ถูกพัฒนาขึ้ นโดยภาคส่วนที่เกิด
จากวงการนอกการศึกษา ประกอบด้วย บริษัทเอกชนชั้นนาขนาดใหญ่ เช่น บริษัทแอปเปิ้ล บริษัท
ไมโครซอฟ บริ ษัทวอล์ ดิส นี ย์ องค์กรวิช าชีพระดับประเทศ และส านักงานด้านการศึกษาของรัฐ
รวมตัวและก่อตั้งเป็นเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership
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for 21st Century Skills) หรือเรียกย่อๆว่า เครือข่าย P21 หน่วยงานเหล่านี้มี ความกังวลและ
เห็นความจาเป็น ที่เยาวชนจะต้องมีทักษะสาหรับ การออกไปดารงชีวิตในโลก แห่งศตวรรษที่ 21ที่
เปลี่ยนไป จึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ขึ้น ประเทศไทยจึง
มีการกาหนดวิสัยทัศน์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) โดยกาหนดให้ “คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” โดยมีจุดเน้นการปฏิรูป 3 เรื่อง ได้แก่ 1) พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรีย นรู้ 2) โอกาสทางการศึก ษา เปิด โอกาสให้ค นไทยเข้า ถึง การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และ 3) การมีส่ว นร่ว มจากทุกภาคส่ว นของสังคม จากจุดเน้นการปฏิรูปทั้ง 3 เรื่องนี้คุณภาพของ
การศึกษาและการเรียนรู้จะต้องบรรลุ 4 คุณภาพ คือ 1) คุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2) คุณภาพครูยุค
ใหม่ 3) คุณภาพแหล่งเรียนรู้/สถานศึกษายุคใหม่ 4) คุณภาพการบริหารจัดการใหม่ โดยมีการกาหนด
เปูาหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ไว้ดังนี้ 1) คนไทยและการศึกษาไทยมี
คุณภาพและมาตรฐานระดับ สากล 2) คนไทยใฝุรู้ : สามารถเรี ย นรู้ด้ว ยตนเอง รัก การอ่านและ
แสวงหาความรู้ 3) คนไทยใฝุดี : มีคุณธรรมพื้น ฐาน มีจิตสานึก และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็น
ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 4) คนไทยคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ :
มีทักษะในการคิด และปฏิบัติ มีค วามสามารถในการแก้ปัญ หา มีค วามคิด ริเ ริ่ม สร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการแข่งขัน ในปัจจุบันในวงการศึกษาของประเทศไทยได้ ให้ความสาคัญกับการ
จัดการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ระบบการศึกษาของประเทศมีการพัฒนาที่
สอดคล้องกับ ภาวะความเป็น จริง นอกจากนี้ยัง มีนัก การศึก ษาอีก ท่า นหนึ่งที่มีส่วนสาคัญในการ
ผลักดันเรื่องการปฎิรูปการเรียนรู้ ให้กว้างขวางขึ้น คือ เซอร์เคน โรบินสัน นั กการศึกษาระดับโลก
โดยได้เน้นย้าถึงความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการจัดการศึกษาระบบโรงงาน มาเป็นการ
เรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลกที่ได้เปลี่ยนแปลง
ไป กรอบแนวคิดข้างต้นเองก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ในประเทศไทย 61 ซึ่ง
มีความสอดคล้อ งกับ วรพจน์ วงศ์กิจ รุ่ง เรือ ง นัก วิช าการศึก ษา ได้ก ล่า วถึง การศึก ษา ไทยในยุค
ศตวรรษที่ 21 ในการสัมมนา เรื่อง “Education for the Future ปรับห้องเรียนเปลี่ยนอนาคต” ผ่า
ทางตันวิกฤติการศึกษาไทยชูทางออกอนาคตการศึกษาศตวรรษที่ 21 สามารถสรุปได้ ว่า โลกใน
ปัจจุบันได้เข้าสู่สังคมที่เรียกว่า “สังคมความรู้ (Knowledge Based Society)” หรือบางคนเรียกว่า
“สังคมแห่งการปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้ความรู้ (Post Industrial Society)” ในสังคมเช่นนี้ผู้นาที่มี
บทบาทในการขับเคลื่อนจะเป็นกลุ่มที่ใช้ความรู้มากขึ้น ซึ่งสถานการณ์ในประเทศไทยในขณะนี้พบว่า
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ไม่สามารถพัฒนานวัตกรรมได้ อีกทั้งในปัจจุบันมีการนาเอาเทคโนโลยีเ ข้า มาทางานที่ซ้าซากแทน
มนุษย์ โครงสร้างในการบริหารองค์กรก็มีลักษณะเป็นแนวราบมากขึ้น เป็นผลมาจากการสื่อสารช่วย
ให้ทางานแบบแนวราบได้มากขึ้น ทั้งตลาดแรงงานเองก็มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทาให้เกิดการ
แข่งขันในระดับโลกมากขึ้น จะเห็นได้ว่า โลกมีลักษณะหลอมรวมมากขึ้น ทั้งในมิติเศรษฐกิจ การเมือง
หรือวัฒนธรรม ดังนั้น จาเป็นต้องสร้างเด็กยุคใหม่ให้มีความเข้าใจและมีทักษะในการปรับเปลี่ยน
ให้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เด็กในทุกวันนี้ถูกเรียกว่า digital native คือเกิดมาในสมัยยุคดิจิตอล มีสิ่ง
ที่เรียกว่า personal life learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคนมากขึ้นด้วย
การนาเทคโนโลยีมาใช้ การที่ไม่แบ่งแยกระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เนื่องจากมี
เทคโนโลยีเข้ามาหรือมีการเรียนรู้หรือร่วมมือผ่านเครือข่ายหรือโซเชียลมีเดีย 62 การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นการเรียนรู้หลายทางหรือบูรณาการความรู้ต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทาให้
ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับผู้สอน สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้ โดยเฉพาะการใช้ ICT มาใช้อานวยความสะดวก
ในการเรียนรู้ และการเรียนรู้การใช้ ICT ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทักษะชีวิตและอื่นๆ วิธีการเรียนรู้จึง
เปลี่ยนจากท่องจาเป็นการปฏิบัติและมีการบูรณาการหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกัน ผู้เรียนรู้สามารถใช้
ICT ค้นคว้าเพื่อศึกษาในสิ่งที่ตนมีความสนใจ และอยากเพิ่มพูนความรู้ได้ อีกทั้งผู้เป็นครูก็สามารถถ่าย
โอนความรู้ที่ตนมีให้เผยแพร่อยู่ในโครงข่าย ICT เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษา โดยการจัดการ
เรียนรู้ไม่จาเป็นต้องเกิดขึ้นภายในโรงเรียน หรือในห้องเรียนเพียงแต่อย่างเดียว จะเห็นได้ว่า การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้คนลดการเรียนรู้ทางด้านวิชาการลงแต่ไปเพิ่มการพัฒนาทักษะต่างๆ
มากขึ้น ทั้งด้านทักษะในการใช้ชีวิต ทักษะการคิด และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (ICT) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 จานวน
5 ด้าน ดังนี้ 1) ความสามารถในการสื่อสาร คือ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสาร ด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่ อตนเอง
และสังคม ซึ่งสอดคล้องกับความรู้ด้าน ICT 2) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสั งคม ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
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สอดคล้องกับ Learning Thinking Skills 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการ
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม
และข้อมูลสารสนเทศ เข้า ใจความสัม พัน ธ์แ ละการเปลี่ย นแปลงของเหตุก ารณ์ต่า ง ๆ ในสัง คม
แสวงหาความรู้ ประยุก ต์ค วามรู ้ม าใช้ใ นการปูอ งกัน และแก้ไ ขปัญ หา และมีก ารตัด สิน ใจที่มี
ประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ ทักษะ
ชีวิต (Life skill) 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็ นความสามารถในการนากระบวนการต่างๆ
ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะ
ชีวิต (Life skill) 5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้ เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒ นาตนเองและสังคม ในด้านการ
เรีย นรู้ การสื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่ างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
สอดคล้องกับ ความรู้ด้า น ICT (ICT Literacy) 63 และวิจ ารณ์ พานิช ที่ไ ด้วิเ คราะห์ถึง แนวทาง
การศึกษาไทยในการเรียนรู้ในศตวรรษ และได้นาเสนอไว้ ดังนี้ 1) เนื้อวิชา (Subject Matter)
การศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมจากในอดีต แม้ว่าความเข้มข้นของเนื้อหายังคงเช่นเดิม แต่
วิธีการสอนเนื้อหาจะต้องมีความแตกต่างจากในอดีต ต้องเน้นไปที่ผู้เรียน โดยเฉพาะการให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ยิ่งถ้าเป็นผลงานที่ใช้ได้จริง ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย 2) ทักษะ
ชีวิต (Life and Professional Skill) ในศตวรรษที่ 21 โลกได้เดินทางเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่
เน้ นการสร้ างมูล ค่าเพิ่มและความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การพัฒ นาทักษะชีวิตเพื่อให้
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration Skill) จึงเป็นสิ่งจาเป็น 3) ทักษะและความรักในการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 การผลิตผลงานทั้งในแวดวงธุรกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ล้วนแต่
ต้องการความคิดริเริ่ม (Initiatives) ดังนั้น ความรักที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จะหาความรู้ ไม่ว่า
จะเป็นการสอบถามผู้รู้ การค้นหาจากแหล่งการเรียนรู้ Google, Khan academy, Alaphafarm,
Youtube ฯลฯ รวมทั้งการระดมสมองจากกลุ่มคนที่หลากหลายจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อผู้เรียน
จะได้เชื่อมโยงและต่อยอดความรู้ที่มาจากหลายหลายสาขาให้กลายเป็นผลงานใหม่ที่มีคุณค่าสูงยิ่ง
เป็นที่ต้องการของทุกคน 4) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skill) โลก
นี้กาลังเข้าสู่ยุคสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากยังมีสังคมออนไลน์ (social
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กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551), 6-7.
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network) ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คนไปจนกระทั่งถึงการเมืองการปกครอง ผู้เรียน
รุ่นใหม่ล้วนแต่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศติดตัวกัน มาทุกคน ซึ่งยังต้องมีการสร้างความเข้าใจ
ถึงการใช้อ ย่า งถูก วิธีเ พื่อ ให้เ กิด ประโยชน์ใ นการศึก ษาหาความรู้ เพราะเครื่อ งมือ ยิ่ง ทัน สมัย มี
ประสิทธิภาพ ต้องรู้จักใช้ อย่างถูกวิธี เพื่อประโยชน์สูงสุด ซึ่งทักษะทั้ง 4 ด้านนี้เป็นสิ่งที่ช่วยสร้าง
มูลค่าให้กับคนไทยทุกคน ถ้าผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครองมีความตื่นตัวและหาวิธีให้ได้รับทักษะทั้ง 4
อย่างดีที่สุด ที่เข้าใจถึงปรัชญาในเชิงลึกด้วย ตัวอย่างเช่น ทักษะชีวิต (Life Skill) ต้องเพิ่มศิลปะการ
ทางานร่ว มกับ ผู้ อื่น ซึ่งบางครั้งต้องมีบทบาทเป็นผู้ นา และเป็นผู้ตามที่ดี และที่ส าคัญทักษะด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศจึ งต้องเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต ทักษะวิชา และทักษะการค้นหาข้อมูล เมื่อ
ผู้จัดการศึกษามีความเข้าใจถึงบริบทโลกที่เปลี่ยนไป ก็จะเป็นผู้ริเริ่มในการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้เรียน
ในศตวรรษใหม่ต้องเรียนรู้จากโจทย์ปัญหาชีวิตจริง (Project Base Learning : PBL) ต้องเรียนแบบ
ลงไปทางาน และออกไปรับใช้สังคม64
เนื่องจากโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นจึงเป็นทักษะที่
สาคัญและจาเป็นต้องปรับตัวให้เ ข้า กับ สถานการณ์ด้ว ย การดาเนิน งานใดๆจะประสบความสาเร็จ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ต้องอาศัยทีมที่ดี ซึ่งผู้ที่เป็นตัวขับเคลื่อนการทางานและเป็นผู้ประสานงานที่ดี ก็
คือ ผู้นาหรือผู้บริหาร ที่จะนาพาองค์กรหรือทาให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยผู้ วิจัย
ขอนาเสนอบทบาทของผู้นาหรือผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ไว้ดังนี้
1. ผู้นา/ผู้บริหารในศตวรรษที่ 21
ในกระแสโลกยุคโลกาภิวั ฒน์ที่ความเจริญทางเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมจากอดีต สู่ ปัจ จุบัน อย่า งรวดเร็ว มาก จึง ต้อ งมีก ารปรับ ตัว และเปลี่ย นแปลงให้ทันกับ
เหตุการณ์ของโลกปัจจุบันตลอดเวลา ซึ่ง“ผู้นา” เป็นบุคคลที่สาคัญในองค์การมีบทบาทที่ต้องดาเนิน
ไป ภายใต้เงื่อนไขปัจจัยของบริบทโดยรอบ ความรู้ในเรื่อง “ภาวะผู้นา”นั้น จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
สาหรับทุกองค์การเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง ดุษฎีรัตน์ โกสุมภ์ศิริ ได้
นาเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง ภาวะผู้นาแบบดุลยภาพ – ภาวะผู้นาสาหรับศตวรรษที่ 21
(Scholarly Article: Equilibrium Leadership – Leadership for 21st Century) ได้กล่าวว่า ผู้นา
(Leader) และ “ภาวะผู้นา (Leadership)” เป็นปัจจัยคู่สาคัญที่ควรมีการพัฒนาบนพื้นฐานของทาง
สายกลางและการรักษาสมดุลขององค์ประกอบต่างๆ และการจัดลาดับความสาคัญ (Priority) ซึ่งเป็น
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มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง, สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, เข้าถึงเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://192.168.90.14/
~arit/km56/admin/ download/ 10KM_1.pdf
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สิ่งที่สาคัญมาก สาหรับการดาเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และในระดับผู้นา ดังนั้น “ภาวะผู้นา
แบบดุล ยภาพ” จึงเป็น ภาวะผู้นาแนวใหม่ที่ได้ถูก สังเคราะห์ขึ้นจาก ทฤษฎีภ าวะผู้นา พื้นฐาน 5
รูปแบบ เพื่อให้มีคุณลักษณะอันสอดคล้องกับยุคโลกาภิวัฒน์ และโลกในศตวรรษที่ 21 ที่สาคัญในสอง
ส่วนหลักๆ คือ ทักษะของการจัดลาดับความสาคัญ และการรักษาดุลยภาพ ของปัจจัยต่างๆ ในขณะ
นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี 65 นอกจากนี้ บุญช่วย สายราม กล่าวว่า ทักษะภาวะผู้นาเป็นคุณลักษณะที่
สาคัญของการเป็นผู้นาที่มีประสิทธิผล ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้นาองค์กรหรือหน่วยงานจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่จาเป็นและสาคัญต่อการบริหารงาน บริหารตนเองและบริหารบุคลากร
อย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปสู่การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สาหรับทักษะภาวะผู้นาที่จาเป็น
สาหรับผู้บริหารในศตวรรษที่21 ที่ส่งเสริมให้เป็นผู้นาที่มีประสิทธิผลสูง ประกอบด้วย 15 ทักษะ ได้แก่
1) ทักษะการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผลสูง (Highly effective Team building skill) 2) ทักษะการ
แก้ปัญหา (Problem– solving skills) 3) ทักษะการวางแผน (Planning – Project skills) 4) ทักษะการ
กากับการปฏิบัติงาน (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 อ่าดอนกลอย
ได้กล่ าวไว้ว่า ผู้ บริ หารสถานศึกษาจาเป็นต้องนาสถานศึกษาของตนเองเข้าสู่ ศตวรรษที่ 21 และ
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตนเองในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ปรับปรุงผลลัพธ์ของ
นักเรียนทุกคน 2) ริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล 3) สารวจและสนับสนุนการใช้ ICT
และ e – learning 4) พัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ 5) สร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการ
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ดุษฎีรัตน์ โกสุมภ์ศิริ, ภาวะผู้นาแบบดุลยภาพ – ภาวะผู้นาสาหรับศตวรรษที่ 21
Scholarly Article: Equilibrium Leadership – Leadership for 21st Century, เข้าถึงเมื่อ
20 ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://leader1234.blogspot.com/2015/09/21-scholarlyarticle-equilibrium.html
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บุญช่วย สายราม, ภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21, เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
2558, เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/565807
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เรียนรู้และความสาเร็จ และ6) พัฒนาคนอื่นให้เป็นผู้นา67 และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ได้นาเสนอ
บทความพิเศษ เรื่อง ผู้นาองค์กรที่เป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 : บทเรียนจากเนหะมีย์ (ซึ่งเนหะมีย์ เป็น
พนักงานเชิญถ้ว ยเสวยของกษัต ริย์ของเปอร์เ ชีย ร์ ซึ่งปัจจุบันคือประเทศอิห ร่าน ซึ่งถือได้ ว่าเป็น
ตาแหน่งที่สาคัญตาแหน่ง หนึ่ง การดารงตาแหน่งดังกล่าวจึงเป็นผลต่อชีวิตและบุคลิกของเนหะมีย์
อย่างมากเพราะกษัตริย์จะต้องเลือกสรรผู้ที่ประกอบไปด้วย ปัญญา สุขุม มีวิจารณญาณ ซื่อสัตย์ หนัก
แน่น และไว้ใจได้) ว่ามีความสอดคล้องกับผู้นาในศตวรรษที่ 21 โดยสรุปได้ ดังนี้ 1) ผู้นาจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีใจบริสุทธิ์ 2) ผู้นาที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่รอคอยเวลาที่เหมาะสม จะต้อง
รู้ว่าเวลาใดเป็นเวลาที่เหมาะสมสาหรับการกระทาสิ่งใดๆ 3) ผู้นาที่ดีจะต้องเป็นผู้ ที่มีเปูาหมายที่
เหมาะสมและเป็น ไปได้ สาเหตุห ลักของการเป็นผู้นาในหลายๆครั้งไม่ประสบความสาเร็จ นั้นเป็น
เพราะผู้นาไม่มีเปูาหมายที่ชัดเจน หรือาจมีเปูาหมายที่ชัดเจน แต่เปูาหมายเหล่านั้นกลับเป็นสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้ หรือไม่สามารถทาให้บรรลุได้ 4) ผู้นาที่ดีจะต้องรู้จักการจัดลาดับก่อนหลังก่อนงานที่จะทา
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ 5) ผู้นาที่ดีควรมีการจัดเตรียมค้นคว้าจัดหาข้อมูลต่างๆอย่างครบถ้วน 6) ผู้นา
จะต้องมีความมั่นใจเด็ดเดี่ย ว ในการตัดสินใจ 7) ผู้นาจะต้องมีเวลาใช้ในการวางแผนการคิดและ
การพักผ่อน 8) ผู้นาจะต้องมีความคุ้นเคยกับงานที่ทาเป็นอย่างดี ซึ่งผู้นาหลายคนประสบความ
ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง เพราะเขาเหล่านั้นไม่มีความเข้าใจในงานที่เขาต้องทา 9) ผู้นาที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความสุขุมรอบครอบในเรื่องของเวลา 10) ผู้นาที่ดีจะต้องมีผู้ช่วยที่ไว้วางใจได้ ผู้ช่วยที่ดีและสามารถ
ไว้วางใจได้จะเป็นอีกประการหนึ่งที่จะทาให้ผู้นาทุกคนประสบความสาเร็จ 11) ผู้นาที่ดีจะต้อ ง
สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์สู่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างดี ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีเปูาหมาย
ชัดเจน ที่จะทาให้การทางานสาเร็จไปมากกว่าครึ่ง 12) ผู้นาที่ดีจะต้องมีทีมงานที่สามารถทางานได้
บทเรียนที่ยิ่งใหญ่สาหรับการเป็นผู้นาที่ดีคือ คุณไม่ส ามารถทางานอะไรก็ตามได้ด้ว ยตัวของคุณเอง
โดยลาพัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่มีขนาดใหญ่ 13) ผู้นาที่ดีต้องไม่หนีอุปสรรค เพราะอุปสรรคจะเป็น
ปัจจัยที่ทาให้ผู้นารู้สึกท้อแท้ ผู้นาทุกคนจะต้องต่อสู้กับอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่าอุปสรรคต่างๆ จะ
เกิดขึ้นทุกวัน68 การเป็นผู้นาของผู้บริหารในยุคศตวรรษที่ 21 ควรจะต้องรู้จักเลือกใช้วิธีการบริหาร
ให้ เหมาะสมกับ สถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ ยนแปลงได้ ตลอด ต้องรู้จักการแก้ปัญหาและวินิจฉัย
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สั่งการเพื่อทาให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ซึ่ง CAMBELL and GREGG อ้างถึงใน กนก
จันทร์ขจร ได้เสนอปรัชญาการบริหารการศึกษา ไว้ในหนังสือ Administrative Behavior in
Education ว่า ผู้บ ริห ารต้อ งใช้วิธี ก ารแห่ง ปัญ ญาในการแก้ไ ขปัญ หาต่า งๆ เมื่อ มีปัญ หาควร
ทาการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและใช้ความฉลาดไหวพริบของผู้ร่วมงานมาช่วยคิดแก้ปัญหาต่างๆ ที่
สาคัญในการบริหาร ภาระหน้าที่หลักของผู้บริหาร คือ การวินิจฉัยสั่งการ เมื่อมีปัญหาต่างๆ ต้อง
แก้ไขแก้ปัญหาให้สาเร็จด้วยความราบรื่น 69 จะเห็นได้ว่า ทักษะในความเป็นผู้นาในศตวรรษที่ 21 มี
ความสาคัญต่อการจัด การศึก ษาของประเทศไทยเป็น อย่า งมาก เพราะผู้นาองค์ก รหรือ ผู้บริหาร
คือกุญแจสาคัญไปสู่การปฏิรูปการศึกษาที่ยั่งยืน ซึ่งนักการศึกษาทั้งหลายต่างมีความเชื่อว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องมีทักษะการบริหาร เป็นผู้นาทางวิชาการมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นมือ
อาชีพจึงจะเป็นผู้นาที่มีประสิทธิภาพและบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาทั่วทั้งองค์กรและ
สามารถสร้ า งบรรยากาศที่ก่อ ให้ เกิ ดการมี ส่ ว นร่ ว มและพัฒ นาขีด ความสามารถของบุ คลากรให้
สามารถปฏิบัติงานให้บ รรลุเปูาหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากผู้นาหรือผู้บริหารที่มี
ส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรแล้ว ครูและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรก็มีส่วนสาคัญเช่นเดียวกัน ที่จะ
เป็น กาลังแรงงานในการดาเนินงาน ดังนั้น ครูในศตวรรษที่ 21จาเป็นต้องมีความสามารถในการ
ทางานและปรับตัวให้มีความพร้อ มรับ การเปลี่ย นแปลงเสมอ ผู้วิจัย ขอนาเสนอบทบาทของครูใน
ศตวรรษที่ 21 ดังนี้
2. ครูในศตวรรษที่ 21
ครูเป็นผู้ มีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังทั้งวิช าความรู้ และความประพฤติแก่เด็กและ
เยาวชน ดังนั้น ครูจึงเป็นบุคคลที่สาคัญที่จะทาให้เด็กไทยของเราอ่านออกเขียนได้ และครูเป็นผู้สร้าง
พัฒนาการให้เด็กมีความรู้ความสามารถอย่างมีมิติครบทุกส่วน โดยผ่านทางด้านวิชาการคือการเรียน
การสอนวิชาการต่าง ๆ และในส่วนทางด้านสังคมนั้นครูต้องสอนให้เด็กเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รู้จั ก
ประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ส่วนรวม รู้จักบาเพ็ญประโยชน์ แต่ในปัจจุบันในโลกยุคศตวรรษที่ 21
บทบาทของครูลดน้อยลง เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น
คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่สาคัญใน
การจัดการเรียนรู้ให้เด็ก ครูหรือผู้สอนจึงเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ และจาเป็นเพื่อในการเรียนรู้ของ
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Roald F. Capmbell, John E. Corgally, and Nystrand, Raphel O., Introduction
to Education Administration. 6th ed. (Boston, 1983), อ้างถึงใน กนก จันทร์ขจร, เอกสาร
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สามัญศึกษา, 2535).
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นักเรียนทักษะในศตวรรษที่ 21 คือ มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการประเมินผลหลักสูตร
การเรียนการสอนการพัฒนาอาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จะต้องสอดคล้องกับระบบสนับสนุน
การผลิตที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักเรียนในปัจจุบัน ซึ่งครูจะมีบทบาทสาคัญที่
ทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ดังนั้น ครูต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ต้องใฝุหาทักษะใหม่
ในการเป็นผู้อานวยการสอน เพื่อการออกแบบและชักชวนผู้เรียนมาสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ให้ได้ความรู้
ที่ลึกทางทฤษฎีและได้รับการกระตุ้นสมองของมนุษย์ โดยสมองส่วนนี้คือสมองส่วนที่ทาให้ผู้เรียนมี
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีสุนทรีย์ และมีวุฒิภาวะต่าง ๆ ซึ่งสมองส่วนนี้จะมีเพียงแค่เฉพาะในมนุษย์
เท่านั้น และครูยังต้อ งการเครื่องมือที่ช่ว ยคือ “กลุ่ม เพื่อนร่ว มงาน” (Professional Learning
Community : PLC) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูประจาการในการทาหน้าที่70 ครูต้องมีแนว
ทางการสอนมีค วามสามารถสาหรับ การบูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 เครื่อ งมือและกลยุทธ์
การเรียนการสอนไปสู่ ก ารปฏิบัติใ นชั้น เรีย น มุ่ง เน้น การทาโครงงาน แสดงให้เ ห็น ว่า มีค วามรู้
ความเข้าใจในเรื่องจริงสามารถเพิ่มการแก้ปัญหาการคิดเชิงวิพากษ์และอื่น ๆ พัฒนา ความสามารถใน
การระบุตัวตนของนักเรีย นโดยครู มี รูปแบบการเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของ
ผู้เ รีย น ซึ่ง ครูต้อ งไม่ส อน แต่ต้อ งออกแบบการเรีย นรู้แ ละอานวยความสะดวก (Facilitate)
การเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทา หรือปฏิบัติแล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายใน
และสมองของตนเอง การเรียนรู้ แบบนี้เรียกว่า PBL (Project-Based Learning) ครูในยุค นี้
ต้องเป็นครูเพื่อศิษย์ เปลี่ยนเปูาหมายการเรียนรู้ของศิษย์จากเน้นเรียนวิชาเพื่อได้ความรู้ให้เลยไปสู่
การพัฒนาทักษะที่สาคัญต่อชีวิตในยุ คใหม่ ต้องเรียนให้เกิดทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
หน้าที่ของครูเพื่อศิษย์จึงต้องเปลี่ยนจากเน้น “สอน”หรือสั่งสอนไปทาหน้าที่จุดประกายความสนใจ
ใฝุรู้ (inspire) แก่ศิษย์ ให้ศิษย์ได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติ (learning by doing ของตนเป็นทีม
ร่วมกับเพื่อนนักเรียน เน้นการงอกงามทักษะในการเรียนรู้ และค้นคว้าหาความรู้มากกว่าตัวความรู้
ครูเพื่อศิษย์ต้องเปลี่ยนแนวทางการทางานจากทาโดดเดี่ยว คนเดียว เป็นทางานและเรียนรู้จากการทา
หน้าที่ครูเป็นทีม71 ซึ่ง Linda Darling-Hammond ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ Constructing 21stCentury Teacher Education พบว่า ครูผู้สอนจาเป็นต้องรู้ ให้กว้างและต้องปรับเปลี่ยนบทบาท
ตัวเองมาเป็นผู้สังเกตการณ์และกระตุ้นให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้มาก ซึ่งได้ระบุว่า การ
จัดการที่ดีเกี่ยวกับการสร้างความแข็งแกร่งของการจัดการเรียนรู้โดยครูจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
มีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 องค์ประกอบ กล่าวคือ การบูรณาการหลักสูตร การทางานแบบคลินิกใน
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โรงเรียนและการทางานแบบตายตัว ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน โดยการทางานแบบคลินิก
ต้องทางานภายใต้การดูแลอย่างเข้มข้นแบบบูรณาการกับการทางานแบบตายตัวโดยมีการเชื่อมโยง
ทฤษฎี การปฏิบ ัติ ความใกล้ชิด และความสัม พัน ธ์เ ชิง รุก กับโรงเรียนที่ให้บริการ ผู้เรียนที่ จะมี
ประสิทธิภาพและได้รับพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ดี 72
นอกจากความรู้ทางด้านวิชาการที่มีครูเป็นผู้ชี้นาแล้ว ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ก็เป็น
สิ่งสาคัญ ( 21st Century Skills) ซึ่งสาระวิชาก็มีความสาคัญ แต่ไม่เพียงพอสาหรับการเรียนรู้เพื่อมี
ชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชาควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์
โดยครูช่วยแนะนา และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้า
ของการเรียนรู้ของตนเองได้ ดังที่ สุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร ได้ให้ความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ให้สอดคล้องและสมดุลกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่นับวันจะมีการ
เปลี่ยนอย่างรุนแรงมากขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้และ การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดครั้งนี้ถือว่า
เป็นเรื่องที่จะต้องอยู่คู่กันต้องเกื้อกูลกันจะแยกออกจากกันไม่ได้ เมื่อมีการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ มีคา
ที่สาคัญที่น่าสนใจคือ คาว่า “Teach Less” และ “Learn More” ซึ่งเป็นการสอนให้น้อยลงแต่ให้
เรียนรู้ให้มากขึ้น นั่นหมายความว่า เป็นการเปลี่ยนวิธีการศึกษา ด้วยการเปลี่ยนแปลงเปูาหมายจาก
“ความรู้ (knowledge) ไปสู่ ทักษะ (skill or practices)” ดังนั้นคาว่า “Teacher” ที่แปลว่า “ครู” นั้น
ในศตวรรษที่ 21 Teacher จะถูกให้ความหมายหรือคาจากัดความเสียใหม่เป็น “Facilitator” โดยระบุ
หน้าที่หรือคาจากัดความว่าเป็น “ผู้อานวยการเรียนรู้ (Coach) หรือผู้ชี้แนะ” นั่นแสดงว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ที่มี “ครู” เป็นหลัก ไปเป็น “นักเรียน” เป็นหลัก ดังนั้นการเรียนรู้จึง
จะต้องเรียนให้เลยจากเนื้อหา หลายส่วนก็ไม่จาเป็นต้องสอนผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เอง
แต่ต้องสร้าง “ทักษะและเจตคติ” กับตัวของผู้เรียนขึ้นมาให้ได้ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็น
การเรียนรู้ร่วมกัน เพราะการเรียนรู้ในแบบใหม่ต้องเป็นการเรียนรู้ที่แบ่งปันกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน73
สาหรับในประเทศไทย รัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
โลกในศตวรรษที่ 21 จึงมีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางด้านการจัดการศึกษา ดังจะเห็นได้จากคาแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 สาหรับนโยบายด้านการศึกษาและ
เรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่ให้ความสาคัญกับครู ในข้อที่ 4.6 ว่า จะพัฒนา
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ระบบการผลิต และพัฒนาครูที่มีคุณภาพ และจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีคุณวุฒิ
ตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อ
เป็นเครื่องมือช่ว ยครู หรือเพื่อการเรียนรู้ด้ว ยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 74 ประกอบกับร่างแผนปฏิบัติการหรือ Roadmap การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2558–
2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 6 ด้าน คือ 1) การปฏิรูปครู 2) การกระจายโอกาส และคุณภาพ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 3) ปฏิรูปการบริหารจัดการ 4) ปรับระบบการผลิต และพัฒนา
กาลังคน เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 5) ปฏิรูปการเรียนรู้ และ 6) การปรับระบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ซึ่งสามารถสรุปจากคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับครู
ประกอบกับ ร่ างแผนปฏิบั ติการหรือ Roadmap การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2558-2564 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดัง นี้ การให้ค วามสาคัญ ในการพัฒ นาระบบการผลิต และพัฒนาครูให้มี
คุณภาพ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครูโ ดยเน้นครูผู้ ส อนที่มีคุณวุฒิ ตรงตามวิช าที่ส อน และ
สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือ
ช่ว ยครู หรื อพัฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ว ยตนเอง เพื่อให้ ครูทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียนได้ 75 ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการยกระดับและพัฒนาครูไทยให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสม มีความ
เพียบพร้อม รอบรู้ และมีความสามารถในการพร้อมรับและทันต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น
สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ได้นาเสนอผลการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาครูของประเทศต่าง ๆ เช่น ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์
โปรตุเกส สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุน จีน พบว่า 1) การผลิตครู ให้ความสาคัญต่อครู เนื่องจากครูเป็นบุคคล
สาคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อคุณภาพ การเรียนการสอน และคุณภาพของผู้เรียน คุณลักษณะของครูใน
ศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้มากขึ้น มีความเป็นมืออาชีพ มีความสามารถและศักยภาพสูง
เป็นผู้ที่มีนวัตกรรมการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ผลด้วยการเรียนรู้ตามที่ต้องการ และเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักเรียนในการเข้าสู่โลกของการทางานในศตวรรษที่ 21 ครูควรเป็นผู้รักในอาชีพ มีชีวิตเรียบ
ง่าย และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 2) การพัฒนาครู ให้ความสาคัญและเชื่อว่า ครูเป็นผู้เรียนที่
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ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองและได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีกฎหมาย/
นโยบายว่า ครูทุกคนต้องได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานและพัฒนาตนเองทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และต้องเข้ารับการพัฒ นาอย่า งต่อ เนื่อ งปีล ะ 100 ชั่ว โมง ครูบ รรจุใ หม่ต้อ งผ่า นการอบรมตาม
โปรแกรมการอบรมเพื่อฝึกหัดการสอนและได้รับเงินเดือนสูงระหว่างการอบรมด้วย การพัฒนาตนเอง
ต้องอยู่ในการกากับดูแลของศึกษานิเทศก์และผู้บริหารและต้องผ่านการทดลองงาน 1 ปี ครูเก่าอายุ
งาน 10 ปี ขึ้นไป ต้องเข้ารับการพัฒนาด้วย โดยมีองค์กรทาหน้าที่ด้านพัฒนาครูเป็นการเฉพาะ มี
คูปองการพัฒนาความรู้เพื่อให้ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองตามความต้องการทุกปีจากมหาวิทยาลัยที่
ได้รั บ มอบหมายจากรัฐ มีก ารสร้า งเครือ ข่า ยการพัฒ นา มีร ะบบพี่เ ลี้ย ง/ครูต้น แบบ (master
teachers) มีก ารพัฒ นาทัก ษะการจัด การเรีย นรู้ใ นรูป แบบและวิธีก ารต่า ง ๆ ที่ส อดคล้อ ง กับ
สถานการณ์และผู้เรียน เช่น การทาห้องเรียนให้เป็นห้องทางานจาลอง การพัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น
ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ ทักษะการตั้งคาถาม รวมถึงทักษะการออกแบบการเรียนรู้แบบ
active learning นั้น คือกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนต้องมีโอกาสลงมือทา
มากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว เช่น การให้ผู้เรียนได้ อ่าน เขียน โต้ตอบ และวิเคราะห์ปัญหา ทักษะ
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนแล้วนาสิ่งที่ สังเกต
ได้มาให้ข้อมูลแก่นักเรียน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงของนักเรียน ทักษะการเรียนรู้เป็นทีม
ทักษะการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนแบบรู้จริง ทักษะการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้กากับการเรียนรู้ของ
ตนเองได้ ฯลฯ นอกจากนี้ต้องมีระบบการนิเทศ ติดตามและพัฒนาการทางานของครูในชั้นเรียน การ
เรียนรู้และพัฒนาจากเพื่อนครู และการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน รวมทั้งมีการสร้างครูจิต
อาสาเพื่อช่วยสอน มีการพัฒนาการเรียนการสอนของครู โดยเน้นการสอนของครูให้น้อยลงและให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และนามาปฏิบัติด้วยตนเองมากขึ้น 3) คุณสมบัติของครู มีการกาหนดเงื่อนไข
และคุณสมบัติของครู ที่ให้ความสาคัญกับคุณภาพทางการศึกษาและผู้เรียน ครูทุกคนต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู กาหนดให้ครูประถมศึกษาอย่างน้อยต้องจบปริญญาตรี ครูระดับมัธยมศึกษาต้อง
จบสู งกว่า ปริญ ญาตรี และมี ค วามเชี่ย วชาญอย่า งน้อ ยหนึ่ง วิช าในระดับ ที่ส อน และต้องมีพื้ น
ฐานความรู้ทางการศึกษาทั่วไปและความรู้เฉพาะสาหรับวิชาชีพครู ความรู้ด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
หลักและเทคนิคการสอน มีความรู้วิชาประวัติศาสตร์ กาหนดเวลาสอนวันละ 4 ชั่วโมงและมีเวลาเพื่อ
การพัฒนาวิชาชีพ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 76
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จะเห็นได้ว่าในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ครูต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยสิ้นเชิง
เพื่อให้เป็น “ครูเพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21” เพราะการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องเตรียมบุคคล
ออกไปเป็นคนทางานที่ใช้ความรู้ (knowledgeworker) และเป็นบุคคลพร้อมเรีย นรู้ (learning
person) ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตาม บุคคลในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ และ
เป็นคนทางานที่ใช้ความรู้ ดังนั้น ทักษะสาคัญที่สุดของศตวรรษ ที่ 21 จึงเป็นทักษะของการเรียนรู้
(learning skills) เพราะต้องเตรียมคนไปเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน และคาดไม่ถึง
คนยุคใหม่ จึงต้องมีทักษะสูงในการเรียนรู้และปรับตัว การยกระดับและการพัฒนาครูของต่างประเทศ
นั้นยังคงให้ครูเป็นบุคคลที่สาคัญที่สุด ที่มีผลต่อคุณภาพของการศึกษา โดยครูจะต้องมีความรอบรู้ มี
ความเป็นมืออาชีพ และเป็นผู้มีนวัตกรรมการสอนที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้
นอกจากนั้นครูต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการอบรม มีการสร้างเครือข่ายการ
พัฒนา มีระบบพี่สอนน้อง และสิ่งที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ การกาหนดคุณสมบัติของครูให้ชัดเจน
เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ไ ด้อ ย่า งมีป ระสิทธิภ าพ เพื่อส่ง ผลให้ผู้เ รียนเกิด
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคมต่อไป
3. ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงและทุกที่ทุกเวลา
พื้นที่การเรียนรู้จึงเป็ นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ ดังนั้น เด็กไทยจึงควรมีทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อ รองรับ การเปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น ทางด้า นสัง คม เศรษฐกิจ และ การเมือง
ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างมหาศาล รวมทั้งการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและการสื่อสาร
พร้อมทั้งการใช้ชีวิตในโลกดิจิตอล ( Digital life) ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จึงควรมีลักษณะที่สอดคล้อง
และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้ สาหรับเด็กไทยนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย
จาเป็นต้องได้รับการเตรียมความพร้อมสาหรับการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังที่ ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการสภาการศึก ษา (สกศ.) ได้เ ปิด เผยว่า พล.อ.ดาว์พ งษ์ รัต นสุว รรณ รัฐ มนตรีว่า การ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในที่ประชุมสภาการศึกษาครั้งที่ 2/2559 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา
ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 โดยได้เห็นชอบการกาหนดความคาดหวังของแผนไว้
หลายเปูาหมาย เช่น ต้องการลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษา
เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การกระจายอานาจไปสู่สถานศึกษา เพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของการบริหารจัดการ หรือสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ของสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมมีความเห็นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการ
เสนอแนวทางแก้ ไขวิกฤตการศึกษาของชาติ โดยก าหนดคุณ ลั กษณะ และทักษะของเด็ ก 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 การทางานเป็นทีมและภาวะผู้นา 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.จะนาไป
บรรจุไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป 77 ซึ่งจะเห็นได้ว่าทักษะแรกจะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Lifelong learning) คือการใฝุหาความรู้ (Pursuit of knowledge) ที่เกิดจากแรงจูงใจของ
ตนเอง อย่างสมัครใจ และต่อเนื่อง ไม่เพียงเพิ่มโอกาสเข้าสังคม (Social inclusion) ดารงสถานะ
พลเมืองเต็มขั้น (Active citizenship) และพัฒนาการส่วนบุคคล แต่ยังเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน (Competitiveness) และในการสมัครงาน (Employability) ความหมายของการเรียนรู้
ตลอดชีวิต จึงมิได้ถูกจากัดอยู่เพี ยงการเรียนรู้ในวัยเด็ก หรือในชั้นเรียนเท่านั้น แต่เกิดขึ้นตลอดชีวิต
และในสถานการณ์ต่างๆ กัน ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีผลกระทบ ต่อความจาเป็นและวิถี (Style) ของการเรียนรู้ เราไม่สามารถแบ่ง
ประเภทการเรีย นรู ้ เป็น สถานที ่แ ละเวลาเหมือ นในอดีต ดัง นั ้น การแสวงหา ความรู ้ และ
การประยุกต์ใช้ความรู้ มิได้มีขอบเขตจากัดอีกต่อไป แต่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อย่าง
ต่อเนื่อง จากปฏิสัมพันธ์ ประจาวันของเรากับผู้อื่น และกับโลกรอบๆ ตัวเราการเรียนรู้บางอย่างใน
ประเภทของความสนใจ มีคุณค่าต่อบุคคลและชุมชนในภาพรวม อาทิ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
สถาบันการศึกษาในทุกระดับชั้น จะยังคงความสาคัญต่อไปในอนาคต เพราะการศึกษาอย่างเป็น
ทางการ (Formal) ดาเนินการผลิตพลเมืองที่สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศชาติ เป็นต้น78
จะเห็นได้ว่า ทักษะของผู้เรียนหรือเด็กไทยจะมุ่งเน้นให้เกิดทักษะที่สาคัญ และมีความ
จาเป็นต่อการดารงชีวิตและจาเป็น ต่อ การปรับ ตัว ในสัง คม ซึ่ง ผู้เ รีย นจะสามารถแสดงความคิด
สร้างสรรค์ ผลิตความรู้ รวมไปถึงพัฒนานวัตกรรมที่เป็นผลิตผลและกระบวนการโดยใช้เทคโนโลยี
77

กาหนด 11 ทักษะเด็กไทยที่ต้องมีในอนาคต, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2559, เข้าถึง
ได้จาก http:// www.dailynews.co.th/education/503746
78
วิทยา มานะวาณิชเจริญ , ทักษะเด็กไทย ในอนาคต (ตอนที่ 1), เข้าถึงเมื่อ 20
มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://taamkru.com/th/%E0%B8%97%
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ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ สามารถหาแนวโน้มและคาดการณ์ความเป็นไปได้
ใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิตอลและสภาพแวดล้อมทางดิจิตอลเพื่อสื่อสารและทางานร่วมกัน รวมทั้งเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ทางไกลสาหรับตนเองและผู้อื่น ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ให้ความร่วมมือและเผยแพร่
งานร่วมกับเพื่อน ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลอื่นๆ โดยใช้สื่อดิจิตอลและสภาพแวดล้อมทางดิจิตอลต่างๆ
สื่อสารข้อมูลและความคิดไปสู่ผู้รับจานวนมากอย่างมีประสิทธิผลโดยใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ โดยมี
ความเชี่ยวชาญในการค้นคว้าหาข้อมูล ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลเพื่อรวบรวม ประเมิน และ
ใช้ข้อมูล ด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการสืบค้น ค้นหา จัดระเบียบ วิเคราะห์
ประเมิน สังเคราะห์และใช้ข้อมูลอย่างมีจริยธรรม จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ ประเมินและคัดเลือก
แหล่งข้อมูลและเครื่องมือดิจิตอลตามความเหมาะสมกับภารกิจนั้นๆ ประมวลข้อมูลและรายงานผล มี
ความสามารถทางการคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อวางแผนและวิจัย การแก้ปัญหา และการบริหารโครงการ
แก้ปัญหา และตัดสินใจจากข้อมูล โดยใช้เครื่องมือดิจิตอลและแหล่งข้ อมูลดิจิตอลที่เหมาะสม ด้วย
การกาหนดและนิยามปัญหาที่แท้จริงและคาถามสาคัญเพื่อค้นคว้า วางแผนและบริหารกิจกรรมเพื่อ
หาคาตอบหรือทาโครงการให้ลุล่วง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคาตอบ หรือตัดสินใจโดยอาศัย
ข้อมูล ใช้กระบวนการต่างๆและแนวทางที่หลากหลายเพื่อสารวจทางเลือกอื่นๆ นอกจากนี้ต้องมี
ความเป็นพลเมืองดิจิตอล (Digital Citizenship) สามารถแสดงความเข้าใจประเด็นสังคม วัฒนธรรม
และความเป็นมนุษย์ที่เ กี่ย วข้อ งกับ เทคโนโลยี และปฏิบัติต นอย่า งมีจ ริย ธรรมและตามครรลอง
กฎหมาย ด้วยการสนับสนุนและฝึกใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ถูกกฎหมายและ
อย่างรับผิดชอบ แสดงทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ การเรียนรู้และ
การเพิ่มผลผลิต แสดงให้เห็นว่าตนเองรู้จักรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แสดงความเป็นผู้นาใน
ฐานะพลเมืองดิจิตอล การใช้งานเทคโนโลยีและแนวคิด สามารถแสดงให้เห็ นว่าเข้าใจแนวคิด ระบบ
และการทางานของเทคโนโลยี ด้วยการ เข้าใจและใช้ระบบเทคโนโลยีได้ เลือกและใช้โปรแกรม
ประยุกต์อย่างมีประสิทธิผล แก้ไขปัญหาของระบบและโปรแกรมประยุกต์ได้ รู้จักใช้ความรู้ที่มีปัจจุบัน
เพื่อเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ79
4. การบริหารสถานศึกษาสู่ความสาเร็จในศตวรรษที่ 21
ข้อแตกต่างระหว่างการศึกษาในศตวรรษที่ 20 และศตวรรษที่ 21 เกิดขึ้น คือ การศึกษา
ในศตวรรษที่ 20 มุ่งสร้างคนไปทางานตามรูปแบบที่กาหนดไว้ มีแบบแผนกาหนดไว้ชัดเจน แต่
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการสร้างคนไปทางานแต่ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลง
วิธีการต่างๆ ได้ จะเห็นได้ว่าเปูาหมายการจัดการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เน้นให้ผู้เรียน
79

เรื่องเดียวกัน.
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ได้รับองค์ความรู้มาเป็นเรื่องของสมรรถนะของผู้เรียน ดังนั้น การละเลยเรื่องของการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาก็หมายถึงความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาใน
ภาพรวมด้วยเช่นกัน ถ้ามองโดยภาพรวมแล้วเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
โดยจารุวัจน์ สองเมือง ได้นาเสนอบทความออนไลน์ เรื่องการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ว่า
การบริหารสถานศึกษาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงจาเป็นต้องคานึงและให้ความสาคัญต่อประเด็นต่างๆ
ดังนี้ 1) สภาวะทางสังคม 2) ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน 3) การเข้าถึงเทคโนโลยี เทคโนโลยี
4) ความหลากหลายและความขัดแย้ง และ 5)ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 80 จะเห็นได้ว่า
ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะสภาวะทางสังคมจะเปลี่ยนไปเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุที่มีอัตราการเกิดลดลง คนมีอายุยืนขึ้น เช่นเดียวกับในหลายประเทศที่ได้เข้าสู่ภาวะนี้ไปแล้ว
สภาพดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาด้วยเช่นกันอย่างน้อยในสองประเด็น คือ ประเด็น
ที่ 1 บุคลากรการศึกษาที่จะมีโอกาสขาดแคลน และจาเป็นต้องขยายอายุ การทางานของบุคลากร
และประเด็นที่ 2 การจัดการศึกษาจาเป็นต้องออกแบบสาหรับการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุมาก
ขึ้น เพราะเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคม และการศึกษาก็ไม่สามารถหยุดอยู่เพียงในวัยการศึกษาหรือวัย
ทางาน โดยสองประเด็นนี้เป็นโจทย์สาคัญหนึ่งสาหรับผู้บริหารในปัจจุบันที่จะต้องวางแผนการจัดการ
ที่ชัดเจนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และมีอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 คือ พฤติกรรมการทางานของคนเปลี่ยนไป ต้องการความสาเร็จและการยอมรับที่
เร็วมากขึ้น ขณะเดียวกันการยึดมั่นความภักดีในองค์กรอาจจะน้อยลงไป สังเกตได้จากความเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของคน พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนจะเปลี่ยนไป ยกตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่าน
อินเตอร์เน็ตมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เครือข่ายสังคมก็เข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจของคนมากขึ้น จึง
เป็นความท้าทายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่จะต้องเอื้อต่อการใช้ทรัพยากรอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพพร้อมกับการสร้างขวัญกาลังใจให้กับบุคลากรเพื่อให้บุคลากรที่มีความสามารถอยู่กับ
องค์การไปนานๆ และยังพบว่ามีอีกปัจ จัยหนึ่งที่เกิ ดความท้าทายในการบริห ารสถานศึกษาในยุค
ศตวรรษที่ 21 คือ การเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
เด็กรุ่นใหม่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ดังนั้นการคัดเลือกหรือการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน
หรือแม้แต่ตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม ในสถานศึกษาก็จาเป็นต้องเป็นคนที่สามารถนาเอาเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งใช้เป็น เครื่องมือ ในการค้น คว้าพัฒ นาความรู้ ของตนเอง
ขณะเดียวกันตัวผู้บริหารเองก็ต้องมีความสามารถในการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอีกด้วย แต่ทั้งนี้การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรในสถานศึกษาจะมีระดับ
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จารุวัจน์ สองเมือง, การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21, เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์
2559, เข้าถึงข้อมูลได้จาก http://www.deepsouthwatch.org/node/8009
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ความสามารถที่แ ตกต่า งกัน การนาเอาเทคโนโลยีม าใช้จึง จาเป็น ต้อ งมีแ ผนการจัดการที่ชัดเจน
เช่นเดียวกันกับการวางโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมีทั้งการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรไป
พร้อมๆ กัน อีกทั้งการทางานร่วมกันในยุคนี้มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทาให้เกิดทีม เนื่องจากทีม
เครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนองค์การสู่เปูาหมาย และต้องเกิดความเป็นเอกภาพในองค์การ เพราะ
เอกภาพในองค์การคือหัวใจของความสาเร็จ ดังนั้นการสร้างเอกภาพ ทาให้เกิดทีมในการทางานจึง
เป็นอีกหนึ่งโจทย์สาคัญสาหรับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยคานึงและตระหนักถึง
ความหลากหลาย ความแตกต่างที่เกิดขึ้นในทุกด้านโดยเฉพาะความต่างด้านทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กร คนในยุคใหม่จ ะเป็น กลุ่ม คนที่ไ ม่ยึด ติด กับ ที่ทางาน มีค วามพร้อ มที่จ ะเปลี่ย นงานใหม่ไ ด้
ตลอดเวลา และนิย มที่จ ะทางานแบบอิสระมากกว่า ดังนั้น รูปแบบการบริห ารจัดการจึงเป็นอีก
ประเด็นสาคัญที่ท้าทายผู้บริหารในการปรับตัวให้เข้ากับทีมงานรุ่นใหม่ จากความเปลี่ยนแปลงและ
ความท้าทายข้างต้น ผู้บริหารจาเป็นต้องมีเครื่องมือที่แ ตกต่างจากในยุคที่ผ่านมาเพื่อการขับเคลื่อน
องค์กรสู่ความสาเร็จ และเครื่องมือสาคัญที่จะต้องมีการนาไปใช้ สามารถสรุปได้ ดังนี้ คือ 1) การ
จัดการความรู้ในองค์การ 2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง 3) การทางานอย่าง
เป็นเครือข่าย 4) ทางานร่ว มกับ สถานประกอบการเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมไปถึงการทางาน
ร่วมกันของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนโดยยึดการบริหารแบบมีส่วนร่วม จะเห็นได้ว่าผู้บริหารหรือ
ผู้นาจาเป็นต้องกระตุ้นให้คนในองค์กรกระตือรือร้นในการพัฒนาความรู้ และสร้างนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อบรรลุเปูาหมายขององค์กร อีกทั้ง การจัดการความรู้ยังเป็นเครื่องมือ
สาคัญที่สร้างความรู้สึก ร่ว มของคนในองค์การ สร้า งความภาคภูมิใ จในการทางานส่งผลให้คนใน
องค์การทางานอย่างเต็มศักยภาพที่ ตนมี และต้องร่วมแรงกันสร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ เป็นแหล่งเรี ยนรู้ที่คนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งจะช่วยให้องค์การมีความพร้อมในการรับ
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังจะสามารถนาพาองค์การสู่การเป็นผู้นาได้ หาก
องค์การที่มีโครงสร้างการทางานที่ไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงจะขาดศักยภาพในการจัดการปัญหาที่
เกิดขึ้น ทั้งนี้การสร้างวัฒนธรรมองค์การและการสร้างให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น
ต้องอาศัยระยะเวลาเพราะไม่ใช่กระบวนการที่ทาได้ในทันทีทันใด ต้องอาศัยการทางานร่วมกันของคน
ในองค์กร ต้องอาศัยเวลาในการปรับเปลี่ยนคนในองค์การให้มีความเห็ นร่วมกัน ทางานร่ว มกันสู่
เปูาหมายเดียวกัน นอกจากนี้องค์การที่มีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 จาเป็นต้อง
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกันเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันทางานเพื่อผลักดันการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ81 ซึง่ Reece ได้เสนอแนวคิดว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ได้แก่ ภาวะผู้นา วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์การ การบริหาร
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เรื่องเดียวกัน.
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ทรัพยากรบุคคล บทบาทในสังคม การเข้าถึงข้อมูลความรู้ แหล่งข้อมูลความรู้ นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงได้ทั่วโลก82 นอกจากนี้ ปัจจัยที่สาคัญ
อีกปัจจัยหนึ่งที่จะก่อให้เกิดหรือช่วยให้เกิดความสาเร็จในการบริหารในยุคที่ศตวรรษที่ 21 คือ การ
สร้างเครือข่ายในการทางานที่ดี ซึ่ง สานัก งานเลขาธิก ารสภาการศึก ษา ได้นาเสนอวิธีก ารสร้าง
เครือข่าย ไว้ในรายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างเครือข่ายสังคมเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมการพัฒนา
องค์การการศึกษา : บทเรียนภาคสนามจากโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ ไว้ว่า วิธีการสร้างเครือข่ายจาแนกเป็น 2 ระดับ คือ
การสร้างเครือข่ายในองค์กร และการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กร 83 และ Marriott and Goyder
ได้เสนอให้มีการสร้างเครือข่ายโดยมีการทาข้อตกลงสาคัญร่วมกันระหว่างเครือข่าย เพื่อให้มีความ
เข้าใจกันตรงกันในเรื่องความรับผิดชอบ การกาหนดโครงสร้างและการบริหารงานแบบเครือข่าย 84 จี
ระพงษ์ หอมสุวรรณ และคณะ ได้นาเสนอผลการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึก ษา สัง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา พบว่า ผลการ
สังเคราะห์เอกสาร ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน เกี่ยวกับผลการศึกษา
สภาพและแนวทางในการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้นมี 4 ด้าน คือ 1) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
2)คณะกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 3)ขอบข่ายงานการบริหารแบบมีส่วนร่วม และ 4) กระบวนการ
บริหารแบบมีส่ว นร่ว ม 85 จะเห็น ได้ว่า ความต้อ งการการจัด การศึก ษาที่เ ปลี่ย นไป เป็นโจทย์ให้
สถานศึกษาจาเป็นเพิ่มการทางานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ทั้งจากส่วนของผู้ปกครองของ
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(2009).
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ผู้เรียนที่ส ถานศึก ษาจะต้อ งสนองตอบ ขณะเดีย วกัน จะต้อ งเรีย นรู้ถึง ความต้อ งการ ของสถาน
ประกอบการที่สถานศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเข้าสู่การทางาน การศึกษาต่อ
ดังนั้น หน้าที่หลักที่จะพัฒนากาลังคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นครู ซึ่งครูจะต้องสร้างให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ (Learning) ไม่ใช่แค่การท่องจาต้องสร้างหรือมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กให้ครบ
ทุกด้าน คือ พหุปัญญา ซึ่ง Howard Gardner อ้างใน วิจารณ์ พานิช ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่ง ชื่อ
Five Minds for the Future เป็นการตีความเรื่องการเอาใจใส่ ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st century skills) ซึ่งทั้งหมดนี้บรรลุได้โดยนักเรียน นักเรียนต้องเป็นผู้
ลงมือปฏิบัติเอง เป็นผู้งอกงาม สิ่งเหล่านั้นเอง ไม่ใช่ครูเป็นผู้ทาให้งอกงาม86 ซึ่งในการที่จะทาให้
เกิดผลในลักษณะเช่นนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาเองมีบทบาทสาคัญอย่างมากในการพัฒนาครูเพื่อให้มี
คุณภาพและมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน ได้นาเสนอผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒ นาครูของประเทศต่าง ๆ เช่น
ฟิน แลนด์ นิ ว ซีแลนด์ สหรั ฐ อเมริ กา เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สิ ง คโปร์ เกาหลี ญี่ปุ น จีน พบว่ า
ประเทศเหล่านี้ มีการกาหนดสมรรถนะของครูโดยภาพรวมและมีการควบคุมคุณภาพการผลิตครู โดย
การใช้ร ะบบการรั บ รองวิทยฐานะของสถาบันผลิ ตครูคัดคนเก่ง ระดับยอดเยี่ยมให้ มาเป็นครูโ ดย
กาหนดกลุ่มที่มีผลการเรียนสูง สุด เข้า เรีย น เพื่อ เป็น ครู การยกย่อ งอาชีพ ครูว่ า เป็น วิชาชีพชั้นสูง
เทียบเท่าอาชีพสาคัญ การได้รับ การยอมรับ เชื่อ ถือ ไว้ว างใจในระดับแนวหน้าของประเทศ และมี
เงินเดือนสูงในระดับเดียวกับอาชีพอื่น เช่น แพทย์ นักกฎหมาย เป็นต้น 87 นอกจากนี้แล้วผู้บริหาร
ต้องมีบทบาทเป็นผู้อานวยการทีเ่ ป็นบุคคลทันต่อการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงเป็นบุคคลที่มีความพร้อม
ในการนาพาตนเข้าสู่โลกของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ต้องยอมรับในสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น
และเป็นผู้ นาการเปลี่ย นแปลง ดังที่วิจารณ์ พานิช ที่ได้บรรยายพิเศษในหัว ข้อเรื่อง แนวโน้มการ
บริหารสถานศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ว่าการบริหารสถานศึกษาไทย ต้องบริหารการสร้างคนให้เป็น
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ที่พัฒนาตนรอบด้าน เพื่อสร้าง 3 L คือ Student Learning, Teacher
Learning และSystems Learning ต้องบริหารให้ได้ระบบการศึกษาที่รับผิดชอบต่อผลงานในทุก
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สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, ยุทธการเปลี่ยน “ครูเฉย”
สู่ ค รู ยุ ค ศตวรรษที่ 21, เข้ า ถึ ง เมื่ อ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558, เข้ า ถึ ง ได้ จ าก http://seminar.
glf.or.th/seminar/Topic/ 29.
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ระดับทุกด้านและระบบที่เปิดและมีปฏิสัมพันธ์ รอบด้าน คือ เชื่อมโยงกับสังคม เป็น change &
Learning Management การบริหารศึกษาไทยต้องบริหารเพื่อเรียกคุณค่าและศักดิ์ศรีของสถาบัน
วิชาชีพครู ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 88 และ พิณสุดา สิริธรังศรี ได้นาเสนอข้อพิจารณาสาหรับการศึกษา
ไทยอนาคตไว้ในบทความเรื่อง งานวิจัยภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี ว่า ข้อพิจารณาสาหรับ
การศึกษาไทยอนาคตที่เป็นผลจากสังคม การจัดการศึกษาควรคานึงถึง 1) การศึกษาเพื่อเพื่อพัฒนา
คน 2) การศึกษาเพื่อสังคม 3) การศึกษาเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน และ 4) การศึกษาเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน
ให้คนไทยมีความรู้ ความสามารถ ทักษะการดารงชีวิต อยู่ในโลกของการแข่งขันได้อย่างรู้เท่าทัน 89
การบริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นเรื่องที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากในการบริหารโรงเรียน
ไปสู่ความเป็นเลิศ ผู้บริหารจึงจาเป็นต้องมีการสร้างรูปแบบการบริหารการศึกษาให้มีความเหมาะสม
และมีความสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงต้อ งคานึงถึง บริบ ทของ
โรงเรียนด้วย เจตนา เมืองมูล ได้นาเสนอผลการวิจัยจากการศึกษารูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กต้องมีการสร้างรูปแบบบริหารสู่ความ
เป็นเลิศเพื่อให้โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและมีความก้าวหน้ากว่าสถานศึกษาอื่นๆ โดย
ความมีเอกลักษณ์ตามบริบทของสถานศึกษาเอง ด้วยการมุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นสาคัญและ
ต้องตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน90
การสร้างรูปแบบการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศจนที่เป็นยอมรับในสังคมเป็นวงกว้าง จะส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพราะภาพลักษณ์ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นสิ่งที่ต้อง
ใช้เวลาในการสร้างและต้องรักษาภาพลักษณ์นั้นไว้ใ ห้นาน และต้อ งยอมรับอย่า งหนึ่งว่า ชื่อ ของ
สถาบันหรือชื่อโรงเรียนเอง รวมไปถึงภาพลักษณ์ของโรงเรียนมีผลต่อการยอมรับในสังคมวงกว้าง ดังที่
แอคเคอร์ อ้างถึงใน วิทวัส สัตยารักษ์ นาเสนอแนวคิดว่า การรับรู้แบรนด์ เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง
ในการสร้างค่านิยมต่อสินทรัพย์และมูลค่าของแบรนด์91 และธนาทร เจียรกุล ได้นาเสนอผลการวิจัยที่
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วิจารณ์ พานิช, “แนวโน้มการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21”, 14.
89
พิณสุดา สิริธรังศรี, รายงานการวิจัยเรื่องภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี
(กรุงเทพฯ: สานักนโยบายและแผนการศึกษา สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 8.
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เจตนา เมืองมูล , “รูปแบบการบริห ารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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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ได้ จ ากการศึกษาการพัฒ นาตัว บ่ งชี้ความส าเร็จในการบริห ารแบรนด์ของมหาวิทยาลั ยไทย ที่ว่า
แบรนด์ของมหาวิทยาลัยหรือแบรนด์ของสถานศึกษาสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการตอบสนองทางด้าน
จิตใจของเขาเหล่านั้น เมื่อได้ยินหรือเห็นชื่อ สัญลักษณ์ของสถานศึกษานั้น92 และพจน์ ใจชาญสุขกิจ
กล่าวไว้ว่า การสร้างแบรนด์ ที่ประสบความสาเร็จของธุรกิจ มีปัจจัยและองค์ประกอบที่สาคัญหลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็นการกาหนดบุคลิกภาพหรือ การสร้างคุณลักษณะให้เด่นชัด เพื่อให้ให้ผู้บริโภคจด
จาได้ ง่า ย จากองค์ ป ระกอบทุก ส่ ว น เช่ น การใช้ สี ที่ท าให้ ผู้ บริ โ ภคนึ กถึ งสิ นค้ าหรือ บริ การ การ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ที่มีเอกลักษณ์ โดนใจกลุ่มเปูาหมาย การมอบบริการที่มีความโดดเด่น
เฉพาะตัว การสื่อสารที่สะท้อนเรื่องราวที่ทาให้เข้าถึง และรู้สึกได้ว่าเป็นแบรนด์เหล่านั้น เป็นต้น93
และเดชา เดชะวัฒนไพศาล ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้ธุรกิจ ตลอดจนองค์กรต่างๆ ให้ความสาคัญกับแบรนด์
(Brand) และกิจกรรมการสร้างแบรนด์ (Branding) โดยมีการนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเห็น
ได้ชัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของแบรนด์ นี้มีความโดดเด่นและเป็นที่รับรู้จดจา94
และชาพลี โอ ได้เสนอผลการวิ จั ยที่ได้ทาการศึ กษาวิ จัยเชิงคุณภาพของสถาบันอุดมศึ กษาที่ ประสบ
ความสาเร็จในการมีแบรนด์ของสถาบันว่า องค์ประกอบด้านความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับชื่อเสียง
ที่ดีของสถาบัน (relationship between Brand and reputation) มีความสัมพันธ์กัน เนื่องจาก
ชื่อเสียงที่ดีของสถาบันคือคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการนามาสร้างแบรนด์ให้ประสบความสาเร็จ
ได้อย่างดียิ่ง95 นอกจากแบรนด์ของสถาบันหรือโรงเรียนยังมีอีก สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ภาพลักษณ์ของ
โรงเรียนเป็นที่ยอมรับในสังคมวงกว้างคือ การประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก การประชาสัม พันธ์ที่ดีจะ
มหาวิทยาลัยเอกชน (ฺBranding Strategy for Private Universities),” วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา 20, 2 (กุมภาพันธ์- พฤษภาคม 2552): 17-29
92
ธนาทร เจียรกุล, “การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสาเร็จในการบริหารแบรนด์ของมหาวิทยาลัยไทย”
(วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 144.
93
พจน์ ใจชาญสุขกิจ, Internal Branding แบรนด์ดี ต้องมาจากข้างในองค์กร,
เข้าถึงเมื่อ 14 ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.drphot.com/.../Articie%20Internal
%20Branding
94
เดชา 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
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ก่อให้เกิดการยอมรับ ซึง่ ศศิธร แก้วรักษา ที่ได้ศึกษาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 พบว่า ในด้านการ
กาหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์ เป็นกลไกสาคัญต่อการบริหารงานโรงเรียน เพราะการบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโรงเรียนให้ประสบผลสาเร็จและที่สาคัญจะช่วยเสริมสร้าง
การพัฒนางานบริหารโรงเรียนให้มีความสัมพันธ์กับชุมชน 96 และ นพพงษ์ บุญจิตราดุล ได้กล่าวว่า
โรงเรียนเป็นฐานของสังคมหน่วยหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนของสังคมใหญ่มีหน้าที่ให้ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนา
สมาชิกที่ดีมีประสิทธิภาพให้กับสังคม ได้รับเงินสนับสนุนจากภาษีของราษฎรและได้รับความไว้วางใจ
จากผู้ปกครอง ส่งกุลบุตรกุลธิดาเข้ามาศึกษาหาความรู้ ดังนั้น ความเคลื่อนไหวทางการดาเนินการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะต้องทราบและเข้าใจให้ความสนับสนุนทั้งด้านกาลังเงิน
กาลังกายและกาลังปัญญา โรงเรีย นจึงควรแจ้งข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหวในการดาเนินงานให้
ประชาชนรับ ทราบ 97 ซึ่งในการประชาสัมพันธ์โ รงเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 นี้คงต้องใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีทันสมัย สื่อ หรือสังคมออนไลน์ ช่วยในการเผยแพร่ผลการบริหารหรื อผลการดาเนินงาน
ของโรงเรียนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต (WEBSITE) สื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น FACEBOOK, YOUTUBE, LINE หรือ INSTRGRAM เป็นต้น โดย อภิศักดิ์ อุ่มจันสาและ
พัชราภรณ์ ลันศรี ได้นาเสนอไว้ในรางานการวิจัย เรื่อง ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนว
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับชมหรือรับฟังข่าวสารทั่วไปจาก
อินเตอร์เน็ตมากที่สุด โดยรับชมหรือรับฟังข่าวสารทั่วไปในช่วงค่า ระยะเวลา 1-3 ชั่วโมง และสื่อ
อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่ผู้ตอบแบบสอบถามชื่นชอบมากที่สุด และในส่วนของข่าวสารจากมหาวิทยาลัย
นั้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ชื่นชอบสื่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด มีความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร
เดือนละ 1 ครั้ง 98
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ศศิธร แก้วรักษา, “การบริหารงานประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1” (วิทยานิพนธ์ ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552),
115.
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นพพงษ์ บุญจิตราดุล, การประชาสัมพันธ์โรงเรียน (กรุงเทพฯ: ยูโรกราฟิคส์, 2540), 1
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อภิศักดิ์ อุ่มจันสาและพัชราภรณ์ ลันศรี, “ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (Image of Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon
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จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การบริหารสถานศึกษาให้เกิดผลสาเร็จสู่การเป็นเลิศ ต้อง
อาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายๆปัจจัยและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยต่อไปในอนาคตการศึกษาของไทยอาจมีการเปิดโอกาสจัดการศึกษาร่ วมกันระหว่างภาครัฐและ
เอกชนมากขั้นหรือที่เรียกกันว่า รัฐร่วมเอกชน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
เพื่อให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพมาช่วยในการจัดการศึกษาเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบ
และลดความเสี่ยงในการลงทุนของภาครัฐ โดยกมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา ได้ให้ข้อเสนอแนะการวิจัย
การบริหารจัดการศึกษาแบบรัฐร่วมเอกชน ไว้ว่า ภาครัฐควรมีการนาผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใ ช้
ดังนี้ 1) รัฐนาสัญญาการพัฒนาวิชาชีพไปใช้ กล่าวคือ การให้ภาคเอกชนเข้ามาให้บริการด้านวิชาชีพ
จะทาให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณ มีคุณภาพงานที่ดีและบุคลากรสายการสอนของโรงเรียนมีเวลา
เพื่อการเรียนการสอนมากขึ้น 2) รัฐนาสัญญาบริการจัดการศึกษาไปใช้ กล่าวคือ การให้ภาคเอกชนจัด
การศึกษาให้กับ นักเรีย นที่รับ ทุน การศึกษาจากภาครัฐ ไปเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชนได้ 3) การนา
สัญญาการบริหารไปใช้ กล่าวคือ การให้ภาคเอกชนเข้ามาบริหารจัดการโรงเรียนของรัฐที่มีผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้น ให้อิสระแก่ผู้บริหารในการดาเนินงาน 4)การนาสัญญาบริการสิ่งอานวยความสะดวก
ไปใช้ กล่าวคือ การให้ภาคเอกชนจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกทางการศึกษา เช่น สื่อการสอนที่มันสมัย
โดยให้ภาครัฐชาระเงินเป็นงวดตามระยะเวลาในสัญญา99 นอกจากนี้แล้ว การประสานความร่วมมือกับ
ภาคี อื่ น ๆก็ ยั ง คงมี ค วามสาคั ญ และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการทาให้ เ กิ ด ผล สาเร็จในการบริหาร เช่น
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน ซึ่งกลุ่มคน องค์กรต่างๆ
เหล่านี้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จ ะต้องทราบและมีความเข้าใจในบทบาทของตนเองในการร่วมกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งพิณสุดา สิริธรังศรี ได้มีข้อเสนอต่อการปฏิ บัติจากการศึกษาการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา โครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคน
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
99
กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา, “การบริหารจัดการศึกษาแบบรัฐร่วมเอกชน” (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญาดุษ ฎีบั ณฑิต สาขาวิช าการบริห ารการศึ กษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ศิล ปากร,
2557).
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ช่วยเหลือกันและกันเป็นการเรียนรู้ที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง มากกว่าเอาวิชาเป็นตัวตั้ง และกาหนดให้เกิด
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานที่จริง มากกว่าการเรียนในตารา100 และ อุทัย บุญประเสริฐ ได้
กล่าวว่า ความเป็นมาและการพัฒนาของคณะกรรมการสถานศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะใน
ระดับที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เริ่มเคลื่อนตัวเองจากระบบที่เคยมีลักษณะเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
สู่การเป็นคณะกรรมการที่มีธ รรมชาติแ ละบทบาทกึ่ง นโยบายกึ่งบริหารมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการ
ตามที่กาหนดไว้ตามกฎหมายการศึกษาฯ ก็ปรากฏว่ามาจากทุกฝุายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียการได้มาและวิธีการได้มาซึ่งตัวกรรมการจากฝุายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เปลี่ยนไปแนวโน้มการ
บริหารจัดการที่ระดับสถานศึกษาเป็นแนวโน้มเชิงการบริหารแบบมีส่วนร่วมชัดเจนขึ้น101 และ ปาริชาติ
กมลยะบุตร ได้นาเสนอผลการวิจัยที่ได้ศึกษาปัจจัยและรูปแบบการบริหารงานศิษย์เก่าของโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบว่า มีตัวแปรในปัจจัยด้านแบรนด์และความผูกพันของศิษย์เก่าที่ส่งเสริมให้โรงเรียน
ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการดาเนินการของโรงเรียนอย่าง
สม่าเสมอรวมไปถึงมีการจัดตั้งองค์กรเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรศิษย์เก่ากับโรงเรียนใน
การจัดกิจกรรมทางวิช าการหรือ ทางสังคม 102 การให้ความร่ว มมือ จากทุกภาคส่ว นนี้เ กิดขึ้น จาก
ผู้บริหารเป็นฟันเฟืองในการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน ต้องมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในทุกด้านโดยต้องมีการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) กับโรงเรียนที่ประสบ
ความสาเร็จ ในการบริห ารและเป็นที่ยอมรับในสั งคมวงกว้าง ซึ่ง สมานจิต ภิรมย์รื่น และปัณณธร
ชัชวรัตน์ ได้นาเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) โดยผลการศึกษา
แสดงให้เห็นกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ(Benchmarking) สามารถส่งเสริมคุณภาพการศึกษาได้
ไม่ว่าจะเทีย บเคีย งในหน่ว ยงานเดีย วกัน หรือ เที ย บเคีย งกับเกณฑ์คุณภาพที่เป็นเลิศ เพื่อให้มีการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบั ติในองค์กรให้ เป็นองค์กรที่มีคุณ ภาพ และประสบผลสาเร็จ ในการ
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พิณสุดา สิริธรังศรี, การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน การศึกษา
ฐานรากทางเลือกประเทศไทย.
101
อุทัย บุญประเสริฐ , รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาในประเทศที่คัดสรร (กรุงเทพฯ: สานัก
นโยบายและแผนการศึกษา สกศ., 2547), 230.
102
ปาริชาติ กมลยะบุตร, “ปัจจัยและรูปแบบการบริห ารงานศิษ ย์เก่าของโรงเรีย น
มัธยมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557) 157.
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ดาเนินงานได้เป็นอย่างดี103 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยและข้อจากัดบางประการของสถานศึกษาที่จะทาให้
เกิดการบริหารคุณภาพอันจะนาไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยศิราภรณ์ ช่วยบารุง ได้นาเสนอ
ผลการวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงาเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุ รี รั มย์ เขต 1 พบว่า ปัจจัยที่ส่ งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มี ดังนี้ ด้าน
กระบวนการบริหาร ด้านกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านกระบวนการเรียนการสอน
ตามลาดับ 104
จะเห็นได้ว่าไม่ว่ายุคใดสมัยใดการศึกษาเป็นตัวแปรที่สาคัญของการพัฒนา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 ท่า มกลางกระแสสัง คมที่มีก ารเปลี่ย นแปลงอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็ว
การศึกษาก็ยังคงเป็นตัวแปรสาคัญของการพัฒนาในสังคมที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นพัฒนา
ศักยภาพของคนในสังคมให้เกิดความรู้ ทักษะ มุมมอง และค่านิยม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักชี้นาและจูงใจให้
บุค คล แสวงหาและดาเนิน ชีวิต ของตนในแนวทางของการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน เนื่อ งจาก สภาวะการ
ดารงชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น ความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับการสร้าง
ตัวและครอบครัว ให้อยู่ดีมีสุข ในขณะที่ส ามารถช่ว ยเหลือ ผู้อื่นและสังคมให้อยู่รอดได้ด้วยนั้น จึง
ครอบคลุมหัวข้อวิชาและประเด็นที่ต้องเรียนรู้มากมาย ทั้งที่เป็นความรู้และทักษะจาเป็นต่อการใช้
ชีวิตในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ และความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โลก ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงเป็น
สิ่งที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ สถานศึกษาที่เป็นหน่วยแรกๆ ของการเตรียมคน สร้างคนเพื่อการอยู่ใน
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่จะนาไปสู่
การวางแผนการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ความสาเร็จในการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ลักษณะหรือบริบทของโรงเรียนประจา
ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและการศึกษา จาเป็นต้องอาศัยบุคคลในการช่วยกันเพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ก็ต้องเริ่ม
จากบุคคลที่มีการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ซึ่งสถาบันที่ให้ความรู้ และสอนสรรพ
สิ่งต่างๆ ให้แก่บุคคลที่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพที่ดี ซึ่งก็คือ “โรงเรียน” เนื่องจากถ้า
103

สมานจิต ภิรมย์รื่น และ ปัณณธร ชัชวรัตน์ , “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ด้ ว ยกระบวนการเที ย บเคี ย งสมรรถนะ
(Benchmarking),” วารสารการบริหารและพัฒนา ADED 1 (2009): บทคัดย่อ.
104
ศิราภรณ์ ช่วยบารุง, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1,” วารสารศรีวนาลัยวิจัย 3, 6: 81-94.

80
ประชาชนขาดความรู้ การศึกษา ก็ยากที่จะมุ่งสู่ความเจริญได้ และโรงเรียนที่ประชาชนต้องการเลือกที่
จะศึกษา ก็มีหลากหลายประเภท ทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียน
ประจา และอื่นๆ ที่เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสมจากหลายๆ ประการ ในปัจจุบันมีโรงเรียน
หลายแห่งในประเทศไทยมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประจาแบบมีนักเรียนไป
กลับรวมอยู่ด้วย หรือแบบประจาทั้งหมด 100 % ที่มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจาแบบชายล้วน สตรี
ล้วน หรือแบบสหศึกษา ซึ่งมีนักเรียนจานวนไม่น้อยที่เป็นนักเรียนประจา เนื่ องจากโรงเรียนประจา
เป็นหนึ่งในตัวเลือกสาคัญ ที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองได้เลือกที่จะส่งลูกของตนเข้ารับการศึกษามาจาก
สาเหตุหลายประการ เช่น ชื่อเสียงของสถาบันที่แสดงถึงความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะทางด้าน
วิชาการ ด้านกีฬา ด้านศิลปะ หรืออาจได้รับคาแนะนาจากพ่อแม่ ครู ญาติ พี่น้อง ที่เคยเป็นศิษย์เก่า
หรือศิษย์ปัจจุบัน หรือมี ญาติ พี่น้อง เรียนอยู่แล้ วผู้ปกครองอยากให้เรียนด้วยกัน หรือพ่อและแม่
ผู้ปกครองต้องทางาน ทาให้ไม่มีเวลามาคอยดูแลอบรมบ่ม นิสัย ลูก ของตน จึงตัด สินใจส่งลูกเข้า
โรงเรียนประจาดีกว่าละเลยลูก หรืออาจเป็นเพราะบ้านอยู่ไกลโรงเรียน จึงไม่สะดวกที่จะรับส่งทุกวัน
โรงเรียนประจานอกจากจะเน้นในเรื่องความเป็นเลิศทางด้านวิชาการแล้ว ยังเน้นเรื่องของระเบียบ
วินัย ช่วยให้เด็กมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น เพราะการเข้าโรงเรียนประจา จาเป็นต้องใช้ชีวิต
ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากนักเรียนอาศัยอยู่ในหอพัก ซึ่งไม่มีบุคคลคอยดูแล เป็นต้น และมีเครื่องอานวย
ความสะดวกมากกว่าโรงเรียนทั่วไป ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
โรงเรียนประจา หรือที่คนไทยเรียกติดปากกันว่า โรงเรียนกินนอน ตรงกับภาษาอังกฤษ
คาว่า Boarding schools มีต้นแบบมาจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่นักเรียนต้องดาเนิน
ชีวิตประจาวัน กินอยู่หลับนอนพร้อมกับการเรียนอยู่ที่โรงเรียนเป็นประจา โรงเรียนประจาบางแห่งยัง
มีนักเรีย นที่มาเรี ยนแบบไปกลับ บางส่วนรวมอยู่ด้วย สาหรับโรงเรียนประจาในต่างประเทศ อาทิ
โรงเรียนประจาของสหราชอาณาจักร ซึ่งมีโรงเรียนประจาอยู่ประมาณ 500 แห่งทั่วประเทศอังกฤษ,
เวลส์, สก๊อตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือ เป็นโรงเรียนกินนอนที่ มีเด็กและวัยรุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี
เข้าศึกษา และจะได้พักอาศัยและเรียนในช่วงปีของการเรียนในโรงเรียน โรงเรียนประจาของสหราช
อาณาจักรส่วนใหญ่จะทาการสอนนักเรียนนานาชาติและนักเรียนภายในสหราชอาณาจักรรวมกัน โดย
จะแบ่งเป็น “นักเรียนประจา” คือนักเรียนที่พักอาศัยที่โรงเรียน และ “นักเรียนภาคกลางวัน” ซึ่งจะ
พักอาศัยกับ ครอบครัว และกลับ บ้า นหลัง เลิก เรีย นในแต่ล ะวัน โดยโรงเรีย นประจา ของสหราช
อาณาจักรส่วนใหญ่จะเป็นแบบสหศึกษา ซึ่งเป็นห้องเรียนร่วมกันทั้งชายและหญิง (แยกที่พักกัน) แต่ก็
มีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนชายล้วนหรือ หญิง ล้ว นเช่น เดีย วกัน โดยเป็น การเรีย นที่เ น้น ความสาเร็จ
คุณวุฒิการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ อาทิ GCSE, Standard Grades และ Highers ของ
ประเทศสก๊อตแลนด์, A-levels และ International Baccalaureate ในสังคมอังกฤษ "โรงเรียน
ประจา" เป็นคาที่มาคู่กับคาว่า "ผู้นา" โดยมีจุดประสงค์ในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด
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และไปจบที่การทางานในตาแหน่งสูงๆ ในสายตุลาการ กองทัพ หรือในรัฐบาล เราจึงเห็นนักการเมือง
อังกฤษหลายคนจบมาจากโรงเรียนประจา อย่างเช่น นายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ105
จากการสารวจในปี 2012 มีเด็กและวัยรุ่นมากกว่า 26,000 คนจากทั่วโลกได้เดินทาง
มายังสหราชอาณาจักรเพื่อพักอาศัยและเรียนที่โรงเรียนประจาร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นจากประเทศ
อังกฤษ, ไอร์แลนด์เหนือ, สก๊อตแลนด์และเวลส์ เพราะพวกเขามีความเชื่อมั่นว่า โรงเรียนประจาของ
สหราชอาณาจักรจะมอบการศึกษาที่มีคุณภาพเยี่ยม เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะต่างๆและเพื่อการ
เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียนประจาทุกแห่งต้องมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เข้มงวดซึ่ง
กาหนดโดยรัฐบาลของสหราชอาณาจักรในด้านคุณภาพของการสอน สิ่งอานวยความสะดวกและการ
ดูแลนักศึกษา106 โรงเรียนประจาทั่วโลกได้รับอิทธิพลจากอังกฤษด้วยกันทั้งนั้น ระบบโรงเรียนประจา
ในอังกฤษมีลักษณะร่ว มที่สาคัญ คือ นัก เรีย นจะกลับ บ้า นเมื่อ ปิด เทอม และวัน เสาร์ อาทิตย์ บาง
โรงเรียนหากนักเรียนไม่กลับช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ ให้ออกไปเที่ยวนอกโรงเรียนและกลับมาตามกาหนด
ระยะเวลาได้ ในประเทศอเมริกาเด็กจะอยู่โรงเรียนประจาตั้งแต่เกรด 7 ถึงเกรด 12 หรือเกรด 9 ถึง
12 หรือในระดับ High school นั่นเอง ลักษณะอาคารที่พักของโรงเรียนกินนอนประจาสมัยใหม่จะมี
อาคารที่พักอาศัยแบ่งเป็นหลายอาคาร แต่ละอาคารจะมีนักเรียนที่พักประจาอยู่ประมาณ 50 คน
และจะมีอาจารย์ผู้ปกครองดูแลอย่างน้อยหนึ่งคน และมีหัวหน้าดูแลนักเรียนอย่างน้อย 3 หรือ 4 คน
หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับจานวนนักเรียน 107 โรงเรียนประจาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือโรงเรียนประจา
รัฐบาล มีทั้งหมด 35 แห่งในสหราชอาณาจักร ไม่เก็บค่าเล่าเรียนเนื่องจากได้รับเงินทุนจากรัฐบาล แต่
เก็บค่าที่พักและอาหาร รับสมัครนักเรียนในสหราชอาณาจักรและนักเรีย นจากเขตเศรษฐกิจ ยุโรป
เท่านั้นและโรงเรียนประจาอิสระ หรือโรงเรียนประจาเอกชนหรือสาธารณะ มีทั้งหมด 465 แห่งใน
สหราชอาณาจักร เป็นโรงเรียนที่นักเรียนต้องจ่ายค่าเล่าเรียน ทาให้มีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
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ประภาภูมิ เอี่ยมสม, ทาไมโรงเรียนประจาถึงสร้างผู้นา, เข้าถึงเมื่อ 15 พฤษภาคม
2559, เข้าถึงได้จาก http://news.voicetv.co.th/world/107639.html
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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/boardingschools-introduction/
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หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ, ผู้จัดการ 360 รายสัปดาห์ ออนไลน์ , เข้าถึงเมื่อ 25 มีนาคม
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มากกว่าโรงเรียนรัฐบาล และมีขนาดชั้นเรียนที่ เล็กกว่า เนื่องจากมีจานวนนักเรียนที่น้อยกว่า ทาให้มี
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนดีกว่า และรับสมัครนักเรียนจากทุกสัญชาติ
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเทศที่มีโรงเรียนแบบประจา เช่น สหรัฐอเมริกามีโรงเรียน
ประจาในปัจจุบันมีมากกว่า 280 แห่ง บางแห่งมีประวัติการก่อตั้ งยาวนานกว่า 100 ปี ซึ่งผู้ปกครอง
ได้ให้ความไว้วางใจให้ลูกหลานไปเรียน เพราะโรงเรียนประจาไม่เพียงแต่สั่งสอนด้านวิชาการเท่านั้น
ยังฝึกลักษณะนิสัยที่ดีให้เป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นภาพสะท้อนของผลการจัดการศึกษาใน
โรงเรี ย น โรงเรี ย นประจาที่ดีต้อ งสร้า งวัฒ นธรรมของตนเองให้มีค วามโดดเด่น และบรรจุ อยู่ใน
แผนปฏิบัติงานของโรงเรียน มีสิ่งอานวยความสะดวกไว้บริการอย่างหลากหลาย รวมไปถึงมีการฝึก
ทักษะทางด้านอาชีพให้นักเรียนได้เพลิดเพลินกับการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติและให้คาปรึกษาแก่
นักเรียน ต้องมีผู้สอนที่ทุ่มเทให้กับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และจิตใจ ซึ่งทาการสอนเสริมเพิ่มเติมใน
ตอนเย็นหลังเลิกเรียนและวันหยุดสุดสัปดาห์ และเพิ่มเติมด้านการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ชีวิต
ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและความเชื่อมโยงไปยังหลักสูตรของโรงเรียนและเพิ่ม
ปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โรงเรียนต้องมีการสร้างหรือบูรณะ บารุงรักษา อาคารเรียน
อาคารหอพักนอน สิ่งอานวยความสะดวกโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพทั้งดีและ
สมาร์ท (Good and Smart) มีการยอมรับในวัฒนธรรมที่ต่างกันจากการอยู่ ร่วมกันของคนที่มาจาก
ต่างวัฒนธรรม เพื่อให้มีการแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นการสร้างความรู้และการยอมรับ
ในซึ่งกันและกัน108 ซึ่งมีผู้นาในระดับโลกของสหรัฐอเมริกาอีกหลายคนที่จบการศึกษาจากโรงเรียน
ประจา เช่น John F. Kennedy ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคนที่ 35 ที่จบการศึกษาจากโรงเรียน
ประจาที่ชื่อ Choate, Franklin D. Roosevelt ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคนที่ 32 ที่จบการศึกษา
จาก โรงเรียนประจาที่ชื่อ FiGroton, George H.W. Bush แห่งสหรัฐอเมริกาคนที่ 41 จบจากโรงเรียน
ประจาชื่อ Andover และGeorge Walker Bush ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคนที่ 43 เคยเรียนที่
Andover, เช่นเดียวกับ George H.W. Bush ผู้เป็นพ่อ เป็นต้น109
โรงเรียนประจาหลายแห่งเป็นโรงเรียนที่ทาหน้าที่เตรี ยมความพร้อมให้นักเรียน ดังนั้น
จะเห็นว่าชื่อโรงเรียนจะมีคาว่า "เตรียมวิทยาลัย" หรือ "เตรียม" ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีทั้งโรงเรียนประจาที่
มีแบบนักเรียนชายล้วนหรือหญิงล้วน แต่ก็มีโรงเรียนประจาแบบสหศึกษา ในต่างประเทศ โรงเรียน
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in Common. accessed March 25, 2016, available from http://www.boardingschool
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วิรัตน์ แสงทองคา, โรงเรียนประจาสหรัฐฯปรับตั ว, เข้าถึงเมื่อ 12 เมษายน 2559,
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ประจาส่ว นใหญ่เ ป็น โรงเรีย นทางเลือ กที่ผู้ป กครองมีความต้องการให้ลูกมาเรียน เพราะโรงเรียน
สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาด้านวิชาการ อารมณ์และวินัย บางแห่งมีโปรแกรมเพิ่มเติม
สาหรับนักเรียนที่มีความพิเศษ เช่น สมาธิสั้น ความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างจากคนอื่น แต่ก็ยังมี
โรงเรียนอื่นที่ๆ ที่มีการผสานทั้งแบบอยู่ประจาและแบบไป-กลับ ซึ่งโรงเรียนทั้งสองประเภทนี้จะมีครู
ที่มีคุณภาพ ครูที่มีประสบการณ์และความรู้ในสาขาวิชาสูง มีบริการที่สะดวกสบายเพราะโรงเรียนมี
ความต้องการการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง จึงทาให้ เด็ก มีคุณ ภาพไปด้ว ย นอกจากนี้ โรงเรียน
ประจาในต่างประเทศยังมีกลยุทธ์ในการช่วยผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้ปกครองส่งลูกของ
ตนมาศึกษามากกว่า 1คน และมี อุปกรณ์ สนามกีฬาไว้บริการอย่างหลากหลาย เห็ นได้ชัดว่าบาง
โรงเรียนมีสิ่งอานวยความสะดวก มากขึ้นและดีกว่าโรงเรียนอื่น ๆ แต่ประเด็นก็คือว่านักเรียนทุกคน
จะต้องมี ส ่ว นร่ว มในการเล่น กีฬ า โรงเรีย นหลายแห่ง ยัง ใช้ร ะบบบ้า นที่นัก เรีย นทั่ว ไปในชั้น
ประถมศึกษาปีและอายุระดับกลุ่ม มีการแข่งขันภายในบ้านและแข่งขันระหว่างบ้าน เพื่อสร้างความ
ผูกพันและความสามัคคีนั่นเอง นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนยังมี มาตรฐานการศึกษาอยู่ใน
ระดับสูง มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ภาษาอื่นๆ เป็นภาษาที่สอง เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่คาดหวังให้ลูก
ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการที่เข้มแข็งก่อนจะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย110
มีนัก วิช าการศึก ษาหลายคนได้เ ขีย นถึง อนาคตของโรงเรีย นประจาไว้ เช่น James
W. Wickenden ได้เ ขีย นบทความ การสร้า งอนาคต:ความท้า ทายใหม่สาหรับโรงเรียนประจา
สามารถสรุปได้ว่า เป็นเวลาหลายชั่วอายุ แล้ว ที่โ รงเรีย นประจาถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อ เตรีย มความพร้อม
สาหรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย เฉพาะทางหรือมหาวิทยาลัย นักเรียนโรงเรียนประจาเหล่านี้
ได้เรียนตามหลักสูตรที่ไม่ซ้ากันซึง่ เตรียมเอาไว้สาหรับสอบเข้าสถาบันการศึกษาด้านการศึกษาที่สูงขึ้ น
โรงเรียนประจาเหล่านี้จะมีการกาหนดภารกิจ หลัก สูต รที่มีก ารจัด การเรีย นการสอนด้ว ยตนเอง
บริหารด้วยตนเอง และมีการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการจัดการศึกษา และหอพักให้กับ
ผู้ปกครองทราบด้วย ในโรงเรียนประจาจะมีสังคมที่แตกต่างจากภายนอก ซึ่งโลกแห่งความเป็นจริงมี
การเปลี่ยนแปลงมากขึ้นและเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น โรงเรียนประจาต้องมีพันธกิจกลยุทธ์ที่ต้อง
เตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่พวกเขาจะต้องออกไปเผชิญ
ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนอยู่รอดและมีความเติบโตในแวดวงการศึกษา โรงเรี ยนประจาที่มีขนาดเล็กต้อง
แน่ใจว่าโรงเรียนจะต้อง 1) มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและสามารถตอบสนองและตรงความต้องการของ
ตลาด 2) บรรลุความเป็นเลิศในความสาเร็จของภารกิจหลัก 3) การมีส่วนร่วมในการตลาดที่มุ่งเน้ น
110

Robert Kennedy, 10 Facts About Boarding Schools, Accessed March
25, 2016, Available from http://www.boardingschoolreview.com/blog/ 10-facts-aboutboarding-schools.
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การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 4) แผนสมดุลทางการเงิน หรืองบประมาณในระยะยาวและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งผู้นาโรงเรีย นมีบ ทบาทเป็น อย่า งมากที่ จ ะบรรลุผ ลการดาเนิน งานที่สาคัญ เหล่านี้111
Cambridge Education Group ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนประจาในประเทศอังกฤษและ
ตัวแทนการศึกษาที่สาคัญจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับ อนาคตของโรงเรียนประจา
ในภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือช่ วยให้มีการกาหนด กลยุทธ์
ที่ชัด เจนในการรัก ษาความสามารถในการแข่งขันทางการศึกษาในอนาคต และอภิปรายเกี่ยวกับ
วิธีการกาหนดอนาคตที่ดีสาหรับนักเรียนต่ างชาติที่เข้าศึกษาในโรงเรียนประจาของประเทศอังกฤษ
โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ ทรรศนะที่น่า สนใจว่า ในประเทศอังกฤษมีโ รงเรีย นประจาที่สามารถรักษา
สถานะที่แข็งแกร่งในอนาคต แม้จะมีประเทศอื่น ๆ ที่กาลังเติบโตมาร่วมแข่งขันทางการศึกษาใน
อนาคตก็ตาม และเป็นที่ชัดเจนว่า โรงเรียนประจาในประเทศอังกฤษมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสารถในการรองรับความต้องการของนักศึกษาต่างชาติและสร้าง
แรงจูงใจจากผลการดาเนินงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาวะเศรษฐกิจของโลก โรงเรียน
ประจาในประเทศอังกฤษจะประสบความสาเร็จในตลาดโลกในอนาคต ต้องดูแนวโน้มทางการศึกษา
สังคม เศรษฐกิจล่าสุดจากทั่วโลกและมีหลักสูตรใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าโรงเรียนสามารถสอน
นักเรียนให้มีทักษะที่เกี่ยวข้องสาหรับการประกอบอาชีพในอนาคต โรงเรียนจะเป็นสถานที่ที่มีความ
แตกต่ า งของวั ฒ นธรรมเนื่ อ งจากมี นั ก เรี ย นจากทั่ ว โลกมาศึ ก ษาแต่ เ ป็ น ความแตกต่ า งที่ มี ค วาม
แข็งแกร่ง เนื่องจากมีความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและโรงเรียนประจาในอังกฤษมีทาเล
ทีส่ ะดวกที่จ ะช่ว ยให้ นั กเรีย นของพวกเขารัก ษาผลประโยชน์ ที่ได้รับจากการจัดการศึกษา การจัด
กิจกรรม ตัวอย่างเช่น การเสริมสร้างการแก้ปัญหาและทักษะความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาผ่านการ
ทางานเป็นทีมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งมีการสารวจว่า โลกของเด็กในปัจจุบันจะมีมากขึ้น เรา
ต้องสนับสนุนให้เด็กเกิดจินตนาการเท่าใดโอกาสของคนหนุ่มสาวก็จะได้รับการขยายตัว มากเท่านั้น
โดยสื่ออินเทอร์เน็ตและสังคม 112 ซึ่งมีความสอดคล้องกับ Jonty Butler ผู้ดูแลประจาโรงเรียน
Cheam School ที่แสดงทรรศนะไว้ในวารสาร PREP SCHOOL Reflecting the best in the prep
and junior school world ว่า โรงเรียนประจาในศตวรรษที่ 21 สามารถเจริญเติบโตได้ในอนาคต
111
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cms/wp-content/
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แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของโรงเรียนว่าจะสามารถทาให้ ผู้ปกครองตัดสินใจเลือกสิ่งที่พวก
เขาต้องการได้ห รือ ไม่ โรงเรีย นต้อ งให้คาแนะนาเกี่ย วกับ การศึก ษา ความเป็น อยู่ ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวันของเด็ก ผู้บริหารจะต้องมีความกล้าหาญและเด็ดขาดในขณะที่ ต้องมีความอ่อนโยน
เพื่อผลักดันในทิศทางที่เหมาะสม เทคโนโลยีจะถูกนามาใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจจะมีคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลของพวกเขาเองแทนของหนังสือและสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาในการสื่อสารกับผู้ปกครอง
ซึ่งโรงเรียนประจาจะต้องเอาใจใส่นักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง โรงเรียนต้องสร้างและฝึกให้นักเรียนใช้
เทคโนโลยีในทางที่เหมาะสม ซึ่งในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนประจาจะมีจุดขายตรงที่สอนเด็กด้วยวิธีการ
เล่นและสร้างความความสนุกสนานในความเป็นจริง ดังนั้น อาจต้องมีการอนุญาตให้ ใช้ เทคโนโลยีที่
ควรจะเป็น คือ ใช้เพื่อประโยชน์อย่างแท้จริง แต่ต้องอยู่ในการควบคุมการใช้ ต้องมีการจัดโปรแกรม
กิจกรรมตอนเย็นที่มีห ลากหลายและน่า สนใจ เพราะเป็น สิ่ง สาคัญ ในการอานวยความสะดวกที่
โรงเรียนที่มีให้ ต้องมีเวลาให้เด็กผ่อนคลายและพูดคุยกับเพื่อน ๆ ดังนั้น ควรมีการจัดพื้นที่ที่เหมาะสม
(ห้องนั่งเล่น) เพื่อให้เด็กๆได้มีการสื่อสาร โรงเรียนต้องตระหนักถึงการแข่งขันในตลาดการศึกษา
ศึกษาแนวโน้มความต้องการของตลาด เพื่อเป็นการสร้างผลผลิตที่ดีที่พ่อแม่ ผู้ปกครองจะช่วยผลักดัน
ให้โรงเรียนอยู่รอดต่อไปในอนาคต 113 และ Debbie Vigar-Ellis ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับ การบริหาร
จัดการโรงเรียนประจาของเด็ก โดยสร้างทางเลือกความเข้าใจของผู้ปกครอง พบว่า โรงเรียนประจา
ระดับมัธยมศึกษาในแอฟริกาใต้มีความสามารถในการแข่งขัน ได้มากขึ้นโดยแต่ละโรงเรียนมีความ
พยายามที่จะดึงดูดและรักษานัก เรียน ซึ่ง การบริห ารจัด การของโรงเรีย นดังกล่า วจะศึก ษาความ
ต้องการการศึกษาและโรงเรียนของนักเรียนเป็นสาคัญ ประกอบการใช้หลัก การจัดการที่เหมาะสม
และหลักการตลาดที่จะแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพกับโรงเรียนประจาด้วยกันทั่วประเทศและใช้
ทฤษฎีการตลาด เพื่ออธิบายกระบวนการของการสร้างความเชื่อมั่นในการให้การศึกษาแก่นักเรียน
โดยมีการกาหนดให้ผู้ปกครองร่วมประเมินโรงเรียนด้วย114
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โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
โรงเรียนที่มีวัต ถุป ระสงค์พิเ ศษ เป็น โรงเรีย นที่ก่อ ตั้ง โดยมีวัต ถุป ระสงค์ พิเศษ เพื่อ
เทิดพระเกียรติและเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีในวโรกาสต่างๆ เปิดสอนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสามัญหรือประเภทมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีลักษณะ
ประจา โดยผู้ วิจัยขอลาดับการนาเสนอประวัติการก่อตั้งโรงเรียนโดยย่อ โดยเรียงลาดับตัวอั กษร
ดังนี้115
1. กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จานวน 9 โรง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว ภูมิพ ลอดุย เดชฯ เนื่อ งในวโรกาสที่พ ระองค์ ทรง
ครองราชย์ครบ 50 ปี และมุ่งเน้นให้มีลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี มีความประพฤติเป็น
ที่พึง ประสงค์ข องสัง คมและสามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ รับนักเรียนสหศึกษา
ประเภทประจ าและไป-กลับ ได้แ ก่ โรงเรีย นกาญจนาภิเ ษกที่ตั้ง อยู่ใ นจัง หวัด กระบี่ กาฬสิน ธุ์
ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี
และอุทัยธานี
2. กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค สหศึกษาแบบ
ประจาและไป-กลับ จัด ตั้ง ขึ้น โดยมีวัต ถุป ระสงค์ เพื่อ เฉลิม พระเกีย ร ติส มเด็จ พระเจ้า ลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ และ
มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมทั้ง
อบรมนักเรียนให้เป็นกุลบุตรและกุลธิดาที่เพียบพร้อมด้วยคุ ณธรรม จริยธรรม สามารถพึ่งตนเองได้
และมีประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี เชียงราย ตรัง
นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ปทุมธานี พิษณุโลก เพชรบุรี มุกดาหาร ลพบุรี เลย และสตูล
3. กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จานวน 12 โรง จัดตั้งขึ้นเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อการศึกษาของ
ไทยและทรงส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในทุกพื้นที่ที่พระองค์เสด็จให้ได้รับการศึกษา โดยมุ่งเน้นการ
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สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน ปีก ารศึ กษา 2556, เข้า ถึง เมื่อ 5 ตุล าคม 2555, เข้าถึ งได้จาก www.plan.obec.
go.th/ewt_dl_link.php?nid=1232
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จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี มีคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์
และสามารถดารงตนอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีคุณภาพ รับนักเรียนสหศึกษาแบบประจาและไป-กลับ
ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี พะเยา กาญจนบุรี
ร้อยเอ็ด กาแพงเพชร ศรีสะเกษ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ยะลา ระยอง สมุทรสาคร และหนองบัวลาภู
4. กลุ่มโรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ
สยามมกุฎราชกุมารสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 1 เป็น โรงเรีย นที่ไ ด้รับ
พระราชทานนามโรงเรียนจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎ ราชกุมาร จานวน 3 โรง ได้แก่
โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)ฯ, โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)ฯ และโรงเรียนที
ปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ฯ
5. กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เป็นโรงเรียน ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิ ริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีจานวน 9 โรง ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลั ย
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
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุล ยเดช เนื่อ งในวโรกาสที่ท รงเจริญ
พระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 จานวน 5 โรง ได้แก่ โรงเรียน
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
พายัพ จังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหารและโรงเรียนนวมินทราชูทิศ
มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์
7. โรงเรียนบรมราชินีน าถราชวิท ยาลัย จัง หวัด ราชบุรี สัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 รับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจา ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2535 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นด้าน วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ กีฬา ดนตรี รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม รู้จัก
การพึ่งตนเอง มีความเอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ และช่ว ยเหลื อผู้อื่นมีลักษณะเป็นผู้นา เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
เยาวชนทั่วไป
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8. โรงเรี ย น ภ.ป.ร. ราชวิ ท ยาลั ย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด นครปฐม สั ง กั ด
สานักงาน เขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 9 จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2440 โดยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประจาชาย มี
การศึกษาแบบพลับบิคสคูล (Public school) แบบประเทศอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนชายเป็น
สุภาพบุรุษที่ดีงาม มีคุณธรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ทั้งร่างกาย
และจิตใจ
9. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 เป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภทประจาและไป-กลับ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ
10. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จัดตั้งขึ้นตามพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ที่ทรงส่งเสริม ฟื้นฟูและอนุรักษ์การดนตรี ส่งเสริมทักษะและความเป็นเลิศทางดนตรี
ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่สามารถยึดเป็นอาชีพได้ รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและ
พัฒนาสู่มาตรฐานสากลได้ และได้เป็นต้นแบบของการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ด้า นดนตรี ที่ ไ ด้ ม าตรฐานสากลและเป็ นต้ น แบบของการจั ดตั้ ง โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาเพื่อ ส่ ง เสริ ม
ศักยภาพด้านดนตรีที่ได้มาตรฐานสากล
11. โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จัดตั้งเพื่อเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เชิด
ชูพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี
12. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 รับนักเรียนสหศึกษาประเภทไป-กลับและรับนักเรียนเฉพาะนักเรียนสตรีประเภท
ประจาจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา โดยมุ่งเน้นฝึกอบรมนักเรียนให้ เป็น
กุลสตรีและสุภาพบุรุษ มีภาวะผู้นาสามารถออกไปเป็นผู้นาในชนบทได้ในอนาคต สืบสานวัฒนธรรม
ไทย ดาเนินรอยตามเบื้องยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม สามารถเลือกใช้วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม รู้จักพึ่งพาตนเอง ประกอบอาชีพอิสระเพื่อมี
รายได้ร ะหว่า งเรีย น ส่ง เสริม ให้นัก เรีย นได้เ รีย นรู้ใ ห้เ ต็ม ตามศัก ยภาพของแต่ ละบุคคลและเป็น
ศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในทุกภูมิภาคของประเทศ
13. กลุ่มโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย เพื่อเทิดพระเกียรติทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา จานวน 4 โรง
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ได้แก่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร นครนายก นครปฐม และ
นครราชสีมา
จากข้อมูล ดังกล่าวข้างต้นจะเห็ นได้ว่าโรงเรียนแต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
โรงเรียนที่ต่างกัน แต่มีเปูาประสงค์ เดียวกันคือ เพื่อเทิดพระเกีย รติพ ระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว
สมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็น
คนเก่ง คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งใน
ระบบและนอกระบบ เพื่อเอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช 2550 เป็น ไปตามหลัก การของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2545
ดังนั้ น บุ คคลที่จ ะดารงตาแหน่ งผู้ บริห าร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนดังกล่ าว จึง
จาเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มี ประสบการณ์ มีอุดมการณ์และต้องมี
ความมุ่งมั่นที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนอย่างเต็มกาลังสามารถ
ประวัติโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยโดยย่อ
ผู้วิจัยใช้โดยโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย จึง
ขอนาเสนอประวัติโรงเรียนโดยย่อ ดังนี้
โรงเรี ยนบรมราชินี นาถราชวิทยาลั ย เป็นโรงเรียนมัธ ยมศึกษาแบบประจา ประเภท
สหศึกษา มีลักษณะคล้ายกับโรงเรียนประจาในสหราชอาณาจักร ทั้งประเทศอังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์
และไอร์แลนด์เหนือที่เปิดรับนักเรียนชายและหญิง 116 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
โรงเรียนและใช้เ ป็น ตราประจาโรงเรีย น (พระราชทานนามโรงเรีย น ที่ รล 009/7436) ซึ่ง มี
วัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียนดังนี้
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวโรกาสที่ทรงเจริญ
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/

90
2. เพื่อให้นัก เรีย นได้มีโ อกาสเรียนต่อระดับ มัธ ยมศึก ษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสามารถอยู่
ประจาหรือเดินเรียน ก็ได้ นักเรียนประจากับนักเรียนเดินเรียนเป็น 80: 20
3. เพื่อจั ด การเรี ย นการสอนโดยเน้น ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การกีฬ าดนตรี
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
4. เพื่อพัฒ นานั กเรีย นให้ มีความพร้อม รู้จักการพึ่งตนเอง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ
ช่วยเหลือผู้อื่นมีลักษณะเป็นผู้นา เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั่วไป
ซึ่งปีพุทธศักราช 2535 ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้รับบริจาคที่ดิน
จานวน 75 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา จาก ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ และคุณเชิดชัย เจียรวนนท์ นาเข้า
โครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ในมหามงคลสมัยที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และเปิดรับนักเรียนครั้งแรกในปีการศึกษา
2536 จานวน 3 ห้องเรี ยน รับนักเรียน 120 คนแยกเป็นนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 2
ห้ องเรี ย น 80 คน และชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 4 แผนการเรีย นวิ ทยาศาสตร์ 40 คนโดยได้ รับความ
อนุเคราะห์จากบริษัทมัลติอโกร ราชบุรี จากัด ให้ใช้สถานที่ของสนามกอฟล์ดรากอนฮิลล์เป็นอาคาร
เรียนชั่วคราวและอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ในที่ตั้งปัจจุบันเมื่อ ปีการศึกษา 2537
และรับนักเรียนเพิ่มขึ้น เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 6 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 240 คน ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายจานวน 3 ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ จานวน 1
ห้ อ งเรี ย น และแผนการเรี ย นศิ ล ป์ - ค านวณ 1 ห้ อ งเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 แผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ 1 ห้อง รวมจานวนนักเรียนทั้งหมด 341 คน ต่อมาปี พ.ศ. 2540 ได้มีการทาหนังสือ
กราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จ117 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินทรง
เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติและทรงวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมของโรงเรียน ในครั้งนี้ นางอมรา
เจียรวนนท์ และนางปิติพร พิชัยวัฒนพงษ์ พร้อมด้วยครอบครัว ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ที่ดินเพิ่มเติม
จานวน 40 ไร่รวมเนื้อที่ทั้งหมด 115 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยจึง
ได้เปิดทาการเรื่อยมาจนถึงปีการศึกษา 2556 ทางโรงเรียนได้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็น
โครงการในความร่วมมือระหว่าง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อเป็นการขยายฐานการพัฒนา
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และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ จานวน 1 ห้องเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 24 ปี มีผู้บริหารจานวน
8 คน
จากการนาเสนอข้างต้น ทาให้เห็นว่า การศึกษาเป็นกาวของสังคมที่สามารถเชื่อมทุกอย่าง
จากทั่วทุกมุมโลกไว้ด้วยกัน ดังนั้น โรงเรียนประจานอกจากจะมีการพัฒนาทางด้านทักษะวิชาการ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะชีวิตแล้วยังมีการหลอมรวมภาษาและวัฒนธรรมไว้อีกด้วย
สรุป
ฟฟฟฟฟฟฟฟจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิ จัยที่เกี่ ยวข้องเกี่ยวกับ การศึก ษาอนาคตของโรงเรีย น
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนยืนยันว่า การบริหารโรงเรียนให้มีความสอดคล้องกับ
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่มีลักษณะประจา จะส่งผลถึง
ความสาเร็จในการบริหารงานด้านต่างๆ ในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอนาคต
ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จะเป็นตัวบ่งชี้รูปแบบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ในอนาคต ซึ่งความสาเร็จในการบริหารนั้นต้องอาศัยหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีเป็นกรอบในการดาเนินงาน อาศัยความมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายและสภาพการณ์ที่ทาให้โรงเรียนเกิดการปรับปรุงและพัฒนาให้
เป็นโรงเรียนที่สมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิแห่ง
การเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบประวัติ ความเป็นมา สภาพปัจจุบันและอนาคต
ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โดยใช้เทคนิควิธีวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures
Research) และใช้โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)
ประกอบด้วยขั้นตอนการดาเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
เพื่อให้การดาเนินการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจั ยได้ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้กาหนดการ
ดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. การเตรียมโครงการวิจัย
ผู้วิจัยเตรียมโครงการวิจัย โดยการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่
เกี่ย วข้อ งกับ อนาคตและการบริห ารการศึก ษาในอนาคตทั้งในและต่างประเทศจากเอกสาร ตารา
ข้อมูล สถิติ ผลงานวิจัย บทความวิชาการ วารสาร วรรณกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ต่างๆ และ
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ แล้วนามากาหนดร่างกรอบแนวคิดการวิจัย กาหนดขั้นตอนการวิจัยและ
สร้างเครื่องมือวิจัย เสนอโครงการวิจัย เพื่อขออนุมัติโครงการวิจัย
2. การดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนของการดาเนินการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎี งานวิจัยเกี่ยวข้องและเอกสารที่เกี่ยวกับการ
บริหารการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยและการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย แล้วนาข้อมูล
ที่ได้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจ จุบัน ไปให้ผู้มีส่ว นเกี่ยวข้อ งกับ โรงเรีย นซึ่งเป็นผู้ที่
ปฏิบัติงานตั้งแต่โรงเรียนก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
2. สัมภาษณ์ผู้ เชี่ย วชาญ ใช้วิธีเลื อกผู ้เ ชี่ย วชาญแบบเจาะจงโดยพิจ ารณาจาก
คุณวุฒิ ประสบการณ์ด้านบริหารการศึกษา ด้านการบริหารโรงเรียนหรือมีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียน

92

93
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เมื่อสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะถอดข้อความจากการ
สัมภาษณ์มาเรียบเรียงแล้วนากลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นๆ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง
3. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ที่ได้การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยกาหนดประเด็น
การสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดการวิจัย
4. นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เนื้อหามาสร้างข้อคาถามของแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 2 การวิเ คราะห์อ นาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิควิธีวิจัย EDFR ดังนี้
ผู้วิจัยนาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาในอนาคตของโรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัย มาจัดทาเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured-interview) และนาไป
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญตามลาดับดังนี้
รอบที่ 1 นาแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 19 คน แล้วนาข้อมูลได้มาสังเคราะห์เนื้อหา (Content synthesis) และ
พัฒนาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
รอบที่ 2 นาแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 1 ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งแล้วนาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ ด้วยสถิติพื้นฐาน เพื่อทาการจาแนกข้อมูล หาฉันทามติ (Consensus) ในรอบนี้
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะได้รับรู้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิติ (Statistical Feedbacks) เป็นของกลุ่มโดย
ส่วนรวมโดยหา ค่ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile
Range) ของกลุ่มผนวกด้วยคาตอบเดิมของตนเอง แล้วขอให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่
รอบที่ 3 นาแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จากรอบที่ 2 ไป
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมในรอบที่ 3 เพื่อหาฉันทามติ (Consensus) ของผู้เชี่ยวชาญ
และนาข้อมูล ที่ได้มาวิเคราะห์และแปลผลการวิจัย เพื่อทราบอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย
3. การรายงานผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาผลการวิจัย ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะมาจัดทารายงานการวิจัย นาเสนอ
คณะกรรมการผู้ควบคุม วิท ยานิพ นธ์ต รวจสอบความถูก ต้อ ง ปรับ ปรุง แก้ไ ขข้อ บกพร่อ งตาม
ข้อเสนอแนะ จัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาต่อไป รายละเอียด
และขั้นตอนการดาเนินการวิจัยข้างต้น สามารถสรุปตามแผนภูมิ ดังนี้
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ขั้นตอน

กระบวนการ

1. การเตรียมโครงการวิจัย

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและ
วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับอนาคต
และการบริหารการศึกษาในอนาคต
ทั้งในและต่างประเทศจากเอกสาร
ต ารา ข้ อ มู ล สถิ ติ ผลงานวิ จั ย
บทความวิชาการ วารสาร วรรณกรรม
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เว็ บ ไซต์ ต่ า งๆ
และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

2. การดาเนินการวิจัย

ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎี
งานวิจัยเกี่ยวข้องและเอกสารที่
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
การสัมภาษณ์ผู้เกีย่ วข้องเกี่ยวกับ
ความเป็นมา สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
การบริหารและการดาเนินงานของ
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

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

3.การรายงาน
ผลการวิจัย

ผลที่ได้
ร่ า งกรอบแนวคิ ด การวิ จั ย
กาหนดขั้นตอนการวิจัยและ
สร้ า งเครื่ อ งมื อ วิ จั ย เสนอ
โครงการวิ จั ย เพื่ อ ขออนุ มั ติ
โครงการวิจัย

ประวั ติ ความเป็ น มา สภาพ
ปั จจุ บั นแ ละ กลุ่ มตั วแ ปร ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษาโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย

อนาคตของโรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

ประวัติ ความเป็นมา สภาพปัจจุบนั และอนาคต
ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

----------------------------------------------------------------------------------------------แผนภูมทิ ี่ 2 แสดงขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบประวัติ ความเป็นมา สภาพปัจจุบัน ของโรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยและเพื่อทราบอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นอย่างไร
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ผู้วิจัยจึงใช้ เทคนิควิธีวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures
Research) สามารถเปลี่ยนสถานที่ในการเก็บข้อมูลที่หลากหลายและเชื่อมโยงหลายมิติเพื่อสะท้อน
ปรากฏการณ์จริงผ่านมุ ม มองของคนในบริ บ ทนั้ น ๆ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารวิ จั ย ครั้งนี้เป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกั บระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผน
แบบการวิจัย ประชากร ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือใน
การวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
แผนแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นเทคนิควิธีวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research)
ที่มี การศึก ษากลุ่ ม ตัว อย่ า งเดี ย ว โดยศึ กษาจากเอกสาร วรรณกรรมและทฤษฎี ที่เ กี่ ยวข้อ ง การ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นการศึกษาเหตุการณ์ย้อนอดีต (The One – Shot, Retrospective Case
Study) สามารถเขียนเป็นแผนผังได้ดังนี้

O1

X

แผนแบบการวิจัยศึกษาเหตุการณ์ย้อนอดีต (The One – Shot, Retrospective
Case Study)
เมื่อ

X
O1

หมายถึง
หมายถึง

ตัวแปรที่ศึกษา
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้กาหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
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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
ราชวิท ยาลัย เช่น นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโ รงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ผู้ปกครอง
ผู้ประกอบการในโรงเรี ยน เป็น ต้น ผู้วิจัยกาหนดคุณสมบัติของผู้ เชี่ยวชาญที่ใช้ในการวิจัยไว้ก่อน
ดาเนินการเสนอชื่อ ดังนี้
1.1 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย หรือ
1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
1.3 เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญามหาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตสาหรับบุคคลที่
มิได้ทางานเกี่ยวกับการศึกษาโดยตรง
วิธีเลือกผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และใช้ Snowball
Sampling Technique โดยมีกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ช่วยพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม
ของผู้เชี่ยวชาญ โดยมีขั้นตอนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ดังนี้
1. ขอคาปรึกษา ข้อแนะนาจากกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์
ของ การวิจัย และคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ
2. เสนอชื่อผู้ เ ชี่ย วชาญต่ อ กรรมการที่ปรึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ เพื่ อช่ว ยพิจ ารณาความ
เหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผู้เชี่ยวชาญตามจานวนที่ต้องการ
3. ติดต่อผู้เชี่ยวชาญตามที่กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พิจารณาความเหมาะสมไว้
แล้ว เพื่อขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งนี้ โดยหนังสือ
ราชการและการติดต่อด้วยตนเอง
สาหรับการใช้ Snowball Sampling Technique มีดังนี้
ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยเลือกผู้เชี่ยวชาญตามคุณสมบัติ
ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยประสานงานกับผู้ที่ถูกเลือกในรอบที่ 1 เพื่อให้แต่ละคนเสนอผู้ชื่อผู้เชี่ยวชาญ
ท่านอื่นๆ ตามคุณสมบัติ คนละ 3 ชื่อ
ขั้นที่ 3 ผู้วิจัยประสานงานกับผู้ที่ถูกเลือกในรอบที่ 2 เพื่อให้แต่ละคนเสนอผู้ชื่อผู้เชี่ยวชาญ
ท่านอื่นๆ ตามคุณสมบัติ คนละ 3 ชื่อ
เมื่อใช้การเลือกแบบ Snowball Sampling Technique ทั้ง 3 รอบ จะได้ผู้ถูกเสนอ
ชื่อทั้งหมด ผู้วิจัยนารายชื่อที่ถูกเสนอชื่อทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยจัดตามลาดับความถี่ แล้วพิจารณา
เลือกผู้เชี่ยวชาญตามลาดับรายชื่อประกอบกับคุณสมบัติ ของผู้เชี่ยวชาญที่ได้กาหนดไว้ตั้งแต่ต้น และ
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เมื่อรวมกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จะได้ผู้เชี่ยวชาญจานวน
17-21 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ อนาคต
ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ซึ่งได้จากการสรุปผลการวิเคราะห์เอกสารและความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Document study) และสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ประวั ติ ค วามเป็ น มา สภาพปั จ จุ บั น และศึ ก ษาตั ว แปรที่ เ กี่ ย วกั บ การบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured interview) ในรอบ
ที่ 1 และใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ในรอบที่ 2 และรอบ
ที่ 3 โดยนาไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจานวน 19 คน เพื่อวิเคราะห์อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัยตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยเทคนิควิธีวิจัย EDFR
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้ เทคนิควิธีวิจัย EDFR เพื่อศึกษา
อนาคตของโรงเรี ย นบรมราชิ นี น าถราชวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ กึ่ ง มี โ ครงสร้ า ง และ
แบบสอบถาม ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
1. สร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างจากข้อสรุปที่ได้จากการสรุปผลการศึกษาเอกสาร
วิเ คราะห์ท ฤษฎีแ ละงานวิจัย ที่เ กี่ย วข้อ งและข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญในขั้นที่ 1
สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล รอบที่ 1
2. สร้างแบบสอบถามสาหรับรวบรวมข้อมูล จากผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 โดยรวบรวม
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในประเด็นต่างๆ จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ในรอบที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
3. สร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อ
รวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 3 โดยนาคาตอบจากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ในรอบที่ 2 แต่ล ะข้อมาวิเคราะห์ห าค่า ร้อยละ ฐานนิยม (Mode)
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) แล้วนามาสร้าง
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ใหม่โดยใช้ข้อความเดียวกับ
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แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ในรอบที่ 2
โดยเพิ่มตาแหน่งค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และตาแหน่งคาตอบของผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นๆ
พร้อมทั้งระบุเหตุผลส่วนท้ายของแต่ละข้อความ ซึ่งพิจารณาร่วมกับค่าฐานนิยม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลโดย
1. การสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
2. การเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากผู้เชี่ยวชาญ
3. การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยแต่ละขั้นตอนมีดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ โดยเทคนิควิธีวิจัย EDFR มีดังนี้
1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง รอบที่ 1 ใช้วิธกี ารวิเคราะห์เนื้อหา
2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ในรอบที่ 2 และ รอบที่ 3 ใช้การ
คานวณหา ฐานนิยม (Mode) ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile
Range) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป แปลผลตามเกณฑ์ค่าคะแนนกลาง (Mid Point) ดังนี้
2.1 ค่ามัธยฐาน (Median) ของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ การแปลความหมาย
ข้อมูลเป็นดังนี้
ค่ามัธยฐาน ตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต้องการให้เกิดใน
ระดับมากที่สุด
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) ได้จากการคานวณหาค่าความ
แตกต่างของควอไทล์ที่ 1 และควอไทล์ที่ 3 ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่คานวณได้ข้อความใดที่มีค่า
ไม่เกิน 1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความนั้นสอดคล้องกัน (ฉันทามติของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ) แต่ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่คานวณได้ข้อความใดที่มีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่าความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความนั้นไม่สอดคล้องกัน
2.3 ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม ได้จากการคานวณค่ามัธยฐาน –
ค่าฐานนิยม ต้องมีค่าไม่เกิน 1.0 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความนั้นสอดคล้องกัน
(ฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ) แต่ความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยมที่คานวณได้ข้อความใด
ที่มีค่าเกิน 1.0 แสดงว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความนั้นไม่สอดคล้องกัน
เกณฑ์การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนาคาตอบในรอบสุดท้ายของการวิจัยที่กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด และมาก (ค่ามัธยฐาน 3.50 ขึ้นไป) และมีความสอดคล้อง
กัน (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับหรือน้อยกว่า 1.50, ค่าความแตกต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม
ไม่เกิน 1.0 ) มานาเสนอเป็นผลการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
เทคนิควิธีวิจัย EDFR สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าฐานนิยม (Mode) ค่ามัธยฐาน
(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
สรุป
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อทราบ 1) ประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 2) อนาคตโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โดยใช้เทคนิควิธี
วิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) การดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
ขั้น ตอนที่ 1 การเตรีย มโครงการวิจัย เป็น ขั้น ตอนในการศึก ษาวิเ คราะห์แ นวคิด ทฤษฎีและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับอนาคตและการบริหารการศึกษาอนาคตทั้งในและต่ างประเทศจากเอกสาร
ตารา ข้อมูล ผลงานวิจัย บทความวิชาการ วารสาร วรรณกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์ต่างๆ
แล้วนามากาหนดกรอบแนวคิด การวิจัย กาหนดขั้น ตอนการวิจัย และสร้า งเครื่องมือวิจัย เสนอ
โครงการวิจัย เพื่อขออนุมัติโครงการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน
ดังนี้ 1) การศึกษาองค์ประกอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
เป็นการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 2) การวิเคราะห์อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยตามความคิดเห็นของ
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ผู้ เ ชี่ย วชาญ เป็ น การสร้ า งและพัฒ นาเครื่ องมือ การเก็ บรวบรวมข้อ มูล จากหน่ ว ยวิเ คราะห์ และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยเทคนิควิธีวิจัย EDFR และขั้นตอนที่ 3 จัดทารายงานการวิจัยโดยนาเสนอ
ความเป็นมา สภาพปัจจุบัน และอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาประวัติ ความเป็นมา สภาพปัจจุบัน และวิเคราะห์ อนาคต
ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เพื่อ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย ผู้วิจัยนาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์และนาเสนอแบบบรรยายและตาราง โดยผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยตามลาดับ คือ 1) เพื่อทราบประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของ
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 2) เพื่อทราบอนาคตของโรงเรียนบรมราชินี นาถราชวิทยาลัย
ผู้วิจัยจึงแบ่งการนาเสนอเป็น 2 ตอน ตามลาดับ ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ตอนที่ 2 อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิควิธี
วิจัย EDFR
ตอนที่ 1 ประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย จากการศึกษาเอกสารที่ เ กี่ย วข้อ งและจากการสัม ภาษณ์ผู้เ ชี่ย วชาญและบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ผู้วิจัยขอนาเสนอในภาพรวมดังนี้
1. ประวัติ ความเป็นมาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ.2535 –
พ.ศ.2545 (โรงเรียนบรมราชินนี าถราชวิทยาลัยในช่วงที่สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ที่ 2 ตาบลอ่างหิน อาเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
เป็นสมาชิกของกลุ่มโรงเรีย นเฉลิมพระเกียรติส มเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จัดเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทสหศึกษา แบบประจา เดิมชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาราชบุรี ซึ่งเป็น
โรงเรียนสาขาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พ ระบรมราชินีน าถ โดยจะสร้า งโรงเรีย นในเครือ โรงเรีย นเตรีย มอุดมศึกษาขึ้น
นายวัลลภ เจียรวนนท์ และนายเชิดชัย เจียรวนนท์ เจ้าของบริษัทมัลติอโกร ราชบุรี จากัด น้อมเกล้า
ถวายในที่ดินจานวน 75 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา ในสมัยนั้นดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญ
ศึกษาพร้ อ มด้ว ย นางพรรณี กาญจนะวสิต ครูใ หญ่ โ รงเรีย นเตรีย มอุด มศึก ษา อาจารย์บรรจง
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พงศ์ศาสตร์ อาจารย์กว้าง รอบคอบ อาจารย์วินัย พัฒนรัฐ และคณะอาจารย์จากโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ได้ส ารวจและเลื อกที่ดินในบ้านหนองโก ตาบลอ่างหิ น อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
เนื่องจากโรงเรียนประจาที่ดีควรต้องมีสถานที่กว้างขวางมีสนามกีฬาให้นักเรียนได้ใช้อย่างเพียงพอ
มีสวน มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 1 ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยนางพรรณี กาญจนะวสิต
ผู้อานวยการโรงเรีย นเตรีย มอุด มศึก ษาได้นาเสนอกรมสามัญศึกษาถึงโครงการนี้ โดยมีเปูาหมาย
ให้เ ป็น โรงเรีย นมัธ ยมศึก ษาแบบประจาและเดินเรียนโดยเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการขนาด 30
ห้องเรียน ได้รับความเห็นชอบจากกรมสามัญให้จัดเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ พร้อมกับโรงเรียน
นวมินทราบรมราชินีอีก 9 โรงเรียน โดยจัดให้เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจาและเดินเรียนทั้งชาย
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 ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ3 โดยให้
นางพรรณี กาญจนะวสิต ซึ่งเป็นครูใหญ่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี อีกตาแหน่งหนึ่ง ต่อมาได้มีการตรวจเยี่ยมสถานที่การก่อสร้างโรงเรียนอยู่
หลายครั้ง มีครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2535 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง
โรงเรียนและได้แต่งบทประพันธ์มีใจความตอนหนึ่งว่า4
1

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย , หนังสืออนุสรณ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราช
วิทยาลัย รุ่น 6 ปีการศึกษา 2543 (กรุงเทพฯ: โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย , 2544), 132133.
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, “สาเนาหนังสือราชการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่ ศธ
0806.025/888 เรื่อง การนาความกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เสด็จเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติและวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ราชบุรี,” 11 กันยายน 2539.
3
กระทรวงศึกษาธิการ, “สาเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องตั้งโรงเรียนรัฐบาล,”
4 มิถุนายน 2535.
4
โรงเรียนบรมราชินีน าถราชวิท ยาลัย , หนัง สือ ที่ร ะลึก สมเด็จ พระนางเจ้า สิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดาเนินเปิดอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ” โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
จ.ราชบุรี (กรุงเทพฯ), 4 กันยายน 2540.

103
...บัดนี้ก็มีคุณวัลลภ
แบ่งที่ถวายแด่พระองค์
ตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ให้ความรู้เพื่อกู้แผ่นดินไทย
สั่งสอนเด็กไทยให้สามารถ
ได้พระราชทานนามมา

ได้พบความสาเร็จสมประสงค์
ผู้ทรงทานุแผ่นดินไทย
ฝึกคนให้กล้าสมสมัย
แบบในอดีตโบราณมา
ช่วยชาติบ้านเมืองในภายหน้า
ว่าสมเด็จบรมราชินีไทย...

ต่อมาได้มีการขอให้นาความกราบบังคมทูล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ขอพระราชทานชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตาบลอ่างหิน อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งพระองค์ท่าน
ได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อ โรงเรีย นว่า “โรงเรีย นบรมราชินีน าถราชวิท ยาลัย ”และ
พระราชทานตราสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบให้เป็นสัญลักษณ์ประจาโรงเรียน โดย
ทางกองราชเลขานุการในพระองค์ สานัก ราชเลขาธิก าร สวนจิต รลดา ได้ทาหนัง สือ แจ้งไปยัง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ในวาระสมัยที่ ดร. โกวิท วรพิพัฒน์ ดารง
ตาแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 5 หลังจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสัมพันธ์ ทองสมัคร
ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2535 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ใจความว่า
“ ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี
อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลว่า
“โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย”
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พุทธศักราช 2534 กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ เปลี่ ยนชื่อโรงเรีย นเตรีย มอุดมศึกษา
ราชบุรี เป็นชื่อ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สังกัดกองและกรมเดิม”6
หลังจากที่โรงเรียนได้รับพระราชทานนามว่า โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยแล้ว
ในระยะแรกๆ ยั งมีการใช้ชื่อ เดิ มของโรงเรียน คือ โรงเรียนเตรียมอุ ดมศึกษา ราชบุรี (โรงเรีย น
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย) ซึ่งเป็นการใช้ชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานาหน้าแล้ว กากับ โรงเรีย น
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในวงเล็บทุกครั้ง ทาให้ทราบว่าโรงเรียนที่มีชื่อ 2 ชื่อนี้คือโรงเรียนเดียวกัน
5

สานักราชเลขา, “สาเนาหนังสือราชการสานักราชเลขา ที่ รล0009/7436 เรื่องขอ
พระราชทานชื่อโรงเรียน,” 5 สิงหาคม 2535.
6
กระทรวงศึกษาธิการ, “สาเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องตั้งโรงเรียนรัฐบาล,”.
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ในการจัดตั้งโรงเรียนนี้ กรมสามัญศึกษาได้ ร่ว มสารวจและวางผัง โรงเรีย นร่ว มกับ
ผู้เกี่ยวข้อง และจัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ เช่น โรงฝึกงาน
โรงอาหาร หอประชุม หอพักนักเรียน บ้านพักผู้บริหาร บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง สระว่ายน้า
ขนาดมาตรฐาน สนามกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล จัดสรรครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอน
วิช าต่า งๆ โดยพิจ ารณาตามเกณฑ์นัก เรีย น/ครุภัณ ฑ์ และยัง ได้จัด สรรบุค ลากรให้ต ามเกณฑ์
การควบคุมดูแลนักเรียนที่อยู่ประจาที่โรงเรียน และได้กาหนดให้ผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ประจาต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการอยู่ประจาหรือนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอยู่ประจาที่
โรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดหอพัก อาหาร และนันทนาการต่างๆ ตามความสนใจและความสามารถ
ของนักเรียน นักเรียนที่อยู่ประจาจะต้องซักผ้า รีดผ้าด้วยตนเองเพื่อให้รู้จักการช่วยเหลือตนเอง มีการ
จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม การประพฤติให้เป็นแบบอย่างที่ดีทุกสัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
ผู้ปกครองสามารถพานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกลับเยี่ยมภูมิลาเนาได้ทุกสัปดาห์ในช่วง
เย็นของวันศุกร์ ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธ ยมศึก ษาตอนต้น จะกลับ เยี่ย มภูมิลาเนาในเย็นวันศุกร์ได้
สัปดาห์เว้นสัป ดาห์ และนานัก เรีย นมาส่ง ในเย็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์เดียวกัน ในกรณีที่นักเรียน
ไม่ได้กลั บ ภูมิลาเนาทางโรงเรีย นจัด กิจ กรรมที่เ หมาะสมให้เ ป็น การทดแทนเป็น ลัก ษณะนี้ตั้ง แต่
ปีการศึกษา 2536จนถึงปีการศึกษา 2543 นอกจากนี้ นักเรียนประจาจะต้องปฏิบัติงานด้านการเกษตร
ในพื้นที่ที่โรงเรียนจัดให้ เช่น เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการฝึกทักษะและสามารถเป็นรายได้ให้
ตนเองได้ และโรงเรียนยังได้รับความอนุเคราะห์ การสนับสนุนและหน่วยงานภายนอกในการจัดสร้าง
อาคาร รั้วโรงเรียน สนามกีฬา ห้องอาหารฯ ดังนี้
1. สมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา โดยศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง
นายกสมาคมและกรรมการ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา โดย พล.ต.ท.ไกรสุข สินศุข
นายกสมาคมและกรรมการ จัดสร้างอาคารอานวยการ 2 ชั้น เชื่อมอาคารเรียน 3 ชั้นและอาคารเรียน
4 ชั้น
2. กองทุนวัตถุมงคลเพื่อโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โดยสมาคมผู้ปกครองและครู
เตรียมอุดมศึกษา จัดสร้างรั้วโรงเรียน ปรับพื้นที่เพื่อจัดภูมิทัศน์ สนามเทนนิส 2 สนาม สนามรักบี้
1 สนาม ลานเอนกประสงค์ สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง 1 สนามและตกแต่งภายในอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ
3. กองทุนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จัดสร้างแฟลตที่พักคนงาน 1 หลั ง
20 ยูนิต สนามบาสเกตบอล 3 สนามพร้อมอัฒจันทร์ ต่อเติมชั้นล่างอาคาร 3 ชั้นเพื่อจัดเป็นห้องสมุด
2 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้องพร้อมครุภัณฑ์ สร้างอัฒจันทร์รอบสนามฟุตบอล ห้องอาหารนักเรียน
ชั่วคราว เครื่องอานวยความสะดวกแก่นักเรียนประจา สร้างโรงฝึกงานชั่วคราวและโรงซักรีดเสื้อผ้า
พร้อมอุปกรณ์
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4. นายวัลลภ เจียรวนนท์ จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
5. หน่วยงานภายนอก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งขณะนั้น พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และพลตรีศรชัย มนตรีวัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จัดหน่วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งบริ จ าคสาธารณู ป โภคให้ โ รงเรี ย นโดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค จัดขยายเขตไฟฟูาไปถึงโรงเรียนและติดตั้งไฟฟูาภายในโรงเรียน การประปา
ภูมภิ าค จัดระบบน้าบาดาล การขุดเจาะบ่อบาดาล โรงเก็บน้า โรงกรองน้าเพื่อการนาไปใช้ในโรงเรียน
อย่างเพียงพอ สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จัดสร้างถนนมาตรฐานเข้าสู่โรงเรียนเป็นระยะทางกว่า
10 กิโลเมตรและจัดทาถนนท่อระบายน้าภายในโรงเรียนโดยตลอด จังหวัดราชบุรี โดยนายมานิต
ศิลปอาชา ผู้ว่าราชการจั งหวัดราชบุรี ในขณะนั้น ได้ใ ห้ค วามสนับ สนุน ดูแลจัดกาลังหน่วยงานใน
จังหวัดมาช่วยพัฒนาโรงเรียนและรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งอานวยความสะดวก เช่น การจัดทา
ท่อระบายน้าทั้งหมดในโรงเรีย นจากสานัก งานเร่งรัดพัฒ นาชนบทจังหวัด (ร.พ.ช.) และยังได้รับ
การสนับสนุนจากองค์การโทรศัพท์ สถานีตารวจตาบลทุ่งหลวงและหน่วยงานอื่นๆ 7 เปิดรับนักเรียน
ครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2536 มีจานวนห้องเรียนและนักเรียน ดังนี้ 8

7

กระทรวงศึกษาธิการ, “สาเนาคากราบบังคมทูล ฯพณฯ ชิงชัย มงคลธรรม รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ดาเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ,”
อ้างถึงใน โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, “หนังสือที่ระลึก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพิ์ ระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดาเนินเปิดอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ” โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จ.ราชบุรี ,”
4 กันยายน 2540.
8
เรื่องเดียวกัน.
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ตารางที่ 2 แสดงแผนการรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี
(โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย)

ปีการศึกษา

นักเรียน(คน)

จานวนห้องเรียน

นักเรียน(คน)

จานวนห้องเรียน

นักเรียน(คน)

จานวนห้องเรียน

นักเรียน(คน)

รวม

จานวนห้องเรียน

ม.6

นักเรียน(คน)

ม.5

จานวนห้องเรียน

ม.4

นักเรียน(คน)

ม.3

จานวนห้องเรียน

ม.2

นักเรียน(คน)

ม.1
จานวนห้องเรียน

ชั้น

2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
เต็มรูป

2
4
6
6
6
6
6

80
160
240
240
240
240
240

2
4
6
6
6
6

80
160
240
240
240
240

2
4
6
6
6

80
160
240
240
240

1
2
3
4
4
4
4

40
80
120
160
160
160
160

1
2
3
4
4
4

40
80
120
160
160
160

1
1
2
3
4

40
40
80
120
160

3
9
18
25
29
30
30

120
360
720
1000
1160
1200
1200

หมายเหตุ: สาเนาเอกสารโครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี9
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นแผนการรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ราชบุรี (โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย) ในแต่ละปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2536 การรับ
สมัครนักเรียนทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษา
ต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี (โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย) จะต้องเดินทางไปสมัคร
และทาการสอบคัดเลือกที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2537รับสมัคร
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งสิ้น 160 คน โดยรับจากประเภทโควตาจังหวัดละ 1 คนทาง
โรงเรียนกาหนดคุณสมบัติว่าต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป มีความสามารถพิเศษ ให้ทางจังหวัด
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและให้ มารายงานตัว ส่ว นนัก เรีย นที่ เ หลือ โดยหัก จานวนนัก เรีย นประเภท
โควตาออกแล้ว ให้ม าสมัครสอบที่โ รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี
(โรงเรียนบรม-ราชินีนาถราชวิทยาลัย) โดยนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกนั้นจะถูกนามาจัดเข้าชั้น
เรียนโดยแบ่งเป็น ห้องคิง (King class) ห้องควีน (Queen class) ห้องแจ๊ค (Jack class)สาหรับการ
รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นั้น รับจานวน 2 ห้องเรียน โดยห้องเรียนที่ 1 เป็น
ห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และห้องเรียนที่ 2 เป็นห้องเรียนแผนการเรียนศิลป์
9

เรื่องเดียวกัน, 108.

107
คานวณ ให้นักเรียนที่สนใจไปสมัครได้ทั้งที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ราชบุรี (โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย) แล้วให้เดินทางมาสอบที่ โ รงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ราชบุรี (โรงเรีย นบรมราชินีน าถราชวิทยาลัย) ในปีการศึกษา 2538 รับสมัครนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งสิ้น 4 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน โดยรับประเภทโควตา
ของแต่ละจังหวัดส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งรับประเภททั่วไปที่มีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนกาหนด ต้อง
เดินทางมาสมัครและสอบที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี (โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย)
สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ยังคงรับแผนการเรียนเดิม คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ จานวน 1 ห้องเรียนและแผนการเรียนศิลป์ คานวณ จานวน 1 ห้องเรียน จากการสมัคร
และสอบคัดเลือกที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี (โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย) ซึ่งเป็นปี
แรกที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี (โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย) ไม่ได้ใช้วิธีการรับสมัคร
แบบเดิมที่จะต้องไปสมัครผ่านโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีก ารศึกษา 2539 เปิด รับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 2 ห้องเรียนเท่านั้น เนื่องจากมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบ
หลักสูตรจานวน 2 ห้องเรียน ซึ่งวิธีการรับสมัครยังคงลักษณะเดิม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในปีการศึกษา 2539 นี้ เป็นปีการศึกษาแรกที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี (โรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัย) รับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนตนเอง แต่ยังคง
เปิดแผนการเรียน 2 แผน และมีจานวน 2 ห้องเรียนเท่าเดิม และเป็นลักษณะเช่นนี้เรื่อยมาจนถึงปี
การศึกษา 2542 ที่รับนักเรียนเต็มรูป
จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปี พ.ศ. 2536 โรงเรียนเปิดรับ
นักเรียนครั้งแรกโดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในการประกาศรับนักเรียน
เข้าศึกษา โดยการสอบคัดเลือกจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จานวน 3 ห้องเรียน รับนักเรียน 120
คน แยกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 2 ห้องเรียน 80 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 40 คน มีจานวนครู 6 คน คนงาน 1 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
บริษัทมัลติอโกร ราชบุรี จากัด ให้ใช้สถานที่ของสนามกอฟล์ดรากอนฮิลล์เป็นอาคารเรียนชั่วคราว
และอาคารหอพั กนั ก เรี ย นและได้รั บความอนุเ คราะห์ จากโรงเรี ยนเตรีย มอุ ดมศึ กษาจัด อาจารย์
ช่วยสอนด้วยการบังคับ บัญ ชาจากคุณ หญิง พรรณี กาญจนะวสิต ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาและโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในบางรายวิชาที่ขาดแคลนครูผู้สอน ตลอดปีการศึกษา จานวน 9 คน ซึ่งทางโรงเรียนได้
กาหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนดังนี้
ตราประจาโรงเรียน คือ ตรามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีน าถ อัน แสดงถึง โรงเรีย นได้จัด ตั้ง เพื่อ เฉลิม พระเกีย รติส มเด็จ พระนาเจ้า สิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
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สัญลักษณ์ประจาโรงเรีย นคือ พระเกี้ย ว แสดงถึง เป็น โรงเรีย นสาขาของโรงเรีย น
เตรียมอุดมศึกษา
สีประจาโรงเรียนคือ ฟูา เทา แสดงถึง สีฟูา หมายถึง สีประจาวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สีเทา หมายถึง สมอง ความฉลาด
อักษรย่อ คือ บ.ร.ร. (มีการขนานนามว่า “บ้านรวมรัก”)
ต้นไม้ประจาโรงเรียนคือ ต้นราชพฤกษ์
คติพจน์ คือ นิมิตฺตัง สาธุรูปนัง กตญฺญู กตเวทิตา ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี
คาขวัญ ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
เพลงประจาโรงเรียน คือ เพลงราชวิทยาลัยในฝัน
การก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น ใต้ถุนโล่งและหอพักนักเรียนชาย หอพักนักเรียนหญิง
แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2537 จึงได้ย้ายจากสถานที่ของสนามกอล์ฟ ดรากอนฮิลล์ ที่ใช้เป็นอาคาร
เรียนชั่วคราวและอาคารหอพักนัก เรีย นมาอยู่ใ นที่ปัจ จุบัน รับ นัก เรีย นเพิ่ม ขึ้น 9 ห้อ งเรีย น โดย
แบ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 6 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 240 คน ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายจานวน 3 ห้องเรียน จานวน 120 คน คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
จานวน 1 ห้องเรียน และแผนการเรียนศิลป์ - คานวณ จานวน 1 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ จานวน 1 ห้อง รวมจานวนนักเรียนทั้งหมด 341 คน มีครูอาจารย์ซึ่งเป็น
บุคลากรของโรงเรียน จานวนจานวน 15 คน และครูอาจารย์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 15 คน
ต่อมาในปีการศึกษา 2538 การก่อสร้างหอพักนักเรียนไม่เป็นไปตามแผนคือต้องให้แล้วเสร็จทั้ง หมด
4 หลัง จึงรับนักเรียนเพิ่มขึ้นได้เพียง 13 ห้องเรียน แยกเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 8 ห้องเรียน
จานวน 320 คนและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ห้องเรียน จานวน 200 คน รวม 520 คน มีครู
อาจารย์ซึ่งเป็นบุคลากรของโรงเรียน จานวนเพิ่มขึ้นเป็น 17 คน และครูอาจารย์จากโรงเรียนเตรียม
อุดมศึก ษา 30 คนมาช่ว ยสอนในระดับ ชั้นมัธ ยมศึก ษาตอนปลาย และมีก ารประพั นธ์เพลงราช
วิทยาลัยในฝัน เพื่อใช้เป็นเพลงประจาสถาบัน มีเนื้อร้องที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของโรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัยทั้งสถานที่ บรรยากาศ สภาพของโรงเรียน เรื่องราวมิตรภาพความผูกพันของบุคคล
ภายในสถาบัน โดยมีเนื้อร้องดังนี้
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บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยนามนี้ซงึ้ ตรึงใจให้ภูมิใจรักสามัคคี
สถาบันแรกในฝันมุง่ สร้างสรรค์สุภาพชนคนดี
เรียนเลิศ กีฬาเลิศ เทิดคุณธรรม นาศักดิ์ศรี
กิจกรรมนาชีวี เป็นคนดีศรีสังคม
ใต้ร่มตราพระเกี้ยวแก้วชีพผ่องแผ้วสุขสดใส
ธรรมชาติ พิลาสพิไล บ่มใจรัก จักสุขสม
แนวเขาเขียวสนามกว้างฝึกชีพสร้างความรื่นรมย์
เราแสนรักเตรียมอุดมบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
จากอกอุ่นพ่อแม่มา ร่วมชีวา ร่วมกินนอน
ร่วมเรียนเล่น เป็นวงจร สอนสร้างสรรค์สุขนิสัย
โอ้เพื่อนรักร่วมความคิด ร่วมชีวิต ร่วมจิตใจ
แม้กี่ปีที่จากไป ตรึงสายใยไม่คลายเอย
(แม้กี่ปีที่จากไปสายสัมพันธ์มั่นคงเอย)
ซึ่งทางโรงเรียนได้กาหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนดังนี้
ตราประจาโรงเรียน คือ ตรามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชิ นี น าถ อั น แสดงถึ ง โรงเรี ย นได้ จั ด ตั้ ง เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนาเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
สัญลักษณ์ป ระจาโรงเรีย นคือ พระเกี้ย ว แสดงถึง เป็น โรงเรีย นสาขาของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา
สีประจาโรงเรียนคือ ฟูา เทา แสดงถึง สีฟูา หมายถึง สีประจาวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สีเทา หมายถึง สมอง ความฉลาด
อักษรย่อ คือ บ.ร.ร. (มีการขนานนามว่า “บ้านรวมรัก”)
ต้นไม้ประจาโรงเรียนคือ ต้นราชพฤกษ์
คติพจน์ คือ นิมิตฺตัง สาธุรูปนัง กตญฺญู กตเวทิตา : ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี
คาขวัญ ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
เพลงประจาโรงเรียน คือ เพลงราชวิทยาลัยในฝัน
ในปีพุทธศักราช 2539 นางพรรณี กาญจนะวสิต ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะผู้ช่วยอธิบดีกรมสามัญศึกษาได้ทาหนังสื อเพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญ
เสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติรับ การทูลเกล้า
ถวายอาคารเฉลิมพระเกียรติและวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
เนื่องจากการจัดสร้างโรงเรียนได้ดาเนินการมาเป็นปีที่ 4 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการสร้าง
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อาคารเรียนอาคารประกอบและสนามกีฬาทีไ่ ด้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา สมาคมผู้ปกครอง
และครู สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกี ยรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พ ระบรมราชินีน าถ โดยความร่ว มมือ ระหว่า งผู้บ ริจ าคที่ดินและโรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยน้อมเกล้าถวาย และใช้เป็นอาคารพิเศษเพื่อจัดเป็นห้องหนังสือภาษาอังกฤษ
ตามพระราชประสงค์ ห้องพระราชกรณียกิจในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พ ระบรมราชินีนาถ
ห้องประวัติโ รงเรีย นและห้อ งประทับ พระอิริย าบถส่ว นพระองค์ 10 ซึ่ง ในปีก ารศึก ษา 2539 นี้
โรงเรียนได้รับนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 14 ห้องเรียน โดยจัดหาเตียงนอนเสริมเพื่อให้เป็นไปตามแผนการ
รับนักเรียนมากที่สุด โดยเพิ่มชั้นเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น
เป็น 560 คน มีครูอาจารย์ซึ่งเป็นบุคลากรของโรงเรียน จานวน 20 คน และมีครูอาจารย์จากโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา 29 คนมาช่ว ยสอนในระดับ ชั้นมัธ ยมศึกษาตอนปลาย โดยการบังคับบัญชาของ
คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนบรมราชินีนาถราช
วิทยาลัย
ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนิน
ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติและวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2540 11 นับเป็นวาระที่มีความหมายและสาคัญที่สุด ยังความปลาบปลื้ม
และซาบซึ้งในพระมหากรุ ณาธิคุณอันหาที่สุ ดมิไ ด้แ ก่ค ณะผู้บ ริห าร คณาจารย์ ศิษ ย์เ ก่า และ ศิษย์
ปัจจุบันทุกคน ในครั้งนี้ นางอมรา เจียรวนนท์ และนางปิติพร พิชัยวัฒนพงษ์ พร้อมด้วยครอบครัวได้
น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินเพิ่มเติมทางด้านทิศเหนือของโรงเรียน จานวน 40 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 115 ไร่ 2
งาน 66 ตารางวา ในการนี้มีนายชิงชัย มงคลธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิง
สมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา นางพรรณี กาญจนะวสิต ครูใหญ่โรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิท ยาลัย นายวัล ลภ นางอมรา เจีย รวนนท์ และนางปิติพร พิชัยวัฒนพงษ์ นายมานิต
ศิลปะอาชา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียน
บรมราชิ นี น าถราชวิ ทยาลั ยและพสกนิ กรร่ ว มรั บเสด็ จฯ ซึ่ งหลั งจากที่ สมเด็ จพระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, “สาเนาหนังสือราชการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่ ศธ
0806.025/888 เรื่ อ ง การน าความกราบบั ง คมทู ล อั ญ เชิ ญ เสด็ จ สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เสด็จเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติและวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมโรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี,”.
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สานักราชเลขา, “สาเนาหนังสือราชการสานักราชเลขา ที่ รล0010/6139 เรื่อง เสด็จ
ฯไปทรงเป็นประธานในพิธีเ ปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และทรงวางศิล าฤกษ์อาคารหอประชุม
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี,” 2 กันยายน 2540.
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พระบรมราชินีนาถ เสด็จ พระราชดาเนินทรงเปิดอาคารเฉลิม พระเกีย รติแ ละวางศิลาฤกษ์อาคาร
หอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยนั้น นางพรรณี กาญจนะวสิต ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต และท่านก็ได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2540 ขณะนั้น
ทางโรงเรีย นบรมราชินีน าถราชวิทยาลัยยังขาดผู้ บริหารตัวจริง มีเพียงนางสาวสุมาลี เถียรทอง ที่
อาวุโ สสูงสุ ดในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการในตาแหน่งผู้บริหารของโรงเรียนไปพลางก่อน
จนปี พ.ศ. 2541 จึงมีการแต่งตั้งนางสาวสุม าลี เถีย รทอง เป็น ครูใหญ่โ รงเรีย นบรมราชินี นาถ
ราชวิทยาลัยต่อมามีการเปลี่ยนจากตาแหน่งครูใหญ่ เป็นอาจารย์ใหญ่และเป็นผู้อานวยการโรงเรียนใน
ที่สุด ซึ่งในปีการศึกษา 2540 ที่มีนางสาวสุมาลี เถียรทอง ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการในตาแหน่ง
ผู้บริหารของโรงเรียนนั้น โรงเรียนยังคงรับนักเรียนได้เพียง 14 ห้องเรียนเช่นเดียวกับปีการศึกษา
2539 มีครูอาจารย์ซึ่งเป็นบุคลากรของโรงเรียน จานวน 23 คน และครูอาจารย์จากโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา 24 คนมาช่วยสอนในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายด้ ว ยการบั ง คั บ บั ญ ชาและ
ความเอื้อเฟื้อจาก นายสมพงศ์ ธรรมอุปกรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 12 ซึ่งท่านผู้นี้
ได้ส นับ สนุน และสืบ ทอดเจตนารมณ์ของคุณ หญิง พรรณี กาญจนะวสิต ที่จ ะทาให้โ รงเรีย นทั้ง
สองแห่ ง คือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียน
น้อง จนนายสมพงศ์ ธรรมอุปกรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกษียณอายุ ราชการใน
ปี พ.ศ.2542 จะเห็นได้ว่าโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิท ยาลัย ได้รับ ความช่ว ยเหลือ สนับ สนุน
ทางด้า นวิช าการจากโรงเรีย นเตรียมอุดมศึกษาที่จัดส่ งอาจารย์มาช่ว ยสอนจนถึงปี พ.ศ. 2542
จากนั้น โรงเรียนก็ได้ดาเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้บุคลากรภายในสถานศึกษามาตลอด
ปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิท ยาลัยในขณะนั้นมีนางสาวอารีว รรณ
เอมโกษา ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาของ
โรงเรียน มีดาริให้มีเพลงประจาสถาบันในลักษณะทานองแบบอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น เพลงที่แสดงถึงการ
รวมเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันของนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีน าถราชวิทยาลัย จึงได้มีการประพันธ์เพลง
เพิ่มเติมขึ้นมาอีก 4 เพลง ซึ่งเพลงประจาโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยมีทั้งสิ้น 5 เพลง ได้แก่
เพลงราชวิทยาลัยในฝัน เพลงมาร์ชโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เพลงบ้านรวมรัก เพลงลาแล้ว
บ.ร.ร. และเพลงราวงลูกบรม ซึ่งการนี้โ รงเรียนใช้เพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาจานวน 2 เพลง คือเพลง
มาร์ชโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เพลงบ้านรวมรัก เป็นสัญญาณในการเรียกนักเรียนลงจาก
หอนอนและใช้เพลงราชวิทยาลัยในฝัน เป็นสัญญาณในการเรียกนักเรียนมาเข้าแถวเคารพธงชาติและ
เป็นเพลงที่นักเรียนจะต้องร้องในทุกวันพุธ เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อสถาบันเนื่องจาก
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วันพุธเป็นวันคล้ายวัน ที่โรงเรียนได้รับพระราชทานนามโรงเรียนใหม่จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2535
2. ประวัติ ความเป็นมาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ. 2546 –
ปัจจุบัน (โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในช่วงที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ)
ปี พ.ศ. 2546 โรงเรีย นถูก โอนย้า ยจากกรมสามัญ ศึก ษามาสัง กัด สานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. โรงเรียนจึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหาร
จัดการตามนโยบายของสพฐ. โดยเฉพาะการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1และ 4ไม่ได้ใช้แบบเดิมที่มีการคัดเลือกจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้ว เนื่องจาก สพฐ.ได้ประกาศ
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ13 การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยจึง
เป็นไปตามประกาศสานั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่ อ ง การรั บ นั ก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้กาหนดแนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ดังนี้
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิท ยาลัย มีพื้น ที่บริก ารเป็นทั่ว ประเทศ รับนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 144 คน แบ่งเป็น 1)ประเภทโควตา และ 2)ประเภทคัดเลือก โดย
ประเภทโควตาแบ่งเป็นนักเรียนทั่วไป นักเรียนบุตรหลานข้าราชบริพาร นักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
รับนักเรียนโควตาจังหวัด จานวน 80 คน ซึ่งได้แก่ จังหวัดราชบุรี จานวน 10 คน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดละ 6 คน รวม 18 คน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดละ 4 คน รวม 24
คน และจังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตรัง จังหวัด
นครราชสี มา จั งหวัดนครศรี ธ รรมราช จังหวัด นนทบุรี จังหวัดนราธิว าส จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัด
ยะลา จังหวัดลพบุรี จังหวัดลาพูน จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอานาจเจริญ จังหวัดอุดรธานี
13
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และจังหวัดอุบลราชธานี 28 จังหวัด จังหวัดละ 1 คน รวม 28 คน สาหรับการรับนักเรียนบุตรหลาน
ข้าราชบริพาร และนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
จานวน 3 คนนั้น โรงเรียนจะประสานงานโดยตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาหรับการรับนักเรียน
ประเภทคัดเลือกนั้น จะรับนักเรียน จานวน 61 คน และรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 72
คน โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียน โดยกาหนด
เกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม เช่น พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ผลคะแนน O-NET คุณความดี
เป็นต้น รวมทั้งให้มีโครงการช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่กาหนด และเปิดโอกาสให้
รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วย นอกจากนี้ให้โรงเรี ยนจัดการแนะแนวการศึกษาต่อ
อย่างกว้างขวาง โดยที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหา และได้มีการ
กาหนดคุณสมบัติของนักเรียนไว้ดังนี้
1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.1 ประเภทโควตา
1.1.1 สาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษาที่รับสมัคร
หรือเทียบเท่า
1.1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 3.50
1.1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่ นได้เป็น
อย่างดี
1.1.4 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีใบรับรองการตรวจร่างกายจาก
แพทย์ปริญญา
1.1.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
1.2 ประเภทคัดเลือก
1.2.1 สาเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 6 ตามหลัก สูต รของกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษาที่รับสมัคร หรือ
เทียบเท่า
1.2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ไม่ต่ากว่า 3.00
1.2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับ ผู้อนื่ ได้เป็น
อย่างดี
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1.2.4 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีใบรับรองการตรวจร่างกายจาก
แพทย์ปริญญา
1.2.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.1 สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย รวมในชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 2
ไม่ต่ากว่า 2.50
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.4 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีใบรับรองการตรวจร่างกายจากแพทย์
ปริญญา
2.5 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
ซึ่งทาง สพฐ. จะมีการประกาศวันและเวลาในการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การ
ประกาศผล การรายงานตัว การมอบตัว ประจาปีการศึกษานั้นๆ ให้โรงเรียนปฏิบัติตาม14
ปีการศึกษา 2549 มีนักเรียนทั้งหมด 672 คน ข้าราชการครู 37 คน ครูอัตราจ้าง 17
คน และครูจ้างสอนชาวต่างชาติ 3 คน โดยในปีนี้ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัยร่วมกับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้จัดสร้างประพุทธรูปประจาโรงเรียนขึ้น
ประดิษฐาน ณ บริเวณสระน้าหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีน าถ เพื่อ เป็น ที่เ คารพสัก การะ
แก่นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรตลอดจนบุคคลทั่วไป ในวันที่ 2 มิถุนายน 2549 โดยสมเด็จ
พระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ป ฏิบัติห น้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เจ้า คณะใหญ่หนตะวันออก
กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้า อาวาสวัด สระเกศ เสด็จ เป็น ประธานฝุายสงฆ์ และมี ดร.วัล ลภ
เจียรวนนท์ นายกสมาคมผู้ป กครองและครูโ รงเรีย นบรมราชินีน าถราชวิท ยาลัย เป็นประธานฝุาย
ฆราวาส สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประทานนามพระพุทธปฏิมากรองค์นี้ว่า “พระพุทธมงคล ทศพล
ญาณบพิตร”15
โรงเรียนได้ดาเนินงานโดยมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารตามวาระ โดยยึดนโยบายของต้น
สังกัดเรื่อยมา ในปีการศึกษา 2555 มีนักเรียนของโรงเรียนสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยได้รับรางวัล
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โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, หนังสืออนุสรณ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
รุ่น 12 ปีการศึกษา 2549 (กรุงเทพฯ: โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, 2550).
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เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน crossword ระดับชาติ ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษาอังกฤษ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คาคม และซูโดกุ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา :
supremacy with Grace and wisdom ประจาปีการศึกษา 2555 คือ นายชาลี ฉอย มีผู้บริหารและ
ครูได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” จากคุรุสภา จานวน 7 คน คือ 1) นายประทีป จาปาศรี (ผู้อานวยการ
โรงเรียน) 2) นายธนา คงอยู่ (รองผู้อานวยการโรงเรียน) 3) นางกรวีร์ เจริญดี (ครู) 4) นางสาว
วันทกานต์ พรศรีทอง (ครู) 5) นางสาวประทีป ปลิปลื้มโอฐ (ครู) 6.นางสาวกรองแก้ว สานุสนธิ์ (ครู)
และ 7) นายกาพล วิลยาลัย (ครู) 16 ในปีพุทธศักราช 2556 ในภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนได้เปิดห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการในความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ.) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อ
เป็นการขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ จานวน 1 ห้องเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีนักเรียนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานตามโครงการ คัดเลือก
นักเรียน นักศึกษาและสถานศึก ษา เพื่อ รับ รางวัล พระราชทาน ประเภทสถานศึก ษาขนาดกลาง
ประจาปีการศึกษา 2556 จานวน 1 คน คือ เด็กหญิงสรณ์สิริ อุทัยเกษม ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น17
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยมีผู้บริหารจานวน 8 คน
ดังนี้
1. คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต ครูใหญ่/ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปฏิบัติ
หน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2540
2. นางสาวสุม าลี เถีย รทอง ปฏิบัติห น้า ที่ ค รูใ หญ่/ ผู้อานวยการโรงเรีย นตั้ง แต่เ ดือ น
พฤษภาคม 2540 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2543
3. นางสาวอารีวรรณ เอมโกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการโรงเรียนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
2543 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2546
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โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย , รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา
2555 (กรุงเทพฯ: โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, 2555), 44 -45.
17
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย , รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา
2556 (กรุงเทพฯ: โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, 2555), 45 -46.
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4. นายจุฬา จี้เพชร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการโรงเรียนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2546 ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ.2548
5. นายนเรศ สายหล้า ปฏิบัติหน้าที่ผู้ อานวยการโรงเรียนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 ถึง
เดือนเมษายน พ.ศ.2551
6. นางอุไร เอี่ยมสอาด ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการโรงเรียนตั้งแต่เดือน เมษายน 2551 ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ.2554
7. นายประทีป จาปาศรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการโรงเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึง
เดือน มกราคม พ.ศ.2558
8. นายเฉลา พวงมาลัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้ อานวยการโรงเรียนตั้งแต่เดือนมกราคม 2558
ถึงปัจจุบัน
จะเห็นได้ว่า ในอดีต โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจาที่ถูกก่อตั้ง
โดยวัตถุประสงค์พิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมงคล
วโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ เน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ
ดนตรีและกีฬา พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน
ทั่วไป ภายใต้ปณิธาน “ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม” ซึ่งเป็นความคาดหวังของผู้ก่อตั้งและ
ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ของโรงเรี ย นที่ มุ่ ง หวั ง จะให้ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นบรมราชิ นี น าถราชวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู้
เพียบพร้อมทั้งความรู้ กิริยามารยาทและคุณธรรม การดาเนินงานและบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิท ยาลั ย ในระยะต่อ มามีก ารเปลี่ ยนแปลงอยู่ต ลอดเวลาตามนโยบายของต้น สั งกั ดและตาม
นโยบายของผู้บริหารในสมัย นั้น ๆ เนื่องจากผู้บริห ารมีอานาจบารมีซึ่งเป็นคุณสมบัติ เฉพาะตัวของ
ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะ บุคลิกภาพ ทักษะและประสบการณ์สะสมในการบริหารแตกต่างกันออกไป
ทาให้แนวคิด นโยบายและวิธีการบริหารงานต่างๆ ต้องปรับตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
2.1 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในปัจจุบัน
สภาพของโรงเรี ย นในปั จ จุ บั น ยั ง คงความมี เ อกลั ก ษณ์ ท างด้ า นสถานที่ ส วย
สะอาด ตัวอาคาร สีขาวตัดกับสนามหญ้าสีเขียว และอาคารทุกหลังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เป็นการ
บ่งบอกถึงการได้รับการดูแลเอาใจใส่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์
ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนทาให้ทราบว่า โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยได้รับการ
ขนานนามว่า “ราชวิทยาลัยในฝัน” เนื่องจากสภาพที่ตั้ง อาคารสถานที่ สวยงาม สะอาดและมีความ
โดดเด่น และได้รับการขนานนามว่า “บ้านรวมรัก” ที่มีที่มาจากอักษรย่อของโรงเรียนคือ “บ.ร.ร.” ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นการขนานนามที่เหมาะสมยิ่งกับการเป็นโรงเรียนประจา เพราะนอกจากจะบ่งบอกถึงการ
มีค วามรัก ความสามัค คี การอยู่ร่ว มกัน ของนัก เรีย นแล้ว ยัง บ่ง บอกถึง บุค ลากรทุก ฝุา ยต้อ ง
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความรัก ความสามัคคี ความเมตตาต่อกัน เพื่อเสริมสร้างความรู้และปลูกฝัง
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งหลายให้แก่ศิษย์ โดยเฉพาะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่ต้องสร้าง
หรือบริหารจัดการโรงเรียนให้เหมือนบ้านของทุกคน18
2.2 กิจวัตรประจาวันของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัย
เนื่องด้วยการเป็นโรงเรียนประจาทั้งระบบ กล่าวคือ มีนักเรียนพักอาศัยอยู่ใน
โรงเรียนทั้งหมด และเป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา ทาให้ลักษณะและภาระงานของโรงเรียนมีความ
แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป โดยบุคลากรทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงมากเป็นพิเศษ ซึ่งจาก
การสัมภาษณ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนของโรงเรียน ทาให้ ทราบว่า ปัจจุบันกิจวัตร
ประจาวันของนักเรียนมีดังแสดงในตารางที่ 3 19

18

ธวัฒน์ โควินท์, “สภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนประจา โรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย,”23 กุมภาพันธ์ 2550.
19
สัมภาษณ์ จริยา สุขเกษม, ครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8, 15 กรกฎาคม 2558.

118
ตารางที่ 3 แสดงกิจวัตรประจาวันของนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในช่วงวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558)
เวลา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
วัน
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.

เริ่มเรียนคาบที่ 1 และคาบที่ 2

09.40 น. ถึง 10.00 น.

พักดื่มนม

10.01 น. ถึง 11.40 น.
11.40 น. ถึง 12.30 น.
12.30 น. ถึง 15.00 น.
15.00 น. ถึง 15.20 น.

เริ่มเรียนคาบที่ 3 และคาบที่ 4
พักรับประทานอาหารกลางวัน (คาบที่ 5)
เริ่มเรียนในคาบบ่าย (คาบที่ 6 ถึง คาบที่ 8)
รับประทานอาหารว่าง

15.20 น. ถึง 17.50 น.

นักเรียนทากิจกรรมตามความสนใจหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
และปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
ลงจากหอนอน
รับประทานอาหารเย็น
กลับเข้าหอพัก หรือ ใช้บริการห้องแหล่งเรียนรู้ต่างๆ (ในกรณีที่นักเรียน
ไปใช้บริการแหล่งเรียนรู้ต้องกลับเข้าหอพักของตนภายในเวลา 21.10 น.)
ประชุมนักเรียนประจาหอพัก สวดมนต์ เข้านอน

17.50 น. ถึง 18.00 น.
18.00 น. ถึง 19.00 น.
19.00 น. ถึง 21.10 น.
21.10 น. ถึง 22.00 น.

หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนคือครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
สาหรับกิจวัตรของนักเรียนในวันเสาร์ วันอาทิต ย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทาง
โรงเรียนจะมีกิจกรรมให้นักเรียน ดังตารางที่ 420

20

เรื่องเดียวกัน, 121.
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ตารางที่ 4 แสดงกิจวัตรประจาวันของนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในช่วงวันเสาร์ถึง
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558)
เวลา
วัน
07.00 น.
07.50 น. ถึง 08.00 น
07.15 น.
07.15 น. ถึง 08.30 น.

เสาร์

อาทิตย์

ตื่นนอน เพื่อปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
ลงจากหอพักนอน ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง
รับประทานอาหารเช้า
พักผ่อนตามอัธยาศัย

นักเรียนชั้น ม.ต้น เรียน
พิเศษ (เฉพาะนักเรียนที่
08.30 น. ถึง 10.00 น. สนใจ) นักเรียนคนอื่นๆ
เข้าใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ
09.00 น. ถึง 10.00 น.
10.00 น. ถึง 10.10 น.

10.10 น. ถึง 12.00 น.

12.00 น. ถึง 13.00 น.
13.00 น. ถึง 14.30 น.

14.30 น. ถึง 15.00 น.

กิจกรรมกลุ่มสนใจ
พักดื่มนม
นักเรียนชั้น ม.ต้น เรียน
พิเศษ (เฉพาะนักเรียนที่
สนใจ) นักเรียนคนอื่นๆ กิจกรรมกลุ่มสนใจ
เข้าใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้น ม.ต้น เรียน
พิเศษ (เฉพาะนักเรียนที่
พักผ่อนตามอัธยาศัย
สนใจ) นักเรียนคนอื่นๆ
หรือเข้าใช้บริการ
เข้าใช้บริการแหล่ง
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
เรียนรู้ต่างๆ
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันหยุดนักขัตฤกษ์
ในกรณีที่ตรงกับวัน
เสาร์หรือวันอาทิตย์
จะใช้ตารางกิจกรรม
ของวันนั้นๆ หากเป็น
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
มีวันหยุดหลายวันจะ
กาหนดให้เป็น
สัปดาห์กลับบ้านของ
นักเรียน
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ตารางที่ 4 แสดงกิจวัตรประจาวันของนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในช่วงวันเสาร์ถึง
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ข้อมูล ณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558) (ต่อ)
เวลา
เสาร์
อาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
วัน
15.20 น. ถึง 16.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเข้าใช้บริการแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ
18.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัยและลงจากหอนอน
18.00 น. ถึง 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
กลับเข้าหอพัก ประชุมนักเรียนประจาหอพัก
19.00 น. ถึง 21.10 น.
สวดมนต์ เข้านอน
หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนคือครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
จากตารางที่ 3 และตารางที่ 4 จะเห็น ได้ว่า กิจ วัต รประจาวัน ของนัก เรีย น
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จะมีการฝึกวินัยให้นักเรียน มีความตรงต่อเวลาและมีการจัดกิจ
กรรที่เสริมทักษะทางด้านวิชาการและทักษะชีวิต มีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้ เฉพาะวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ เวลา 05.30 น. นักเรียนทุกคนตื่นนอน เพื่อปฏิบัติภารกิจส่วนตัว สาหรับวันเสาร์ วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นักเรียนทุกคนตื่นนอน เพื่อปฏิบัติภารกิจส่วนตัวในเวลา 07.00 น.
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 06.45 น.- 07.15 น. นักเรียนทุกคนต้องลงจากหอพัก
นอน โดยฟังสัญญาณจากการเปิดเพลงประจาสถาบัน 2 เพลงคือ บ้านรวมรักและเพลงมาร์ชประจา
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ซึ่งจะมีนักเรียนที่เป็นหัว หน้า หอพัก นอนคอยกากับ ติดตามให้
นักเรียนทุกคนลงหอพักนอน โดยนักเรียนที่ลงหอพักนอนมาก่อนจะต้องยืนเข้าแถวหน้าหอพักนอน
ของตนเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและต้องรอจนครบจานวนคนแล้วทาความเคารพครูประจาหอพักนอน
จากนั้นเดินเรียงแถวมาทาความเคารพครูเวรประจาวันบริเวณหลังฐานพระพุทธรูปประจาโรงเรียน
ก่อนจะเดินแถวเข้าโรงอาหาร โดยจะมีครูเวรประจาวันตรวจความเรียบร้อยทุกหอพักนอน ในกรณีที่
พบว่ามีนักเรียนลงหอพักนอนช้า ครูเวรประจาวันจะซักถาม ไต่สวนถึงสาเหตุของการลงหอพักนอนช้า
หากพบว่าไม่ใช่กรณีการเจ็บปุวย แต่มีสาเหตุมาจากตัวนักเรีย นเช่น นอนตื่นสาย ขาดการรับผิดชอบ
ในตัว เอง ก็จ ะถูก ลงโทษตามระเบีย บของโรงเรีย น สาหรับ ในวัน เสาร์ วัน อาทิต ย์แ ละวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ในเวลา 07.50 น.- 08.00 น. นักเรียนจะลงจากหอนอนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงที่
ลานนกเล็กและจะมีการเช็คชื่อนักเรียน เมื่อนักเรียนทุกคนเข้าโรงอาหารเพื่อรับประทานอาหารเช้า
แล้ว ทุกคนจะมีโต๊ะและเก้าอี้ประจา แต่ละคนจะต้องแบ่งหน้าที่กัน เช่น เตรียมน้าดื่ม ตักข้าว เก็บ
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จาน ช้อน แก้วน้า เช็ดโต๊ะ ทาความสะอาดพื้นบริเวณโต๊ะของตนเอง เพื่อสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้เกิด
ความรับผิดชอบ และทุกคนจะต้องท่องบทอาขยาน ก่อนรับประทานอาหารในมื้อเช้าและมื้อเย็น ดังนี้
“พ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้า
ประเทศชาติหวังกาลังและฝีมือ
ในโลกนี้ยังมีคนที่จนยาก
อย่ากินทิ้งกินขว้างตามใจตน
ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง
ผู้คนอดยาก มีมากนักหนา

ครูนั้นเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อ
เจ้าคือความหวังทั้งมวล
แสนลาบากอัตคัดและขัดสน
สงสารคนอื่นที่ไม่มีกิน
อย่ากินทิ้งขว้าง เป็นของมีค่า
สงสารบรรดา เด็กตาดาๆ”

เมื่อรับประทานอาหารเสร็จทุกคนก็จะแยกย้ายกันทาหน้าที่ตามที่ได้แบ่งไว้ เป็น
การสร้างความตระหนักในตนเองและสร้างวินัยให้แก่นักเรียน
เวลา 07.45 น.- 08.00 น. เป็นเวลาเข้าแถว เคารพธงชาติ มีกิจกรรมหน้าเสาธง
ใช้เพลงประจาโรงเรียนคือ เพลงราชวิทยาลัยในฝันเป็นสัญลักษณ์ การนัดหมายให้มาเข้าแถว โดย
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานสภานักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียนจะปฏิบัติหน้าที่ใน
การควบคุ ม การเข้ าแถวและด าเนิ น กิ จกรรมหน้ า เสาธงจากนั้ น จะเชิ ญครู เ วรประจาวั น แจ้ ง ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์หรืออบรม ตักเตือน เพื่อฝึกความเป็นผู้นาให้แก่นักเรียน 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. เป็น เวลาพัก รับ ประทานอาหารว่า งที่ท าง
ผู้ประกอบการจัดเตรียมไว้ที่โรงอาหาร และหลังจากเวลา 15.20 น. เป็นเวลาของนักเรียนในการ
ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว สาหรับวันจันทร์และวันพุธ นักเรียนส่วนหนึ่งที่เป็นนักกีฬาจะมีการฝึกซ้อมจาก
โค้ชที่โรงเรียนจัดให้ ส่วนนักเรียนที่ไม่ใช่นักกีฬาก็จะเข้าศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด หรือ
กลุ่มสนใจโครงงานในวิชาต่างๆ สาหรับวันอังคารและวันพฤหัสบดีหลังเลิกเรียนนักเรียนทุกคนจะเล่น
กีฬา ออกกาลังกาย ซ้อมดนตรี เป็นต้น
เวลา 17.50 น. – 18.00 น. นักเรียนทุกคนต้องลงจากหอนอนและต้องเข้า
โรงเรียนอาหารก่อนที่เพลงมาร์ชโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยจบ เนื่องจากเวลา 18.00 น.19.00 น. เป็นเวลารับประทานอาหารเย็นเมื่อเสร็จจะเดินกลับหอพัก โดยมีครูเวรประจาวันปฏิบัติ
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หน้าที่เวรประจาหอพักนอนดูแล นักเรียนบางส่วนจะเข้าห้อง study ในหอพัก เพื่อทาการบ้าน อ่าน
หนังสือ ดูทีวี และมีนักเรียนบางส่วนไปใช้บริการห้องสมุดเพื่อศึกษา ค้นคว้า ซึ่งต้องมีใบอนุญาตจาก
ครูประจาหอพักและครูเวรประจาวันไปแสดงกับเจ้าหน้าที่เวรห้องสมุด บางส่วนเข้าใช้บริการห้องศูนย์
การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ ต ซึ่งทางโรงเรียนได้กาหนดให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าใช้บริการในวันจันทร์ นักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 2 เข้า ใช้บริการวันอังคาร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าใช้บริการในวันพุธ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4
ถึง ม.6) เข้าใช้บริการในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ โดยนักเรียนทุกคนต้องกลับเข้าหอพักนอนในเวลาไม่
เกิน 21.10 น. เพื่อสวดมนต์ ประชุมหอพัก โดยกิจกรรมต้องแล้วเสร็จภายในเวลา 22.00 น. เพื่อให้
นักเรียนพักผ่อน
ซึ่งทุกกิจกรรมของนักเรียนจะมีครูเวรประจาวันคอยกากับ ติดตามและดูแลอย่าง
ใกล้ชิด นอกจากนี้แล้ว ทางโรงเรียนมีการจัดสอนพิเศษในระดับชั้นมัธ ยมศึกษาตอนต้นในวันเสาร์
ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 14.30 น. โดยเปิดสอนทั้งสิ้น 3 รายวิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์โรงเรียนจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจให้กับนักเรียนตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 12.00 น.
สาหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนพิเศษหรือไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกุ่มสนใจวันเสาร์และวันอาทิตย์ ทางโรงเรียน
เปิดบริการห้องศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ให้ใช้บริการในช่ว งเช้า 09.00 น.-12.00 น. สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในช่วงบ่ายเวลา 13.00 น.- 16.30 น.เปิดให้บริการนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย และยังเปิดให้นักเรียนใช้บริการห้องสมุดได้ทั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่
เวลา 08.30 น.- 16.30 น.
ในกรณีมีนักเรียนเจ็บปุวย ครูเวรประจาวันจะนาส่งครูพยาบาลเพื่อปฐมพยาบาล
เบื้องต้น หากมีความจาเป็นต้องเข้า รับ การรัก ษาตัว ในโรงพยาบาลครูพ ยาบาลจะประสานครูเวร
ประจาวันเพื่อขออนุญาตนานักเรียนเข้ารับการรักษาโดยมีการประสานไปยังครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
หัวหน้าเวรประจาวัน รองผู้อานวยการโรงเรียนและผู้อานวยการโรงเรียนตามลาดับ หากนักเรียนมี
ญาติหรื อผู้ป กครองอยู่ ไกลครู พยาบาลจะต้องอยู่ดูแลนักเรียนที่โรงพยาบาลด้วยจนกว่าญาติหรือ
ผู้ปกครองนักเรียนจะเดินทางมาถึง นอกจากนี้แล้วทางโรงเรียนมีการกาหนดตารางการกลับบ้านเดือนละ
1 ครั้ง และหลังจากสอบกลางภาคเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะได้กลับบ้านไปอยู่กับผู้ปกครองเป็นเวลา
1 สัปดาห์ แล้วกลับมาเข้าเรียนตามปกติ ซึ่งการรับส่งนักเรียนนั้นทางโรงเรียนได้มีการทาข้อตกลงกับ
ผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ป กครองสามารถมารับ บุต รหลานได้ด้ว ยตนเอง ผู้ป กครองจะต้อ งแจ้ง ชื่อ
ผู้ปกครอง จานวน 3 คน โดยระบุความเกี่ยวข้องกับนักเรียนไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับส่งนักเรียน
สาหรับกรณีที่นักเรียนมีภูมิลาเนาทางภาคใต้ซึ่งห่างไกลจากโรงเรียนมากผู้ปกครองไม่สามารถมารับ
นักเรียนได้ด้วยตนเอง โรงเรียนมีการจัด บริก ารรถรับ ส่ง นัก เรีย นให้โ ดยกาหนดจุด นัด พบเพื่อ ให้
ผู้ปกครองมารับบุตรหลานของตนเองได้ส ะดวกมากขึ้น ซึ่งในส่ว นนี้ผู้ป กครองต้อ งเสียค่า ใช้จ่า ย
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เพิ่มเติมเอง สาหรับการกลับบ้านตามที่โรงเรียนได้กาหนดนั้น จะมีครูเวรประจาวันทาหน้าที่บันทึก
การรับส่งนักเรียน และจะไม่ยินยอมให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครองตามรายชื่อที่ได้แจ้งไว้กับโรงเรียนรับ
นักเรียนเป็นอันขาด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
จะเห็น ได้ว่า กิจวัตรประจาวันของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
เป็นการปฏิบัติหน้าที่เกือบตลอดเวลา ซึ่งเป็นภาระงานที่หนัก ที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนทุกคนต้องอาศัยความทุ่มเท เสียสละ และต้องมีความเมตตา กรุณาต่อศิษย์ นอกจากนี้มี
ผู้ใหญ่หลายระดับให้ความสาคัญมากในเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนเป็นอย่างมาก แม้ว่าโรงเรียน
แห่งนี้มีส ถานที่ตั้ง ในท้อ งถิ่น ที่ห่า งไกล แต่โ รงเรียนก็เ น้น ในเรื่อ งของความปลอดภัย และมี ความ
พยายามที่จะจัดกิจกรรมสนับสนุนนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมี ค วามสามารถเรี ย นรู้ และพั ฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่ า ผู้ เ รี ย นมี ค วามสาคั ญ ที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและ
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการดังนี้ (1) จัด
เนื้ อ หาสาระและกิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง (4) จัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่ว นสมดุล กัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม
ค่า นิย มที่ดีง ามและคุณ ลัก ษณะอัน พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน และอานวย ความสะดวกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบ
รู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ครูและผู้เรียนอาจเรียนรู้
ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้
ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสาน ความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และยังสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา
3. การบริหารการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ในปีการศึกษาแรก (พ.ศ.2536) โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ซึ่งในขณะนั้นชื่อ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี (โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย) เป็น โรงเรียนสาขาของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา มีการรับสมัครนักเรียนโดยประกาศการรับสมัคร
นักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แล้วให้นักเรียนผู้สมัครแสดงความจานงโดยสมัครใจในการมา
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ศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี ซึ่งในขณะนั้นด้วยสภาพเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยมของ
ผู้ปกครองที่นิยมนาบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานครมีอิทธิพลอย่าง
มากต่อการเข้าศึกษาต่อ และในปีการศึกษาแรกมีนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าศึกษา
ตามแผนการรับนักเรียนของนักเรียน แต่เนื่องจากการก่อสร้างอาคารยังไม่แล้วเสร็จ คุณหญิงพรรณี
กาญจนะวสิต ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงได้ขอใช้สถานที่ของสนามกอล์ฟดรากอนฮิลล์
เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี กีฬาและ
ฝึกทักษะทางด้านอาชีพเป็นการฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สามารถพึ่งพาตนเองและ
พึ่งพาอาศัยกันได้ 21 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสาคัญของการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2535 ต่อมาได้มีการปรับการบริหารโรงเรียน การจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
สังคมที่เปลี่ยนไป สอดคล้องกับคากล่าวของ Laurie J. Mullins ที่ว่า "ไม่มีองค์การใดสามารถ
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงได้ ”22 ซึ่งผลของการบริห ารโรงเรียนในขณะนั้น ประกอบกับการได้รับ
ความอนุเคราะห์จากคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาช่วยสอน ทาให้โรงเรียนได้รับ ความไว้วางใจ
จากผู้ปกครองในการให้บุตรหลานเข้ามาศึกษาเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอัน
นามาสู่การมีชื่อเสียงของโรงเรียน
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ทาให้ทราบว่าการบริหารโรงเรียนในสมัยผู้อานวยการ
คนแรกนั้น โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
จัดคณะครูมาช่วยสอนในวิชาต่างๆ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2536 จนถึง ปีพุทธศักราช 2542 ทาให้
โรงเรียนมีความโดดเด่นในด้านวิชาการ เปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกับโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ถึงแม้ว่าในสมัยผู้อานวยการคนที่ 2 จะมีคณะครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาช่วยสอน
ได้เพียงปีเดียว เนื่องจากระยะทางและเวลาในการเดินทางทาให้คณะครูเกิดความอ่อนล้า ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานและสุขภาพ ประกอบกับทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเห็นว่าโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเองแล้วและคณะครูที่ปฏิบัติงานของโรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัยเริ่มมีจานวนที่เพียงพอกับนักเรียนแล้ว จึงไม่ได้มีการจัดส่งคณะครูมาช่วยสอนอีก แต่
ทางโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลั ยยังคงสนับสนุนให้ นักเรียนเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
(เรียนพิเศษ) ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยมีคณะครูเป็นผู้ควบคุมเดินทาง
และดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการรักษาความสัมพันธ์ของการเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้ องไว้
21

พรรณี กาญจนวสิต. “บ.ร.ร.ในความทรงจา.” วารสารโรงเรียนบรมราชินีนาถราช
วิทยาลัย ครบรอบ 10 ปี โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ฉบับพิเศษ (สิงหาคม 2543): 9-15.
22
L. J. Mullins, Management and Organisational Behaviour. 6th ed. (Essex:
Prentice Hall 2002).
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ในช่วงปลายสมัยผู้อานวยการ คนที่ 3 คือในปีพุทธศักราช 2546 โรงเรียนถูกโอนย้ายจากกรมสามัญ
ศึกษาเข้าสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมกับโรงเรียนอื่นๆ ในสังกัด
กรมสามัญ ศึก ษา เนื่อ งจากมีก ารปฏิรูป ระบบราชการ 23 จึง ต้อ งมีก ารปรับ เปลี่ย นรูป แบบการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาของชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งที่จะปฏิรูประบบการบริหารจัด
การศึกษาของไทย โดยยึดหลักความมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มี
การกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การบริหารจัดการด้านการศึกษาจากเดิม โดยมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในส่วนกลาง และในส่วน
ภูมิภาค และมีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการ สานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง เพื่อให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัวตาม
อานาจหน้าที่ในกรอบที่กฎหมายกาหนดไว้24 และนับตั้งแต่นั้นมาไม่มีหน่วยงานใดในสพฐ. รับผิดชอบ
หรือดูแลโดยเฉพาะเหมือนสมัยที่โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 25 จนกระทั่งปัจจุบัน (พ.ศ. 2558)
ท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา เนื่องจาก การศึกษา
เป็นส่วนสาคัญในการพัฒ นาคนที่เป็นกาลังหลักในการพัฒ นาประเทศ ทาง สพฐ.จึงมีการกาหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลกลุ่มโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติคือ
สานักนโยบายและแผนการจัดการศึกษา26
ในปีการศึกษา 2554 ในสมัยผู้อานวยการคนที่ 7 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหาร ICT
23

กระทรวง ศึกษาธิการ, สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สานักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ประวัติ ความเป็นมา สพฐ., เข้าถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2557, เข้าถึงได้
จาก http://doc.obec.go.th/ plan51_v1/link1_11.php
24
กระทรวงศึกษาธิการ, สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, “รายงานการวิจัยประเมินผล
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2549.
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สัมภาษณ์ นิจสุดา อภินันทนาภรณ์, ผู้อานวยการกลุ่มสถาบันภาษาไทย สานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา สพฐ., 7 กรกฎาคม 2558.
26
สัมภาษณ์ นงค์นุช โอวาทชัยพงศ์, ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการสจัดการศึกษา สานัก
นโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 1 พฤศจิกายน
2558.
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ด้านบริหารงานกิจการนักเรียน ด้านบริหารนโยบายและแผน ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิค
การบริหารแบบ SBM เพื่อเป็นการกระจายอานาจบริหารภายในองค์กร และพัฒนาระบบบริหาร
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง โดยมีการกาหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน
ดังนี้ “ยึดมั่นความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ และมีจิตอาสา” และกาหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียน
ดัง นี ้ “โรงเรีย นส่ง เสริม ด้า นวิท ยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์ และโรงเรีย นต้ น แบบคุณ ธรรม”27
ในปีการศึกษาถัดมา โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน
โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป ด้าน
บริหารงานกิจการนักเรีย น ผู้บ ริห ารยึดหลักการบริห าร/เทคนิคการบริห ารแบบ SBM ควบคู่กับ
PDCA หรือวงจรเดมมิ่ง นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็น “ กตัญญู กตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ” พร้อมกับการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ของโรงเรียนเป็น “บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ”
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และได้เปิดทาการสอนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ เน้น
วิทยาศาสตร์โดยใช้หลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในชั้น
มัธ ยมศึกษาปีที่ 1 โดยเล็งเห็น ว่าจะเป็นการพัฒ นาความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การก่อตั้งของโรงเรียน28
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารทุกคนได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการบริหารโรงเรียน
เพื่อรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน แต่ทว่า จานวนนักเรียนไม่เป็นไปตามแผนกรรับนักเรียน อาจมาจาก
หลายปัจจัยทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่ง จากการศึกษาเอกสารพบว่า การบริหารโรงเรียน
ตั้งแต่อดีต เป็นต้นมา โรงเรียนประสบปัญหาในการรับสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่ ละแวกที่ตั้งโรงเรียน
ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของโรงเรียน รวมไปถึงการบริ หารจัดการในโรงเรียน
เนื่องจากโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาล เพราะงบประมาณถือว่า
เป็น ปัจ จัย สาคัญ ในการดาเนิน บริห ารจัด การองค์ก รเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร และ
งบประมาณเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานทุกชนิด ทุกหน่วยงานและทุกองค์การ ไม่ว่าจะ
เป็นฝุายรัฐหรือเอกชน องค์กรการกุศลหรือ ฝุายธุรกิจ ทุกหน่ว ยงานและทุกองค์การจะต้องจัดทา
งบประมาณให้มีป ระสิท ธิภ าพ เพื่อ สามารถใช้ง บประมาณที่มีอ ยู่ใ ห้เ กิด ประโยชน์สูง สุด รวมทั้ง
คาดการณ์ล่ว งหน้า ถึง การเปลี่ย นแปลงทางการเงินที่จะเพิ่มหรือ ลดในอนาคตด้ว ย เพื่อสามารถ
วางแผนแก้ปัญหาได้ทันการณ์และไม่เป็นเหตุให้การดาเนินงานต้องหยุดชะงัก อีกทั้งงบประมาณเป็น
27

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย , รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา
2554 (กรุงเทพฯ: โรงเรียนบรมราชินีนาถ ราชวิทยาลัย, 2554).
28
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา
2555, 44 -45.
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สิ่งชี้บ่ งแนวความคิดในการบริห ารงานตลอดจนวิธีการดาเนินงานงบประมาณ จึงมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย วิธีดาเนินงานและโครงสร้างของหน่วยงาน การดาเนินการกับ
งบประมาณในรูปแบบที่เหมาะสม มีความจาเป็นในการช่ว ยส่งเสริมการดาเนินงานของหน่ว ยงาน
องค์การให้บ รรลุวัตถุป ระสงค์ไ ด้อ ย่างมีป ระสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล 29 ซึ่งจานวนนักเรียนของ
โรงเรียนนั้นส่งผลโดยตรงต่อการได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาล เพื่อการ
พัฒนาโรงเรียน
ในปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้มีการปรับโครงสร้างการบริห ารงานและมีการกาหนด
นโยบายการบริหารสถานศึกษาตามแบบการพัฒนาที่เน้นกระบวนการ PDCA มีระบบการบริหาร
จัดการโดยจัดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 30 และได้เข้าร่วม
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เป็น โรงเรีย นนาร่องในการจัดกิจกรรมข้างต้น เพื่อเป็นการขานรับนโยบาย
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จึงได้มีการจัดกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ 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 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัย เพื่อติดตามการขับเคลื่อนและการดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้”โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายกฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึก ษาธิก าร เขตตรวจราชการที่ 4 นายสมศัก ดิ์ เรืองสุว รรณ ผู้อานวยการสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 6 ตลอดจนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนให้การต้อนรับและร่วมรับ
ฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับคาชื่นชมว่า
สามารถจัดกิจกรรมที่มีการพัฒนาทักษะของนักเรียนได้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ Head Hand Heart และ
Health ซึ่งกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้นั้น เกิดจากพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
29

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา. เข้าถึง
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก www.sainampeung.ac.th/งบประมาณ/การบริหาร
งบประมาณสถานศึกษา.pdf.
30
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา
2557 (กรุงเทพฯ: โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย, 2557), 44 -45.
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สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดาริให้มีการนาองค์ 4 แห่งการศึกษา คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา
หัตถศึกษา และพลศึกษา และหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ อันหมายถึง การฟัง การคิด การถาม
และการเขียน ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของนักปราชญ์และบัณฑิต อีกทั้งยังจะเป็นเทคนิคในการช่วยให้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนเก่งมากขึ้น โดยทรงมีพระราชดาริให้นาทั้งสองเรื่องมาใช้ในการจัดการศึกษา
และทรงมีพระราชดารัสในเรื่องการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องดูภาพรวมทั้งประเทศ เพราะทุก
วันนี้การศึกษาค่อนข้างอ่อนแอ และมุ่งเน้นการเรียนการสอนเนื้อหาบางเรื่องมากเกินไป ซึ่งกิจกรรมนี้
เกิดจากนโยบายหนึ่งของรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็น รูปธรรม คือ การลดเวลาเรียนภาค
วิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้ความสามารถ
ในการออกแบบการเรีย นรู้ใ ห้นัก เรีย นได้ส าระที่ต้อ งรู้ค รบถ้ว นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จาก
นโยบายการลดเวลาเรียนดังกล่าว จึงนามาสู่การปฏิบัติโดยกาหนดให้โรงเรียนเรียนภาควิชาการ ถึง
เวลาบ่าย 2 โมงครึ่งหรือเวลา 14.30 น. แต่เวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามกาหนดของ แต่ละ
โรงเรียนซึ่งมักจะเป็นช่วงบ่าย 4 โมง หรือเวลา 16.00 น. ดังนั้นช่วงระยะเวลาระหว่าง หลังเลิกเรียน
จนกว่านักเรียนจะกลับบ้านซึ่งนักเรียนยังคงอยู่ที่โรงเรียน โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ
ให้นักเรียนปฏิบัติ และควรเป็น กิจ กรรมที่มีค วามหลากหลายที่ช่ว ยเพิ่มพูน ทักษะการคิด วิเคราะห์
ความมีน้าใจต่อกัน การทางานเป็นทีม และที่สาคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและ
ความชอบของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง การจัด
กิจกรรมไม่จาเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษา
หรือทาร่วมกันหลายระดับชั้นได้ เพื่อให้เด็กๆรู้จักปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับ
คนหลายช่วงวัย โดยเป็นการจาลองสภาพจริงในสังคมให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในการ
แก้ปัญหาให้กับเด็กไทยต่อไป 31 ซึ่งกิจกรรมต่างๆที่เกิดจากการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นั้นทาง
โรงเรียนได้มีการกาหนดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียนโดยใช้หลักการจากนโยบายของต้นสังกัด
เป็นกรอบวิสัยทัศน์ ด้านการศึกษา เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
กิ จ กรรมนี้ มี ค วามเหมาะสมมากกั บ บริ บ ทของโรงเรียนที่มีลักษณะประจา เพราะทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
ทักษะการทางาน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริง (กับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ และประเทศชาติ) โลก
กาลังเปลี่ยนแปลง คนที่มีความรู้และทักษะในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

31

กระทรวงศึกษาธิการ, คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, คู่มือบริหารจัดการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้, เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก
http://www.kroobannok.com/article-76716
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และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้เท่านั้นที่จะประสบความสาเร็จ ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
สาหรับโครงสร้างในการบริหารงานของโรงเรียนนั้น ก็ได้มีการปรั บเปลี่ยนตามบริบท
ของโรงเรียนแต่ยังคงอิงกับโครงสร้างการบริหารตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกาหนด ขึ้นอยู่กับตัวผู้บริหารเป็นสาคัญ ในปีการศึกษาปัจจุบัน โรงเรียนได้กาหนดโครงสร้าง
การบริ หารงานของโรงเรียนโดยยึดตามแนวทางซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนดไว้และมีการปรับให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนที่มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจาไว้ 5 งาน ดังนี้
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ผู้อานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มูลนิธิเพื่อการศึกษา
รร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

สมาคมผู้ปกครองและครู
รร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
คณะกรรมการวิชาการและหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหาร

กลุ่มบริหาร

วิชาการ

งบประมาณ

กลุ่มบริหาร
บุคคล

กลุ่มบริหาร

กลุ่มบริหารงาน

ทั่วไป

กิจการนักเรียน

แผนภูมิที่ 3 แสดงโครงสร้างการบริหารโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ที่มา: โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย , “รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ปี 2557, ” 8 เมษายน 2558.
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จากแผนภูมิที่ 3 จะเห็นได้ว่า โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบรมราชินีนาถราช
วิทยาลัย มีผู้อานวยการโรงเรียนทาหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนเป็นผู้ให้คาปรึกษาแนะนา และให้ความเห็นชอบการบริหารโรงเรียนด้านต่างๆ ซึ่ง
ปัจจุบันประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยคือ ดร.วัชรินทร์
เวชสุวรรณ นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่ง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งจากผู้ที่มี
ความรู้ มีความสามารถไว้ให้คาปรึกษาแนะนาในการพัฒนาโรงเรียน มีความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อ
การศึก ษาโรงเรีย นบรมราชินีน าถราชวิท ยาลัย คณะกรรมการบริห ารโรงเรีย น คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยและคณะกรรมการ
วิชาการและหลัก สูต รมีบ ทบาทในการตัด สิน ใจร่ว มกับผู้บริห าร ให้การสนับ สนุนการดาเนินงาน
โรงเรียนในทุกด้าน ซึ่งอานาจบริหารสูงสุดอยู่ที่ผู้อานวยการโรงเรียนและมีการกระจายอานาจไปยัง
รองผู้อานวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 5 กลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดการประสาน ความร่วมมือใน
การดาเนินงานจนเกิดผลสาเร็จ
เนื่ องจากโรงเรี ย นบรมราชินีนาถราชวิทยาลั ยมีโ ครงสร้างการบริห ารโดยยึดตาม
นโยบายของต้นสังกัด ดังนั้นบทบาทและอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษาจึงเป็นไปตาม
นโยบายของต้นสังกัด ซึ่งบทบาทกรรมการสถานศึกษาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่กระทรวง
ศึกษาธิการได้กาหนดให้มีทุกโรงเรียน โดยให้มีจานวนแตกต่า งกัน ไปตามขนาดที่นับ จากจานวน
นักเรียนในโรงเรียนนั้น และกาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อกากับและ
ส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ดังนี้
หน้าที่ข้อ 1 กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ศึก ษาและท าความเข้ า ใจในความมุ่ งหมายหลั ก การของการจั ด การศึก ษาตาม
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
2. ศึกษาและทาความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของชุมชน/ท้องถิ่น ที่ตั้งของ
สถานศึกษา
3. กาหนดนโยบาย เปูา หมาย และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4. กาหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา ด้านวิชาการบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่
กิจกรรม
5. กาหนดให้สถานศึกษา จัดทาธรรมนูญโรงเรียน
หน้าที่ ข้อ 2 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
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2. พิจารณาความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจาปี กับแผนพัฒนาของสถานศึกษา
3. พิจารณาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการหรือ ยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานของกิจกรรม งาน/โครงงานที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
4. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
หน้าที่ ข้อ 3 ให้ความเห็นชอบในการจัดทาสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาหลักการ จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. พิจารณาความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พิจารณาความถูกต้องความสมบูรณ์ของสาระการเรียนรู้และความสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิน่
4. ให้ความเห็นชอบในการจัดทาสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา
หน้าที่ ข้อ 4 กากับและติดตามการดาเนินงานตามแผนของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
1. กาหนดแผนการกากับและติดตามร่วมกับสถานศึกษา ได้แก่ วิธีการ ระยะเวลา
2. ดาเนินการกากับติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษาตามแผนที่กาหนดไว้ โดยใช้
เครื่องมือที่หลากหลาย
3. ให้ข้อมูลปูอนกลับแก่สถานศึกษาและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและขวัญกาลังใจ
ในการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนและมีวิธีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หน้าที่ ข้อ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. สถานศึกษาจัดทาข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับจานวนผู้เรียนการคมนาคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
2. สนับสนุนและจัดหาที่เรียนให้แก่เด็กในพื้นที่บริการได้เข้าเรียนในสถานศึกษาให้
มากที่สุด
3. จัดหาทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาและสิ่งจาเป็นอื่น 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
การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมี ร่า งกายที่พิก าร หรือ ทุพ พลภาพหรือ ไม่มีผู้ดูแ ลหรือ ด้อ ยโอกาส
ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาให้แก่เด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนา
เป็นรายบุคคลให้มากที่สุด
5. สนับสนุน ส่งเสริมการทางานร่วมกับ องค์กรการพิทักษ์สิทธิเด็ก
หน้าที่ ข้อ 7 เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ดังนี้
1. มีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานวิชาการของศึกษา
2. มีส่วนร่วมในการจัดหาผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ ดังนี้
1. มีส่วนร่วมในการกาหนดวิธีการบริหารใช้งบประมาณของสถานศึกษา โดยคานึง ถึง
ประสิทธิภาพ
2. มีส่วนร่วมในการกาหนดวิธีการตรวจสอบติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล
ดังนี้
1. มีส่วนร่วมในการกาหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษาและส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
2. ให้ขวัญกาลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษา
หน้าที่ ข้อ 8 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสื่อสารจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. หารายได้ทรัพย์สินและทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพื่อสนับสนุนจัดการเรียนการ
สอน
2. ส่งเสริมและกากับติดตามการใช้วิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่ ง เสริ ม และก ากั บ ติ ด ตามเพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษากิ จ กรรมที่ ศึ ก ษาจารี ต ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ พร้อมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความ
เหมาะสมและโอกาสอันสมควร
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หน้า ที่ ข้อ ที่9 เสริม สร้า งความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งสถานศึก ษากับ ชุม ชนตลอดจน
ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการและให้บริการด้านต่างๆ
แก่ชุมชน
หน้าที่ ข้อ 10 ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษา
ก่อนเสนอต่อสาธารณชน มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ให้สถานศึกษาจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี
2. เสนอแนะในการปรับปรุงรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
3. ให้ ความเห็ น ชอบรายงานผลการด าเนิน งานของสถานศึก ษาก่ อนเผยแพร่ข อง
สาธารณชน
หน้าที่ ข้อ 11 แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อการดาเนินงานตาม
ระเบียบนี้ ตามที่เห็นสมควร มีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
ประธานกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการตามความ
เหมาะสมและความจาเป็นในแต่ละกรณี
ซึ่งอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 38 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้กาหนดไว้ว่า 1) กากับ
การดาเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฏหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐานของสานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการกิจการ
ด้านต่างๆของสถานศึกษา 3) มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สาหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึก ษา ในสถานศึก ษา ตามที่ก ฎหมายว่า ด้ว ย ระเบีย บข้า ราชการและบุคลากร
ทางการศึกษากาหนด 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาหนดให้เป็น
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คือ ตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชน ดังนั้น บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาจึง
มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการกากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ทีต่ ้องการให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับ
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ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา อย่างแท้จริงในลักษณะเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนของ
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีบทบาทและหน้าที่ในการทาหน้าที่แทนชุมชน
และผู้ปกครองนักเรียนทุกคน โดยคานึงถึงการจัดการศึกษาที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ซึ่งเป็น
ลูก หลานของชุม ชน ขณะเดีย วกัน ก็จ ะต้อ งทางานร่ว มกับ ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา และคณะครู โดย
ตระหนักถึงความเป็น “เจ้าของร่วมกัน” จึงอาศัยกระบวนการทางานที่เน้นการกระจายอานาจ การมี
ส่วนร่วมและความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการจัดการศึกษา พร้อมกับยึดถือหลักการ
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายยึดมั่นใน ความถูกต้อง ดีงาม
สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสานึก
ในความรับผิดชอบร่วมกัน และคานึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนด้านการจัดการศึกษา32
สาหรับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล จัดตั้งสมาคมเลขที่ทะเบียน 2/2558 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 โดยสานักงานของ
สมาคมฯอยู่ที่ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีดร.วัลลภ เจียรวนนท์
เป็นนายกสมาคมฯ มีวัต ถุป ระสงค์ใ นการจัด ตั้ง ดัง นี้ 1) เพื่อ สนับ สนุน และส่ง เสริม การศึกษา
วัฒนธรรม สังคมและสวัสดิภาพของนักเรียนในโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 2) เพื่อส่งเสริม
ความสัม พัน ธ์แ ละความร่ว มมือ ระหว่า งครู ผู้ป กครองนัก เรีย น ศิษ ย์เ ก่า และประชาชนในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 3) เพื่อส่งเสริมสวัสดิการแก่ครู นักเรียนและ
บุค ลากรในโรงเรีย นบรมราชิน ีน าถราชวิท ยาลัย และสมาชิก ของสมาคม ตามโอกาสอันสมควร
4) ไม่ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง33
นอกจากนี้ ต ามโครงสร้ า งการบริ ห ารของโรงเรี ย นบรมราชิ นี น าถราชวิ ท ยาลั ย มี
คณะกรรมการวิช าการและหลักสูตรอยู่ภายใต้ค ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
แต่งตั้งโดยผู้บังคับบัญชาเหนือโรงเรียนขึ้นไปหนึ่งระดับ มีบทบาทในการบริห ารโดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นประธานกรรมการ 2) ผู้ช่วยผู้บริหารที่ผู้บริหารสถานศึกษา
มอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ เป็นกรรมการ
4) หัวหน้างานแนะแนว เป็นกรรมการ 5) หัวหน้างานวัดและประเมินผล เป็นกรรมการ 6) ผู้ช่วย
ผู้บริหารฝุายวิช าการ เป็น กรรมการและเลขานุก าร ในกรณีที่ส ถานศึก ษาไม่มีผู้ช่ว ยผู้บริหาร ให้
ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมเป็นรองประธานกรรมการ และเป็นกรรมการและ
32

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (กรุงเทพฯ: สานักนายกรัฐมนตรี, 2553).
33
“ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจาจังหวัดราชบุรี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม,”
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123, ตอนที่ 2 ง (5 มกราคม 2549): 182-183.
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เลขานุการ และในกรณีที่เห็นควรให้มีกรรมการและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร ให้ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ได้ตาม
ความเหมาะสม คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1) วางแผนการดาเนินงานวิชาการ กาหนดสาระ
รายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและแนวทางการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 2) จัดทาคู่มือบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา
นิเทศ กากับ ติดตามให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และการแนะแนวให้ส อดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้
การวัดและประเมิน ผลและการแนะแนว ให้เ ป็น ไปตามจุดหมายและแนวทางการดาเนินการของ
หลั กสู ต ร 4) ประสานความร่ว มมือ จากบุค คล หน่ว ยงาน องค์ก รต่า งๆ และชุมชนเพื่อให้การใช้
หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 5) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องและนาข้อมูลปูอนกลับจากฝุายต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 6) ส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 7) ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับชั้น ระดับช่วง
ชั้นระดับกลุ่มวิชาในแต่ละปีการศึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดาเนินการงานด้านต่าง ๆ
ของสถานศึกษา 8) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติง านของครูและการบริหาร
หลักสูตรระดับสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของครูและการบริหารหลักสูตรปีการศึกษาต่อไป 9) รายงานผลการปฏิบัติง านและผลการบริหาร
หลั กสู ตรของสถานศึกษา โดยเน้ นผลการพัฒ นาคุณภาพนักเรีย นต่อ คณะกรรมการสถานศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง34
จะเห็นได้ว่าหน่วยงานอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนนั้น มีบทบาทหน้าที่ที่สาคัญ
ต่อการพัฒ นาโรงเรีย นอัน ส่ง ผลทางตรงไปยัง ตัว นัก เรีย น ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของสานัก
ผู้อานวยการ โรงเรีย นมงฟอร์ต วิท ยาลัย แผนกประถม พบว่า บทบาทหน้า ที่ ที่คณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ

34

กระทรวงศึกษาธิการ, 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 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น 35
ตอนที่ 2 อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิควิธีวิจัย
EDFR
เมื่อผู้วิจั ยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการสั มภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัยทาให้ทราบประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัยแล้ว จากนั้น ผู้วิจัยทาการศึกษาอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยตาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้โดยเทคนิควิธีวิจัย EDFR ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง
(Semi-structured interview) ในรอบที่ 1 เพื่อสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 19 คน ได้ผล
การศึกษาดังนี้
1. อนาคตของโรงเรี ย นบรมราชิ นี น าถราชวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด้ ม าจากการสั ม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ จากการใช้เทคนิควิธีวิจัย EDFR รอบที่ 1
ผู้ว ิจัย ได้ดาเนิน การสัม ภาษณ์ผู้เ ชี่ย วชาญแบบกึ่ง โครงสร้า ง ( semi-structure
interview) จานวน 19 คน แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารระดับนโยบาย จานวน 3 คน
2) กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จานวน 3 คน 3) กลุ่มครูผู้สอน จานวน 3 คน 4) กลุ่มคณะกรรมการ
สถานศึกษา จานวน 3 คน 5) กลุ่มผู้มีอุปการคุณ จานวน 2 คน 6) กลุ่มศิษย์เก่า จานวน 2 คน และ
7) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวน 3 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญจากการกาหนด
คุ ณ สมบั ติ ดั ง นี้ เป็ น ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ โรงเรี ย นบรมราชิ นี น าถราชวิ ท ยาลั ย หรื อ เป็ น ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญา
มหาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตสาหรับบุคคลที่มิได้ทางานเกี่ยวกับการศึกษาโดยตรง ผู้เชี่ยวชาญได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และใช้ Snowball Sampling Technique โดยมี
กรรมการที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ ช่ว ยพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ และได้
ดาเนิน การสั มภาษณ์ ทาการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการสั มภาษณ์ แล้ วนามาวิเคราะห์ เนื้อหา พบว่า มี
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลั ยตามความคิดเห็ นของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 7 องค์ประกอบ คือ 1) บริบทของโรงเรียนด้านกายภาพ 2) บริบทอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

35

สานักผู้อานวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย, แผนกประถม, “รายงานวิจัยการมีส่วนร่วม
ในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Participation in Educational
Management of the School Boards in Montfort College Primary Section),” กรกฎาคม
2554.

137
โรงเรียน 3) หน่วยงานต้นสังกัด 4) โรงเรียน/สถานศึกษา 5) ผู้บริหาร 6) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และ 7) การบริหารจัดการสาหรับอนาคต ผู้วิจัยขอนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
1.1 องค์ประกอบด้านบริบทของโรงเรียนด้านกายภาพ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มให้
ความเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมี ความสอดคล้องกัน ซึ่ง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้
ดังนี้
1.1.1 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มผู้บริหารระดับนโยบาย จานวน 3 คน มี
ความเห็ น สอดคล้องกัน คือ ปั จ จุ บันมีการเปลี่ ยนแปลงทางสภาพสังคมอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการบริหารงาน
ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นบริหารระดับใด โดยเฉพาะ โรงเรียนที่เป็นหน่วยงานระดับล่างที่ต้องรับนโยบายมา
บริหารหรือมาดาเนินงานจะได้รับผลกระทบมากที่สุด การเปลี่ย นแปลงทางการเมืองมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหารในระดับสูง ตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ผู้บริหารของหน่วยงานต้นสังกัด
ต่างๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นนี้ นโยบายที่เกิดขึ้นมาย่อมต้องเปลี่ยนไปตามตัวผู้บริหาร
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลต่ออนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยอย่างแน่นอน
เนื่องจาก โรงเรียนนี้เป็น โรงเรีย นที่มีวัต ถุป ระสงค์พิเ ศษถูก ก่อ ตั้ง ขึ้น มาในวาระพิเ ศษ ในเมื่อ มี
ผลกระทบเช่นนี้ โรงเรียนจึงควรสนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย การดาเนินงานหรือการจัดการศึก ษา
ของโรงเรียน เพื่อให้เห็นภาพว่าโรงเรียนจะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง
1.1.2 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จานวน 3 คน มีข้อคิดเห็นที่
สอดคล้องกัน ดังนี้ การบริหารโรงเรียนตามนโยบายของต้นสังกัดเป็นเรื่องที่ผู้บริหารทุกคนต้องสนอง
นโยบายอยู่แล้ว เพียงแต่ในบางช่วงเวลาการบริหารกาลังดาเนินไปสู่เปูาหมายก็เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ทางการเมือง มีการปรับเปลี่ยนตัวบุคลากรฝุายบริหารในระดับต้นสังกัด ซึ่งทาให้เกิ ดการ
สะดุดในการดาเนินงานและการพัฒนา ความต่อเนื่องในการพัฒนาก็ไม่เกิด และอีกประเด็นหนึ่งคือ
สภาพเศรษฐกิจ ในปัจ จุบัน ก็เ ป็น อีก ตัว แปรหนึ่ง ที่มีผ ลต่อ การดาเนิน งาน ของโรงเรียน เนื่องจาก
โรงเรียนจาเป็นต้องระดมทรัพยากรส่ว นหนึ่งจากผู้ปกครอง เพื่อใช้ในการบริห ารงานของโรงเรียน
ร่วมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรืออนุมัติจากรัฐ ซึ่งได้มาจากการคานวณรายหัวของนักเรียน แต่
โรงเรียนในลักษณะนี้การระดมทรัพยากรน่าจะได้มาจากส่ว นอื่นหรือหน่ว ยงาน องค์กร อื่นด้ว ย
เพราะโรงเรียนที่มีลักษณะประจาต้องจัดสถานที่ บรรยากาศที่เอื้อต่อการอยู่ประจาและเอื้อต่อการใช้
ชีวิตซึ่งใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก
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1.1.3 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม ที่ 3 คือ กลุ่ม ครูผู้ส อน จานวน 3 คน มีข้อ คิด เห็น ที่
สอดคล้ องกัน ดังนี้ การเปลี่ ย นแปลงทางสั งคม การเมือง เศรษฐกิจ มีผ ลต่อการบริหารงานของ
โรงเรียนถึงแม้ว่าจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลทางอ้อมที่เห็นได้ชัดเจน
คือ การตัดสินใจของผู้ปกครองที่จะส่งลูกหลานมาเรียน ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากสภาพเศรษฐกิจที่
กระทบต่อรายได้ ของผู้ปกครอง ประกอบกับ โรงเรียนอื่นๆ ที่เป็นโรงเรียนไป-กลับ ก็มีการพัฒนา
ตนเองขึ้นมาก โรงเรียนจึงมีคู่แข่งทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ส่ว นมากแล้ว ผู้ปกครองก็จะเลือกส่งลูกไป
เรียนที่โรงเรียนไป-กลับที่มีค่าเทอมไม่สูงและมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่เกิดจากการ
บริหารมากกว่าโรงเรียนที่มีลักษณะประจาที่มีค่าใช้จ่ายสูง และที่ตั้งของโรงเรียนก็ห่างไกลชุมชน การ
เดินทางจึงใช้เวลา ซึ่งผู้ปกครองที่ส่งลูกมาเรียนโรงเรียนประจาส่วนมากทางานทั้งคู่ไม่ค่อยมีเวลาดูแล
ลูกจึงผลักภาระให้โรงเรียน ถ้าเป็นแบบนี้แล้วผู้บริหารยิ่งต้องเร่งพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาและ
สร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียน
1.1.4 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 3 คน มี
ข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ภาวะเศรษฐกิจ
ความผันผวนทางการเมือง ส่งผลต่อนโยบายในการบริหารทั้งสิ้น สาหรับโรงเรียนต้องขานรับนโยบาย
ในการบริหารและไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า นโยบายระดับประเทศ ระดับกระทรวง ต้นสังกัด มีผล
ต่อการบริหารโรงเรีย นมาก รวมไปถึง รายได้ของผู้ป กครองก็มีผ ลต่อ การบริห ารโรงเรีย น เพราะ
โรงเรียนทุกโรงเรียนต้องใช้งบประมาณในการบริห ารโรงเรีย นทั้งสิ้น ท่า มกลางการเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนจะเพิกเฉยหรือปล่อยปะละเลยการพัฒนาตนเองไม่ได้ ยิ่งในปัจจุบันมีโรงเรียนคู่แข่งเกิดขึ้น
มาก ผู้ปกครอง นักเรียนก็มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารต้องมีความสามารถรอบด้านในการระดม
ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นจากผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอก องค์กรอิสระต่างๆ หรือแม้แต่เครือข่ายของ
โรงเรียนเพื่อการบริหาร เพราะเงินเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งต่อการพัฒนา
1.1.5 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5 คือ กลุ่มผู้มีอุปการคุณ จานวน 2 คน มีข้อคิดเห็นที่
สอดคล้องกัน ดังนี้ ในปัจ จุบันเรื่องราวหลักๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดก็คือ สั งคม เศรษฐกิจ
การเมือง ซึ่งล้วนแต่มีผลต่อนโยบายทั้งสิ้น พื้นฐานในการพัฒนาประเทศต้องอาศัยการศึกษาทั้งสิ้น
แต่การที่จะพัฒนาทางด้านการศึกษาต้องให้ความสาคัญโรงเรียนที่เ ป็นสถาบันในการผลิตบุคลากร
ผลิตกาลังหลักในการพัฒนาประเทศ ซึ่งปัจจัยที่สาคัญต่อการพัฒนาการศึกษาคือ งบประมาณ เพราะ
ถ้าไม่มีเงินทาอะไรลาบากหรือแทบทาอะไรไม่ได้เลย ยิ่งเศรษฐกิจแบบปัจจุบันนี้ผู้ปกครองยิ่งคิดเยอะ
ที่จะส่งลูกหลานมาเรียนโรงเรียนที่มีการเรียกเก็บค่าเทอมสูง ผู้ปกครองหลายคนจึงเลือกที่จะส่งลูกไป
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เรียนที่โรงเรียนอื่นๆ ที่มีการพัฒนาขึ้นแต่ไม่มีการเรียกเก็บค่าเทอม แต่สาหรับโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัยมีลักษณะโรงเรียนประจาก็ต้องมีการพัฒนาในหลายๆด้านทั้งทักษะชีวิตและวิชาการ ที่อยู่
ที่พักอาศัยต้องมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกลชุมชน
1.1.6 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 6
ผู้เ ชี่ย วชาญกลุ ่ม ที่ 6 คือ กลุ ่ม ศิษ ย์เ ก่า จานวน 2 คน มีข้อ คิด เห็น ที่
สอดคล้องกัน ดังนี้ สถานที่ตั้งของโรงเรียนไกลจากตัวจังหวัดมาก แต่การคมนาคมก็ถือได้ว่ามีความ
สะดวก และโรงเรียนก็มีรั้วรอบขอบชิดมีความปลอดภัยสูง ผู้ปกครองจึงไว้วางใจส่งลูกมาเรียน แต่ใน
ปัจจุบันโรงเรียนต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกการพัฒนาต้องให้เห็นผล ต้องเห็นเป็นที่ประจักษ์ เพราะมี
โรงเรียนคู่แข่งหลายแห่งที่เกิดขึ้น ในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีเช่นนี้ผู้ปกครองหลายคนก็อาจตัดสินใจส่งลูก
ไปเรียนที่อื่นที่ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า เห็นได้ชัดว่ารายได้ของผู้ปกครองขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของประเทศ
นอกจากนี้ การบริหารโรเรียนต้องมีคุณภาพ ถึงแม้ว่าไม่ว่าสภาพสัง คม การเมืองหรือเศรษฐกิจจะ
เปลี่ยนแปลงไป นโยบายการบริหารจากต้นสังกัดจะเปลี่ยนไป ผู้บริหารก็ต้องแสดงศักยภาพแสดง
ฝีมือในการบริหารของตนเพื่อแสดงถึงความสาเร็จในการบริหารจนโรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์
และที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ โรงเรียนควรมีการวิจัยผลการดาเนินงานของโรงเรียนจากหน่วยงาน
อื่นหรือบุคคลภายนอกเพื่อไม่ให้เกิดความลาเอียงในผลการวิจัย เพื่อดูว่าผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
เป็นอย่างไร มีจุดใดที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหรือมีจุดใดที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจุดนี้จะเสริมข้อเด่น
และพัฒนาข้อด้อยของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
1.1.7 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 7
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 7 คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวน 3 คน มีข้อคิดเห็น
ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ โรงเรียนมีความปลอดภัยมาก ผู้ปกครองจึงไว้วางใจส่งลูกมาเรียนที่นี่ ถึงแม้ที่ตั้ง
โรงเรียนจะอยู่ห่างไกลชุมชน แต่ก็เหมาะแก่การเป็นโรงเรียนประจา และโรงเรียนมีการเก็บค่าเทอม
เพิ่มเติมผู้ปกครองก็ยอมจ่ายเพื่อสวัสดิการที่ดีของลูกที่จะต้องได้รับ เพราะโรงเรียนมีผู้ประกอบการ
ดูแลในเรื่องอุปโภค บริโภคของนักเรียนและผู้ปกครองก็มีความเข้าใจโรงเรียนว่า งบประมาณเป็นสิ่ง
สาคัญในการดาเนินงานของโรงเรียน แต่ถ้าโรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านนี้จากหน่วยงานอื่นๆ ด้วย
ก็จะดีมาก เพราะถ้าเป็นผู้ปกครองฝุายเดีย วก็จ ะขึ้น อยู่กับ สภาพเศรษฐกิจ ด้ว ย ยิ่ง เศรษฐกิจ ไม่ ดี
รายได้ของผู้ปกครองก็จะไม่ดีตามไปด้วย
จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 กลุ่มสามารถสรุปองค์ประกอบบริบท
ของโรงเรียนด้านกายภาพ ได้ดังนี้
1. สภาพหรือสถานการณ์ทางสังคม การเมือง ในปัจจุบันส่งผลต่อนโยบาย
การดาเนินงานหรือการบริหารโรงเรียน
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2. สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อรายได้
ของผู้ปกครอง
3. หน่ วยงานภายนอกเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนด้านงบประมาณ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานและการบริหารโรงเรียน
4. มีการศึกษาและวิจัย การจัดการศึกษาเป็นประจาทุกปี
5. โรงเรียนคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันที่เกิดจากการพัฒนาของโรงเรียน
ทาให้โรงเรียนมีคู่แข่ง และผู้เรียนมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น
6. สถานที่หรือสภาพที่ตั้งของโรงเรียน
7. สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ ไกลสั งคมเมื อง ดังนั้นโรงเรีย นต้อ งมี ความ
ปลอดภัย
1.2 องค์ประกอบด้านบริบทอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มให้
ความเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกัน ซึ่งสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ ได้
ดังนี้
1.2.1 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มผู้บริหารระดับนโยบาย จานวน 3 คน มี
ความเห็นสอดคล้องกันคือ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนต้องทราบบทบาทหน้าที่ของตนและแสดง
บทบาทของตนแบบกึ่งบริหารและกึ่งนโยบายอย่างเหมาะสมในลักษณะของการทางานแบบมีส่วนร่วม
ต้องมีเปูาหมายในการพัฒนาโรงเรียนเป็นสาคัญและต้องทาอย่างจริงจังด้วย นอกจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของโรงเรียนแล้ว ในส่วนของศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันก็สาคัญมาก เพราะเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์
ของโรงเรียน ยิ่งถ้าศิษย์ที่จบออกไปมีความสาเร็จในชีวิตก็เหมือนโรงเรียนได้รับความสาเร็จนั้นด้วย
1.2.2 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จานวน 3 คน มีข้อคิดเห็น
ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจา ดังนั้น ความผูกพันที่
เกิดขึ้นภายในโรงเรียนจึงเป็นข้อดีในการพัฒนาโรงเรียน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันมีความผูกพัน มีความ
ภาคภูมิใจต่อโรงเรียน ยินดีให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการพั ฒนาโรงเรียน ประกอบกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของโรงเรียนต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการสรรหาจากการเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทราบบทบาทและแสดงบทบาทในแบบมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม และมีความเสียสละ
อุทิศตนเพื่อช่วยกันพัฒนาโรงเรียน พร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในทาง
ที่ดีด้วย
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1.2.3 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม ที่ 3 คือ กลุ่ม ครูผู้ส อน จานวน 3 คน มีข้อ คิด เห็น ที่
สอดคล้องกัน ดังนี้ สภาพของโรงเรียนมีความเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ เอื้อต่อการทางาน ทาให้
บุคลากรในโรงเรียน รวมไปถึงศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า มีความภาคภูมิใจในโรงเรียนและมีความผูกพัน
ต่อโรงเรียนมาก รุ่นพี่ยินดีช่วยเหลือรุ่นน้องทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การที่โรงเรียนมีผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมฯ มูล นิธิ คอยให้การสนับสนุน
การดาเนินงานของโรงเรียนเป็น เรื่อ งที่ดี แต่ต้อ งเข้า ใจวัต ถุป ระสงค์การก่อตั้ง โรงเรียน และต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนอย่างชัดเจนและอย่างจริงจัง
1.2.4 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 3 คน มี
ข้อ คิ ดเห็ น ที ่ส อดคล้อ งกัน ดัง นี ้ ผู ้มีส ่ว นเกี ่ย วข้อ งหรือ ผู ้ม ีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย ของโรงเรีย น เช่น
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สมาคมครูและผู้ปกครอง มูลนิธิเพื่อการศึกษา ต้องให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนอย่างจริงจัง คอยกากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของโรงเรียนในทุกด้านที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียน เน้นการทางานร่วมกันในลักษณะของหุ้นส่วนโดยไม่แสวงประโยชน์
ทับซ้อนจากกิจการของโรงเรียน
1.2.5 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5 คือ กลุ่มผู้มีอุปการคุณ จานวน 2 คน มีข้อคิดเห็นที่
สอดคล้องกัน ดังนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนต้องเป็นบุคคลที่มีภาพลักษณ์
ที่ดีไม่แสวงประโยชน์ทับซ้อนจากกิจการของโรงเรียน เน้นการทางานแบบมีส่วนร่วม มีความสามัคคี
ร่วมแงร่วมใจในการพัฒนาโรงเรีย น ช่ว ยประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว กิจกรรม ผลการพัฒ นา
คุณภาพของโรงเรียนสู่ชุมชน นอกจากนี้ ความสาเร็จของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เป็นสิ่งที่แสดงและ
สะท้อนถึงความเป็นคนคุณภาพ ส่งผลต่อชื่อเสียงของโรงเรียน
1.2.6 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 6
ผู้เ ชี่ย วชาญกลุ ่ม ที่ 6 คือ กลุ ่ม ศิษ ย์เ ก่า จานวน 2 คน มีข้อ คิด เห็น ที่
สอดคล้องกัน ดังนี้ ความผูกพันต่อโรงเรียนของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คอยย้าเตือนใน
ความเป็นบรมราชินีนาถราชวิทยา มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วมใจกันในการพัฒนาโรงเรียนอย่างมี
เปูาหมาย และในส่วนของ ผู้มีส่วนเกี่ย วข้องหรือผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ของโรงเรีย น เช่น คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สมาคมครูและผู้ปกครอง มูลนิธิเพื่อการศึกษา ก็ควรมีความเข้าใจในการ
แสดงบทบาทในการพัฒนาโรงเรียนอย่างถูกต้องเหมาะสม
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1.2.7 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 7
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 7 คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวน 3 คน มีข้อคิดเห็น
ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนต้องเน้นการทางานแบบมี
ส่วนร่วม ช่วยเหลือโรงเรียนตามโอกาสอันสมควร ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน ไม่ห าผลประโยชน์
ส่วนตน
จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 กลุ่ม สามารถสรุปองค์ประกอบบริบท
อื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้ดังนี้
1. การแสดงบทบาท ความเข้าใจในหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของโรงเรียน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สมาคมครูและผู้ปกครอง
มูลนิธิฯ
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน ไม่แสวงประโยชน์
ทับซ้อนจากกิจการของโรงเรียน
3. ผู้มีส่ว นเกี่ยวข้องหรือผู้ มีส่ วนได้ส่ว นเสียของโรงเรียน ประชาสัมพันธ์
ความเคลื่อนไหว กิจกรรม ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาสู่ชุมชน
4. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันความผูกพันและมีความภาคภูมิใจต่อโรงเรียน
5. ความส าเร็ จ ของศิ ษ ย์ เ ก่ า และศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น ซึ่ ง แสดงถึ ง ความเป็ น คน
คุณภาพ ส่งผลต่อชื่อเสียงของโรงเรียน
1.3 องค์ประกอบด้ า นหน่ว ยงานต้น สังกัด ผู้ เชี่ยวชาญแต่ล ะกลุ่ มให้ ความเห็ น ที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกัน ซึ่งสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ ดังนี้
1.3.1 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มผู้บริหารระดับนโยบาย จานวน 3 คน มี
ความเห็ น สอดคล้ อ งกั น คื อ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด มี บ ทบาทอย่ า งมากต่ อ การบริ ห ารโรงเรี ย นที่ มี
วัตถุประสงค์พิเศษ การตระหนักและความสาคัญของการก่อตั้งโรงเรียนหรือการบริหารโรงเรียนควร
ต้องมาก่อน และควรมีฝุาย/กลุ่มงานหรือหน่วยงานเฉพาะที่จะลงไปดูแลโรงเรียนกลุ่มนี้ เพื่อรับผิดชอบ
ดูแลกากับ ติดตามการดาเนินงานของโรงเรียนในทุกด้านที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเข้มข้นและ
จริ งจั ง โดยคานึ งและมีความสอดคล้ องกั บสภาพเศรษฐกิจและสั งคมโดยเฉพาะด้ านงบประมาณ
ถึงแม้ว่าโรงเรีย นจะได้รับ การสนับสนุนงบประมาณจากส่ว นอื่นๆ นอกเหนือจากรัฐ แต่รัฐ ก็ควร
สนับ สนุน โดยอาจมี ก ารกาหนดเกณฑ์และจัด สรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนรายหัว ค่าจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว ค่าสาธารณูปโภค จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้มีความเหมาะสมเป็นการเฉพาะสาหรับโรงเรียนประจา
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เพราะบริบทของโรงเรียนต่างจากโรงเรียนทั่ วไปการกาหนดเกณฑ์จานวนครูสาหรับโรงเรียนประจา
เป็นกรณีพิเศษ
1.3.2 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จานวน 3 คน มีข้อคิดเห็น
ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ โรงเรียนต้องได้รับการดูแล กากับติดตามการดาเนินงานจากหน่วยงานต้นสังกัด
และทางหน่วยงานต้นสังกัดควรมีฝุายเฉพาะในการดูแล กากับติดตามการดาเนินงานของกลุ่มโรงเรียน
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ มีนโยบายในการบริหารโรงเรียนตั้งแต่ระดับกระทรวงลงมาอย่างชัดเจน เพื่อให้
ผู้บริหารระดับโรงเรียนมีแนวปฏิบัติ กาหนดทิศทางการบริหารเพื่อเปูาหมายได้อย่างชัดเจน เมื่อมี
การจั ด สรรงบประมาณหน่ ว ยงานต้นสั งกั ดควรเปิด โอกาสให้ โ รงเรีย นมีส่ ว นร่ว มในการเสนอขอ
งบประมาณ เพราะผู้บ ริห ารจะทราบและเข้า ใจดีว่า ในการพัฒ นาโรงเรียนในด้านต่างๆ ควรใช้
งบประมาณเท่าไร และต้องมีมาตรการที่ชัดเจนในการปูองกัน หรือปราบทุจริต เนื่องจากโรงเรียน
ลักษณะนี้มีเงินงบประมาณในการบริห ารโรงเรีย นมากพอสมควร ซึ่ง นอกจากเรื่อ งงบประมาณ
แล้วหน่วยงานต้นสังกัดควรจะมีการกาหนดนโยบายทางด้านงานบุคคลด้วยทั้งครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ต้องมีนโยบายในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ กาหนดอัตรากาลัง จานวนครู
ให้เหมาะสมเพราะภาระงานของครูในโรงเรียนประจามากกว่าโรงเรียนอื่นๆ และควรมีการประสาน
ความร่ ว มมื อ กั บ โรงเรี ย นในการกาหนดนโยบายการรับนักเรียนทั้งกาหนดคุณสมบัติ หลักการหรือ
วิธีการสอบคัดเลือก เพื่อให้ได้นักเรียนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การก่อตั้งโรงเรียน
1.3.3 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม ที่ 3 คือ กลุ่ม ครูผู้ส อน จานวน 3 คน มีข้อ คิด เห็น ที่
สอดคล้องกัน ดังนี้ หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการกาหนดกลุ่มงานที่จะมาดูแลรับผิดชอบโรงเรียน มี
การกาหนดนโยบายที่ชัดเจนเพื่อนามาสู่ผู้ปฏิบัติ และควรมีการกาหนดจานวนครู จัดสรรอัตราให้มี
ความเหมาะสมกับบริบทโรงเรียนรวมไปถึงมี การกาหนดเกณฑ์และจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
นักเรียนรายหัว ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภคค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ให้มีความเหมาะสมเป็นการเฉพาะสาหรับโรงเรียนประจาเพราะภาระงานค่อนข้าง
หนักทั้งงานสอน งานพิเศษตามโครงสร้างการบริหารและงานดูแลนักเรียน
1.3.4 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 3 คน มี
ข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ หน่วยงานต้นสังกัดที่โรงเรียนสังกัดอยู่ต้องเล็งเห็นความสาคัญในการ
พัฒนาโรงเรียน เพราะเป็นโรงเรีย นวัตถุประสงค์พิเศษ การบริห ารงานต้องมีความโดดเด่น ดังนั้น
หน่วยงานต้นสังกัดตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับเขตพื้นที่ ระดับโรงเรียนต้องประสานความร่วมมือกัน
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ในการกาหนดนโยบาย ทิศทาง เปูาหมายในการบริหาร รวมไปถึงร่วมกันกาหนดเกณฑ์ค่าตอบแทน
บุคลากรทางการศึกษาในกรณีที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือจานวนบุคลากรที่โรเรียนขาดแคลน
ด้วย ต้องร่วมกันคัดคนเข้ามาทางานด้วย นอกจากนี้แล้วหน่วยงานต้นสังกัดต้องเข้ามามีบทบาทใน
การวางมาตรการปราบทุจริตด้วย เพื่อปูองกันปัญหาคอรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น
1.3.5 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5 คือ กลุ่มผู้มีอุปการคุณ จานวน 2 คน มีข้อคิดเห็นที่
สอดคล้อ งกัน ดังนี้ อยากเห็น โรงเรีย นที่มีลักษณะประจาแบบนี้ได้รับการดุแล กากับติดตามการ
บริหารหรือการดาเนิ น งานของโรงเรี ย นจากหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด เพื่ อ ให้ ท ราบทิ ศ ทางในการวาง
นโยบายหรือเปูาหมายในการพัฒนา และที่สาคัญต้องช่วยโรงเรียนในเรื่องของอัตรากาลัง ซึ่งยังขาด
แคลนในบางสาขาวิชา รวมไปถึงมีการกาหนดค่า ตอบแทนในกรณีที่ป ฏิบัติง านนอกเวลาราชการ
เพราะการทางานในโรงเรียนประจาเป็นการทางานที่หนัก ภาระงานมากนอกเหนือจากงานสอน และ
ควรจะต้องมีก ารกาหนดงบประมาณที่แตกต่างจากโรงเรีย นทั่วไปเพื่อใช้ในการบริหาร ยิ่งถ้าเปิด
โอกาสให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอของบประมาณด้วยก็จะดีมาก
1.3.6 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 6
ผู้ เชี่ย วชาญกลุ ่ม ที่ 6 คือ กลุ ่ม ศิษ ย์เ ก่า จานวน 2 คน มีข้อ คิด เห็น ที่
สอดคล้องกัน ดังนี้ โรงเรียนต้องได้รับการเอาใจใส่จากหน่วยงานต้นสังกัด ถ้าหน่วยงานต้นสังกัดมีการ
จัดตั้งฝุายหรือกลุ่มงานเฉพาะขึ้นมาเพื่อดูแลรับผิดชอบในการกากับติดตามก็เป็นเรื่องที่ดี และควรมี
การกาหนดนโยบาย วิธีการคัดเลือกนักเรียนในการเข้าศึกษาต่ออย่างชัดเจน โรงเรียนที่ถูกก่อตั้ งด้วย
วัตถุประสงค์พิเศษแบบนี้ ควรมีการคัดเลือกนักเรียนและบุคคลสายงานการสอน รวมไปถึงบุคคลที่จะ
มาดารงตาแหน่งผู้บริหารด้วย
1.3.7 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 7
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 7 คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวน 3 คน มีข้อคิดเห็น
ที่ส อดคล้ องกัน ดังนี้ หน่ว ยงานต้นสั งกัดต้องดูแล ติดตามการดาเนินงานของโรงเรียนเป็นพิเศษ
เพราะโรงเรียนในลักษณะนี้ทั้งประเทศไทยมีจานวนไม่มากถ้าเทียบกับจานวนโรงเรียนทั้งหมดและ
วัตถุประสงค์การก่อตั้งก็เป็นแบบพิเศษ การดูแลในที่นี้หน่วยงานต้นสังกัดต้องดูแลทุกด้านไม่ว่าจะเป็น
งบประมาณก็ต้องได้รับการจัดสรรเป็นพิเศษ ด้านบุคลากรสายบริหารก็ต้องมีการสรรหาบุคคลที่ดี มี
ความพร้อ ม ความสามารถสูง ด้า นบุค ลากรสายผู้ส อนก็ต้อ งมีก ารกาหนดอัต รากาลัง กาหนด
ค่าตอบแทนที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป เพราะต้องมองไปถึงภาระงานและความยากลาบากในการ
ปฏิบัติงาน
จากความเห็น ของผู้เ ชี่ย วชาญทั้ง 7 กลุ่ม สามารถสรุป องค์ป ระกอบ
หน่วยงานต้นสังกัด ได้ดังนี้
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1. หน่วยงานต้นสังกัด ให้ความสาคัญและการสร้างความตระหนักในการ
พัฒนาโรงเรียนอย่างจริง จัง สนับ สนุน ผลัก ดัน การดาเนิน งานของโรงเรียน โดยคานึงและมีความ
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
2. การจัดตั้งฝุาย/กลุ่มงาน/หน่วยงานเฉพาะใน สพฐ. เพื่อรับผิดชอบ ดูแล
กากับ ติดตามการดาเนินงานของโรงเรียน
3. มีมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบจากภาครัฐ
หรือฝุาย/กลุ่มงาน/หน่วยงานเฉพาะ
4. การให้ โ อกาสโรงเรียนในการมีส่ ว นร่วมเพื่อนาเสนอประกอบการขอ
งบประมาณ
5. การกาหนดเกณฑ์และจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนรายหั ว
ค่าจ้างลู กจ้ างชั่ว คราว ค่าสาธารณูปโภค ค่า สาธารณูป โภคค่า ตอบแทนการปฏิบัติง าน นอกเวลา
ราชการ ให้มีความเหมาะสมเป็นการเฉพาะสาหรับโรงเรียน
6. การกาหนดเกณฑ์จานวนครู สาหรับโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ
7. ก าหนดนโยบายในการรั บ นั ก เรี ย นอย่ า งชั ด เจนและเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน
1.4 องค์ประกอบด้านโรงเรียน/สถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มให้ความเห็น ที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกัน ซึ่งสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ ดังนี้
1.4.1 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1
ผู้เชี่ย วชาญกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มผู้บริห ารระดับนโยบาย จานวน 3 คน มี
ความเห็นสอดคล้อ งกัน คือ โรงเรีย นต้อ งมีก ารวางแผน ปรับ กลยุทธ์ใ นการบริห ารเพื่อเร่งสร้าง
ภาพลักษณ์ของโรงเรียน ควรมีกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียนซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การก่อตั้งโรงเรียน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม มีการกาหนดธรรมนูญ โรงเรียนไว้เพื่อเป็น
บรรทัดฐานและเป็นกรอบเพื่อกาหนดแนวทางในการบริหาร ที่สาคัญโรงเรียนต้องไม่ละเลยเครือข่าย
ของตน ต้องทาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ไว้สาหรับบริการทั้งบุคคลภายในและภายนอก
ด้วย เพราะการสร้างหรือมีเครือข่ายจะช่วยให้โรงเรียนได้รับ ความช่วยเหลือและสนับสนุนทรัพยากร
ในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนา เพิ่มความแข็งแกร่งในการบริหาร ซึ่งต้องมีการทาข้อตกลง MOU ไว้เพื่อ
การพัฒนาที่ต่อเนื่อง เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและมีคุณภาพจะก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงบุคลากรในโรงเรียนก็ต้องมีคุณภาพ มีภาพพจน์ที่ดี
เป็นที่ยอมรับในสังคม เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนทาให้เกิดภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่ดี สาหรับนักเรียนนั้น
ถ้ามองในปัจจุบันหลายๆโรงเรีย นได้รับผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงทางสังคม อาจต้องมี การ
ทบทวนวิธีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ได้ศึกษาต่อบ้าง
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1.4.2 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จานวน 3 คน มีข้อคิดเห็นที่
สอดคล้องกัน ดังนี้ โรงเรียนต้องมีการปรับโฉมโรงเรียนใหม่ ปรับกลยุทธ์หรือปรับวิธีการรับนักเรียน
ต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนไป ต้องเพิ่มเติมกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อส่งเสริมความสามารถตามความถนัดหรือความสนใจของนักเรียน โดยเฉพาะกิจกรรม
ที่เน้นทักษะชีวิตด้วย เพราะการอยู่โรงเรียนประจามีสังคมที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป โรงเรียน
ประจาเปรีย บเหมือ นบ้านจริง ๆ มีค รูที่คอยดูแ ลเปรีย บเสมือ นเป็น พ่อ เป็น แม่โ รงเรีย นต้อ ง สร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ควบคู่ไปกับเอื้อต่อการใช้ ชีวิตประจาวัน และต้องมีก ารปกครอง
ดูแลนักเรียนให้เหมือนกับการอบรมที่บ้าน นอกจากนี้ การกาหนดสัปดาห์เพื่อให้นักเรียนกลับบ้านต้อ
มีการวางแนวทางและมีการปฏิบัติที่เหมือนกันทุกคนไม่เลือกปฏิบัติ เพราะอยู่รวมกันหมู่มาก ส่วนใด
ที่ดีอยู่เดิมก็ควรรักษา สืบทอดกันต่อไปให้เป็นประเพณี สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดเป็นภาพที่เน้น
การทางานแบบมีส่วนร่วม ร่วมมือกัน ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไข ซึ่งทุกอย่างที่กล่าวถึงล้วนแล้วแต่จะ
ช่วยพัฒนาโรงเรียนโดยมีบุคลากรในโรงเรียนเป็นกาลังหลักในการพัฒนา ดังนี้แล้วบุคลากรเหล่านี้ก็
ควรได้รับสวัสดิการที่ดีตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน
1.4.3 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มครูผู้สอน จานวน 3 คน มีข้อคิดเห็นที่
สอดคล้องกัน ดังนี้ คุณภาพ ชื่อเสียงของโรงเรียนต้องได้รับการยอมรับและได้รับความนิยมจากสังคม
เนื่องจากมีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ปกครองและเป็นหลักประกันว่าลูกหลานของตนเมื่อจบการศึกษา
จะเป็นคนคุณภาพ ซึ่งเป็นผลจากการบริหารทั้งสิ้น ผู้บริหารที่เข้ามาบริหารควรมีทิศทางในการบริหาร
หรือ แนวนโยบายที่ส อดคล้อ งกัน และต้อ งสอดคล้อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ การก่อตั้งโรงเรียนด้ วย ซึ่ง
โรงเรียนควรมีการกาหนดธรรมนูญโรงเรียนไว้ เพื่อที่จะให้ผู้บริหารในแต่ละสมัยทราบแนวทางหรือ
บรรทัดฐานในการบริหารจัดการ รวมไปถึงการสร้างเครือข่าย หรือสร้างความร่วมมือกับองค์กรหรือ
หน่วยงานอื่นโดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการให้มี
ความโดดเด่นมากขึ้น และต้องมีการแชร์หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างเครือข่าย เพื่อทาให้
เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ ทัน ยุค สมัย ที่เ ปลี่ย นไปแต่ทั้ง นี้ต้อ งสอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียนด้วย ในฐานะของผู้ปฏิบัติงาน การมีวัฒนธรรมในการที่ดีจะช่วยให้การ
ทางานราบรื่นและประสบความสาเร็ จ ได้ ไ ม่ ย าก โรงเรี ย นควรจะสนั บ สนุ น การพั ฒ นาตนเองของ
บุ คลากรในทุก ด้า นเพื่อสร้ า งภาพลั กษณ์บุ คคลให้ เป็ นที่ย อมรับ ซึ่งจะส่ งผลไปยัง ภาพลั ก ษณ์ ของ
โรงเรียนด้วย
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1.4.4 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 3 คน มี
ข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ การสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของโรงเรียนเป็นเรื่องสาคัญมาก
เพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกหรือประชาสัมพันธ์โรงเรียนว่ามีข้อดี ข้อเด่นอย่างไร ดังนั้น โรงเรียนต้องมีการ
วางนโยบายให้เกิดการพัฒนาในทิศทางที่ดี ทุกฝุายที่มีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนต้องช่วยกันส่งเสริม
สนับสนุน รักษาชื่อเสียงของโรงเรียน ซึ่งโงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้วยความที่เป็นโรงเรียน
ประจามีโอกาสในการพัฒนามากกว่าโรงเรียนทั่วไป ๆ เนื่องจากข้อได้เปรียบทางด้ านเวลาที่มีนักเรียน
และบุคลากรอยู่ในโรงเรียนตลอดเวลา จึงเหมือนกับว่ามีค วามพร้อ มในการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้น
โรงเรียนจะต้องมีการปรับเปลี่ยน ต้องหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา เช่น การกาหนดนโยบายใน
การรับนักเรียน อาจต้องมีการประสานกับหน่วยงานต้นสังกัด นโยบายในการบริหารโรงเรียนที่มีความ
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและบริบทของโรงเรียน นโยบายในการพัฒนาด้านวิชาการ การ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองความสามารถและความถนัดของโรงเรียน ต้องมีการสร้าง
เครือข่ายที่ดีกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการทาข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทา
MOU เพื่อเป็นข้อยืนยันในการให้ความร่วมมือ สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาในด้านต่างๆ
1.4.5 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5 คือ กลุ่มผู้มีอุปการคุณ จานวน 2 คน มีข้อคิดเห็นที่
สอดคล้องกัน ดังนี้ โรงเรียนจะมีชื่อเสียง มีภาพลักษณ์ที่ดี ทุกฝุายต้องช่วยกัน โดยเฉพาะบุคลากรใน
โรงเรียน ควรเป็นบุคคลที่มีภาพพจน์ดี เป็นที่ยอมรับ รวมไปถึงตัวนักเรียนก็ต้องเป็นคนที่มีมารยาทดี
มีผลการเรียนดี ผู้บริหารก็ต้องบริหารเก่ง ดี และมีฝีมือ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อชื่อเสีย
ของโรงเรียนทั้งนั้น และชื่อเสียงของโรงเรียนก็จะเป็นหลักประกันในความเป็นโรงเรียนคุณภาพที่
มีบุคลากรคุณภาพที่ช่วยกันผลิตคนคุณภาพออกไปรับใช้สังคม ดังนั้น โรงเรียนต้องเป็นแหล่ง ที่มีความ
พร้อมให้บริการในการเรีย นรู้ทั้งบุค คลภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรีย น กิจกรรมที่มีภ ายใน
โรงเรียนเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ดังนั้น การอยู่ในสังคม
ปิดแบบโรงเรียนประจาเช่นนี้เรื่องที่จะละเลยไม่ได้ คือ โรงเรียนต้องมีกฎ แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การก่อตั้งของโรงเรียนและสภาพสังคมภายนอกด้วย โดยมีครูเป็นผู้คุมกฎ ซึ่งครูต้องรัก
และเมตตาแก่ศิษย์ ต้องดูแลนักเรียนทั้งในเวลาราชการและดูแลในส่วนหอพักในเวลานอกราชการ ซึ่ง
ครูจะต้องปกครองนักเรียนให้เหมือนกับว่าเป็นบ้านหลังที่สอง
1.4.6 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 6
ผู้เ ชี่ย วชาญกลุ่ม ที่ 6 คือ กลุ่ม ศิษ ย์เ ก่า จานวน 2 คน มีข้อ คิด เห็น ที่
สอดคล้องกัน ดังนี้ โรงเรียนต้องมีการกาหนดคุณสมบัติและวิธีการในการคัดเลือกนักเรียนให้มีความ
ชัดเจน เพราะไม่อยากให้เกิดกรณีที่รับนักเรียนย้ายกลางคันและมีผลการเรียนและความประพฤติไม่ดี
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เท่าที่ควร เพราะอาจส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนต้องสร้างสภาพแวดล้อม
บรรยากาศให้เหมือนบ้านมากที่สุด ครูต้องดูแลนักเรียนเหมือนลูกหลานต้องเอาใจใส่กันอย่างมาก
ทีเดียว เพราะโรงเรียนประจานักเรียนพักนอนอยู่ในโรงเรียน ไม่อยากให้มองว่าเป็นคุก เป็นโรงเรียน
ดัดสันดาน เพราะถ้าโรงเรียนมีกระบวนการหรือวิธีการในการคัดเลือกนักเรียนอย่างชัดเจน ชื่อเสียง
ของโรงเรียนจะฟื้นกลับมา ต้องสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่ผู้ปกครองให้ได้ รวมไปถึงการ
รับส่งนักเรียนมนสัปดาห์ที่กลับบ้านและไม่ใช่สัปดาห์กลับบ้านต้องมีการวางแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน
และต้องปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน อย่าเลือกปฏิบัติ และโรงเรียนควรต้องดูหลักสูตรที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนว่าสอดคล้องกับเปูาหมายที่โรงเรียนตั้งไว้หรือ ไม่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
ก่อตั้งโรงเรียนหรือไม่และตอบสนองต่อความต้องการและความถนัดของนักเรียนมากน้อยเพียงไร
และต้องมีการจัดกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรให้มีความโดดเด่นไปถึง
สังคมภายนอก เหมือนกับว่าพอพูดถึงกิจกรรมนี้ทุกคนต้องนึกถึงโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
1.4.7 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 7
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 7 คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวน 3 คน มีข้อคิดเห็น
ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ โรงเรียนต้องมีนโยบายในการบริหารที่ชัดเจน สร้างเครือข่ายกับองค์กรอื่นๆ เพื่อ
การพัฒนาโรงเรียนและเสริมศักยภาพของโรงเรียน มีการประสานงานกับเครือข่าย มีวัฒนธรรมการ
ทางานที่ดี รักษาและส่งเสริมประเพณีอันดีงามของโรงเรียนไว้ เพื่อให้นักเรียนรุ่นใหม่ๆหรือรุ่นน้อง
ทราบและตระหนักในคุณค่าของประเพณีนั้นๆ ผู้บริหารต้องบริห ารแบบมืออาชีพที่ส ามารถรวมใจ
ลูกน้องให้ช่วยกันดาเนินงานไปสู่เปูาหมายที่วางไว้ จัดกิจกรรมที่เป็นจุดเด่น และปฏิบัติให้เกิดผลเป็นที่
ประจักษ์ ช่วยประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุกด้านจนโรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงสังคมและต้อง
ส่งเสริมและรักษาชื่อเสียงนั้นไว้ ในเรื่องของบุคลากรต้องสร้างภาพพจน์ที่ดี รวมไปถึงโรงเรียนต้อง
สร้างและเสริมแรงจูงใจ จัดให้มีสวัสดิการที่ดีและควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 กลุ่ม สามารถสรุปองค์ประกอบโรงเรียน/
สถานศึกษา ได้ดังนี้
1. การสร้าง รักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงเรียน
2. การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3. การมีธรรมนูญโรงเรียนไว้เป็นบรรทัดฐานในการบริหารจัดการ
4. นโยบาย กฎ ข้อบังคับของโรงเรียนมีความสอดคล้องและคานึงถึงบริบท
ของโรงเรียนและวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน
5. การสร้างเครือข่าย (connection) ที่ดีกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น
6. การมีวัฒนธรรมในการทางานที่ดี
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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. การกาหนดแนวทาง/นโยบายในการรับ ส่งนักเรียนอย่างชัดเจน
16. กลยุ ท ธ์ ใ นการรั บ นั ก เรี ย นและการทบทวนนวั ต กรรมการคั ด เลื อ ก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อ จากการสอบคัดเลือกเป็นการให้โอกาส
1.5 องค์ประกอบด้า นผู้บริหาร ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ย วชาญ พบว่า มีผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น เกี่ย วกับผู้บ ริห าร และมีความคิดเห็น ที่
สอดคล้องกัน ดังนี้
1.5.1 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มผู้บริหารระดับนโยบาย จานวน 3 คน มี
ความเห็นสอดคล้องกัน คือ ผู้บริหารต้องมีคุณลักษณะที่มีความโดดเด่น เป็นนักบริหารจัดการที่เก่ง
เพื่อขับเคลื่อนการทางานขององค์กรไปสู่เปูาหมายที่ได้วางไว้อย่ามีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายของ
โรงเรีย น ต้องเป็น บุคคลที่มีความเป็นมือ อาชีพ ต้องทั้งเก่งและดี มีความเต็มใจและตั้งใจใน หาร
บริหารงานสูงมากเป็นพิเศษ เนื่องจากลักษณะงานและภาระงานของโรงเรียนที่มีลักษณะประจามี
ความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป ดังนั้น ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งโรงเรียนรวม
ไปถึงเข้าใจวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียนอย่างลึกซึ้ง เพื่อวางนโยบายที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การก่อ ตั้ง โรงเรีย นเพื่อให้มีเปูาหมายในการทางานจนเกิด ผลสาเร็จ ผู้ บริห ารต้องมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถรอบด้านทั้งด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี
เพื่อนามาใช้ในกระบวนการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน เป็นบุคคลที่ขวนขวายความรู้ มุ่งพัฒนาตนเองและผู้ ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมให้มี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ และควรมีอานาจ มี power ในการระดมทรัพยากรและผลักดันแผนงานเพื่อให้
หน่วยงานต้นสังกัดตอบรับ
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1.5.2 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จานวน 3 คน มีข้อคิดเห็น
ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ ผู้บริหารโรงเรียนลักษณะประจาแบบนี้ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมสูง ใจดี มี
เมตตา มนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่ต้องเป็นคนที่มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ มี power ที่
จะระดมทรัพยากรและผลักดัน โรงเรียนให้เกิดการพัฒ นา เพราะผู้บ ริห ารเป็นกลไกสาคัญ ที่จะนา
ความสาเร็จมายังองค์กรของตน และต้องเป็นนักสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการบริหารและการ
ดาเนินงาน สร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ เปูาหมายของโรงเรียนให้แก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองเป็นระยะๆ เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในการดาเนินงานและทาให้
บุคลากรทางการศึกษามีใจทุ่มเทในการพัฒนาโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้แล้วผู้บริหารมีความเต็มใจ ตั้งใจ มีความรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนสูงมากเป็นพิเศษ
เนื่องจากลักษณะงานและภาระของงานของโรงเรียน มีความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป และต้องอยู่
ในตาแหน่งเป็นระยะเวลานานมากพอจนมีความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียน เป็นบุคคลที่มีความรอบรู้
สามารถใช้เทคโนโลยีในกระบวนการบริหาร และต้องสัมพันธ์ชุมชนเก่ง สร้างความตระหนักและความ
เข้าใจแก่ชุมชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้งด้านวัตถุและตัวบุคคล
1.5.3 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มครูผู้สอน จานวน 3 คน มีข้อคิดเห็นที่
สอดคล้องกัน ดังนี้ เป็นนักบริหารจัดการที่เก่ง ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รอบรู้เป็นที่พึ่งด้านวิชาการ
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ มีความเต็มใจ ตั้งใจ มีความรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนสูงมากเป็น
พิเศษ ไม่ใช่มาเป็นผู้บริหารเพื่อรอการโยกย้าย อยู่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นระยะเวลามากพอที่จะ
เห็นผลในการบริหาร ต้องพร้อมที่จะพัฒนาโรงเรียน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้อย่างดีเยี่ยมและ
มีประสิทธิภาพ เพราะการใช้ชีวิตในโรงเรียนประจาจะเกิดปัญหาบ่อยครั้งทั้งจากผู้ใต้บังคับบัญชาที่
อาจเกิดการกระทบกันในเวลาทางาน จากนักเรียน จากผู้ปกครอง จากผู้ปกครอง ดังนั้น ผู้บริหารต้อง
ปรับตัวเก่ง แก้ปัญหาได้เก่ง ต้องมองคนออกและเลือกใช้คนให้ถูกกับงาน สามารถสร้างความเข้าใจใน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ เปูาหมายของโรงเรียนให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและ
ผู้ปกครองเป็นระยะๆ เพื่อกระตุ้นการดาเนินงานและขับเคลื่อนกระบวนการทางานไปสู่เปูาหมาย
อย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบาย เพราะผู้บริหารเปรียบเสมือนกลไกในการนาพาความสาเร็จ
มายังองค์กรภายใต้การมีทีมปฏิบัติงานที่เข้มแข็ง
1.5.4 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 3 คน มี
ข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ ความสาเร็จในการบริหารนั้นผู้บริหารเป็นตัวการสาคัญที่จะก่อให้เกิด
ความร่ว มมือ ร่ว มในในการทางาน ดัง นั้น ผู ้บ ริห ารต้อ งมีค วามเข้า ใจว่า สัง คมต้อ งการอะไร
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วัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน เจตนารมณ์ในการก่อตั้งเป็นอย่างไร ต้องผสานทั้งสองส่วนนี้ให้เกิด
ทิศทางในการบริหารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ต้องมีวิสัยทัศน์ เก่ง ดี มีฝีมือรอบด้าน ต้อง
พัฒนาโรงเรียนทุกด้านไปพร้อมๆกันทั้งด้านวิชาการ สถานที่ บุคคล เทคโนโลยีและที่สาคัญคือ ต้อง
เก่งทางด้านบริหารงบประมาณ เพราะงบประมาณเป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินกิจกรรมต่างๆภายใน
โรงเรียน ต้องส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หรือแม้ แต่พัฒนา
ตนเอง สร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนให้มากเพื่อให้มีเครือข่ายของโรงเรียน มีภาพพจน์และบุคลิกภาพที่
ดีสมกับนามของโรงเรียนและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เนื่องจาก
โรงเรียนประจาเป็นสังคมปิด
1.5.5 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5 คือ กลุ่มผู้มีอุปการคุณ จานวน 2 คน มีข้อคิดเห็นที่
สอดคล้องกัน ดังนี้ ผู้บริหารโรงเรียนต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์การก่อตั้ง
โรงเรียนและมีอุดมการณ์ สามารถสร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ เปูาหมายของ
โรงเรียนให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองเป็นระยะๆ เพื่อ ให้เกิดแรงขับ แรง
กระตุ้นในการดาเนินงาน สร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการการดาเนินงาน เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีใจทุ่มเทในการพัฒนาโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกัน จนเกิดผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์บน
พื้นฐานของความตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละมีความรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนสูงเป็นพิเศษ สามารถ
ระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารและมี power มากพอที่จะช่วยผลักดันการทางานให้เป็นไปตามแผนที่
ได้วางไว้ รู้จักเข้าหาผู้ใหญ่ มีบุคลิกภาพที่ดี ภาพพจน์ดี ทางานด้วยใจ มีความผูก พันต่อโรงเรียน หมั่น
พัฒนาตนเองให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียน บุคลิกภาพ
น่าเลื่อมใส
1.5.6 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 6
ผู้เ ชี่ย วชาญกลุ่ม ที่ 6 คือ กลุ ่ม ศิษ ย์เ ก่า จานวน 2 คน มีข้อ คิด เห็น ที่
สอดคล้องกัน ดังนี้ ผู้บริหารต้องมืออาชีพ บริหารโรงเรียนอย่างมีทิศทางเพื่อมุ่งสู่เปูาหมายที่วางจน
เกิดผลสาเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลในโรงเรียน น่าเคารพนับถือ ต้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนา กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าทาในสิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี มี power ที่จะ
ระดมทุนหรือทรัพยากรต่างๆ เพื่อการพัฒนาโรงเรียน และต้องมี power เพื่อผลักดันโรงเรียนให้
หน่ว ยงานต้น สัง กัด เห็น ความสาคัญ และการาเนิน งานของโรงเรียนต้องแก้ปัญหาเก่ง ปรับตัวได้ดี
มุ่งมั่น ตั้งใจทางานบริหารงานแบบเชิงรุกแบบมีส่วนร่วม
1.5.7 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 7
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 7 คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวน 3 คน มีข้อคิดเห็น
ที่ส อดคล้อ งกัน ดังนี้ ผู้บ ริห ารต้อ งมากด้ว ยฝีมือและประสบการณ์ใ นการบริห าร โรงเรียนประจา
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วิสัย ทัศ น์ดีเ ยี่ย มและกว้า งไกล บุค ลิก ภาพเหมาะสมกับ ชื่อ โรงเรี ย น มีค วามเป็น มือ อาชีพ มี
ความสามารถในการโน้ มน้ าวใจคน สร้างแรงจูงใจในการทางานแบบมีส่ว นร่ว มจากหลายๆฝุายที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สังคม ต้องมีความสามารถดึงชุมชนหรือสังคม
เข้า มามีบ ทบาท มีส่ว นร่ว มในการสนับ สนุน การบริห ารงานทั้ง ด้า นบุค คลด้า นวัต ถุ และด้า น
งบประมาณ มีพลังอานาจในการผลักดันโรงเรียนให้เกิดการยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัด กล้าคิด
กล้าทา กล้าตัดสินใจเด็ดขาด เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก แลในปัจจุบันสิ่งที่ผู้บริหารจะขาดไม่ได้คือ
ความสามารถด้านเทคโนโลยี ด้าน ICT ซึ่งต้องสามารถนามาปรับใช้ในกระบวนการบริหารโรงเรียนได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งต้องเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษา เป็นนัก
บริหารจัดการที่เก่ง เพราะการที่โรงเรียนจะเกิดการพัฒนาไปในทิศทางใดก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้บริหารด้วยที่
จะสามารถนาพาความสาเร็จมาสู่โรงเรียนมากน้อยเพียงใด
จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 กลุ่ม สามารถสรุปองค์ประกอบผู้บริหาร
ได้ดังนี้
1. ความเต็มใจ ตั้งใจ มีความรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียน
2. เข้าใจอย่างลึกซึ้งในเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียนและ
มีอุดมการณ์
3. สร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียน
4. ความสามารถในการระดมทุน
5. สร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการบริหาร หมั่นพัฒนาตนเองในทุกด้าน
ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
6. พลังอานาจ
7. ความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียน
8. ความเด็ดขาดในการตัดสินใจ
9. คุณธรรมสูง
10. บุคลิกภาพของผู้บริหาร
11. วิสัยทัศน์กว้างไกล
12. สร้างแรงขับเคลื่อนในการดาเนินงานโดยสร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์
พันธกิจ อุดมการณ์ เปูาหมายของโรงเรียนให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง
13. ความสามารถด้านเทคโนโลยี
14. สัมพันธ์ชุมชนชุมชน
15. การส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเอง
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16. ขับเคลื่อนกระบวนการทางานไปสู่เปูาหมายอย่างมีทิศทางที่สอดคล้อง
กับนโยบาย
1.6 องค์ประกอบด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้
1.6.1 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มผู้บริหารระดับนโยบาย จานวน 3 คน มี
ความเห็นสอดคล้องกัน คือ บุคคลที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนแห่งนี้ต้องมีความมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน
เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน มีความตั้งใจ มีอุดมการณ์ มีใจรัก ทุ่มเท เสียสละ
มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมาก เนื่องจากต้องดูแลเอาใจใส่นักเรียน
จะต้องอุทิศตนปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการอย่างเต็มกาลังสามารถ ในบทบาทของ
เพื่อนร่วมงานต้องเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดี กับเพื่อนครูในการสร้าง team work ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองนโยบายบริหารและทางานไปสู่เปูาหมายอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับ
นโยบาย ในบทบาทของครูผู้สั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ ต้องหมั่นพัฒนาตนเองใน
ทุกด้าน ทันยุคทันสมัย เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นผู้ที่มีจิตใจดี อดทนต่อสิ่งเร้าที่จะ
กระตุ้นให้เกิดความกดดันได้ เพราะการทางานในโรงเรียนประจาสามารถก่อให้เกิดความเครียดได้ง่าย
ครูควรต้องจัดเตรียมการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ อย่างมีคุณภาพ ครบครัน
มี ค วามสามารถด้ า นเทคโนโลยี เ พื่ อ ใช้ ใ นการเตรี ย มสื่ อ การเรี ย นรู้ ใ ห้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงทากรศึกษา และที่ขาดไม่ได้คือ ต้องปลูกฝังจิตสานึกให้อยู่ในสานึกเกี่ยวกับสถาบันชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข อย่า งถูก ต้อ ง เนื่อ งจากโรงเรียนจัด ตั้ง ขึ้น เพื่อ เฉลิม พระเกีย รติส มเด็จ พระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการวางและสร้างพื้นฐานด้านคุณธรรมให้นักเรียนนอกเหนือจากคุณธรรม
ด้านอื่นๆ ดังนั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานที่แตกต่างจาก
โรงเรียนทั่วไป
1.6.2 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จานวน 3 คน มีข้อคิดเห็น
ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ ครูและบุคลากรทางการกศึกษาของโรงเรียนต้องเป็นบุคคลที่พร้อมทุ่มเท ทางาน
ด้วยความตั้งใจจริง ขยัน และมีภาพพจน์ที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ได้ดี เพราะครูจะมีความใกล้ชิดกับ
นักเรียนมาก เปรียบเป็นครูพ่อ ครูแม่ จึงต้องเป็นแบบอย่างแก่ศิษย์ในทุกด้าน และต้องมี คุณธรรม มี
ความเมตตา กรุณา เป็น บุคคลที่ขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ มีการจัดการเรียนการสอนที่
น่าสนใจสนองตอบต่อความต้องการ ความสนใจและความถนัดของนักเรียนได้ ดังนั้น ครูและบุคลากร
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ทาการศึกษาการได้รับขวัญ กาลังใจในการปฏิบัติงานและมีสวัสดิการที่ดี เนื่องจากเป็นผู้เสียสละและ
อุทิศตนในการปฏิบัติงานทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
1.6.3 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3
ผู้เชี่ย วชาญกลุ่ม ที่ 3 คือ กลุ่ม ครูผู้ส อน จานวน 3 คน มีข้อ คิดเห็น ที่
สอดคล้องกัน ดังนี้ เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษามีความใกล้ชิดกับนักเรียนมาก จึงต้องเป็น
บุคคลที่มีภาพพจน์ดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ได้ ต้องปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเวลาและนอก
เวลาราชการด้วยคามเต็มใจ ผูกพันกับโรงเรียน ปลูกฝังจิตสานึกที่ดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ได้แก่ ชาติ
ศาสนา พระมหากษัต ริย์ รวมไปถึง สถาบัน ครอบครัว เนื่อ งจากนัก เรีย นอยู่พัก ประจาห่า งไกล
ครอบครัวของตนเอง ครูจะต้องเป็นทั้งผู้สั่งสอนวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนและอบรม บ่มนิสัย คุณธรรม
จริยธรรมให้อย่างเข้มข้นให้สมกับนามโรงเรียน ต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การ
แก้ปัญหาในชั้นเรีย น ในหอพัก ได้เ ป็น อย่า งดี พร้อ มรับ มือ กับปัญ หาและความเปลี่ยนแปลงที่จะ
สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
1.6.4 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 3 คน มี
ข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียน
ทางาน ปฏิบั ติห น้ าที่ด้วยใจรั ก มีอุดมการณ์ ขยันหมั่นพัฒ นาตนเองในทุกด้านตามสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไป เพื่อนาความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย มีการพัฒนา
สื่อการเรีย นการสอนให้มีคุณ ภาพสอดคล้อ งกับ เนื้อ หาร สาระวิช า ทั้ง ที่เ ป็น สื่อ เนื้อ หาและสื่อ
เทคโนโลยี และที่สาคัญเป็นอย่างยิ่งครูจะต้องปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง
ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างเข้มข้น เนื่องจากโรงเรียนจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
1.6.5 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5 คือ กลุ่มผู้มีอุปการคุณ จานวน 2 คน มีข้อคิดเห็นที่
สอดคล้องกัน ดังนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเป็นบุคคลมีความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียนที่มี
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีอุดมการณ์ มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึง
ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์การก่อตั้งของโรงเรียน ด้ว ยสภาพการเป็นโรงเรียนประจาครุและบุคลากร
ทางการศึกษาต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมตามบริบทของโรงเรียน ต้องทางานเก่ง มี
มนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนครูในการสร้าง team work ที่เข้มแข็งในการปฏิบัติงาน ต้องมีความสามารถ
ทั้งงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการและต้องมีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ที่ทันยุคทันสมัย มีวิธีการสอนที่น่าสนใจ หลากหลายที่ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะชีวิตของนักเรียน และต้องปลูกฝังจิตสานึกในความเป็นไทย ทั้งด้านสังคม ประเพณี
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วัฒนธรรม การเมืองอย่างเข้มข้น เพราะโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
1.6.6 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 6
ผู้ เ ชี่ ย วชาญกลุ่ ม ที่ 6 คื อ กลุ่ ม ศิ ษ ย์ เ ก่ า จ านวน 2 คน มี ข้ อ คิ ด เห็ น ที่
สอดคล้องกัน ดังนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ เพราะมีความ
ผูกพันและใกล้ชิดนักเรียนมาก ต้องอบรมสั่งสอนเรื่องราวต่างๆในทางที่ดีที่ถูกที่ควร สอนให้รู้จักการ
ใช้ชีวิตและให้นักเรีย นมีทักษะชีวิตที่ส ามารถเอาตัว รอดในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปได้ เป็นบุคคลที่
แก้ปัญหาและรับมือกับปัญหาได้ดี เพราะสังคมโรงเรียนประจาเป็นสังคมปิดและมีปัญหาที่เกี่ยวกับ
นักเรียนมาก เป็นบุคคลที่มีความสามารถทางด้านการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วย
พัฒนา ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปพร้อมกับทักษะชีวิต มีใจรักในการทางาน มีอุดมการณ์ ใน
การเป็นครูโรงเรียนประจา มีความภาคภูมิใจในงานในสถานที่ที่ตนเองปฏิบัติงานหรือโรงเรียน มี
ความสามารถหลายด้านที่จะช่วยกันทางานแบบมีส่วนร่วม แบบมี team work ที่เข้มแข็งในการ
พัฒนาโรงเรียน
1.6.7 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 7
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 7 คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวน 3 คน มีข้อคิดเห็น
ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเป็นบุคคลที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียน ติดตาม
ความประพฤติ และพร้อมที่จะช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มใจ อย่างกาลังสามารถ และควรเป็นบุคคลที่
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนได้เพราะนักเรียนจะใกล้ชิดและผูกพันและเห็นครูอยู่ทุกวัน รวมไปถึง
วางตัวเป็นกลางไม่แบ่งพรรคแบ่งฝุาย สามารถทางานแบบมีส่วนร่วมได้กับทุกคนและทุกฝุาย มีความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการทางาน เสียสละและทุ่มเทเป็นอย่างมาก เพราะครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อง
ปฏิบัติงานค่อนข้างหนักนอกเหนือจากในเวลาราชการแล้วยังต้องปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการด้วย
ดังนั้น การชื่นชม ชมเชยหรือการได้รับขวัญและกาลังใจ รวมไปถึงการจัดสวัสดีการที่ดีให้แก่ครูก็
สามารถที่จะช่วยให้ครูมีกาลังแรงใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อง
เป็นบุคคลที่เข้าใจสภาพของโรงเรียน ของสังคมในโรงเรียน ของนักเรียน จึงต้องเป็นบุคคลที่แก้ปัญหา
ได้ดี
จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 กลุ่ม สามารถสรุปองค์ประกอบครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้ดังนี้
1. อุดมการณ์
2. ความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่
3. ความเข้าใจเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน
4. การพัฒนาตนเอง
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5. ความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียน
6. คุณธรรม
7. มนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
8. ตัวอย่างที่ดี
9. การจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้า
ทางการศึกษา
10. ปลูกฝังจิต สานึก ที่ถูก ต้อ งเกี่ย วกับ การเมือ ง การปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
11. ได้รับขวัญและกาลังใจและมีสวัสดิการ
12. ความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
1.7 องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการสาหรับอนาคต ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนี้
1.7.1 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มผู้บริหารระดับนโยบาย จานวน 3 คน มี
ความเห็นสอดคล้องกัน คือ โรงเรียนต้องมีการพลิกโฉมโรงเรียนใหม่ เพราะโรงเรียนมีข้อได้เปรียบใน
การมีเวลาพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่ดีให้แก่นักเรียน คุณภาพทางการศึกษาของ
โรงเรียนต้องสูงกว่าโรงเรียนทั่วไป เนื่องจาก ต้องเริ่มจากมีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์
ของโรงเรียนให้ทันสมัยมีค วามสอดคล้อ งกับ สภาพสัง คมที่เ ปลี่ย นแปลงไป กาหนด Roadmap
โดยเฉพาะของโรงเรียนเพื่อนาสู่การปฏิบัติ โดยคานึงถึงประสิทธิผลในการดาเนินงานเพื่อให้สมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมองหาโอกาสให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือบทบาท รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา ออกนอกระบบ มีอิสระ
ในการบริหารตนเองของโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีระบบการบริหารและการจัดการที่มีแนวโน้ม
ลดความเป็นระบบราชการลง แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในกากับของรัฐ โดยหน่วยงานต้นสังกัดต้องมีการการ
กากับ ติดตาม ดูแลการดาเนินงานของโรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้มีการถวายรายงานผลการ
ดาเนินงานหรือการบริหารโรงเรีย นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้น ผู้บ ริห าร ครูแ ละบุค ลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังสามารถและเต็ ม
ใจในการปฏิบัติงาน และในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมหรือเศรษฐกิจ โรงเรียนควรมี
การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ เพราะถ้า
ยึดติดกับแบบเดิมโรงเรียนจะล้าหลัง รวมไปถึงโรงเรียนมีผู้อุปถัมภ์โ รงเรียนมาตั้ง แต่ก่อ ตั้ง โรงเรียน
ดังนั้นการให้ความสาคัญผู้อุปถัมภ์หรือผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน รวมไปถึงคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน องค์กรภายในหรือที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพื่อประโยชน์ ในการบริหาร
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โรงเรียน เช่น มูลนิธิเพื่อการศึกษา สมาคมครูและผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง
สมาคมศิษย์เก่า เป็นต้น จึงเป็นสิ่งสาคัญมากต่อการบริหารโรงเรียนในอนาคต เพราะบุคคลเหล่านี้
และหน่วยงานเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียนไปสู่ความสาเร็จ ต้องมีกิจกรรมสานสัมพันธ์กับ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกัน แต่ต้องมีกิจกรรมที่มีความโดดเด่น
เป็นโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะทาง ทั้งนี้ต้องมาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน เพื่อ
กาหนดเปูาหมายในการพัฒนาและต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการผลิต นัก เรีย น เช่น โรงเรีย นวิท ยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์ โรงเรีย นที่ดาเนิน งานสนอง
พระราชดาริฯ เป็นต้น ต้องมีเครือข่ายกับโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ในการส่งต่อนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรมีการคัดเลือกนักเรียนที่มีวิธีการ
คัดเลือกที่ดีแบบจริงจัง ต้องให้มีน้าดีไม่มีน้าเสีย เพราะชื่อของโรงเรียนเป็นสิ่งบ่งบอกคุณภาพนักเรียน
ดังนั้น เมื่อนักเรียนได้จบการศึกษาไปกลายเป็นศิษย์เก่า โรงเรียนต้องมีการติดตามผลงาน ความสาเร็จ
ของศิษย์เก่า เพราะนั่นหมายถึง ชื่อเสียง ความสาเร็จของโรงเรียน ในทางด้านการจัดการศึกษา ต้องมี
ทุนการศึกษาเรียนฟรีแบบให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด โดยคานึงถึงผลการเรียนเป็นเกณฑ์ หรือนักเรียนบาง
รายฐานะทางบ้านไม่สู้ดีแต่ผลการเรียนดีก็ควรได้รับความช่วยเหลือโดยได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน
หรือมีทุนการศึกษาให้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งปริญญาตรี โท เอก ตามความพอใจของนักเรียน
แต่อาจมีข้อผูกพันทางการศึกษาว่าเมื่อศึกษาจบแล้วต้องกลั บมาช่วยพัฒนาโรงเรียนเป็นระยะเวลา
เท่าใด ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่ว มกัน กาหนดวิธีหรือแนวทางเฉพาะในการสรรหาบุคคลที่จะดารง
ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ครู ในกรณีที่มีการรับย้าย หรือครูผู้ช่วยในกรณีบรรจุใหม่ เพราะโรงเรียนมี
ลักษณะที่ต่างจากโรงเรียนทั่วไป ต้องได้คนที่เต็มใจ ทุ่มเท เสียสละและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
รวมไปถึงต้องกาหนดแนวทางการคัดเลือกครูสายผู้สอนและครูหอพัก ในกรณี ที่ครูขาดแคลนแล้วต้อง
มีการจ้างงาน โดยกาหนดวัยวุฒิคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถสูง และมีความอดทน เสียสละ ทุ่มเทใน
การปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประจา ผู้บริหารใช้ระบบคุณธรรมใน
การบริห ารงานบุคคลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเป็นขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด และ
พร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร ในเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้ น รวมทั้งการมีครู
พี่เลี้ยงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานเพื่อให้ครูมีความรู้ทางด้านภาษามาก
ขึ้น โดยอาจใช้วิธีการจัดกลุ่มครู ที่ใช้เวลาในการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ เช่น ครูบรรจุใหม่ศึกษาดูงาน
การจั ด การเรี ย นการสอนโรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาหรื อ โร งเรี ย นที่เป็นเลิศในประเทศครูที่
ปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 5 ปี ศึกษาดูงานโรงเรียนประเภทเดียวกันในโซนภูมิภาคเอเชีย เป็นต้น
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาควรได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็น
การเฉพาะ รวมไปถึงการจัดสรรอัตรากาลังครูให้เหมาะสมกับปริมาณและสภาพความยากลาบากของ
งานและมีอัตราส่วนของจานวนครูต่อ จานวนนัก เรีย นสูง เนื่อ งจากเป็น โรงเรีย นประจาที่มีครูดูแล
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นักเรียนเกือบตลอดเวลา โรงเรียนต้องมีระบบบริห ารจัด การอาหารเลี้ย งนัก เรีย นและบุค ลากรที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะนักเรียนและบุคลากรมีตัวเลือกทางด้านนี้ไม่มากเท่าใดนัก มีระบบบริหารจัดการ
หอพักที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการอยู่อาศัย และการเรียนรู้ ปรับปรุงซ่อ มแซมให้อ ยู่ในสภาพดีและ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สร้างบรรยากาศ สถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบบริหารจัดการห้องสมุด ที่
ทันสมัยและแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกในชีวิตอย่างครบครันทั้ง
ทางด้านวิชาการ สุขภาพ จิตใจ โดยด้านวิชาการควรมีการปรับหลักสูตรของโรงเรียนตามวัตถุประสงค์
ในการก่อตั้งและต้องมีความสอดคล้องทันสมัยกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น หลักสูต รสองภาษา
(ไทย-จีน, ไทย-อังกฤษ) เป็นต้น โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาหลักในการสอน ด้านสุขภาพควรมี
ลานกีฬาที่หลากหลายตอบสนองต่อความสนใจของนักเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาและควรมีบริการรถรับ ส่งนักเรียนที่มีภูมิลาเนาที่ ห่างไกลจาก
โรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่มีภูมิลาเนาในเขตจังหวัดราชบุรี
1.7.2 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จานวน 3 คน มีความเห็น
สอดคล้องกัน คือ อยากให้โรงเรียนมีชื่อเสียงในระดับต้นๆ ของประเทศ ดังนั้น ต้องมี การปรับกล
ยุทธ์กระบวนการบริหารใหม่ โดยคานึงถึงความสมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
และเกิดการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน มีอิสระในการบริหารตนเองของโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ มี
แนวโน้มลดความเป็นระบบราชการลง แต่ต้องมีการถวายรายงานผลการดาเนินงานหรือการบริห าร
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยให้หน่วยงานต้นสั ง กั ด กากั บ ติ ด ตาม ดู แ ลการดาเนิ น งานของโรงเรียน
อย่า งจริง จัง และต่อ เนื่อ ง เนื่อ งจากโรงเรีย นถูก ก่อ ตั้ง เพื่อ เฉลิม พระเกีย รติส มเด็จ พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ จึงควรมีการดาเนินงานของโรงเรียนอย่างสมพระเกียรติและควรได้รั บการเอาใจ
จากต้นสังกัดด้วย ซึ่งในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนต้องสร้างหรือ จัดกิจกรรมที่มีความโดด
เด่นและปฏิบัติจนเป็นที่ประจักษ์เกิดการยอมรับ ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะทาง
เรี ย กได้ ว่ า ถ้ า เอ่ ย ถึ ง กิ จ กรรมนี้ ต้ อ งที่ โ รงเรี ย นบรมราชิ นี น าถราชวิ ท ยาลั ย เท่ า นั้ น ต้ อ งร่ ว มมื อ
ประสานงานกันในการสร้างเอกลักษณ์ของโรงเรียนให้มีความโดดเด่น นอกจากนี้แล้วการที่โรงเรียนมี
หน่ ว ยงานหรื อ มีภ าคี ต่ างๆเข้ ามาสนั บสนุน การด าเนิน งานของโรงเรี ยนถือ ว่ าเป็น เรื่อ งที่ ดี ที่เ ป็ น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ดังนั้น จึงควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานและภาคีต่างๆเหล่านี้ทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้เข้ามามีบทบาทเพื่อประโยชน์ของโรงเรียน ต้องมีการจัดตั้ง สมาคมฯ ชมรมฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนเพื่อสนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์
โรงเรียนผ่านหน่วยงาน สาหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านตัวบุคคลนั้น ต้องให้ความสาคัญกับผู้มีอุปการ
คุณและศิษย์เก่าของโรงเรียน เนื่องจากบุคคลเหล่านี้รู้จักและมีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเป็นอย่างดี
เมื่อโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมขึ้นจึงควรเชิญ บุคคลเหล่านี้มาร่วมงานเพื่อให้เห็นถึงความสาคัญและ
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ประโยชน์ที่เกิดขึ้นและจะได้เกิดการประชาสัมพันธ์ผ่านตัวบุคคลอีกทางหนึ่ง นอกจากมีการบริหารใน
ส่วนของโรงเรียนแล้วต้องมีการบริหารจัดการระบบหอพักอย่างเป็นระบบและทันสมัย เพื่อความมี
ระเบีย บวินัย เพื่อ รองรับ การใช้ชีวิ ต ที่เ ปรีย บเสมือ นบ้า นของนัก เรีย น สาหรับ บุคคลที่จ ะเข้ามา
ปฏิบัติงานในโรงเรียนแห่งนี้ทั้งสายผู้บริหาร สายผู้สอน สายสนับสนุนการสอน ต้องมี การกาหนดแนว
ทางการคัดเลือกหรือสรรหา ที่มีวัยวุฒิ คุณวุฒิที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถสูง และมีความ
อดทน เสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติงานถ้ามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประจาจะถือว่า
เป็นเรื่องที่ดีมาก แต่ทั้งนี้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดสรรอัตรากาลังครูต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
กับปริมาณและสภาพความยากลาบากของงานในโรงเรียน ควรมีอัตราส่วนของจานวนครูต่อจานวน
นักเรียนสูง เพราะครูต้องดูแลนักเรียนเกือบตลอดเวลา สร้างขวัญ กาลังใจและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น มีการกาหนดเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทน
เป็นการเฉพาะ ต้องส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร ในเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่ครูและบุคลากร สาหรับนักเรียนควรมีการพัฒนาต่อยอดความสามารถ
ศักยภาพของนักเรียน ส่งเสริมปัจจัยทางการศึกษามีทุนการศึกษาเรียนฟรี ยกเว้นค่าบารุงการศึกษา
ให้สาหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีและควรเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด
แต่ถ้านักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนก็ควรมีการ
สนับสนุนทุนการศึกษาให้เรียนในระดับสูงสุดตามศักยภาพของนักเรียนแต่อาจมีข้อผูกพันให้มาใช้ทุน
เพื่อนาความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน พัฒนานักเรียนที่เป็นรุ่นน้องต่อไป สาหรับใน
ปั จ จุ บั น จะเห็ น ได้ ว่าเมื่อนั กเรี ย นจบการศึก ษาในระดับชั้นมั ธ ยมศึกษาตอนต้น ก็พยายามไปสอบ
คัดเลือกเข้าโรงเรียนอื่นที่มีความเป็นเลิศทางด้านต่างๆ ดังนั้น โรงเรียนจึงควรสร้างเครือข่ายในการส่ง
ต่อให้นักเรียนได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่เป็นเลิศ โรงเรียน
ต้องมีสถานที่ที่เหมาะสม มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการใช้ชีวิต
อย่างครบครันและอยู่ใ นสภาพพร้อ มใช้ง านเสมอ เพราะสาหรับ โรงเรีย นประจาก็ คือบ้านหลังที่
สองของนักเรียน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดสอนหลักสูตรสองภาษา ซึ่งเป็นภาษาที่เอื้อ
ต่อการดารงชีวิตโดยไม่ละทิ้งภาษาไทย มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน ของบุคลากร
อย่างเพียงพอ เช่น อุปกรณ์กีฬา สนามกีฬา เครื่องดนตรี สปอร์ตคลับ ฟิตเนต สระว่ายน้า เป็นต้น
รวมไปถึงการมีห้องสมุดที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีรองรับ สัญญาณอินเตอร์เน็ ตความเร็วสูงเพื่อรองรับ
การใช้งานทั้งผ่านเครื่อ งคอมพิว เตอร์ และโทรศัพ ท์เ คลื่อ นที่แ บบสมาร์ท โฟนเพื่อ เข้าถึงความรู้
บนเครือข่ายแบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม รวมไปถึงการสนทนา
ผ่านเครือข่ายแบบออนไลน์ระหว่างนักเรียนด้วยกัน ระหว่างนักเรียนกับครูหรือครูกับครูเพื่อแชร์และ
แลกเปลี่ยนความรู้ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น สิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่ควรจะมีในอนาคตคือ การมีบริการรถ
รับส่งนักเรียนในสัปดาห์กลับบ้าน ไม่ใช่แค่บริการในพื้นที่ต่างจังหวัดทางภาคใต้ แต่ควรจะมีบริการให้
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ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นภูมิลาเนาของนักเรียนมากที่สุด รวมทั้งในจังหวัดราชบุรี กาหนดจุดนัดหมายใน
การรับส่ง เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง
1.7.3 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มครูผู้สอน จานวน 3 คน มีความเห็นสอดคล้อง
กัน คือ โรงเรียนต้องมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ ต้องมีนโยบาย มีมาตรการ มีเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเข้ามา
ปฏิบัติงานทั้งสายผู้บริหาร สายครูผู้สอน และสายสนับสนุนการสอน เพื่อให้ได้คนดีมีฝีมือ มาพัฒนา
โรงเรียนให้มีชื่อเสียงอยู่ในระดับต้นๆของประเทศ เพราะโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนที่เน้นคุณภาพทั้ง
ด้านกายภาพ ด้านบุ คคล ด้านวินั ย กาหนดนโยบายหรือ แนวทางการดาเนิน งานที่มีความเฉพาะ
โรงเรี ย นมี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บในเรื่ อ งของเวลาที่ใช้ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่
ดีให้แก่นักเรียนมากกว่าโรงเรียนทั่วไป ต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร
ของโรงเรียนให้มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งและต้องมีความสอดคล้องทันสมัยกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่ายิ่งด้านภาษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน มีนักเรียน
ทุนที่ได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีนักเรียนที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่กาหนดเพื่อยกเว้น
ค่าบารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเสื้อผ้าชุดนักเรียน ค่าซักรีด เป็นต้น หรืออาจต้องมี การ
ปรับค่า ใช้จ่ า ยต่า งๆ ให้มีค วามเหมาะสมและมีค วามคุ้ม ค่า เพื่อ เพิ่ม โอกาสในการตัด สิน ใจของ
ผู้ปกครอง นักเรียน ในการเข้ามาศึกษา ให้โรงเรียนออกนอกระบบมีลักษณะการบริหารเช่นเดียวกับ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีอิสระในการบริหารตนเองอย่างเต็มรูปแบบ ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมสูง
และต้องใช้ระบบคุณธรรมในการบริห าร เร่ง ประสานความร่ว มมือ และกระชับ ความสัม พัน ธ์ กับ
โรงเรียนเตรีย มอุดมศึกษา ซึ่ง แต่เดิมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสาขา ของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้ง
เรื่องการเข้ารับการอบรม การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานและ
เป็นการส่งเสริมภาพพจน์ของบุคลากร ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนที่มีบุคลากรเรียนจบใน
ระดับ สูง เมื่อ ผู้ป กครองทราบข่า วก็เ กิด แรงจูง ใจในการส่ง บุต รหลานเข้า มาศึก ษาต่อ สาหรับ
อัตรากาลังก็มีผลต่ออนาคตของโรงเรียนเช่นเดียวกัน บางสาขาวิชาก็ขาดแคลนครูผู้สอน ผู้บริหารต้อง
มี power ในการหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่เติมเต็มในสาขาที่ขาดแคลน ทั้งนี้ การจัดสรรอัตรากาลัง
ครูต้องมีความเหมาะสมกับปริมาณของโรงเรียนรวมไปถึงสภาพความยากลาบากของงานในโรงเรียน
ประจา และควรมีอัตราส่วนของจานวนครูต่อจานวนนักเรียนสูง เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจาที่มีครู
ดูแลนักเรียนเกือบตลอดเวลา ต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ในกรณีที่ไม่
สามารถหาบุคลากรที่เป็นข้าราชการได้ ต้อมีการคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในกรณีการจ้างงาน
โรงเรียนต้องกาหนดแนวทางการคัดเลือกครูสายผู้สอนและครูหอพัก ให้มีวัยวุฒิที่เหมาะสมกับสภาพงาน
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มีคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถสู ง มีความอดทน เสี ยสละ ทุ่ม เทในการปฏิบัติง านและควรมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประจา ซึ่งบุคลากรของโรงเรียนควรได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะ สาหรับศิษย์เก่านั้น โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ศิษย์
เก่ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดึงศิษย์เก่า ภาคีต่างๆ เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนอย่างหลากหลายเพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน มีหอพักนักเรียนและบุคลากรที่ทันสมัย ค่อนข้างสะดวกสบายและมี
บริการต่างๆ ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตและเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดหาสาธารณูปโภคที่เหมาะสม โดยเฉพาะ
ด้านแหล่งน้า ซึ่งสาคัญมากเนื่องจากในฤดูแล้งโรงเรียนไม่มีน้าไว้ใช้อุปโภคอย่างเพียงพอ มีโรงอาหาร
ที่สะอาดถูกหลักโภชนาการและอนามัย มีอาหารที่เป็นประโยชน์และมีความหลากหลาย ผู้ประกอบการ
ต้องเห็นประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับมากกว่าประโยชน์ที่ตนจะได้รับแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการไม่
ขาดทุน เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้คัดสรรวัตถุดิบที่ดีมาประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียน มีห้องสมุดที่
ทันสมัย มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครันสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบสื่อสารแบบไร้สาย อินเตอร์เน็ต
จากที่ใดก็ได้ในโรงเรียน มีหนังสือที่ทันยุคสมัยหรือสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เหมาะสมกับความต้องการ
และความสนใจของนั กเรี ย นเป็ น หลั ก โรงเรีย นควรสร้า งช่อ งทางติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียนบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ ต เพื่อให้สังคมภายนอกรับทราบการดาเนินงานของโรงเรียน เช่น Facebook
Line Instagram เป็นต้น รวมถึงการมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพสังคม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การก่อตั้ง เปิดห้องเรียนที่เน้นตามความถนัด
1.7.4 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 3 คน มี
ความเห็นสอดคล้องกัน คือ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วย
วัตถุประสงค์พิเศษ ดังนั้น โรงเรียนจึงควรมีความพิเศษ มีความเฉพาะที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป
การพัฒนาโรงเรียนหรือทิศทางการพัฒนาควรมีการกาหนด roadmap โดยเฉพาะ ซึ่งต้องคานึงถึง
ความสาเร็จหรือประสิทธิผลในการบริห าร และความสมพระเกีย รติ เป็น หลัก ทั้ง นี้ใ นการบริหาร
โรงเรียนควรให้ความสาคัญกับผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน รวมไปถึงต้องมีการจัดองค์กรภายในหรือที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพื่อประโยชน์ ในการบริหารโรงเรียน เช่น มูลนิธิเพื่อการศึกษา สมาคมครูและ
ผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น เพราะบุคคลและองค์การเหล่านี้จะช่วยให้
การบริหารเป็นไปอย่างราบรื่น รวมไปถึงการกระชับความสัมพันธ์กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่เป็น
โรงเรียนแม่ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เพื่อเสริมความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ส่งเสริม
ให้เป็นโรงเรียนที่เน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนเฉพาะทาง และต้องเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
ศิษย์เก่า ภาคีต่างๆ มีส่ว นร่ว มหรือบทบาท รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาหรือเข้ามาพัฒนา
โรงเรียนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอีกทางหนึ่ง หน่วยงานต้นสังกัดต้องกากับ ติดตาม ดูแล
การดาเนินงานของโรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการถวายรายงานผลการดาเนินงานหรือ
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การบริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมหรือเศรษฐกิจ ควรทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของโรงเรียน และโรงเรียนออกนอกระบบเต็มรูปแบบ อาจลดความเป็น
ระบบราชการลง มีบอร์ดบริหารเช่นเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ต้องมีการประสานหน่วยงาน
หรือนักวิจัยภายนอกให้ทาการศึกษา วิจัยความสาเร็จของศิษย์เก่า เพราะความสาเร็จของศิษย์เก่าจะ
สะท้อนความเข้มแข็งทางวิชาการที่โรงเรียนมีให้จนศิษย์ เก่าสามารถประสบความสาเร็จในการดาเนิน
ชีวิต เนื่องจากโรงเรียนนี้มีลักษณะประจาการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาครู พัฒนานักเรียนหรือการจัด
กิจกรรมในโรงเรีย นจึง มีข้อ ได้เ ปรีย บ คุณ ภาพทางการศึก ษาของโรงเรีย นจึง ต้อ งมีมาตรฐานสูง
กว่าโรงเรียนทั่วไป ต้องกาหนดวิธีหรือแนวทางเฉพาะในการสรรหาบุคคลที่จะดารงตาแหน่งผู้บริหาร
โรงเรียน ครู/ครูผู้ช่วย เนื่องจากโรงเรียนมีลักษณะที่ต่างจากโรงเรียนทั่วไป เพราะบุคคลเหล่านี้เป็น
ตัวขับเคลื่อนกระบวนการทางานถ้าได้คนดีมีประสิทธิภาพงานที่ได้ก็จะดีและมีประสิทธิภาพด้วย ใน
การพัฒนาบุคคลโรงเรียนต้องส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเองทั้งของครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนให้มากที่สุดเพราะทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนจะเป็นผลสะท้อนของการบิหาร
ที่เกิดผลสาเร็จ ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้ครูมีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยได้รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากโรงเรียน และควรมีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้า
มาปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนและโรงเรียนเป็นหลัก ควรได้รับ การ
จัดสรรอัตรากาลังครูให้เหมาะสมกับปริมาณงานและสภาพของงานในโรงเรียนต้องมีอัตราส่วนของ
จานวนครูต่อจานวนนักเรียนสูง เพราะการดูแลนักเรียนนอกเวลาราชการเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ครูทุก
คนต้องช่วยกัน จากผลการปฏิบัติงานของครุและบุคลากรทางการศึกษาจะเป็นตัวที่จะถูกนาไปใช้ใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทน ซึ่งทางหน่วยงานต้นสังกัด ควรมีการกาหนดเกณฑ์
สาหรับเรื่องนี้เป็นการเฉพาะสาหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้แล้ว โรงเรียน
ควรมีการส่งเสริมนักเรีย นที่กาลัง จะจบการศึกษาให้มี โอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีการสร้าง
เครือข่ายโรงเรียนที่เป็นเลิศสาหรับส่งต่อนักเรียนให้เข้า ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
มหาวิทยาลัยชั้นนา โดยมีการสนับสนุนทุนการศึกษา อาจมีข้อผูกพันในการใช้ทุนให้กลับมาปฏิบัติงาน
โรงเรียน เพื่อนาความรู้ความสามารถมาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนต่อไป ด้วยความที่เป็นโรงเรียนประจา
โรงเรียนจึงควรมีบริการต่างๆที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต มีระบบบริหารจัดการหอพักที่
มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการอยู่ อาศัย และการเรียนรู้ มีระบบบริห ารจัดการอาหารเลี้ยงนักเรียนและ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความหลากหลายและถูกหลักโภชนาการ มีระบบบริหารจัดการห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้องสมุดมีความทันสมัยน่าใช้บริการ มีสถานที่ อุปกรณ์กีฬาไว้
บริการ เช่น sport club ลานกีฬาหรืออาคารอเนกประสงค์ สระว่ายน้า มีระบบ ICT ที่ทันสมัย
สัญญาณอินเตอร์เน็ตมีความแรงมากพอที่นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้และการสื่อสารกับ
ครูผู้สอนโดยใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ Smart Phone ได้ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มระบบช่อง
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ทางการสื่อสารของโรงเรียนกับสังคมอย่างมี ประสิทธิภาพ เช่น Facebook Line Instagram เป็นต้น
เพื่อเป็นการประชาสัม พัน ธ์โ รงเรีย น ควรมี บ ริก ารรถรับ ส่ง นัก เรีย นที่มีภูมิลาเนาที่ห่างไกลจาก
โรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่มีภูมิลาเนาในเขตจังหวัดราชบุรี รวมไปถึงปรับค่าใช้จ่ายต่างๆของโรงเรียน
(ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา/ค่าเทอม) ให้มีความเหมาะสมและมีความคุ้มค่า เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ตัดสินใจของผู้ปกครอง นักเรียน ในการเข้ามาศึกษา
1.7.5 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5 คือ กลุ่มผู้มีอุปการคุณ จานวน 2 คน มีข้อคิดเห็นที่
สอดคล้องกัน ดังนี้ โรงเรียนต้องให้ความสาคัญกับผู้อุปถัมภ์โรงเรียน รวมไปถึง การให้ความสาคัญกับ
การจัดองค์กรภายในหรือที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพื่อประโยชน์ ในการบริหารโรงเรียน เช่น มูลนิ ธิเพื่อ
การศึกษา สมาคมครูและผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้ น เมื่อเวลาโรงเรียน
มีกิจกรรมควรเชิญบุคคลเหล่านี้หรือองค์กรเหล่านี้ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อ
เป็นการแสดงให้เห็นการดาเนินงานของโรงเรียนสู่สายตาคนภายนอกและเป็นการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอีกทางหนึ่ง ต้องจัดกิจกรรม จัดการเรียนรู้ให้มีความโดดเด่น มีความเป็นเอกลักษณ์ ส่งเสริม
ให้เป็นโรงเรียนที่มีวัต ถุป ระสงค์พิเ ศษเฉพาะทาง ที่เ น้น พัฒ นาความสามารถและความถนัด ของ
นักเรียน เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนที่ดาเนินงานสนองพระราชดาริฯ เป็นต้น ซึ่ง
ควรจะมีการประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา หรือโรงเรียนอื่นที่มี
ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ทั้งนี้ การบริหาร
โรงเรียนให้เกิดผลสาเร็จต้องมีการกาหนด Roadmap โดยเฉพาะและต้องสร้างความเข้าใจกับทุกคน
ในสถานศึกษาเพื่อนาสู่การปฏิบัติ ในการกาหนด Roadmap นี้ต้องคานึงถึงบริบทของโรงเรียน
ค านึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ ส มพระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถและเกิดการพัฒนาอย่างยั่ง ยืน อาจต้องได้รับการสนับสนุนการดาเนินงานจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและต้องเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้า
มามีส่ว นร่ว มหรือบทบาท รับ ผิดชอบการบริห ารจัดการศึกษา เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความ
ต้องการของสังคมและสอดคล้ องกับสภาพสังคมที่เ ปลี่ยนไป และโรงเรียนต้องมุ่งมั่นพัฒ นาต่อไป
เนื่องจากมีการแข่ง ขัน ทางการศึก ษาสูง โรงเรีย นคู่แ ข่ง ก็มีเ พิ่ม ขึ้น หน่ว ยงานต้น สัง กัด จึง ควรให้
ความสาคัญ กากับ ติดตาม ดูแลการดาเนินงานของโรงเรียนอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมี
การถวายรายงานผลการดาเนิน งานหรือ การบริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง อาจต้องมีการทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของโรงเรียน เมื่อสภาพสังคมหรือเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิด
การบริหารและดาเนินงานที่ทันยุค ทันสมัย รัฐควรให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหารตนเอง ออกนอก
ระบบอย่างเต็มรูปแบบ คล้ายกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่มีแนวโน้มลดความเป็นระบบราชการลง
สาหรับด้านบุคคล ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน ดังนี้ การบริหารงานบุคคลเป็นเรื่องที่สาคัญ
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มาก ควรใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการพัฒนา
บุคลากรของโรงเรียนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสาคัญ เพราะทุกคนที่อยู่ปฏิบัติงานในโรงเรียนล้วน
แล้วแต่เป็นกลไกลและเป็นกาลังสาคัญในการดาเนินงานของโรงเรียนจนประสบผลสาเร็จตามแนวทาง
ตามเปูาหมายที่วางไว้จนโรงเรียนมีชื่อเสียง ดังนั้น โรงเรียนที่มีลักษณะประจาเช่นนี้ ต้องได้รับการ
จัดสรรอัตรากาลังครูให้เหมาะสมกับปริมาณ ภาระงานที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งควรมีอัตราส่วนของจานวนครู
ต่อจานวนนั ก เรี ย นสู ง เนื่ อ งจากเป็ น โรงเรี ย นประจาที่ มี ค รู ดู แ ลนั ก เรี ย นเกือบตลอดเวลาควรมี
การกาหนดเกณฑ์ แนวทาง วิธีการเฉพาะ ในการสรรหาบุคคลที่จะดารงตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน
ต้องได้บุคคลที่มีความพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการพัฒนาโรงเรียน และต้องการกาหนดเกณฑ์
แนวทาง วิธีการเฉพาะในการรับย้ายข้าราชการครูหรือจ้างครูสายผู้สอน สายสนับสนุนการศึกษา และ
ครูผู้ช่วย เนื่องจากโรงเรียนมีลักษณะที่ต่างจากโรงเรียนทั่วไป ควรเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรี ยนประจา เพราะภาระงานที่ต้องปฏิบัติมากกว่าโรงเรียนทั่วไป การได้รับขวัญ
กาลั งใจ จึงเป็ นเรื่ องส าคัญ ดังนั้ น จึงควรมีการกาหนดเกณฑ์การพิจารณาเลื่ อนขั้นเงินเดือนและ
ค่ าตอบแทนเป็ นการเฉพาะส าหรั บผู้ บริ หารครู และบุ คลากรทางการศึ กษาที่ แตกต่ างจากโรงเรี ยน
ทั่ ว ไป ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เป็ น การส่ ง เสริ ม ภาพพจน์ ข องตั ว ครู แ ละ
ภาพลักษณ์ของโรงเรียน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษา และ
ต้องให้ทั้งครูที่อยู่เดิมและครูที่เพิ่งมาปฏิบัติหน้าที่ศึกษาดูงานในโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศและประสบ
ความสาเร็จในการบริหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการจัดกลุ่มหมุนเวียนกันโดยใช้เวลาใน
การปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ เนื่องจากโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจา ทาเล ที่ตั้ง
ของโรงเรียนจึงต้องอยู่ไกลสังคมเมือง ดังนั้น การมีบริการรถรับส่งไว้บริการนักเรียนและผู้ปกครองใน
สัปดาห์กลับบ้านเป็นเรื่องที่ควรทา และต้องบริการทั้งนักเรียนที่มีภูมิลาเนาต่างจังหวัดและในจังหวัด
ราชบุรี เพื่อเป็นการสร้างจุดขายของโรงเรียนและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง เป็นกลวิธีที่สามารถ
ให้เกิดความเชื่อมั่นในการส่งบุตรหลานมาเรียนอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อ เช่น ค่าบารุงการศึกษา สาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวก เนื่องจาก
ผู้ปกครองและนักเรียนก็คาดหวังว่า การใช้ชีวิตในโรงเรียนประจาต้องคล้ายกับบ้าน โรงเรียนจึงควรมี
กลยุทธ์ในการดึงนักเรียนให้เข้ามาศึกษาที่นี่ เช่น การปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าบารุงการศึกษา
ค่าเสื้อผ้า ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ มีทุนเรียนฟรีจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี
โดยไม่คานึงถึงฐานะ เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด และควรมีทุนการศึกษาส่งเรียนต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นไป โดยอาจมีข้อผูกพันในการให้ทุน กลับมาใช้ทุนโดยการเป็นครูสอนในโรงเรียน ด้าน
ความเป็นอยู่ หอพักอาศัยต้องมีความทันสมัย น่าอยู่ มีสิ่งอานวยความสะดวก มีห้องสมุดที่ทันสมัยไว้
บริการ มีลานกีฬา อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ดนตรีตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน มีอาหาร
เลี้ยงนักเรียนที่มีความหลากหลาย มีค วามสะอาด มีค วามเป็น ระบบ และมีร ะบบการสื่อสารบน
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เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ทันสมัย ที่นักเรียนและครูสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ได้ทุกที่ทุกเวลา และ
สามารถสื่อสารกับครูผู้สอนโดยใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ได้ หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งและต้องมีความสอดคล้องทันสมัยกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น หลักสูตรสองภาษา (ไทย-จีน, ไทย-อังกฤษ) รวมไปถึงต้องตอบสนอง
ความสนใจและความถนัดขอนักเรียนได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
1.7.6 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 6
ผู้เ ชี่ย วชาญกลุ่ม ที่ 6 คือ กลุ่ม ศิษ ย์เ ก่า จานวน 2 คน มีข้อ คิด เห็น ที่
สอดคล้องกัน ดังนี้ ควรดึงศิษย์เก่าและภาคีต่างๆ เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนและควรให้มีการศึกษา วิจัย
ความสาเร็จของศิษย์เก่า จากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก เนื่องจากความสาเร็จของศิษย์เก่าส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจากความเข้มแข็งทางวิชาการที่โรงเรียนมีให้จนศิษย์เก่าสามารถประสบความสาเร็จใน
การดาเนินชีวิต และต้องมีการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านตัว
บุคคล ให้มีการจัดตั้งองค์กรภายในที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่น มูลนิธิเพื่อการศึกษา สมาคมครูและ
ผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น หรือภาคเอกชนรวมไปถึงผู้อุปถัมภ์ ผู้
มีอุป การคุณแก่โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนให้มี
ส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ร่วมกันกาหนดทิศทาง กาหนดแผน
กลยุทธ์ เพื่อประโยชน์ในการบริห ารโรงเรีย นที่จ ะนาไปสู่ก ารปฏิบัติใ ห้เ กิด ผลที่เ หมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยต้องให้สมพระเกีย รติส มเด็จ พระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีน าถและเกิดการพัฒนา
โรงเรียนในทุกด้านอย่างยั่งยืน หน่วยงานต้นสังกัดต้องให้คามสาคัญ ดูแล กากับติดตามการดาเนินงาน
ของโรงเรียนอย่างจริงจัง รวมทั้งให้มีการถวายรายงานผลการดาเนินงานหรือการบริหารโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง การพัฒ นาโรงเรีย นแห่งนี้ต้องอาศัยความร่ว มมือ จากหลายฝุาย ซึ่งอาจต้องประสานและ
กระชับความสัมพันธ์กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่ง เป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกัน เพราะแต่เดิม
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการ ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะทาง และมีอิสระในการ
บริหารตนเองของโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมี
ระบบการบริหารและการจัดการที่มีแนวโน้มลดความเป็นระบบราชการลงทั้งนี้การที่จะเปลี่ยนแปลง
ไปลักษณะนี้ได้อาจต้องการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของโรงเรียน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพสังคมหรือเศรษฐกิจด้วย แต่ยังต้องมีความสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารก่ อ ตั้ ง โงเรียนและ
สภาพสังคม นักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยสมัยก่อนต้องผ่านการสอบคัดเลือกถึงได้เข้า
มาศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้ แต่ปัจจุบันด้วยยุคสมัยและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการรับย้ายนักเรียน
เข้ามาโดยไม่ผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งนักเรียนที่รับเข้ามาถ้าผลการเรียนดี ความประพฤติดีก็ถือว่าดี
ไปแต่ถ้ามีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนได้ ดังนั้น ต้อง
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ปรับเปลี่ยนวิธีการในการคัดเลือกนักเรี ยนใหม่ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและต้อง
สอดคล้อ งกับ สภาพสัง คมด้ว ย และด้ว ยการแข่ง ขัน ทางการศึก ษาของโรงเรียนอื่นๆที่มีมากขึ้น
โรงเรียนต้องมีการปรับกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับนักเรียนคือ มีการให้ทุนการศึกษาในขณะที่นักเรียนศึกษาอยู่
ในโรงเรียนโดยดูจากผลการเรีย นและความประพฤติเป็นเกณฑ์ โดยไม่มีข้อผูกพันในการใช้ทุน หรือมี
การให้ทุนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นคือในระดับอุดมศึกษา แต่อาจต้องมีข้อผูกพันในการใช้ทุน มอง
การณ์ ไ กลออกไปเลยให้ ก ลั บ มาใช้ ทุ น โดยการเป็ น ครู ส อนที่ โ รงเรี ย นแห่ ง นี้ ห รื อ ต้ อ กลั บ มาท า
คุณประโยชน์ให้โรงเรียน สาหรับด้านผู้บริห ารหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องมีการการกาหนดคุณลักษณะ
ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเฉพาะและพิเศษ เพราะในตาแหน่งผู้บริหารนี้ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเข้ามาบริหาร
โรงเรียน สาหรับครูผู้สอนก็เช่นเดียวกัน ควรมีการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ และต้องมีการกาหนด
ค่าตอบแทนหรือสวัส ดิการที่เ หมาะสม รวมไปถึงส่ง เสริมให้ครูไ ด้รับ การพัฒ นาทั้งด้านการศึกษา
ต่อ การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน โรงเรียนต้องมีสิ่ง
อานวยความสะดวกให้เหมือนกับ บ้า น เพราะโรงเรียนเป็นเหมือนบ้า นหลังที่ส อง มีระบบบริห าร
จัดการอาหารเลี้ยงนักเรียนและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ถูกสุขอนามัย ถูกหลักโภชนาการและมีเมนู
หลากหลายไม่จาเจ มีหอพักที่สะอาด น่าพักอาศัยมีอุปกรณ์อานวยความสะดวกครบครัน เอื้อต่อการ
อยู่อาศัยและการเรียนรู้ มีสถานที่ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ดนตรี ไว้บริการตามความสนใจและความ
ถนัดของนั กเรี ย น เช่น sport club ลานกีฬาหรือ อาคารอเนกประสงค์ สระว่ายน้า และมีระบบ
บริหารจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรปรับค่าใช้จ่าย ให้มีความเหมาะสม
และมีความคุ้มค่าและมีบริการรถรับ ส่งนักเรียนที่มีภูมิลาเนาที่ห่างไกลจากโรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่
มีภูมิลาเนาในเขตจังหวัดราชบุรี มีระบบ ICT การสื่อสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตที่ทันสมัย นักเรียน
สามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้และ สื่อสารกับครูผู้สอนโดยใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา และ
ควรใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีช่องทางการสื่อสารของโรงเรียนกับสังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น Facebook Line Instagram เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจของ
ผู้ปกครอง นักเรียน ในการเข้ามาศึกษา
1.7.7 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 7
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 7 คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวน 3 คน มีข้อคิดเห็น
ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ โรงเรียนควรออกนอกระบบและมีอิสระในการบริหารตนเองของโรงเรียนอย่าง
เต็มรูปแบบ จัดให้มีองค์กรภายในหรือที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่น มูลนิธิเพื่อการศึกษา สมาคมครู
และผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น เพื่อประโยชน์ ในการบริหารโรงเรียน
ให้ความสาคัญผู้อุปถัมภ์หรือผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน รวมไปถึงคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของโรงเรียน ภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมหรือบทบาท รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
ร่ว มกัน กาหนด Roadmap ในการดาเนิน งาน เพื่อ ให้ส มพระเกีย รติส มเด็จ พระนางเจ้าฯ
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พระบรมราชินีนาถและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนาไปสู่การปฏิบัติจนเป็นที่ประจักษ์ ส่งเสริมให้
เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะทาง โดยต้องประสานและกระชับความสัมพันธ์กับโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา เหมือนในอดีตเพื่อเสริม สร้า งความเข้มแข็ง ทางวิช าการ รวมทั้ง ควรมีการถวาย
รายงานผลการดาเนินงานหรือการบริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนต้องสร้างเครือข่ายในการส่ง
ต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่
เป็นเลิศในกรณีที่มีนักเรียนต้องการไปศึกษาต่อในโรงเรียนอื่น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียน มี
ทุนการศึกษาเรียนฟรี สาหรับนักเรียนปัจจุบันที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี โดยมีการกาหนด
คุณสมบั ติเ ป็ น เงื่อนไขในการให้ ทุน แบบให้ เ ปล่ า โดยไม่มีข้ อผู ก มัดแต่ อย่า งใดและควรส่ งเสริมให้
นักเรี ยนปัจ จุบั นที่กาลังจะจบการศึกษามีทุนการศึกษาให้ส าหรับศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึง
ปริญญาเอก ตามศักยภาพของนักเรียนสาหรับนักเรียนเรียนดีโดยมีข้อผูกพันในการใช้ทุนการศึกษาให้
กลับมาทางานเป็นครู เป็นพนักงานของโรงเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจผู้ปกครองในการส่ง
ลูกหลานเข้ามาศึกษา การที่ผลผลิตคือนักเรียนจะประสบความสาเร็จได้ ครูก็ต้องได้รับการพัฒนา
เช่นกัน ควรส่งเริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ สร้างเครือข่ายใน
การพัฒนาครูและควรส่งเริมให้ครูจบการศึกษาในระดับสูงๆ การที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนประจาทาให้มี
ข้อได้เปรียบในการมีเวลาพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่ดีให้แก่นักเรียน จึ ง ควรปรั บ
หลักสูตรของโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งและต้องมีความสอดคล้องทันสมัยกับสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนไป เช่น หลักสูตรสองภาษา (ไทย-จีน, ไทย-อังกฤษ) เป็นต้น โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็น
ภาษาหลักในการสอน เพราะโรงเรียนต้องมีคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนที่สูงกว่าโรงเรียนทั่วไป
มีระบบบริหารจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการหอพักที่มี
ประสิทธิภาพเอื้อต่อการอยู่อ าศัย และการเรียนรู้ มีระบบบริห ารจัดการอาหารเลี้ย งนักเรียนและ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีสถานที่ อุปกรณ์กีฬาไว้บริการ เช่น sport club ลานกีฬาหรืออาคาร
อเนกประสงค์ สระว่ายน้าไว้อานวยความสะดวก โดยเฉพาะควรมี บ ริก ารรถรับ ส่ง นัก เรียนที่มี
ภูมิลาเนาที่ห่างไกลจากโรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่มีภูมิลาเนาในเขตจังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่
เป็นทางเลือกในการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งลูกเข้ามาศึกษา
จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 7 กลุ่ม สามารถสรุปองค์ประกอบแนวทาง
การบริหารจัดการสาหรับอนาคต ได้ดังนี้
1. คุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนต้องสูงกว่าโรงเรียนทั่วไป
2. บทบาทของหน่วยงานต้นสังกัด
3. การบริหาร การกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของโรงเรียน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมหรือเศรษฐกิจ
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4. การถวายรายงานผลการด าเนิ น งานหรื อ การบริ ห ารโรงเรี ย นอย่ า ง
ต่อเนื่อง
5. การให้ความสาคัญแก่ผู้มีอุปการคุณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียน
6. การจัดองค์กรภายในหรือที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
7. การศึกษา วิจัยความสาเร็จของศิษย์เก่า
8. บทบาทและการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าและภาคีต่างๆ
9. การมีทุนการศึกษาเรียนฟรี (ค่าบารุงการศึกษาฟรี) สาหรับนักเรียนเรียน
ดีมีผล การเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
10. การมี ทุ น การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ถึ ง ปริ ญ ญาเอกส าหรั บ
นักเรียนเรียนดี
11. การสร้างเครือข่ายในการส่งต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับ
การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่เป็นเลิศ
12. การพัฒนาครูและบุคลากร
13. การส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะทาง
14. การสร้างสัมพันธภาพกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
15. การมีอิสระในการบริหารตนเองของโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ (ออก
นอกระบบ)
16. การใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
17. การก าหนดวิ ธี ห รื อ แนวทางเฉพาะในการสรรหาบุ ค คลที่ จ ะด ารง
ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ครู/ครูผู้ช่วย
18. การจัด สรรอัต รากาลั งครูและมีอัตราส่ ว นของจานวนครูต่ อจานวน
นักเรียนสูง
19. การกาหนดเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็น
การเฉพาะสาหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
20. การกาหนดแนวทางการคัดเลือกครูสายผู้สอนและครูหอพัก ในกรณี
การจ้างงาน
21. การปรับค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา/ค่าเทอม) ให้มีความ
เหมาะสมและมีความคุ้มค่า
22. ระบบบริหารจัดการสาธารณูปโภค หอพักและสิ่งอานวยความสะดวก
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23. บริการรถรับ ส่งนักเรีย นที่มีภูมิลาเนาที่ห่างไกลจากโรงเรียน รวมถึง
นักเรียนที่มีภูมิลาเนาในเขตจังหวัดราชบุรี
24. ระบบบริหาร ICT ทันสมัย
25. ปรั บ หลั กสูตรของโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งและต้องมี
ความสอดคล้องทันสมัยกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 19 คน ผู้วิจัย
ได้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จานวน 7 องค์ประกอบ
คือ 1) บริบทของโรงเรียนด้นกายภาพ 2) บริบทอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 3) หน่วยงานต้นสังกัด
4) โรงเรียน/สถานศึกษา 5) ผู้บริหาร 6) ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 7) การบริหารจัดการ
สาหรับอนาคต ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ผู้ วิจัยได้นาข้อมูลมาสังเคราะห์ เนื้อหา (Content synthesis)
และพัฒนาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ เพื่อรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 โดยผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่ากลับไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่มเดิมจานวน 19 คน ได้ผลการศึกษาดังข้อ 2
2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นและความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ จากการ
ใช้เทคนิค EDFR รอบที่ 2
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจานวน 19 คน ได้ตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 7
องค์ ป ระกอบ คื อ 1) บริ บ ทของโรงเรี ย นด้ น กายภาพ 2) บริ บ ทอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โรงเรี ย น
3) หน่วยงานต้นสังกัด 4) โรงเรียน/สถานศึกษา 5) ผู้บริหาร 6) ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
7) การบริหารจัดการสาหรับอนาคต ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ผู้วิจัยได้ นาข้อมูลมาสังเคราะห์ เนื้อหา
(Content synthesis) และพัฒนาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (ratting scale) 5 ช่วง
คะแนน ได้จานวน 106 ข้อกระทงคาถาม โดยแบ่งเป็น
1. องค์ประกอบด้านบริบทของโรงเรียน สกัดข้อคาถามได้จานวน 8 ข้อกระทงคาถาม
2. องค์ประกอบด้านบริบทอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน สกัดข้อคาถามได้จานวน 8 ข้อ
กระทงคาถาม
3. องค์ประกอบด้านหน่วยงานต้นสังกัด สกัดข้อคาถามได้จานวน 8 ข้อกระทงคาถาม
4. องค์ประกอบด้านโรงเรียน/สถานศึกษา สกัดข้อคาถามได้จานวน 20 ข้อกระทง
คาถาม
5. องค์ประกอบด้านผู้บริหาร สกัดข้อคาถามได้จานวน 19 ข้อกระทงคาถาม
6. องค์ประกอบด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา สกัดข้อคาถามได้จานวน 11 ข้อ
กระทงคาถาม
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7. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการสาหรับอนาคต สกัดข้อคาถามได้ จานวน 32
ข้อกระทงคาถาม
จากนั้ น ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งได้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผู้ เ ชี่ ย วชาญกลุ่ ม
เดียวกับการวิจัยในรอบแรกอีกครั้ง ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating scale) เพื่อให้
ผู้เ ชี่ย วชาญแสดงระดับ ความคิด เห็น แล้ว ทาการวิเ คราะห์ข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากแบบสอบถามเพื่อ หา
ค่ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) เป็น
รายข้อกระทงคาถาม เพื่อนาไปใช้ในการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการให้เกิดใน
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 ซึ่งผู้วิจัยขอนาเสนอตามลาดับตัวแปรที่วิเคราะห์
ได้ดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัยด้านบริบทของโรงเรียนด้านกายภาพ ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านบริบทของโรงเรียนด้านกายภาพ
ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

4.5

0.5

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

4.0

4.0

0

2.0

เห็นด้วย

ไม่
สอดคล้อง

4.0

4.0

0

1.0

เห็นด้วย

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

4.5

0.5

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

4.5

0.5

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

ความสอดคล้อง

0.5

ระดับความคิดเห็น

4.5

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

5.0

มัธยฐาน (Md.)

รายการ

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

1.บริบทของโรงเรียนด้านกายภาพ

1.

2.

3.

4.
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สภาพหรือสถานการณ์
ทางสังคมในปัจจุบัน
ส่งผลต่อการ
ดาเนินงานหรือการ
บริหาร
ความผันผวนทาง
การเมืองส่งผลต่อ
นโยบายในการบริหาร
สภาพเศรษฐกิจส่ง
ผลกระทบต่อรายได้
ของผู้ปกครอง
การได้รับการสนับสนุน
งบ ประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก
องค์กรอิสระหรือ
เครือข่ายเพื่อการ
บริหาร

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านบริบทของโรงเรียนด้านกายภาพ (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

8.

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

7.

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

6.

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

4.0

4.0

0

1.0

เห็นด้วย สอดคล้อง

4.0

4.0

0

1.0

เห็นด้วย

สอดคล้อง

4.0

4.0

0

2.0

เห็นด้วย

ไม่
สอดคล้อง

4.0

4.0

0

1.0

เห็นด้วย

ไม่
สอดคล้อง
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การศึกษาและวิจัย
การจัดการศึกษาเป็น
ประจาทุกปี เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะใน
การบริหารงานและ
ติดตามผลการ
ดาเนินงานในรอบปี
การพัฒนาของโรงเรียน
อื่นที่มีจานวนมากขึ้น
ทาให้โรงเรียนมีคู่แข่ง
เนื่องจากผู้เรียนมีทาง
เลือกเพิ่มมากขึ้น
สถานที่หรือสภาพที่ตั้ง
ของโรงเรียน
ความปลอดภัยใน
โรงเรียน เนื่องจาก
สถานที่ตั้งของโรงเรียน
อยู่ไกลสังคมเมือง

มัธยฐาน (Md.)

5.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)
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จากตารางที่ 5 จะเห็ น ได้ว่า องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัย ด้านบริบทของโรงเรียนด้านกายภาพนี้มีผู้เชี่ยวชาญแสดงระดับความคิดเห็นที่
เห็นด้วยอย่างยิ่งต้องการให้เกิดอยู่ในระดับมากที่สุด ( 4.5 ≤ Md. ≤ 5.0 ) จานวน 5 ข้อคาถาม ดังนี้
สภาพหรื อสถานการณ์ทางสั งคมในปัจจุบันส่ งผลต่อการดาเนินงานหรือการ
บริหาร, สภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ปกครอง, การได้รับการสนับสนุนงบ ประมาณ
จากหน่วยงานภายนอก องค์กรอิสระหรือเครือข่ายเพื่อการบริหาร, การศึกษาและวิจัย การจัดการศึกษา
เป็นประจาทุกปี เพื่อเสริม สร้างสมรรถนะในการบริหารงานและติดตามผลการดาเนินงานในรอบปี ,
การพัฒนาของโรงเรียนอื่นที่มีจานวนมากขึ้น ทาให้โรงเรียนมี คู่แข่ง เนื่องจากผู้เรียนมีทางเลือกเพิ่ม
มากขึ้น และมีผู้เชี่ยวชาญแสดงระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วย ต้องการให้เกิดอยู่ในระดับมาก (3.50 ≥
Md. ≥ 4.49) จานวน 3 ข้อคาถาม ซึ่งทุกข้อคาถามมีค่า Md.= 4.0 คือ ความผันผวนทางการเมือง
ส่งผลต่อนโยบายในการบริ ห าร, สถานที่ห รือ สภาพที่ตั้ง ของโรงเรีย น, ความปลอดภัย ในโรงเรียน
เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ไกลสังคมเมือง ซึ่งทุกข้อมีค่า Md. = 5.0
เมื่อทาการวิเคราะห์หาความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อ
กระทงคาถามนั้น โดยพิจ ารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Q.R. ≤ 1.5) ร่วมกับค่าความแตกต่าง
ระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐาน (Mo. – Md. ≤ 1) พบว่า ข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกัน จานวน 6 ข้อกระทงคาถาม โดยเรียงลาดับจากความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมากที่สุด ดังนี้
ข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด มีค่า Q.R. =
0.25, Mo. – Md. = 0 คื อ สภาพเศรษฐกิ จ ส่ ง ผลกระทบต่ อ รายได้ ข องผู้ ป กครอง รองมาเป็ น
ข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องมากรองลงมา มีค่า Q.R. = 1.0, Mo. – Md. =0
คือ การศึกษาและวิจัย การจัดการศึกษาเป็นประจาทุกปี เพื่อเสริม สร้างสมรรถนะในการบริหารงาน
และติดตามผลการดาเนินงานในรอบปี, การพัฒนาของโรงเรียนอื่นที่มีจานวนมากขึ้น ทาให้โรงเรียนมี
คู่แข่ง เนื่องจากผู้เรียนมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น สภาพหรือสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันส่งผลต่อการ
ดาเนินงานหรือการบริหาร, ได้รับการสนับสนุนงบ ประมาณจากหน่วยงานภายนอก องค์กรอิสระหรือ
เครือข่ายเพื่อการบริหาร และสถานที่หรือสภาพที่ตั้งของโรงเรียน
และมีข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน จานวน 2 ข้อ
กระทงคาถาม ซึ่งมีค่า Q.R. = 2.0, Mo. – Md. = 0 คือ ความผันผวนทางการเมืองส่งผลต่อนโยบาย
ในการบริหาร และความปลอดภัยในโรงเรียน เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ไกลสังคมเมือง เมื่อ
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่มีข้อกระทงคาถามเดียวกับแบบสอบถามในรอบที่ 2 กลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ยืนยันความคิดเห็นอีกครั้ง โดยแสดงค่ามัธ ยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และตาแหน่ง คาตอบของ
ผู้เชี่ยวชาญท่านแล้วนามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติอีกครั้ง พบว่า ข้อกระทงคาถาม ความผันผวนทาง
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การเมืองส่งผลต่อนโยบายในการบริหาร ความปลอดภัยในโรงเรียน เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงเรียน
อยู่ไกลสังคมเมือง มีค่า Q.R. = 1.0 และมีค่า Mo. – Md. = 0 ซึ่งแปลผลได้ว่าผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมี
ความเห็นสอดคล้องกัน
2.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรี ยนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัยด้านบริบทอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านบริบทอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
สอดคล้อง
อย่างยิ่ง

5.0

4.5

0.5

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

4.5

0.5

1.0

เห็นด้วย
สอดคล้อง
อย่างยิ่ง

ความสอดคล้อง

มัธยฐาน (Md.)

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

ฐานนิยม (Mo.)

1.0

ความสอดคล้อง

0

ระดับความคิดเห็น

5.0

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

5.0

มัธยฐาน (Md.)

รายการ

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

2. บริบทอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.

2.
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การกากับและส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษาในทุกด้านที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
โรงเรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องของผู้มสี ่วน
เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของโรงเรียน เช่น
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ชุมชน สมาคมครู
และผู้ปกครอง มูลนิธิเพื่อ
การศึกษา เป็นต้น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดง
บทบาทกึ่งนโยบายและกึ่ง
การบริหาร แต่เน้นการ
ทางานร่วมกันในลักษณะของ
หุ้นส่วนโดยไม่แสวงประโยชน์
ทับซ้อนจากกิจการของ
โรงเรียน
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านบริบทอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน (ต่อ)
ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

1.0

เห็นด้วย
สอดคล้อง
อย่างยิ่ง

5.0

4.5

0.5

1.0

เห็นด้วย
สอดคล้อง
อย่างยิ่ง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

ความสอดคล้อง

มัธยฐาน (Md.)

0.5

ระดับความคิดเห็น

ฐานนิยม (Mo.)

4.5

ความสอดคล้อง

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

5.0

ระดับความคิดเห็น

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

4.

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียศึกษา
ระเบียบ กฎเกณฑ์และ
ข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับงานในบทบาท
หน้าที่ให้ชัดเจน
การอุทิศตน และใช้ความรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์ของมีส่วน
เกี่ยวข้องหรือผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อช่วยโรงเรียน
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
เป็นสาคัญ

มัธยฐาน (Md.)

3.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

สอดคล้อง
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านบริบทอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

8.

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

7.

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

6.

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

4.0

4.0

0

1.0

เห็นด้วย

สอดคล้อง

4.0

4.0

0

1.0

เห็นด้วย

สอดคล้อง
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การประชาสัมพันธ์ความ
เคลื่อนไหว กิจกรรม ผลการ
พัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาสู่ชุมชนของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียของโรงเรียน
ความผูกพันต่อโรงเรียนของ
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ความสาเร็จของศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบันซึ่งแสดงถึงความ
เป็นคนคุณภาพ ส่งผลต่อ
ชื่อเสียงของโรงเรียน
ความภาคภูมิใจของบุคลากร
ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าทีม่ ี
ต่อโรงเรียน

มัธยฐาน (Md.)

5.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)
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จากตารางที่ 6 จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัย ด้านบริบทอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน มีผู้เชี่ยวชาญแสดงระดับความคิดเห็นที่
เห็นด้วยอย่างยิ่งต้องการให้เกิดอยู่ในระดับมากที่สุด ( 4.5 ≤ Md. ≤ 5.0 ) จานวน 7 ข้อคาถาม โดย
เรียงจากข้อคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญต้องการให้เกิดมากที่สุด ดังนี้
ข้อกระทงคาถมที่ผู้เชี่ยวชาญต้องการให้เกิดมากที่สุด มีค่า Md. = 5.0 คือ การ
กากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาในทุกด้านที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนอย่าง
จริง จัง และต่อ เนื่อ งของผู้มีส่ว นเกี่ย วข้อ งหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน เช่น คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สมาคมครูและผู้ปกครอง มูลนิธิเพื่อการศึกษา เป็นต้น , การอุทิศตน
และใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ของมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อช่วย
โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เป็นสาคัญ, การประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว
กิจกรรม ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาสู่ชุมชนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของโรงเรีย น, ความผูกพัน ต่อโรงเรียนของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน , ความสาเร็จ ของศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันซึ่งแสดงถึงความเป็นคนคุณภาพ ส่งผลต่อชื่อเสียงของโรงเรียน, รองมาเป็นข้อกระทง
คาถามที่ผู้เชี่ยวชาญต้องการให้เกิดมากที่สุดในระดับรองลงมา ซึ่งมีค่าMd. = 4.5 คือ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียแสดงบทบาทกึ่งนโยบายและกึ่งการบริหาร แต่เน้นการทางานร่วมกันในลักษณะของหุ้นส่วนโดย
ไม่แสวงประโยชน์ทับซ้อนจากกิจ การของโรงเรีย น, ผู้มีส่ว นเกี่ย วข้อ งหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียศึกษา
ระเบีย บ กฎเกณฑ์แ ละข้อ มูล สารสนเทศที่เ กี่ย วข้อ งกับ งานในบทบาทหน้า ที่ใ ห้ชัด เจน และมี
ผู้เ ชี่ย วชาญแสดงระดับ ความคิด เห็น ที่ต้อ งการให้เกิดอยู่ในระดับมาก (3.50 ≤ Md. ≤ 4.49)
จานวน 1 ข้อคาถาม คือ ความภาคภูมิใจของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่มีต่อโรงเรียน (Md. =
4.0)
เมื่อทาการวิเคราะห์หาความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อ
กระทงคาถามนั้ น โดยพิจ ารณาค่ าพิสั ยระหว่างควอไทล์ (Q.R. ≤ 1.5) ร่ว มกับ ค่า ความแตกต่าง
ระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐาน (Mo. – Md. ≤ 1) พบว่า มีข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันในทุกข้อกระทงคาถาม จานวน 8 ข้อกระทงคาถาม โดยเรียงจากกระทงคาถามที่มีความ
สอดคล้องกันมากที่สุด ดังนี้
ข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด มีค่า Q.R. =
1.0, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ การกากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาในทุกด้านที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนอย่างจริ งจังและต่อเนื่องของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของโรงเรียน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สมาคมครูและผู้ปกครอง มูลนิธิเพื่อ
การศึกษา เป็นต้น , การอุทิศตน และใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย เพื่อช่วยโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เป็นสาคัญ ,
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การประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว กิจกรรม ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาสู่ชุมชนของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน, ความผูกพันต่อโรงเรียนของศิษย์ เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน, ความสาเร็จของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันซึ่งแสดงถึงความเป็นคนคุณภาพ ส่งผลต่อชื่อเสียง
ของโรงเรีย น, ความภาคภูมิใจของบุคลากร ศิษย์ปัจ จุบันและศิษย์เก่าที่มีต่อโรงเรียน สาหรับข้อ
กระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันรองลงมา มีค่า Q.R. = 1.0, Mo. – Md. = 0.5
คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงบทบาทกึ่ง นโยบายและกึ่ง การบริห าร แต่เ น้น การทางานร่วมกันใน
ลักษณะของหุ้นส่วนโดยไม่แสวงประโยชน์ทับซ้อนจากกิจการของโรงเรียน, ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานในบทบาทหน้าที่ให้
ชัดเจน และเมื่อผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่มีข้อกระทงคาถามเดียวกับแบบสอบถามในรอบที่ 2 กลับไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันความคิดเห็นอีกครั้ง โดยแสดงค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และตาแหน่ง
คาตอบของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติอีกครั้ง พบว่า ทุกข้อกระทงคาถาม มีค่า Q.R. =
1.0 และมีค่า Mo. – Md. อยู่ร ะหว่าง 0 -0.5 ซึ่งแปลผลได้ว่าผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมีความเห็น
สอดคล้องกัน
2.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัยด้านหน่วยงานต้นสังกัด ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านหน่วยงานต้นสังกัด
ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

2.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ไม่
สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

ระดับความคิดเห็น

5.0

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

5.0

มัธยฐาน (Md.)

รายการ

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

3. หน่วยงานต้นสังกัด

1.

2.

3.

การให้ความสาคัญและการสร้าง
ความตระหนั ก ในการพั ฒ นา
โรงเรียนอย่างจริงจังตั้งแต่ระดับ
กระทรวงลงไป เนื่ องจากเป็ น
โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
แ ละ เ ป็ นโ ร ง เ รี ย นใ นก ลุ่ ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
การจัดตั้งฝุาย/กลุ่มงาน/
หน่วยงานเฉพาะใน สพฐ. เพื่อ
รับผิดชอบ ดูแลกากับ ติดตาม
การดาเนินงานของโรงเรียน
การให้โอกาสโรงเรียนในการมี
ส่วนร่วมเพื่อนาเสนอ
ประกอบการของบประมาณ
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านหน่วยงานต้นสังกัด (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง
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ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

6.

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

5.

การกาหนดเกณฑ์และจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียน
รายหัว ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่า
สาธารณูปโภค จานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
ขาดแคลน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้มี
ความเหมาะสมเป็นการเฉพาะ
สาหรับโรงเรียนประจา
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ชอบจาก
ภา ครั ฐหรื อฝุ า ย/กลุ่ มงา น/
หน่วยงานเฉพาะ เพื่อช่วยสร้างความ
เชื่ อมั่ นและภาพลั กษณ์ ที่ ดี ใ ห้
โรงเรียน
การกาหนดเกณฑ์จานวนครู
สาหรับโรงเรียนประจาเป็นกรณี
พิเศษ

มัธยฐาน (Md.)

4.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านหน่วยงานต้นสังกัด (ต่อ)
ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

8.

ก าหนดนโยบายในการรั บ
นั ก เรี ย นอย่ า งชั ด เจนและ
เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก าร
ก่อตั้งโรงเรียน
การสนับสนุนและผลักดันการ
ดาเนินงานของโรงเรียนในทุก
ด้านที่จ ะก่ อให้เกิ ดการพัฒนา
อย่ า งเข้ ม ข้ น และจริ ง จั ง โดย
คานึงและมีความสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม

มัธยฐาน (Md.)

7.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

182

183
จากตารางที่ 7 จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านหน่วยงานต้นสังกัด มีผู้เชี่ยวชาญแสดงระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่งต้องการให้เกิดอยู่ในระดับมากที่สุด (4.5 ≤ Md. ≤ 5.0 ) ทุกข้อกระทงคาถาม จานวน 8 ข้อ
คาถาม ดังนี้
การให้ความสาคัญและการสร้างความตระหนักในการพัฒนาโรงเรียนอย่างจริงจัง
ตั้งแต่ระดับกระทรวงลงไป เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีวัต ถุป ระสงค์พิเ ศษและเป็น โรงเรีย นในกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกีย รติ , การจัดตั้งฝุาย/กลุ่มงาน/หน่วยงานเฉพาะในสพฐ. เพื่อรับผิดชอบ ดูแล
กากับ ติดตามการดาเนิน งานของโรงเรียน, การให้โ อกาสโรงเรียนในการมีส่ว นร่ว มเพื่อ นาเสนอ
ประกอบการของบประมาณ, การกาหนดเกณฑ์และจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนรายหัว
ค่ า จ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ค่ า สาธารณู ป โภค จานวนครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ข าดแคลน
ค่า สาธารณูป โภคค่า ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้มีความเหมาะสมเป็นการเฉพาะ
สาหรับโรงเรียนประจา, มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบจากภาครัฐหรือ
ฝุาย/กลุ่มงาน/หน่วยงานเฉพาะ เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้โรงเรียน, การกาหนด
เกณฑ์จานวนครูสาหรับโรงเรียนประจาเป็นกรณีพิเศษ, กาหนดนโยบายในการรับนักเรียนอย่างชัดเจน
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน, การสนับสนุนและผลักดันการดาเนินงานของโรงเรียน
ในทุกด้านที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเข้มข้นและจริงจังโดยคานึงและมีความสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทุกข้อกระทงคาถาม มีค่า Md. = 5.0
เมื่อทาการวิเคราะห์หาความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อ
กระทงคาถามนั้น โดยพิจ ารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Q.R. ≤ 1.5) ร่ว มกับ ค่าความแตกต่าง
ระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐาน (Mo. – Md. ≤ 1) พบว่า มีข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันในทุก ข้อ กระทงคาถาม จานวน 7 ข้อกระทงคาถาม โดยเรียงจากความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันมากที่สุด ดังนี้
ข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญแสดงความเห็นมีความสอดคล้องกันมากที่สุด มีค่า
Q.R. = 0.25, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ การกาหนดเกณฑ์และจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียน
รายหัว ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าสาธารณูปโภค จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน ค่า
สาธารณูปโภคค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้มีความเหมาะสมเป็นการเฉพาะสาหรับ
โรงเรียนประจา สาหรับข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญแสดงความเห็นมีความสอดคล้องกันรองลงมา
มีค่า Q.R. = 1.0, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ การให้ความสาคัญและการสร้างความตระหนักในการ
พัฒนาโรงเรียนอย่างจริงจังตั้งแต่ระดับกระทรวงลงไป เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
และเป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ, การให้โอกาสโรงเรียนในการมีส่วนร่วมเพื่อนาเสนอ
ประกอบการของบประมาณ, มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบจากภาครัฐ
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หรือฝุาย/กลุ่มงาน/หน่วยงานเฉพาะ เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้โรงเรียน, การ
กาหนดเกณฑ์จานวนครูสาหรับ โรงเรีย นประจาเป็นกรณีพิเศษ, กาหนดนโยบายในการรับนักเรียน
อย่างชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน, การสนับสนุนและผลักดัน การดาเนินงาน
ของโรงเรี ย นในทุ ก ด้ า นที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม ข้ น และจริ ง จั ง โดยค านึ ง และมี ค วาม
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และพบข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไม่สอดคล้อง
กันในทุกข้อกระทงคาถาม จานวน 1 ข้อกระทงคาถาม คือ การจัดตั้งฝุาย/กลุ่มงาน/หน่วยงานเฉพาะ
ในสพฐ. เพื่อรับผิดชอบ ดูแลกากับ ติดตามการดาเนินงานของโรงเรียน (Q.R. = 2.0, Mo. – Md. = 0)
และเมื่อ ผู้วิจัย นาแบบสอบถามที่มีข้อ กระทงคาถามเดีย วกับ แบบสอบถามในรอบที่ 2 กลับไปให้
ผู้เชี่ยวชาญยืนยันความคิดเห็นอีกครั้ง โดยแสดงค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และตาแหน่ง
คาตอบของผู้เชี่ยวชาญท่านแล้วนามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติอีกครั้ง พบว่า ข้อกระทงคาถาม การจัดตั้ง
ฝุาย/กลุ่มงาน/หน่วยงานเฉพาะในสพฐ. เพื่อ รับ ผิด ชอบ ดูแ ลกากับ ติด ตามการดาเนิน งานของ
โรงเรียนที่มี่ค่า จากเดิมมีค่า Q.R. = 2.0, Mo. – Md. = 0 เป็น Q.R. = 1.0, Mo. – Md. = 0 แปล
ความหมายได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
2.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัยด้านโรงเรียน/สถานศึกษา ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านโรงเรียน/สถานศึกษา
ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

ความสอดคล้อง

0

ระดับความคิดเห็น

5.0

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

5.0

มัธยฐาน (Md.)

รายการ

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

4. โรงเรียน/สถานศึกษา
1.
2.

3.

4.

ชื่อเสียง เกียรติคุณและภาพลักษณ์
ของโรงเรียนเป็นที่ทราบและนิยม
ของสังคม
การสร้าง รักษาและส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของโรงเรียนให้มี
ชื่อเสียง
การจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็น
จุดเน้นหรือจุดเด่นของโรงเรียนซึ่ง
โรงเรียนจะต้องปฏิบัติจนได้รับการ
ยอมรับจากบุคคลทั้งในชุมชนและ
ในวงกว้ า งเนื่ อ งจาก สะท้ อ น
คุณลักษณะเฉพาะของผู้เรียน
การ มี ธ ร ร มนู ญ โ รง เรี ยนแ ล ะ
แผนการด าเนิ น งาน กิ จ การของ
โรงเรียนไว้เป็นบรรทัดฐานในการ
บริหารจัดการ
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านโรงเรียน/สถานศึกษา (ต่อ)
ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

6.

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง
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การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ในทุกด้านและทุกรูปแบบ
5.0
เพื่อสร้าง/รักษาภาพลักษณ์
ของโรงเรียน
การสร้างเครือข่าย
(connection)ที่ดีกับ
สถานศึกษาอื่นตลอดจน
หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
โรงเรียน โดยมีการทาบันทึก
ข้อตกลง(MOU)เพื่อสร้าง
5.0
ความร่วมมือการใช้
ทรัพยากรร่วมและเพิ่มความ
แข็งแกร่งในการบริหารและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
หรือผลการดาเนินงานของ
โรงเรียนทั้งในระดับผู้บริหาร
ครูผู้สอนระหว่างเครือข่าย

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

มัธยฐาน (Md.)

5.

รายการ

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านโรงเรียน/สถานศึกษา (ต่อ)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

9.

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

8.

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง
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นโยบายของโรงเรียนมี
ความสอดคล้องและ
คานึงถึงบริบทของ
โรงเรียน
การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพ
สังคม สามารถ
ตอบสนองและพัฒนา
ความสามารถของ
นักเรียนอย่างแท้จริง
การมีวั ฒนธรรมในการ
ทางานที่ดี โดยเน้น การ
บริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Collaborative)
มากกว่ า การเน้ น เรื่ อ ง
การแข่งขัน

มัธยฐาน (Md.)

7.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านโรงเรียน/สถานศึกษา (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

13.

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

12.

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

11.

การมี/รักษาวัฒนธรรม
หรือประเพณีอันดีงามของ
โรงเรียน
การสร้างหรือปรับกลยุทธ์
ให้มีความหลากหลายใน
การวางหรือกาหนด
นโยบายในการรับนักเรียน
นโยบายการบริหาร กฎ
ข้อบังคับของโรงเรียน
ที่แสดงหรือเน้นในเรื่อง
ต่างๆมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การก่อตั้ง
การจัดหรือมีสวัสดิการที่ดี
และมีความเหมาะสมให้กับ
บุคลากรตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ได้กาหนดไว้
อย่างชัดเจน

มัธยฐาน (Md.)

10.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านโรงเรียน/สถานศึกษา (ต่อ)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

16.

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

15.

การจัดกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อส่งเสริม
ความสามารถพิเศษและ
ทักษะชีวิตตามความสนใจ
ความสามารถและความ
ถนัดของนักเรียน
การทบทวนนวัตกรรมการ
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อ จากการสอบคัดเลือ ก
เป็นการให้โอกาส
การดูแลนักเรียนในส่วน
ของงานหอพักต้องมีลักษณะ
การดูแลและปกครอง
นักเรียนที่ใกล้เคียงกับการ
อบรมที่บ้าน

มัธยฐาน (Md.)

14.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

4.0

4.0

0

2.0

เห็นด้วย

ไม่
สอดคล้อง

4.0

4.0

0

1.0

เห็นด้วย

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านโรงเรียน/สถานศึกษา (ต่อ)
ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

19.

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

18.

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง
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การก าหนดแนวทาง/
นโยบายในการรั บส่ ง
นักเรียนอย่างชัดเจนทั้งใน
สัปดาห์กลับบ้านและไม่ใช่
สัปดาห์ กลับบ้ าน เพื่ อให้
เกิ ดแนวปฏิ บั ติ ที่ ถู กต้ อง
และเป็นแนวทางเดียวกัน
การสร้างคุณภาพใน
โรงเรียนจะก่อให้เกิด
หลักประกันความเชื่อมั่น
ความมั่นใจแก่ผรู้ ับบริการ
ทั้ ง นั ก เรี ย น ผู้ ป กครอง
ชุมชน และสังคม
ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมบริการนักเรียน
ผู้ปกครองชุมชน

มัธยฐาน (Md.)

17.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านโรงเรียน/สถานศึกษา (ต่อ)
ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

บุคลากรของ
โรงเรียนควรมี
ภาพพจน์และเกียรติ
คุณเป็นที่ยอมรับใน
สังคมอย่างกว้างขวาง

มัธยฐาน (Md.)

20.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง
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192
จากตารางที่ 8 จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านโรงเรียน/สถานศึกษา มีผู้เชี่ยวชาญแสดงระดับความคิดเห็นที่ เห็นด้วย
อย่างยิ่งต้องการให้เกิดอยู่ในระดับมากที่สุด (4.5 ≤ Md. ≤ 5.0 ) ทุกข้อกระทงคาถาม จานวน 20
ข้อคาถาม ดังนี้
ชื่อเสียง เกียรติคุณและภาพลักษณ์ของโรงเรียนเป็นที่ทราบและนิยมของสังคม,
การสร้ า ง รั ก ษาและส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ข องโรงเรียนให้มีชื่อเสียง, การจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็น
จุดเน้นหรือจุดเด่นของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะต้องปฏิบัติจนได้รับการยอมรับจากบุคคล ทั้งในชุมชน
และในวงกว้าง เนื่องจาก สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะของผู้เรียน, การมีธรรมนูญโรงเรียนและแผนการ
ดาเนินงาน กิจการของโรงเรียนไว้เป็นบรรทัดฐานในการบริหารจัดการ, การประชาสัมพันธ์โรงเรียนใน
ทุกด้านและทุกรูปแบบเพื่อสร้าง/รักษาภาพลักษณ์ของโรงเรียน, การสร้างเครือข่าย (connection) ที่
ดีกับสถานศึกษาอื่นตลอดจนหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียน โดยมี
การทาบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือ การใช้ทรัพยากรร่วมและเพิ่มความแข็งแกร่งใน
การบริห ารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือผลการดาเนินงานของโรงเรียนทั้งในระดับผู้บริหาร
ครูผู้สอนระหว่างเครือข่าย, นโยบายของโรงเรียนมีความสอดคล้องและคานึงถึงบริบ ทของโรงเรียน,
การปรับปรุงหลัก สูต รสถานศึก ษาให้ส อดคล้อ งกับ สภาพสัง คม สามารถตอบสนองและพัฒ นา
ความสามารถของนักเรียนอย่างแท้จริง , การมีวัฒนธรรมในการทางานที่ดี โดยเน้นการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม (Collaborative) มากกว่าการเน้นเรื่องการแข่งขัน, การมี/รักษาวัฒนธรรมหรือประเพณีอัน
ดีงามของโรงเรียน, การสร้างหรือปรับกลยุทธ์ให้มีความหลากหลายในการวางหรือกาหนดนโยบายใน
การรับนักเรียน, นโยบายการบริหาร กฎ ข้อบังคับของโรงเรียนที่แสดงหรือเน้นในเรื่องต่างๆมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การก่อตั้ง , การจัดหรือมีสวัสดิการที่ดีและมีความเหมาะสมให้กับบุคลากร
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจน,การจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม
ความสามารถพิเศษและทักษะชีวิตตามความสนใจ ความสามารถและความถนัดของนักเรียน, การดูแล
นักเรียนในส่วนของงานหอพักต้องมีลักษณะการดูแลและปกครองนักเรียนที่ใกล้เคียงกับการอบรมที่
บ้าน, การกาหนดแนวทาง/นโยบายในการรับ ส่งนักเรียนอย่างชัดเจนทั้ง ในสัปดาห์กลับบ้านและ
ไม่ใช่สัปดาห์กลับบ้าน เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน , การสร้างคุณภาพใน
โรงเรียนจะก่อ ให้เ กิด หลักประกัน ความเชื่อมั่น ความมั่นใจแก่ผู้รับบริก ารทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชน และสังคม, ส่งเสริมสนับ สนุนการจัดกิจกรรมบริการนัก เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน (Service
Ability), บุคลากรของโรงเรียนควรมีภาพพจน์และเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวาง ซึ่ง
ทุกข้อมีค่า Md. = 5.0 และพบว่ามีผู้เชี่ยวชาญแสดงระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วย ต้องการให้เกิดอยู่
ในระดับมาก จานวน 1 ข้อกระทงคาถาม คือ การทบทวนนวัตกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
จากการสอบคัดเลือกเป็นการให้โอกาส มีค่า Md. = 4
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เมื่อทาการวิเคราะห์หาความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อ
กระทงคาถามนั้น โดยพิจ ารณาค่า พิสัย ระหว่างควอไทล์ (Q.R. ≤ 1.5) ร่วมกับค่าความแตกต่าง
ระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐาน (Mo. – Md. ≤ 1) พบว่า มีข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันในทุกข้อกระทงคาถาม จานวน 19 ข้อกระทงคาถาม โดยเรียงลาดับได้ดังนี้
ข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด มีค่า Q.R. = 0,
Mo. – Md. = 0 การจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นจุดเน้นหรือจุดเด่นของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนจะต้อง
ปฏิบัติจนได้รับการยอมรับจากบุคคล ทั้งในชุมชนและในวงกว้าง เนื่องจาก สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะ
ของผู้เรียน, การประชาสัมพันธ์โรงเรียนในทุก ด้า นและทุก รูป แบบเพื่อ สร้า ง/รัก ษาภาพลัก ษณ์ ของ
โรงเรียน, นโยบายของโรงเรียนมีความสอดคล้องและคานึงถึงบริบทของโรงเรียน, การสร้างคุณภาพ
ในโรงเรียนจะก่อให้เกิดหลักประกัน ความเชื่อมั่น ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชน และสังคม ข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันรองลงมา มีค่า Q.R. =
0.25, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ การสร้าง รักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงเรียนให้มีชื่อเสียง,
การมีธรรมนูญโรงเรียนและแผนการดาเนินงาน กิจการของโรงเรียนไว้เป็นบรรทัดฐานในการบริหาร
จัดการ, การมีวัฒ นธรรมในการทางานที่ดี โดยเน้นการบริห ารแบบมีส่ว นร่ว ม (Collaborative)
มากกว่าการเน้นเรื่องการแข่งขัน (Q.R. = 0.25, Mo. – Md. = 0) การสร้างหรือ ปรับกลยุทธ์ให้มี
ความหลากหลายในการวางหรือกาหนดนโยบายในการรับนักเรียน (Q.R. = 0.25, Mo. – Md. = 0)
การจัดหรื อมีส วัส ดิการที่ดีและมีความเหมาะสมให้ กับบุคลากรตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้
กาหนดไว้อย่างชั ด เจน ข้ อ กระทงคาถามที่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิดเห็นสอดคล้องกันรองลงมา มีค่า
Q.R. = 1.0, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ ชื่อเสียง เกียรติคุณและภาพลักษณ์ของโรงเรียนเป็นที่ทราบและ
นิยมของสังคม, การสร้างเครือข่าย (connection) ที่ดีกับสถานศึกษาอื่นตลอดจนหน่วยงานอื่นทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียน โดยมีการทาบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อสร้างความ
ร่วมมือ การใช้ทรัพยากรร่วมและเพิ่มความแข็งแกร่งในการบริหารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือ
ผลการดาเนินงานของโรงเรียนทั้งในระดับผู้บริหาร ครูผู้สอนระหว่างเครือข่าย, การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคม สามารถตอบสนองและพัฒ นาความสามารถของนักเรียน
อย่างแท้จริง, การมี/รักษาวัฒนธรรมหรือ ประเพณีอันดีงามของโรงเรีย น, นโยบายการบริหาร กฎ
ข้อบังคับของโรงเรียนที่แสดงหรือเน้นในเรื่องต่างๆมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การก่อตั้ง , การ
จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษและทักษะชีวิตตามความสนใจ ความสามารถ
และความถนัดของนักเรียน, การดูแลนัก เรีย นในส่ว นของงานหอพัก ต้อ งมีลัก ษณะการดูแลและ
ปกครองนักเรียนที่ใกล้เคียงกับการอบรมที่บ้าน, การกาหนดแนวทาง/นโยบายในการรับ ส่งนักเรียน
อย่างชัดเจนทั้งในสัปดาห์กลับบ้านและไม่ใช่สัปดาห์กลับบ้าน เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็น
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แนวทางเดี ย วกั น , ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจัดกิจกรรมบริการนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน (Service
Ability), บุคลากรของโรงเรียนควรมีภาพพจน์และเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวาง
และยังพบว่า มีข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น ไม่สอดคล้องกันใน
ข้อกระทงคาถาม จานวน 1 ข้อกระทงคาถาม คือ การทบทวนนวัตกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้า
ศึกษาต่อ จากการสอบคัดเลือกเป็นการให้โอกาส มีค่า Q.R. = 2.0, Mo. – Md. = 0 เมื่อผู้วิจัยนา
แบบสอบถามที่มีข้อกระทงคาถามเดียวกับแบบสอบถามในรอบที่ 2 กลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันความ
คิดเห็นอีกครั้ง โดยแสดงค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์และตาแหน่งคาตอบของผู้เชี่ยวชาญท่าน
แล้วนามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติอีกครั้ง พบว่า ข้อกระทงคาถาม การทบทวนนวัตกรรมการคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อ จากการสอบคัดเลือกเป็นการให้โอกาส จากเดิมมีค่า Q.R. = 2.0, Mo. – Md.
= 0 เป็น Q.R. = 1.0, Mo. – Md. = 0 แปลความหมายได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
2.5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัยด้านผู้บริหารโรงเรียน ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านผู้บริหารโรงเรียน

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

ระดับความคิดเห็น

5.0

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

5.0

มัธยฐาน (Md.)

รายการ

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

4. โรงเรียน/สถานศึกษา

1.

2.

3.

ผู้บ ริหารเป็น กลไกส าคัญที่ จ ะ
นาความสาเร็จและเสริมสร้าง
คุ ณ ภาพทางการเรี ย นรู้ ใ ห้
เกิดขึ้นภายในองค์การนั้นๆ
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นต้ อ งเข้ า ใจ
อย่างลึกซึ้ง ในเจตนารมณ์หรือ
วัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน
และมีอุดมการณ์
มี ค วามเต็ ม ใจ ตั้ ง ใจ มี ค วาม
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า รบ ริ ห า ร
โรงเรี ย นสู ง มากเป็ น พิ เ ศษ
เนื่ อ งจากลั ก ษณะงานและ
ภาระของงานของโรงเรียน มี
ความแตกต่ า งจากโรงเรี ย น
ทั่วไป
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านผู้บริหารโรงเรียน (ต่อ)
ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

7.

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

6.

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

5.

ความสามารถในการปรับตั ว
และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ
หน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการสร้าง
เครือข่ายให้กับโรงเรียน
เป็ น นั ก สร้ า งแรงจู ง ใจ แรง
บันดาลใจในการบริหารและ
การดาเนินงาน เพื่อให้ครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ใ จ
ทุ่ม เทในการพัฒ นาโรงเรี ย น
ไป ใ น ทิ ศ ท า ง เ ดี ย วกั น ใ ห้
องค์กรประสบความสาเร็จ
ความสามารถในการระดมทุน
หรือทรัพยากรเพื่อพัฒนา
โรงเรียน

มัธยฐาน (Md.)

4.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านผู้บริหารโรงเรียน (ต่อ)

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

12.

ระดับความคิดเห็น

11.

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

10.

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

9.

หมั่นพัฒนาตนเองในทุกด้าน
ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
เป็นนักบริหารจัดการที่เก่ง เพื่อ
ขับเคลื่อนกระบวนการทางาน
ไปสู่เปูาหมายอย่างมีทิศทางที่
สอดคล้องกับนโยบาย
ผู้บริหารมีพลังอานาจในการ
ผลักดันแผนงานหรือแผนปฏิบัติ
งานเพื่อให้เกิดการตอบรับจาก
หน่วยงานต้นสังกัด
มีความผูกพันและภักดีต่อ
โรงเรียน
มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ
เพื่อนาไปสู่การพัฒนา การ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี
ถูกต้อง เหมาะสม

มัธยฐาน (Md.)

8.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านผู้บริหารโรงเรียน (ต่อ)
ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

16.

ความสอดคล้อง

15.

ระดับความคิดเห็น

14.

บุคลิกภาพของผู้บริหารสมเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ และเป็น
ตัวอย่างที่ดีต่อครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน
มีความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์
กว้างไกล รอบรู้เป็นที่พึ่งด้าน
วิชาการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
สามารถสร้างความเข้าใจใน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์
เปูาหมายของโรงเรียนให้แก่ครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
และผู้ปกครองเป็นระยะๆ เพื่อ
สร้างแรงขับ เคลื่อนในการ
ดาเนินงาน

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

มีคุณธรรมสูง มีความเมตตา

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

13.

มัธยฐาน (Md.)

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านผู้บริหารโรงเรียน (ต่อ)
ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

19.

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

18.

มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อนามาใช้ใน
กระบวนการบริหารเพื่อ
สอดคล้องกับสภาพสังคม
สร้างความตระหนักและ
ความเข้าใจแก่ชุมชนในการ
มีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน
ทั้งด้านวัตถุและตัวบุคคล
การส่งเสริมให้ครูมีการ
พัฒนาตนเองและมีผลงาน
ที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์

มัธยฐาน (Md.)

17.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง
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200
จากตารางที่ 9 จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านผู้บริหารโรงเรียน มีผู้เชี่ยวชาญแสดงระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วย
อย่างยิ่งต้องการให้เกิดอยู่ในระดับ มากที่สุด ( 4.5 ≤ Md. ≤ 5.0 ) ทุกข้อกระทงคาถาม
จานวน 19 ข้อคาถาม ดังนี้
ข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญต้องการให้เกิดมากที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารเป็นกลไก
สาคัญที่จ ะนาความส าเร็ จ และเสริ มสร้างคุณภาพทางการเรียนรู้ให้ เกิดขึ้นภายในองค์การนั้นๆ,
ผู้บริห ารโรงเรียนต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียนและมี
อุดมการณ์, มีความเต็มใจ ตั้งใจ มีความรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนสูงมากเป็นพิเศษ เนื่องจาก
ลักษณะงานและภาระของงานของโรงเรียนมีความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป, ความสามารถในการ
ปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ความสามารถในการสร้างเครือข่าย
ให้กับโรงเรียน, เป็นนักสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการบริหารและการดาเนินงาน เพื่อให้ครูและ
บุ คลากรทางการศึ กษามีใ จทุ่ มเทในการพัฒ นาโรงเรีย นไปในทิศ ทางเดี ยวกั นให้ องค์ก รประสบ
ความสาเร็จ, ความสามารถในการระดมทุนหรือทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน, หมั่นพัฒนาตนเองใน
ทุกด้านตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป, เป็นนักบริหารจัดการที่เก่ง เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทางาน
ไปสู่เปูาหมายอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบาย, ผู้บริหารมีพลังอานาจในการผลักดันแผนงาน
หรือแผนปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการตอบรับจากหน่วยงานต้นสังกัด, มีความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียน,
มีความเด็ดขาดในการตัดสิน ใจ เพื่อนาไปสู่การพัฒ นา การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ถูกต้อง
เหมาะสม, มีคุณธรรมสูง มีความเมตตา, บุคลิกภาพของผู้บริหารสมเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และเป็น
ตัวอย่างที่ดีต่อครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน, มีความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์กว้างไกล รอบรู้เป็น
ที่พึ่งด้านวิชาการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้, สามารถสร้างความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์
เปูาหมายของโรงเรียนให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองเป็นระยะๆ เพื่อสร้าง
แรงขับเคลื่อนในการดาเนินงาน, มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่ อนามาใช้ในกระบวนการบริหาร
เพื่อสอดคล้องกับสภาพสังคม, สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ชุมชนในการมีส่วนร่วมพัฒนา
โรงเรียนทั้งด้านวัตถุและตัวบุคคล, การส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองและมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่
ประจักษ์ ซึ่งทุกกระทงคาถามมีค่า Md.= 5.0
เมื่อทาการวิเคราะห์หาความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อ
กระทงคาถามนั้น โดยพิจ ารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Q.R. ≤ 1.5) ร่ว มกับ ค่าความแตกต่าง
ระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐาน (Mo. – Md. ≤ 1) พบว่า ทุกข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันในทุกข้อกระทงคาถาม จานวน 19 ข้อกระทงคาถาม โดยงเรียงลาดับความ
สอดคล้อง ดังนี้
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ข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด มีค่า Q.R. =
0, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ ผู้บริหารเป็นกลไกสาคัญที่จะนาความสาเร็จและเสริมสร้างคุณภาพทางการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์การนั้นๆ, มีความเต็มใจ ตั้งใจ มีความรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนสูง
มากเป็นพิเศษ เนื่องจากลักษณะงานและภาระของงานของโรงเรียนมีความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป,
ความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์ เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เป็นนักสร้าง
แรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการบริหารและการดาเนินงาน เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีใจ
ทุ่มเทในการพัฒนาโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกันให้องค์กรประสบความสาเร็จ , ความสามารถในการ
ระดมทุนหรือทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน, มีคุณธรรมสูง มีความเมตตา, บุคลิกภาพของผู้บริหารสม
เป็นผู้บริหารมืออาชีพ และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน, มีความคิดริเริ่ม
วิสัยทัศน์กว้างไกล รอบรู้เป็นที่พึ่งด้านวิชาการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ , สามารถสร้างความเข้าใจใน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ เปูาหมายของโรงเรียนให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและ
ผู้ปกครองเป็นระยะๆ เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในการดาเนินงาน, การส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเอง
และมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
รองลงมา มีค่า Q.R. = 0.25, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน
เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียนและมีอุดมการณ์, ความสามารถในการสร้างเครือข่าย
ให้กับโรงเรียน, หมั่นพัฒนาตนเองในทุกด้านตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป, มีความผูกพันและภักดีต่อ
โรงเรียน, มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ เพื่อนาไปสู่การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี
ถูกต้อง เหมาะสม และข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันรองลงมา มีค่า Q.R. = 1,
Mo. – Md. = 0 ได้แก่ เป็นนักบริหารจัดการที่เก่ง เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทางานไปสู่เปูาหมาย
อย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบาย, ผู้บริหารมีพลังอานาจในการผลักดันแผนงานหรือแผนปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดการตอบรับจากหน่วยงานต้นสังกัด, มีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อนามาใช้ในกระบวนการ
บริหารเพื่อสอดคล้องกับสภาพสังคม, สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ชุมชนในการมีส่วนร่วม
พัฒนาโรงเรียนทั้งด้านวัตถุและตัวบุคคล
2.6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัยด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

5.0

5.0

0

0.25

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

ความสอดคล้อง

0

ระดับความคิดเห็น

5.0

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

5.0

มัธยฐาน (Md.)

รายการ

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.

2.

3.
4.
5.

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง
สอดคล้อง
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การมีอุดมการณ์ มีใจรัก
ทุ่มเท เสียสละ มีความรู้
ความสามารถและศักยภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่
หมั่นพัฒนาตนเองในทุก
ด้านตามสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไป
มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน
เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์
การก่อตั้งโรงเรียน
มีความผูกพันและภักดีต่อ
โรงเรียน
มีคุณธรรม มีความเมตตา
กรุณา

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)
ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

8.

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

7.

มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนครูใน
การสร้าง team work ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อน
กระบวนการทางานไปสู่
เปูาหมายอย่างมีทิศทางที่
สอดคล้องกับนโยบาย
เป็นตัวอย่างที่ดตี ่อเพื่อนครู
บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน
มีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย
หมั่นพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
เนื้อหาร สาระวิชา ทั้งที่เป็นสื่อ
เนื้อหาและสื่อเทคโนโลยี
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ความก้าวหน้าทางการศึกษา

มัธยฐาน (Md.)

6.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)
ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

11.

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

10.

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง
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ปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมือง การ
ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุขอย่างเข้มข้น เนื่องจาก
โรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
ฯพระบรมราชินีนาถ
การได้รับขวัญและกาลังใจ
และมีสวัสดิการที่ดี เนื่องจาก
เป็นผู้เสียสละและอุทิศตนใน
การปฏิบัติงาน
ความสามารถในการปรับตัวและแก้ไข
สถานการณ์ เ ฉพาะหน้ า ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

มัธยฐาน (Md.)

9.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)
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จากตารางที่ 10 จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านครูและบุคลากรทางการศึก ษา มีผู้เ ชี่ย วชาญแสดงระดับ ความ
คิดเห็นที่เห็นด้วยอย่างยิ่งต้องการให้เกิดอยู่ในระดับมากที่สุด ( 4.5 ≤ Md. ≤ 5.0 ) ทุกข้อกระทง
คาถาม จานวน 11 ข้อคาถาม ดังนี้
การมีอุดมการณ์ มีใจรัก ทุ่มเท เสียสละ มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่, หมั่นพัฒนาตนเองในทุกด้านตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป, มีความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในเจตนารมณ์ ห รื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารก่ อ ตั้ ง โรงเรี ย น, มี ค วามผู ก พั น และภักดีต่อโรงเรียน,
มีคุณธรรม มีความเมตตา กรุณา, มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนครูในการสร้าง team work ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทางานไปสู่เปูาหมายอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบาย,
เป็นตัว อย่างที่ดีต่อเพื่อนครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน, มีการจัดการเรียนรู้ ที่ทันสมัย
หมั่นพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับเนื้อหา สาระวิชา ทั้งที่เป็นสื่อเนื้อหาและ
สื่อเทคโนโลยี สอดคล้องกับ การเปลี่ย นแปลง ความก้าวหน้า ทางการศึกษา, ปลูกฝังจิตสานึกที่
ถูก ต้อ งเกี่ย วกับ การเมือ งการปกครองในระบบประชาธิป ไตย อันมีพ ระมหากษัต ริย์ทรงเป็ น
พระประมุขอย่างเข้มข้น เนื่องจากโรงเรีย นจัด ตั้ง ขึ้น เพื่อ เฉลิม พระเกีย รติส มเด็จ พระนาง เจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ, การได้รับขวัญและกาลังใจและมีสวัสดิการที่ดี เนื่องจากเป็นผู้เสียสละและอุทิศ
ตนในการปฏิบัติงาน, ความสามารถในการปรับ ตัว และแก้ไ ขสถานการณ์เ ฉพาะหน้า ได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ ทุกกระทงคาถามมีค่า Md.= 5.0
เมื่อทาการวิเคราะห์หาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อกระทงคาถามนั้น
สอดคล้องกันโดยพิจารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Q.R. ≤ 1.5) ร่วมกับค่าความแตกต่างระหว่างฐาน
นิยมกับมัธยฐาน (Mo. – Md. ≤ 1) พบว่า ทุกข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้อง
กันในทุกข้อกระทงคาถาม จานวน 11 ข้อกระทงคาถาม โดยเรียงลาดับความสอดคล้อง ดังนี้
ข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด มีค่า Q.R. =
0, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ การมีอุดมการณ์ มีใจรัก ทุ่มเท เสียสละ มีความรู้ ความสามารถและ
ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่, หมั่นพัฒนาตนเองในทุกด้านตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป, มีความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งในเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน, เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเพื่อนครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนั กเรี ยน, มีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย หมั่ นพัฒ นาสื่ อการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับเนื้อหาร สาระวิชา ทั้งที่เป็นสื่ อเนื้อหาและสื่อเทคโนโลยี สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าทางการศึกษา, ปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง
ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างเข้มข้น เนื่องจากโรงเรียนจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันรองมา มีค่า Q.R. = 0.25, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ มีคุณธรรม มีความเมตตา
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กรุณา, มีมนุษยสั มพันธ์กับเพื่อนครูในการสร้าง team work ในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่ อน
กระบวนการทางานไปสู่เปูาหมายอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบาย และข้อกระทงคาถามที่
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันรองมา มีค่า Q.R. = 1, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ มีความผูกพัน
และภักดีต่อโรงเรียน, การได้รับขวัญและกาลังใจและมีสวัสดิการที่ดี เนื่องจากเป็นผู้เสียสละและอุทิศ
ตนในการปฏิบัติงาน, ความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการสาหรับอนาคต ดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการสาหรับอนาคต
ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

ความสอดคล้อง

0

ระดับความคิดเห็น

5.0

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

5.0

มัธยฐาน (Md.)

รายการ

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

7. การบริหารจัดการสาหรับอนาคต

1.

2.

3.
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การกาหนด Roadmap
โดยเฉพาะเพื่อนาสูก่ ารปฏิบัติ
โดยคานึงถึงประสิทธิผลในการ
ดาเนินงานเพื่อให้สมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถและเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
การส่งเสริม สนับสนุนของ
หน่วยงานต้นสังกัดให้ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมหรือบทบาทรับผิดชอบ
การบริหารจัดการศึกษา
การกากับ ติดตาม ดูแลการ
ดาเนินงานของโรงเรียนจาก
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง รวมทั้งมีการถวาย
รายงานผลการดาเนินงานหรือ
การบริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการสาหรับอนาคต (ต่อ)
ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความ
คิดเห็น

ความ
สอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธย
ฐาน (Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความ
คิดเห็น

ความ
สอดคล้อง

6.

ฐานิยม – มัธย
ฐาน (Mo.-Md)

5.

การทบทวนวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธ
กิจ ค่านิยมของโรงเรียน เมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
สังคมหรือเศรษฐกิจ
การให้ความสาคัญผู้อุปถัมภ์
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
การให้ความสาคัญกับการจัด
องค์กรภายในหรือที่เกี่ยวข้อง
กับโรงเรียนเพื่อประโยชน์ ใน
การบริ ห ารโรงเรี ย น เช่ น
มูลนิธิเพื่อการศึกษา สมาคม
ครู แ ละผู้ ป กครองฯ สมาคม
ศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง
เป็นต้น

มัธยฐาน (Md.)

4.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการสาหรับอนาคต (ต่อ)
ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความ
คิดเห็น

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธย
ฐาน (Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความ
คิดเห็น

ความสอดคล้อง

9.

ฐานิยม – มัธย
ฐาน (Mo.-Md)

8.

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง
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การดึงศิษย์เก่าและภาคี
ต่างๆ เข้าร่วมพัฒนา
โรงเรียนในรูปแบบที่
หลากหลายเพื่อเป็น การ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่าน
ตัวบุคคล
การศึกษา วิจัยความ สาเร็จ
ของศิษย์เก่า ซึ่งเป็นการ
สะท้อนความเข้มแข็งทาง
วิชาการที่โรงเรียนมีให้จน
ศิษย์เก่าสามารถประสบ
ความสาเร็จในการดาเนินชีวิต
การมีทุนการศึกษาเรียนฟรี
(ค่าบารุงการศึกษาฟรี)
สาหรับนักเรียนเรียนดีมีผล
การเรียนตามเกณฑ์ที่
กาหนดเป็นทุนให้เปล่าโดย
ไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด

มัธยฐาน (Md.)

7.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการสาหรับอนาคต (ต่อ)
ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

12.

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

11.

การสร้างเครื อข่ายในการส่ ง
ต่ อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้นเข้ารับการศึกษาต่อใน
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอน
ปลายในโรงเรียนที่เป็นเลิศ
การมี ทุ น การศึ ก ษาตั้ ง แต่
ระดั บ ปริญ ญาตรี ถึง ปริ ญ ญา
เอกส าหรั บ นั ก เรี ย นเรี ย นดี
โดย มี ข้ อ ผู ก พั น ในการ ใช้
ทุนการศึกษา
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาครู แ ละ
บุคลากร ในเรื่องการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการมี
ครู พี่ เ ลี้ ย งทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษา

มัธยฐาน (Md.)

10.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการสาหรับอนาคต (ต่อ)
ฐานิยม – มัธย
ฐาน (Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความ
คิดเห็น

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธย
ฐาน (Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความ
คิดเห็น

ความสอดคล้อง

14.

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง
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การพัฒนาบุคลากรโดยการ
จัดกลุ่มครูใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ เช่น
ครูบรรจุใหม่ศึกษาดูงานการ
จัดการเรียนการสอน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
หรือโรงเรียนที่เป็นเลิศใน
ประเทศ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่
เป็นระยะเวลา 5 ปี ศึกษาดู
งานโรงเรียนประเภท
เดียวกันในโซนภูมิภาคเอเชีย
เป็นต้น
ประสาน/กระชับความสัมพันธ์
กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ซึ่งแต่เดิมโรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัยเป็น
โรงเรียนสาขาของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา

มัธยฐาน (Md.)

13.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการสาหรับอนาคต (ต่อ)
ระดับความ
คิดเห็น

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธย
ฐาน (Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความ
คิดเห็น

ความสอดคล้อง

18.

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

17.

ฐานิยม – มัธย
ฐาน (Mo.-Md)

16.

การส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะทาง
เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ โรงเรียนที่
ดาเนินงานสนองพระราชดาริฯ
เป็นต้น
การมีอิสระในการบริหารตนเอง
ของโรงเรี ย นอย่ า งเต็ ม รู ป แบบ
(ออกนอกระบบ) โดยมี ร ะบบ
การบริ ห ารและการจั ด การที่ มี
แนวโน้ ม ลดความเป็ น ระบบ
ราชการลง
การกาหนดวิธีหรือแนวทาง
เฉพาะในการสรรหาบุคคลที่จะ
ดารงตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน
ครู/ครูผู้ช่วย เนื่องจากโรงเรียนมี
ลักษณะที่ต่างจากโรงเรียนทั่วไป
การใช้ ร ะบบคุ ณ ธรรมในการ
บริหารงานบุคคล

มัธยฐาน (Md.)

15.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการสาหรับอนาคต (ต่อ)
ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

20.

การกาหนดเกณฑ์การ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
และค่าตอบแทนเป็นการ
เฉพาะสาหรับผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
การจัดสรรอัตรากาลังครูให้
เหมาะสมกับปริมาณและ
สภาพความยากลาบากของ
งานในโรงเรียนประจาและ
มีอัตราส่วนของจานวนครู
ต่อจานวนนักเรียนสูง
เนื่องจากเป็นโรงเรียน
ประจาที่มีครูดูแลนักเรียน
เกือบตลอดเวลา

มัธยฐาน (Md.)

19.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

213

ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการสาหรับอนาคต (ต่อ)
ฐานิยม – มัธย
ฐาน (Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความ
คิดเห็น

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธย
ฐาน (Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความ
คิดเห็น

ความสอดคล้อง

22.

การก าหนดแนวทางการ
คัด เลือกครู สายผู้ส อนและ
ครู หอพั ก ในกรณีก ารจ้ า ง
งาน ที่ มี วั ย วุ ฒิ คุ ณ วุ ฒิ / มี
ความรู้ ความสามารถสู ง
และมีความอดทน เสียสละ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงานหรือ
มี ป ระ ส บ ก า รณ์ ใ น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านใ นโ รงเ รี ย น
ประจา
การปรับค่าใช้จ่าย
(ค่าธรรมเนียมทางการ
ศึกษา/ค่าเทอม) ให้มีความ
เหมาะสมและมีความคุ้มค่า
เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ตัดสินใจของผู้ปกครอง
นักเรียน ในการเข้ามา
ศึกษา

มัธยฐาน (Md.)

21.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

5.0

5.0

0

0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการสาหรับอนาคต (ต่อ)
ระดับความ
คิดเห็น

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธย
ฐาน (Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความ
คิดเห็น

ความสอดคล้อง

26.

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

25.

ฐานิยม – มัธย
ฐาน (Mo.-Md)

24.

มีระบบบริหารจัดการ
อาหารเลี้ยงนักเรียนและ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
มีระบบบริหารจัดการ
หอพักที่มีประสิทธิภาพ
เอื้อต่อการอยู่อาศัยและ
การเรียนรู้
มีสถานที่ อุปกรณ์กีฬาไว้
บริการ เช่น sport club
ลานกีฬาหรืออาคาร
อเนกประสงค์ สระว่ายน้า
มีระบบบริหารจัดการ
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ

มัธยฐาน (Md.)

23.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการสาหรับอนาคต (ต่อ)
ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความ
คิดเห็น

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธย
ฐาน (Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความ
คิดเห็น

ความสอดคล้อง

29.

ฐานิยม – มัธย
ฐาน (Mo.-Md)

28.

มีบริการรถรับส่งนักเรียน
ที่มีภูมิลาเนาที่หา่ งไกล
จากโรงเรียนรวมถึง
นักเรียนที่มีภูมิลาเนาใน
เขตจังหวัดราชบุรี
การบริหารจัดการแหล่ง
น้าเพือ่ การสาธารณูปโภค
การมีระบบ ICT ที่
ทันสมัย ที่นักเรียน
สามารถเข้าถึงข้อมูล
ความรู้และการสื่อสารกับ
ครูผู้สอนโดยใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์
SMART PHONE ได้ทกุ ที่
ทุกเวลา

มัธยฐาน (Md.)

27.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

1.0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการสาหรับอนาคต (ต่อ)
ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

31.

การมีระบบช่องทางการ
สื่อสารของโรงเรียนกับ
สังคมอย่างมีระสิทธิภาพ
เช่น facebook Line
Instrgram เป็นต้น
ปรับหลักสูตรของโรงเรียน
ตามวัตถุประสงค์ในการ
ก่อตั้งและต้องมีความ
สอดคล้องทันสมัยกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
เช่น หลักสูตรสองภาษา
(ไทย-จีน, ไทย-อังกฤษ)
เป็นต้น โดยใช้
ภาษาต่างประเทศเป็น
ภาษาหลักในการสอน

มัธยฐาน (Md.)

30.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0.25

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง

5.0

5.0

0

0

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

สอดคล้อง
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการสาหรับอนาคต (ต่อ)
ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

ฐานนิยม (Mo.)

มัธยฐาน (Md.)

ฐานิยม – มัธยฐาน
(Mo.-Md)

ค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (QR.)

ระดับความคิดเห็น

ความสอดคล้อง

คุณภาพทางการศึกษาของ
โรงเรียนต้องสูงกว่า
โรงเรียนทั่วไป เนื่องจาก
ข้อได้เปรียบในการมีเวลา
พัฒนาความรู้ ความสามารถ
และคุณลักษณะที่ดีให้แก่
นักเรียน

มัธยฐาน (Md.)

32.

รายการ

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 3)

ฐานนิยม (Mo.)

ข้อที่

ค่าทางสถิติ (EDFR รอบ 2)

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
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการสาหรับอนาคต มีผู้เชี่ยวชาญแสดงระดับความ
คิดเห็นที่เห็นด้วยอย่างยิ่งต้องการให้เกิดอยู่ในระดับมากที่สุด ( 4.5 ≤ Md. ≤ 5.0 ) ทุกข้อกระทง
คาถาม จานวน 32 ข้อคาถาม คือ การกาหนด Roadmap โดยเฉพาะเพื่อนาสู่การปฏิบัติ โดย
คานึงถึงประสิทธิผลในการดาเนินงานเพื่อให้สมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน , การส่งเสริม สนับสนุนของหน่วยงานต้นสั งกัดให้ภาคเอกชนมีส่วน
ร่วมหรือบทบาท รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา, การกากับ ติดตาม ดูแลการดาเนินงานของ
โรงเรี ย นจากหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด อย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง มี ก ารถวายรายงานผลการ
ดาเนินงานหรือการบริหารโรงเรีย นอย่างต่อ เนื่อง, การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของ
โรงเรียน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมหรือเศรษฐกิจ, การให้ความสาคัญผู้อุปถัมภ์หรือผู้มีอุป
การคุณแก่โรงเรียน รวมไปถึงคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน, การให้
ความสาคัญกับการจัดองค์กรภายในหรือที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพื่อประโยชน์ ในการบริหารโรงเรียน
เช่น มูลนิธิเพื่อการศึกษา สมาคมครูและผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น ,
การดึ ง ศิ ษ ย์ เ ก่ า และภาคี ต่ า งๆ เข้ า ร่ ว มพั ฒ นาโรงเรี ย นในรู ป แบบที่ ห ลากหลายเพื่ อ เป็ น การ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านตัวบุคคล, การศึกษา วิจัยความสาเร็จของศิษย์เก่า ซึ่งเป็นการสะท้อน
ความเข้มแข็งทางวิชาการที่โรงเรียนมีให้จนศิษย์เก่าสามารถประสบความสาเร็จในการดาเนินชีวิต ,
การมีทุนการศึกษาเรียนฟรี (ค่าบารุงการศึกษาฟรี) สาหรับนักเรียนเรียนดีมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่
กาหนดเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด, การสร้างเครือข่า ยในการส่งต่อ นัก เรีย นชั้น
มัธ ยมศึก ษาตอนต้น เข้า รับ การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่เป็นเลิศ ,
การมีทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกสาหรับนักเรียนเรียนดีโดยมีข้อผูกพันในการ
ใช้ทุนการศึกษา, สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร ในเรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้ง
การมีครูพี่เลี้ยงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษา, การพัฒนาบุคลากรโดยการจัดกลุ่มครู ใช้
เวลาในการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ เช่น ครูบรรจุใหม่ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาหรือโรงเรียนที่เป็ นเลิศในประเทศ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 5 ปี ศึกษาดู
งานโรงเรียนประเภทเดียวกันในโซนภูมิภาคเอเชีย เป็นต้น , ประสาน/กระชับความสัมพันธ์กับ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งแต่เดิมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสาขาของ
โรงเรีย นเตรียมอุดมศึกษา, การส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะทาง เช่น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนที่ ดาเนินงานสนองพระราชดาริฯ เป็นต้น, การมีอิสระใน
การบริหารตนเองของโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ (ออกนอกระบบ) โดยมีระบบการบริหารและการ
จัดการที่มีแนวโน้มลดความเป็นระบบราชการลง, การกาหนดวิธีห รือแนวทางเฉพาะในการสรรหา
บุคคลที่จะดารงตาแหน่งผู้บ ริหารโรงเรียน ครู/ครูผู้ ช่วย เนื่องจากโรงเรียนมีลักษณะที่ต่างจาก
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โรงเรียนทั่วไป, การใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล, การกาหนดเกณฑ์การพิจารณาเลื่อน
ขั้น เงิน เดือนและค่าตอบแทนเป็น การเฉพาะสาหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา, การ
จัดสรรอัตรากาลังครูให้เหมาะสมกับปริมาณและสภาพความยากลาบากของงานในโรงเรียนประจา
และมีอัตราส่วนของจานวนครูต่อจานวนนักเรียนสูง เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจาที่มีครูดูแลนักเรียน
เกือบตลอดเวลา, การกาหนดแนวทางการคัดเลือกครูสายผู้สอนและครูหอพัก ในกรณีการจ้างงาน ที่
มีวัยวุฒิคุณวุฒิ/มีความรู้ ความสามารถสูง และมี ความอดทน เสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติงานหรือมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประจา, การปรับค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา/
ค่าเทอม) ให้ มี ความเหมาะสมและมี ความคุ้ มค่ า เพื่อเพิ่ม โอกาสในการตัดสิ นใจของผู้ ปกครอง
นักเรียน ในการเข้ามาศึกษามีระบบบริหารจัดการอาหารเลี้ยงนักเรียนและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
, มีระบบบริหารจัดการหอพักที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการอยู่อาศัยและการเรียนรู้ , มีสถานที่
อุปกรณ์กีฬาไว้บริการ เช่น sport club ลานกีฬาหรืออาคารอเนกประสงค์ สระว่ายน้า, มีระบบ
บริห ารจัด การห้อ งสมุด และแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ, การบริการรถรับ ส่งนักเรียนที่มี
ภูมิลาเนาที่ห่างไกลจากโรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่มีภูมิลาเนาในเขตจังหวัดราชบุรี , การบริหาร
จัดการแหล่งน้าเพื่อการสาธารณูปโภค, การมีระบบ ICT ที่ทันสมัย ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ความรู้และการสื่อสารกับครูผู้สอนโดยใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ Smart Phone ได้ทุก
ที ่ท ุก เวลาการมีร ะบบช่อ งทางการสื่ อ สารของโรงเรี ย นกั บ สั ง คมอย่ า งมี ร ะสิท ธิภ าพ เช่น
facebook Line Instagram เป็นต้น , ปรับหลักสูตรของโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
และต้องมีความสอดคล้องทันสมัยกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น หลักสูตรสองภาษา (ไทย-จีน,
ไทย-อังกฤษ) เป็นต้น โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาหลักในการสอน, คุณภาพทางการศึกษา
ของโรงเรี ย นต้อ งสูง กว่า โรงเรีย นทั ่ว ไป เนื ่อ งจากข้อ ได้เ ปรีย บ ในการมี เ วลาพั ฒ นาความรู้
ความสามารถและคุณลักษณะที่ดีให้แก่นักเรียน ซึง่ ทุกกระทงคาถามมีค่า Md.= 5.0
เมื่อทาการวิเคราะห์หาความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อ
กระทงคาถามนั้นโดยพิจารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Q.R. ≤ 1.5) ร่วมกับค่าความแตกต่างระหว่าง
ฐานนิยมกับ มัธ ยฐาน (Mo. – Md. ≤ 1) พบว่า ทุกข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันในทุกข้อกระทงคาถาม จานวน 32 ข้อกระทงคาถาม โดยเรียงลาดับดังนี้
ข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน มากที่สุด มีค่า Q.R. =
0, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ การดึงศิษย์เก่าและภาคีต่างๆ เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบที่
หลากหลายเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านตัวบุคคล, การกาหนดวิธีหรือแนวทางเฉพาะใน
การสรรหาบุคคลที่จะดารงตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ครู/ครูผู้ช่วย เนื่องจากโรงเรียนมีลักษณะที่ต่าง
จากโรงเรียนทั่วไป, การจัดสรรอัตรากาลังครูให้เหมาะสมกับปริมาณและสภาพความยากลาบากของงาน
ในโรงเรียนประจาและมีอัตราส่วนของจานวนครูต่อจานวนนักเรียนสูง เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจาที่
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มีครูดูแลนักเรียนเกือบตลอดเวลา, การกาหนดแนวทางการคัดเลือกครูสายผู้สอนและครูหอพัก ใน
กรณีการจ้างงาน ที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิ/มีความรู้ ความสามารถสูง และมีความอดทน เสียสละ ทุ่มเทใน
การปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประจา, การปรับค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียม
ทางการศึกษา/ค่าเทอม) ให้มีความเหมาะสมและมีความคุ้มค่า เพื่อเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจของ
ผู้ปกครอง นักเรียน ในการเข้ามาศึกษา, การบริหารจัดการแหล่งน้าเพื่อการสาธารณูปโภค, มีระบบ
บริหารจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ, ปรับหลักสูตรของโรงเรียนตามวัตถุประสงค์
ในการก่อตั้งและต้องมีความสอดคล้องทันสมัยกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น หลักสูตรสองภาษา
(ไทย-จีน, ไทย-อังกฤษ) เป็นต้น โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาหลักในการสอน, คุณภาพทางการ
ศึก ษาของโรงเรีย นต้อ งสูงกว่า โรงเรีย นทั่ว ไป เนื่องจากข้อได้เ ปรียบในการมีเวลาพัฒ นาความรู้
ความสามารถและคุณลักษณะที่ดีให้แก่นักเรียน
ข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมาก รองลงมา มีค่า
Q.R. = 0.25, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ การกาหนด Roadmap โดยเฉพาะเพื่อนาสู่การปฏิบัติ โดย
คานึงถึงประสิทธิผลในการดาเนินงานเพื่อให้สมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน, การกากับ ติดตาม ดูแลการดาเนินงานของโรงเรียนจากหน่วยงานต้น
สังกัดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการถวายรายงานผลการดาเนินงานหรือการบริหารโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง, การให้ความสาคัญผู้อุปถัมภ์หรือผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน รวมไปถึงคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน, มีระบบบริหารจัดการอาหารเลี้ยงนักเรียนและบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพ, มีระบบบริหารจัดการหอพักที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการอยู่อาศัยและการเรียนรู้ , มี
สถานที่ อุปกรณ์กีฬาไว้บริการ เช่น sport club ลานกีฬาหรืออาคารอเนกประสงค์ สระว่ายน้า,
การมีร ะบบช่องทางการสื่อสารของโรงเรียนกับสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Facebook Line
Instagram เป็นต้น
ข้อกระทงคาถามที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมาก รองลงมา มีค่า
Q.R. = 1, Mo. – Md. = 0 ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัดให้ภาคเอกชนมีส่วน
ร่วมหรือบทบาท รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา, การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของ
โรงเรียน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมหรือเศรษฐกิจ , การให้ความสาคัญกับการจัดองค์กร
ภายในหรือที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพื่อประโยชน์ ในการบริหารโรงเรียน เช่น มูลนิธิเพื่อการศึกษา
สมาคมครูและผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น , การศึกษา วิจัยความสาเร็จ
ของศิษย์เก่า ซึ่งเป็นการสะท้อนความเข้มแข็งทางวิชาการที่โรงเรียนมีให้จนศิษย์เก่าสามารถประสบ
ความสาเร็จในการดาเนินชีวิต , การมีทุนการศึกษาเรียนฟรี (ค่าบารุงการศึกษาฟรี) สาหรับนักเรียน
เรียนดีมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด, การสร้างเครือข่าย
ในการส่งต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
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โรงเรียนที่เป็นเลิศ, การมีทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกสาหรับนักเรียนเรียนดี
โดยมีข้อผูกพันในการใช้ทุนการศึกษา, สนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากร ในเรื่องการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการมีครูพี่เลี้ยงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษา, การพัฒนาบุคลากร
โดยการจัดกลุ่มครู ใช้เวลาในการปฏิบัติงานเป็น เกณฑ์ เช่น ครูบรรจุใหม่ศึกษา ดูงานการจัดการ
เรียนการสอนโรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาหรื อ โรงเรี ย นที่ เ ป็ น เลิ ศ ในประเทศ ครู ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
เป็นระยะเวลา 5 ปี ศึกษาดูงานโรงเรียนประเภทเดียวกันในโซนภูมิภาคเอเชีย เป็นต้น, ประสาน/
กระชับความสัมพันธ์กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งแต่เดิมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็น
โรงเรียนสาขาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, การส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะ
ทาง เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนที่ดาเนินงานสนองพระราชดาริ ฯเป็นต้น, การมี
อิสระในการบริหารตนเองของโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบ (ออกนอกระบบ) โดยมีระบบการบริหารและ
การจัดการที่มีแนวโน้มลดความเป็นระบบราชการลง, การใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล,
การกาหนดเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะสาหรับผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา, การบริการรถรับ ส่งนักเรียนที่มีภูมิลาเนาที่ห่างไกลจากโรงเรียน รวมถึง
นักเรียนที่มีภูมิลาเนาในเขตจังหวัดราชบุรี, การมีระบบ ICT ที่ทันสมัย ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ความรู้และการสื่อสารกับครูผู้สอนโดยใช้ สัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ Smart Phone ได้ทุกที่
ทุกเวลา
จากผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัย ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือโดยใช้ เทคนิควิธีวิจัย EDFR เป็นจานวน 3 รอบจนได้ฉันทามติ
ของผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ทั้งสิ้น 7
องค์ ป ระกอบจากความเห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ ต้ องการให้ เ กิ ด มากที่ สุ ด และความเห็ น นั้ น มี ค วาม
สอดคล้ องกัน ดังนี้ 1) บริบ ทของโรงเรียนด้านกายภาพ 2) บริบทอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
3) หน่วยงานต้นสังกัด 4) โรงเรียน/สถานศึกษา 5) ผู้บริหาร 6) ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
7) การบริหารจัดการสาหรับอนาคต สาหรับรายละเอียดย่อยของแต่ละตัวแปร ผู้วิจัยได้นาเสนอโดย
สรุปไว้ในบทที่ 5

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย มี วัตถุประสงค์เพื่อทราบ
ความเป็นมาและอนาคตของโรงเรีย นบรมราชินีน าถราชวิท ยาลัย โดยใช้ เ ทคนิค วิธี วิจัย EDFR
(Ethnographic Delphi Futures Research) และใช้โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นหน่วย
วิเคราะห์ (unit of analysis) ใช้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อแสดงความคิดเห็น จานวน 19 คน แบ่งเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้
1) ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1 ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารระดับนโยบาย จานวน 3 คน 2) ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 2
ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จานวน 3 คน 3) ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 3 ได้แก่ กลุ่มครูผู้สอน จานวน 3 คน
4) ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มที่ 4 ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 3 คน 5) ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 5
ได้แก่ กลุ่มผู้มีอุปการคุณ จานวน 2 คน 6) ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 6 ได้แก่ กลุ่มศิษย์เก่า จานวน 2 คน
และ7) ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 7 ได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวน 3 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากการก าหนดคุณ สมบัต ิ ดัง นี ้ เป็น ผู ้ม ีส ่ว นเกี ่ย วข้อ งกับ โรงเรี ย นบรมราชิ นี น าถ
ราชวิทยาลัย หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ เป็นผู้มี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญามหาบัณฑิตหรือปริญญาบัณฑิตสาหรับบุคคลที่มิได้ทางานเกี่ยวกับการศึกษา
โดยตรง ผู้เชี่ยวชาญได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และใช้ Snowball
Sampling Technique โดยมีก รรมการที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ ช่ว ยพิจ ารณาตรวจสอบความ
เหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ และได้ดาเนินการสัมภาษณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง (Semi structured interview) และแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating scale)
ดาเนินการเก็บข้อมูลโดย 1) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 2)
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยผู้วิจัยสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 3) แบบสอบถามที่ใช้ในเทคนิค วิธีวิจัย
EDFR ผู้วิจัยส่งผ่านภาควิชาและส่งทางไปรษณีย์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าฐานนิยม (Mode) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Rang) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป และการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content analysis)
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังนี้
1. เพื่อทราบประวัติ ความเป็น มาและสภาพปัจจุบัน ของโรงเรีย นบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Document study) และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย มีข้อค้นพบที่ได้ สามารถสรุปได้
ดังนี้
ลักษณะเด่นของโรงเรีย นบรมราชินีน าถราชวิท ยาลัย คือ เป็น ทั้ง โรงเรีย นที่มี
วัตถุประสงค์พิเ ศษ โรงเรีย นในกลุ่มเฉลิมพระเกีย รติ ฯ และเป็น โรงเรียนที่มีลักษณะประจาแบบ
สหศึกษา เดิมชื่อว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี” ตราสัญลักษณ์ประจาโรงเรียนคือ พระเกี้ยว
ซึ่งบุคลากรในโรงเรียนจะเรีย กว่า พระเกี้ย วน้อ ย อัน หมายถึงการเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาและเป็น การให้เกียรติโ รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในการเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง ต่อมา
ได้รับ พระราชทานจากสมเด็จ พระนางเจ้าสิ ริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ว่า “โรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย ”และได้รับพระราชทานตราสัญลั กษณ์เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบให้เป็น ตรา
ประจาโรงเรียน หลังจากที่โรงเรียนได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียนแล้ว ก็ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี (โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย)” ซึ่งเป็นการใช้ชื่อโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานาหน้าแล้วกากับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในวงเล็บทุกครั้ง ทาให้บุคคลทั่วไป
ทราบว่ า โรงเรี ย นที่ มี ชื่ อ นี้ คื อ โรงเรี ย นเดี ย วกั น ซึ่ ง ชื่ อ โรงเรี ย นที่ ใ ช้ ใ นลั ก ษณะดั ง กล่ า วมี ผ ลต่ อ
การตัดสินใจในการเลือกเข้ามาศึกษาต่อ โรงเรียนได้ใช้ตราสัญลักษณ์ประจาโรงเรียนทั้ง 2 ตรา แต่ใน
ปั จ จุ บั น ได้ใช้ตราสั ญลั กษณ์เฉลิ มพระชนมพรรษาครบ 5 รอบเป็น สัญ ลัก ษณ์ท างการ และใช้
“พระเกี้ ย ว” เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจ าโรงเรี ย นแทน ในระยะที่ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง โรงเรี ย น โรงเรี ย นได้ รั บ
ความอนุเคราะห์ที่ดินจาก ผู้อุปถัมภ์ ผู้มีอุปการคุณ รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานภายนอกที่
มีส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ดการด้านอื่นๆที่นอกเหนือด้านการจัดการศึกษา เช่น สถานที่ อาคาร
ประกอบ การจั ด หาแหล่ ง น้ า เป็ น ต้น ส าหรับ ด้า นครูผู ้ส อนนั ้น ในช่ว งแรกโรงเรีย นยัง ขาด
อัตรากาลั ง ผู้ บ ริ ห ารในขณะนั้นจึงแก้ปัญหาโดยให้ครู อาจารย์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาช่วย
สอน และเป็ น พี่เลี้ ย งให้บุ คลากรของโรงเรีย นทางด้า นวิช าการทาให้ใ นช่ว งแรกของการก่อตั้ง
โรงเรี ย น โรงเรี ย นมี ค วามเข้ มแข็ ง ทางด้ า นวิ ช าการมาก ประกอบกั บ สมเด็จ พระนางเจ้า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เสด็จ พระราชดาเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติและวางศิล าฤกษ์อาคาร
หอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2540 ยังความปลาบปลื้มแก่
ทุกฝ่าย ทุกภาคส่ว นที่มีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ซึ่งทาให้โรงเรียนเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น นักเรียน
ของโรงเรี ยนบรมราชินีน าถราชวิทยาลัยมีทั้งเพศชายและเพศหญิง เนื่อ งจากโรงเรีย นเปิด แบบ
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สหศึกษา จึงเป็นการท้าทายความสามารถของบุคคลที่ดารงตาแหน่งบริหาร เนื่องจากโรงเรียนเป็น
โรงเรียนประจาแบบสหศึกษา ด้วยความเป็นโรงเรียนลักษณะนี้ระเบียบวินัยจึงต้องเข้มแข็ง มีการ
ประพฤติปฏิบัติตามประเพณีของโรงเรียนที่ได้กาหนดไว้ และยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ดังนี้ 1) นักเรียนจะต้องร้อง
เพลงประจ าสถาบัน ทุกวัน พุธ หลั งจากเสร็จกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงถึง
ความกตัญญูต่อสถาบัน เนื่องจากวันพุธเป็นวันคล้ายวันที่โรงเรียนได้รับพระราชทานนามโรงเรียนใหม่
จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2535 2) พิธีประดับเข็ม
พระเกี้ยวน้อยสาหรับนักเรียนใหม่ ทั้ง ม.1 และ ม.4 รวมไปถึงนักเรียนที่ย้ายเข้ามาศึกษาจากผู้บริหาร
และคณะครู 3) กิจกรรมการทาบุญวันเกิดโรงเรียนในวันที่ 5 สิงหาคมของทุกปี เป็นกิจกรรมที่ศิษย์
ปัจจุบันและศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อโรงเรียนถูกโอนย้ายไปสังกัด สพฐ โรงเรียนใช้ประกาศการ
รับสมัครนักเรียนของ สพฐ. และมีพื้นที่บริการทั่วประเทศ ซึ่งต่างจากเดิมที่ใช้ประกาศการรับสมัคร
นักเรียนร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แต่จานวนนักเรียนที่เข้ามาศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ
นักเรียน ประกอบกับ ในปัจจุบันความโดดเด่นทางด้านวิชาการลดลงอันเนื่องมากจากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป มีการพัฒนาของโรงเรียนคู่แข่งมากขึ้น ทาให้โรงเรียนไม่ค่อยได้รับความนิยมจาก
ผู้ปกครอง ถึงแม้ว่าปัจจุบันโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน 2 ประเภท คือ ประเภทรับตรง (โควตา) คือ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยการคัด เลือ กผ่า นจัง หวัด ซึ่ง นัก เรีย นที่ไ ด้ โควตา
ของแต่ละจังหวัดให้มารายงานตัวได้เลย และประเภทสอบคัดเลื อกสาหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ตามเกณฑ์ที่กาหนดและมีความสมัครใจในการศึกษาต่อที่โรงเรียน แต่ ประสบปัญหาเรื่องคุณภาพของ
นักเรียน และปัญหาเด็กฝากที่โรงเรียนมีจานวนนักเรียนเพิ่มแต่คุณภาพลดลง
2. เพื่อทราบอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โดยการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 19 คน แบ่ ง ออกเป็ น 7 กลุ่ ม ดั ง นี้ กลุ่ ม ที่ 1 กลุ่ม ผู้บริห ารระดับนโยบาย
จานวน 3 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จานวน 3 คน กลุ่มที่ 3 กลุ่มครูผู้สอน จานวน 3 คน
กลุ่มที่ 4กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 3 คน กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้มีอุปการคุณ จานวน 2 คน
กลุ่มที่ 6 กลุ่มศิษย์เก่า จานวน 2 คน และกลุ่มที่ 7 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวน 3 คน พบว่ามี
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 7 องค์ประกอบและในแต่ละองค์ประกอบมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 องค์ประกอบด้านบริบทของโรงเรียนด้านกายภาพ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
บริบทของโรงเรียนด้านกายภาพ โดยเรียงลาดับความต้องการและความสอดคล้องของความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญจากมากไปน้อย ใช้ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าฐานนิยม (Mode) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัย
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ระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) และค่าความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยมกับค่ามัธยฐานใน
การวิเคราะห์ สามารถสรุปผล ดังนี้
1. สภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ปกครอง
2. การศึกษาและวิจัย การจัดการศึกษาเป็นประจาทุกปี เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ในการบริหารงานและติดตามผลการดาเนินงานในรอบปี
3. การพัฒนาของโรงเรียนอื่นที่มีจานวนมากขึ้น ทาให้โรงเรียนมีคู่แข่ง เนื่องจาก
ผู้เรียนมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น
4. สภาพหรือสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันส่งผลต่อการดาเนินงานหรือการ
บริหาร
5. การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกเพื่อการบริหาร
6. สถานที่หรือสภาพที่ตั้งของโรงเรียน
7. ความผันผวนทางการเมืองส่งผลต่อนโยบายในการบริหาร
8. ความปลอดภัยในโรงเรียน เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ไกลสังคมเมือง
2.2 องค์ประกอบด้านบริบทอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
บริบทอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน โดยเรียงลาดับความต้องการและความสอดคล้องของความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญจากมากไปน้อย ใช้ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าฐานนิยม (Mode) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) และค่าความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยมกับค่ามัธยฐานใน
การวิเคราะห์ สามารถสรุปผล ดังนี้
1. ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย แสดงบทบาทกึ่ง นโยบายและกึ่งการบริหาร แต่เน้นการ
ทางานร่วมกันในลักษณะของหุ้นส่วนโดยไม่แสวงประโยชน์ทับซ้อนจากกิจการของโรงเรียน
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานในบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน
3. การกากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาในทุกด้านที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ แก่โ รงเรี ย นอย่ างจริ ง จั งและต่ อเนื่ องของผู้ มี ส่ ว นเกี่ย วข้อ งหรือ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยของ
โรงเรียน
4. การประชาสัมพันธ์ ค วามเคลื่อ นไหว กิจ กรรม ผลการพัฒ นาคุณภาพของ
สถานศึกษาสู่ชุมชนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน
5. ความผูกพันต่อโรงเรียนของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
6. ความส าเร็ จ ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันซึ่งแสดงถึงความเป็นคนคุณภาพ
ส่งผลต่อชื่อเสียงของโรงเรียน
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7. การอุทิศตน และใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อช่วยโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เป็นสาคัญ
8. ความภาคภูมิใจของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่มีต่อโรงเรียน
2.3 องค์ประกอบด้านหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานต้น
สังกัด โดยเรียงลาดับความต้องการและความสอดคล้องของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากมากไปน้อย
ใช้ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) และค่า
ความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยมกับค่ามัธยฐานในการวิเคราะห์ สามารถสรุปผล ดังนี้
1. การกาหนดเกณฑ์และจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนรายหัว ค่าจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว ค่าสาธารณูปโภค จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้มีค วามเหมาะสมเป็นการเฉพาะสาหรับโรงเรียน
ประจา
2. การให้ความสาคัญและการสร้างความตระหนักในการพัฒนาโรงเรียนอย่าง
จริงจังตั้งแต่ระดับกระทรวงลงไป เนื่องจากเป็น โรงเรียนที่มีวั ตถุประสงค์พิเศษและเป็นโรงเรียนใน
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบจากภาครัฐหรือ
ฝ่าย/กลุ่มงาน/หน่วยงานเฉพาะ เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้โรงเรียน
4. การสนับสนุนและผลักดันการดาเนินงานของโรงเรียนในทุ กด้านที่จะก่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างเข้มข้นและจริงจังโดยคานึงและมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
5. การกาหนดเกณฑ์จานวนครูสาหรับโรงเรียนประจาเป็นกรณีพิเศษ
6. การให้โอกาสโรงเรียนในการมีส่วนร่วมเพื่อนาเสนอประกอบการของบประมาณ
7. การจัดตั้งฝ่าย/กลุ่มงาน/หน่วยงานเฉพาะในสพฐ. เพื่อรับผิดชอบ ดูแลกากับ
ติดตามการดาเนินงานของโรงเรียน
8. กาหนดนโยบายในการรับนักเรียนอย่างชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
ก่อตั้งโรงเรียน
2.4 องค์ประกอบด้านโรงเรียน/สถานศึกษา ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ โรงเรียน/
สถานศึกษา โดยเรียงลาดับความต้องการและความสอดคล้องของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากมาก
ไปน้อย ใช้ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าฐานนิยม (Mode) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
(Interquartile range) และค่าความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยมกับค่ามัธยฐานในการวิเคราะห์
สามารถสรุปผล ดังนี้
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1. การจัดกิจ กรรม/โครงการที่เ ป็นจุดเน้น หรือจุดเด่นของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียน
จะต้องปฏิ บั ติ จ นได้ รั บ การยอมรั บ จากบุ ค คล ทั้ ง ในชุ ม ชนและในวงกว้ า ง เนื่ อ งจาก สะท้ อ น
คุณลักษณะเฉพาะของผู้เรียน
2. การประชาสั ม พั น ธ์ โ รงเรี ย นในทุ ก ด้ า นและทุ ก รู ป แบบเพื่ อ สร้ า ง/รั ก ษา
ภาพลักษณ์ของโรงเรียน
3. นโยบายของโรงเรียนมีความสอดคล้องและคานึงถึงบริบทของโรงเรียน
4. การสร้างคุณภาพในโรงเรียนจะก่อให้เกิดหลักประกัน ความเชื่อมั่น ความมั่นใจ
แก่ผู้รับบริการทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม
5. การสร้าง รักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงเรียนให้มีชื่อเสียง
6. การมีธรรมนูญโรงเรียนและแผนการดาเนินงาน กิจการของโรงเรียนไว้เป็น
บรรทัดฐานในการบริหารจัดการ
7. การมีวัฒนธรรมในการทางานที่ดี โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Collaborative)
มากกว่าการเน้นเรื่องการแข่งขัน
8. การสร้างหรือปรับกลยุทธ์ให้มีความหลากหลายในการวางหรือกาหนดนโยบาย
ในการรับนักเรียน
9. การจัดหรือมีสวัสดิการที่ดีและมีความเหมาะสมให้กับบุคลากรตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจน
10. การมี/รักษาวัฒนธรรมหรือประเพณีอันดีงามของโรงเรียน
11. การสร้างเครือข่าย (connection) ที่ดีกับสถานศึกษาอื่นตลอดจนหน่วยงาน
อื่นทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียน โดยมีการทาบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อ
สร้างความร่วมมือ การใช้ทรัพยากรร่ว มและเพิ่ม ความแข็ง แกร่ง ในการบริห ารและแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์หรือผลการดาเนินงานของโรงเรียนทั้งในระดับผู้บริหาร ครูผู้สอนระหว่างเครือข่าย
12. การปรับ ปรุง หลัก สูต รสถานศึก ษาให้ส อดคล้อ งกับสภาพสังคม สามารถ
ตอบสนองและพัฒนาความสามารถของนักเรียนอย่างแท้จริง
13. ชื่อเสียง เกียรติคุณและภาพลักษณ์ของโรงเรียนเป็นที่ทราบและนิยมของสังคม
14. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริการนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน (Service
Ability)
15. บุคลากรของโรงเรียนควรมีภาพพจน์และเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในสังคม
อย่างกว้างขวาง
16. การจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษและทักษะชีวิต
ตามความสนใจ ความสามารถและความถนัดของนักเรียน
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17. การดูแลนักเรียนในส่วนของงานหอพักต้องมีลักษณะการดูแลและปกครอง
นักเรียนที่ใกล้เคียงกับการอบรมที่บ้าน
18. การกาหนดแนวทาง/นโยบายในการรับ ส่งนักเรียนอย่างชัดเจนทั้งในสัปดาห์
กลับบ้านและไม่ใช่สัปดาห์กลับบ้าน เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน
19. นโยบายการบริหาร กฎ ข้อบังคับของโรงเรียนที่แสดงหรือเน้นในเรื่องต่างๆมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การก่อตั้ง
20. การทบทวนนวัตกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อจากการสอบคัดเลือก
เป็นการให้โอกาส
2.5 องค์ประกอบด้านผู้บริหาร ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ผู้บริหาร โดยเรียงลาดับ
ความต้องการและความสอดคล้องของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากมากไปน้อย ใช้ค่าทางสถิติ ได้แก่
ค่าฐานนิยม (Mode) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) และค่า
ความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยมกับค่ามัธยฐานในการวิเคราะห์ สามารถสรุปผล ดังนี้
1. ผู้บริหารเป็นกลไกสาคัญที่จะนาความสาเร็จและเสริมสร้างคุณภาพทางการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์การนั้นๆ
2. มีความเต็มใจ ตั้งใจ มีความรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนสูงมากเป็นพิเศษ
เนื่องจากลักษณะงานและภาระของงานของโรงเรียนมีความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป
3. มีคุณธรรมสูง มีความเมตตา
4. บุคลิกภาพของผู้บริหารสมเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และเป็นตัว อย่างที่ ดีต่อครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
5. สามารถสร้ า งความเข้ า ใจในวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ อุ ด มการณ์ เป้ า หมายของ
โรงเรียนให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองเป็นระยะๆ เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อน
ในการดาเนินงาน
6. ความสามารถในการปรั บ ตั ว และแก้ ไ ขสถานการณ์ เ ฉพาะหน้ า ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
7. เป็นนักสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการบริหารและการดาเนินงาน เพื่อให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีใจทุ่มเทในการพัฒนาโรงเรี ยนไปในทิศทางเดียวกันให้องค์กรประสบ
ความสาเร็จ
8. มีค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม วิ สั ย ทั ศ น์ ก ว้ า งไกล รอบรู้ เ ป็ น ที่ พึ่ ง ด้ า นวิ ช าการให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
9. การส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองและมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
10. ความสามารถในการระดมทุนหรือทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน
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11. ผู้บริหารโรงเรียนต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์การ
ก่อตั้งโรงเรียนและมีอุดมการณ์
12. หมั่นพัฒนาตนเองในทุกด้านตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
13. มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ เพื่อนาไปสู่การพัฒนา การเปลี่ยน แปลง ไปใน
ทิศทางที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม
14. ความสามารถในการสร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียน
15. มีความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียน
16. ผู้บริหารมีพลังอานาจในการผลักดันแผนงานหรือแผนปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
การตอบรับจากหน่วยงานต้นสังกัด
17. สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ชุมชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน
ทั้งด้านวัตถุและตัวบุคคล
18. เป็นนักบริหารจัดการที่เก่ง เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทางานไปสู่เป้าหมาย
อย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบาย
19. มี ค วามสามารถด้ า นเทคโนโลยี เ พื่ อ น ามาใช้ ใ นกระบวนการบริ ห ารเพื่ อ
สอดคล้องกับสภาพสังคม
2.6 องค์ประกอบด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยเรียงลาดับความต้อ งการและความสอดคล้อ งของความเห็น ของ
ผู้เชี่ยวชาญจากมากไปน้อย ใช้ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าฐานนิยม (Mode) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) และค่าความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยมกับค่ามัธยฐานใน
การวิเคราะห์ สามารถสรุปผล ดังนี้
1. ปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างเข้มข้น เนื่องจากโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
2. เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเพื่อนครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
3. การมีอุดมการณ์ มีใจรัก ทุ่มเท เสียสละ มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่
4. หมั่นพัฒนาตนเองในทุกด้านตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
5. มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน
6. มีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย หมั่นพัฒ นาสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับเนื้อหา สาระวิชา ทั้งที่เป็นสื่อเนื้อหาและสื่อเทคโนโลยี สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ความก้าวหน้าทางการศึกษา
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7. มีคุณธรรม มีความเมตตา กรุณา
8. มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนครูในการสร้าง team work ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ขับเคลื่อนกระบวนการทางานไปสู่เป้าหมายอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบาย
9. มีความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียน
10. การได้รับขวัญและกาลังใจและมีสวัสดิการที่ดี เนื่องจากเป็นผู้เสียสละและ
อุทิศตนในการปฏิบัติงาน
11. ความสามารถในการปรั บ ตั ว และแก้ไ ขสถานการณ์ เ ฉพาะหน้ า ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.7 องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการสาหรับอนาคต ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการสาหรับอนาคตของโรงเรียน โดยเรียงลาดับความต้องการและความสอดคล้องของ
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากมากไปน้อย ใช้ค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าฐานนิยม (Mode) ค่ามัธยฐาน
(Median) ค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile range) และค่าความแตกต่างระหว่างค่าฐาน
นิยมกับค่ามัธยฐานในการวิเคราะห์ สามารถสรุปผล ดังนี้
1. มีระบบบริหารจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การบริหารจัดการแหล่งน้าเพื่อการสาธารณูปโภค
3. การดึงศิษย์เก่าและภาคีต่างๆ เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านตัวบุคคล
4. การจัดสรรอัตรากาลังครูให้เหมาะสมกับปริมาณและสภาพความยากลาบาก
ของงานในโรงเรียนประจาและมีอัตราส่วนของจานวนครูต่อจานวนนักเรียนสูง เนื่องจากเป็นโรงเรียน
ประจาที่มีครูดูแลนักเรียนเกือบตลอดเวลา
5. การกาหนดวิ ธีห รือ แนวทางเฉพาะในการสรรหาบุค คลที่จ ะด ารงต าแหน่ ง
ผู้บริหารโรงเรียน ครู/ครูผู้ช่วย เนื่องจากโรงเรียนมีลักษณะที่ต่างจากโรงเรียนทั่วไป
6. ปรั บ หลั ก สู ตรของโรงเรี ย นตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการก่ อ ตั้ ง และต้ อ งมี ค วาม
สอดคล้องทันสมัยกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น หลักสูตรสองภาษา (ไทย-จีน, ไทย-อังกฤษ) เป็นต้น
โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาหลักในการสอน
7. การปรับค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา/ค่าเทอม) ให้มีความเหมาะสม
และมีความคุ้มค่า เพื่อเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจของผู้ปกครอง นักเรียน ในการเข้ามาศึกษา
8. คุณ ภาพทางการศึก ษาของโรงเรีย นต้องสูงกว่าโรงเรียนทั่วไป เนื่องจากข้อ
ได้เปรียบในการมีเวลาพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่ดีให้แก่นักเรียน
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9. การกาหนดแนวทางการคัดเลือกครูสายผู้สอนและครูหอพัก ในกรณีการจ้าง
งาน ที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิ/มีความรู้ ความสามารถสูง และมีความอดทน เสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประจา
10. การกาหนด Roadmap โดยเฉพาะเพื่ อ นาสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยคานึ ง ถึ ง
ประสิทธิผลในการดาเนินงานเพื่อให้สมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
11. การกากับ ติดตาม ดูแลการดาเนินงานของโรงเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการถวายรายงานผลการดาเนินงานหรือการบริหารโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
12. การให้ความสาคัญกับการจัดองค์กรภายในหรือที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพื่อ
ประโยชน์ ในการบริหารโรงเรียน เช่น มูลนิธิเพื่อการศึกษา สมาคมครูและผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์
เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น
13. มีระบบบริหารจัดการอาหารเลี้ยงนักเรียนและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
14. มีระบบบริหารจัดการหอพักที่มีประสิ ทธิภาพเอื้อต่อการอยู่อาศัยและการ
เรียนรู้
15. มีส ถานที่ อุปกรณ์กีฬาไว้บริการ เช่น sport club ลานกีฬาหรืออาคาร
อเนกประสงค์ สระว่ายน้า
16. สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร ในเรื่องการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น
รวมทั้งการมีครูพี่เลี้ยงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษา
17. การมีระบบช่องทางการสื่อสารของโรงเรียนกับสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น Facebook Line Instragram
18. การส่งเสริม สนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัดให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมหรือ
บทบาท รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
19. การศึกษา วิจัยความสาเร็จของศิษย์เก่า ซึ่งเป็นการสะท้อนความเข้มแข็งทาง
วิชาการที่โรงเรียนมีให้จนศิษย์เก่าสามารถประสบความสาเร็จในการดาเนินชีวิต
20. การมีทุนการศึกษาเรียนฟรี (ค่าบารุงการศึกษาฟรี) สาหรับนักเรียนเรียนดีมี
ผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด
21. การพัฒนาบุคลากรโดยการจัดกลุ่มครู ใช้เวลาในการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์
เช่น ครูบรรจุใหม่ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาหรือโรงเรียนที่เป็น
เลิศในประเทศ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 5 ปี ศึกษาดูงานโรงเรียนประเภทเดียวกันในโซน
ภูมิภาคเอเชีย เป็นต้น
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22. ประสาน/กระชับ ความสัม พัน ธ์กับ โรงเรีย นเตรีย มอุด มศึก ษา ซึ่ง แต่เ ดิม
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
23. การส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะทาง เช่น โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนที่ดาเนินงานสนองพระราชดาริฯ เป็นต้น
24. การใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
25. การกาหนดเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการ
เฉพาะสาหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
26. การมีระบบ ICT ที่ทันสมัย ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้และการ
สื่อสารกับครูผู้สอนโดยใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ SMART PHONE ได้ทุกที่ทุกเวลา
27. การทบทวนวิ สั ยทั ศน์ พั นธกิ จ ค่ านิ ยมของโรงเรี ยน เมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลง ทาง
สภาพสังคมหรือเศรษฐกิจ
28. การให้ ค วามสาคั ญ ผู้ อุ ป ถั ม ภ์ ห รื อ ผู้ มี อุ ป การ คุ ณ แก่ โ รงเรี ย นรวมไป
ถึ ง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน
29. การสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการส่ ง ต่ อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เข้ า รั บ
การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่เป็นเลิศ
30. การบริการรถรับ ส่ง นัก เรี ย นที่มีภูมิลาเนาที่ห่า งไกลจากโรงเรียน รวมถึง
นักเรียนที่มีภูมิลาเนาในเขตจังหวัดราชบุรี
31. การมีอิส ระในการบริห ารตนเองของโรงเรีย นอย่างเต็มรูปแบบ (ออกนอก
ระบบ) โดยมีระบบการบริหารและการจัดการที่มีแนวโน้มลดความเป็นระบบราชการลง
32. การมีทุน การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกสาหรับนักเรียน
เรียนดีโดยมีข้อผูกพันในการใช้ทุนการศึกษา
การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่สาคัญและมีข้อค้นพบที่สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยดังนี้
1. ประเด็นสาคัญและข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ประวัติ ความเป็นมาและสภาพ
ปัจจุบันของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สามารถอภิปรายผล ดังนี้
1.1 ลักษณะเด่นของโรงเรียนบรมราชินีน าถราชวิท ยาลัย คือ เป็น ทั้งโรงเรีย นที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษเป็นโรงเรียนในกลุ่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะประจาแบบสหศึกษา
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เนื่องจาก โรงเรียนถูกก่อตั้งด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และจัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ทั้ ง ด้ ว ยชื่ อ โรงเรี ย นและวั ต ถุ ป ระสงค์ ของการก่อตั้งจึงทาให้โรงเรียนมี
คุณลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากโรงเรียนทั่ว ไป รวมไปถึงการเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะประจาแบบ
สหศึกษา เพราะส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนประจาในประเทศไทยมักจะเป็นโรงเรียนแบบชายล้วนหรือหญิง
ล้วน เกิดความท้าทายความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารที่จะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการ
บริหารเป็นอย่างมาก
1.2 ความภาคภูมิใจของบุคลากรทุกคนของโรงเรียนตั้งแต่ ผู้ บริห าร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน บุคลากรของโรงเรียน คือ การได้รับ พระราชทานชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ”และได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
ให้เป็นตราประจาโรงเรียนจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งก่อนที่โรงเรียนได้รับ
พระราชทานชื่อโรงเรียนโรงเรียนได้ใช้สัญลักษณ์ประจาโรงเรียน คือ พระเกี้ยว ดังนั้น ในระยะหนึ่ง
โรงเรียนมีตราสัญลักษณ์โรงเรียน 2 ตรา
สาหรับประเด็นนี้ จะเห็นได้ว่า โรงเรียนบรมราชิ นีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ ก ที่ ถู ก ก่ อ ตั้ ง ได้ ไ ม่ น าน แต่ ไ ด้ รั บ การสนพระราชหฤทั ย จากสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถทรงพระราชทานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ” อันมี
ความหมายว่าโรงเรียนของพระราชินี ด้วยพระองค์ทรงมองการณ์ไกลว่าโรงเรียนแห่งนี้จะได้รับการ
ดูแล กากับติดตาม จากหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องและจะเป็นโรงเรียนของพระราชินีทุกพระองค์
ของประเทศไทย ซึ่งบุคลากรของโรงเรียนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนจะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆนี้
จากการบอกเล่า จากครูอ าวุโ สของโรงเรีย น เป็น การสร้า งความรู้สึก ให้บุค ลากรของโรงเรีย นมี
ความภาคภูมิใจในสถาบันของตนเอง เห็นคุณค่าขององค์กร ความภาคภูมิใจกับการที่ได้มาปฏิบัติ
หน้าที่หรือปฏิบั ติงานในโรงเรีย นแห่ง นี้ เช่น เดีย วกับ การถวายงานใต้เ บื้อ งฝ่า ละออง ธุลีพระบาท
เกิดความผู กพัน และภักดีต่อองค์กรของตนเองทาให้ เกิดความเต็มใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
สอดคล้ องกับ งานวิจั ย ของพชรมน โหตระไวศยะ ที่ได้ศึกษาความผูก พัน และความจงรักภักดีต่อ
องค์กรที่มีผลต่อแรงจูงใจภายในในการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด
(มหาชน) สานักงานใหญ่ พบว่า ความจงรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ด้านความภาคภูมิใจใน
ชื่อเสียงขององค์กร ด้านความเต็มใจทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อองค์กร ด้านความเชื่อถือและยอมรับใน
เป้าหมายขององค์กร และด้านความต้องการที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กร ปฏิบัติ เป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อแรงจูงใจภายใน ในการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ นอกจากนี้แล้ว พระองค์ยังทรง
พระราชทานตราสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบให้เป็นสัญลักษณ์ประจาโรงเรียน ซึ่ง ใน
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ระยะที่โรงเรียนเริ่มก่อตั้งก่อนที่โรงเรียนได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียน โรงเรียนได้ใช้สัญลักษณ์ประจา
โรงเรียนเช่นเดียวกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คือ พระเกี้ยว แต่ด้วยความเป็นโรงเรียนที่เกิดจาก
การได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในหลายๆด้าน บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนจะเรียกตราสัญลักษณ์นี้ว่า “พระเกี้ยวน้อย” ดังนั้น โรงเรียนจึงได้มีตราสัญลั กษณ์โรงเรียน
2 ตรา ซึ่งมีความเด่น และไม่เหมือนกับโรงเรียนอื่นๆ ที่มีตราสัญลักษณ์เพียงตราเดียว โดยใช้ตรา
สัญลักษณ์ เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบเป็นตราสัญลักษณ์ทางการ ซึ่ง เป็นการสร้างจุดสนใจ
สร้างแบรนด์ให้กับโรงเรียนอีกทางหนึ่ง เพราะการสร้างแบรนด์ต้องมีลักษณะที่ ทาให้เกิดการจดจาได้
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับชื่อเสียงของโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิดของแอคเคอร์ อ้างถึงใน วิทวัส สัตยา
รักษ์ ที่กล่าวไว้ว่า การับรู้แบรนด์เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งในการสร้างค่านิยมต่อสินทรัพย์และ
มูลค่าของแบรนด์ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาทร เจียรกุล ที่ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชี้
ความสาเร็จในการบริหารแบรนด์ของมหาวิทยาลัยไทย ที่ว่า แบรนด์ของมหาวิทยาลัยหรือแบรนด์ของ
สถานศึกษาสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการตอบสนองทางด้านจิตใจของเขาเหล่านั้น เมื่อได้ยินหรือเห็น
ชื่อ สัญลักษณ์ของสถานศึกษานั้น
1.3 ในช่วงแรกๆ ของการก่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนใช้ชื่อว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ราชบุรี ถึง แม้ว่า หลัง จากที่โ รงเรีย นได้รับ พระราชทานชื่อ โรงเรีย นแล้ว ก็ใ ช้ชื่อ โรงเรีย นเ ตรียม
อุดมศึกษา ราชบุรี (โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย) ซึ่งเป็นการใช้ชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นาหน้าแล้วกากับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในวงเล็บทุกครั้ง ทาให้บุคคลทั่วไปทราบว่า
โรงเรียนที่มีชื่อ 2 ชื่อนี้คือโรงเรียนเดียวกัน
ในช่วงแรกของการก่อตั้ง โรงเรียน ได้มีการเขียนหรือแสดงชื่อ ในลักษณะใช้ชื่อ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานาหน้าแล้วกากับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในวงเล็บ ที่เป็นเช่นนี้
เพราะเป็นการสร้างกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งบอกบุคคลทั่วไปว่า โรงเรียนแห่งนี้คือ โรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสาขาของเตรียมอุดมศึกษา ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี ด้วยความที่
มีชื่อ “เตรียมอุดมศึกษา” บ่งบอกถึงศักยภาพทางด้านวิชาการของผู้เรียน ความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ ทาให้สร้างแรงจูงใจในการเข้ามาศึกษา แต่เป็นการแฝงด้วยนัยว่า เป็นโรงเรียนสาขาของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีสถานที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด ไม่มีความแออัดเท่ากับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
สถานที่ตั้งของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทาให้ผู้ปกครอง นักเรียนมีทางเลือกมากขึ้นในการศึกษาโดย
ยังคงมีมาตรฐานด้านวิชาการเช่นเดียวกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
1.4 ชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี (โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย) มีผล
ต่อการตัดสินใจในการเลือกเข้ามาศึกษาต่อ
ทั้งนี้เพราะค่านิยมทางการศึกษาจะเน้นและให้ความสาคัญกับโรงเรียนขนาดใหญ่
ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยเฉพาะโรงเรียนประจาที่มีชื่อเสียง แม้ว่าสถานที่ตั้ งของ
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โรงเรียนจะห่างไกลจากบ้านเป็น ระยะทางที่ ไ กลมากน้ อ ยเพี ย งใด แต่ ผู้ ป กครอง นั ก เรี ย นก็ ยั ง มี
ความเชื่อมั่นในการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนรู้ ชื่อเสียงของโรงเรียน และตัดสินใจในการส่ง
ลูกหลานตัวเองเข้ามาศึกษา เนื่องจากการสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรต้องอาศัยระยะเวลานาน
ถ้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ อาจทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายโดยทันที
1.5 ในการก่อตั้งโรงเรีย น โรงเรีย นได้รับ ความอนุเ คราะห์ ที่ดินจากผู้อุปถัมภ์ ผู้มี
อุปการคุณ รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานภายนอกที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านอื่นๆที่
นอกเหนือด้านการจัดการศึกษา เช่น สถานที่ อาคารประกอบ การจัดหาแหล่งน้า เป็นต้น
ในการก่อตั้งสถานศึกษาสักหนึ่งแห่ง ต้อ งใช้งบประมาณสูงมาก ซึ่งการได้รับ
อนุมัติงบประมาณจากส่วนกลางไม่เพียงพอกับการก่อสร้าง การระดมทุน ระดมทรัพยากรจากผู้ที่มี
ทุนทรัพย์จะสามารถช่วยเพิ่มเติมงบประมาณ วัสดุ ในการก่อสร้างทาให้โรงเรียนหรือสถานศึกษามี
ความพร้อมและความสมบูรณ์มากขึ้น ในกรณีของการก่อตั้งโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยนั้น
ผู้บริหารระดับนโยบายมีบ ทบาทสาคัญมากและมีความสามารถในการหาเครื อข่ายเพื่อช่วยระดม
ทรัพยากรในการก่อตั้งโรงเรียนและทางานแบบมีส่วนร่วมทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้สึกในการเป็น
เจ้าของร่วมทาให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะแรก ซึ่งโรงเรียน ควรให้ความสาคัญ
กับบุคคลเหล่านี้ที่ถือได้ว่าเป็นผู้ มีส่ว นเกี่ย วข้องกับโรงเรีย น เป็นผู้อุปถัม ภ์และผู้มีอุป การคุณของ
โรงเรียน เนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะคอยช่วยเหลือและสนับสนุนการทางานของโรงเรียนในทุกด้าน
1.6 การเสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติและวางศิลาฤกษ์อาคาร
หอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2540 ของพระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยังความปลาบปลื้มแก่ทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
โรงเรียน ซึ่งทาให้โรงเรียนเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น
ทั้งนี้เพราะในการรับเสด็จ ทุกภาคส่ว นทั้งส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนรัฐวิสาหกิจต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดงานเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นไปอย่างสม
พระเกียรติในทุกขั้นตอน ในการเสด็จครั้งนี้ นางพรรณี กาญจนะวสิต ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะผู้ช่วยอธิบดีกรมสามัญศึกษาได้ทาหนังสือเพื่อกราบบังคมทูล
อัญเชิญเสด็จสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พ ระบรมราชินีน าถ เสด็จ เปิด อาคารเฉลิม พระเกีย รติรับ
การทูลเกล้าถวายอาคารเฉลิมพระเกียรติและวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย เนื่องจากการจัดสร้างโรงเรียนได้ดาเนินการมาเป็นปีที่ 4 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้า
ในการสร้ างอาคารเรี ย นอาคารประกอบและสนามกีฬาที่ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา
สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมนัก เรีย นเก่า เตรีย มอุด มศึก ษา ซึ่ง การทาหนัง สือ กราบบังคมทูล
อัญเชิญเสด็จนั้น ต้องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด และเมื่อได้รับหนังสือตอบกลับจากสานักพระราชวังแล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องแจ้งให้เจ้าของงาน (เจ้าภาพ) และแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า
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รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมและเตรียมงานที่ เจ้าของงาน (เจ้าภาพ) ได้ตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมการ
รั บเสด็ จ และจั ดให้ มีการประชุ มคณะกรรมการฯ และเชิ ญส่ วนราชการที่ เกี่ยวข้ อง พร้ อมกั บเชิ ญ
สานักงานจังหวัด ไปร่วมประชุมด้วย จะเห็นได้ว่า งานพระราชพิธีเช่นนี้มีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย
ทาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในระดับกระทรวงและระดับจังหวัด รวมไปถึงหน่วยงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน รู้จักโรงเรียนมากขึ้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอีกทางหนึ่ง
1.7 ในช่วงแรกโรงเรียนยังขาดอัตรากาลัง ผู้บริหารในขณะนั้นจึงแก้ปัญหาโดยให้ครู
อาจารย์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาช่ว ยสอน และเป็นพี่เลี้ยงให้บุคลากรของโรงเรียนทางด้าน
วิชาการ ทาให้ในช่วงแรกของการก่อตั้งโรงเรียนมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการมาก
ทั้งนี้เป็นเพราะในช่วงแรกของการก่อตั้งโรงเรียนมีนักเรียนจานวนน้อยที่เข้ามา
ศึกษา การจัดสรรอัตรากาลังจากหน่วยงานต้นสังกัดต้องเป็นไปตามจานวนนักเรียนที่มี ประกอบกับ
ในขณะนั้นมีการขาดแคลนครู อาจารย์ในบางสาขาวิชา โรงเรียนจึงขาดครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียนใน
ขณะนั้ น ที่เป็ น ทั้ง ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นเตรียมอุดมศึ กษาและโรงเรี ยนบรมราชินีนาถราชวิทยาลั ยจึ ง
แก้ปัญหาโดยการให้ครู อาจารย์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาช่วยสอน และเป็นพี่เลี้ยงให้บุคลากร
ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยทางด้านวิชาการ ทาให้ในช่วงแรกๆ โรงเรียนมีการพัฒนาด้าน
วิชาการจนเข้มแข็ง มีชื่อเสียง นักเรียนสามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันที่
มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศไทย นับได้ว่าผู้บริหารได้แสดงความสามารถทางการบริหารในการ
แก้ปัญหาได้อย่างดีเยี่ยม มีวิสัยทัศน์และมองการณ์ไกลในการพัฒนาและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับ CAMBELL and GREGG อ้างถึงในกนก จันทร์ขจร ได้เสนอปรัชญาการบริหาร
การศึกษา ไว้ในหนังสือ Administrative Behavior in Education ว่า ผู้บริหารต้องใช้วิธีการแห่ง
ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่ าง ๆ เมื่อมีปัญหาควรทาการศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาและใช้ความฉลาด
ไหวพริบของผู้ร่วมงานมาช่วยคิดแก้ปัญหาต่างๆที่สาคัญในการบริหาร ภาระหน้าที่หลักของผู้บริหาร
คือ การวินิจฉัยสั่งการ เมื่อมีปัญหาต่างๆ ต้องแก้ไขแก้ปัญหาให้สาเร็จด้วยความราบรื่น
1.8 นักเรียนต้องร้องเพลงประจาสถาบัน ทุก วัน พุธ หลัง จากเสร็จกิจกรรมเข้าแถว
เคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อสถาบัน เนื่องจากวันพุธเป็นวันคล้ายวันที่โรงเรียน
ได้รับพระราชทานนามโรงเรียนใหม่จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งตรงกับวันพุธที่
5 สิงหาคม พ.ศ. 2535
ทั้งนี้เพราะบทเพลงประจาโรงเรียน เป็นการแสดงอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของโรงเรียน
มีการร้อยเรียงถ้อยคา บอกเล่าถึง สภาพโดยรวมของโรงเรียน วิถีชีวิต คุณลักษณะของนักเรียน รวม
ไปถึงความมุ่งหมายโรงเรียน ผ่านท่วงทานอง สะท้อนอารมณ์และความรู้สึก ปลุกเร้าให้นักเรียน และ
บุคลากรของโรงเรียน เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในสถาบัน
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1.9 โรงเรียนมีประเพณีอันดีงามที่ควรแก่การปฏิบัติและรักษาไว้ เช่น พิธีประดับเข็ม
พระเกี้ยวน้อยสาหรับนักเรียนใหม่ ทั้ง ม.1 และ ม.4 รวมไปถึงนักเรียนที่ย้ายเข้ามาศึกษา โดยจะได้รับ
การประดับเข็มพระเกี้ยวน้อยจากผู้ บริหารและคณะครู การทาบุญวันเกิดโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่
ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้เพราะนอกจากการจัดการศึกษาและกิจกรรมเสริมที่ตอบสนองความสนใจ
และความต้องการให้แก่นักเรียนโรงเรียนประจาแล้ว โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียนด้วย ซึ่ง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desired Characteristics) หมายถึง
ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม จิตสานึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
ดังนั้น การที่โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมี่ดีง ามและได้ป ฏิบัติเ ป็น ประจาจนกลายเป็น ประเพณีข อง
โรงเรียน จึงเป็นเรื่องที่ควรแก่การรักษาและยึดถือปฏิบัติสืบไป เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูแก่
โรงเรียน และความผูกพันต่อสถาบัน
1.10 ในระยะหนึ่งนักเรียนที่เข้ามาศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักเรียน
ทั้งนี้ อาจมาสาเหตุ มาจากหลายๆ ด้ าน ดัง นี้ หอพักมี ความไม่พ ร้อมและไม่
เพียงพอต่อจานวนนักเรียนทาให้เกิดข้อจากัดในการรับนักเรียน หรือการจัดการเรียนการสอนมีความ
โดดเด่นลดลงเพราะโรงเรียนไม่ได้มีการประสานความสัมพันธ์กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งเป็น
โรงเรียนพี่เลี้ยงในอดีตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ลดลง ชื่อเสียงของโรงเรียน
จึงลดลงตาม หรือนโยบายบริหารเปลี่ยนแปลงตามตัวผู้บริหาร ซึ่งในข้อนี้ตัวผู้บริหารหมายถึงผู้บริหาร
ตั้งแต่ระดับกระทรวงลงมาจนถึง ระดับ โรงเรีย น เพราะผลของการบริห ารในระดับ โรงเรียนให้
สอดคล้องกับนโยบายระดับกระทรวงให้เป็นที่ประจักษ์จะช่วยสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนจึงมีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อ หรือการคมนาคมที่สะดวกขึ้นพ่อแม่ผู้ปกครองที่มี รายได้มีค่านิยมที่จะส่ง
บุตรหลานไปเรียนในเมืองเพราะมีการคมนาคมที่เข้าถึงโรงเรียนได้ง่าย หรือการพัฒนาของโรงเรียน
คู่แข่งที่ในปัจจุบันมีอัตราการแข่งขันสูงมากและมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงอัตราการเกิดที่ลดลง
ซึ่งเป็นผลของการคุมกาเนิดทางการแพทย์ และการเติบโตแบบครอบครัวเดี่ยวในภาวะเศรษฐกิจที่
เร่งรัดส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ปกครอง เป็นต้น ซึ่งสาเหตุต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้มี
จานวนนักเรียนลดลง
1.11 สภาพปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงความโดดเด่นทางด้านวิชาการ ประกอบกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการพัฒนาของโรงเรียนคู่แข่งมากขึ้น ทาให้โรงเรียนต้องเพิ่มความนิยม
จากผู้ปกครอง
ทั้งนี้เพราะในปัจ จุบัน มีส ภาพสัง คมที่เ ปลี่ย นแปลงไป ความก้า วหน้า ทาง
เทคโนโลยีการสื่อสารก็มาก ทาให้โรงเรียนต่างๆจาเป็นต้องมีการปรับตัว โรงเรียนใดปรับตัวได้ก่อน
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สามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงก็จะสามารถพัฒนาไปได้ไกล โดยเฉพาะการนาระบบ ICT
มาช่วยใช้ในการบริห าร การจัดการเรีย นการสอน ทาให้โ รงเรีย นมีภ าพลัก ษณ์ ที่ทันสมัย มีความ
สะดวกสบายในการเรียนรู้และการพัฒนาทางด้านวิชาการให้โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ เนื่องจากเป็นการ
แสดงออกถึงภาพลักษณ์ของโรงเรียนและเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของโรงเรียนด้วย
1.12 เมื่อโรงเรียนถูกย้ายมาสังกัด สพฐ.โรงเรียนใช้ประกาศการรับสมัครนักเรียนของ
สพฐ. และมีพื้นที่บริการทั่วประเทศ ซึ่งต่างจากเดิมที่ใช้ประกาศการรับสมัครนักเรียนร่วมกับโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา
ทั้งนี้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ
มีการก่อตั้ง สพฐ. เพื่อดูแล กากับติดตามการดาเนินงานของโรงเรียนในต้นสังกัด ดังนั้น โรงเรียนจึง
ต้องปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ก็คือ สพฐ. ซึ่งทาง สพฐ. ก็ได้มีกรประกาศรับสมัคร
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี่ 4 ให้เฉพาะโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ
1.13 โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน 2 ประเภท คือ ประเภทรับตรง (โควตา) คือ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยการคัด เลือกผ่านจังหวัดซึ่งนักเรียนที่ได้โควตาของ
แต่ละจังหวัดให้มารายงานตัวได้เลย และประเภทสอบคัดเลือกสาหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีต าม
เกณฑ์ที่กาหนดและมีความสมัครใจในการศึกษาต่อที่โรงเรียน
ทั้งนี้เพราะเจตนารมณ์ในการก่อตั้งโรงเรียน ต้องการคัดเลือกนักเรียนหัวกะทิ
หรือนักเรียนที่มีผลการเรียนเรียนดีเข้ามาศึกษาในโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ระบบนี้อยู่ แต่ปัญหาที่
โรงเรียนประสบอยู่คือ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีมักไม่ค่อยมาศึกษาต่อที่นี่ เนื่องจาก ปัจจุบัน สภาพ
สังคมที่เปลี่ยนค่านิยมการเข้าศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง รวมไปถึงการคมนาคมที่สะดวกขึ้น จึงนิยม
ศึกษาโรงเรียนที่อยู่ในเมืองและมีชื่อเสียง
2. ประเด็นและข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของ
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ สามารถอภิปรายได้ดังนี้
2.1 องค์ประกอบด้านบริบทของโรงเรียนด้านกายภาพ
ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ พบว่า มี ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็ น
สอดคล้องกันในด้านบริบทของโรงเรียนด้านกายภาพ ทั้งสิ้น 8 ประเด็น โดยผู้วิจัยขอนาเสนอโดย
ภาพรวม ดังนี้
สภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ปกครอง เนื่องจากโรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ แต่การได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
หน่วยงานต้นสังกัดได้เท่ากับโรงเรียนทั่วไป จึงต้องมีการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการพัฒนากิจการ
ของโรงเรียน มีการเก็บค่าบารุงการศึกษาเพิ่มเติม ถ้าสภาพเศรษฐกิจของประเทศเกิดภาวะวิกฤต
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เศรษฐกิจจะทาให้ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสภาวะการแข่งขันและวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและจะต่อเนื่องในอนาคต ส่งผลกระทบต่ออาชีพและรายได้โดยตรง และยังส่งผล
ต่อการบริหารจัดการหรือการพัฒนาโรงเรียนในอนาคตด้วย สอดคล้องกับJames W. Wickenden ที่
ได้นาเสนอว่า โรงเรียนประจาต้องรู้และทาความเข้าใจพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่
สาคัญเพื่อเป็นการสนับสนุนการบริหารโรงเรียน จากการที่โรงเรียนประจาประสบปัญหาการลดจานวน
นักเรียนลงและลดคุณภาพของนักเรียนที่ลดลงอย่างต่อเนื่ อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงนภา
มกรานุรัก ษ์ ซึ่ง ผลการวิจัย พบว่า ประเทศไทยจะเป็น ต้อ งให้เ ยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เนื่องจากการศึกษาของไทยภายในอีก 10 ปีข้างหน้าจะต้อง
เผชิญกับแนวโน้มสาคัญมากมายไม่ว่าจะเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ การแข่งขันการค้าระหว่างประเทศ
เป็นต้น ประกอบกับสภาพหรือสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันก็ยังส่งผลต่อการดาเนินงานหรือการ
บริหาร เพราะโรงเรียนเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่มีหน้าที่หรือบทบาทในการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดแก่เด็ก
และการศึกษาเป็นระบบของสังคม และต้องเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่สังคมวางไว้ รวมถึงการมีบทบาท
ตามที่สังคมปรารถนา สอดคล้องกับพิณสุดา สิริธรังศรี ที่ได้นาเสนอข้อพิจารณาสาหรับการศึกษาไทย
อนาคตไว้ในบทความเรื่อง งานวิจัยภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี ว่า ข้อพิจารณาสาหรับ
การศึกษาไทยอนาคตที่เป็นผลจากสังคม การจัดการศึกษาควรคานึงถึง 1) การศึกษาเพื่อเพื่อพัฒนา
คน 2) การศึกษาเพื่อสังคม 3) การศึกษาเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน และ 4) การศึกษาเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน
ให้คนไทยมีความรู้ ความสามารถ ทักษะการดารงชีวิต อยู่ในโลกของการแข่งขันได้อย่างรู้เท่าทัน จาก
สภาวการณ์ในปัจจุบัน โรงเรียนจึงจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
เพื่อการบริหาร โดยบุคลากรในโรงเรียนหรือผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนต้องแสดงบทบาทในด้านนี้
เพราะงบประมาณถือว่าเป็นสิ่งสาคัญในการบริหาร ซึ่งผู้บริหารจะต้องบริหารงานภายใต้งบประมาณ
ที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้แล้วควรมี การศึกษาและวิจัย การจัดการ
ศึกษาเป็นประจาทุกปี เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการบริห ารงานและติดตามผลการดาเนินงานใน
รอบปี ทั้งนี้เป็นเพราะโรงเรียนหรือองค์กรต่างๆ จะพัฒนาไปได้มากน้อยเพียงใด โรงเรียนหรือองค์กร
นั้นจะต้องทราบถึง จุด แข็ง จุด ที่ค วรปรับ ปรุง จุด ที่ค วรพัฒ นาและควรให้หน่วยงานภายนอกหรือ
องค์กรอิสระมาเป็นผู้ประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนเพื่อความเป็นกลางในผลการศึกษาและ
จะได้นาไปปรับปรุงเพื่อการพัฒนาที่ตรงจุด เพราะในปัจจุบันมีการพัฒนาของโรงเรียนอื่นที่มีจานวน
มากขึ้น ทาให้โ รงเรีย นมีคู่แ ข่ง เนื่อ งจากผู้เ รีย นมีท างเลือ กเพิ่ม มากขึ้น ซึ่ง เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่
เกี่ย วข้อ งกับ อนาคตของโรงเรีย นบรมราชินีน าถราชวิ ท ยาลัย สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ John
Brennan และ Ulrich Teichler พบว่า อนาคตข้างหน้าของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะมี
การศึกษาวิจัยตนเองเพิ่ม มากขึ้น และจะสะท้อ นให้เ ห็น ถึง ความสาคัญ ทางเศรษฐกิจที่ควบคู่กับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน อาจเรียกได้ว่า '' เศรษฐกิจความรู้ '' มีความสาคัญเกี่ยวกับ

241
ความเท่าเทียมทางสังคมและการเคลื่อนไหวและการทางานร่วมกันทางสังคมและบูรณาการ ซึ่งการ
วิจัยส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัย และนโยบายการเติบโตของกิจกรรม
สหวิทยาการลักษณะการเปลี่ยนแปลงของวงการศึกษาการเพิ่มขึ้นของระบบทุนนิยมทางวิชาการ และ
มีความคาดหวังว่า ผลการวิจัยในระดับอุดมศึกษานี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการวิจัยด้านการศึกษาใน
อนาคตทุกระดับการศึกษา และจะนาไปสู่แนวทางการวิจัยการศึกษาในอนาคต และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ George Zegarac ซึง่ พบว่าการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในออนตาริโอ
และบทบาทของการวิจัยและการประเมินผลตัวชี้วัด สรุปได้ว่า ความมุ่งมั่นในการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และการประเมินผลการตรวจสอบของความสาเร็จของนักเรียนโดยดู จากตัวชี้วัดจะเป็นองค์ประกอบ
การศึกษาในอนาคต การวิจัยได้รับการสนับสนุน ฐานของการพัฒ นาและการเสริม ความคิด ริเ ริ่ม ที่
สาคัญออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่สาคัญในระบบการศึกษาในการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนและปิดช่องว่างที่เกิดขึ้น ในทานองเดียวกันก็จะทาหน้าที่เป็นเวทีสาคัญสาหรับการเจรจา
ผู้มีส่วนได้เสียและเมื่อเวลาผ่านไปผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีบทบาทสาคัญมากขึ้นในการสนับสนุนเชื่อมั่น
ของประชาชนในด้านการศึกษา ถูกเลือกมาให้นักวิเคราะห์ในกระทรวง ดาเนินการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน
มากขึ้นและมีส่วนร่วมกับและนาไปสู่การวิจัยชุมชนในวงกว้างภายในและภายนอกของการศึกษาอย่าง
มีนัยสาคัญ หากโรงเรียนใดมีการศึกษา วิจัยผลการดาเนินงานของตนก็จะพบทั้งข้อดีที่ควรได้รับการ
พัฒนา ส่งเสริม และข้อด้อยที่ควรต้องเร่งแก้ไข อีกทั้งผลของการเปลี่ยนแปลงจานวนนักเรียนจะเป็น
ตัวกาหนดทั้งงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล หรือการกาหนดขนาดโรงเรียน ถ้าโรงเรียน
มีจานวนนักเรียนน้อยลงไปเรื่อยๆ ก็ไม่เกิดผลดี อาจมี การยุบโรงเรียนได้ แต่ในขณะเดียวกันหากมี
จานวนนักเรียนมากเกินกาลังของบุคลากรในโรงเรียนหรือสาธารณูปโภคของโรงเรียนไม่เพียงพอหรือ
มีจานวนนักเรียนมากแต่คุณภาพของนักเรียนกลับลดลง ก็ไม่ควรให้เรื่องนี้เกิดขึ้น เพราะการใช้ชีวิตอยู่
ในโรงเรีย นประจาที่มีทั้งการเรีย นรู้ด้ านวิช าการและการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิต นักเรียนจาเป็นต้อง
ได้รับการดูแลจากผู้บ ริห าร ครูและบุค ลากรทางการศึก ษาอย่า งใกล้ชิด เน้นเรื่องความปลอดภัย
ประกอบกับการเน้นด้านคุณภาพทางวิชาการและทักษะชีวิต เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ไกล
สังคมเมือง สถานที่ตั้งของโรงเรียนโดยรอบเป็นป่า ด้านหลังติดภูเขาที่ในฤดูแล้งมักเกิดไฟป่าได้ง่าย
ดังนั้นความปลอดภัยของนักเรียนจึงเป็นสิ่งสาคัญพอๆกับคุณภาพด้านวิชาการและทักษะชีวิต
2.2 องค์ประกอบด้านบริบทอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ พบว่า มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็ น
สอดคล้องกันในด้านบริบทอื่นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ทั้งสิ้น 8 ประเด็น โดยผู้วิจัยขอนาเสนอโดย
ภาพรวม ดังนี้
ความภาคภูมิใจของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่มีต่อโรงเรียน เป็นตัว
แปรที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยที่สาคัญอีกหนึ่งตัวแปร เนื่องจาก
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ความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นก่อให้เกิด ความผูกพันต่อโรงเรียน ซึ่งความรู้สึกผูกพันต่อโรงเรียนของศิษย์
ปัจจุบันที่ส่งผลต่อเนื่องจนตนเองกลายเป็นศิษย์เก่า โดยการสร้างหรือส่งเสริมความรู้สึกลักษณะเช่นนี้
โรงเรียนมีบทบาทสาคัญในการจัดกิจกรรมหรือทาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้องเปิดโอกาส ส่งเสริม
สนับสนุนให้ศิษย์เก่าเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนต้อง
ทาให้ทุกฝ่ายมีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของสถาบัน (sense of ownership) อย่างแท้จริง ทาให้เมื่อ
โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ บุคคลเหล่านี้ก็จะยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของปาริชาติ กมลยะบุตร ได้ศึกษาปัจจัยและรูปแบบการบริหารงานศิษย์เก่าของโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบว่า มีตัวแปรในปัจจัยด้านแบรนด์และความผูกพันของศิษย์เก่ าที่ส่งเสริมให้โรงเรียน
ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการดาเนินการของโรงเรียนอย่าง
สม่าเสมอรวมไปถึงมีการจัดตั้งองค์กรเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรศิษย์เก่ากับโรงเรียนใน
การจัดกิจกรรมทางวิชาการหรือทางสังคม สาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ต้องศึกษาระเบียบ กฎเกณฑ์
และข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานในบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน แสดงบทบาทกึ่งนโยบายและกึ่ง
การบริหาร แต่เน้นการทางานร่วมกันในลักษณะของหุ้นส่วนโดยไม่แสวงประโยชน์ทับซ้อนจากกิจการ
ของโรงเรียน อุทิศตน และใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตน เพื่อช่วยโรงเรียนในการ
พัฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นเป็ น สาคั ญ โดยการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยคณะบุคคล เป็นการบริหาร
ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ อุทัย บุญประเสริฐ ที่กล่าวว่า ความ
เป็นมาและการพัฒ นาของคณะกรรมการสถานศึก ษาในประเทศไทย โดยเฉพาะในระดับ ที่ เป็น
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็ได้พบว่า ได้เริ่มเคลื่อนตัวเองจากระบบที่เคยมีลักษณะเป็นคณะกรรมการที่
ปรึกษา สู่การเป็นคณะกรรมการที่มีธรรมชาติและบทบาทกึ่งนโยบายกึ่งบริหารมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการ
ตามที่กาหนดไว้ตามกฎหมายการศึกษาฯ ก็ปรากฏว่ามาจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียการได้มาและวิธีการได้มาซึ่งตัวกรรมการจากฝ่ายต่างๆที่เ กี่ยวข้องก็เปลี่ยนไปแนวโน้มการ
บริหารจัดการที่ระดับสถานศึกษาเป็นแนวโน้มเชิงการบริหารแบบมีส่วนร่วมชัดเจนขึ้นในปัจจุบัน นี้ก็
ได้พบว่าสถานศึกษาเป็นจานวนไม่น้อย ที่คณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นอยู่มีบทบาทกากับ สนับสนุน
และส่งเสริมกิจการของสถานศึก ษาได้ค่อ นข้า งดี สามารถทางานร่ว มกับ ผู้บ ริห ารสถานศึกษาใน
ลักษณะที่เป็นความร่วมมือกัน ในขณะเดียวกันกับที่รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ได้ค่อนข้างดี ช่วยกัน
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้ก้าวหน้าได้ไม่น้อย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสานักผู้อานวยการ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลั ย แผนกประถม จานวน 8 ท่าน กลุ่ม
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ตัวอย่างได้มาโดยการกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง พบว่า บทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการสถานศึกษา
หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และ
ยังสอดคล้องกับพิณสุดา สิริธรังศรี ที่ได้มีข้อเสนอต่อการปฏิบัติจากการศึกษาการจัดการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วม : กรณีศึกษา โครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่ อสุขภาวะคนไทย
ดังนี้ 1) การจัดการศึกษาขององค์กรที่จัดการศึกษาทั้งที่เป็นโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันศึกษาปอเนาะ แหล่งเรียนรู้ และสถาบันสังคมอื่นๆ ในชุมชน ควรต้องจัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมขององค์กรในชุมชนหรือประชาชน ทั้งที่เป็นการศึกษาที่เชื่อมโยงกันทั้งในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยต้องศึกษาความต้องการของ
ประชาชนก่อนการวางแผน/โครงการ 2) สาระที่จัดการศึกษา ควรเป็นการศึกษาที่บูรณาการวิถีชีวิต
ของผู้เรียนเข้ากับวิถีชีวิตสั งคมของชุม ชนท้อ งถิ่น ทั้ง วิช าสามัญ อาชีพ ศาสนา ศิล ปวัฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์ สุขภาพ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณธรรมจริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่
ช่วยเหลือกันและกันเป็นการเรียนรู้ที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง มากกว่าเอาวิชาเป็นตัวตั้ง และกาหนดให้เกิด
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานที่จริง มากกว่าการเรียนในตารา ดังนั้นทุกภาคส่วนที่มีความ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ โรงเรี ย นบรมราชิ นี น าถราชวิ ท ยาลั ย ต้ อ งก ากั บ และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ การของ
สถานศึ ก ษาในทุ ก ด้ า นที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ โ รงเรี ย นอย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง รวมไปถึ ง
ช่วยประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว กิจกรรม ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาสู่ชุมชนเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงเรียน
2.3 องค์ประกอบด้านหน่วยงานต้นสังกัด
ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ พบว่า มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็ น
สอดคล้องกันในองค์ประกอบด้านหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งสิ้น 8 ประเด็น โดยผู้วิจัยขอนาเสนอโดย
ภาพรวม ดังนี้
สาหรับในด้านนี้ การจัดตั้งฝ่าย/กลุ่มงาน/หน่วยงานเฉพาะของหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อรับผิดชอบ ดูแลกากับ ติดตามการดาเนินงานของโรงเรียนที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ กล่าวคือ
โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ และหน่วยงานต้นสังกัดในระดับกระทรวงลงไป
ควรให้ความสาคัญและการสร้างความตระหนักในการพัฒนาโรงเรียนอย่างจริงจัง เนื่องจากโรงเรียน
เหล่านี้มีประวัติในการก่อตั้งโรงเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ จึงควรได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่กากับติดตามการดาเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สมพระเกียรติ และต้องสนับสนุนและผลักดันการ
ดาเนินงานของโรงเรียนในทุกด้านที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเข้มข้นและจริงจัง ทั้งนี้การสนับสนุน
การดาเนิน งานในด้านต่างๆ ต้องคานึง ถึง สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ในสภาพสั งคม
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ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลต่อการกาหนดงบประมาณในการดาเนินงานเป็นอย่างมาก
ทางหน่วยงานต้นสังกัดควรให้โอกาสโรงเรียน มีส่วนร่วมเพื่อนาเสนอประกอบการของบประมาณ ให้
ชี้แจงเหตุผลความจาเป็น ซึ่งทางหน่วยงานต้นสังกัดต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระดับบนลงมา จะสามารถทาให้โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายใน
การได้รับงบประมาณจะได้รับงบประมาณในการพัฒนาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี ทั้งในระดับกระทรวงลงมาจนถึ งระดับโรงเรียน และด้วยความที่โรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจาที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์จึงควรได้รับสิทธิ
เพิ่มทั้งทางด้านงบประมาณ ด้านอัตรากาลัง โดยควรมีการกาหนดเกณฑ์และจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนนักพิเศษเรียนรายหัว ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าสาธารณูปโภค จานวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ขาดแคลน ค่าสาธารณูปโภคค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้มีความเหมาะสม
เป็นการเฉพาะสาหรับโรงเรียนประจา รวมไปถึงกาหนดนโยบายในการรับนักเรียนอย่างชัดเจนและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์การก่อตั้ง โรงเรียน ทั้งนี้เพราะปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
ทั้งสิ้นและยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อ นัก เรีย น กล่า วคือ ในแง่ข องการบริห าร การได้รับ จัด สรร
งบประมาณในด้านต่างๆ เพื่อการใช้สอย เพื่อการดาเนินงานของโรงเรียน ผู้บริหารต้องบริหารภายใต้
งบประมาณที่ไ ด้รับ มาอย่า งจากัด และต้อ งให้เกิดประสิทธิผลอย่างคุ้มค่า ในเรื่องอัตรากาลังต้องมี
ความเหมาะสมกับภาระงานที่ครูได้รับมอบหมายและต้องมีการสารวจจานวนครูที่ขาดแคลนในบาง
สาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงต้องเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้รายงานทันทีเมื่อมีการขาดอัตรากาลัง
เพื่อที่โรงเรียนจะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะครูผู้สอนสาคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมาก
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้วย
2.4 องค์ประกอบด้านโรงเรียน/สถานศึกษา
ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีผู้เชี่ยวชาญที่มี ความเห็น
สอดคล้องกันในด้านหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งสิ้น 20 ประเด็น โดยผู้วิจัยขอนาเสนอโดยภาพรวม ดังนี้
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่ าชื่อเสียง เกียรติคุณและภาพลักษณ์ ของ
โรงเรียนเป็นที่ทราบและนิยมของสังคม ซึ่งโรงเรียนจะต้องสร้าง รักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
โรงเรียนให้มีชื่อเสียงนั้น เนื่องจาก โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยมีประวัติในการก่อตั้งและมี
ความเป็นมาที่น่าสนใจ มีภาพลักษณ์ที่ดีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน เพราะภาพลักษณ์ของโรงเรียนส่งผล
ต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาพลีโอ
ที่ได้ทาการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่ประสบความสาเร็จในการมีแบรนด์ ของ
สถาบั นว่า องค์ ประกอบด้านความสั มพั นธ์ ระหว่างแบรนด์ กับชื่อเสี ยงที่ดี ของสถาบัน (relationship
between Brand and reputation) มีความสัมพันธ์กัน เนื่องจาก ชื่อเสียงที่ดีของสถาบันคือ
คุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการนามาสร้างแบรนด์ให้ประสบความสาเร็จได้อย่างดียิ่ง ภาพลักษณ์
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ของโรงเรียนจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน สามารถ
สร้างขึ้นมาได้โดยใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม ซึ่งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้น แก่โรงเรียนทาได้ยาก
พอๆกับการรักษาภาพลักษณ์ของโรงเรีย น โดยการที่จ ะทาให้ชุม ชนหรือสัง คมเกิดการยอมรับใน
ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของโรงเรียนนั้น สิ่งหนึ่งมาจากการจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นจุดเน้น หรือ
จุดเด่นของโรงเรียน และโรงเรียนจะต้องปฏิบัติจนได้รับการยอมรับจากบุคคลทั้งในชุมชน สังคมและ
ในวงกว้า ง เนื่องจากกิจ กรรมต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นตัว สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะของผู้เรียน ทั้งนี้
เพราะกิจ กรรม/โครงการของโรงเรียนสามารถวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ โดยส่วนใหญ่เป้าประสงค์มักจะลงสู่นักเรียนโดยตรง เพื่อตอบสนองความ
สนใจและความถนัดของนักเรียน รวมไปถึงพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ทั้งหมดนี้ล้วนต้องอาศัยเวลา
ทั้ง สิ้น รวมไปถึง การมี/ รัก ษาวัฒ นธรรมหรือ ประเพณีอัน ดีง ามของโรงเรีย น สอดคล้อ งกับ Pat
Bassett and Pete Upham ที่ได้นาเสนอว่า โรงเรียนประจาที่ดีต้องสร้างวัฒนธรรมของตนเองให้มี
ความโดดเด่น และบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน มีสิ่งอานวยความสะดวกไว้บริการอย่าง
หลากหลาย รวมไปถึงมีการฝึกทักษะทางด้านอาชีพให้นักเรียนได้เพลิดเพลินกับการเรียนการสอน
การฝึกปฏิบัติและให้คาปรึกษาแก่นักเรียน ต้องมีผู้ส อนที่ทุ่มเทให้กับการพัฒ นาทั้ง ด้านความรู้และ
จิตใจ ซึ่งทาการสอนเสริมเพิ่มเติมในตอนเย็นหลังเลิกเรียนและวันหยุดสุดสัปดาห์ และเพิ่มเติมด้าน
การจั ดกิจ กรรมเสริ มประสบการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและความ
เชื่อมโยงไปยังหลักสูตรของโรงเรียนและเพิ่มปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โรงเรียนต้องมีการ
สร้างหรือบูรณะ บารุงรักษา อาคารเรียน อาคารหอพักนอน สิ่งอานวยความสะดวกโดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วม ผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพทั้งดีและสมาร์ท (Good and Smart) มีการยอมรับในวัฒนธรรมที่
ต่างกันจากการอยู่ร่ว มกัน ของคนที่ม าจากต่า งวัฒ นธรรม เพื่อ ให้มีก ารแบ่ง ปัน หรือ แลกเปลี่ย น
ประสบการณ์เป็นการสร้างความรู้และการยอมรับในซึ่งกันและกัน
ทั้งนี้ การที่บุคคลจะเกิดการยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่แตกต่างจากวัฒนธรรมเดิม
ต้องใช้เวลาให้เกิดการยอมรับ ซึ่งขึ้นอยู่กับกลยุท ธ์ใ นการพัฒ นาโรงเรีย นและการประชาสัม พัน ธ์
โรงเรียนสู่สาธารณชน สอดคล้องกับพจน์ ใจชาญสุขกิจ ที่กล่าวไว้ว่า การสร้างแบรนด์ ที่ประสบ
ความส าเร็ จ ของธุร กิจ มีปั จ จั ย และองค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการกาหนด
บุคลิกภาพหรือ การสร้างคุณลักษณะให้ เด่นชัด เพื่อให้ ให้ผู้บริโภคจดจาได้ง่าย จากองค์ประกอบทุก
ส่วน เช่น การใช้ สี ที่ทาให้ผู้บริโภคนึกถึงสินค้าหรือบริการ การออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่มี
เอกลักษณ์ โดนใจกลุ่มเป้าหมาย การมอบบริการที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว การสื่อสารที่สะท้อน
เรื่องราวที่ทาให้เข้าถึง และรู้สึกได้ว่าเป็นแบรนด์เหล่านั้น เป็นต้น และยังสอดคล้องกับเดชา เดชะ
วัฒนไพศาล ที่กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้ธุรกิจ ตลอดจนองค์กรต่างๆ ให้ความสาคัญ กับแบรนด์ (Brand)
และกิจกรรมการสร้างแบรนด์( Branding) โดยมีการนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัด
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กล่าวได้ว่าเป็นกระแสหลักของกิจกรรมทางการตลาดในการกาหนดจุดยืนและข้อเสนอของแบรนด์
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้โดดเด่นและเป็ นที่รับรู้จดจา นอกจากนี้ยังมี
อีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้โรงเรียนคือ การประชาสัมพันธ์โรงเรียนใน
ทุกด้านเพื่อให้เป็นที่รู้จักและเกิดความนิยม เพราะงานประชาสัมพันธ์มีคุณค่าต่อสถาบันเป็นอย่างยิ่ง
ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมของโรงเรียน การประชาสัมพันธ์ช่วยป้องกันรักษาชื่อเสียงของ
หน่วยงาน ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ทาให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานและฝ่ายบริหารอันจะ
ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้เกิดความสนใจและติดตามความเป็นไปหรือการดาเนินงานของโรงเรียนอย่าง
ต่อ เนื่อ ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของศศิธ ร แก้ว รัก ษา พบว่า ในด้า นการกาหนดนโยบายการ
ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารย่อมทราบดีว่าการประชาสัมพันธ์เป็นกลไกสาคัญต่อการบริหารงานโรงเรียน
เพราะการบริหารงานประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโรงเรียนให้ประสบผลสาเร็จและที่
สาคัญจะช่วยเสริมสร้างการพัฒนางานบริหารโรงเรียนให้มีความสัมพันธ์กับชุมชน และสอดคล้องกับ
คากล่าวของ นพพงษ์ บุญจิ ตราดุล ว่า โรงเรียนเป็นฐานของสังคมหน่วยหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนของสังคม
ใหญ่มีหน้าที่ให้ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกที่ดีมีประสิทธิภาพให้กับสังคม ได้รับเงินสนับสนุน
จากภาษีของราษฎรและได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง ส่งกุลบุตรกุลธิดาเข้ามาศึกษาหาความรู้
ดังนั้น ความเคลื่อนไหวทางการดาเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะต้อง
ทราบและเข้าใจให้ความสนับสนุนทั้งด้านกาลังเงิน กาลังกายและกาลังปัญญา โรงเรียนจึงควรแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในการดาเนินงานให้ประชาชนรับทราบ จะเห็นได้ว่าการที่จะสร้างหรือ
รักษาและบริหารโรงเรียนจนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสังคมวงกว้างได้นั้น ต้องสร้างคุณภาพใน
โรงเรีย นจะก่อให้ เกิดหลั กประกัน ความเชื่อมั่น ความมั่นใจแก่ผู้ รับบริการทั้งนักเรียน ผู้ ปกครอง
ชุมชน และสังคม ต้องมีการบริหารจัดการภายในโรงเรียนอย่างยอดเยี่ยม สร้างความแข็งแกร่งและ
ความเข้มแข็งของโรงเรียนจากภายในสู่ภายนอก ซึ่งต้องอาศัยและใช้กลยุทธ์ต่างๆ ที่ผู้บริหารทุกคน
จะต้องมีแนวคิดและแนวปฏิบัติเพื่อเป้าหมายที่โรงเรียนได้กาหนดไว้แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนหรือการ
โยกย้ายผู้บริหารก็ตาม ซึ่งการมีธรรมนูญโรงเรียนและแผนการดาเนินงาน กิจการของโรงเรียนไว้เป็น
บรรทัดฐานในการบริหารจัดการ เพราะธรรมนูญโรงเรียนทาให้โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาอย่าง
ชัดเจน มีการบริหารอย่างมีการควบคุมคุณภาพ โดยต้องกาหนดนโยบายของโรงเรียนนโยบายการ
บริหาร กฎ ข้อบังคับของโรงเรียนที่แสดงหรือเน้นในเรื่องต่างๆมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
ก่อตั้ง และมีความสอดคล้องและคานึงถึงบริบทของโรงเรียนเพื่อให้เกิดผลที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียนมากที่สุด โรงเรียนต้องมีความโดดเด่นด้านวิชาการโดยสร้างเครือข่าย (connection) ที่ดีกับ
สถานศึกษาอื่นตลอดจนหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียน โดยมีการ
ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือ การใช้ทรัพยากรร่วมและเพิ่มความแข็งแกร่งในการ
บริหารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือผลการดาเนินงานของโรงเรียนทั้งในระดับผู้บริหาร ครูผู้สอน
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ระหว่างเครือข่าย ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาต้องสร้างระบบการดาเนินงานทางการศึกษาร่วมกับภาคี
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบร่วมกัน จึงเป็นเรื่องที่โรงเรียนต้องให้
ความสาคัญ เพราะการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (Network Building and Participatory)
เป็นเครื่องมือที่สาคัญที่จะช่วยให้การบริหารจัดการสถานศึกษามีสมรรถนะสูง ซึ่งสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ได้นาเสนอวิธีการสร้างเครือข่าย ไว้ในรายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างเครือข่ายสังคม
เพื่อขับเคลื่อนนวั ต กรรมการพั ฒ นาองค์ ก ารการศึ ก ษา : บทเรี ย นภาคสนามจากโครงการวิ จั ย
และพัฒนานวัต กรรมการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพขององค์ก รทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ ไว้ว่า
วิธีการสร้างเครือข่ายจาแนกเป็น 2 ระดับ คือ การสร้างเครือข่ายในองค์กร และการสร้างเครือข่าย
ระหว่างองค์กร โดยทั้ง 2 ระดับมีขั้นตอนที่คล้ายกัน ได้แก่ 1) การสร้างการยอมรับ 2) การกาหนด
กลุ่ม/คน/องค์กรที่ต้องการดึงเป็น เครือข่าย 3) การเข้าถึงเครือข่าย 4) การเตรียมความพร้อมให้
เครือข่าย 5) การรักษาเครือข่าย และ 6) การทาให้เครือข่ายยั่งยืน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Marriott and Goyder ที่เสนอให้มีการทาข้อตกลงสาคัญร่วมกันระหว่างเครือข่าย เพื่อให้มีความ
เข้าใจกันตรงกันในเรื่องความรับผิดชอบ การกาหนดโครงสร้างและการบริหารงานแบบเครือข่าย
สาหรับในการจัดการศึกษาโรงเรียนต้องมี การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพสังคม สามารถตอบสนองและพัฒ นาความสามารถของนัก เรีย นอย่า งแท้จ ริง
เนื่องจากหลักสูตรของโรงเรียน ต้องมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ
ประเทศ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น และ
สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เ ปลี่ย นแปลงของสัง คม เพื่อ นาไปสู่ก ารจัด การเรีย นการสอนโดยใช้
ฐานความรู้อย่างหลากหลาย และมีกิจ กรรมการเรียนรู้อ ย่า งต่อ เนื่อ งตลอดชีวิต ยิ่ง ในปัจ จุบัน
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้เน้นเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีครูผู้สอนเตรียมการจัดการ
เรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกรพัฒนาทุกด้านไปพร้อมๆกันแบบบูรณาการ ดังนั้น โรงเรียนจึง
ต้องมีหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพสังคมและความต้องการของนักเรียนที่สามารถสะท้อนถึง
วิธีการเรียนรู้ของนักเรียน และสะท้อนถึงแนวทางการนาการเรียนรู้ที่ได้รับไปใช้ในอนาคตด้วย ต้อง
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษและทักษะชีวิตตามความสนใจ
ความสามารถและความถนัดของนักเรียน เพื่อเป็นการเสริมพัฒนาการของนักเรียนนอกเหนือจากวิชา
เรียน ทาให้นักเรียนโรงเรียนประจาสามารถเข้าใจและมีทักษะชีวิต ใช้ชีวิตนอกรั้วโรงเรียนท่ามกลาง
กระแสสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช ที่ได้กล่าวไว้ ในหนังสือวิถีสร้างการ
เรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21 ว่า การเรียนรู้ที่แท้จริงอยู่ในโลกจริง หรือชีวิตจริง การเรียนวิชาใน
ห้องเรียนยังเป็นการเรียนแบบสมมติ “ดังนั้นครูเพื่อศิษย์จึงต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ศิษย์ ” ได้เรียน
ในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุด หรืออาจกล่าวได้ว่า การเรียนรู้ขึ้นอยู่กับบริบทหรือสภาพแวดล้อม
ในขณะเรียนรู้ ห้องเรียนไม่ใช่บริบทที่จะทาให้เกิดการเรียนรู้ในมิติที่ลึก เพราะห้องเรียนไม่เหมือน

248
สภาพในชีวิตจริง การสมมติโจทย์ที่คล้ายจะเกิดในชีวิตจริงก็ได้ความสมจริงเพียงบางส่วน แต่หากไป
เรียนในสภาพจริงก็จะได้การเรียนรู้ในมิติที่ลึกและกว้างขวางกว่าสภาพสมมติ นอกจากนี้ยังรวมถึง
โรงเรียนต้องส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริการนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน (Service Ability) ทา
ให้โรงเรียนกลายเป็นโรงเรียนหรือองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่คนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้ โดยอาจต้องมี
การปรับกลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Reece ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็น องค์ก ารแห่ง การเรีย นรู้ข องมหาวิท ยาลัย ใน
ออสเตรเลีย ได้แก่ ภาวะผู้นา วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์การ การบริหารทรัพยากรบุคคล บทบาทใน
สังคม การเข้าถึงข้อมูลความรู้ แหล่งข้อมูลความรู้ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงได้ทั่ว โลก ซึ่งการมีวิสัยทัศน์การกาหนดนโยบายการบริห าร
โรงเรีย นของผู้บ ริห าร กระบวนการจัด การเรีย นการสอนของครูแ ละบุค ลาการทางการศึก ษา
สวัสดิการแก่นักเรียน ตลอดจนการได้รับความไว้วางใจจากผู้ ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา
เป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ที่ ท าให้ โ รงเรี ย นมี ชื่ อ เสี ย งและล้ ว นเป็ น องค์ ป ระกอบที่ บ่ ง บอกถึ ง
ความสามารถในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรของโรงเรียน ควรมีภาพพจน์และเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่าง
กว้างขวาง น่าเคารพ นับถือ เพราะภาพพจน์ของบุคลากรก็สามารถส่งเสริมแบรนด์หรือชื่อเสียงของ
โรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย โรงเรียนต้องสร้างวัฒ นธรรมในการทางานที่ดี โดยเน้นการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม (Collaborative) มากกว่าการเน้นเรื่องการแข่งขัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
ดาเนินงานทุกงานไปสู่เป้าหมายที่กาหนด สอดคล้องกับผลการวิจัยของจีระพงษ์ หอมสุวรรณ และ
คณะ (2556: 38) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ผลการสังเคราะห์เอกสาร ผลการสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน เกี่ยวกับผลการศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมนั้นมี 4 ด้าน คือ 1) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 2) คณะกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
3)ขอบข่ายงานการบริหารแบบมีส่วนร่วม และ 4) กระบวนการบริหารแบบมีส่ว นร่วม ทั้งนี้เนื่องจาก
การบริ ห ารสถานศึ กษามี จุ ดมุ่ง หมายของการศึกษาเพื่อ พัฒ นาคนไทยให้ เป็ นมนุษ ย์ที่ส มบูรณ์ทั้ ง
ร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม ภายใต้ความร่วมมือในการบริหารจัดการร่วมกัน 115 ซึ่ง
ผลสาเร็จในการบริหารต้องเกิดจากการสร้างแรงจูงใจให้คนปฏิบัติงานอย่ างเต็มใจ โดยโรงเรียนต้องมี
การสร้างแรงจูงใจและมอบขวัญและกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน โรงเรียนต้องจัดหรือมีสวัสดิการที่ดีและมี
115
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ความเหมาะสมให้กับบุคลากรตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสาเร็จและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้อยู่ปฏิบัติงานนานๆ โดยไม่มีการ
โยกย้าย อีกทั้งการปฏิบัติงานได้ตามหรือเกินมาตรฐานการปฏิบัติงานที่โรงเรียนกาหนดทาให้เกิดการ
ยอมรับนับถือความสามารถในการปฏิบัติงาน
การสร้างหรือปรับกลยุทธ์ให้มีความหลากหลายในการวางหรือกาหนดนโยบายใน
การรับนักเรีย น เนื่องจากในปัจ จุบันมีโ รงเรียนที่เป็นคู่แข่งเกิดขึ้นอย่างมาก ซึ่งแต่ ละแห่งก็มีการ
ประชาสัมพันธ์จุดเด่นของโรงเรียนเพื่อโน้มน้าว สร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครอง หรือนักเรียนตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนของตนเพื่อเข้ามาศึกษา ดังนั้น โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยจาเป็นต้องมีการ
สร้างหรือปรับ กลยุท ธ์ใ นการรับ นัก เรีย นให้มีค วามหลากหลายมากขึ้น เช่น สร้า งรูป แบบ การ
ประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การแนะแนวการศึกษาต่อ สิทธิประโยชน์ที่นักเรียนจะได้ รับเมื่อ
เข้ามาศึกษา เป็นต้น และอาจต้องทบทวนนวัตกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ จากการสอบ
คัดเลือกเป็นการให้โอกาส ทั้งนี้เพื่อให้ส อดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นการเปิด
โอกาสให้นักเรีย นในชุมชนใกล้โ รงเรียนที่มีฐ านะทางบ้านยากจนมีโอกาสเข้มาศึกษาได้มากขึ้น ซึ่ง
เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์การก่อตั้งของโรงเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของเจตนา เมืองมูล ที่ทาการศึกษารูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กต้องมีการสร้างรูปแบบบริหารสู่ความเป็นเลิศ โดยความมี
เอกลักษณ์ตามบริบทของสถานศึ ก ษาเอง ด้ ว ยการมุ่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นเป็ น สาคั ญ และ
ต้ อ งตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
สาหรับการดูแลนักเรียนในส่วนของงานหอพักต้องมีลักษณะการดูแลและปกครองนักเรียนที่ใกล้เคียง
กับการอบรมที่บ้า น ทั้ง นี้เ พราะ นัก เรีย นที่ใ ช้ชีวิต อยู่ใ นโรงเรีย นประจา ซึ่ง เป็น สัง คม ปิด เกิด
ความเครียดได้ง่าย ดังนี้ โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความผ่อนคลายควบคู่กับการรักษาวินัย
เพราะสาหรับโรงเรีย นประจา วินัย สาคัญ อย่า งมากในการอยู่ร่ว มกับ คนหมู่มาก มีการปกครอง
นักเรียนที่เอาใจส่อย่างใกล้ชิดทั้งทางด้านวิชาการจากครูที่ปรึกษาและทางด้านทักษะชีวิตจากครูพ่อ
หรือครูแม่ รวมไปถึงโรงเรียนต้องกาหนดแนวทาง/นโยบายในการรับ ส่งนักเรียนอย่างชัดเจนทั้งใน
สัปดาห์กลับบ้านและไม่ใช่สัปดาห์กลับบ้าน เพื่อให้เกิดแนวปฏิ บัติที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน
ไม่มีการเหลื่อมล้าโดยอาศัยความสนิทส่วนตน
2.5 องค์ประกอบด้านผู้บริหาร
ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ พบว่า มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็ น
สอดคล้องกันในด้านผู้บริหาร ทั้งสิ้น 19 ประเด็น โดยผู้วิจัยขอนาเสนอโดยภาพรวม ดังนี้
ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ผู้บริหารโรงเรียนเป็น
บุคคลที่เป็นกลไกสาคัญที่จะนาความสาเร็จและเสริมสร้างคุณภาพทางการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายใน
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โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจาที่มี ทั้งนักเรียนหญิง
และนักเรียนชายอยู่ในรั้วโรงเรียนเดียวกัน จึงเป็น ข้อแตกต่างจากโรงเรียนประจาแบบชายล้วน หรือ
หญิงล้วน เนื่องจากลักษณะงานและภาระของงานของโรงเรียน ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมี
คุณลักษณะหลายอย่างที่เป็นแนวใหม่ และแบบผสมผสานที่ไม่มีลักษณะเฉพาะที่ตายตัว สอดคล้อง
กับรายงานการวิจัยของสมหมาย อ่าดอนกลอย เรื่อง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารจะต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง คิดหายุทธศาสตร์ในการบริหาร
จัดการใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางาน ทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเจตนารมณ์หรือ
วัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียนและมีอุดมการณ์ เป็นพื้นฐาน มีความมุ่งมั่น มีความเต็มใจ ตั้งใจ มี
ความรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนสูงมากเป็นพิเศษ สร้างความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียน การ
บริหารโรงเรีย นที่มีลักษณะนี้ผู้ บริหารจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักคุณธรรมและมีเมตตา แต่ต้องมีความเด็ดขาดในการ
ตัดสินใจ เนื่องจากผู้บริหารอาจต้องประสบกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขลอดเวลา เพราะ
ต้องบริหารงานทั้งในส่วนของโรงเรียนที่ต้องมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนและให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
เป็นที่ประจักษ์และต้องบริหารงานในส่วนงานหอพักที่ต้องมีการสร้างแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบในการ
อยู่ร่วมกัน และมีสิ่งอานวยความสะดวกให้เหมือนบ้านหลังที่สอง ต้องนายุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม
และเหตุการณ์มาใช้เป็นฐานในการแก้ปัญหาต่างๆ ในองค์กร ผู้บริหารควรมีการศึกษาในรายละเอียด
ของเหตุการณ์ มีการทดสอบสมมติ ฐ าน การวิเคราะห์ มีการแก้ไขปั ญหาด้ว ยนวัตกรรมใหม่ โดย
คานึงถึงการบรรลุผลในวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของโรงเรียนเป็นหลัก ผลของการบริหารที่เกิดขึ้น
จะต้องน าไปสู่ การพัฒ นา การเปลี่ ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม มีบุคลิ กภาพของ
ผู้บริหารสมเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
เพื่อให้เกิดการยอมรับนับถือ
สาหรับการบริหารงานในส่วนของโรงเรียนนั้นผู้บริหารต้องเป็นนักสร้างแรงจูงใจ
แรงบันดาลใจในการบริหารและการดาเนินงาน มีความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์กว้างไกล มองการณ์ไกล มี
มุมมองในการบริหารการทางานเชิงกลยุทธ์ รู้จักการประมวลวิเคราะห์ ประเมินและตัดสินใจและยัง
ต้องดูแล รับผิดชอบการดาเนินงานตามปกติ ของสถานศึกษาในทุกด้าน ต้องมีวิสัยทัศน์ใหม่ในการ
บริหารจัดการให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ ต้องปรับแนวคิดในการบริห ารจัดการ
บูรณาการที่เน้นการแก้ปัญหาและดาเนินการพัฒนาที่ผสมผสานชัดเจนทั้งเชิงนโยบายและภาคปฏิบัติ
ต้องมีพฤติกรรมการบริหารแบบเชิงรุก เน้นผลงานหรือผลสาเร็จตามเป้าหมายและคุณภาพที่ได้วางไว้
เป็นหลัก รอบรู้เป็นที่พึ่งด้านวิชาการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ
สมหมาย อ่าดอนกลอย เรื่อง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กล่าวไว้ว่า บทบาทหนึ่งที่
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สาคัญของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 คือ ผู้บริหารต้องเข้ามารับบทบาทในการเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนของครู ปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ
ให้กับครูผู้สอน ส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะทัดเทียมเป็นที่ยอมรับของชาติอื่น และสามารถ
ดารงชีวิตได้อย่างมีค วามสุข นอกจากนี้ก ารสร้ า งความเข้า ใจในวิสัย ทัศ น์ พัน ธกิจ อุด มการณ์
เป้าหมายของโรงเรียนให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาเป็นหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งที่มีความสาคัญ เพื่อให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีใจทุ่มเทในการพัฒนาโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกันให้องค์กรประสบ
ความสาเร็จ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจเหล่านี้ไปยังนักเรียนและผู้ปกครองเป็นระยะๆ เพื่อสร้างแรง
ขับเคลื่อนในการดาเนินงาน และต้องมีความสามารถในการระดมทุนหรือทรัพยากรอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่
สาคัญยิ่งเพื่อ ใช้ใ นการพัฒ นาโรงเรีย น นั่น คือ การเป็ น นัก บริห ารจัด การที่เ ก่ง เพื่อ ขับ เคลื่อ น
กระบวนการทางานไปสู่เ ป้า หมายอย่า งมี ทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบาย โดยผู้บริหารอาศัยพลัง
อานาจในการผลักดันแผนงานหรือแผนปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการตอบรับจากหน่ วยงานต้นสังกัด ผู้นา
ต้องนาโดยยึดหลักคุณ ธรรมในการบริหาร มีความเชื่อมั่น ในตนเองเป็นผู้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ รวมทัง้ ต้องเป็นผู้นาทางและเป็น ผู้ส นับ สนุน ต้อ งรู้เ ท่า ทัน ความเปลี่ย นแปลงและพัฒนาตน
พัฒ นาคน พัฒ นางาน โดยใช้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อนามาใช้ในกระบวนการบริหารเพื่อ
สอดคล้องกับสภาพสังคมและให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 รวมไป
ถึงผู้บริหารต้องมีทักษะและความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารจึ ง มี ก ารใช้ ข้ อ มู ล และสารสนเทศเพื่ อ ใช้ ใ นการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละการน า
ยุทธศาสตร์ไ ปสู่ก ารปฏิบัติ ตระหนัก ถึง ศัก ยภาพของสถานศึก ษาต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้นายุคใหม่ที่สามารถมองภาพขององค์กรได้อย่างทะลุปรุโปร่งและ
ชัดเจน สามารถเชื่อมโยงสภาพปัจจุบันและภาพในอนาคตที่ต้องให้ความสาคัญและต้องเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งต้องเป็นผู้นาทีมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
2.6 องค์ประกอบด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการศึกษา จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็น
สอดคล้องกัน ในด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งสิ้น 11 ประเด็น โดยผู้วิจัยขอนาเสนอโดย
ภาพรวม ดังนี้
ผลการวิจัย พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยต้องเป็นบุคคลที่ มีอุดมการณ์ มีใจรัก ทุ่มเท
เสียสละ มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากสภาพของโรงเรียนทั้งที่ตั้ง
สภาพงาน ภาระงานที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ต้องได้บุคลากรที่มีลักษณะดังกล่าวเพื่อเป็นกาลัง
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ในการพัฒนาโรงเรียน ต้องเป็นบุคคลที่ หมั่นพัฒนาตนเองในทุกด้านตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัยทีเ่ ปลี่ยนไป ประกอบกับปัจจุบันเป็นยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ตลอดเวลาทั้งด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม ดังนั้ น ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ต้องเป็นผู้สอนที่ทาให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเอง
เป็นโค้ช (Coach) และอานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้ และต้องเป็นผู้ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ที่จะทาให้นักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับ Frey ที่ได้กล่าวถึง การจัดการศึกษาในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้การจัดการศึกษาในอนาคตจะมีการเปลี่ยนจากการสอนเป็นการเรียนรู้ บทบาทของ
ครูเปลี่ยนจากการสอนมาเป็น ผู้แนะนา และครูต้องหมั่นพัฒ นาสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับเนื้อหา สาระวิชา ทั้งที่เป็นสื่อเนื้อหาและสื่อเทคโนโลยี สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ความก้าวหน้าทางการศึกษาสอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช ได้ ให้ข้อคิดเห็นไว้ในหนังสือ วิถีสร้างการ
เรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21 ว่า ครูต้องจัดให้ศิษย์ได้เรียนเพื่อพัฒนาสมองด้านสังเคราะห์ ซึ่งต้อง
เรียนจากการฝึกเป็นสาคัญ และครูต้องเสาะหาทฤษฎีเกี่ยวกับการสังเคราะห์มาใช้ในขั้นตอนของการ
เรียนรู้จากการทบทวนไตร่ตรอง หลังการทากิจกรรมเพื่อฝึกหัด เพื่อเป็นการฝึกสมองด้านสังเคราะห์
ดังนั้นครูต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ ปฏิบัตินา ทฤษฎีตามเพื่อพัฒนาเยาวชนที่จะเป็นกาลังในการ
พัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Friedman ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีความสาคัญสาหรับการศึกษาในโลกยุค
ใหม่ คือ วิธีการเรียนรู้ (Ability to learn how to learn) จนถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้
ด้วยตัวเอง เกิดความรักการเรียนรู้ และความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ต้องมีความสามารถในการ
จัดการ หรือการมีปฏิสั มพันธ์กับ บุคคลอื่นๆ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเป็นทรัพย์สินสาคัญในโลกแห่งการ
ทางาน และเกิดการพัฒนาสมองซีกขวา (ความคิดสร้างสรรค์) ให้ทัดเทียมกับสมองซีกซ้าย
นอกจากนี้ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
สถาบันกษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ครูจึงควรปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบบประชาธิป ไตยอันมีพ ระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุขอย่างเข้มข้น เพื่อให้
นักเรียนเกิดสานึกในพระหมากรุณาธิคุณที่พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์มหาศาลแก่ประเทศไทย จึงเป็นหน้าที่อันสาคัญของครูไทยอีก
หน้าที่หนึ่งที่ต้องปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้นักเรียน จะเห็นได้ว่าครูผู้สอนไม่ได้มีหน้าที่สอนอย่างเดียวยังต้อง
อบรมบ่มเพาะฝึกฝนทั้งทางด้านสติปัญญาแล้ว ยังต้องอบรมบ่มเพาะทางด้านคุณธรรม จริยธรรมอันดี
งานให้แก่ศิษย์ด้วย นอกจากนี้ครูยังต้ องปฏิบัติหน้าที่พิเศษในโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนจะต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนครูในการสร้าง team
work ในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทางานไปสู่เป้าหมายอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับ
นโยบาย และจะต้อ งตระหนัก มีค วามเข้า ใจอย่า งลึก ซึ้ง ในเจตนารมณ์ หรือวัตถุประสงค์การ
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ก่อตั้งโรงเรียน มีความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียน เมื่อเกิดปัญหาในขณะปฏิบัติงานต้องรู้จัก ปรับตัว
และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเพื่อนครู บุคลากรทาง
การศึกษาและนักเรียน มีคุณธรรม มีความเมตตา กรุณา เพราะเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับนักเรียน
มากที่สุด นักเรียนสามารถซึมซับ ลักษณะต่างๆ จากครูได้ ดังนั้น ครูจะต้องปฏิบัติตนเป็นแม่พิมพ์ที่ดี
จะเห็นได้ว่า ครูและบุคลากรทางการศึก ษาที่ต้อ งปฏิบัติห น้า ที่ใ นโรงเรีย นแห่ง นี้จ ะต้อ งเป็นบุคคล
ที่ต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลาและต้องมีความระมัดระวังในการปฏิบัติตนอยู่เสมอ
เพื่อปลูกฝังสิ่งดีงามให้นักเรียน ดังนั้น การได้รับขวัญและกาลังใจและมีสวัสดิการที่ดี จากโรงเรียนจึง
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน เนื่องจากเป็นผู้เสียสละและ
อุทิศตนในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
ได้นาเสนอผลการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการพัฒ นาครูข องประเทศต่า ง ๆ เช่น ฟิน แลนด์ นิวซีแลนด์
สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน พบว่า ประเทศเหล่านี้ มีการกาหนด
สมรรถนะของครูโดยภาพรวมประกอบด้วย 1) ความรู้ในเนื้อหาวิชา 2) การสื่อสารและการใช้ภาษา
3) การพัฒนาหลักสูตร 4) หลักการจัดการเรียนรู้ 5) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 6) การ
บริหารจัดการชั้นเรียน 7)การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา 8) การวัดและ
ประเมิ น ผล 9) การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย น การสอน 10) จิ ต วิ ท ยาส าหรั บ ครู 11) การสร้ า ง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 12) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 13) ภาวะผู้นาและการ
ทางานเป็นทีม 14) การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 15) การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน นอกจากนั้น
มีการควบคุมคุณภาพการผลิตครู โดยการใช้ระบบการรับรองวิทยฐานะของสถาบันผลิตครูคัดคนเก่ง
ระดับยอดเยี่ยมให้มาเป็นครูโดยกาหนดกลุ่มที่มีผลการเรียนสูงสุดเข้าเรียน เพื่อเป็นครู การยกย่อง
อาชีพครูว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงเทียบเท่าอาชีพสาคัญ การได้รับการยอมรับ เชื่อถือไว้วางใจในระดับแนว
หน้าของประเทศ และมีเงินเดือนสูงในระดับเดียวกับอาชีพอื่น เช่น แพทย์ นักกฎหมาย เป็นต้น
2.7 องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการสาหรับอนาคต
ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญ พบว่า มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็ น
สอดคล้องกันในด้านหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งสิ้น 32 ประเด็น โดยผู้วิจัยขอนาเสนอโดยภาพรวม ดังนี้
ในด้านการบริหารจัดการสาหรับอนาคตเป็นการมองภาพอนาคตของโรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยว่าควรเป็นอย่างไรในอนาคต ซึ่ง มีผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน
ว่า ในอนาคตโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยต้องเป็นโรงเรียนประจาแบบสหศึกษาที่มีชื่อเสียงใน
อันดับต้นๆ ของประเทศ ผลิตบุคคลสาคัญของประเทศ โดยต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการที่
สร้างความเชื่อมั่นว่าเมื่อมาเข้าศึกษาที่นี่ จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง สามารถส่งเสริมเพื่ อเข้า
เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ มีสิ่งอานวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคไว้รองรับความต้องการของ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนอย่าครบครัน ทั้งการบริหารจัดการแหล่งน้าเพื่อการสาธารณูปโภค มีระบบ
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บริหารจัดการห้องสมุดและแหล่งเรีย นรู้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ มีระบบบริห ารจัด การอาหารเลี้ยง
นักเรียนและบุคลากรที่มีป ระสิทธิภ าพ มีระบบบริห ารจัดการหอพักที่มีระสิทธิ ภาพเอื้อต่อการอยู่
อาศัยและการเรีย นรู้ มีส ถานที่ อุปกรณ์กีฬาไว้บริการ เช่น sport club ลานกีฬาหรืออาคาร
อเนกประสงค์ สระว่ายน้า และมีระบบ ICT ที่ทันสมัย ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้และการ
สื่อสารกับครูผู้สอนโดยใช้สั ญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ SMART PHONE ได้ทุกที่ทุกเวลา
สอดคล้องกับ Hotcourses ที่ได้นาเสนอว่า โรงเรียนประจาที่ผู้คนทั่วโลกให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่น
หรือได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ส่วนใหญ่อยู่ในสหราชอาณาจักร เนื่องจาก โรงเรียนประจาทุกแห่ง
ต้องมี คุณภาพผ่ า นเกณฑ์มาตรฐานที่เ ข้มงวดซึ่ง กาหนดโดยรัฐ บาลของสหราชอาณาจักรในด้า น
คุณภาพของการสอน สิ่งอานวยความสะดวกและการดูแลนักศึกษา ประกอบกับในปัจจุบันโลกได้เข้า
สู่ศตวรรษที่ 21 แล้ว เป็น ยุคของโลกไร้พรมแดน เป็นโลกของการสื่อสารและมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นตลอดเวลา ทาให้โรงเรียนต้องมีระบบบริหารจัดการต่างๆ ในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและ
เอื้อต่อการดารงชีวิตของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ประกอบกับโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
เป็นโรงเรียนประจา จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆอย่างครบ
ครัน เพื่อเป็นการเอื้อและอานวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจาวันของบุคลากรทุกคน ลดความตึง
เครียดจากสภาพสังคมในโรงเรียนได้ การส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่นั้น
ซึ่งการที่โรงเรียนต้องมีสิ่งต่างๆ ข้างต้นก็เพื่อ เป็น การเตรีย มพร้ อ มรับ การเปลี่ย นแปลงที่เกิดขึ้นได้
ตลอดเวลารวมไปถึงเป็นการฝึกทักษะชีวิตอันเป็นทักษะสาคัญของโลกยุคนี้ให้กับนักเรียน
ครูเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีบทบาทอย่างมาก จึงต้องมี การจัดสรรอัตรากาลังครูให้
เหมาะสมกับ ปริ มาณและสภาพความยากล าบากของงานในโรงเรียนประจาและมีอัต ราส่ วนของ
จานวนครูต่อจานวนนักเรียนสูง ต้องมีการกาหนดแนวทางการคัดเลือกครูสายผู้สอนและครูหอพัก ใน
กรณีการจ้างงาน ที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิ/มีความรู้ ความสามารถสูง และมีความอดทน เสียสละ ทุ่มเทใน
การปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียนประจา เนื่องจากโรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจาที่มีครู ดูแ ลนัก เรียนเกือ บตลอดเวลา ครูจึง มีความใกล้ชิด กับ
นักเรียนต้องคอยดูแล สอดส่องพฤติกรรมของนักเรีย น เพื่อรับ รู้และรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและ
สามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาดและรู้เท่าทัน ให้ปัญหานั้นๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ด้วยสภาพ
และบริบทของโรงเรียนที่มีลักษณะประจาที่ ที่ต่างจากโรงเรียนแบบไป กลับ ทั่วไปเช่นนี้ การเลือก
บุคคลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่จึงควรมี การกาหนดวิธีหรือแนวทางเฉพาะในการสรรหาบุคคลที่จะดารง
ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ครู / ครูผู้ช่วย และ ควรได้รับสนับสนุนการพัฒนา ในเรื่องการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น ซึ่งโรงเรียนหรือผู้บริหารใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล ต้องสนับสนุนการ
พัฒนาครูและบุคลากร รวมทั้งการมีครูพี่เลี้ยงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษา เพื่อเป็นการ
พัฒนาทางด้านการจัดการเรียนการสอนเสริมด้านวิชาการให้เข้มแข็งและทาให้ได้รับการฝึกด้านภาษา
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ด้วยและควรมีการปรับหลักสูตรของโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งและต้องมีความสอดคล้อง
ทันสมัย เช่น หลักสูตรสองภาษา (ไทย-จีน, ไทย-อังกฤษ) เป็นต้น โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษา
หลักในการสอนควบคู่ไปกับการใช้ภาษาไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักเรียนทั้งด้านความรู้ใน
รายวิชานั้นๆและความรู้ทางด้านภาษาด้วย เนื่องจากความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ -ภาษาอังกฤษ
จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นกลุ่มภาษาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย รวมถึงการเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ.2558 เป็นตัวผลักดันให้บ ริ บ ทการพั ฒ นานั ก เรี ย นไทยให้ เ ป็ น ประชากรที่ มี คุ ณ ภาพ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hack, Walter G. ที่พบว่าเป้าหมายและนโยบายทางการศึกษาอาจต้องมี
การปรับตามความต้องการทางการศึกษาที่เปลี่ยนไปภายใต้บริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่น
หลักสูตร เนื้อหาวิชา เป็นต้น รวมถึงการที่เป็นโรงเรียนที่มีลักษณะเช่นนี้ต้องมี คุณภาพทางการศึกษา
ของโรงเรียนต้องสูงกว่าโรงเรียนทั่วไป เนื่องจากข้อได้เปรียบในการมีเวลาพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และคุณลักษณะที่ดีให้แก่นักเรียน จากเหตุผลดังกล่าว ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้
จึงต้องเป็นบุคคลที่ขยันหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดังนั้นจึง ควรมีการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดกลุ่ม
ครู ใช้เวลาในการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ เช่น ครูบรรจุใหม่ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาหรือโรงเรียนที่เป็นเลิศในประเทศ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เป็ นระยะเวลา 5 ปี ศึกษาดูงาน
โรงเรียนประเภทเดียวกันในโซนภูมิภ าคเอเชีย เป็นต้น เพื่อ นาความรู้แ ละประสบการณ์ ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดสู่นักเรียนและยังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
สถานที่ที่ไปศึกษาดูงานด้วย และต้องมีการกากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้ รวมไปถึงการประเมินผล
ดังนั้น ด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบที่สูงเช่นนี้ หน่วยงานต้นสังกัดควรกาหนด
เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนสาหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้เพราะจะช่ว ยเสริมสร้างขวัญ กาลังใจในการปฏิบัติงานและสร้างแรงจูงใจให้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ไม่มีการโยกย้ายตัวบุคลากรบ่อย อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนที่
ต่อเนื่อง นอกจากนี้แล้วอีกบทบทหนึ่งของหน่วยงานต้นสังกัดที่ต้องปฏิบัติ คือ การกากับ ติดตาม
ดูแลการดาเนินงานของโรงเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้ง ให้โรงเรียน
ถวายรายงานผลการดาเนินงานหรือการบริห ารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
และการส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมหรือบทบาท รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
เพื่อเป็นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกฝ่าย ตั้งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผนดาเนินการ การ
ตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิ ดชอบ เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
นอกจากนี้แล้ว Joseph, E.C. อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตน์ ได้กล่าวว่า ด้วยสภาพ
สังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นยุคของโลกไร้พรมแดน โรงเรียนต้อ งมีการกาหนดนโยบาย
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และวางแผน อาจต้องใช้เทคนิคในการพยากรณ์ การคาดการณ์ในอนาคต ต้องมีการปรับกลยุทธ์ให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในกลุ่ม ผู้ป กครองให้ม ากขึ้น ต้อ งสร้า งความสนใจและแรงจูง ใจให้เ กิด กับ
ผู้ปกครองในการตัดสินใจส่งลูกเข้ามาศึกษาที่นี่ ดังนั้นจึงควรมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ของโรงเรียน เมื่อมีการเปลี่ย นแปลงทางสภาพสังคมหรือเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒ นาไปในทิศทางที่
เหมาะสม อาจต้องพิจารณาทบทวนการปรับค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา/ค่าเทอม) ให้มี
ความเหมาะสมและมีความคุ้มค่า เพื่อเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจของผู้ปกครอง นักเรียน ในการเข้ามา
ศึกษา ทั้งนี้เพราะในปัจจุบันมีโรงเรียนคู่แข่งเป็นจานวนมากที่มีการพัฒนาทางด้านวิชาการและมีการ
อานวยความสะดวกในด้านการเรียนเพิ่มเติม เช่น มีรถรับส่ง ห้องเรียนติดแอร์ มีสัญญาณอินเตอร์เนต
ไว้บริการ เป็นต้น แต่ไม่มีการเรีย กเก็บ ค่า ธรรมเนีย มทางการศึก ษาเลยหรือ เรีย กเก็บ ในจานวน
ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองระดับกลางรับได้ ซึ่งสอดคล้องกับ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง ที่กล่าวว่า ในยุค
ปัจจุบันโรงเรียนต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและต้องเข้าถึงกระแสสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้น จาเป็นต้องสร้างเด็กยุค ใหม่ใ ห้มีค วามเข้า ใจและมีทัก ษะในการปรับ เปลี่ย นให้กับ โลกที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งต้องทาให้เกิดการเรียนรู้ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคนมากขึ้นด้วยการนา
เทคโนโลยีมาใช้ การที่ไม่แบ่งแยกระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เนื่องจากยุค
ปัจ จุบัน มีเทคโนโลยีเ ข้า มาหรือ มีก ารเรีย นรู้ห รือร่ว มมือ ผ่า นเครือ ข่า ยหรือ โซเชีย ลมีเดีย ดัง นั้น
โรงเรียนต้องเร่งการปรับกลยุทธ์การบริหารให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจและต้อง
ให้นาหน้าโรงเรียนคู่แข่ง สอดคล้องกับ พิณสุดา สิริธรังศรี ที่ได้ให้ข้อพิจารณาสาหรับการศึกษาไทย
อนาคตไว้ในรายงานการวิจัย เรื่อง งานวิจัยภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี ว่า ข้อพิจารณา
ส าหรั บการศึ กษาไทยอนาคต ที่เป็ นผลจากเศรษฐกิจการจั ดการศึกษาควรเป็น การเตรี ยมคนในสอง
ทศวรรษหน้าให้เป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในอาชีพอย่าง
จริงจัง การฝึกและพัฒนาบุคลากรแรงงานให้มีความรู้ รวมทั้งกระบวนการฝึกอบรมซ้าอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และผลิ ต ภาพขององค์ ก ร ให้ มี ค วามรู้ ทั้ ง ในเชิ ง ลึ ก และเชิ ง กว้ า ง ที่ มี
ความสามารถทั้งทางด้านการจัดการภาษาและเทคโนโลยี ความสามารถในการจัดการสถานการณ์ที่
รุ มเร้ าทางเศรษฐกิจ การจั ดการอาชีพและการงานอย่างชาญฉลาด การรู้จักการแก้ปัญหา ผ่ า น
หลั กสู ตรกระบวนการเรีย นการสอนในทุกระดับชั้นตั้งแต่การศึกษาปฐมวัย จนกระทั่งอุดมศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ John Brennan และ Ulrich Tricher พบว่า ในอนาคตการศึกษาในระดับ
ต่า งๆ จะสะท้อ นให้ เ ห็ น ถึ งความส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จที่ ค วบคู่ กับ การศึ กษา อาจเรี ยกได้ว่ า เป็ น
เศรษฐกิจความรู้ โดยเป้าหมายหลัก สูต รการศึก ษาทุก ระดับ ควรต้อ งเป็น หลัก สูต รเฉพาะที่ มุ่งเน้น
คุ ณ ภาพ ควบคู่ ไ ปด้ ว ยกั น กั บ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม รวมทั้ ง มี ค วามหลากหลายของหลัก สูต รที่
ตอบสนองความต้อ งการส่วนตนและตลาดที่เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และกรณีศึกษาให้มาก
ยิ่งขึ้น และที่สาคัญโรงเรียนต้องเพิ่มความเข้มแข็งทางด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีการศึกษา
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วิจัยความสาเร็จของศิษย์เก่า ซึ่งเป็นการสะท้อนความเข้มแข็งทางวิชาการที่โรงเรียนมีให้จนศิษย์เก่า
สามารถประสบความส าเร็ จ ในการด าเนิ น ชีว ิต เพื ่อ เป็น แนวปฏิบ ัต ิแ ละเป็น ตัว อย่า งภาพ
ความส าเร็จ ในอดีตที่ ในอนาคตต้องให้ เกิด ขึ้นได้มากกว่า เดิม ควรส่ง เสริม ให้เ ป็น โรงเรีย นที ่มี
วัต ถุป ระสงค์พิเ ศษเฉพาะทาง เช่ น โรงเรีย นวิทยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์ โรงเรีย นที่ดาเนิน งาน
สนองพระราชด าริฯ เป็น ต้น โดยมีก ารประสาน/กระชับ ความสั ม พั น ธ์ กั บ โรงเรี ย นเตรี ย ม
อุดมศึกษา ซึ่งแต่เดิมโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรีย นเตรีย ม
อุด มศึก ษาและเคยได้รับ ความช่ว ยเหลือ มาก่อนในอดีต มีการกาหนด Roadmap โดยเฉพาะเพื่อ
นาสู่การปฏิบัติ โดยคานึงถึงประสิทธิผลในการดาเนินงานเพื่อให้สมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การมีทุนการศึกษาเรียนฟรี (ค่าบารุงการศึกษาฟรี)
สาหรับนักเรียนเรียนดีมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด
การมีทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกสาหรับนักเรียนเรียนดีโดยมีข้อ ผูกพันในการ
ใช้ทุน การศึก ษา สร้า งเครือ ข่ายในการส่ง ต่อ นัก เรีย นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับการศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่เป็นเลิศ มีรถรับ ส่งนักเรียนที่มีภูมิลาเนาที่ห่างไกลจาก
โรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่มีภูมิลาเนาในเขตจังหวัดราชบุรี ไว้บริการในสัปดาห์กลับบ้าน รวมไปถึงสิ่ง
อานวยความสะดวกต่า งๆที่ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการและความสนใจของบุคลากรบนพื้นฐาน
ความเหมาะสมกั บ การใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น และต้ อ งเพิ่ ม การประชาสั ม พั น ธ์ โ รงเรี ย นโดย การให้
ความสาคัญกับการจัด องค์ก รภายในหรือ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ โรงเรีย นเพื่อ ประโยชน์ ในการ บริหาร
โรงเรียน เช่น มูลนิธิเพื่อการศึกษา สมาคมครูและผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง
เป็นต้น และให้ความสาคัญผู้อุปถัมภ์หรือผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน รวมไปถึงคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนการดึงศิษย์เก่าและภาคีต่างๆ เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบที่
หลากหลายเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านตัวบุคคล และมีระบบช่องทางการสื่อสารของ
โรงเรียนกับสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Facebook Line Instagram เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ให้สังคมทราบถึงผลการบริหารและดาเนินงานของโรงเรียนและต้องทา
ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์จนโรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดี มีชื่อเสียงในอันดับต้นๆของประเทศ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัย ของอภิศักดิ์ อุ่มจัน สาและพัช ราภรณ์ ลัน ศรี ที่ได้ทาการวิจัยเรื่อ ง ภาพลัก ษณ์ของ
มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตเฉลิม พระเกีย รติ จัง หวัด สกลนครในทัศ นะของ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จากการวิจัย พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่รับชมหรือรับฟังข่าวสารทั่วไปจากอินเตอร์เน็ตมากที่สุด โดยรับชมหรือรับฟัง
ข่าวสารทั่วไปในช่วงค่า ระยะเวลา 1-3 ชั่วโมง และสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่ผู้ตอบแบบสอบถามชื่น
ชอบมากที่สุด และในส่วนของข่าวสารจากมหาวิทยาลัยนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชื่นชอบสื่อ
อินเตอร์เน็ตมากที่สุด มีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเดือนละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่เคยเข้าไปเยี่ยมชม
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มหาวิทยาลัยแบบไม่เป็นทางการ หลังจากได้รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนะ
ด้านบวก ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยรวมอยู่ในระดั บดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี
ภาพลักษณ์อยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านองค์กร ด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านอื่น ๆ ส่วน ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ที่ตั้งสถานศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จะเห็นได้ว่า
แนวทางการบริหารจัดการอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นการมุ่งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในทุกด้านซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมานจิต ภิรมย์รื่น และ ปัณณธร ชัชวรัตน์
(2009) ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) โดยการเพื่อวิเคราะห์
หาวิธีปฏิบัติที่ดี ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกระบวนการเทียบเคียง
สมรรถนะ และเพื่อกาหนดวิธีปฏิบัติการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระดับ
มัธ ยมศึกษาในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)
พบว่า การวางแผนกลยุ ท ธ์ การจัด การกระบวนการ ได้แ ก่ การออกแบบและกระบวนการจัด
การศึกษา การบริการสาหรับผู้เรียน และกระบวนการสนับสนุน โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดีเมื่อเทียบเคียง
กับเกณฑ์คุณภาพที่เป็นเลิศ ส่วนภาวะผู้นา ได้แก่ ภาวะผู้นาขององค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม
และประชากร นักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความต้องการของสังคม ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับนักเรียน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวังของตลาด และ ความสัมพันธ์และความพึงพอใจ
ของนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมุ่งเน้นครูและบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ ระบบการทางาน
การให้การศึกษา การฝึกอบรมและการพัฒ นาครูของบุคลากรสายสนับสนุน และความผาสุกและ
ความพึงพอใจของครูและบุคลากร ยังต้องพัฒ นาตามแนวทางที่นาเสนอเพื่อให้ โรงเรียนมีคุณภาพ
การศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี ส่วนการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ได้แก่ การ
วัด ผลการดาเนิ น งานและการจัด การข้อ มูล ควรต้อ งพัฒ นาให้มีก ารดาเนินการอย่างเป็นระบบ
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ(Benchmarking) สามารถส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาได้ไม่ว่าจะเทีย บเคีย งในหน่ว ยงานเดียวกันหรือเทียบเคียงกับเกณฑ์คุณภาพที่เป็นเลิ ศ
เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ และประสบผลสาเร็จ
ในการดาเนินงานได้เป็นอย่างดี และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของศิราภรณ์ ช่วยบารุง พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจ ารณาเป็น รายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก ทุกด้านเช่นกัน โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านกระบวนการบริหาร ด้านกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
และด้านกระบวนการเรียนการสอน ตามลาดับ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร
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ด้านกระบวนการเรียนการสอนด้านกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวก
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.01 และปัจจัยแต่ล ะปัจจัยมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับคุณภาพ
การศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พิจารณาตัวแปรปัจจัยที่มีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
สูงสุ ด คือ ด้า นกระบวนการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา และด้า นกระบวนการ บริห าร พบว่ามี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง ส่วนด้านกระบวนการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
ปัจจัยด้านกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและด้านกระบวนการบริหารร่วมกัน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับสูง และสามารถพยากรณ์คุณภาพการศึกษาได้ร้อยละ 81
แต่ก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดับมากคือ
การมีอิสระในการบริหารตนเองของโรงเรีย นอย่า งเต็ม รูป แบบ (ออกนอกระบบ) โดยมีร ะบบการ
บริหารและการจัดการที่มีแนวโน้มลดความเป็นระบบราชการลง มีอิสระในการพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้
ข้อคิดเห็นว่า โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยน่าจะมีความพร้อมเพื่อ ออกนอกระบบคล้ายกับการ
บริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เนื่องจาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็น
โรงเรียนแบบ Charter school ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปที่มีรูปแบบเดิมๆ
ของรัฐ โรงเรียนลักษณะนี้สามารถดาเนินงานได้อย่างอิสระมีเสรีภาพ โดยการก่อตั้งของโรงเรียนแบบ
Charter นั้นขึ้นอยู่กับข้อตกลงการปฏิบัติในรายละเอียดเกี่ยวกับพันธกิจ โครงการ วัตถุประสงค์ การ
ดูแลนักเรียน วิธีการ ประเมินผล และวิธีการวัดว่าประสบผลสาเร็จ สัญญาข้อตกลงในรายละเอียด
ต่างๆ เหล่านั้นมีระยะ เวลาที่แตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรี ยน มีการประเมินผลการดาเนินงานจาก
หน่วยงานภายนอก หรือจากหน่วยงานที่ให้งบประมาณแก่โรงเรียนซึ่งโดยปกติก็คือรัฐหรือคณะกรรมการ
สถานศึกษาของท้องถิ่นนั้นๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรจบ วงศ์โกมลเชษฐ์ ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุ สรณ์ โดยใช้การประเมินแบบรูปแบบ CIPP
Model พบว่า การประเมิ น ด้า นบริบ ทของโรงเรียนมีความสอดคล้ องกับแผนปฏิ บัติการและ
ยุทธศาสตร์ของชาติและมีความสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียนและยังสอดคล้องกับอุดมการณ์ใน
การพัฒ นานั กเรี ย น และยั งมีความสอดคล้ องกับ วัตถุประสงค์การจัดตั้ งโรงเรียน ซึ่งในปัจจุบัน มี
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกนอกระบบ มีอิสระในการบริหารตนเองอยู่จานวนไม่มาก
แต่ในอนาคตจะมีโรงเรียนที่มีลักษณะเช่นนี้เพิ่มจานวนขึ้น เนื่องจากในอนาคตจะมีโรงเรียนที่มีความ
พร้อมในทุกด้านเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความสามารถระดมทรัพยากรจากแหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากที่รัฐให้
การสนับสนุนเช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา แม้ว่าโรงเรียนจะออกนอกระบบไป
แล้วแต่รัฐก็ยังคงสนับสนุนในด้านงบประมาณแผ่นดิน ให้อยู่บางส่วนอย่างเพียงพอที่จาเป็นต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไว้ได้เท่านั้น เช่น เงินเดือนของข้าราชการประจา ในขณะที่ผู้บริหารสามารถ
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บริห ารจัด การเงิน รายได้ข องสถาบัน ได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล 116 ทั้ง นี้ขึ้น อยู่กับ
ความสามารถและคุณธรรมของผู้บริหาร เพราะถ้าโรงเรียนมี ผู้บริหารที่นอกจากจะมีความสามารถสูง
แล้วยังมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ โรงเรียนก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัย เรื่อง อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย (The future of
Queen College) ได้ค้นพบที่เป็นองค์ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
และโรงเรียนอื่นๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่มีความโดด
เด่นในตัวเองในหลายๆ ด้า น แต่ยัง ขาดการส่ง เสริม ความโดดเด่น นั้น ๆ ดัง นั้น ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรภายในโรงเรียน รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรนาผลการวิจัยที่ได้ไป
ประยุก ต์แ ละจัด ทาแนวปฏิบัติห รือ นโยบายในการพัฒ นาโรงเรีย นร่ว มกัน เพื่อ ส่ง เสริม ความมี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น สร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียนจนเป็นที่นิยมของสังคม
1.2 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ควรเร่งพัฒนานักเรียนทางด้านวิชาการให้มี
ความโดดเด่นมากกว่าปัจจุบัน และควรพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านทักษะชีวิต โดยต้องเริ่มจาก
การกาหนดนโยบาย เป้าหมาย การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนาไปสู่การพัฒนาด้าน
วิชาการที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
1.3 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยควรมีการวางแนวทางในการบริหารงานใน
โรงเรียนและงานหอพักอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความพร้อมในทุกด้านและเตรียมพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
1.4 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ควรนาข้อค้นพบที่ได้ไปประยุกต์ปรับใช้ใน
การวางแผนพัฒนาหรือวางแผนเพื่อการบริหารของโรงเรียนร่วมกับแผนเดิมของโรงเรียนโดยพิจารณา
ถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง โรงเรีย น สภาพ บริบ ทของโรงเรีย น สภาพสังคม
การเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งจะทาให้โรงเรียนมีแ ผนการพัฒ นาที่ส มบูร ณ์ม ากขึ้น อัน จะนาไปสู่ภ าพ
อนาคตที่พึงประสงค์ข องโรงเรียนและสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อให้การบริหารโรงเรียนบรรลุ
เป้าหมายตามที่ กาหนดไว้ สาหรับโรงเรียนอื่นๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับ โรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัยสามารถนาวิธีการที่เป็นระเบียบวิธีวิจัยไปประยุกต์ใช้หรือนาผลการวิจัยไปศึกษาเพิ่มเติม
ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียน สภาพ บริบทของโรงเรียนตนเอง ซึ่งอาจทา
116

ศิวัช พงษ์เพียจันทร์, “ออกนอกระบบเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ โอกาส
หรือ ความเสี่ยง?,” ผู้จัดการออนไลน์ (10 ตุลาคม 2558): 35.
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ให้โรงเรียนนั้นๆ สามารถมองเห็นภาพอนาคตที่พึง ประสงค์ข องตนและมีวิธีก ารบริห ารจนบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ในอนาคต
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
2.1 ควรศึกษาแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลที่เหมาะสมกับอนาคตของโรงเรียน
2.2 ควรมีการศึกษาระบบการบริหารงานหอพักในโรงเรียนประจา
2.3 ควรมีการศึกษาอนาคตของโรงเรียนประจาในประเทศไทยในสภาวะเศรษฐกิจ
หรือสังคมที่เปลี่ยนแปลง
2.4 ควรมีการวิจัยในเรื่องของมีอิสระในการบริหารตนเองของโรงเรียนอย่างเต็ม
รู ป แบบ (ออกนอกระบบ) โดยมีร ะบบการบริห ารและการจัดการที่ มีแนวโน้ ม ลดความเป็นระบบ
ราชการลงของโรงเรียนประจา
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ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
มิถุนายน 2558

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญและขอสัมภาษณ์งานวิจัย
เรียน
ด้วย นางศิวพร กาจันทร์ รหัสนักศึกษา 55252939 นักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎี
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา ภาควิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์ทาดุษฎีนิพนธ์เ รื่อง “อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราช
วิทยาลัย”
ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ พิจารณาเห็นว่าท่านเป็น
บุ ค คลที่ มี ค วามเหมาะสมและมี อ งค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ ดั ง กล่ า วเป็ น อย่ า งยิ่ ง จึ ง ใคร่ ข อความ
อนุเคราะห์ท่านในฐานะผู้เชี่ยวชาญให้นักศึกษาสัมภาษณ์เกี่ยวกับ อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย เพื่อนาไปประกอบการพัฒนางานวิจัยต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์)
หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา
งานธุรการ
โทรศัพท์/โทรสาร 034-219136
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย
1. ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ดร.กฤษณา สว่างแสง
หั ว หน้ า กลุ่ ม วิ จั ย และพั ฒ นานโยบาย ส านั ก นโยบายและแผนการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นางสาวนิจสุดา อภินันทนาภรณ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ผู้อานวยการกลุ่มสถาบันภาษาไทย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อดีตเจ้าหน้าที่กรมสามัญศึกษา
4. ดร.วัลลภ เจียรวนนท์
รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน
รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
5. ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ
อาจารย์ประจาภาควิชาสัตวศาสตร์ 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
อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศิษย์เก่าโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญงานวิจัย (ต่อ)
10. ดร.อดิศรี เจริญพานิช
อาจารย์ประจาสาขาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิษย์เก่าโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
11. นางสาวสุมาลี เถียรทอง
ข้าราชการบานาญ อดีตผู้อานวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
12. นางสาวกัญญา เริ่มภักตร์
รองผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
อดีตรองผู้อานวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
13. นายอภิเชษฐ์ เกตุกร
ผู้อานวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยา จ.ราชบุรี
อดีตรองผู้อานวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
14. นางสาวพรทิพย์ บริสุทธิ์
ข้าราชการบานาญ ครูพิเศษโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
15. นางสาวฉัฐรินทร์ โพธิ์ศิริ
ข้าราชการครู โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
16. นางสาวสุภาวดี เนียมประเสิรฐ
ข้าราชการครู โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
17. นางสาวฉัตรนาถ เจียรวนนท์
กรรมการบริษัทเอกปัญญา จากัด อดีตนายกนายกสโมสร โรตารีพลอยราชบุรี
ผู้มีอุปการณคุณและผู้ประกอบการซักรีด โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
18. นางพรรณี ปิ่นนาค
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
19. นางคนึงนิตย์ ใจเอื้อ
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
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คาชี้แจง
ตัวอย่างแบบยืนยันการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยจัดพิมพ์ขึ้นหลังจากสัมภาษณ์เสร็จ แล้วนา
กลับไปให้ผู้ให้สัมภาษณ์ยืนยัน ซึ่งจะนาเสนอจากต้นฉบับจริงจึงมีลายมือของผู้ให้สัมภาษณ์ในส่วนที่
แก้ไขปรากฏอยู่ด้วย

282
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มที่ 1
กลุ่มผู้บริหารการศึกษาระดับนโยบาย
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558

1.ท่านคิดว่า “อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยควรเป็นอย่างไร”
ในอนาคตอันใกล้นี้โรงเรียนจะเป็นอิสระมากขึ้น มีความเป็นตัวของตัวเองในการค้นหา
เอกลั กษณ์ อัตลั กษณ์ของโรงเรีย นอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการสร้างจุดเด่นหรือจุดขายของโรงเรียน
เพราะต่ อ ไปในอนาคตจะมี ก ารแข่ ง ขั น กั น สู ง มากในแวดวงการศึ ก ษาโดยเฉพาะการแข่ ง ขั น ใน
การศึกษาต่อ โรงเรี ยนต้องสร้างจุดขายของโรงเรียนให้ได้ ในปัจจุบันนี้โรงเรียนบรมราชินีนาถราช
วิทยาลัยเป็นทั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและเป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษจึงได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลมากกว่าโรงเรียนทั่วไปในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับโรงเรียนได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนทรัพยากรโดยเฉพาะทุนทรัพย์จากผู้ปกครองด้วย ดังนั้นในอนาคตโรงเรียนแห่งนี้ จะมี
การบริหารที่เป็นแบบนิติบุคคลมากขึ้นคล้ายๆกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดังนั้นในขณะนี้โรงเรียน
ควรมีความพร้อมและมีการเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้โรงเรียนได้ดูแลตนเองโดยได้รับ
เงินสนับสนุนจากผู้ปกครองโดยตรง ถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้ได้โรงเรียนจะสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้
เองไว้สาหรับตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองหรือความต้องการของนักเรียน ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่ง
ที่สามารถดึงดูดให้นักเรียนเข้ามาศึกษาต่อ ถ้าโรงเรียนสามารถทาแบบนี้ได้จะเป็นการเปิดโอกาสให้รัฐ
น างบไปดู แ ล สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของโรงเรี ย นอื่ น ๆที่ ด้ อ ยโอกาสมากกว่ า นอกจากนี้ แ ล้ ว
โรงเรียนต้องจัดการศึกษาหรือให้บริหารทางการศึกษาจนโรงเรียนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ที่
คนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ โดยครูผู้ สอนจะเป็นกาลังหลักสาคัญในการให้
ความรู้กับบุคคลเหล่านี้ด้วยนอกเหนือจากนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการกลายเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ ทุกอย่างที่กล่าวมาต้องย้อนกลับไปให้ความสาคัญอย่างเข้มข้นในเรื่อง
ของวัตถุป ระสงค์ก ารก่อตั้ง ของโรงเรียน ต้ องตอบโจทย์ให้ ได้ ว่าโรงเรียนต้องการเป็น หนึ่งหรือ มี
เอกลักษณ์ในด้านใดที่เมื่อทุกคนเอ่ยหรือพูดถึงเรื่องนี้ทุกคนจะต้องกล่าวถึงโรงเรียนบรมราชินีนาถราช
วิทยาลัย โรงเรียนอาจมีเอกลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระราชินีฯ เนื่องจากตามประวัติการก่อตั้งขอ
โรงเรียนนั้นจะเห็นได้ว่าโรงเรียนถูกก่อตั้งมาในวาระที่สมเด็จพระราชินีฯทรงเจริญพระชนมายุครบ 5
รอบ ควรเสริมเรื่องที่เป็นเจตนารมณ์ของสมเด็จพระราชินีฯในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งควร
ต้องมีการสร้างและพัฒนาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ให้โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ การที่โรงเรียนจะมีอนาคต
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แบบนี้หรือมาถึงจุดๆนี้ได้ ผู้บริหารโรงเรียนและครูถือว่ามีบทบาทและมีส่วนสาคัญมาก โดยเฉพาะครู
ที่เป็ นกาลั งและแรงหลั กที่ส าคัญมาก เพาะเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิด อบรมบ่มนิสัย สั่ งสอนศีลธรรม
วิชาการให้แก่นักเรียน ดังนั้นการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทางานในโรงเรียนจึงเป็นเรื่ องที่ไม่ควรละเลย
ยิ่งถ้าได้คนที่มีประสบการณ์การทางานกับโรงเรียนประจาหรือการอยู่โรงเรียนที่มีหอพักจะดีมาก
กล่าวคือ มีการกาหนดคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาหรือ
ทิศทางในการพัฒนาโรงเรียน นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่สาคัญอาจมีการแบ่งบุคลากร
ออกเป็นตามอายุงานแล้วมีการตั้งเกณฑ์ว่าบุคลลากรตามอายุงานเท่าใดจะได้รับการพัฒนาตนเองใน
รูปแบบใด อาจส่งไปศึกษาดูงานหรือทดลองสอนกับโรงเรี ยนที่มีลักษณะคล้ายกันแต่มีชื่อเสียงหรือ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่เป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องก็ได้ หรืออาจส่งไปศึกษา ดูงานโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชียหรือต่างประเทศก็ได้เพื่อที่จะได้นาเรื่องราวที่น่าสนใจหรือรูปแบบกรจัดการ
เรียนการสอนมาปรับใช้ในโรงเรียน โดยเฉพาะครูเก่าควรได้รับการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง ตัวผู้บริหารต้อง
เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการสร้างเครือ ข่ายที่ตรงกับจุดประสงค์ในการพัฒนาโรงเรียน ต้องมี
partnerships ที่เข้มแข็ง เช่น หากโรงเรียนต้องการมีเอกลักษณ์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ควร
สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หรือโรงเรียน
กาเนิดวิทย์ ที่กลุ่ม ปตท.สนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียน หากโรงเรียนต้องการมีเอกลักษณ์ด้าน
ดนตรี ก็ควรสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนที่มีความโดดเด่นด้านนี้ ในการบริหารโรงเรียนนี้ควรมีการถวาย
รายงานกราบบังคมทูลเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาของโรงเรียนเป็นระยะๆ นอกจากนี้
แล้ ว คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้องเช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ ปกครอง
ชุมชน สมาคมครู แ ละผู้ ป กครอง มูล นิ ธิเพื่อ การศึกษา เป็นต้น ต้อ งทุ่ม เทและให้ ความส าคัญกั บ
โรงเรียนเป็นอย่างมากเพื่อช่วยโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เป็นสาคัญ ต้อง
ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนอย่างเต็มกาลังสามารถ รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ต้องกากับและส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาในทุกด้านที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ควรแสดงบทบาทกึ่งนโยบายและกึ่งการบริหาร แต่เน้นการทางานร่วมกันในลักษณะของหุ้นส่วนโดย
ไม่แสวงประโยชน์ทับซ้อนจากกิจการของโรงเรียน ถ้าหากโรงเรียนต้องมาถึงจุดที่จะเป็นนิติบุคคล
อย่ า งแท้ จ ริ ง ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งเป็ น นั ก จั ด การที่ เ ก่ ง และมี ฝี มื อ ในการระดมทุ น หรื อ ระดมทรั พ ยากร
เนื่องจากทุนเป็นทรัพยากรในการพัฒนาที่สาคัญ อาจต้องใช้เป็นงบประมาณในการจ้างบุคลากรใน
สาขาที่โรงเรียนขาดแคลน รวมไปถึงการใช้งบในการจัดการหรือบริหารเกี่ยวกับ ICT เพราะ ICT เป็น
ช่องทางสาคัญที่เป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนหรือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับครูและนักเรียน รวมไป
ถึงการใช้งบเป็นแรงจูงใจเป็นค่าตอบแทนของครูที่ทางานนอกเวลาราชการ ถือว่าเป็นการสร้างขวัญ
และกาลังใจ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ บริหารเป็นตัวการสาคัญที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนไปสู่เป้าหมายได้
นาความสาเร็จและเสริมสร้างคุณภาพทางการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรของตน ดังนั้น ผู้บริหาร
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3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยหากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐหรือชุมชนโรงเรียน
จะค่ อ ยๆอ่ อ นลง ดั ง นั้ น โรงเรี ย นต้ อ งพยายามสร้ า งเครื อ ข่ า ยหรื อ สถานประกอบการอื่ น ที่ ช่ ว ย
support เพื่อเป็นแหล่งทุน เพราะตอนนี้ในประเทศไทยมีกฎหมายบังคับให้สถานประกอบการคืน
กาไรให้ สั งคมที่เรี ย กว่า CSR ซึ่งควรจะสร้างเครือข่ายในแหล่ งพื้นที่ของตน อาจจะเป็นสถาน
ประกอบการในจังหวัดราชบุรี เช่น สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี โรงงานน้าตาล แล้วเน้นเพิ่มเติมลง
ไปที่ตัวนักเรียนในเรื่องของทักษะกระบวนการทางานเป็นทีม เช่น การทาโครงงานที่จะเชื่อมโยงผลไป
ยังงานของสถานประกอบการเหล่ านี้ ถ้าเป็นแบบนี้ได้น่าจะได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่โรงเรียนได้รบจากผู้ปกครองหรืองจากหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้น การที่จะเกิด
สิ่งต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่า Leadership ของผู้อานวยการโรงเรียนจะสาคัญมาก จึง
ควรอย่ างยิ่ งที่จ ะมีกระบวนการที่ พิถีพิถั นในการพิ จารณากลั่ น กรองบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่ ง
ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่ ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน อาจรวมไปถึงบุคลากรสาย
งานการสอนด้วยทั้งที่จะมาบรรจุใหม่เป็นครูผู้ช่วยหรือครูที่จะย้ายมาปฏิบัติงานในโรงเรียนควรต้องมี
ประสบการณ์ในการอยู่ในโรงเรียนประจา

ลงชื่อ
(ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก)
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
---------------------------------------------------------------------

คาชี้แจง
1. แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อ ทราบอนาคตของโรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัยตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ นโยบาย ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น รองผู้ อ านวยการโรงเรี ย น ครู ผู้ ส อน ศิ ษ ย์ เ ก่ า
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน เพื่อนา
ข้อมู ล ที่ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ม าวิเ คราะห์ ห ากรอบแนวคิดเพื่อใช้คาดการณ์ อนาคตของโรงเรีย น
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โดยแบบสัมภาษณ์ มี 1 ตอน คือ ข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตของโรงเรี ยนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัย
2. โปรดตอบคาถามทุกข้อ คาตอบของท่านมีคุณค่ายิ่งต่องานวิจัย เพราะจะทาให้ทราบ
ข้อเท็จจริง อันจะนาไปสู่การพัฒนาโรงเรียนและอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ซึ่ง
น าไปสู่ ก ารเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาโรงเรี ย นที่ มี ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั น หรื อ กลุ่ ม โร งเรี ย นที่ มี
วัตถุประสงค์พิเศษของประเทศไทยต่อไป
ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ทุ ก ท่ า นมา ณ โอกาสนี้ ส าหรั บ ความร่ ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้

นางศิวพร กาจันทร์
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
อนาคต หมายถึง ผลการดาเนินงานอันเกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัยที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แนวคิดทฤษฎี และ
ระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอนาคต ทั้งในแง่การศึกษาแนวโน้ม และทางเลือกต่างๆ ที่มีความ
เป็นไปได้ในอนาคต ในระยะ 10 ปีข้างหน้า
โรงเรี ยน หมายถึ ง โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิย าลั ย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ซึ่งเป็ น
โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทสหศึกษาแบบประจา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 (จังหวัดราชบุรี) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียนและรองผู้อานวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย
ครู หมายถึง ครูผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ครูผู้ปฏิบัติการสอน แต่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เช่น เจ้าหน้าที่ ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน เจ้าหน้าที่
ประจาห้องแหล่งเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ครูดูแลหอพักนักเรียน เป็นต้น
หน่วยงานต้นสังกัด หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 หรือ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ กระทรวงศึกษาธิการ
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ข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
คาถามในการสัมภาษณ์
1. ท่านคิดว่า “อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยควรเป็นอย่างไร”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. ท่านคิดว่า “อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยขึ้นอยู่กับอะไร”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
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3. ท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

ขอขอบคุณในความร่วมมือ
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แบบสอบถามเพื่อยืนยันผลการวิจัย
เรื่อง อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
--------------------------------------------------------------------คาชี้แจง
ฟฟฟฟฟฟฟแบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทิศทางหรือ
แนวโน้มเกี่ยวกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
จะนาไปสู่แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลที่เหมาะสมกับอนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ซึ่ ง น าไปสู่ การเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาโรงเรี ย นที่ มีลั ก ษณะเช่น เดี ย วกั นหรื อ กลุ่ ม โรงเรี ย นที่ มี
วัตถุประสงค์พิเศษของประเทศไทยต่อไป
ฟฟฟฟฟฟฟผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาให้ความเห็นโดยวิธีทาเครื่องหมาย  ในช่อง
ระดับความเห็น และขอท่านได้โปรดตอบข้อคาถามให้ครบทุกข้อ จานวน 106 ข้อ แต่ละข้อเป็น
แบบสอบถามแบบประมาณค่า ข้อมูล จากการตอบคาถามของท่านจะนาเสนอในภาพรวมซึ่งไม่มี
ผลกระทบต่อตัวท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทุกข้อความแล้ว
ขอความกรุณาส่งแบบสอบถามฉบับนี้คืนภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ สาหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้

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
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
อนาคต หมายถึง ผลการดาเนินงานอันเกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัยที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แนวคิดทฤษฎี และ
ระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอนาคต ทั้งในแง่การศึกษาแนวโน้ม และทางเลือกต่างๆ ที่มีความ
เป็นไปได้ในอนาคต ในระยะ 10 ปีข้างหน้า
โรงเรี ยน หมายถึ ง โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิย าลั ย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ซึ่งเป็ น
โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทสหศึกษาแบบประจา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อานวยการโรงเรียนและรองผู้อานวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถ
ราชวิทยาลัย
ครู หมายถึง ครูผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ครูผู้ปฏิบัติการสอน แต่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เช่น เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน เจ้าหน้าที่
ประจาห้องแหล่งเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ครูดูแลหอพักนักเรียน เป็นต้น
หน่วยงานต้นสังกัด หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 หรือ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ กระทรวงศึกษาธิการ
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แบบสอบถามเพื่อยืนยันผลการวิจัยเรื่อง อนาคตของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

5

4

3

1.บริบทของโรงเรียนด้านกายภาพ
1.

สภาพหรื อ สถานการณ์ ท างสั ง คมใน
ปัจจุบันส่งผลต่อการดาเนินงานหรือการ
บริหาร

2.

ความผั น ผวนทางการเมื อ งส่ ง ผลต่ อ
นโยบายในการบริหาร

3.

สภาพเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อรายได้
ของผู้ปกครอง

4.

การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่ ว ยงานภายนอก องค์ ก รอิ ส ระหรื อ
เครือข่ายเพื่อการบริหาร

5.

การศึกษาและวิจัย การจัดการศึกษาเป็น
ประจาทุกปี เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะใน
การบริ ห ารงานและติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานในรอบปี

6.

การพั ฒ นาของโรงเรี ย นอื่ น ที่ มี จ านวน
มากขึ้น ทาให้โรงเรียนมีคู่แข่ง เนื่องจาก
ผู้เรียนมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น

7.

สถานที่หรือสภาพที่ตั้งของโรงเรียน

8.

ความปลอดภั ย ในโรงเรี ย น เนื่ อ งจาก
สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ไกลสังคมเมือง

เห็นด้วยน้อย
ที่สุด
ไม่มี
ความเห็น

เห็นด้วยน้อย

รายการ

เห็นด้วย

ข้อที่

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

2

1
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2. บริบทอื่นที่เกี่ยวข้อง

9.

การกากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษาในทุกด้านที่ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่โรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่องของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่ วนได้ส่ว นเสี ยของ
โรงเรียน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ ป ก ค ร อ ง ชุ ม ช น ส ม า ค ม ค รู แ ล ะ
ผู้ปกครอง มูลนิธิเพื่อการศึกษา เป็นต้น

10.

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงบทบาทกึ่งนโยบาย
และกึ่ ง การบริ ห าร แต่ เ น้ น การท างาน
ร่วมกันในลักษณะของหุ้นส่วนโดยไม่แสวง
ประโยชน์ทับซ้อนจากกิจการของโรงเรียน

11.

ผู้ มี ส่ ว นเกี่ย วข้ องหรือ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ศึ ก ษาระเบี ย บ กฎเกณฑ์ แ ละข้ อ มู ล
สารสนเทศที่ เกี่ย วข้องกับ งานในบทบาท
หน้าที่ให้ชัดเจน

12.

การอุทิศตน และใช้ ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ของมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อช่วยโรงเรียนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เป็น
สาคัญ

13.

การประชาสั ม พั น ธ์ ค วามเคลื่ อ นไหว
กิ จ กรรม ผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษาสู่ ชุมชนของผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน

เห็นด้วย
เห็นด้วย
น้อย
เห็นด้วย
น้อยที่สุด
ไม่มี
ความเห็น

ข้อที่

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

4

3

2

1
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14.

ความผู กพั น ต่ อโรงเรีย นของศิษ ย์ เ ก่า และ
ศิษย์ปัจจุบัน

15.

ความสาเร็จของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันซึ่ง
แสดงถึ ง ความเป็ น คนคุ ณ ภาพ ส่ ง ผลต่ อ
ชื่อเสียงของโรงเรียน

16.

ความภาคภูมิใจของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน
และศิษย์เก่าที่มีต่อโรงเรียน
3. หน่วยงานต้นสังกัด

17.

การให้ ค วามส าคั ญ และการสร้ า งความ
ตระหนักในการพัฒนาโรงเรียนอย่างจริงจัง
ตั้ งแต่ ร ะดั บ กระทรวงลงไป เนื่ อ งจากเป็ น
โรงเรี ย นที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ พิ เ ศษและเป็ น
โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

18.

การจัดตั้งฝ่าย/กลุ่มงาน/หน่วยงานเฉพาะใน
สพฐ. เพื่อรับผิดชอบ ดูแลกากับ ติดตามการ
ดาเนินงานของโรงเรียน

19.

การให้โอกาสโรงเรียนในการมีส่วนร่วมเพื่อ
นาเสนอประกอบการของบประมาณ

20.

การก าหนดเกณฑ์ แ ละจั ดสรรงบประมาณ
เงิ นอุ ด หนุ น นัก เรีย นรายหัว ค่า จ้ างลู กจ้ า ง
ชั่วคราว ค่าสาธารณู ปโภค จานวนครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ข าดแคลน ค่ า
สาธารณูป โภคค่า ตอบแทนการปฏิ บั ติงาน
นอกเวลาราชการ ให้มีความเหมาะสมเป็น
การเฉพาะสาหรับโรงเรียนประจา

4

3

2

ไม่มี
ความเห็น

เห็นด้วย
น้อย
เห็นด้วย
น้อยที่สุด

รายการ

เห็นด้วย

ข้อที่

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

1
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21.

มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการ
ทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบจากภาครั ฐ หรื อ
ฝ่าย/กลุ่มงาน/หน่วยงานเฉพาะ เพื่อช่วย
สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้
โรงเรียน

22.

การก าหนดเกณฑ์ จ านวนครู ส าหรั บ
โรงเรียนประจาเป็นกรณีพิเศษ

23.

กาหนดนโยบายในการรับนักเรียนอย่าง
ชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
ก่อตั้งโรงเรียน

24.

การสนับสนุนและผลักดันการดาเนินงาน
ของโรงเรียนในทุกด้านที่จะก่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างเข้มข้นและจริงจังโดยคานึง
และมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม
4. โรงเรียน/สถานศึกษา

25.

ชื่อเสีย ง เกีย รติ คุณและภาพลักษณ์ ของ
โรงเรียนเป็นที่ทราบและนิยมของสังคม

26.

การสร้าง รักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์
ของโรงเรียนให้มีชื่อเสียง

27.

การจั ด กิจ กรรม/โครงการที่ เป็ น จุ ด เน้ น
หรื อ จุ ด เด่ น ของโรงเรี ย น ซึ่ ง โรงเรี ย น
จะต้ อ งปฏิ บั ติ จ นได้ รั บ การยอมรั บ จาก
บุ ค คล ทั้ ง ในชุ ม ชนและในวงกว้ า ง
เนื่องจากสะท้อนคุณลักษณะเฉพาะของ
ผู้เรียน

4

3

2

ไม่มี
ความเห็น

เห็นด้วย
น้อยที่สุด

เห็นด้วย
น้อย

รายการ

เห็นด้วย

ข้อที่

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น
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37.

การจัดหรือมีสวัสดิการที่ดีและมีความเหมาะสมให้กับ
บุ ค ลากรตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้
กาหนดไว้อย่างชัดเจน

38.

การจั ด กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถพิเ ศษและทัก ษะชีวิตตามความ
สนใจ ความสามารถและความถนัดของนักเรียน

39.

การทบทวนนวัตกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้า
ศึ ก ษาต่ อ จากการสอบคั ด เลื อ กเป็ น การให้
โอกาส

40.

การดูแ ลนั ก เรี ยนในส่ วนของงานหอพัก ต้อ งมี
ลั ก ษณะการดู แ ลและปกครองนั ก เรี ย นที่
ใกล้เคียงกับการอบรมที่บ้าน

41.

การก าหนดแนวทาง/นโยบายในการรั บ ส่ ง
นักเรียนอย่างชัดเจนทั้งในสัปดาห์กลับบ้านและ
ไม่ใช่สัปดาห์กลับบ้าน เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่
ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน

42.

การสร้ า งคุ ณ ภาพในโรงเรี ย นจะก่ อ ให้ เ กิ ด
หลั ก ประกั น ความเชื่ อ มั่ น ความมั่ น ใจแก่
ผู้รับบริการทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
สังคม

43.

ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมบริ ก าร
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน (Service Ability)

44.

บุคลากรของโรงเรียนควรมีภาพพจน์และเกียรติ
คุณเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวาง

4

3

2

ไม่มี
ความเห็น

เห็นด้วย
น้อย
เห็นด้วยน้อย
ที่สุด

รายการ

เห็นด้วย

ข้อที่

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น
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5. ผู้บริหาร
45.

ผู้บริหารเป็นกลไกสาคัญที่จะนาความสาเร็จและ
เสริมสร้างคุณภาพทางการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายใน
องค์การนั้นๆ

46.

ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นต้ อ งเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง ใน
เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียนและ
มีอุดมการณ์

47.

มี ค วามเต็ ม ใจ ตั้ ง ใจ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
บริหารโรงเรียนสูงมากเป็นพิเศษ เนื่องจากลักษณะ
งานและภาระของงานของโรงเรี ย น มี ค วาม
แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป

48.

ความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

49.

ความสามารถในการสร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียน

50.

เป็นนักสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการบริหาร
และการดาเนินงาน เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีใจทุ่มเทในการพัฒนาโรงเรียนไปในทิศทาง
เดียวกันให้องค์กรประสบความสาเร็จ

51.

ความสามารถในการระดมทุนหรือทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาโรงเรียน

52.

หมั่นพัฒนาตนเองในทุกด้านตามสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไป

53.

เป็ น นั ก บริ ห ารจั ด การที่ เ ก่ ง เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการทางานไปสู่เป้าหมายอย่างมีทิศทางที่
สอดคล้องกับนโยบาย

54.

ผู้บริหารมีพลังอานาจในการผลักดันแผนงานหรือ
แผนปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ เ กิ ด การตอบรั บ จาก
หน่วยงานต้นสังกัด

4

3

2

ไม่มี
ความเห็น

เห็นด้วย
น้อยที่สุด

เห็นด้วย
น้อย

รายการ

เห็นด้วย

ข้อที่

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

1

300

5
55.

มีความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียน

56.

มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนา การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ถูกต้อง
เหมาะสม

57.

มีคุณธรรมสูง มีความเมตตา

58.

บุคลิกภาพของผู้บริหารสมเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน

59.

มีความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์กว้างไกล รอบรู้เป็นที่พึ่ง
ด้านวิชาการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้

60.

สามารถสร้ า งความเข้ า ใจในวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
อุ ด มการณ์ เป้ า หมายของโรงเรี ย นให้ แ ก่ ค รู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง
เป็ น ระยะๆ เพื่ อ สร้ า งแรงขั บ เคลื่ อ นในการ
ดาเนินงาน

61.

มี ค วามสามารถด้ า นเทคโนโลยี เ พื่ อ น ามาใช้ ใ น
กระบวนการบริหารเพื่อสอดคล้องกับสภาพสังคม

62.

สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ชุมชนใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้งด้านวัตถุและตัว
บุคคล

63.

การส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองและมีผลงาน
ที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์
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6.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
64.

การมีอุดมการณ์ มีใจรัก ทุ่มเท เสียสละ มีความรู้
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่

65.

หมั่น พัฒนาตนเองในทุกด้ านตามสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไป

66.

มี ค วามเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง ในเจตนารมณ์ ห รื อ
วัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน

67.

มีความผูกพันและภักดีต่อโรงเรียน

68.

มีคุณธรรม มีความเมตตา กรุณา

69.

มีม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์ กั บ เพื่ อนครู ใ นการสร้ า ง team
work ในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ
ทางานไปสู่เป้าหมายอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบาย

70.

เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ต่ อ เพื่ อ นครู บุ ค ลากรทาง
การศึกษาและนักเรียน

71.

มีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย หมั่นพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับเนื้อหาร
สาระวิชา ทั้งที่เป็นสื่อเนื้อหาและสื่อเทคโนโลยี
สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง ความก้ า วหน้ า
ทางการศึกษา

72.

ปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การ
ปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอย่างเข้มข้น
เนื่องจากโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
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73.

การได้ รั บ ขวั ญ และก าลั งใจและมี ส วั ส ดิ ก ารที่ ดี
เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ เ สี ย สละและอุ ทิ ศ ตนในการ
ปฏิบัติงาน

74.

ความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. การบริหารจัดการสาหรับอนาคต

75.

การกาหนด Roadmap โดยเฉพาะเพื่อนาสู่การ
ปฏิบัติ โดยคานึงถึงประสิทธิผลในการดาเนินงาน
เพื่ อ ให้ ส มพระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

76.

การส่งเสริม สนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัดให้
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมหรือบทบาท รับผิดชอบการ
บริหารจัดการศึกษา

77.

การก ากั บ ติ ด ตาม ดู แ ลการด าเนิ น งานของ
โรงเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างจริงจังและ
ต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง มี ก ารถวายรายงานผลการ
ดาเนินงานหรือการบริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

78.

การทบทวนวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ค่ า นิ ย มของ
โรงเรียน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม
หรือเศรษฐกิจ

79.

การให้ความสาคัญผู้อุปถัมภ์หรือผู้มีอุปการคุณแก่
โรงเรียน รวมไปถึงคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน

80.

การให้ความสาคัญกับการจัดองค์กรภายในหรือที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพื่อประโยชน์ ในการบริหาร
โรงเรียน เช่น มูลนิธิเพื่อการศึกษา สมาคมครูและ
ผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง
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81.

การดึ ง ศิ ษ ย์ เ ก่ า และภาคี ต่ า งๆ เข้ า ร่ ว มพั ฒ นา
โรงเรี ย นในรู ป แบบที่ ห ลากหลายเพื่ อ เป็ น การ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านตัวบุคคล

82.

การศึกษา วิจัยความสาเร็จของศิษย์เก่า ซึ่งเป็น
การสะท้อนความเข้มแข็งทางวิชาการที่โรงเรียนมี
ให้จนศิษย์เก่าสามารถประสบความสาเร็จในการ
ดาเนินชีวิต

83.

การมีทุนการศึกษาเรียนฟรี (ค่าบารุงการศึกษา
ฟรี) สาหรับนักเรียนเรียนดีมีผล การเรียนตาม
เกณฑ์ที่กาหนดเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัด
แต่อย่างใด

84.

การสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการส่ ง ต่ อ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่เป็นเลิศ

85.

การมี ทุ น การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ถึ ง
ปริญญาเอกสาหรับนักเรียนเรียนดีโดยมีข้อผูกพัน
ในการใช้ทุนการศึกษา

86.

สนั บ สนุ น การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร ในเรื่ อ ง
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการมีครูพี่เลี้ยง
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษา

87.

การพัฒนาบุคลากรโดยการจัดกลุ่มครู ใช้เวลาใน
การปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ เช่น ครูบรรจุใหม่ศึกษา
ดูงานการจั ด การเรีย นการสอนโรงเรีย นเตรี ย ม
อุดมศึกษาหรือโรงเรียนที่เป็นเลิศในประเทศ ครูที่
ปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 5 ปี ศึกษาดูงาน
โรงเรียนประเภทเดียวกันในโซนภูมิภาคเอเชีย

4

เห็นด้วย
น้อย
เห็นด้วย
น้อยที่สุด
ไม่มี
ความเห็น

รายการ

เห็นด้วย

ข้อที่

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

3

2

1

304

5

88.

ประสาน/กระชั บ ความสั ม พั น ธ์ กั บ โรงเรี ย น
เตรียมอุดมศึกษา ซึ่งแต่เดิมโรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา

89.

การส่ ง เสริ ม ให้ เ ป็ น โรงเรี ย นที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
พิ เ ศษเฉพาะทาง เช่ น โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์
คณิ ต ศาสตร์ โรงเรี ย นที่ ด าเนิ น งานสนอง
พระราชดาริฯ เป็นต้น

90.

การมี อิส ระในการบริ ห ารตนเองของโรงเรี ย น
อย่างเต็มรูปแบบ (ออกนอกระบบ) โดยมีระบบ
การบริหารและการจัดการที่มีแนวโน้มลดความ
เป็นระบบราชการลง

91.

การกาหนดวิธีหรือแนวทางเฉพาะในการสรรหา
บุคคลที่จะดารงตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ครู/
ครูผู้ช่วย เนื่องจากโรงเรียนมีลักษณะที่ต่างจาก
โรงเรียนทั่วไป

92.

การใช้ ร ะบบคุ ณ ธรรมในการบริ ห ารงาน
บุคคล

93.

การกาหนดเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน
และค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะสาหรับผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

94.

การจัดสรรอัตรากาลังครูให้เหมาะสมกับปริมาณ
และสภาพความยากลาบากของงานในโรงเรียน
ประจาและมีอัตราส่วนของจานวนครูต่อจานวน
นักเรียนสูง เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจาที่มีครู
ดูแลนักเรียนเกือบตลอดเวลา
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95.

การกาหนดแนวทางการคัดเลือกครูสายผู้สอนและครู
หอพัก ในกรณี การจ้างงาน ที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิ/มีความรู้
ความสามารถสูง และมีความอดทน เสียสละ ทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ประจา

96.

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

97.

มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การอาหารเลี้ ย งนั ก เรี ย นและ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

98.

มีระบบบริหารจัดการหอพักที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อ
การอยู่อาศัยและการเรียนรู้

99.

มีสถานที่ อุปกรณ์กีฬาไว้บริการ เช่น sport club
ลานกี ฬาหรืออาคารอเนกประสงค์
สระว่าย
น้า

100.

มีระบบบริหารจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

101.

การบริก ารรถรับ ส่งนักเรียนที่มีภูมิลาเนาที่ห่างไกล
จากโรงเรี ย น รวมถึ ง นั ก เรี ย นที่ มี ภู มิ ล าเนาในเขต
จังหวัดราชบุรี

102.

การบริหารจัดการแหล่งน้าเพื่อการสาธารณูปโภค

103.

การมีระบบ ICT ที่ทันสมัย ที่นักเรียนสามารถเข้าถึง
ข้ อ มู ล ความรู้ แ ละการสื่ อ สารกั บ ครู ผู้ ส อนโดยใช้
สัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ SMART PHONE
ได้ทุกที่ทุกเวลา

104.

การมีระบบช่องทางการสื่อสารของโรงเรียนกับสังคม
อย่างมีระสิทธิภาพ เช่น facebook Line Instagram
เป็นต้น

4

3

เห็นด้วยน้อย
ที่สุด
ไม่มี
ความเห็น

เห็นด้วยน้อย

รายการ

เห็นด้วย

ข้อที่

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

2

1
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105.

ปรับหลักสูตรของโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ในการ
ก่อตั้งและต้องมีความสอดคล้องทันสมัยกับสภาพ
สังคมที่เปลีย่ นไป เช่น หลักสูตรสองภาษา (ไทยจีน, ไทย-อังกฤษ) เป็นต้น โดยใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาหลักในการสอน

106.

คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาของโรงเรี ย นต้ อ งสู ง กว่ า
โรงเรียนทั่วไป เนื่องจากข้อได้เปรียบในการมีเวลา
พัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่ดี
ให้แก่นักเรียน

4

3

เห็นด้วยน้อย
ที่สุด
ไม่มี
ความเห็น

เห็นด้วยน้อย

รายการ

เห็นด้วย

ข้อที่

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

2

1

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณในความร่วมมือ
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2555

ประวัติการทางน
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2559

นางศิวพร กาจันทร์
54 หมู่ 2 ตาบลทุ่งโพ อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม อาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

สาเร็จการศึกษาการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ศึกษาต่อระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ครูผู้ช่วย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ครู คศ.1 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ครู คศ.1 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม อาเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
ครู คศ.1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 อาเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี

