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THESIS ADVISORS: ASSOC.PROF.SIRICHAI CHINATANGKUL. Ph.D., AND          

ASST. PROF.PRASERT INTARAK. Ed.D. 348 pp. 
 

 The purposes of this research were to determine: 1) the components of The Sisters of Saint 

Paul of Chartres promoting social responsibility through education in Thailand, 2) the model of The Sisters of 

Saint Paul of Chartres promoting social responsibility through education in Thailand and 3) the confirmation 

model of The Sisters of Saint Paul of Chartres promoting social responsibility through education in Thailand. 

The samples consisted of 19 schools under the Sister of Saint Paul of Chartres in Thailand. The respondents 

were school directors, vice directors, heads of departments, teachers, parent association, alumni 

association and community representative. The research instruments were semi - structured interview, 

questionnaires and opinionnaire. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage,  

arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis, path  analysis and content  analysis 

 The  findings  of  this  research  were  as  follows: 

 1. The components  of  The Sisters of  Saint  Paul  of  Chartres promoting  social responsibility 

through education in Thailand were 1) the quality improvement of learners 2) social service activities      

3) collaborative network development 4) the life skills development 5) the pastoral 6) environmental  

management  and 7) good  governance. 

 2. The model of The Sisters of Saint Paul of Chartres promoting social responsibility through 

education in Thailand was a multivariate causal relationship model consisted of 7 principal components, 

namely the  quality  improvement of  learners, social service activities, collaborative network development, 

the life skills development, the pastoral, environmental management and good governance which affected 

the quality improvement  of  learners  in  both  direct  and  indirect  effect  significantly. 

 3. The confirmation model of The Sisters of Saint  Paul of Chartres promoting social   

responsibility through education in Thailand was found propriety, feasibility, utility and accuracy  

accordance with the theories, and the research conceptual frameworks.   
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1 

 
  บทท ี  
 บทนํา 

 
 ปัจจุบนัแนวคิดดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (Social  Responsibility) ไดรั้บการยอมรับ

จากทุกภาคส่วนทวัโลกทงัภาครัฐและเอกชนให้เป็นเครืองมือในการบริหารจดัการองค์การในยุค
ปัจจุบนัเพือใหเ้กิดการเติบโตและพฒันาอยา่งยงัยืน  สถานศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐานนบัเป็น
องค์การรากฐานของสังคมไทยในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้เป็นประชากรทีมีคุณภาพและ
พร้อมเป็นกาํลังในการพฒันาประเทศในอนาคตจึงควรมีการพิจารณานําเอาการบริหารจดัการ     
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาประยุกต์ใช้  ทังนีเพือเป็นแม่แบบและแรงบันดาลใจให้กับ
สังคมไทยให้มีจิตสํานึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  อีกทงัยงัเป็นหลกัประกนัให้สถานศึกษา 
สร้างความเชือมนัใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทงัในดา้นการบริหารจดัการและการสร้างความสัมพนัธ์
กบัชุมชนรอบขา้ง1  ความรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งวางพืนฐานดา้นค่านิยมและวฒันธรรมทีดีภายใน
องค์การอย่างจริงใจ เป็นการวางรากฐานดา้นความรับผิดชอบต่อตนเองของบุคคลากรในองค์การ
ทุกระดับชัน โดยการปลูกฝังค่านิยมด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม รวมทังแนวทาง           
การดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นรากฐานทีจะนําบุคลากรไปสู่พฤติกรรม      
ความรับผิดชอบต่อสังคมและเมือทุกคนสามารถหล่อหลอมพฤติกรรมดังกล่าวร่วมกันได ้               
ก็จะทาํให้เกิดค่านิยมร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขึนในองค์การ โดยค่านิยมดงักล่าวจะเป็น
ปัจจยัทีสนบัสนุนให้บุคคลากรในองค์การสะทอ้นพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ภายนอก
ไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ2  ในขณะนีองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International  

Organization  for Standardization) หรือ ISO ไดจ้ดัทาํขอ้เสนอการกาํหนดมาตรฐานระหว่าง
ประเทศในเรืองความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) คือ ISO  เนืองจาก
แนวโน้มของโลกในอนาคตจะมีการยอมรับมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

                                                 
1 ศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน),  หลกัสูตร : การบริหารสถานศึกษาอย่างมีความ

รับผดิชอบต่อสังคม,  เขา้ถึงเมือ 8  มกราคม  ,  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.moralcenter.or.th 

/t_course_detail.php?course_id=   
2 เกรียงศกัดิ   เจริญวงศศ์กัดิ,  CSR สิงทเีลียงไม่ได้สําหรับธุรกจิยุคใหม่,  เขา้ถึงเมือ 18  

มกราคม  2556,  เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.kriengsak.com/index.php?components= content 
content&id_category_main=23&id_content_topic_main=66&id_content_management_main=392 

1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

2 

(Social   Responsibility) ใหเ้ป็นนโยบายสาธารณะของประเทศ3  ซึงความรับผดิชอบต่อสังคม บดันี
ไดก้ลายเป็นวาระในทุกๆ เวทีการประชุมระดบัภูมิภาค   ซึงลว้นมีการหารือเพือสร้างความร่วมมือ
ระหว่างกันในประเด็นทีเกียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมจนทาํให้เรืองความรับผิดชอบ        
ต่อสังคมมิได้เป็นเพียงวาระขององค์การ  หรือวาระในอุตสาหกรรม  หรือวาระแห่งชาติ                  
แต่ได้กลายเป็นวาระนานาชาติไปเรียบร้อยแล้ว 4  การศึกษาถึงแนวโน้มและการเชือมโยง             
การดาํเนินงานขององค์การให้เขา้กบักระแสต่างๆ ทีกาํลงัเกิดขึน หรือจะเกิดขึนในอนาคตถือเป็น
เรืองทีจาํเป็นยงิอาจเรียกไดว้า่เป็นองคป์ระกอบหลกัอยา่งหนึงทีจะทาํใหก้ารดาํเนินงานขององคก์าร
ประสบความสําเร็จก็ว่าได้  ความรับผิดชอบต่อสังคมถือไดว้่าเป็นเครืองมือบริหารสมยัใหม่           
ช่วยให้ผูบ้ริการเขา้ใจถึงความตอ้งการหรือผลประโยชน์ของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย     
ซึงคาํนึงถึงภารกิจทีสร้างประโยชน์อืนๆ นอกเหนือจากภารกิจตามความรับผดิชอบของตนเอง 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (Corporate Social Responsibility : CSR)              

เป็นแนวคิดและแนวปฏิบติัทีองคก์ารและหน่วยงานต่าง ๆ ทวัโลกไดน้าํมาปรับใชเ้ป็นนโยบายหลกั    
ในแง่การสร้างกรอบของความรับผิดชอบทีองค์การควรมีต่อสังคม  การแสดงความรับผิดชอบ
ดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากความรับผิดชอบต่อผลกระทบทังทีเกิดขึนแล้ว  และอาจจะเกิดขึน                
ทังโดยตรงหรือโดยอ้อม   จากการดําเนินกิจการขององค์การไม่ว่าจะในลักษณะใดต่อชีวิต        
ความเป็นอยู่ของผูค้น  รวมถึงสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งกบัผูค้นเหล่านนั ไม่วา่ในแง่ของการเมือง  

เศรษฐกิจหรือสังคม  ด้วยเหตุนีความรับผิดชอบทีมีต่อสังคมขององค์การจึงถือว่าเป็นพนัธกิจ          
ทีมีความสําคญัอย่างยิงทีตอ้งนาํไปปฏิบติัให้เห็นเป็นรูปธรรม  เพือให้เกิดการสร้างประโยชน์       
การพฒันาอย่างยงัยืนในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ทุกคนในทุกภาคส่วนไม่เวน้แม้ในวงการศึกษา5          
ไม่วา่ในระดบัสากลหรือระดบัประเทศต่างมีความตืนตวักบัเรืองนีมาเป็นเวลาเกือบศตวรรษจะเห็นไดว้า่              

                                                 
3บรรณาธิการ,  แนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร,  เขา้ถึงเมือ   มกราคม  

,  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.oknation.net/blog/knowledge / / / /entry-  
4พิพฒัน์  ยอดพฤติการณ์,  เมือ CSR ขยบัเป็นวาระนานาชาติ,  เขา้ถึงเมือ 8  มกราคม  

,  เขา้ถึงไดจ้าก  http://pipatory.blogspot.com/2009/03/csr.html 
5วลัลกา  เฉลิมวงศาเวช, “ ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ารอุดมศึกษา,” วารสาร      

นักบริหาร  Executive Journal  32,  4  (ตุลาคม  -  ธนัวาคม 2555):  1 6 – 122. 
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ไม่เพียงแต่ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การจะถูกนาํมาปรับใชเ้ป็นนโยบายหลกัและกลยุทธ์
ในการดาํเนินงานของสถาบนัการศึกษาหากยงัรวมถึงการวางแผน  และการลงมือทาํโครงการต่าง ๆ 
ให้หลากหลายดา้นเพือให้เกิดความสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงทีให้ไวใ้นนโยบาย  ทงันีเพือจรรโลงไว้
ซึงสังคมทีดีและน่าอยูอ่ยา่งยงัยนื   อีกทงัโลกใบนีอยูใ่นภาวะวกิฤตสิงแวดลอ้ม  ความทา้ทายสําคญั
ของการจดัการศึกษาจึงไม่ใช่การสร้างพลเมืองให้มีความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพ  และ
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่   แต่ควรเป็นการสร้างพลเมืองทีจะสามารถปรับตัวและสร้าง                
การเปลียนแปลงเพือให้ผูค้นในสังคมและสิงแวดลอ้มอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสมดุล   ดงันนั  การเรียนรู้
ของเด็กนักเรียนจึงไม่สามารถจาํกดักรอบอยู่เพียงในตาํราหรือห้องเรียน  แต่ควรเป็นการเรียนรู้       
ทีเชือมโยงกบัสิงรอบตวั  มีเรืองราวและปัญหาของทอ้งถินเป็นโจทยใ์นการเรียนรู้  โดยสามารถ
เชือมโยงสิงทีเรียนรู้กบัสิงแวดลอ้มในระดบัภูมิภาค  ระดบัประเทศและระดบัโลก  แมว้า่ในปัจจุบนั  
กระแสของสังคมไทยและโลกตระหนกัถึงปัญหาสิงแวดลอ้มและผลกระทบจากการพฒันาทีมีต่อ
ธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของคนในสังคมมากขึนกว่าเดิมหลายเท่า  แต่การจะนาํความรู้ความเขา้ใจ
และจิตสํานึกในลักษณะนามธรรมสู่การปรับเปลียนพฤติกรรมและลงมือปฏิบัติให้เกิดผล            
เป็นรูปธรรมนนัยงัมีช่องว่างอยู่มาก  ดว้ยเหตุนี โรงเรียนจึงมีบทบาทสําคญัทีจะช่วยให้นักเรียน          
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทีเกิดจาการปฏิบัติจริง  และเติบโตขึนมาเป็นพลเมืองเพือ
สิงแวดลอ้มทีพร้อมจะลงมือปฏิบติัอย่างมีความรับผิดชอบ   เมือคนเหล่านีกระจายอยู่ในทอ้งถิน
ต่างๆ และในสาขาอาชีพหลากหลาย  แม้แต่ละคนจะเป็นเพียงหน่วยเล็ก ๆ แต่ก็สามารถผนึก        
เป็นพลงัทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลงอนัยิงใหญ่ได ้  ดว้ยเหตุนี  กระบวนการเรียนรู้เพือนาํไปสู่
สังคมทีมีการพฒันาทียงัยืนจึงจาํเป็นตอ้งมีความต่อเนืองตลอดชีวิต โดยมีโรงเรียนเป็นจุดเริมตน้     
ทีสําคญัในการวางรากฐานให้แก่ผูเ้รียนเติบโตอย่างมีความสามารถในการพฒันาคุณภาพชีวิต          
ทีสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาทียงัยนืไดอ้ยา่งต่อเนืองตลอดไป 

 จากแนวคิดหลกัการตามทีอธิบายขา้งตน้  จะเห็นไดว้่าการพฒันาอย่างยงัยืนขององค์การ 
และการมีกิจกรรมการดาํเนินงานเพือสังคมจะเพิมความโดดเด่นและเป็นการเพิมคุณค่า ซึงเป็น
เครืองมือในการแสดงความมุ่งมนัขององค์การทีมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมทีมี
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  อาทิ  ชุมชน  ฯลฯ  เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพขององคก์าร  หน่วยงานและ 
หรือบริษัทต่าง ๆ ในการทีจะรายงานเกียวกับสภาพทางสังคม  และสิงแวดล้อม  ตลอดจน
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของกิจกรรมไปพร้อมๆ กบัรายงานถึงการบริหารจดัการ  และการวาง
ระบบสวสัดิการของพนกังาน  บุคลากร  อยา่งจริงจงั  และโปร่งใสเพือสะทอ้นถึงการเป็นองคก์าร    
ทีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม   เป็นตัวแทนทีเหมาะสมของการพัฒนาอย่างย ังยืนและ                  
มีประสิทธิภาพ  มีส่วนช่วยให้องค์การสามารถกาํหนดทิศทางการสือสารขององค์การและบริบท
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โดยรวม  ในการมีส่วนช่วยแกปั้ญหาในโลกเพิมมากขึนเรือยๆ   และมีส่วนสําคญัทีจะส่งผลกระทบ
ต่อตราสินคา้และภาพลกัษณ์ขององคก์ารดว้ย6 
 สถาบนัการศึกษามีบทบาทสําคญัในการสร้างทุนให้แก่สังคมและประเทศชาติในสอง
ประการคือ ( ) ทุนทางปัญญา (Knowledge Capital) โดยการสร้างองคค์วามรู้  ทีมาจากการรวบรวม  
คน้ควา้วิจยั  หาความจริงจากธรรมชาติและ ( ) ทุนมนุษย ์(Human Capital) โดยการผลิตผูรู้้ทีมี
คุณภาพทีสะทอ้นให้เห็นถึงทุนมนุษยที์มีความรู้และทกัษะในการทีจะช่วยเหลือและพฒันาสังคม
และประเทศชาติ  ดงันนั  หากสถาบนัการศึกษาในฐานะทีเป็นองคก์ารหนึงของประเทศทีสามารถ
สร้างความรับผดิชอบต่อสังคมได ้ และเป็นสาเหตุหลกัในการทีจะนาํพาประเทศไปสู่ความยงัยืนได้
แล้วนัน  สถาบนัการศึกษาจะต้องเร่งการสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมทีตอ้งเริมจาก        
ตัวบุคคลไปสู่สถาบัน   องค์การ  หากสถาบันการศึกษาสามารถสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มี               
จิตวิญญาณของการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแทจ้ริงได ้ ประเทศไทยจะมีทุนทางปัญญาทีสามารถ
สร้างมนุษยที์มีคุณภาพ  และนาํพาประเทศไปสู่การเปลียนแปลงทีดีขึน  และจะนาํไปสู่การพฒันา    
ทียงัยนืสืบไป 

อีกทงัเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.  - ) ทีมุ่งมนั
พฒันาคนอยา่งรอบดา้นและสมดุลเพือเป็นฐานหลกัของการพฒันาเพือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม
คุณธรรม  ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  และเพือพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพือเป็นฐาน              
ในการพัฒนาคน  และสร้างสังคมคุณธรรม   ภูมิปัญญา  และการเรียนรู้7  โรงเรียนควรให้
ความสําคญัด้านคุณภาพของนกัเรียนในการจดัการการศึกษา   ครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้ง
อบรมสังสอนนักเรียนให้มีความรู้และคุณลักษณะทีพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาของชาติจึงเกิดแนวคิดโรงเรียนคุณภาพขึน  สอดคลอ้งกบัการศึกษาแบบคาทอลิกจดัเป็น
หนึงในความทา้ทาย  ทีสําคญัยิงของพระศาสนจกัร เราอุทิศตนให้กบัการประกาศพระวรสารใหม่
ในประวติัศาสตร์และการเปลียนผ่านบริบททางสังคม มนัเหมือนกบัโลกยุคใหม่ทีมีต่อพนัธกิจ    
ในสนามงานของพระเยซู สนามงานเมืองกาลิลีของผูช้อบธรรม ทางแยกของความหลากหลายทาง
เผ่าพนัธ์ุ วฒันธรรม และศาสนา   บรรดาครูอาจารยค์าทอลิกตอ้งมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
เสวนาดว้ยความกลา้หาญและซือสัตย ์ซึงจะนาํไปสู่การพบปะกนัของอตัลกัษณ์คาทอลิกและความ
หลากหลายทางจิตวิญญาณของสังคมทีหลากหลายวฒันธรรม    สถาบนัการศึกษาคาทอลิกตอ้งมี
                                                 

6 เรืองเดียวกนั, 1 6 – 122. 
7 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,  ระบบโรงเรียนคุณภาพระดับโลก (กรุงเทพฯ:  พริก

หวานกราฟฟิค,  ),   - . 
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ความรับผิดชอบในการถ่ายทอดการประทบัอยู่อย่างทรงชีวิตของพระวาจาของพระเจา้ในสนาม
ศึกษา สนามวทิยาศาสตร์ และสนามวฒันธรรม   สถาบนัการศึกษาคาทอลิกไม่ควรปลีกตวัออกจาก
สังคม ดงัทีเราได้เห็นนกับุญเปาโลยงัแพร่ธรรมให้คนต่างศาสนาได้ทราบ เราไดเ้ห็นเรืองนีแล้ว      
ทีเมืองเอเธนส์ สถานศึกษาคาทอลิกควรจะรู้วา่ จะทาํอยา่งไรเราถึงจะเขา้ถึงวฒันธรรมสมยัใหม่ได้
ดว้ยการสานเสวนา8   โรงเรียนคาทอลิกเป็นสถาบนัการศึกษาทีให้การศึกษาอบรมคนให้เป็นมนุษย์
ในทุกมิติ (Holistic) ทงัในด้านร่างกาย สติปัญญา  จิตใจ  สังคม  อารมณ์  โดยมีพืนทีฐานอยู่ที    
องคพ์ระคริสต์เจา้  ผูเ้ป็นองค์แห่งความรัก  ฉะนนั พนัธกิจของการศึกษาคาทอลิกจึงมิใช่อะไรอืน         
แต่เป็นพนัธกิจแห่งความรัก  การแบ่งปัน  การเป็นมโนธรรมให้กบัสังคม  และการให้บริการแก่ชุมชน
สังคมส่วนรวมยิงไปกว่านนั  พระศาสนจกัรคาทอลิกสอนให้เคารพในคุณค่าอนัดีงามของประเพณี
และวฒันธรรมทอ้งถิน  จึงเน้นให้ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนคาทอลิกให้ความสําคญักบัการเสวนา
ระหวา่งศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน  พร้อมทงันาํคุณค่าของประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามนนั   
มาบูรณาการในการจดัการเรียนการสอน เพือให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่าและสามารถประยุกต์ใช้ความดี  
ความงามจากวฒันธรรมไปสู่ชีวิตประจาํวนัได ้  ซึงสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายทวัไปของโรงเรียน
คาทอลิก   
 

ปัญหาของการวจัิย  
องคก์ารเพือความโปร่งใสประเทศไทย (Transparency Thailand) เปิดเผยผลการจดัอนัดบั

ดชันีชีวดัภาพลกัษณ์คอร์รัปชนัประจาํปี พ.ศ.  พบวา่ ประเทศไทยได ้  คะแนน จากคะแนน
เต็ม  คะแนน อยูอ่นัดบัที  (เดิมอนัดบัที ) จากการจดัอนัดบัทงัหมด  ประเทศทวัโลก9   

อีกทงัสํานกัวิจยัเอแบคโพลล์  มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั เปิดเผยผลวิจยัเชิงสํารวจ เรือง สถานการณ์
ทศันคติอนัตรายของสาธารณชนคนไทย ว่าด้วยการยอมรับรัฐบาลทุจริตคอรัปชัน ถ้าตนเอง          
ไดป้ระโยชน์ดว้ย กรณีศึกษาตวัอยา่งประชาชนอายุ  ปีขึนไป ใน  จงัหวดัของประเทศ ไดแ้ก่ 
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ 
มุกดาหาร หนองคาย ชยัภูมิ ขอนแก่น สุรินทร์ อุดรธานี พทัลุง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช  
จาํนวนทงัสิน ,   ตวัอย่าง ดาํเนินโครงการระหว่างวนัที  -  กรกฎาคม    ทีผ่านมา 
                                                 

8 บรรณาธิการ,  สถาบันการศึกษาคาทอลกิไม่ควรปลกีตัวออกจากสังคม,  เขา้ถึงเมือ 

  มีนาคม  ,  เขา้ถึงไดจ้าก   http://www.popereport.com/ / /blog-post_ .html 
9 จุรี    วิจิตรวาทการ,  จัดอนัดับความโปร่งใสไทยอยู่ท ี   คอร์รัปชันหนัก,  เขา้ถึงเมือ  

3  ธนัวาคม  ,  เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.thairath.co.th/content/  
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ผลการวจิยัพบวา่  สิงทีน่าเป็นห่วงคือ แนวโนม้ทศันคติอนัตรายในหมู่ประชาชนวา่ดว้ยการยอมรับ
รัฐบาลทุจริตคอรัปชนั ถา้ตนเองไดป้ระโยชน์ยงัคงอยู่เหมือนเดิม ไม่ไดล้ดลงอย่างมีนยัสําคญั คือ
ร้อยละ 65.5 ในเดือนมีนาคม และร้อยละ 65.0 ในเดือนมิถุนายนทีผ่านมา และผลสํารวจยงัชี          
ให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือเกินกว่าร้อยละ 60 ยงัคงยอมรับได้รัฐบาลทุจริตคอรัปชัน            
ถา้ตนเองได้ประโยชน์ด้วย   ตลอดการสํารวจ ตงัแต่เดือนพฤศจิกายน  2554  จนถึงปัจจุบนั10              

หากปล่อยใหค้นในสังคมมีค่านิยมทีไม่ถูกตอ้งเช่นนีต่อไป  นอกจากประเทศไทยจะไม่ไดรั้บการพฒันา
ในด้านต่างๆ อย่างเต็มทีแล้ว  ยงัทาํลายขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขนัของประเทศ      
ทงัในภูมิภาคเดียวกนัและในระดบัโลกด้วย  ดงันันสถาบนัการศึกษาในฐานะทีเป็นกลไกสําคญั    
ในการปลูกฝังและขัดเกลาเยาวชนให้มีสํานึกและค่านิยมทีถูกต้องเหมาะสม จึงควรมีบทบาท                    
ในการปลูกฝังจิตสํานึกเรืองความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นต่างๆ ให้แก่นกัเรียนเป็นการต่อยอด
สิงทีสถาบนัครอบครัวไดบ้่มเพาะความดีให้แก่ผูเ้รียน ร่วมกนัตา้นคอร์รัปชนัผนึกกาํลงักนัในการสร้าง
ความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนได้เห็นถึงพิษภยัของการทุจริตคอร์รัปชันว่าจะเกิดความเสียหาย        
ต่อชาติบา้นเมืองมากมายมหาศาลเพียงใด จะมองว่าเป็นเรืองปกติธรรมดาทีเห็นกนัจนชาชินอีกต่อไป
ไม่ไดแ้ลว้  หากสังคมไดต้ระหนกัแลว้วา่คอร์รัปชนั คือ มะเร็งร้ายทีกดักินกระดูกจนฝังรากลึกไปถึง
ดีเอน็เอของประเทศทีทวีความรุนแรงทงัในเชิงปริมาณและคุณภาพ  เทคนิคการโกงจนอาจนาํไปสู่
ความเสือมของสังคมไปจนถึงการล่มสลายของประเทศชาติในอนาคต อีกทงัการวิจยัของทีดีอาร์ไอ
ทีชีให้เห็นวา่ใจกลางของปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยจึงไม่ใช่การขาดทรัพยากร แต่เป็น “การขาด
ประสิทธิภาพการใชท้รัพยากร”  อนัเนืองมาจาก  “การขาดความรับผิดชอบ”  ของระบบการศึกษา
ต่อนักเรียนและผูป้กครอง  การริเริมการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาจึงต้องมุ่งเน้นไปทีการปฏิรูป
การศึกษาขันพืนฐานให้เกิดความรับผิดชอบ11   อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาในปัจจุบัน               
อยู่บนพืนฐานความต้องการของผู ้จ ัดการศึกษาไม่อยู่บนพืนฐานความต้องการของสังคม               
และตลาดแรงงาน    ปัจจยัสําคญัทีจะทาํให้เกิดการศึกษาทีดีตอ้งประกอบดว้ย 1.  ครูดีมีคุณภาพ 

เป็นครู ทีไดรั้บแรงบนัดาลใจทีอยากเป็นครู   2. ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนในห้องเรียนและ                       
                                                 

10 ปุณฑรีก ์  อิศรางกรู ณ อยธุยา, เอแบคโพลล์ชีคนไทยไม่เปลยีน! ทศันคติอนัตราย 

ยอมรับรัฐบาลทุจริต ถ้าตนเองได้ประโยชน์,  เขา้ถึงเมือ  7  ธนัวาคม ,  เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.matichon.co.th/   /news_detail.php?newsid=  
11 สมเกียรติ   ตงักิจวานิชย ์และคณะ,  “การจดัทาํยทุธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขนั

พืนฐานใหเ้กิดความรับผดิชอบ,”  รายงานทดีีอาร์ไอ  ,  (พฤษภาคม   ):    -  .  
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3. สภาพแวดลอ้มทีเหมาะสมในการเรียนรู้   ในการปฏิรูปการศึกษาเพือคนทงัมวล   ประเทศไทยตอ้ง
มีการรือระบบการศึกษาให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง และทุ่มให้กับการจัดการศึกษาให้คน         
ชายขอบมากขึน โดยตอ้งมีการกระจายอาํนาจให้พืนที เพือให้เกิดการจดัการศึกษาทีมีคุณภาพและ
เหมาะสมกบัแต่ละพืนที สิงสําคญัทีเราขาดคือ ขาดหลกัธรรมาภิบาลในการจดัการศึกษา  ฉะนนั
โรงเรียนตอ้งมีความรับผิดรับชอบในการจดัการศึกษาในโรงเรียน ทาํอยา่งไรให้คนดีและคนเก่งมา
จดัการศึกษา ทีสาํคญัตอ้งมีความโปร่งใสในการบริหารและตรวจสอบได้12  ดงัที อมัมาร สยามวาลา  

ได้กล่าวไวว้่าการแก้ปัญหาให้สําเร็จจะต้องเริมจากวิชาการทีถูกต้องก่อน  การศึกษาทีผ่านมา            
มีขอ้คน้พบต่างๆ ทีสาํคญัหลายประการคือ . ลาํพงัการเพิมทรัพยากรเช่นงบประมาณทางการศึกษา 
ไม่รับประกนัความสําเร็จในการเพิมคุณภาพการศึกษา  . คุณภาพของครูช่วยให้นกัเรียนมีผลการเรียน   
ดีขึนอย่างมีนยัสําคญั . ตอ้งมีกลไกในการสร้าง “ความรับผิดชอบ” (accountability) ในการจดั
การศึกษาทีชดัเจน โดยเรืองทีสาม เป็นเรืองทีมีความสําคญัมากในการปฏิรูประบบการศึกษา เพราะ
จะทาํให้เรืองอืนๆ  สําเร็จหรือล้มเหลวไปด้วย เช่น แมเ้ราสามารถลงทุนให้ครูมีคุณภาพเพิมขึน      
แต่หากระบบทีเป็นอยู่ทาํให้ครูไม่สนใจนกัเรียนอย่างเต็มที เพราะยุ่งกบัการทาํงานเอกสาร หรือ
ทาํงานวิชาการเพือเลือนตาํแหน่ง การเพิมคุณภาพครูก็จะส่งผลไปไม่ถึงนกัเรียน13  โดยหัวใจของ 
"ความรับผดิชอบ" ก็คือ ความสําเร็จของระบบการศึกษา โรงเรียนและครู จะตอ้งวดัจากสัมฤทธิผล
ทางการศึกษาของนกัเรียนเป็นหลกั ไม่ใช่โรงเรียนเกือบทงัหมดผา่นการประเมินคุณภาพโดย สมศ. 
และครูก็ไดเ้ลือนขนัเงินเดือนและวทิยฐานะทงัทีผลการเรียนของนกัเรียนแยล่งจนถึงขนั “อ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได ้ คิดไม่เป็น”  อยา่งทีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั14 

ในขณะทีสังคมต่างวิพากษ์ระบบการศึกษาว่ามิได้จดัการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
เปลียนแปลงทีเกิดขึน และมิไดพ้ฒันาผูเ้รียนเต็มศกัยภาพ คือเพือให้ผูเ้รียนสามารถเลือกและธาํรง
วิถีการดาํเนินชีวิตทีเปียมสุขภาวะไวไ้ด้  ทงัทีโดยแทจ้ริงแล้วระบบการศึกษาและโรงเรียนเป็น
กลไกสาํคญัในการปรับปรุงและเปลียนแปลงสังคม ในขณะเดียวกนัไดมี้องคก์ารสาํคญัๆ ระดบัโลก 
อาทิ Organization of Economic Co-operation Development (OECD) ทีมุ่งหาคาํตอบเพือตอบโจทย์
คุณลักษณะสําคัญของผูเ้รียนสําหรับศตวรรษที  เพือร่วมยกระดับความคิดสร้างสรรค์และ

                                                 
12 เกษม   วฒันชยั,  ชีการศึกษาไทยต้องรือทงัระบบ ขาดธรรมาภิบาลจัดการศึกษา, เขา้ถึง

เมือ   กุมภาพนัธ์   , เขา้ถึงไดจ้าก http://seminar.qlf.or.th/Archive/View/30 
13 ไทยรัฐออนไลน์,  ดร.อมัมาร  ชีการศึกษาไทยขาดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร,  เขา้ถึง

เมือ    กุมภาพนัธ์   , เขา้ถึงไดจ้าก    http://www.thairath.co.th/content/236620 
14   เรืองเดียวกนั. 
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นวตักรรมซึงนําไปสู่การพัฒนาทักษะทีดีขึน อาชีพการงานทีดีขึน สังคมทีดีขึนและโอกาส             
การดาํรงชีวิตทีดีขึน การศึกษาได้รับการคาดหมายให้ทาํหน้าทีต่างๆมากมายทงัในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ  และการเมือง  จากบทบาทหนา้ทีทีสาํคญัหลายประการดงักล่าว  การศึกษาทีไม่มีคุณภาพ
จึงก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงต่อประเทศ  โดยเฉพาะอยา่งยิงในศตวรรษที   ซึงประชาชนตอ้งการ
ทกัษะการคิดและการดาํรงชีวิตทีแตกต่างจากอดีตทีผ่านมาอย่างมีนยัสําคญั15 ทุกคนเติบโตมาได้
โดยการเป็นหนีของสังคมโดยส่วนใดส่วนหนึง วิกฤตปัญหาในสภาพสังคมปัจจุบนัจึงเป็นปัญหา   
ทีทุกคนตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ ความสําคญัของความรับผิดชอบต่อสังคมนันคือเป็นหน้าทีของ
มนุษยเ์ป็นความจาํเป็นต่อการอยูร่อดของภาคธุรกิจ เป็นความจาํเป็นของสถานศึกษาในฐานะผูผ้ลิต
บุคคลทีมีคุณภาพในสังคม เป็นจิตสํานึกทีตอ้งปลูกฝังให้หยงัรากฝังลึก ก่อให้เกิดการตระหนกัรู้ในตน 
และถือเป็นภาระหน้าทีของทุกคนในสังคม  พนัธกิจของการจัดการศึกษาต้องตอบสนองต่อ       
ความต้องการของสังคม สามารถชีนําสังคม เป็นขุมพลังทางปัญญา จึงต้องยึดถือเรืองความ
รับผดิชอบต่อสังคม   เพือสร้างพลเมืองของประเทศไทยให้เป็นพลเมืองทียึดถือคุณธรรม หรือทาํความดี
โดยเนือแท ้โรงเรียนจึงตอ้งตงัโจทยคิ์ดว่าทาํอย่างไรนักเรียนของโรงเรียนจึงจะมีคุณค่าต่อสังคม 
ตอ้งสร้างค่านิยมร่วมของคนในองคก์าร และสร้างโอกาสให้นกัเรียนอย่างไรจึงจะบรรลุผลในการ
จดัการศึกษาอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ในขณะเดียวกนัการทีหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน 
พุทธศกัราช   ไม่ไดก้าํหนดชดัถึงเรืองจิตสาธารณะและความรับผดิชอบต่อสังคม  แต่หลกัสูตร
แกนกลาง พุทธศกัราช    กาํหนดให้จิตสาธารณะเป็นคุณลกัษณะทีประสงคอ์ยา่งหนึง  แต่ยงั
ไม่กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งชดัแจง้  ในขณะทีวตัถุประสงค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ฯ และกิจกรรมการพฒันาผูเ้รียนแฝงความต้องการให้เกิดจิตสาธารณะและความ
รับผดิชอบต่อสังคมโดยใชค้าํอืนจึงสะทอ้นถึงความไม่ชดัเจนเท่าทีควรในการกาํหนดวตัถุประสงค์
ของหลักสูตร16   อีกทงัปัจจุบนัคุณภาพการศึกษาไทยกาํลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติทงัในเรืองความรู้       
ทางวิชาการ  และคุณธรรมจริยธรรม  จึงจาํเป็นอย่างยิงในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของชาติให้

                                                 
15 สถาบนัวจิยัเพือการพฒันาประเทศไทย,  การจัดทาํยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขัน

พนืฐานให้เกดิความรับผดิชอบ (กรุงเทพฯ:  ม.ป.ท.,  ),  .  
16 ฉนัทนา  จนัทร์บรรจง , จิตราภรณ์  ใยศิลป์  และ สุภาภรณ์   กิติรัชดานนท,์ “ผลกระทบ

ของนโยบายรัฐบาลต่อการปลูกฝังจิตสาธารณะและความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัเรียนในระดบั
การศึกษาภาคบงัคบั,”  วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยันเรศวร  ,  (พฤษภาคม – สิงหาคม 

):  74 – 91. 
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ผ่านวิกฤติทีกาํลงัเกิดขึน  ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาเป็นสิงทีสถาบนัการศึกษา
นาํมาใช้ในการขบัเคลือนการศึกษาในยุคปัจจุบนัทีเกิดวิกฤตเช่นนี  ควรเริมจากการสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจ  และความตระหนกัก่อนโดยหลกัการเช่นนีไดส้อดคลอ้งกบัการประชุมสมชัชาคุณธรรม  
ครังที 4 ทีจดัขึนโดยศูนยส่์งเสริมการพฒันาพลงัแผน่ดินเชิงคุณธรรม  วา่ดว้ยเรืองความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การหรือธุรกิจทีมีความรับผิดชอบต่อสังคมนัน 1 ใน 14 ประเด็นทีสามารถ
ขบัเคลือนโดยสถาบันการศึกษาได้  คือสถาบนัการศึกษาต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม        
ในการทีจะปลูกฝังดีเอ็นเอความดีอย่างลงลึกในตวับุคคล  การสร้างเยาวชนทีพร้อมจะเจริญเติบโต
ขึนมาเป็นทุนมนุษย ์ ทีดีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  และสังคม และกา้วสู่องค์การทงัภาครัฐและ
เอกชนทีมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีศกัยภาพ   ดงัปรัชญาการศึกษาทีมีใจความว่า  การศึกษา
ของโรงเรียนในเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร คือ การให้ผูเ้รียนรู้จกัและเขา้ถึงสัจธรรมอนัสูงส่ง
แห่งความเป็นมนุษย ์ดว้ยการดาํเนินชีวิต อยา่งมีระเบียบวินยั สุภาพ เรียบง่าย และเปียมดว้ยเมตตา
ธรรม   มีเจตนารมณ์แน่วแน่ทีจะศึกษาศาสตร์ และศิลป์แขนงต่างๆ ประกอบหน้าทีการงานซึง
ตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ   รวมทงัเรียนรู้ทีจะรักษาสุขภาพพลานามยัของตน เพือให้
ร่างกายและจิตใจอยูใ่นสภาวะทีจะประพฤติและปฏิบติัภารกิจใหลุ้ล่วงไปดว้ยดี 

จากทีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่สถานศึกษามีความจาํเป็นจะตอ้งเปลียนแปลงบทบาทและภารกิจ
ให้สอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง ทีมีวตัถุประสงค์ในการเพิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดาํเนินงาน  สถานศึกษาก็เช่นเดียวกนัทีจะตอ้งปรับเปลียนเป็นอย่างมาก    
ทงัในด้านภาวะผูน้าํ  กระบวนการ  โครงสร้าง  บทบาท  ภารกิจ  การบริหารจดัการ โดยเฉพาะ
โรงเรียนคาทอลิกซึงเป็นองคก์ารทีไม่แสวงหาผลกาํไรและผลลพัธ์ของงานมีหลายอย่างโรงเรียน
เอกชนคาทอลิกจะอยู่รอดและมีเสถียรภาพได้นัน ปัจจยัทีสําคญัทีสุดก็คือคุณภาพของโรงเรียน       
ซึงการจดัการศึกษาคาทอลิกเนน้การบูรณาการหลกัการของศาสนาคริสตเ์ขา้กบักระบวนการบริหาร
จดัการศึกษา  โดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและหลกัความเชือทางศาสนาให้เกิดแก่ผูเ้รียน  
เพือให้ผูเ้รียนไดป้ระสบการณ์  ทกัษะ  กระบวนการความรู้  และการพฒันาอยา่งสมดุลทงัในดา้น
ร่างกาย  สติปัญญาอารมณ์   สังคม  จิตใจ  วิญญาณ  การเป็นพลเมืองดี   และเป็นผู ้มีความสุข                 
โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างวดั  โรงเรียน  และชุมชน  เพือให้โรงเรียนเป็นสนามแห่งการ        
แพร่ธรรมอยา่งแทจ้ริง  ดงัเช่น  จิตตารมณ์การศึกษาของโรงเรียนในเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร 
คือ  การใหผู้เ้รียนรู้จกัและเขา้ถึงสัจธรรมอนัสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย ์ดว้ยการดาํเนินชีวิต อยา่งมี
ระเบียบวินัย สุภาพ เรียบง่าย และเปียมดว้ยเมตตาธรรม มีเจตนารมณ์แน่วแน่ ทีจะศึกษา ศาสตร์ 
และศิลป์แขนงต่างๆ ประกอบหน้าทีการงานซึงตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ รวมทงั
เรียนรู้ทีจะรักษาสุขภาพพลานามยัของตนเพือให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะทีจะประพฤติและ
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ปฏิบัติภารกิจให้ลุ ล่วงไปด้วยดี17  ในด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  การศึกษา                   
มีส่วนสําคญั  ในการผลกัดนัให้มนุษยทุ์กคนใช้ความรู้ ความสามารถในการรักษาความยุติธรรม
ของสังคม แสวงหาความครบครันของตนเองดว้ยการอุทิศตนช่วยเหลือผูอื้น เพือเป็นฐานแห่งความ
ร่วมมือกนัในการพฒันาสังคมและประเทศชาติใหก้า้วหนา้มนัคงตลอดไปในประวติัศาสตร์ของมนุษย ์
ดว้ยเหตุนีการศึกษาคาทอลิกจึงตระหนักถึงบริบทของสังคม ให้ความเคารพและเน้นคุณค่าของ
วฒันธรรมท้องถิน ภารกิจของการศึกษาจะต้องเป็นการเสริมสร้างจุดแข็งของสังคม/ชุมชน             
ให้เขม้แข็ง พฒันาภูมิปัญญาและวฒันธรรมให้ดีงามในขณะเดียวกนัพฒันาศกัยภาพความสามารถ
ของมนุษย์ทังด้านร่างกาย  สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม เมือคนของสังคมมีความรู้          
เฉลียวฉลาดพวกเขาจะไดเ้ป็นกาํลงัเขม้แขง็ของสังคมและมีความสามารถในการพฒันาประเทศชาติ
ใหเ้จริญกา้วหนา้ 
 การศึกษาในโรงเรียนเครือเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร ช่วยเกือกูลให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม
เราเน้นการแบ่งปันให้แก่ผูด้้อยโอกาส  ผูย้ากจน  ผูข้าดความรักหรือวตัถุปัจจยั  การอยู่ร่วมกัน    
อยา่งมีความสุขนนัได ้ หมายถึง  การเขา้ใจมนุษยใ์นสังคม  เขา้ใจปัญหาของสังคม  และร่วมมือกนั
รณรงคแ์กไ้ขทงัทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  และสิงแวดลอ้ม โรงเรียนในเครือฯ มุ่งให้นกัเรียนแต่ละ
คนตระหนกัถึงหนา้ทีในการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกนั  การรับผิดชอบขนัประถมเริมจาก      
การรับผิดชอบต่อตนเอง การศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร  ยงัให้
ความสาํคญัเป็นพิเศษแก่การพฒันามโนภาพ  จินตนาการและความคิดริเริมสร้างสรรคข์องนกัเรียน
แต่ละคนในทุกรายวิชา  ซึงนักเรียนไม่เพียงแต่จะเรียนรู้อย่างเดียวเท่านัน  แต่แสวงหาความคิด
ใหม่ๆ ทดลองและค้นพบความจริงหรือพบแนวทางใหม่ในการแสดงออกจากประสบการณ์        
ของตนเอง  มิติเหล่านีจะช่วยเพิมพนูคุณภาพในการเรียนและช่วยปกป้องเขาให้พน้จากสภาพการเป็น
ผูมี้ความจาํปราดเปรืองเพียงเท่านนั  ในเวลาเดียวกนัเป็นการพฒันาทกัษะให้เกิดความเชียวชาญ     
ในวิชาทีกาํลงัศึกษาอยู่นนัอีกดว้ยนอกจากทางโรงเรียนจะให้ความรู้ดา้นวิชาการแล้ว คณะเซอร์
ยงัใหก้ารอบรมดา้นจริยธรรมแก่นกัเรียนดว้ย โดยนาํนกัเรียนเขา้ช่วยเหลืองานดา้นสังคมสงเคราะห์           
ในแหล่งเสือมโทรม ใหค้วามรู้เรืองหนงัสือและอบรมมารยาทซึงเป็นการปลูกฝังความเมตตากรุณา
และให้บริการสังคมซึงกิจกรรมดงักล่าวยงัคงสืบทอดเจตนารมณ์มาจนถึงปัจจุบนั  การศึกษาของ
ทุกโรงเรียนดาํเนินการตามนโยบายของกลุ่มโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร        
คือ การให้ผูเ้รียนรู้จกัและเขา้ถึงสัจธรรมอนัสูงส่งแห่งความเป็นมนุษยด์ว้ยการดาํเนินชีวิตอย่างมี

                                                 
17 คณะภคินีเซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร,  จิตตารมณ์การศึกษาของโรงเรียนในเครือภคินีเซนต์

ปอล  เดอ ชาร์ตร  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์สัสัมชญั, 2534),  13 – 16.    
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ระเบียบวินัย    สุภาพเรียบง่าย   และเปียมด้วยเมตตาธรรม รู้จ ักรับผิดชอบต่อหน้าทีการงาน        
อยา่งเตม็ความสามารถ   และเรียนรู้ทีจะรักษาสุขภาพทีดีทงักายและใจ     นอกเหนือจากจุดประสงค์
สําคญัดังกล่าว โรงเรียนยงัมีคติพจน์การศึกษาทีชัดเจนว่า   “ศึกษาดี   มีวินัย  ใจเมตตา  ใฝ่หา
คุณธรรม   เลิศลาํการงาน”   ซึงคณะบริหารไดย้ึดเป็นแนวปฏิบติัในการบริหารโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จากการเปลียนแปลงต่างๆ  เป็นกระแสผลกัดนัให้แต่ละองคก์ารจาํเป็นตอ้งปรับตวั     โรงเรียน
ในเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรเป็นโรงเรียนคาทอลิกทีให้การศึกษาอบรม   และอยู่ในโลกของ
ความเปลียนแปลงจาํเป็นต้องปรับตวัขนานใหญ่และต้องปรับทีรากเหง้า  แสดงจุดยืนของตน         
ซึงรากเหงา้ของโรงเรียนคาทอลิก คือ วฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียนคาทอลิกทีเต็มเปียมดว้ยรัก
และรับใช ้ เพือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชนเพือให้
มีทกัษะชีวิตทีพร้อมเผชิญกบัโลกในปัจจุบนั  จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าว  เพือให้การพฒันา
โรงเรียนในเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร   สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมและสอดคลอ้งกบั   
การพฒันาประเทศ  รวมทงัการพฒันาองค์การให้เป็นองค์การทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ซึงเป็น
แนวทางหนึงทีจะทาํให้โรงเรียนในเครือภคินีเซนต์ปอล   เดอ   ชาร์ตร   มีความเข็มแข็ง  และพฒันาได้
ตามศกัยภาพของตนเองอย่างยงัยืน  ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจและตอ้งการศึกษาเกียวกับรูปแบบ          
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร             
ในประ เทศไทย   ซึ งควรประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง  ที จะพัฒนาโรง เ รียนให้                  
ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายและนโยบาย    อีกทงัการดาํเนินงานทีผา่นมายงัไม่มีการศึกษาว่า
รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร               
ในประเทศไทยมีลกัษณะอย่างไร  ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะศึกษาเพือเป็นขอ้มูลในการพฒันารูปแบบ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร             
ในประเทศไทยทีมีประสิทธิภาพต่อการศึกษาไทยต่อไป  
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 เพือให้สอดคล้องกบัปัญหาของการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัได้กาํหนดวตัถุประสงค์ในการวิจยั       
ไวด้งัต่อไปนี 

.  เพือทราบองคป์ระกอบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือ 

ภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย   
.  เพือทราบรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินี

เซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย 

. เพือทราบผลการยืนยนัรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย   
 
ข้อคําถามของการวจัิย 
 เพือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั  และเป็นแนวทางในการหาคาํตอบ  ผูว้ิจยั   
จึงกาํหนดขอ้คาํถามของการวจิยั  ดงันี 

.  องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์
ปอลเดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  มีองคป์ระกอบใดบา้ง 

.  รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล 
เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  เป็นอยา่งไร 

.  ผลการยืนยนัรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือ
ภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  มีความถูกตอ้ง  ความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้ และ
การใชป้ระโยชน์เป็นอยา่งไร 
 
สมมุติฐานการวจัิย 

เพือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั  ผูว้จิยัจึงกาํหนดสมมติฐานของการวจิยั  
ดงันี 

.  องคป์ระกอบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์
ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย เป็นพหุองคป์ระกอบ 

             .  รูปแบบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  
เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  เป็นความสัมพนัธ์ของพหุองคป์ระกอบ 

             .  รูปแบบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  
เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย มีความถูกตอ้งครอบคลุม เหมาะสม  เป็นไปได ้และเป็นประโยชน์ 
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กรอบแนวคิดของการวจัิย 

1.  ผูว้ิจยักาํหนดกรอบแนวคิดของการวิจยัตามหลกัแนวคิด  ทฤษฎีและขอ้คน้พบต่าง ๆ      
ทีเกียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล            
เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  ดงันี 

จิตตารมณ์การศึกษาของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร18 

.  ปรัชญาการศึกษา 

.  วตัถุประสงคก์ารจดัการศึกษา 

.  นโยบายทางการศึกษา 

.  สัมฤทธิทีมุ่งหวงัใหเ้กิดกบันกัเรียนคณะภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ( ) 
 

ปัจจุบนัแนวคิดดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (Social  Responsibility) ไดรั้บการยอมรับ
จากทุกภาคส่วนทวัโลกทงัภาครัฐและเอกชนให้เป็นเครืองมือในการบริหารจดัการองค์การในยุค
ปัจจุบนัเพือให้เกิดการเติบโตและพฒันาอยา่งยงัยืน สถานศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐานนบัเป็น
องค์การรากฐานของสังคมไทยในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้เป็นประชากรทีมีคุณภาพและ
พร้อมเป็นกาํลงัในการพฒันาประเทศในอนาคต จึงควรมีการพิจารณานาํเอาการบริหารจดัการอยา่ง
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทงันี เพือเป็นแม่แบบและแรงบนัดาลใจให้กบัสังคมไทยในจิตสํานึก
ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทงัยงัเป็นหลกัประกนัให้สถานศึกษา สร้างความเชือมนัให้กบั         
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทงัในด้านการบริหารจดัการและการสร้างความสัมพนัธ์กับชุมชนรอบข้าง            
การจัดทาํหลักสูตรให้ความรู้เกียวกับการผสานแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับ          
การบริหารสถานศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน      
อนัจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจแนวคิดเรืองความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความตระหนกั
เพือการบริหารสถานศึกษาทงั  กลุ่มงานหลกัตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ซึงปรากฏ      
อยู่ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที )          
พ.ศ.   กล่าวคือ กลุ่มงานวชิาการ การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน กลุ่มงานบริหารงาน
บุคคล และกลุ่มบริหารงานทัวไป อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยคาํนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม          
เป็นหลกั   ศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผนดินเชิงคุณธรรมฯ เล็งเห็นวา่สถานศึกษาเป็นสถาบนัซึงมี            
ความใกลชิ้ดกบัชุมชน และครอบครัว การส่งเสริมแนวคิดเรืองความรับผิดชอบต่อสังคม (Social 

                                                 
18

 คณะภคินีเซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร,  จิตตารมณ์การศึกษาของโรงเรียนในเครือภคินีเซนต์
ปอล  เดอ ชาร์ตร  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์สัสัมชญั,  2534),  13 – 16.    
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Responsibility) ให้นาํมาประยุกต์ใช้เพือเป็นเครืองมือบริหารจดัการให้กบัผูบ้ริหารสถานศึกษา            
จะส่งผลใหเ้กิดการหนุนนาํคุณธรรมและจริยธรรมทีดีในสังคมไดอ้ยา่งยงัยนื19                  

 

มาตรฐาน ISO 26000 มีวตัถุประสงคเ์พือเป็นแนวทางในทุกองคก์รมีส่วนสนบัสนุนให้เกิด
การพฒันาอย่างยงัยืน  โดยต้องการกระตุ้นให้องค์กรต่างๆ ดาํเนินกิจกรรมให้ดีหรือเหนือกว่า           
ทีกฎหมายกาํหนดไว ้ เพราะการปฏิบติัตามกฏหมายถือเป็นหน้าทีพืนฐานทีทุกองค์กรตอ้งปฏิบติั
และถือเป็นส่วนสําคญัของความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่แล้ว  ในการนํามาตรฐานฉบบันีไปใช้
องค์กรความพิจารณาถึงความหลากหลาย  และความแตกต่างกัน ในด้านสังคม  สิงแวดล้อม
กฎหมายขององค์กรแต่ละแห่ง  เช่นเดียวกบัความแตกต่างกนัในสภาพเศรษฐกิจ  รวมทงัความ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล   มาตรฐานฉบับนีไม่ใช่มาตรฐานระบบการจัดการ  ไม่ใช่
วตัถุประสงค์สําหรับนาํไปใช้เพือการรับรอง (Certification) รวมถึงการร้องเรียน  การตอบโต ้
(Defense) หรือการอา้งสิทธิอืน ๆ ทงัในระหวา่งประเทศ  หรือในประเทศ  อยา่งไรก็ดีมาตรฐานนี
ไม่ปิดกนัการพฒันาเป็นมาตรฐานระดบัชาติ (National Standards)20 

 

Philip  Kotler และ Nancy Lee21 ใหค้าํนิยามของความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ 
(Corporate Social Responsibility) เขียนไวใ้นหนงัสือ Corporate Social Responsibility: Doing The 

Most Good For Your Company and Your Cause วา่ คือ ความรับผิดชอบในการปรับปรุงความ
เป็นอยูที่ดีขึนของสังคมจากการดาํเนินการธุรกิจ รวมถึงการอุทิศทรัพยากรของบริษทัให้โดยความ
สมคัรใจ ไม่ได้ถูกบงัคบัควบคุมโดยกฎหมาย หรือขอ้บงัคบั ก็ตาม ซึงหมายรวมถึงสภาพความ
เป็นอยูข่องมนุษยแ์ละสิงแวดลอ้ม เป็นกิจกรรมหลกัทีดาํเนินการโดยบริษทัเพือสนบัสนุนประเด็น
ทางสังคมและทาํใหพ้นัธะสัญญาในความรับผดิชอบสังคมของบริษทั 

 

 

                                                 
19 ศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน), หลกัสูตร:  การบริหารสถานศึกษาอย่างมีความ

รับผดิชอบต่อสังคม,  เขา้ถึงเมือ 8  มกราคม  ,  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.moralcenter.or.th 

/t_course_detail.php?course_id=   
20 International  Organization  for  Standardization,  Guidance  on  ISO 26000 :  

Social  Responsibility (n.p., 2010), 2 – 15. 
21 Philip Kotler and Nancy  Lee, Corporate  social  responsibility : Doing  the  most  

good  for  your  company  and  your  cause ( Hoboken, NJ: John  Wiley&Sons,  2005),  23. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภูมิที    กรอบแนวคิดในการวจิยั 
ทีมา :   คณะภคินีเซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร,  จิตตารมณ์การศึกษาของโรงเรียนในเครือภคินีเซนต์
ปอล   เดอ  ชาร์ตร  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์สัสัมชญั, 2534), 13 – 16.    

:  ศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน),  หลกัสูตร : การบริหารสถานศึกษาอย่างมีความ
รับผดิชอบต่อสังคม,  เขา้ถึงเมือ 8  มกราคม  ,  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.moralcenter.or.th 

/t_course_detail.php?course_id=  

:  International  Organization  for  Standardization,  Guidance  on  ISO 26000 :  
Social  Responsibility  (n.p., 2010),  2 – 15. 

:  Philip Kotler and Nancy Lee. Corporate  social  responsibility : Doing  the  most   
good  for  your  company  and  your  cause  ( Hoboken, NJ: John  Wiley&Sons,  2005),  23. 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์การ              
ทีคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทงัระดบัใกล้และไกล   ภายใตห้ลกัจริยธรรม  การกาํกบัดูแลทีดี       
เพือนาํไปสู่การดาํเนินงานทีประสบความสาํเร็จอยา่งยงัยนื   

 

โรงเรียนในเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  หมายถึง โรงเรียนทีบริหารงานภายใต้ 
การดาํเนินงานของฝ่ายการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียน             
จดัการศึกษาในระดบัปฐมวยัและการศึกษาขนัพืนฐาน  จาํนวน    โรงเรียน  และเป็นโรงเรียน      
ทีสังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

จิตตารมณ์การศึกษาของโรงเรียนในเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร  หมายถึง  แนวคิด
และหลกัการจดัการศึกษาของโรงเรียนในเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร  ประกอบดว้ย  ปรัชญา
การศึกษา  วตัถุประสงคก์ารจดัการศึกษา  นโยบายทางการศึกษาและสัมฤทธิผลทีมุ่งหวงัให้เกิดกบั
นกัเรียน 

 

งานของจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิก  หมายถึง  งานดา้นการอบรมสังสอน  งานดูแลเอาใจใส่
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน  งานทีเน้นคุณค่าด้านจิตใจ  เป็นงานทีเสริมสร้างและพฒันาผูเ้รียน
รวมทงับุคลากรในโรงเรียนทุกคนให้เป็นทูตแห่งคุณธรรม  มีความรู้  มีการศึกษาทีดีมีคุณธรรม
จริยธรรมภายใตบ้รรทดัฐานของจิตตารมณ์แห่งการรักและรับใช้  ภายใตก้รอบงาน  ด้าน  คือ       
งานดา้นการอภิบาล,  งานดา้นการแพร่ธรรม,  งานช่วยเหลือผูย้ากไร้ดา้นการใหก้ารศึกษา,  งานดา้น
การจดักิจกรรมการเรียนรู้,  งานการสร้างและจดับรรยากาศสิงแวดลอ้มและทรัพยากร,  งานดา้น  
การจดัการและมาตรฐาน 



 

 

บทที  2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

   การวิจยั  เรือง “ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินี        
เซนตป์อล   เดอ  ชาร์ตร ในประเทศไทย”  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง  
โดยนาํเสนอสาระสําคญัตามลาํดบัดงันี  คือ แนวคิดเกียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม การจดัการศึกษา
ของโรงเรียนคาทอลิก  การจดัการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  แนวคิดเกียวกบั      
การจดัการศึกษาและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง  โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 

แนวคิดเกียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

ความหมายของความรับผดิชอบต่อสังคม 

ปัจจุบนัแนวคิดดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (Social  Responsibility) ไดรั้บการยอมรับ
จากทุกภาคส่วนทวัโลกทงัภาครัฐและเอกชนให้เป็นเครืองมือในการบริหารจดัการองค์กรในยุค
ปัจจุบนัเพือให้เกิดการเติบโตและพฒันาอยา่งยงัยืน สถานศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐานนบัเป็น
องค์กรรากฐานของสังคมไทยในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้เป็นประชากรทีมีคุณภาพและ
พร้อมเป็นกาํลงัในการพฒันาประเทศในอนาคต  จึงควรมีการพิจารณานาํเอาการบริหารจดัการอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ทงันีเพือเป็นแม่แบบและแรงบนัดาลใจให้กบัสังคมไทยในจิตสํานึกดา้น      
ความรับผิดชอบต่อสังคม   อีกทงัยงัเป็นหลกัประกนัให้สถานศึกษา สร้างความเชือมนัให้กบัผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทงัในดา้นการบริหารจดัการและการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนรอบขา้ง  ทาํให้ทุกภาคส่วน
ให้ความสนใจในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  ซึงมีหลกัฐานจากความสมคัรใจในการแสดง  
ความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านเศรษฐกิจสังคมแวดล้อม  เพือเป็นการลดความเสียงและสร้าง     
ความเติบโตอยา่งยงัยนื 

 นักการศึกษาได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมไวอ้ย่างหลากหลาย  ดังนี
คณะอนุกรรมการจดัทาํคู่มือการปลูกฝังค่านิยมของกลุ่มนกับริหาร กลุ่มสือมวลชนและกลุ่มพฒันา
กาํลงัคน ให้ความหมายว่า  ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทีเกียวกบัสังคม หมายถึง การรู้จกัฐานะ
และหน้าทีความรับผิดชอบของตนทีมีต่อสังคม  ปฎิบติัหน้าทีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมโดยตระหนกัและยอมรับว่าประโยชน์จะเกิดขึนไม่ไดถ้า้ขาดประโยชน์
ของส่วนรวม ไม่ละเลยทีจะเสียประโยชน์ส่วนตนและกระทาํในสิงทีจะรักษาหรือทาํให้เกิดประโยชน์
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แก่ส่วนรวม22 เช่นเดียวกบั กรมสามญัศึกษา ให้ความหมายว่าความรับผิดชอบต่อสังคม  หมายถึง
การทีนักเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชมและสังคม  บาํเพ็ญประโยชน์  และ
สร้างสรรคค์วามเจริญใหชุ้มชนและสังคมอยา่งเต็มความสามารถช่วยสอดส่องพฤติกรรมของบุคคล
ทีจะเป็นภยัต่อสังคม  ให้ความรู้  ความสนุกเพลิดเพลินแก่ประชาชนตามความสามารถของตน     
ช่วยคิดและแกปั้ญหาต่างๆ ของสังคม  เช่น  ความสกปรก  การรักษาสาธารณสมบติั  การเสียภาษี
และการรับบริการจากสถานบริการต่าง ๆ23  สอดคลอ้งกบั กรมวิชาการ ไดใ้ห้แนวคิดเกียวกบัความ
รับผิดชอบต่อสังคมหรือส่วนรวมวา่ หมายถึง  การรู้จกัฐานะหนา้ที  ความรับผิดชอบต่อตนเองทีมี
ต่อสังคม  ได้แก่  ความรับผิดชอบต่อครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  ประเทศชาติ  และบุคคลที
เกียวขอ้งโดยปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมเกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม24 โดยที ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกิจการ  หมายถึง  การประกอบกิจการดว้ยความดูแลใส่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  เศรษฐกิจ  
สังคมและสิงแวดลอ้มอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ  ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็น
เครืองกาํกบัให้การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นด้วยความซือสัตย์สุจริต  โปร่งใส  และยุติธรรม           
มีความตระหนกัถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ  สังคม  สิงแวดลอ้ม  โดยพร้อมจะแกไ้ขเพือลด
ผลกระทบดงักล่าว  กบัการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาบูรณาการให้เกิดการดาํเนิน
กิจการเป็นการสร้างความสาํเร็จและประโยชน์สุข  อีกทงัเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทุกเวที
การคา้  ซึงเป็นผลดีต่อความยงัยืนของกิจการ  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  เศรษฐกิจ  สังคม  และสิงแวดลอ้ม
อยา่งแทจ้ริง25   ซึง Bhattacharya and Sen กล่าววา่ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร
นนั เป็นเรืองเกียวกบัจรรยาบรรณและจิตสํานึกทีองค์กรควรกระทาํ โดยไม่เพียงแค่ทาํในสิงทีดี 
(Doing   good) หรือทาํในสิงทีถูกตอ้ง (The Right Thing to Do) แต่ตอ้งทาํให้ดีขึน (Doing Better) 

                                                 
22 คณะอนุกรรมการจดัทาํคู่มือการปลูกฝังค่านิยมกลุ่มนกัวชิาการ,  คู่มือการปลูกฝังค่านิยม

กลุ่มนักวชิาการ  (กรุงเทพฯ: การฟิคอาร์ต, ),  44. 
23 กรมสามญัศึกษา,  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา เล่มท ี           

ชุดปฏิบัติการสอนการปลูกฝังคุณธรรมและการสร้างค่านิยมพนืฐานความรับผดิชอบ (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, ),  92. 
24 กรมวชิาการ,  คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้หน้าทพีลเมืองศีลธรรม ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น  (กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, ),  . 
25 คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวชิาการเพือพฒันามาตรฐานการเรียนการสอนและ

การวจิยัดา้นบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย,  แนวทางความรับผดิชอบต่อสังคมของกจิการ 
(กรุงเทพฯ:  เมจิกเพรส,  ),  . 
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ทงันีเพือให้เกิดผลในทางบวกต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร รวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
กิจกรรมทีองค์กรได้ดาํเนินเพือประโยชน์ต่อสังคม และผลตอบรับทีดีจากสังคมทีมีต่อสินคา้หรือ
บริการขององค์กรดว้ย26  ในแง่มุมของธุรกิจได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมไว้
มากมาย  อาทิ European Foundation for Quality Management ให้ความหมายไวว้า่ คือแนวคิดที
บริษัทผสานความห่วงใยต่อสังคมและสิงแวดล้อมไวใ้นกระบวนการดําเนินธุรกิจและการมี
ปฏิสัมพนัธ์กับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายใต้พืนฐานการกระทาํความสมัครใจUnited Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD) ให้ความหมายไวว้า่ คือ การทีบริษทัเขา้ไป
เกียวขอ้งและมีผลกระทบเชิงบวกต่อความตอ้งการและเป้าหมายของสังคมWorld Business Council 

on Sustainable Development (WBCSD) ให้ความหมายไวว้า่ คือคาํมนัหรือพนัธะสัญญาทีธุรกิจ       
มีอย่างต่อเนืองในการทีจะปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม    และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ              
ดว้ยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผูใ้ช้แรงงานรวมถึงครอบครัวตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชนทอ้งถินและสังคมในวงกวา้งPhilip Kotler และ Nancy Leeให้คาํนิยามของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) เขียนไวใ้นหนงัสือ Corporate Social 

Responsibility: Doing The Most Good For Your Company and Your Cause ว่า คือ ความ
รับผิดชอบในการปรับปรุงความเป็นอยู่ทีดีขึนของสังคมจากการดาํเนินการธุรกิจ รวมถึงการอุทิศ
ทรัพยากรของบริษทัใหโ้ดยความสมคัรใจ ไม่ไดถู้กบงัคบัควบคุมโดยกฎหมาย หรือขอ้บงัคบั ก็ตาม 
ซึงหมายรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิงแวดล้อม เป็นกิจกรรมหลักทีดําเนินการ       
โดยบริษทัเพือสนบัสนุนประเด็นทางสังคมและทาํให้พนัธะสัญญาในความรับผิดชอบสังคมของ
บริษทั27  ในทาํนองเดียวกนั สถาบนัไทยพฒัน์ กล่าวไวว้า่ ซีเอสอาร์ เป็นคาํยอ่จากภาษาองักฤษวา่ 
Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ บรรษทับริบาล หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมภายใน
และภายนอกองคก์ร ทีคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทงัในองคก์รและในระดบัใกลแ้ละไกล ดว้ยการ
ใชท้รัพยากรทีมีอยูใ่นองคก์รหรือทรัพยากรจากภายนอกองคก์รในอนัทีจะทาํให้อยูร่่วมกนัในสังคม
ไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข หากพิจารณาแยกเป็นรายคาํศพัท ์คาํวา่ Corporate มุ่งหมายถึงกิจการทีดาํเนิน
ไปเพือแสวงหาผลกําไร (หมายรวมถึงองค์กรประเภทอืนได้ด้วย) ส่วนคาํว่า Social ในทีนี              

                                                 
26Bhattacharya, C.B. and Sankar Sen,  “Doing Better at Doing Good: When, Why, and 

How Consumers Respond to Corporate Social Initiatives,”  California Management  Review  

47, 1 (Fall  2004) :  9  - 24. 
27 Philip Kotler  and  Nancy Lee,  Corporate  Social  Responsibility : Doing  the  Most  

Good  for  Your  Company  and  Your  Cause  ( New Jersey:  John  Wiley&Sons,  2005),  23. 
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มุ่งหมายถึงกลุ่มคนทีมีความสัมพนัธ์กนัหรือมีวิถีร่วมกนัทงัโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนารวมถึง
สิงมีชีวติอืนและสิงแวดลอ้มทีอยูร่ายรอบประกอบ และคาํวา่ Responsibility มุ่งหมายถึงการยอมรับ
ทงัผลทีไม่ดีและผลทีดีในกิจการทีได้ทาํลงไปหรือทีอยู่ในความดูแลของกิจการนันๆ ตลอดจน     
การรับภาระหรือเป็นธุระดาํเนินการป้องกนัและปรับปรุงแกไ้ขผลทีไม่ดี รวมถึงการสร้างสรรคแ์ละ
บาํรุงรักษาผลทีดีซึงส่งกระทบไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ28 สอดคลอ้งกบัวลัลกา  เฉลิมวงศาเวช  
กล่าววา่ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร (Corporate Social Responslbility : CSR)  เป็นแนวคิด
และแนวปฏิบติัทีองคก์รและหน่วยงานต่าง ๆ  ทวัโลกไดน้าํมาปรับใชเ้ป็นนโยบายหลกั  ในแง่การสร้างกรอบ
ของความรับผิดชอบทีองค์กรควรมีต่อสังคม  การแสดงความรับชอบดงักล่าวส่วนใหญ่เกิดจาก
ความรับผิดชอบต่อผลกระทบทงัทีเกิดขึนแลว้  และอาจจะเกิดขึนทงัโดยตรงหรือโดยออ้มจากการ
ดาํเนินกิจการขององคก์รไม่วา่จะในลกัษณะใดต่อชีวติความเป็นอยูข่องผูค้น  รวมถึงสภาพแวดลอ้ม
ทีเกียวขอ้งกบัผูค้นเหล่านัน  ไม่ว่าในแง่ของการเมือง  เศรษฐกิจหรือสังคม  ด้วยเหตุนีความ
รับผดิชอบทีมีต่อสังคมขององคก์ร   จึงถือวา่เป็นพนัธกิจทีมีความสําคญัอยา่งยิงทีตอ้งนาํไปปฎิบติั
เห็นเป็นรูปธรรม  เพือใหเ้กิดการสร้างประโยชน์การพฒันาอยา่งยงัยนืในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ทุกคน
ในภาคส่วนไม่เวน้แมใ้นวงการศึกษา 29 ไม่วา่ในระดบัสากลหรือระดบัประเทศต่างๆ มีความตืนตวั
กบัเรืองนีมาเป็นเวลาเกือบศตวรรษจะเห็นไดว้า่ไม่เพียงแต่ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รจะ
ถูกนาํมาปรับใชเ้ป็นนโยบายหลกัและกลยทุธ์ในการดาํเนินงานของสถาบนัการศึกษาหากยงัรวมถึง
การวางแผน  และการลงมือทาํโครงการต่าง ๆ ให้หลากหลายดา้นเพือให้เกิดความสอดคลอ้งกบั
ข้อตกลง ที ให้ไว้ในนโยบาย  ทัง นี เพือจรรโลงไว้ซึ งสั งคม ที ดีและ น่ าอยู่อย่ า งย ัง ยืน                             
ซึง เสรี  วงษ์มณฑา  กล่าวว่าการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนัน  ต้องเริมตังแต่           
การประกาศพนัธกิจทีไม่ได้มีเพียงมิติทางเศรษฐกิจอย่างเดียว  แต่ต้องมีมิติทางสังคมร่วมด้วย               
ซึงผูบ้ริหารสามารถกระตุ้นพนักงานในองค์กรได้ด้วยการแสดงวิสัยทัศน์ความสําเร็จในอนาคต         
ขององค์กร  รวมไปถึงการสร้างค่านิยมทีดีให้กบัองค์กรดาํเนินตามแนวทางดงักล่าวไดถู้กตอ้งมากขึน
นอกจากนียงัเสริมวา่  ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูส้นบัสนุน  ส่งเสริม  และเป็นแบบอยา่งทีดีให้แก่พนกังาน

                                                 
28 สถาบนัไทยพฒัน์  มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ,์                

ซีเอสอาร์คืออะไร,  ธนัวาคม ,  เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.thaicsr.com/2006/03/blog-

post_20.html 
29 วลัลกา  เฉลิมวงศาเวช, “ ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รอุดมศึกษา,”                                     

วารสารนักบริหาร  Executive  Journal   32,  (ตุลาคม  - ธนัวาคม  2555):  166 – 122. 



 

21 

อีกด้วย30  สอดคล้องกับ ไชยยศ    บุญญากิจ ให้ทศันะไวว้่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร         
เป็นการแสดงถึงความมุ่งมนัอยา่งต่อเนืองขององคก์รในการบริหารจดัการอยา่งรับผิดชอบต่อสังคม  
โดยมีองคป์ระกอบทีสําคญั  ไดแ้ก่  การใชห้ลกัธรรมาภิบาล  การผลิตสินคา้และบริการทีปลอดภยั  
และเป็นมิตรต่อผูบ้ริโภคและสิงแวดล้อม  การคาํนึงถึงสิทธิมนุษย ์ แรงงานและความเท่าเทียม       
ในสังคม  การสร้างคุณค่าใหก้บัองคก์รจากการดาํเนินงานทีโปร่งใส  ซือสัตยสุ์จริต มีความรับผิดชอบ               
ต่อการสนับสนุนทางด้านการพฒันาในด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมการสร้างรายได้  การศึกษา  
รวมถึงสุขภาพของคนในทอ้งถินทีองค์กรอยู่ร่วมดว้ยทงันี  ตอ้งสอดคล้องกบัลกัษณะของธุรกิจ       
ทีองคก์รดาํเนินการ  และเนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองคก์ร31  เช่นเดียวกบั เมธี    ปิยะคุณ  
กล่าวไวว้า่ปัจจุบนันีหลายองคก์รในสังคมหนัมาใหค้วามสนใจกบัความรับผิดชอบต่อสังคมกนัมาก 
มีการดาํเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร โดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทงัในระดบัใกล้
และไกล ดว้ยการใชท้รัพยากรทีมีอยูใ่นองคก์รหรือทรัพยากรจากภายนอกองคก์รทาํให้อยูร่่วมกนั
ในสังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข  และไดใ้ห้ความหมายไวว้า่  CSR ยอ่มาจาก CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY หมายถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ยระบบ เรียกระบบมาตรฐาน 
ISO 26000 จะใชค้าํวา่ SR แทนคาํวา่ CSR องคก์รทุกประเภทมีความสนใจในการดาํเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม  ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน  ภาครัฐ และองค์กรทีไม่หว ังผลกําไร                          

SR เป็นกลยทุธ์ของการดาํเนินงานทีผสมผสานนาํวิสัยทศัน์และคุณค่าทีองคก์รมีอยูป่ระกอบกิจการ 
เพือใหเ้ป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มและชุมชน  คนทุกคนในองคก์รตอ้งยึดถือและนาํไปใชใ้นการปฏิบติังาน
ตลอดเวลา โดยส่วนใหญ่ทุกคนในองค์กรจะมีส่วนร่วม และอยู่ภายใตห้ลกัจริยธรรม คุณธรรม      
มีการกํากับดูแลกิจการ  เพือนําไปสู่การดํา เ นินธุคกิจทีประสบความสํา เ ร็จอย่างย ังยืน                  
ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร จะควบคู่อยูส่ามดา้นหลกั ๆ คือ กาํไร สังคม และสิงแวดลอ้ม 
ในขณะเดียวกนัตอ้งนึงถึงสภาพสิงแวดลอ้มในชุมชน และองค์กรหรือหน่วยงานจะให้อะไรกบั
ชุมชน32   ในทาํนองเดียวกนั ปรีชา    การสะอาด  ไดใ้ห้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมไวว้่า  
หมายถึง  คุณลกัษณะของบุคคลทีแสดงออกในลกัษณะของบุคคลทีแสดงออกมาในลกัษณะของ
การมีความตงัใจ  ความพยายาม  ความเอาใจใส่ในการปฏิบติัหนา้ทีตามระเบียบของสังคม  มีส่วนร่วม

                                                 
30 เสรี  วงษม์ณฑา,  การประชาสัมพนัธ์เชิงปฏิบัติ (กรุงเทพฯ:  เอเอน็การแพทย,์  5 ),  . 
31 ไชยยศ  บุญญากิจ,  “บทนาํ,”  CSR  Journal  19,  2  (พฤศจิกายน  ):  3.   
32  เมธี    ปิยะคุณ,  บทบาทขององค์กรกบัความรับผดิชอบต่อสังคม,  เขา้ถึงเมือ  

ธนัวาคม ,  เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.stou.ac.th/study/sumrit/ - /page - - .html 
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ในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม  บาํเพ็ญประโยชน์  สร้างสรรค์ความเจริญให้สัคมอย่างเต็ม
ความสามารถ  ช่วยดูแลรักษาของส่วนรวม  ช่วยสอดส่องพฤติกรรมของบุคคลทีจะเป็นภยัต่อสังคม  
งดเวน้การกระทาํทีจะเป็นผลเสียหายแก่สังคม  ให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้  ความสนุก
เพลิดเพลินแก่คนในสังคมตามความสามารถของตนเอง  อนุรักษ์ทรัพยากรกรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มของสังคม  ป้องกนั  พฒันา แกปั้ญหาต่างๆ ของสังคม  ปฏิบติัตามกฏหมายบา้นเมือง  
งดเวน้การกระทาํอนัเป็นผลเสียหายแก่ส่วนรวม  และสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่สังคม33    
นอกจากนี เทพประสิทธิ    ทอแสงธรรม  ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม  คือ 
คุณธรรม ซึงเป็นเครืองเหนียวรังควบคุมพฤติกรรม ทาํให้สามารถมองเห็นว่า อะไรเป็นสิงพึง
ปรารถนาของคนในสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน  ชุมชน และประเทศชาติ  เป็นตน้ และพร้อมที
จะมีส่วนร่วมรับผดิชอบ เพือรังสรรคค์วามเจริญ  และความดีงามให้เกิดขึนในสังคม  โดยไดรั้บการ
ปลูกฝังความรับผดิชอบต่อหนา้ทีการงานทงัต่อส่วนรวมและต่อบุคคล ซึงโรงเรียนไดมุ้่งสอน  และ
สร้างสมหลักธรรมประจาํใจแก่นักเรียน  อีกทัง ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักโรงเรียน
คาทอลิก  หมายถึง  พฤติกรรมความรับผดิชอบทีมากกวา่  ความรับผดิชอบต่อสิงทีบุคคลนนักระทาํ  
และยงัหมายถึงความรับผดิชอบชวัดีต่อส่วนรวมสังคม  ชุมชนและประเทศชาติ  เพือรังสรรคค์วามเจริญ  
ความดีงามและความรุ่งเรือง  ให้เกิดการพฒันาอยา่งยงัยืนใน 4 ดา้น เสรี  ความรักตามพระวรสาร  
ความรับผดิชอบและความเคารพสิทธิซึงกนัและกนั34 

           จะเห็นไดว้ ่า แมค้าํนิยามขา้งตน้จะมาจากองค์กร ต่างทีมา  ต่างแต่มีสิงทีเหมือนกนั
หลายๆดา้น      สามารถสรุปไดว้า่ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมควรเป็นกิจกรรมในลกัษณะ
ทีองค์กรให้ความมนัคงกับตวัเองว่าจะทาํอย่างต่อเนือง (Continuing Commitment) และเป็น
กิจกรรมทีองคก์รสนบัสนุนอยา่งเต็มทีดว้ยความสมคัรใจ การดาํเนินกิจกรรมภายในและภายนอก

                                                 
33 ปรีชา  การสะอาด,  “การวิเคราะห์องคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัเรียน

ชันมธัยมศึกษาปีที  สังกดัสํานักงานสามญัศึกษา จงัหวดัมหาสารคาม” ( วิทยานิพนธ์ปริญญา
การศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวชิาการวจิยัการศึกษา  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, ),  . 

34  เทพประสิทธิ    ทอแสงธรรม,  “การศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลกัโรงเรียน
คาทอลิกของนักเรียนทีจบการศึกษาระดบัชันมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2548 - 2551 

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ ”  ( วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   คณะพฒันา
สังคมและสิงแวดลอ้ม  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, ),   - . 
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องคก์าร ทีคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทงัระดบัใกลแ้ละไกล  ภายใตห้ลกัจริยธรรม การกาํกบัดูแล  
ทีดี เพือนาํไปสู่การดาํเนินงานทีประสบความสาํเร็จอยา่งยงัยนื  

              

พฒันาการเกยีวกบัแนวคิดการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร 
 พฒันาการทางดา้นแนวคิดทีเกียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อสังคมนนั  เริมตน้ขึนจากการกระทาํ
โดยสมคัรใจ (Voluntary) ของแต่ละองค์กร หลังจากนันจึงได้พฒันามาเป็นความรับผิดชอบ            
ทีกาํหนดใหอ้งคก์รตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย  ทงัจากแรงกดดนัของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีพยายามให้
องค์กรตอบสนองตามความคาดหวงัของสังคม และปัจจุบนัแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมก็ได้
พฒันามาสู่มุมมองทางการลงทุนเพืออนาคตขององค์กร เพราะองค์กรจาํนวนมากตระหนักถึง
แนวคิดนีวา่ จะสามารถช่วยสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งให้กบัองคก์รได ้35  ทงันี มีการพฒันา
แนวคิดจากการทาํดีเพือสิงทีดีกวา่ (Doing good to doing better) ซึงเป็นความรับผิดชอบทางสังคม 
โดยเนน้ถึงประโยชน์ทางการดาํเนินธุรกิจขององคก์รเป็นสําคญั มาสู่การทาํดีดว้ยการทาํสิงทีดีมาก 
(Doing good by doing well) อนัเป็นขอบเขตของความรับผิดชอบต่อสังคมถือวา่เป็นการลงทุน        
ทีก่อใหเ้กิดผลดีแก่องคก์รในระยะยาว โดยไม่ถือวา่เป็นค่ายใชจ่้ายขององคก์ร36 

 อยา่งไรก็ตามแมแ้นวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมนนัจะเกิดขึนกบัองคก์รธุรกิจและสังคม
มานาน แต่กลบัไดรั้บการพูดถึงอยา่งแพร่หลายเมือประมาณ  ปีทีผา่นมา 37  โดยจุดเริมตน้ของ
รูปแบบการดําเนินกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  เริมขึนตังแต่ช่วง
คริสต์ศตวรรษที  เป็นตน้มาอยา่งน้อยทีสหรัฐอเมริกาในรูปแบบกิจกรรมการแสดงความใจบุญ 
(Philanthropy) หรือการบริจาคเพือการกุศล (Donating to Charities) 38  เป็นทีตระหนกัขององคก์ร

                                                 
35 D. H. Dean, “Consumer perception of corporate donations:  effects of company 

reputation for social responsibility and type of donation,”  Journal of Advertising 32, 4 (2003):  

91 - 104.    
36 Jerry W. Anderson,  Corporate Social Responsibility: Guidelines for Top 

Management  (America:  Greenwood Press, 1989),  7 – 8. 
37 N. Craig Smith, “Corporate Social responsibility: Whether  or  how?,”  California 

Management Review, 45 (Summer  2003):  52 - 76. 
38 Mittal, Banwari, and Jagdish N. Sheth, Customer Behavior: A managerial 

Perspective, 2nd ed. (USA:  Thomson  South – Western,  ),  5 - 10. 
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ธุรกิจในด้านภาระหน้าทีต่อสังคม (Social obligations) และถือได้ว่าเป็นหลกัฐานในขนัต้น        
ของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร   หลงัจากนนัในช่วง ปีค.ศ.  การแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รจึงไดเ้ริมมีการพฒันาแนวทางอยา่งชดัเจนขึน ดว้ยแนวทางทีทาํให้
องคก์รธุรกิจตระหนกัถึงความรับผิดชอบของตนทีมีต่อสภาพแวดลอ้มนอกเหนือไปจากการปฏิบติั
ตามข้อบงัคบัทางกฎหมายและทางเศรษฐกิจขององค์กร ด้วยเหตุนีองค์กรทงัหลายจึงเริมมีการ
ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัทางจริยธรรม (Ethical obligations) กบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) 

ขององคก์รรวมถึงให้ความสนใจกบัสังคม (Social-oriented) ผา่นการสร้างกิจกรรมบนพืนฐานของ
ความสมคัรใจ (Voluntary activities) ทงันีเพือสร้างความเป็นอยู่ทีดีให้แก่สังคมโดยทวักนัตลอด
ทศวรรษทีผ่านมา แนวความคิดและการดาํเนินการทีเกียวขอ้งกบัการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององคก์รนนัมีววิฒันาการทีสะทอ้นถึงความทา้ทายในการสร้างสรรคแ์ละเปลียนแปลงทาง
สังคมทีไม่สินสุด39 จากอดีตทีองค์กรส่วนใหญ่มักพิจารณาว่าความรับผิดชอบขององค์กร 
(Corporate Responsibility) จะอยูที่การจดัหาผลประโยชน์ทางการเงินคืนกลบัสู่ผูถื้อหุ้นทีใหญ่ทีสุด 
แต่ก็ถูกโตแ้ยง้กลบัวา่ องคก์รธุรกิจควรมีขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบทีกวา้งกว่านี40ทงันีความ
รับผดิชอบขององคก์รควรเป็นการกระทาํทีปรากฏเกียวกบัสิงดีทีองคก์รสามารถกระทาํต่อสังคมใน
ขอบเขตทีนอกเหนือไปจากผลประโยชน์ขององค์กรหรือข้อเรียกร้องตามทีกฎหมายกาํหนด 
ในขณะทีต่อมาแนวความคิดนีได้รับการพฒันาเป็นนโยบายสาธารณะแห่งชาติทีประกาศใช้ทาง
กฎหมายอยา่งเป็นทางการในหลายประเทศ ยงิเป็นการเรียกร้องให้องคก์รธุรกิจต่างตอ้งตระหนกัถึง
การแสดงความรับผดิชอบต่อสิงแวดลอ้ม ลูกจา้ง และผูบ้ริโภคผา่นรูปแบบการใหค้วามช่วยเหลือทงั
ดา้นการเงินและทรัพยากรมนุษยสู่์ชุมชน เพือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนใหม้ากขึน  

ในปัจจุบนักระแสโลกในเรืองความรับผดิชอบต่อสังคม เริมทวีความเขม้ขน้และรุนแรงขึน 
หน่วยงานหรือองคก์รระหวา่งประเทศหลายแห่ง ไม่วา่จะเป็นองคส์หประชาชาติ (United Nations: 

UN), สหภาพยุโรป (European Union: EU) หรือ องค์กรความร่วมมือและพฒันาเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) ต่างก็มีการออกแนวปฏิบติัใน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับองค์กรธุรกิจต่างๆ ทวัโลกโดยเฉพาะ EU และ OECD

                                                 
39 P. S. Bronn and A. B. Vrioni, “Corporate social responsibility and cause related 

marketing:  an overview,”  International  Journal  of  Advertising  20,  2 (2001) :  207 222. 
40 D. H. Dean, “Consumer perception of corporate donations:  effects of company 

reputation for social responsibility and type of donation,”  Journal of Advertising  32, 4 (2003):  

91 - 104.   
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นนัไม่เพียงแต่เป็นการสนบัสนุนให้มีการทาํกิจกรรม CSR เท่านนั แต่ยงัเสนอให้องคก์รธุรกิจของ
ประเทศทีเป็นสมาชิก ติดต่อคา้ขายกบัองค์กรคู่คา้จากประเทศทวัโลก “เฉพาะองค์กรทีมี CSR”               

อีกดว้ย เพราะฉะนนั ในโลกยคุใหม่ธุรกิจใดทีไม่มี CSR ก็ไม่สามารถส่งสินคา้ไปขายให้กบัองคก์ร
เหล่านีได ้นนัคือ ถา้ธุรกิจใดสร้างปัญหากบัสิงแวดลอ้ม ยงัใชแ้รงงานเด็ก มีปัญหาทางดา้นแรงงาน
ฯลฯ ก็จะมีปัญหาให้ทาํธุรกิจคา้ขายในประเทศกลุ่มสมาชิก EU และ OECD ได ้จะเห็นได้ว่า 
สภาวการณ์ในโลกปัจจุบนัทีมีความเปลียนแปลงไป ส่งผลอยา่งมากต่อพฒันาการของแนวคิดความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

 

ระดับความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กร 
 ปัจจุบนัการตดัสินใจและการกระทาํต่างๆทางด้านการจดัการเพิมการพิจารณาทางด้าน
สังคมเขา้ไปดว้ย ผูบ้ริหารทงัหลายไดมี้การโตแ้ยง้กนัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งองค์การและสังคม 
โดยถือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการแสดงออกของการบริหารทีมีจริยธรรม ดงันันสิงที
สาํคญั คือการพิจารณาวา่องคก์ารควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งไร และพิจารณาต่อไปวา่ควร
จะรับผิดชอบต่อสังคม และแก้ปัญหาของสังคมมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตามก็ต้องไม่ลืมว่า
องคก์ารตอ้งมีรายได ้และผลกาํไรอนัจะทาํใหกิ้จการดาํเนินการต่อไปได ้

 แครรอลว์(Carroll) ได้สรุปถึงความแตกต่างทางรูปแบบการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององคก์รดว้ยการแนะนาํวา่ ความรับผดิขององคก์รมี  ประเภท โดยทีแต่ละดา้นจะเป็นการ
พิจารณาตามความสัมพนัธ์กับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทีหลากหลายในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ เจ้าของ 
ผูบ้ริโภค ลูกจา้ง ชุมชน และสาธารณะ เป็นตน้ โดยทีความรับผิดชอบขององค์กรนีจะประกอบไป
ดว้ย ความรับผิดชอบทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic) ทางกฎหมาย (Legal) ทางจริยธรรม(Ethical) 

และดา้นความสมคัรใจ (Discretionary) ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 . ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (The economic responsibility)  เป็นการรับผิดชอบเพือ
สร้างการตอบแทนทางการลงทุน (Return on investment) กลบัไปสู่เจา้ขององคก์ร, กลุ่มผูถื้อหุ้น 

(Shareholder) ตลอดจนกลุ่มพนกังานขององคก์รดว้ยการเป็นผูส้ร้างอาชีพและรายไดใ้ห้กบัพวกเขา
อย่างยุติธรรม นอกจากนีองค์กรยงัมีความรับผิดชอบในการมุ่งค้นหา พฒันาทรัพยากร และ
นวตักรรมใหม่ๆ ใหก้บัผลิตภณัฑห์รือภาคบริการขององคก์ร ดา้นความรับผิดชอบทีองคก์รนนัมีต่อ
กลุ่มพนกังาน องคก์รจะตอ้งดูแลสมาชิกใหอ้ยูใ่นสภาวะทีดีและมีความสุข หลงัจากนนัองคก์รจึงจะ
สามารถพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่ภายนอกองค์กร ทงัคน ชุมชน สังคม และประเทศ
ต่อไปได ้
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 .  ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (The Legal responsibility)  เป็นความรับผิดชอบทีสังคม
คาดหวังว่าองค์กรจะปฏิบัติภารกิจทางเศรษฐกิจของตนเองภายใต้กรอบของกฎหมาย                      
ในขณะเดียวกนัขอ้บงัคบัทางกฎหมายเหล่านีก็เป็นตวับีบบงัคบัให้องคก์รต่างๆ  ตอ้งตอบสนองต่อ
ประเด็นทีกาํหนดขึนอยา่งเคร่งครัด 

 3.  ความรับผิดชอบทางจริยธรรม (The  Ethical  responsibility)  เป็นการดาํเนินธุรกิจดว้ยหลกั
คุณธรรม (Moral) กล่าวคือ เป็นการกระทาํในสิงทีถูกตอ้งยุติธรรม ซึงความรับผิดชอบทางดา้นนี     
แมไ้ม่ถูกจดัอยูใ่นระดบัจาํเป็นทางกฎหมาย แต่ถูกวา่เป็นเรืองทีถูกคาดหวงัจากสมาชิกในสังคมให้
องค์กรตอ้งปฏิบติั เช่น การเคารพประชาชน (Respecting people) การหลีกเลียงการสร้างอนัตราย
แก่สังคม (Avoiding social harm) การป้องกนัความบาดเจ็บทางสังคม (Preventing social injury) 

อยา่งไรก็ตาม ความรับผดิชอบอยูใ่นรูปแบบนีขอ้จาํกดัมกัขาดความชดัเจนทางหลกัคุณธรรมทีตอ้ง
ยดึถือ ดงันนั จึงเป็นการยากทีธุรกิจจะสามารถจดัการความรับผดิชอบประเภทนีใหเ้ป็นรูปธรรมได ้

. ความรับผิดชอบทางการพิจารณา (Discretionary responsibility)  เป็นรูปแบบทีองคก์ร
สามารถตัดสินใจในทางกิจกรรมทีเฉพาะเจาะจง (Specific activities) หรือการตัดสินใจ              
ทางกิจกรรมการบริจาคเพือการกุศล (Philanthropic  contribution) ทีมุ่งคืนให้สู่สังคม โดยพืนฐาน
ของความรับผดิชอบในรูปแบบนีจะเป็นความเชือขององคก์รธุรกิจทางดา้นการผนวกความสัมพนัธ์
ของตนเองร่วมกบัสังคม ตวัอย่างของกิจกรรมในรูปแบบนี เช่น การบริจาคเพือการกุศล การจดั
กิจกรรมขององค์กรให้มีการฝึกอาชีพแก่ผูติ้ดยาในศูนย์บาํบดัผูเ้สพติด หรือกิจกรรมในความ
พยายามเพิมอตัราประชากรผูรู้้หนงัสือในสังคม เป็นตน้ 

 จากนันต่อมา แครรอลว ์(Carroll) ได้มีการปรับปรุงและพฒันาแนวคิดรวมถึงรูปแบบ     
การรับผิดชอบขององค์กร (The notion of multiple corporate social responsibility) ทีหลากหลาย                
ทงั   แนวทาง ตามโครงสร้างพีระมิด ดงันี   
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แผนภูมิที    แสดงลาํดบัขนัทางการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร (Hierarchy of CSR)   
ทีมา:   Archie B. Carroll, “The  Pyramid  of  Corporate  Social  Responsibility:  Toward  the  

Moral  Management  of  Organization  Stakeholders,”  Business  Horizons  34, 4 (1991):  39 – 48. 

 

ทังนีความรับผิดชอบขององค์กรนัน  ประกอบด้วย  ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ 
(Economic responsibility) ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (The Legal responsibility) ทีเป็น            
ขอ้เรียกร้องทางสังคม (Socially desired) เช่น ขอ้บงัคบัพืนฐานอนัจาํเป็น (Mandatory) ความ
รับผิดชอบทางจริยธรรม(Ethical responsibility) เป็นความคาดหวงัทางสังคม (socially expected) 

ความรับผิดชอบทางการพิจารณา (Discretionary responsibility) ซึงก็คือการแสดงความใจบุญ 
(Philanthropy) ซึงถือเป็นความตอ้งการของสังคม (Socially desired) และความรับผิดชอบแต่ละ
ดา้นเหล่านีจะประกอบด้วยส่วนประกอบพืนฐานของความรับผิดชอบทางสังคมทงัหมดขององค์กร
ธุรกิจ 

 ขณะทีความคิดเห็นของ Anderson ไดอ้ธิบายว่า ในอดีตนันความสนใจเกียวกบัประเด็น
ของความรับผดิชอบทางองคก์รจะอยูเ่พียงแค่การตดัสินใจทีเกียวขอ้งกบัหนา้ทีทางเศรษฐกิจเท่านนั 
แต่ทุกวนันีองคก์รธุรกิจทงัหลายตอ้งพิจารณาถึงประเด็นทางขอ้กฎหกมายจริยธรรม ศีลธรรมและ
ผลกระทบทางสังคมควบคู่กนัไปกบัการตดัสินใจทางองค์กร ทงันีแนวทางความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององคก์รทีตอ้งคาํนึงนนั ประกอบดว้ย  ขอบเขต ไดแ้ก่ การปฏิบติัตามกฎหมาย การปฏิบติั

 

Economic Responsibility 

Legal Responsibility 

Ethical Responsibility 

Discretionary Responsibility 

Total Responsibility 
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ดว้ยความเคารพขอ้บงัคบัทางศีลธรรมและจริยธรรม และการให้โดยสมคัรใจ41เช่นเดียวกบั Enderle 

และ Tarvis ได้เสนอแนวคิดรับผิดชอบองค์กรว่า เป็นขอบเขตความรับผิดชอบขององค์กร                
ทีประกอบดว้ยขอบเขตทีแตกต่าง  ดา้น ไดแ้ก่42 

. ขอบเขตเศรษฐกิจ (Economic  realms)   เป็นขอบเขตความรับผิดชอบในการสร้างผล
กาํไร และปรับปรุงผลิตผล (Productivity) รักษา/เพิมความมงัคงัให้แก่เจา้ของและกลุ่มนกัลงทุน 
เคารพใน Suppliers สร้าง/รักษางานดว้ยการมอบค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทางสังคมให้บรรดา
ลูกจา้งอยา่งยติุธรรม ตลอดไปจนถึงการส่งมอบประโยชน์แก่ลูกคา้ 

. ขอบเขตทางการเมืองและวฒันธรรมสังคม(Political and social cultural realms)มุ่งกล่าวถึง 

 สิงทีองค์กรให้ความสนใจและรับผิดชอบในระบบทางการเมืองและสังคมวฒันธรรมของสังคม 
โดยเฉพาะอยา่งยิงการเคารพในขอ้บงัคบัทางกฎหมายและขนบประเพณีทางสังคมตลอดจนมรดก
ทางสังคมวฒันธรรม ผ่านการเขา้ร่วมขององค์กรทางดา้นวฒันธรรมและการเมืองในรูปกิจกรรม
ต่างๆ เช่น กิจกรรมทางการกุศลทีเกียวกบัด้านการศึกษา การแกไ้ขปัญหานโยบายทางสาธารณะ 
จดัตงักรอบทางธุรกิจดา้นกฎหมาย เป็นตน้ 

      . ขอบเขตทางสิงแวดลอ้ม (The Environmental realms)  เป็นการตดัสินใจทางการปฏิบติัที
เกียวขอ้งกบัสิงแวดลอ้ม ผลกระทบทีเกิดขึนจากการบริโภคทรัพยากรทางธรรมชาติ และการสร้าง
ผลเสียต่อสิงแวดลอ้มขององคก์ร เช่นการปล่อยของเสียหรือมลภาวะในรูปแบบต่างๆไปสู่สิงแวดลอ้ม 
ซึงองคก์รตอ้งรับผดิชอบดว้ยการปฏิบติัตามมาตรฐานการดูแลทางดา้นสิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

41
 Jerry Wayne Anderson,  Corporate Social Responsibility: Guidelines for Top 

Management  (America:  Greenwood Press, 1989),   – . 
42 Georges   Enderle  and· Lee A. Tavis, “A  balanced  concept  of  the  firm  and  the  

measurement  of  its long–term planning and performance,” Journal  of  Business  Ethics 17,11 

(1998):  1129 - 1143. 
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แผนภูมิที    ความรับผดิชอบต่อสังคม  
ทีมา : Georges   Enderle  and· Lee A. Tavis, “A  balanced  concept  of  the  firm  and  the  

measurement  of  its long–term planning and performance,” Journal  of  Business  Ethics  17,11 

(1998):  1129 - 1143. 

 

 ทงันีมีความรับผิดชอบขององคก์รใน  ขอบเขตทีกล่าวมาขา้งตน้ พบวา่มีบางประเด็นทีมี
ขอบเขตเหลือมลาํกัน เช่น ขอบเขตทางสังคมกับขอบเขตสิงแวดล้อม แต่สําหรับขอบเขตทาง
เศรษฐกิจนัน ดว้ยความทีมีลกัษณะทีชดัเจน ทาํให้ไม่พบปัญหาทางความเขา้ใจ นอกจากนียงัได้
เสนอลักษณะความรับผิดชอบหรือความท้าทายทางจริยธรรม (Ethical challenges or  

responsibility) ของการกระทาํทางจริยธรรม (Ethical conduct) อนัได้แก่ ( ) ขอ้กาํหนดทาง
จริยธรรมขนัตาํ ประกอบไปดว้ยแบบแผนทางจริยธรรมพืนฐาน(Basic ethical norms) เช่นการ        
ไม่ฆ่า (คู่แข่ง) ไม่ปล้น (ผูถื้อหุ้น) ไม่หลอกลวง (ลูกคา้) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ (ลูกจ้าง) ( ) 
ขอ้กาํหนดในทางบวกทีเหนือกวา่ขนัตาํ (Positive obligations beyond the minimum) เป็นรูปแบบ
ความทา้ทายทางจริยธรรมทีสร้างและรักษาความสัมพนัธ์ในทางไวเ้นือเชือใจขององคก์รกบัผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย เช่น การช่วยเหลือลูกจา้ง การตอบแทนชุมชนสําหรับความเสียหายทีองคก์รไดก้ระทาํ
ไปโดยไม่ตงัใจ ซึงลว้นเป็นขอ้บงัคบัในทางบวกขององค์กรทีจาํเป็นและแตกต่างจากรูปแบบแรก    
ทีไดก้ล่าวมา (3) ความปรารถนาสําหรับอุดมคติทางจริยธรรม (Aspirations for ethical ideals)        

โดยเป็นลกัษณะทีองค์กรสามารถเอาชนะพฤติกรรมเชิงรุก  (Re-active behavior) และดาํเนิน
กิจกรรมในสภาพเชิงรับ (Pro-active stance)  แรงบนัดาลใจเหล่านีจะสามารถขบัเคลือนแรงจูงใจที

Corporate 
(1) (1)
(2) 

(3) 

p
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มากมายรวมถึงพลงัในขอบเขตเศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดลอ้มได ้และแรงบนัดาลใจเหล่านีก็จะ
เป็นตวัสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะและภารกิจขององคก์รได ้

จินตนา  บุญบงการ  แบ่งความรับผดิชอบต่อสังคมเป็น  ระดบั  ดงันี43 

. ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (economic  responsibility) เพือผลิตสินคา้และ
บริการตามทีประชาชนตอ้งการและนาํมาขายใหก้าํไรแก่เจา้ของกิจการ   (ในกรณีทีเป็นองคก์ารทาํ
เพือกาํไร) นับได้ว่าเป็นความรับผิดชอบหลกัและความรับผิดชอบดงัเดิมของการดาํเนินการ 

. ความรับผดิชอบทางกฏหมาย (legal  responsibility) เพือดาํเนินกิจการไปตามครรลอง
ของกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัต่างๆ  อยา่งไรก็ตามกฎหมาย  และกฏขอ้บงัคบัมาสามารถจะครอบคลุม
การกระทาํทุกอยา่งทีองคก์ารกระทาํได ้ การกระทาํบางอยา่งไม่ผดิกฎหมาย  แก่องคก์รควรจะกระทาํ
หรือไม่นนัขึนอยูก่บัความรับผดิชอบของผูบ้ริการองคก์รนนั ๆ 

3. รับผิดชอบทางจริยธรรม (ethical   responsibility) การกระทาํบางอย่างไม่ใช่สิงที
กฎหมายบงัคบั ถา้องคก์รไม่ทาํก็ไม่ผดิกฎหมาย  แต่องคก์รเลือกกระทาํเพราะเห็นวา่เป็นความ
รับผดิชอบทางจริยธรรม เช่น การใหส้วสัดิการเสือผา้ เงินกูย้มื อาหารกลางวนั รถรับส่งพนกังาน การจดั
นาํเทียว เป็นตน้ 

. ความรับผิดชอบในการใชดุ้ลพินิจ (discretionary    responsibility) ความรับผิดชอบใน
ระดบันีเป็นความสมคัรใจของผูบ้ริหารองคก์รโดยตรง  ความรับผิดชอบนีไม่ไดบ้งัคบัเป็นกฎหมาย
หรือเป็นสิงทีพนกังานเพิม   เพิมเครืองจกัร  เพิมเงินเดือน  ทงันีเพราะผูบ้ริหารเห็นว่าการทาํงาน
ล่วงเวลาทาํใหสุ้ขภาพของพนกังานเสือมโทรมและเป็นการบนัทอนคุณภาพชีวิต 

จะเห็นได้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคม อาจแบ่งเป็นระดบัขนัได ้จากขนัที  อนัเป็นสิงที
ผูบ้ริหารหรือนักธุรกิจตอ้งทาํเพือความอยู่รอดของตนเอง นันคือ ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ      
แต่ผู ้บริหารหรือนักธุรกิจบางคนจะรับผิดชอบในขันสูงขึนต่อไป  คือจะเลือกทําสิงทีได ้   
ผลประโยชน์ได้กาํไร แต่ต้องไม่ผิดกฎหมาย ถ้ามีความรับผิดชอบสูงขึนไปอีกก็จะเป็นความ
รับผิดชอบทีคาํนึงถึงจริยธรรม หลงัจากนนัเป็นขนัการพินิจพิเคราะห์การกระทาํ เพือความรับผิดชอบ
อย่างสุขุม ระมดัระวงัจริงจงัขึนไปกว่าเก่า  แค่เพียงคาํนึงถึงจริยธรรม และการทีผูบ้ริหารหรือนัก
ธุรกิจคนใดจะตดัสินใจดาํเนินการ   โดยมีความรับผิดชอบมากน้อยประการใดย่อมขึนอยู่กบั
จริยธรรมของผูบ้ริหาร หรือนกัธุรกิจผูน้ัน   สุดทา้ยเป็นขนัตอนของความรับผิดชอบต่อสังคม
ทงัหมด   ดงัแผนภูมิที  

                                                 
43 จินตนา   บุญบงการ,  จริยธรรมทางธุรกจิ,  พิมพค์รังที   (กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั,  ),   - . 
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                                    ขนัที  ระดบัความรับผดิชอบต่อสังคมทงัหมด 

 

                        

                                          ขนัที  ความรับผิดชอบโดยใชดุ้ลพินิจ 
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                                                ขนัที  ความรับผิดชอบทางกฎหมาย 

 

 

                                      ขนัที  ความรับผดิชอบทางเศรษฐกิจ (แสวงหากาํไร) 
 

แผนภูมิที     แสดงระดบัความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจ 

ทีมา:  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์,  องค์การและการจัดการฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ:  Dimond  in  

Business World, 2545),  92. 
 

จอย    ทองกล่อมสี  ไดส้รุปขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคม มีองคป์ระกอบทีเกียวขอ้ง      
  ดา้น   ดงันี44 

 .การมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียเพือสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชน  หมายถึง  การทีองค์กร  บริหารจดัการ  หรือดาํเนินการทงัในเชิงนโยบาย  และเชิงปฏิบติั
เพือสร้างประโยชน์ให้กบัองค์กรและส่วนรวม  ไม่กระทาํการทีจะส่งผลเสียต่อสังคมทงัทางตรง
และทางออ้ม  ทงัในระดบัใกล้  หรือรอบๆ องค์กร และระดบัไกล  คือทีจะส่งผลกระทบไปใน       
วงกวา้ง  อีกทงั  มีการสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทีหลากหลายของผูมี้ส่วนได้เสียกบัองค์กร           

                                                 
44 จอย    ทองกล่อมสี,  “การพฒันาตวับ่งชีความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบนัอุดมศึกษา

ไทยตามหลกัธรรมาภิบาล” (ดุษฏีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาอุดมศึกษา  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 5),  28 - 29. 
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มีการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดทวัทงัองคก์ร  ในความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย     
มีพนัธะผูกพนั (Commitment) ในการทีจะปรับปรุงชุมชนให้ดีขึน  พร้อมทงัพยายามปรับปรุง
คุณภาพชีวติของพนกังาน  ครอบครัวพนกังาน ตลอดจนชุมชนและสังคม  มีการดาํเนินกิจกรรมเพือ
สาธารณะ (Corporate philanthropy) องค์กรมีการแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบจาก           
การประกอบกิจการของตนต่อผูถื้อหุน้ ลูกจา้ง  ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน  และผูที้มีส่วนไดเ้สียอืน 

 2. การดาํเนินกิจกรรมขององค์กรตามหลกัคุณธรรม  กฎหมาย  จริยธรรม จรรยาบรรณ    
หมายถึง  ดําเนินกิจกรรมขององค์กรโดยมี จริยธรรมในความสํานึก  หรือความประพฤติทีดีงาม        
เพือประโยชน์สุขของตนและสังคม ซึงการมีจริยธรรมในองค์กรนัน เริมจากการปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และปฏิบติัตามจารีตประเพณี  วฒันธรรม  ปรัชญาดว้ย  จริยธรรม
และคุณธรรม ถา้เป็นองคภ์าครัฐอาจใชแ้นวทางหลกัธรรมาภิบาล(good   governance) ซึงประกอบดว้ย
ความโปร่งใส(transparency), ความซือสัตยสุ์จริต (Integrity), ความรับผิดชอบ (responsibility), 

ความรับผิดชอบต่อผลงานในหน้าที (accountability), การมีหลกันิติธรรม (rule of law) และ
หลกัธรรม (morality) มีความโปร่งใสในการบริหารจดัการ  มีความมุ่งมนัสู่ความเป็นเลิศ,  เนน้การ
สร้างมูลค่าและผลตอบแทนระยะยาว, คาํนึงถึงความซือสัตยต่์อตา้นการให้สินบนเจา้หนา้ทีของรัฐ,  
คาํนึงถึงหลกัคุณธรรมและจริยธรรม  และปรับปรุงกลไกการตรวจสอบใหมี้ประสิทธิภาพ 

3. ความสมคัรใจในการดาํเนินกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม  หมายถึง  ในการกาํหนด
นโยบาย  หรือการดาํเนินกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  และการมี
ปฏิสัมพนัธ์ขององค์กรกบัผูเ้กียวขอ้ง (Stakeholder) หรือการกระทาํการสิงใดทีเป็นการตอบแทน
สังคมเป็นลกัษณะของการดาํเนินการไปด้วยความสมคัรใจขององค์กรเอง (Sustainability and 

environmental  responsibility) 

4. การดาํเนินกิจกรรมขององคก์รทีบูรณาการสังคม  เศรษฐกิจและสิงแวดลอ้ม แบบยงัยนื 

ทงัทางตรงและทางออ้มทงัทางดา้นสังคม  เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้ม  มีการบูรณาการดา้นสังคม  
และสิงแวดลอ้มให้ไปดว้ยกนัได ้ มีการช่วยให้เกิดการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมให้เกิด
ความยงัยืน  องคก์รมีการใชท้รัพยากรทีมีอยูใ่นองคก์รหรือทรัพยากรจากภายนอกองคก์ร  ในอนัที
จะทาํให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข  พร้อมทงัใส่ใจรักษาสังคมและสิงแวดล้อม               
เพือนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจอย่างยงัยืน  อีกทงัองค์กรมีความพร้อมทีจะตอบสนองต่อประเด็นทาง
สังคมและเศรษฐกิจได ้
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แนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคม  ISO 26000: (SR)   

             Social Responsibility หมายถึง  ความรับผดิชอบขององคก์รต่อผลกระทบทีเกิดขึนต่อสังคม
และสิงแวดล้อม  อนัเนืองมาจากการตดัสินใจและการดาํเนินกิจกรรมขององค์กร  ด้วยความ
โปร่งใสและมีจริยธรรม โดย สนบัสนุนการพฒันาอย่างยงัยืน  สุขภาพ  และสวสัดิการของสังคม  

คาํนึงถึงความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นไปตามกฎหมาย  และสอดคล้องกบัพฤติกรรมตาม
มาตรฐานสากล  และบูรณาการทวัทงัองคก์ร  และปฏิบติัในหน่วยงานทีเกียวขอ้ง45   ศุภรัตน์  รัตนมุขย ์
ไดก้ล่าวไวว้า่นิยามแนวคิด Social Responsibibility ในแนวทางของ ISO 26000 (SR) ความรับผิดชอบ   
ต่อสังคม  หมายถึง  ความรับผิดชอบขององค์กรทีมีต่อผลกระทบทีเกิดจากการกระทาํอนัได้แก่      
การดาํเนินภารกิจ  ทีรวมถึงการผลิตสินคา้และบริการ  หรือการตดัสินใจขอองคก์รนนั ๆ ในสังคม
และสิงแวดลอ้มซึงพฤติกรรมจะตอ้งโปร่งใส  และเป็นไปตามจรรยาบรรณ   ซึงตอ้งสอดคลอ้งกบั
การพฒันาอยา่งยงัยนืและความเป็นอยูดี่มีสุขของสังคม  ตามความคาดหวงัของผูถื้อประโยชน์หลกั
ขององคก์ร  ตามกฎหมายและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล  และสามารถผสมผสานไดก้บัองคก์ร
นนั ๆ46 สอดคลอ้งกบัคณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพือพฒันามาตรฐานการเรียนการ
สอนและการวิจยัดา้นบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทยทีกล่าวถึงแนวคิด ISO 26000 ไวว้า่ความหมาย
ของการกาํกบัดูแลกิจการทีดีในมิติของความรับผิดชอบต่อสังคมว่าการกาํกบัดูแลกิจการทีดีเป็น
ระบบทีองคก์รกาํหนดและปฏิบติัเกียวกบัการตดัสินใจ  เพือบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร  ซึงการ
กาํกับดูแลกิจการทีดีประกอบด้วยโครงสร้างและระบบอย่างเป็นทางการ และกลไกทีไม่เป็น
ทางการซึงสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมและค่านิยมขององค์กร  โดยกิจการควรปฏิบติัตามกลไกเหล่านี  
เพือเพิมความสามารถในการรับผดิชอบต่อสังคม47    
 

                                                 
45 กองบรรณาธิการ,  Super  CSR : Brand Age Essential (กรุงเทพฯ : เลิฟ  แอนด ์ลิฟ, 

),   - .                                  
46 ศุภรัตน์    รัตนมุขย,์  “การบริหารสถานศึกษาอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคม Managing  

SR  School” ( เอกสารประกอบการสัมมนา เรือง ความรับผดิชอบต่อสังคมและโครงการจิตอาสา
ในสถานศึกษา  เสนอทีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,   เมษายน  ). 

47 คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวชิาการเพือพฒันามาตรฐานการเรียนการสอนและ
การวจิยัดา้นบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย,  แนวทางความรับผดิชอบต่อสังคมของกจิการ 
(กรุงเทพฯ:  เมจิกเพรส,  ),  .  
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วตัถุประสงค์ของมาตรฐาน  ISO  26000 

มาตรฐาน ISO 26000 มีวตัถุประสงคเ์พือเป็นแนวทางในทุกองคก์รมีส่วนสนบัสนุนให้เกิด
การพฒันาอย่างยงัยืน  โดยต้องการกระตุ้นให้องค์กรต่างๆ ดาํเนินกิจกรรมให้ดีหรือเหนือกว่า           
ทีกฎหมายกาํหนดไว ้ เพราะการปฏิบติัตามกฏหมายถือเป็นหน้าทีพืนฐานทีทุกองค์กรตอ้งปฏิบติั
และถือเป็นส่วนสําคญัของความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่แล้ว  ในการนํามาตรฐานฉบบันีไปใช้
องค์กรความพิจารณาถึงความหลากหลาย  และความแตกต่างกัน ในด้านสังคม  สิงแวดล้อม
กฎหมายขององค์กรแต่ละแห่ง  เช่นเดียวกบัความแตกต่างกนัในสภาพเศรษฐกิจ  รวมทงัความ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล   มาตรฐานฉบับนีไม่ใช่มาตรฐานระบบการจัดการ  ไม่ใช่
วตัถุประสงค์สําหรับนาํไปใช้เพือการรับรอง (Certification) รวมถึงการร้องเรียน  การตอบโต ้
(Defense) หรือการอา้งสิทธิอืนๆ   ทงัระหว่างประเทศ  หรือในประเทศ  อย่างไรก็ดีมาตรฐานนี     
ไม่ปิดกนัการพฒันาเป็นมาตรฐานระดบัชาติ (National Standards)48 

ISO 26000  เป็นมาตรฐานระหวา่งประเทศทีกาํหนดโดยองคก์ารระหว่างประเทศว่าดว้ย
การมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) เพือให้คาํแนะนาํเกียวกบั
ความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility) แก่องคก์รทุกประเภททงัในประเทศทีพฒันาแลว้
และในประเทศกาํลงัพฒันา ในการสนองตอบความตอ้งการของสังคมทีให้ความสําคญัเพิมขึนกบั
การประกอบการอยา่งรับผิดชอบต่อสังคมในมาตรฐาน ISO 26000 ประกอบดว้ยขอ้แนะนาํทีให้
หน่วยงานนาํไปปฏิบติัโดยสมคัรใจ มิใช่ขอ้กาํหนด (requirements) ดงัเช่นทีปรากฏในมาตรฐาน
การรับรอง อาทิ  ISO  9001 หรือ ISO 14001 ดว้ยเหตุนี ISO 26000 จึงมิใช่มาตรฐานสําหรับ
นาํไปใช ้หรือนาํมาพฒันาเป็นขอ้กาํหนดอา้งอิงเพือการรับรอง (certification) 

เรืองความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิงทีองค์กรทวัโลกรวมถึงผูมี้ส่วนได้เสียขององค์กร
เหล่านนั รับรู้วา่มีความจาํเป็นและมีประโยชน์  จากการทีส่งผลต่อการพฒันาทียงัยืนผลกระทบจาก
การดาํเนินงานขององค์กรทีมีต่อชุมชนและสิงแวดล้อมทีอยู่รายรอบ ได้กลายเป็นตวัแปรสําคญั        
ทีบ่งชีถึงสมรรถนะและขีดความสามารถทีองค์กรจะดําเนินงานได้ต่อเนืองอย่างมีประสิทธิผล              
ความตระหนกัทีเพิมขึนเหล่านีสะทอ้นถึงความจาํเป็นทีจะตอ้งธาํรงไวซึ้งสุขภาวะของระบบนิเวศ 
ความเสมอภาคทางสังคม และการกาํกับดูแลองค์กรทีดี ซึงจากนี ไปทุกๆ กิจกรรมขององค์กร

                                                 
48 International  Organization  for  Standardization,  Guidance  on  ISO 26000 :  

Social  Responsibility  (n.p., 2010), 2 – 15. 
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จาํตอ้งคาํนึงถึงสิงเหล่านี ไปพร้อมๆ กบัการถูกตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ดจากผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ   

ISO 26000 ได้ประมวลขอ้แนะนาํเกียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ทีมาจากคณะทาํงานซึง
ประกอบดว้ยตวัแทนผูมี้ส่วนไดเ้สียจากภาคีต่างๆ มากทีสุดและกวา้งขวางทีสุดเท่าทีเคยมีมา (จาก 
99 ประเทศสมาชิกและ 42 องคก์รร่วมทาํงาน) พฒันาเป็นนิยาม ประเด็น และแนวปฏิบติัทีดีสําหรับ
องค์กรในการใช้เป็นเครืองมือสนับสนุนการขบัเคลือนความรับผิดชอบต่อสังคมจากเจตนาทีดี 
(good intentions) ไปสู่การกระทาํทีดี (good actions) 

นบัตงัแต่ความริเริมเมือ พ.ศ. 2544 โดยคณะกรรมการดา้นนโยบายผูบ้ริโภค มาถึงการประชุม
ภาคีผูมี้ส่วนไดเ้สียในปี พ.ศ. 2547 จนนาํไปสู่การจดัตงัคณะทาํงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
(ISO/WG SR) ในปลายปีเดียวกนั เพือพฒันาเป็นมาตรฐาน ISO 26000 และใชเ้วลาร่างเกือบ 10 ปี 
ก่อนทีจะมีการประกาศเป็นมาตรฐานระหวา่งประเทศเมือวนัที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553   การนาํ 
ISO 26000 ไปใชจ้ะช่วยสร้างใหเ้กิดทงัการรับรู้และสมรรถนะการดาํเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร รวมทงัการเสริมสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ชือเสียง  ความสามารถในการ
ดึงดูดและเหนียวรังแรงงาน/ สมาชิก ลูกคา้ / ผูใ้ช้ให้คงอยูก่บัองค์กร  การธาํรงรักษาขวญักาํลงัใจ    
ขอ้ผกูพนั และผลิตภาพของพนกังาน  ทศันะของผูล้งทุน เจา้ของ ผูบ้ริจาค ผูอุ้ปถมัภ ์และแวดวงการเงิน 
ความสัมพนัธ์กบับริษทั ภาครัฐ สือ ผูส่้งมอบ ผูร่้วมงาน ลูกคา้ และชุมชนทีสถานประกอบการ
ตงัอยู ่   มาตรฐาน ISO  มีจุดประสงคที์ตอ้งการเกือหนุนองคก์รเขา้มีส่วนร่วมสู่การพฒันาที
ยงัยนื   มีเจตนาทีจะยุยงส่งเสริมให้องคก์รดาํเนินความรับผิดชอบต่อสังคม มากกวา่ขอ้กาํหนดทาง
กฎหมาย ดว้ยตระหนกัวา่ การปฏิบติัตามกฎหมายถือเป็นหนา้ทีขนัพืนฐานของกิจการ และเป็นส่วน
ทีจาํเป็นของความรับผดิชอบต่อสังคมอยูแ่ลว้นอกจากนียงัมีความตอ้งการทีจะส่งเสริมให้เกิดความ
เขา้ใจเดียวกนัในเรืองความรับผิดชอบต่อสังคม และใช้เป็นส่วนเติมเต็ม มิใช่เพือนาํไปใช้ทดแทน
เครืองมือและความริเริมอืนๆ ในดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 

                 สําหรับประเทศไทย โดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็น
หน่วยงานดา้นการมาตรฐานแห่งชาติ ทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนประเทศไทยในฐานะทีเป็นสมาชิก ISO 

ซึงหลงัจากที ISO  มีแนวทางทีจะกาํหนดมาตรฐาน ISO 26000 ขึน สมอ.ไดด้าํเนินการจดัตงั
คณะกรรมการวิชาการจาก ผูท้รงคุณวุฒิในทุกภาคส่วนทีเกียวขอ้งจาก 6  ภาคส่วน 25 องคก์ร เขา้ร่วม
ดาํเนินการกาํหนดมาตรฐานดงักล่าวร่วมกนั พร้อมทงัได้จดัให้มีการสัมมนาเรือง ISO 26000 อย่าง
ต่อเนือง เพือเป็นการเตรียมความพร้อม ตลอดจนสร้างความรู้และความเข้าใจทีถูกตอ้งตรงกัน
เกียวกับมาตรฐานดังกล่าว ก่อนทีจะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยมุ่งหวงัให้องค์กร
สามารถนาํไปใช้ในการดาํเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม    ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในทุกภาคส่วนของสังคม ล่าสุดทาง สมอ. ไดจ้ดัทาํแนวทางความรับผิดชอบต่อ
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สังคม (Guidance on Social Responsibility) หรือ มอก. 26000 ในฉบบัภาษาไทย เพือเผยแพร่ให้แก่
ผูป้ระกอบการไทยได้รับทราบถึงหลกัการสําคญั วิธีการดาํเนินการ ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
รวมถึงภาคส่วนทีตอ้งรับผิดชอบ และจุดสังเกตทีน่าสนใจอีกอยา่งคือ ในแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ISO 26000 นนัจะใช้คาํว่า SR แทนคาํว่า CSR เนืองจากสามารถนาํไปใชไ้ดก้บัองคก์ร   
ทุกประเภท ทีมีความสนใจในการดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม ไม่วา่จะเป็นภาคเอกชน 
ภาครัฐ และองคก์รทีไม่หวงัผลกาํไร (Non profit sectors) ขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็กก็ได ้หรือแมแ้ต่
การนําไปใช้ในประเทศทีพัฒนาแล้ว  หรือกําลังพัฒนาก็ตาม  โดยจัดทําประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรือง กาํหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 
มาตรฐานเลขที มอก.  -  เมือวนัที  กนัยายน  และไดร่้วมกบัสถาบนัไทยพฒัน์
ริเริมโครงการแนวร่วมการประกอบกิจการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 เพือ
เสริมสร้างการรับรู้ในมาตรฐาน ISO 26000 และการนาํไปประยุกตใ์ชอ้ยา่งเป็นระบบ ให้แก่สถาน
ประกอบการในจงัหวดัต่างๆ ทวัประเทศ 

 

หลกัการพนืฐานของความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

              องค์ประกอบหลกัทีสําคญั ในกลุ่มแรกของมาตรฐาน ISO  คือหลกัการพืนฐาน 
(Principle) ของความรับผิดชอบต่อสังคม ซึงจะเป็นแนวทางพืนฐานทีสําคญัสําหรับหัวขอ้หลกั
สําหรับการดาํเนินการ และขนัตอนการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึนทวัทงัองคก์ร 
โดยหลกัการพืนฐานของความรับผดิชอบต่อสังคมทงั     หลกัการ จะประกอบดว้ย 

. ความรับผิดชอบทีสามารถตรวจสอบได้  (Accountability) โดยองค์กรจะตอ้งมีความ
รับผดิชอบทีสามารถตรวจสอบไดก้บัผลกระทบทีมีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้ม 

. ความโปร่งใส (Transparency) โดยองคก์รจะตอ้งมีความโปร่งใสในการตดัสินใจ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร ทีมีผลกระทบต่อสังคม และสิงแวดลอ้ม 

. การปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรม (Ethical  Behavior) โดยองคก์รจะตอ้งมีการดาํเนินการอยา่ง
มีจริยธรรม 

. การคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Respect  for  Stakeholder Interests) โดย
องคก์รจะตอ้งยอมรับพิจารณา และตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

. การเคารพต่อหลกันิติธรรม (Respect for the Rule of Law) โดยองคก์รจะตอ้งยอมรับวา่
การเคารพต่อหลกันิติธรรม เป็นขอ้บงัคบัทีสาํคญัอยา่งมาก 
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. การเคารพต่อแนวปฏิบติัสากล (Respect for International Norms of Behaviour) โดย
องค์กรจะตอ้งให้การยอมรับต่อแนวปฏิบติัสากล ในขณะทีตอ้งยึดมนัในหลกัการของการเคารพ     
ต่อหลกันิติธรรมดว้ย 

. การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Right) โดยองคก์รจะตอ้งให้ความ
เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และยอมรับถึงความสาํคญั และความเป็นสากลของหลกัการนี 

 

หัวข้อหลกัและประเด็นสําคัญของความรับผดิชอบต่อสังคม 

ในส่วนของหวัขอ้หลกั (Core Subjects) จะประกอบดว้ยประเด็นสําคญัของแต่ละหวัขอ้      
ทีอธิบายถึงแนวความคิดของแต่ละประเด็น รวมถึงการดาํเนินการและความคาดหวงัทีเกียวขอ้ง       
ซึงจะช่วยให้องค์กรได้เขา้ใจชัดเจนขึนถึงสิงทีควรจะทาํ โดยหัวขอ้หลกัของความรับผิดชอบ  
ต่อสังคม จะประกอบดว้ย 

           . การกาํกบัดูแลกิจการทีดี (Organizational Governance) 

            . สิทธิมนุษยชน (Human Rights) จะประกอบดว้นประเด็นสําคญั ไดแ้ก่ การตรวจสอบ
สถานะขององคก์ร สถานการณ์ทีมีความเสียงดา้นสิทธิมนุษยชน การหลีกเลียงการสมรู้ร่วมคิด การ
แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ การเลือกปฏิบติั และกลุ่มทีตอ้งมีการดูแลเป็นพิเศษ สิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม หลกัการและสิทธิขนัพืนฐานในการ
ทาํงาน 

           . ขอ้ปฏิบติัดา้นแรงงาน (Labour Practices) จะประกอบดว้ยประเด็นสําคญั ไดแ้ก่ การจา้ง
งานและแรงงานสัมพนัธ์ สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และการปกป้องทางสังคม การสานเสวนา
ทางสังคม สุขอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน และ การพฒันาบุคคลและการฝึกอบบรมใน
สถานทีปฏิบติังาน 

          . การดูแลสิงแวดลอ้ม (Environment) จะประกอบดว้ยประเด็นสําคญั ได้แก่ การป้องกนั
มลภาวะ การใช้ทรัพยากรอย่างยงัยืน การเปลียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปกป้อง
สิงแวดลอ้ม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการฟืนฟูถินทีอยูท่างธรรมชาติ 

          . การปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม (Fair Operating Practices) จะประกอบดว้ยประเด็นสําคญั ไดแ้ก่ 
การต่อตา้นการคอรัปชนั การมีส่วนร่วมทางการเมือง การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม การส่งเสริมความ
รับผดิชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า และการเคารพต่อสิทธิทรัพยสิ์น 

          . ความใส่ใจต่อผูบ้ริโภค (Consumer Issues) จะประกอบดว้ยประเด็นสาํคญั ไดแ้ก่ การตลาด
อย่างเป็นธรรม สารสนเทศทีเป็นข้อเท็จจริงและไม่อคติและข้อปฏิบติัตามสัญญาทีเป็นธรรม        
การปกป้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผูบ้ริโภค การบริโภคอย่างยงัยืน การบริการ          
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การสนับสนุน และการแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาทจากผู ้บริโภค การปกป้องข้อมูลและ          
การรักษาความเป็นส่วนตวัของผูบ้ริโภค การเขา้ถึงการบริการทีจาํเป็น และการให้ความรู้และการ
สร้างจิตสาํนึก 

          . การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน (Community Involvement and Development) จะประกอบ 
ด้วยประเด็นสําคญั ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาและวฒันธรรม การจา้งงานและ     
การพฒันาทกัษะ การพฒันาและการเขา้ถึงเทคโนโลยี การสร้างรายไดแ้ละความมงัคงั สุขภาพ และ      
การลงทุนทางสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที     แสดงหวัขอ้หลกั (Core Subjects) ของความรับผดิชอบต่อสังคม 

ทีมา:   กิตติพงศ ์  จิรวสัวงศ,์  ISO 26000 มาตรฐานความรับผดิชอบต่อสังคม,  เขา้ถึงเมือ  5  มีนาคม 
,   เขา้ถึงไดจ้าก   http://www.thailandindustry.com/guru/view.php?id= &section=  

 

เป็นทียอมรับกนัแลว้ว่าองค์กรทุกแห่งตอ้งเกียวขอ้งกบั 7 หัวขอ้หลกัทงัหมด แต่อาจจะ
ไม่ไดเ้กียวขอ้งกบัประเด็นยอ่ยต่างๆทุกประเด็น องคก์รหนึงๆไม่จาํเป็นจะตอ้งดาํเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้ครบทุกดา้น ทงันีขึนอยูก่บัการทบทวนผลการดาํเนินดา้น SR ขององค์กร
ตาม 7 หัวขอ้หลกัการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และประเด็นดา้นกฎหมาย เนืองจากการ
ปฏิบติัตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นดา้นแรงงาน สิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  
ถือเป็นหลกัการพืนฐานทีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมไดแ้นะนาํให้ทุกองค์กรปฏิบติัตาม 
และตอ้งดาํเนินการโดยผนวกเขา้กบัการดาํเนินการของบริษทัตงัแต่ในระดบันโยบาย วสิัยทศัน์ และ
แทรกอยูใ่นหนา้ทีความรับผดิชอบของพนกังานในหน่วยงานต่างๆขององคก์รอยา่งมีบูรณาการ 
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แผนภูมิที     หลกัการ (Principle)  และหวัขอ้หลกั ( Core  Subject ) ของ ISO 26000 

ทีมา:   กิตติพงศ ์ จิรวสัวงศ,์   ISO 26000 มาตรฐานความรับผดิชอบต่อสังคม,  เขา้ถึงเมือ  5  มีนาคม 
,  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thailandindustry.com/guru/view.php?id= &section=  

 

การทีองคก์รจะนาํหลกัการของ ISO 26000 ไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัองคก์รนนั ขนัแรก
ตอ้งเริมตน้จากการทาํความเขา้ใจในเนือหาสาระของ  ISO 26000 ทุกประเด็นเสียก่อน หลงัจากนนั
จึงทาํการพิจารณาความสัมพนัธ์ขององค์กรกับ SR ซึงอาจใช้การสํารวจภายในองค์กรก่อน              
วา่มีการทาํ SR ในดา้นใดบา้ง โดยนาํ 7 หวัขอ้หลกัไปเทียบเคียง และเลือกปฏิบติัใน SR ทีองคก์ร          
มีความพร้อมและสามารถดาํเนินการไดก่้อน ซึงอาจจะเป็น SR ทีองคก์รไดท้าํดีอยูแ่ลว้ หลงัจากนนั
จึงเพิมขยายไปในประเด็น SR ต่างๆ ต่อไปให้ครบถว้น และองค์กรทีมีการดาํเนินงานตามกรอบ
แนวทางของ ISO 26000 จะตอ้งบรรจุเรืองนีเขา้ไปอยูใ่นรายงานประจาํปี เพือเพิมความน่าเชือถือ
ดา้น SR ขององค์กรด้วย ยกตวัอย่างเช่น บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ทีไดจ้ดัทาํ
รายงานประจาํปีดา้น SR โดยจะมีแนวทางการเขียนรายงานทีเป็นแบบมาตรฐานเพือความชดัเจนใน
การตรวจสอบตามแบบสากล ซึงจะส่งผลดีต่อผูป้ระกอบการในการสร้างความเชือมนัให้กบัผูมี้
ส่วนไดเ้สียกบัองคก์รและผูร่้วมลงทุนกบับริษทั นอกจากนีปัจจยัความสําเร็จของการนาํ ISO 26000        

7 หลกัการของความรับผิดชอบต่อสังคม  (   SR  Principles ) 

. ความรับผดิชอบ  (Accountability)      . ความโปร่งใส (Transparency) 

. จริยธรรม (Ethical) 

. ความสําคญัของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect  for  Stakeholder  Interests) 

. เคารพต่อหลกันิติธรรม  (Respect for the Rule of  Law) 

. ยอมรับในมาตรฐานสากล (Respect  for  International Norms ) 

. การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect  for  Human  Rights) 

  หัวข้อหลกั (Core Subjects) 
 
 
 

ธรรมาภบิาล (Organizational Governance) 

สิทธิมนุษยชน 

(Human Rights) 

การปฏิบัต ิ

ด้านแรงงาน 

(Labour  Practices) 

สิงแวดล้อม 

(Environment) 
การปฏิบัต ิ

ทีเป็นธรรม 

(Fair Operating 

Practices) 

ประเด็นดา้น
ผูบ้ริโภค 

(Consumer Issues 

การพฒันาและ 
มีส่วนร่วมของ

ชุมชน 
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ไปใช้ในองค์กรทีสําคัญอย่างยิงก็คือ การทีผูบ้ริหารองค์กรต้องให้ความสําคัญกับการนํา SR            
ไปปฏิบติัใช้แบบบูรณาการอย่างจริงจงั โดยปรับให้เขา้กับระดบันโยบายขององค์กร วิสัยทศัน์ 
โครงสร้างองคก์ร และทาํการสือสารในเรือง SR ใหพ้นกังานทุกคนในองคก์รไดรั้บทราบและนาํไป
ปฏิบติัตามแนวทางทีองคก์รวางไวน้นัเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที     การนาํ ISO 26000 ไปปฏิบติัภายในองคก์ร 

ทีมา:   กิตติพงศ ์  จิรวสัวงศ,์  ISO 26000 มาตรฐานความรับผดิชอบต่อสังคม,  เขา้ถึงเมือ  5  มีนาคม  
,  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thailandindustry.com/guru/view.php?id= &section=  

 

องค์กรควรเ ริมจากการพิจารณาคุณลักษณะของความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ความสัมพนัธ์กับการพฒันาทียงัยืน ทบทวนหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับนําไป
ดาํเนินการควบคู่กบัหลกัการเฉพาะในแต่ละเรืองหลกัในการวิเคราะห์เรืองหลกัและประเด็นความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการดาํเนินการทีเกียวขอ้งและการตอบสนองความคาดหวงันนั องคก์ร
ควรพิจารณาศึกษาวิธีการดาํเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขนัพืนฐานใน 2 เรือง คือ การยอมรับใน
บทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมภายใตเ้ขตอิทธิพลขององคก์ร การระบุและการร่วมดาํเนินงานกบั  
ผูมี้ส่วนได้เสียของกิจการเมือองค์กรเขา้ใจในหลกัการ สามารถระบุเรืองหลกัและประเด็นความ
รับผดิชอบต่อสังคมทีมีนยัสําคญัและเกียวเนืองไดแ้ลว้ องคก์รควรคน้หาวิธีในการผนวกหรือบูรณาการ
ความรับผดิชอบต่อสังคมเขา้ในกระบวนการตดัสินใจและกิจกรรมทวัทงัองคก์รในการประยุกตใ์ช้
มาตรฐาน ISO 26000 องคก์รควรคาํนึงถึงความหลากหลายทีมีผลมาจากโครงสร้างองคก์ร ประเด็น
ทางสังคม สิงแวดลอ้ม วฒันธรรม การเมือง และกฎหมาย รวมทงัความแตกต่างของเงือนไขทาง
เศรษฐกิจ ควบคู่กบัความสอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัทีเป็นบรรทดัฐานสากลโปรดระลึกว่า การเขา้สู่วิถี

ความสัมพนัธ์ระหว่าง 

คุณลกัษณะต่างๆ ขององค์กรกบั SR ทาํความเข้าใจ SR ขององค์กร 

การสือสาร 

เกยีวกบั  SR  

ข้อเสนอการใช้  SR  

โดยความสมคัรใจ 
การนํา SR ไปปฏิบัตแิบบบูรณาการ 

Annex :  Initiatives  

 for  SR 

การทบทวนและ 

การปรับปรุง SR 

การเพมิความน่าเชือถอื
ด้วย SR  
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและการดาํเนินความรับผิดชอบต่อสังคมนนั มีเป้าหมายยอดสุดอยูที่การสร้าง
ผลไดสู้งสุดในความทุ่มเทขององคก์ร อนันาํไปสู่การพฒันาทียงัยืน49   สําหรับมาตรฐาน ISO 26000 

: ความรับผิดชอบต่อสังคม  (ISO 26000 : Social Responsibility) เป็นมาตรฐานทีถูกพฒันาขึนโดย
ผูแ้ทนจากกลุ่มต่าง ๆ ประกอบดว้ย  ผูบ้ริโภค (Consumer) ภาครัฐ (Govemment)  อุตสาหกรรม 
(Industry) แรงงาน (Labor) องค์กรอิสระ (NGO) และกลุ่มอืน ๆ (Support, Service, Research 

&Others) และได้ประกาศออกเป็นมาตรฐานสากล  เมือวนัที  พฤศจิกายน  เพือเพิมพูน          
ขีดความสามารถในการแข่งขนั  และสร้างการเจริญเติบโตอย่างยงัยืนให้เกิดขึนกับภาคธุรกิจ           
ทังภายในประเทศ   และระดับสากล   จึงสมควรทีจะศึกษามาตรฐานดังกล่าวกับกฎหมาย
ภายในประเทศวา่มีความสอดคลอ้งเพียงใด  เพือเตรียมความพร้อมให้กบัผูป้ระกอบการไทยในการ
ปรับตวัเขา้สู่มาตรฐานนี 

 

หลกัสากล 10 ประการ 

ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Global Compact จึงถูกริเริมขึนในปี 1999 เพือ
เชิญชวนให้เหล่าบรรดาบรรษทัพลเมืองทงัหลายเขา้ร่วมทาํขอ้ตกลงภายใตห้ลกัสากล 10 ประการ 
สําหรับนําไปใช้ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ให้ได้ชือว่าเป็น บรรษัทพลเมืองทีมีความ
รับผิดชอบ หรือ  Responsible Corporate Citizen ในสังคมโลก   หลกัสากล 10 ประการดงักล่าว 
เกียวขอ้งกบัประเด็นหลกั 4 เรือง ไดแ้ก่ เรืองสิทธิมนุษยชน (Human Rights) เรืองแรงงาน (Labour) 

เรืองสิงแวดลอ้ม (Environment) และเรืองการตา้นทุจริต (Anti-Corruption) โดยหลกั 10 ประการ
นนั ประกอบดว้ย 50 

            สิทธิมนุษยชน 

            หลกัประการที 1  สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนทีประกาศในระดบั
สากล ตามขอบเขตอาํนาจทีเอืออาํนวย 

หลกัประการที 2  หมนัตรวจตราดูแลมิใหธุ้รกิจของตนเขา้ไปมีส่วนเกียวขอ้งกบัการล่วง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน  

                                                 
49 สถาบนัไทยพฒัน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์

, มาตรฐานแนวทางความรับผดิชอบต่อสังคม ISO 26000,  เขา้ถึงเมือ  5  มีนาคม  ,  เขา้ถึงได้
จาก http://www.thaicsr.com/2012/01/iso-26000.html 

50 The United Nations,  The Ten Principles,  Accessed  June 14, 2013,  Avalible  from 

http://www.unglobalcompact.org/abouttheGc/TheTenprinciples/index.html 
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         แรงงาน 

หลกัประการที 3  ส่งเสริมสนบัสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรอง
สิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอยา่งจริงจงั 

            หลกัประการที 4  ขจดัการใชแ้รงงานเกณฑแ์ละทีเป็นการบงัคบัในทุกรูปแบบ 

         หลกัประการที 5  ยกเลิกการใชแ้รงงานเด็กอยา่งจริงจงั 

หลกัประการที 6  ขจดัการเลือกปฏิบติัในเรืองการจา้งงานและการประกอบอาชีพ  
สิงแวดล้อม 

หลกัประการที 7  สนบัสนุนแนวทางการระแวดระวงัในการดาํเนินงานทีอาจส่งผลกระทบ
ต่อสิงแวดลอ้ม 

หลกัประการที 8  อาสาจดัทาํกิจกรรมทีส่งเสริมการยกระดบัความรับผิดชอบต่อ
สิงแวดลอ้ม 

หลกัประการที 9  ส่งเสริมการพฒันาและการเผยแพร่เทคโนโลยทีีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม 

การต้านทุจริต 

หลกัประการที 10 ดาํเนินงานในทางต่อตา้นการทุจริต รวมทงัการกรรโชก และการให้
สินบนในทุกรูปแบบ 

ซีเอสอาร์ในบริบทของขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ก็คือ การปรับแนวการดาํเนินงาน
ของธุรกิจโดยยึดหลกั 10 ประการนี เป็นรากฐานและค่านิยมขององค์กร ทงันี การเขา้ร่วมใน
ขอ้ตกลงจะเป็นไปโดยสมคัรใจ และไม่มีขอ้ผกูพนัทางกฎหมายแต่อยา่งใด 

วิทยา  เศรษฐวงษ ์กล่าวถึงแนวคิดของ Sartre นกัปรัชญญาชาวฝรังเศส เกียวกบัลกัษณะ
ความรับผิดชอบตามความหมายในเชิงขอ้เท็จจริง (Fact Responsibility) ใน  ลกัษณะ คือรับผิดชอบวา่  
การนึกว่าตนเองเป็นผูส้ร้างเหตุการณ์หรือสิงต่าง ๆ ทีโตแ้ยง้มิได้ (Consciousness Being the 

Incontestabble Author of an Event or an Object) คาํว่า โตแ้ยง้มิได ้ในทีนีหมายถึงปราศจาก          
(No Excuse) เมือไม่มีระดบัความหมายของความรับผิดชอบของ Sartre ก็เริมห่างไกล  ความรับผิดชอบ
ตามความหมายในเชิงขอ้เทจ็จริง (Fact Responsibility)  ใน  ลกัษณะ คือ51 

.ผูส้ร้างหรือผูก้ระทาํทีโต้แยง้มิได้ (Incontestable Authrship) Sartre นิยามความ
รับผิดชอบวา่ การสํานึกวา่ตนเองเป็นผูส้ร้างเหตุการณ์หรือสิงต่างๆ ทีโตแ้ยง้มิได ้Conscionusness  

Being the Incontestable Author of an Event or an Object คาํวา่ โตแ้ยง้มิไดใ้นทีนีหมายถึงปราศจาก  

                                                 
51 วทิยา  เศรษฐวงศ,์ “แนวความคิดของชาร์ตร์วา่ดว้ยความรับผดิชอบ” (ดุษฏีนิพนธ์อกัษร

ศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาปรัชญา บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  2538 ),  34.  
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(No Excuse) หมายความวา่  ความรับผิดชอบไม่เปิดโอกาสให้มีขอ้อา้งใด ๆ ในการแกต้วั  ดงันนั     
จึงเป็นความรับผิดชอบทีไม่มีระดบั No Degree เมือไม่มีระดบัความหมายของความรับผิดชอบของ
Sartre  ก็เริมห่างไกลจากความหมายปกติทีใช้กนัโดยทวัไปแล้ว  ไม่เกียวกบัสิงทีควรประณาม             
การสรรเสริญ  สําหรับ Sartre ความรับผิดชอบก็ขยายออกไปเหนือสิงทีเขาสามารถเลือกไดอ้ย่าง
อิสระไม่มีอะไรทีจะหลบพ้นจากความรับผิดชอบของมนุษย์ได้ (Inescapable) ไม่เพียงแต่             
การกระทาํส่วนบุคคลเท่านนั  รวมถึงเหตุการณ์ภายนอกทีไม่เกียวกบัตวัเราอีกดว้ยเรารับผิดชอบต่อ   
ทุกสิงทุกอยา่งเช่น  ความดี  ความเลว  เอามาไวใ้นตวัเอง  เราตอ้งรับผดิชอบ 

.การกาํหนดเลือกดว้ยตนเอง (Self-Determination) บางครังภายใตส้ถานการณ์บางอยา่งที
บีบบงัคบัเราเลือกทีจะกระทาํบางอยา่ง  เมือกระทาํไปแลว้ภายหลงัเราก็มาสํานึกเสียใจและอายต่อ
การกระทาํเช่นนนั (Remorse and Shame ) ฉะนนั  มนุษยมี์ทางเลือกเสมอทีจะเลือกดว้ยตนเอง
เพราะมีเสรีภาพในความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  สามารถใชเ้ป็นเกณฑ์วดัวา่กระทาํใดไม่ถูก
บงัคบัและรับผดิชอบก็คือความมีจิตสาํนึกและความละอาย 

.ความเป็นไปได้(Possibility) และความรับผิดชอบอยู่ควบคู่กบัความรับผิดชอบในการ
กระทาํก็หมายความว่าเขามีความเป็นไปได้ทีมีชีวิตอยู่อย่างสร้างสรรค์  จึงมีลกัษณะของความ
เป็นไปไดที้เป็นส่วนหนึงของความรับผิดชอบที Sartre นกัปรัชญาชาวฝรังเศสตงัขอ้สังคมเป็นที
ประจกัษใ์นหมู่มวลมนุษย ์

  4. ความรู้สึก ( Feeling )  เมือมนุษยเ์ป็นอิสระเขาควรทาํสิงทีเขาอยากทาํเป็นการแสดงทาง
ความรู้สึกไม่วา่เชิงตอบรับหรือปฏิเสธในการแสดงนี  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเป็นที
ประจกัษใ์นหมู่มวลมนุษย ์
 

แนวทางการดําเนินงานตามหลกัการความรับผดิชอบต่อสังคม 

 หลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ  ตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต) ไดย้กร่างขึนเพือเป็นแนวปฏิบติัให้แก่บริษทัจดทะเบียน
กิจการทวัไปโดยมีอยู่ดว้ยกนั  หมวด ได้แก่  การกาํกบัดูแลกิจการทีดี  การประกอบธุรกิจด้วย
ความเป็นธรรม  การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงานอยา่งเป็นธรรม  ความรับผิดชอบ
ต่อผูบ้ริโภค การร่วมพฒันาชุมชน  และสังคม  การดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม  การเผยแพร่นวตักรรม
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จากการดําเนินงานรับผิดชอบต่อสังคมและการจัดทํารายงานด้านสังคมและสิงแวดล้อม                   
มีรายละเอียด ดงันี52 

 หมวดที  การกาํกบัดูแลกิจการทีดี  การกาํกบัดูแลกิจการทีดีเป็นการจดัให้มีระบบบริหาร
จดัการอย่างรู้หน้าที  มีความรับผิดชอบในการจดัการอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้ ซึงจะช่วยสร้างความเชือมนัและความมนัใจต่อผูถื้อหุ้น  ผูล้งทุน  ผูมี้
ส่วนไดเ้สีย และผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย  ซึงนาํไปสู่ความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยา่งยงัยืน
ของธุรกิจ 

 หมวดที  การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม  การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม
ยอ่มก่อให้เกิดความเชือมนักบัผูเ้กียวขอ้ง  อนัจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว  ทงันี  ธุรกิจควรถือ
ปฏิบติัตามแนวทางเพือใหเ้กิดความเป็นธรรมในการดาํเนินงานทีไม่ถูกตอ้งตามทาํนองคลองธรรม 

 หมวดที   การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมทรัพยากร
บุคคลเป็นปัจจัยสําคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิมผลผลิต  ดังนันธุรกิจควรปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและเงือนไขในการทาํงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตทีดี และได้มีโอกาสแสดง
ศกัยภาพ ตลอดจนไดรั้บโอกาสในการฝึกฝนและเพิมพลูทกัษะในการทาํงาน 
 หมวดที   ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค บริการ-สินคา้ และ/หรือ บริการของธุรกิจไม่ควร
ก่อให้เกิดความเสียงหรืออนัตรายต่อผูบ้ริโภค  ทงันี  ธุรกิจควรปรับปรุงมาตรฐานของสินคา้  และ 
หรือ บริการให้มีความเป็นสากลและให้ทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้ รวมทงัควรพฒันาสินคา้  และ/
หรือ บริการเพือประโยชน์ในการช่วยแกไ้ขช่วยเหลือปัญหาชีวติของสังคมดว้ย 

 หมวดที  การร่วมพฒันาชุมชนและสังคมทีเขม้แข็ง มีการพฒันาทียงัยืนนนั  มีความสําคญั
ยงิในฐานะเป็นปัจจยัเอือต่อการดาํเนินงานของธุรกิจ  ดงันนั  ธุรกิจควรจดักิจกรรมทางสังคม และ / 
หรือ มีส่วนร่วมกัน   การส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมทีได้รับผลกระทบจาก
กระบวนการผลิตสินคา้ และ / หรือ บริการธุรกิจโดยการแสดงตวัเป็นพลเมืองทีดีของชุมชนนัน  
พร้อมทังคิดค้นวิธีการทีจะลดและหยุดผลกระทบในทางลบต่อชุมชนและสังคม  ทีเกิดจาก
กระบวนการดาํเนินธุรกิจในทีสุด 
 หมวดที  การดูแลรักษาสิงแวดลอ้มการเพิมขึนของจาํนวนประชากรโลก  บวกกบัปัจจยั
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  นอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจาํนวน
มหาศาลจนเกินกวา่ความจาํเป็น  ยงัก่อให้มลภาวะทงัทางนาํ  อากาศ  ขยะ  สารพิษ ฯลฯ ซึงส่งผล
                                                 

52 สาํนกัส่งเสริมประชาสังคมเพือการพฒันา,  กระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคง
ของมนุษย,์  ความรับผดิชอบต่อสังคมของกจิการ ( กรุงเทพ ฯ: ม.ป.ท., 2551),  41-48.   
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ให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา  โดยภาวะโลกร้อนดงักล่าวจะกระทบต่อมนุษยแ์ละระบบนิเวศต่อไป  
ดังนัน ธุรกิจจึงมีหน้าทีในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจัดการปัญหาสิงแวดล้อม              
โดยถือวา่เป็นการดูแลรักษาสิงแดลอ้มเป็นหนา้ทีร่วมกนัทุกคน 

 หมวดที  การเผยแพร่นวตักรรมจากการดาํเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในการดาํเนิน
ธุรกิจสามารถนาํแนวคิด CSR มาประยุกตป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เขา้กบัการวางแผนกลยุทธ์
ทางธุรกิจไดอ้ย่างกลมกลืน  โดยการพฒันาความรู้ทีเกิดจากประสบการณ์การดาํเนินงาน CSR และมา
ปรับใช้คิดค้นให้เกิดนวตักรรมในธุรกิจทีสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดทังต่อธุรกิจสังคมไป
พร้อมๆ กนั (Innovation   business) 

 หมวดที 8 การจดัทาํรายงานดา้นสังคมและสิงแวดลอ้มธุรกิจ ควรให้ความสําคญักบัการ
เปิดเผยขอ้มูลทีสะทอ้นให้เห็นการปฏิบติัแนวทาง CSR ทีกล่าวมาอย่างครบถ้วน  โดยขอ้มูลที
เปิดเผยนีนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู ้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ทุกฝ่ายแล้ว  ย ังช่วย                       
ในการสอบทานใหธุ้รกิจไดท้ราบไดว้า่  ไดด้าํเนินการในเรือง CSR ตรงกบัเป้าหมายทีวางไว ้

ชนายุส    ตินารักษ์53  กล่าวไวว้่าในขอบเขตทัวโลกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วย
มาตรฐานสากล ISO: (International Organization for Standardization) กาํหนดมาตรฐานสากลวา่
ดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม ISO : Social Responsibility (SR) หรือบรรษทับริบาล 
(Corporate Social Responsibility-CSR) โดยเป็นลกัษณะสมคัรใจ เป็นขอ้เสนอแนะ (Guideline) 

ไม่ใช่เป็นขอ้กาํหนด (Requirement) ดงันนัการร่างมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าดว้ย
มาตรฐานสากล ISO จึงใชค้าํวา่ should แทนคาํวา่ shall  ภาพรวมของ ISO  คือไม่ไดเ้ป็น
ระบบการจดัการ (Management System) เหมือนกบัตระกูล ISO  หรือ ISO  นอกจากนี 
ISO  ไม่ใชเ้ป็นมาตรฐานทีจะขอการรับรองโดยบุคคลที  จึงไม่มีการรับรองโดยบุคคลที  
หรือใช้บังคับในทางกฎหมาย  กระนันก็ตามเมือมีการนํามาตรฐานนีไปใช้อย่างแพร่หลาย                 
ก็เป็นบรรทดัฐานหรือข้อเรียกร้องและการตรวจสอบทางสังคมทีมีความเขม้ข้นมากขึนเรือยๆ    

ความมุ่งหมายของมาตรสากลวา่ดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม ISO : Social Responsibility 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ในฐานะสถาบนัมาตรฐานแห่งชาติ และเป็น
สมาชิกขององคก์ารระหวา่งชาติ ISO (International Organization for Standardization) ไดเ้ผยแพร่
ข้อมูลทีเกียวข้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ISO : Social 

Responsibility หรือบรรษทับริบาลมีสาระสาํคญัสรุปไดด้งันี 

                                                 
53 ชนายสุ   ตินารักษ,์  มาตรฐาน CSR ไม่บังคับ แต่ประทบัใจ,  เขา้ถึงเมือ    มกราคม 

,   เขา้ถึงไดจ้าก http://chanayus.blogspot.com/ / /csr.html   
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. ช่วยให้วิสาหกิจต่างๆ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดว้ยความเคารพต่อความ
แตกต่างทางกฎหมาย  สังคม วฒันธรรม  สภาวะทางเศรษฐกิจ  และสิงแวดลอ้ม 

. ใหข้อ้เสนอแนะในการนาํไปปฏิบติัความรับผิดชอบต่อสังคม การกาํหนดความสัมพนัธ์
กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และส่งเสริมความน่าเชือถือของการรายงานหรือหลกัฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

. เนน้ผลลพัธ์ดา้นการดาํเนินงาน และปรับปรุงพฒันาใหดี้ยงิขึน 

. เพิมความเชือมนัและความพึงพอใจต่อองค์กรของลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ
องคก์ร 

. มีความสอดคล้องและไม่ขดัแยง้กบัเอกสารทีมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญา และ
มาตรฐาน ISO ฉบบัต่างๆ 

. มิไดมี้จุดมุ่งหมายทีจะลดทอนอาํนาจหนา้ทีของภาครัฐเกียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององคก์รต่างๆ 

. ส่งเสริมคาํนิยามทวัไปทีใชใ้นวงการความรับผดิชอบต่อสังคม 

. ทาํใหเ้กิดความตระหนกัภาพกวา้งๆ ในดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 
      

ณัฐนันทพงศ์   บวับุตร์54  ได้กล่าวไวว้่า การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทวัทงั
องค์กร (Guidance on integrating social responsibility throughout an organization) สิงแรกที
มาตรฐานแนะนาํไวใ้นหวัขอ้ “ความสัมพนัธ์ของลกัษณะกิจการกบัความรับผิดชอบต่อสังคม” คือ 
ให้องคก์รรู้จกัตวัเองหรือ “รู้เรา” ดว้ยการทบทวนตวัเองเสียเองก่อนว่า ตวัองค์กรประกอบธุรกิจ
ประเภทใด อยูที่ไหน วสิัยทศัน์พนัธกิจ และทศันคติของผูน้าํเป็นอยา่งไร  เมือองคก์รรู้จกัตวัเองแลว้
จาํเป็นตอ้ง “รู้เขา” ดว้ยเช่นกนั ซึงในหวัขอ้ “ความเขา้ใจเรืองความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” 

ไดแ้นะนาํว่า ก่อนการขบัเคลือนงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมใดๆ องค์กรควรระบุให้ไดว้่า
องคก์รเกียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียใดบา้ง มีลาํดบัความสําคญัเป็นอยา่งไรและตอ้งไม่ลืมทีจะเขา้ไป
สานสัมพนัธ์เพือหาความตอ้งการหรือความคาดหวงัของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านี ซึงจะนาํไปสู่
การระบุประเด็น และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทีมีความเกียวเนือง (Relevance) และมีนยัสําคญั 
(Significance) ต่อองคก์ร   ในหวัขอ้ “แนวปฏิบติัในการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทวัทงั
องคก์ร” มาตรฐานแนะนาํให้องคก์รมีการประกาศทิศทาง และแนวทางในการขบัเคลือนโดยผูน้าํองคก์ร 
โดยถือเป็นภารกิจทีตอ้งใหค้วามสําคญัและดาํเนินการให้เกิดประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

                                                 
54 ณฐันนัทพงศ ์  บวับุตร์, บูรณาการ CSR แบบฉบับ ISO ,  เขา้ถึงเมือ    มกราคม 

,   เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.thaicsr.com/ / /csr-iso- .html 
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การจะดาํเนินการเช่นนีไดก้ารสือสารความรับผิดชอบต่อสังคมในหัวขอ้ “ การสือสารทีเกียวกบัความ
รับผิดชอบต่อสังคม” ตามขอ้แนะนาํจะเป็นตวัช่วยทีสําคญัเสริมหนุนด้วยหัวขอ้ “การเพิมความ
น่าเชือถือในการดาํเนินความรับผิดชอบต่อสังคม”  ซึงองค์กรสามารถดาํเนินการไดห้ลายวิธี อาทิ 
การสานสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนได้เสีย และการจดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสาธารณะ  

อาทิ  การจดัทาํรายงานความยงัยืน (GRI) พร้อมกบัหวัขอ้ “การทบทวนและปรับปรุงการปฏิบติั
ดาํเนินงานขององคก์รทีเกียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม”  ขององคก์รอยา่งสมาํเสมอ เพือแกไ้ข
และปรับปรุงให้เกิดความสอดคลอ้งต่อสภาวการณ์  สุดทา้ย มาตรฐานแนะนาํให้องคก์รรู้จกัทีจะ
เลือกแนวปฏิบติัต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพิมเติม และประสานความร่วมมือกบัองค์กรอืน ในหัวขอ้          
“ การเขา้ร่วมในกิจกรรมหรือความริเริมทีเกียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสมคัรใจ”  ทงันี หาก
องค์กรได้มีการดาํเนินการครบถ้วนใน 7 หัวขอ้ดงักล่าว ก็เชือมนัได้ว่า มีการบูรณาการความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามแบบฉบบั ISO 26000 อยา่งแทจ้ริง   เช่นเดียวกบักิตติพงศ ์ จิรวสัวงศ์ 55    

ได้กล่าวถึงการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึนทวัทงัองค์กรไวว้่าเมือองค์กรได้มี
ความเขา้ใจถึงหลกัการพืนฐาน หวัขอ้หลกัและประเด็นสําคญัทีเกียวขอ้ง รวมถึงการการดาํเนินการ
ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมใหเ้กิดขึนในองคก์รอยา่งทวัถึง ประกอบดว้ย 

            . ความสัมพนัธ์ของลกัษณะขององคก์รกบัความรับผิดชอบต่อสังคม 

            . การทาํความเขา้ใจถึงความรับผดิชอบต่อสังคม 

            . การปฏิบติัเพือบูรณาการความรับผดิชอบต่อสังคมทวัทงัองคก์ร 

            . การสือสารดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

            . การเพมิความน่าเชือถือของความรับผดิชอบต่อสังคม 

           . การทบทวนและการปรับปรุงการดาํเนินงาน และแนวปฏิบติัขององคก์รทีเกียวกบัความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

          . การริเริมจิตอาสาเพือความรับผดิชอบต่อสังคม 

ศุภรัตน์  รัตนมุขยก์ล่าวถึงการบูรณาการแนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคม(SR)สู่แผนปฏิบติัการ 
ของสถานศึกษาเบืองตน้  มีแนวทางการบูรณาการแนวคิด SR  เขา้สู่   กลุ่มงานสาํคญั ดงันี56 
                                                 

55 กิตติพงศ ์  จิรวสัวงศ,์  ISO 26000 มาตรฐานความรับผดิชอบต่อสังคม ,  เขา้ถึงเมือ   
  มกราคม ,  เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.thailandindustry.com/guru/view.php?id=14469&section=9 

56 ศุภรัตน์   รัตนมุขย,์  “การบริหารสถานศึกษาอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคม Managing  

SR  School” ( เอกสารประกอบการสัมมนา  เรือง ความรับผดิชอบต่อสังคมและโครงการจิตอาสา
ในสถานศึกษา เสนอทีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,   เมษายน  ). 
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1.  ดา้นงานวิชาการ  จดัใหมี้การส่งเสริมการเรียนการสอนสอดแทรกเนือหาการมีจิต 

สาธารณะและการมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

2.  ดา้นงานบริหารงบประมาณและแผนกงาน  มีการบริหารอยา่งโปร่งใส พฒันาสิงแวดลอ้ม 

ในสถานทีทาํงาน ดูแลดา้นสุขอนามยั  รักษาสิงแวดลอ้ม 

3.  ดา้นงานบริหารงานบุคคล  ส่งเสริมดา้นการศึกษาและฝึกอบรม  ไม่มีการเลือกปฏิบติั 

4.  ดา้นงานบริหารงานทวัไป  จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความดี  กิจกรรมช่วยเหลือ 

พฒันาความเป็นอยูข่องชุมชนใกลเ้คียง 
ระดบัขนักิจกรรมดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมสามารถประยกุตใ์นสถานศึกษาไดด้งันี57 

            ขนัที  Mandatory Level : ขอ้กาํหนดตามกฎหมาย (Legislation) หมายถึง  การทีมีหนา้ที   
ทีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑที์เกียวขอ้ง 

            ขนัที  Elementary Level : ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Eoonomic Profit) หมายถึง การที
สถานศึกษาคาํนึงถึงความสามารถในการอยู่รอดขององค์กรดา้นเศรษฐกิจ   ทงัในเชิงรายรับและ
รายจ่ายและผลประโยชน์ดา้นงบประมาณอืนๆ 

           ขนัที  Preemptive Level :  จรรยาบรรณ  (Code of Conduct) หมายถึง การทีสถานศึกษา
สามารถในการอยู่รอดขององค์กรด้านเศรษฐกิจ  และในขณะเดียวกนัก็ให้ความสําคญัในการ       
ตอบแทนแก่สังคมมากขึน  โดยเฉพาะสังคมใกลที้อยูร่อบขา้ง 

           ขนัที  Voluntary Level : ความสมคัรใจ (Voluntary Action) หมายถึง การดาํเนินการ
จดัการบริหารสถานศึกษาควบคู่กบัการปฏิบติัตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมดว้ยความสมคัรใจ
โดยไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคมแต่อย่างใด  ซึงในขนันีการประกอบการของสถานศึกษาอยู่บน
พืนฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสําคญั  และการดาํเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมในส่วนนีสมควรไดรั้บการยกยอ่งชืนชมจากสังคมอยา่งแทจ้ริง 
 

กจิกรรมทนํีาไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความรับผดิชอบต่อสังคม  ได้แก่  
                 .  ธรรมาภิบาล (Good  Governance) เป็นการส่งเสริมในการดาํเนินงานโดยยึดหลัก               
ธรรมาภิบาล  ไดแ้ก่  การยึดหลกันิติธรรม  คุณธรรม  การมีส่วนร่วม  ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบ  
และความคุม้ค่า  มีกระบวนการทาํงานทีเป็นแบบอยา่งทีดีแก่สังคม 

                                                 
57  เรืองเดียวกนั. 
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                . คุณธรรม  จริยธรรม (Moral & Ethics) เป็นการส่งเสริมให้คนในองค์การรวมทงัการ
ปลูกฝังนิสิต  นกัศึกษา  ให้ยึดหลกัคุณธรรม  มีจริยธรรมในการคิด  การกระทาํอนัจะพฒันาไปสู่
ความเป็นคนดีของสังคม 

                 . ความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  และสิงแวดลอ้ม (SHE:Safety Health and Environment) 

เป็นการส่งเสริมกิกรรมเกียวกบัความปลอดภยัในการทาํงานและในองคก์าร เพือลดการป้องกนัการ
เกิดความเสียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ  โรคภยัและความเจ็บป่วยของคนในองคก์าร  สร้างจิตสํานึกของ
ความระมดัระวงัมิใหเ้กิดความสูญเสียแก่ชีวติและทรัพยสิ์น  รวมทงัการดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม 
                . การสร้างองคก์ารแห่งความสุข (Happy Workplace)เป็นการสร้างคุณภาพชีวติหรือการ
สร้างความสุขให้เกิดขึนในองค์การ อนัไดแ้ก่  สุขกาย (Happy Body)  สุขใจ (Happy Hearth)    

ผ่อนคลาย  (Happy  money)  และสังคมดี (Happy Society) 

                5. กิจกรรมเพือสังคม (Social Charity) เป็นกิจกรรมทีสนบัสนุนใหค้นในองคก์ารแบ่งปัน  
เอือเฟือเอืออาทรต่อกนั  ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส ผูเ้ดือดร้อน หรือพฒันาสภาพแวดลอ้มทีอาศยัอยูใ่หดี้ขึน58 

 

ประโยชน์ในการบริหารสถานศึกษาอย่างมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

  ประโยชน์ในการบริหารสถานศึกษาอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถจาํแนกไดเ้ป็น       
   ระดบั  ดงันี59 

1. ระดบัภายในองคก์ร  เมือผูบ้ริหารสถานศึกษาไดบู้รณาการแนวคิดความรับผดิชอบต่อ 

สังคมเขา้ไปในการบริหารจดัการภายในแล้ว  การดาํเนินการสถานศึกษาจะไม่จาํกัดอยู่แค่การ
ปฏิบติัเพือตอบสนองต่อระเบียบปกิบติัขนัตน้ของกระทรวงศึกษาธิการเท่านัน  ยงัสามารถเพิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในอย่างสร้างสรรค์  สร้างค่านิยมร่วมด้านความรับผิดชอบ       
ต่อสังคมใหก้บับุคลากรในองคก์รรวมไปถึงคุณลกัษณะทีพึงประสงคใ์นระดบันกัเรียน  องคก์รทีไม่
แสวงหากาํไรทางด้านการศึกษาทีชือว่า Educator for Responsibility (ESR)  ในประเทศ

                                                 
58  เวธกา  กลินวิชิต,  “ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลยัในการกาํกบัของรัฐ”

(เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสมาคมสถาบนัการศึกษาขนัอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ประจาํประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)  ครังที  ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  ตุลาคม 

), - . 
59

 ศุภรัตน์   รัตนมุขย,์  “การบริหารสถานศึกษาอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคม Managing  

SR  School” ( เอกสารประกอบการสัมมนา  เรือง ความรับผดิชอบต่อสังคมและโครงการจิตอาสา
ในสถานศึกษา  เสนอทีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,   เมษายน  ). 
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สหรัฐอเมริกาไดก้ล่าววา่ไวว้า่  การพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาให้สามารถบริหารสถานศึกษาอยา่งมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมนนัก็เพือให้นกัเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้และสร้างศกัยภาพไปสู่ความฝันของ
ตนเอง  ภายในสิงแวดลอ้มทีเอืออาํนวยต่อการเรียนรู้และเป็นโรงเรียนทีครูอยากมาสอนดว้ย 

2. ระดบัภายนอกองค์กร  ภารกิจของสถานศึกษานนันอกเหนือจากการจดัการศึกษาขนั
พืนฐานใหน้กัเรียนไดรั้บการศึกษาอยา่งทวัถึงและมีคุณภาพ  เป็นคนดี  คนเก่ง  และอยูใ่นสังคมได้
อยา่งมีความสุขแลว้  ความทา้ทายทีสําคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาอีกประการไดแ้ก่การทีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มรองอันได้แก่  
ผูป้กครองชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษา  เจา้หน้าทีจากภาครัฐ  และสือมวลชน  การบริหาร
สถานศึกษาอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคมไดรั้บการเชือถือวา่มีส่วนช่วยอยา่งมากในการลดความ
เสียงจากการต่อตา้นการดาํเนินงานจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากภายนอก  ทงัยงัเป็นการสร้างความ
น่าเชือถือและความสัมพนัธ์ทีดียงิขึนกบัสังคมและชุมชน 

ผลลัพธ์ทีกิจการได้จากความรับผิดชอบต่อสังคม   คือ  การตอบแทน   ฟืนฟูสังคม  
สิงแวดลอ้ม  ทาํใหป้ระโยชน์ตกแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียในรูปแบบผลกาํไรควบคู่กบัความสุขของผูใ้หแ้ละผูรั้บ                    
สร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย  เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีดีแก่กิจการ  ไดรั้บการยอมรับ
ไวว้างใจ  มีความน่าเชือถือ  ซึงส่งผลดีต่อความยงัยืนและเพิมมูลค่าให้กิจการผ่านการสร้าง
นวตักรรมใหม่ๆ  เมือกิจการประสบความสําเร็จในการปฏิบติัตามแนวทางความรับผิดชอบต่อ
สังคมแลว้  พนกังานและผูเ้กียวขอ้งจะผา่นกระบวนการเรียนรู้  สามารถนาํวิธีการเหล่านนัไปเป็น
ตน้แบบความสําเร็จผา่นการจดัการความรู้ (Knowledge Management) เพือถ่ายทอดองคค์วามรู้ให้
ขยายผลสู่กิจการอืนต่อไป60 

พรชัย    ศรีประไพ61  ได้กล่าวถึง  บทบาทของ CSR ในทางการศึกษาทวัๆ ไป พอจะ
ประมวลไดว้า่มี 4 รูปแบบ ดงัต่อไปนี 

1. องค์กรเอกชน ทาํโครงการ CSR โดยมุ่งเน้นการสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ทีเกียวกบั
การศึกษา นีอาจจะเป็นประเด็นทีพูดถึงกนัมากทีสุด และอาจจะเป็นประเด็น CSR ทีนิยมทาํกนัมาก
ทีสุด บริษทั BMRS Asia ไดส้ํารวจความคิดเห็นเกียวกบักิจกรรม CSR ในปี 2007 พบวา่ในกลุ่ม

                                                 
60 คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวชิาการเพือพฒันามาตรฐานการเรียนการสอนและ

การวิจยัดา้นบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย,  แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ                   
( กรุงเทพฯ:  เมจิกเพรส, 2555),  . 

61 พรชยั   ศรีประไพ,  ใช้หัวใจแบบ CSR เพอืสร้างคน,  เขา้ถึงเมือ    มกราคม ,   
เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.wiseknow.com/blog/ / / / /#axzz mmHfWl  
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ผูส้นใจทีจะทาํกิจกรรม CSR นนั  26 %  เห็นวา่กิจกรรมทีน่าทาํทีสุด คือ กิจกรรมการศึกษา  18 % 

เห็นวา่ควรทาํกิจกรรมเกียวกบั สิงแวดลอ้ม   เมือ เจาะลึกลงไปก็จะพบวา่องคก์รใหญ่ๆ ในประเทศ
ไทยมกัจะเลือกนาํเอากิจกรรมการศึกษามาเป็นส่วนหนึงของCSRในทาํนองเดียวกบัในต่างประเทศ 
กิจกรรม CSR จาํนวนมากก็มามุ่งเน้นด้านการศึกษากัน ตวัอย่างของกิจกรรมทีน่าสนใจ คือ 
โครงการของ Hong Kong Shanghai Bank ในประเทศฟิลิปปินส์ทีสร้างโครงการ “มาอ่านหนงัสือ
กนั” (Read with Me) โดยไปเจาะเด็กนกัเรียนชนัประถมปีที 1 จากโรงเรียนหนึง แลว้ทดลองสร้าง
โครงการทีมีหลกัสูตรเกียวกบัการอ่าน โดยมีการประเมินผลนักเรียนก่อนเริมโครงการระหว่าง
โครงการและหลังโครงการ ปรากฏว่านักเรียนมีการปรับปรุงการอ่านดีขึนมาก องค์กรจึงขยาย
โครงการนีออกไป โดยให้สาขาของธนาคารเป็นเจ้าภาพเลือกโรงเรียนทีอยู่ใกล้สาขาสอนใน
โครงการนี บริษทั Texas Instrument ในสหรัฐอเมริกาเห็นความสําคญัของการศึกษาด้าน 
technology   จึงเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนเกียวกบั technology กบั
ชุมชนและกบัส่วนงานการศึกษา โดยมุ่งพฒันาความสามารถของเยาวชนตงัแต่ระดบัอนุบาลไป
จนถึงระดบัมหาวิทยาลยั มีหลกัสูตรพิเศษหลายหลกัสูตร เช่น หลกัสูตร Summer Camp Program 

ในช่วงปิดเทอม เพือกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนในวิชาฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์ ทาํให้วิชายากๆ 
พวกนีสนุกน่าเรียนและเห็นประโยชน์อยา่งจริงจงั 

2. CSR กลายเป็นวิชาหรือหลกัสูตรทีไดรั้บความสนใจมากขึน  เมือ องคก์รและบริษทั
ต่างๆ เริมสนใจและให้ความสําคญัเกียวกบั CSR มากขึน ก็เริมมีคาํถามเกียวกบั CSR เกิดขึน
มากมาย มีการวิเคราะห์ว่ามีทงั CSR จริงและ CSR เทียม เริมมีการคน้หาว่าใครทีมีความรู้ความ
เชียวชาญเกียวกบั CSR อย่างลึกซึง สามารถนาํ CSR ลงไปบริหารจดัการไดอ้ย่างมืออาชีพ ยิง
องคก์รหรือบริษทัเห็นวา่ CSR มีคุณค่ามากและควรจะตอ้งเป็นองค์ประกอบทีสําคญัอย่างยิงของ
การทาํธุรกิจ การคน้หาคนทีมีความรู้ และองคค์วามรู้เกียวกบั CSR ก็ยงิมีมากขึน  สถาบนั การศึกษา
หลายแห่งเริมตอบสนองความตอ้งการเหล่านีอย่างฉับพลนัHarvard Business School บรรจุ
หลกัสูตรเกียวกบั CSR ลงไปในโครงการ Executive Education มีหลกัสูตรทีน่าสนใจหลกัสูตรหนึง
ทีชือว่า “Corporate Social Responsibility : Strategies to create Business and Social Value” 

หลกัสูตรนีครอบคลุมตงัแต่การวางกลยุทธ์องคก์รทีมี CSR เป็นส่วนสําคญัไปจนถึงการวิเคราะห์
ทางดา้นการเงินเกียวกบัผลประโยชน์และค่า ใชจ่้ายของการทาํ CSR ไปจนถึงแนวทางการสร้าง
จิตสํานึกในองคก์รทีจะทาํให้ CSR เป็นส่วนหนึงทีสมาชิกทุกคนในองคก์รเขา้ใจและนาํไปปฏิบติั
ในชีวิตจริง   Queen”s School of Business ในประเทศ Canada เป็นอีกตวัอยา่งทีดีในการเขา้มามี
ส่วนร่วมในการสร้างหลกัสูตร CSR ให้กบัโปรแกรม MBA ของคณะโดยแฝงแนวคิดของ CSR   
ลงไปในหลกัสูตรเดิม เช่น หลักสูตรการตลาด หลกัสูตรเกียวกับกลยุทธ์ธุรกิจ การสร้างธุรกิจ     
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ขา้มชาติ  การสร้าง brand และการสร้างผูน้าํทางธุรกิจ สําหรับประเทศไทยเองก็เริมมีการเรียกร้อง
ให้มีหลกัสูตร CSR ในการเรียนการสอนเกียวกบัธุรกิจ หลายสถาบนัการศึกษาเริมให้ความสนใจ
และไดบ้รรจุแนวคิดเกียวกบั CSR ลงในหลกัสูตรแลว้ แต่เดิมเรามีเพียงหลกัสูตรทีเรียกวา่ Business 

Ethics หรือจรรยาธรรมในการทาํธุรกิจ แต่แนวคิด CSR ในปัจจุบนัไปไกลกวา่แค่เพียงจรรยาธรรม 
และสมควรอยา่งยงิทีจะกลายเป็นหลกัสูตรหลกัในการเรียนการสอนวชิาธุรกิจ 

.การนาํแนวคิด CSR ไปใชเ้ป็นเป้าหมายในการบริหารสถาบนัการศึกษา  มหาวิทยาลยั
รังสิตเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกทีเอาหลกัการของ CSR มาเป็นเป้าหมายหลกัสําหรับบทบาทใหม่
ของสถาบนัการศึกษาทีมีความรับผดิชอบต่อสังคม โดยตอ้งการสร้างจิตสํานึก สังคมธรรมาธิปไตย
ผา่นการผลกัดนัในงาน วิชาการ งานวิจยั ชีวิต การฝึกอบรม การสร้างแสงสว่างและปัญญาให้กบั
เยาวชน  สังคมธรรมาธิปไตยในทรรศนะของ ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ คือ สังคมทียึดถือธรรมเป็นใหญ่
ไม่ใช่ทุน หรือเงินเป็นใหญ่   บทบาทของมหาวทิยาลยัเป็นส่วนหนึงของการสร้างชาติ สร้างเยาวชน
และสร้างบ้านเมืองตามแนวทางของสังคมธรรมาธิปไตย ดังนันคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย           
ทงั   คณะ จึงจะตอ้งเขา้มามีบทบาทอย่างสอดคลอ้งกนัในการให้การศึกษา ในการคน้ควา้วิจยั 
และในการพฒันาโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลยั  แนวคิด CSR ของมหาวิทยาลยัรังสิต วิสัยทศัน์
ทีกวา้งไกล โดยมองเห็นวา่บทบาทของมหาวทิยาลยันนัไม่เพียงแต่จะใหค้วามรู้เท่านนั แต่ยงัจะตอ้ง
สร้างคุณธรรมควบคู่กนัไปดว้ย คนทีมีคุณธรรมก็คือ คนดี มีความประพฤติทีเหมาะสม มีความคิดที
เป็นบวก เสียสละอุทิศตนเพือสังคมและประเทศชาติ เพือส่วนรวม เป็นคนที ใฝ่หาความรู้และแบ่ง
บนัความรู้ให้กับผูอื้น โดยมีความเมตตา กรุณา มองการณ์ไกล และทีสําคญัทีสุด คือ “มีความ
รับผิดชอบ” ต่อตนเองและต่อสังคม  แนวคิดนีอาจจะค่อนขา้งยากและคงจะตอ้งใชค้วามพยายาม
และเวลาทีค่อยๆ เพาะบ่มจิตใจ ทงัของอาจารยแ์ละนกัศึกษา แต่ก็เป็นการริเริมทีดี และน่าจะเป็น
ตวัอยา่งของอุดมคติการศึกษาใหก้บัสถาบนัการศึกษาอืนๆ ดว้ย 

.การใชห้วัใจของ CSR เพือสร้างคน ในองค์กรCSR ส่วนใหญ่มุ่งสร้างประโยชน์ให้กบั
สังคม แต่จิตสํานึกของ CSR จะตอ้งเริมภายในองคก์ร CSR จะตอ้งเป็นส่วนหนึงของวฒันธรรม
องคก์รก่อน หวัใจหลกัของ CSR คือ สร้างธรรมาภิบาลใหก้บัองคก์ร นนัก็คือสร้าง “คุณธรรม” และ 
“ความรับผิดชอบ” ให้กบัพนกังาน สร้างบุคลากรทีมี “คุณภาพ” และมี “คุณค่า” ทงักบัองคก์รและ
กบัสังคม คุณภาพและคุณค่า หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเขา้ใจทกัษะและความชาํนาญ    
ในสิงทีตนทาํ ดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยการเพิมคุณค่าใหก้บังาน ใหก้บัชีวติ ให้กบัสังคมคุณภาพยงั
ครอบคลุมไปสู่ความมุ่งมันทีจะทําสิงทีดีทีสุดสําหรับตน สําหรับทีมงานและสําหรับสังคม           
ซึงหมายความว่าจะต้องมีความบากบนั อุตสาหะ ความเพียรพยายาม การใฝ่หาความรู้เพิมเติม   

คุณธรรมยงัครอบคลุมไปถึงความซือสัตย์” ความตรงไปตรงมา ความยุติธรรม และการไม่เอารัด   
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เอาเปรียบผูอื้น องค์กรทีปลูกฝังคุณธรรม ความรับผิดชอบ คุณภาพ และความมีคุณค่าให้กับ
พนกังานจะเป็นองคก์รทีสร้างคน สร้างสมาชิกทีดีใหก้บัสังคม 

เทพประสิทธิ    ทอแสงธรรม  ศึกษาวิจยัพบปัญหาและอุปสรรคในการนาํหลกัคาํสอน
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกไปใช้ในชีวิตประจาํวนัของนักเรียนทีจบ
การศึกษาระดบัชันมธัยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา  2548 - 2551 โรงเรียนพระมารดา                
นิจจานุเคราะห์  กรุงเทพ ฯ ผลจากการสัมภาษณ์พบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่นาํหลกัคาํสอนดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามหลกัโรงรียนคาทอลิกไปใช้ในชีวิตประจาํวนัด้านสิงแวดล้อมมากทีสุด  
เช่น  การเก็บขยะ  การรักษาความสะอาดบริเวณมหาวิทยาลยั  รองลงมาคือ  การบริจาคสิงของ  
ช่วยเหลือผูย้ากไร้  การเข้าค่ายอาสาพฒันาชนบท การบริจาคโลหิต  จากข้อมูลข้างต้นพบว่า          
การรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ในแวดวงภายในมหาวิทยาลัย   และขอ้มูล
ข่าวสารต่าง ๆ ทีมาจากมหาวิทยาลยั ซึงถา้หากมีการรวมตวักนัของนกัเรียนทีเป็นกลุ่มใหญ่  มีแกน
นําก็จะสามารถขยายวงกวา้งของกิจการทีแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมได้มากกว่า            
ทีเป็นอยู่  เช่น  การรวมกลุ่มกนัไปซ่อมแซม  อาคารสถานทีสาธารณะต่าง ๆ อาสาสมคัรในการ
ช่วยเหลือผูเ้จบ็ป่วย ผูสู้งอาย ุหรือผูอ้พยพลีภยั เป็นตน้62 

คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพือพฒันามาตรฐานการเรียนการสอนและ   
การวิจยัดา้นบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย    กล่าวว่า  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทงัในและ
นอกกิจการ   กิจการควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ   ภาคเอกชนภาควิชาการ               
ภาคประชาชน  ภาคสังคม หรือภาคสือมวลชน  เพือสร้างแนวร่วมในการขบัเคลือนความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้เป็นไปในวงกวา้งจะไดส้ร้างความสนบัสนุนหรือร่วมผลึกกาํลงัแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมส่วนร่วมอยา่งบูรณาการ  การสร้างเครือข่ายเป็นวิธีหนึงในการกระตุน้ความตระหนกัใน
การมีส่วนร่วมของคนได้อย่างดี  เป็นการสร้างความรักสามคัคี  เอืออาทร  และมีนาํใจให้เกิดขึน
อย่างต่อเนืองทาํให้สังคมพึงพาตนเองได้อย่างยงัยืนและเป็นทีพึงให้ผูอื้นได้  เป็นการยกระดับ
คุณภาพความ เ ป็นอยู่   ระบบ เศรษฐกิจ   สั งคม   และสิงแวดล้อม  รวมถึงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติทีดีขึน  นอกจากนี  ยงัเป็นการปลูกฝังจิตอาสาและจิตสาธารณะ  ทาํให้ทุกคน
เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน  รวมถึงช่วยปลูกจิตสาธารณะ  ทําให้ทุกคนเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน           

                                                 
62 เทพประสิทธิ    ทอแสงธรรม,  “การศึกษาความรับผดิชอบต่อสังคมตามหลกัโรงเรียน

คาทอลิกของนกัเรียนทีจบการศึกษาระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2548 - 2551 

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ ”  (วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   คณะพฒันา
สังคมและสิงแวดลอ้ม   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์,  ),  . 
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รวมถึงช่วยปลูกฝังจิตสํานึกให้ดาํรงความรู้จกัสามคัคีช่วยเหลือเกือกูล  ดูแลทุกข์สุข  เอือเฟือ
แบ่งปัน สู่สังคมไทยตลอดไป63 

พิสิฐ  เทพไกรวลั   ทาํการวจิยัผลการวจิยัพบวา่  รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพือคุณภาพ
การจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ประกอบด้วย  กระบวนการสร้างเครือข่าย                
  ขนัตอน  ไดแ้ก่  . ขนัตระหนกัถึงความจาํเป็นในการสร้างเครือข่าย  . ขนัประสานหน่วยงาน/องคก์ร
เครือข่าย    . ขนัสร้างพนัธสัญญาร่วมกนั  . ขนับริหารจดัการเครือข่าย  .ขนัพฒันาความสัมพนัธ์
และ . ขนัรักษาความสัมพนัธ์อย่างต่อเนือง  ส่วนองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพือ
คุณภาพการจดัการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กได้แก่  ลกัษณะหรือกิจกรรมสําคญั       
ทีเสริมประสิทธิภาพการดาํเนินภารกิจของเครือข่าย,  ขอบข่ายและภารกิจการบริหารการจดัการ
สถานศึกษา ,  เทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย ,  กระบวนการเสริมสร้างพลังอํานาจ 
(empowerment) ของเครือข่าย , คุณลกัษณะทีดีของผูน้าํเครือข่าย และการปฏิบติังานของเครือข่าย
และการสะทอ้นผลผลการทดลองใชรู้ปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพือคุณภาพการจดัการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  พบว่า  กลุ่มบุคคล  หน่วยงาน/องค์กร  ทีสมัครใจรวมกลุ่ม
เครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่  กลุ่มผู ้ปกครองนักเรียน  กลุ่มผูน้ําชุมชน  สถาบันทางศาสนา  
สถาบนัอุดมศึกษา  กลุ่มศิษยเ์ก่าภูมิปัญญาทอ้งถิน  โรงเรียน  ชุมชน  สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน  
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินโดยไดด้าํเนินการตามกระบวนการปฏิบติังานของเครือข่าย   ตงัแต่
การวิเคราะห์บริบทเพือทราบจุดแข็งและจุดทีควรพัฒนาของการดําเนิน งานด้านวิชาการ              
ดา้นงบประมาณ  ดา้นบุคคล  และดา้นบริหารทวัไปแลว้สรุปรวมจุดแข็งและจุดรวมทีควรพฒันา
ของการดาํเนินงาน แต่ละดา้น  เพือกาํหนดเป้าหมายในการทาํงาน  มีการกาํหนดวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  
เป้าประสงค ์ และจดัทาํแผนพฒันาร่วมกนัมีโครงการเกิดขึนหลานโครงการในโรงเรียนทงั  แห่ง 
การดาํเนินงานตามโครงการเสร็จสินในหนึงปีการศึกษาผลประเมินโครงการพบว่า  ส่งผลต่อ       
การเปลียนแปลงการบริหารงานด้านวิชาการ  งบประมาณ  บุคคลและบริหารทวัไป  และส่งผล
กระทบต่อนกัเรียนตามขอบข่ายทีคาดหวงัสูงกวา่ปีทีผา่นมา64 

                                                 
63 คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวชิาการเพือพฒันามาตรฐานการเรียนการสอนและ

การวจิยัดา้นบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย,  แนวทางความรับผดิชอบต่อสังคมของกจิการ
(กรุงเทพฯ:  เมจิกเพรส, 2555),  7. 

64 พิสิฐ   เทพไกรวลั,  “การพฒันารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพือคูณภาพจดัการศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษาขาดเล็ก” ( วทิยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ), ง. 



 

55 

ศรินทร์รัศม ์   เสริฐปัญญา   นาํเสนอกลยุทธ์การบริหารเพือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
องคก์รธุรกิจในการบริหารสถานศึกษาฯ ตามแนวคิดบรรษทับริบาล ผลการวิจยัพบวา่ เมือพิจารณา
ในภาพรวมสภาพของกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรธุรกิจในการบริหารสถานศึกษาขัน
พืนฐานตามแนวคิดบรรษทับริบาล CSR อยู่ในระดบัน้อยมาก ปัญหาอยู่ในระดบัน้อยทีสุด ดา้น
ปัจจยัส่งเสริม ไดแ้ก่ . ผูบ้ริหารองค์กรธุรกิจ และผูบ้ริหารสถานศึกษา มีวิสัยทศัน์ภาวะผูน้าํการ
เปลียนแปลง . เพือสร้างชือเสียง สร้างภาพลกัษณ์ . การสร้างความสัมพนัธ์ทีดี . เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั . การหวงัผลรางวลัด้านบรรษทับริบาล ปัจจยัอุปสรรค ได้แก่ 
ผูบ้ริหารองค์กรธุรกิจและผูบ้ริหารสถานศึกษา ไม่มีวิสัยทศัน์ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลง ขาดการ
ประสานงานต่อเนือง   การวางนโยบายของสถานศึกษายงัไม่ชดัเจน กลยุทธ์ประกอบดว้ย  กลยุทธ์หลกั 

 กลยทุธ์รอง และ  วิธีการดาํเนินงาน โครงการครูมืออาชีพ และองคก์รธุรกิจร่วมส่งเสริมขวญั
และกาํลงัใจการพฒันาครูมืออาชีพอยา่งต่อเนือง65 

เวสาลี   ชาติสุทธิพันธ์ุ   ได้ทําการศึกษาการพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบริการเพือ
เสริมสร้างความรับผดิชอบสาธารณะของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจระดบัปริญญาบณัฑิต จาก
ผลการทดลองการใช้ระบบการเรียนรู้เชิงบริการเพือเสริมสร้างความรับผิดชอบสาธารณะ พบว่า
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยทาํกิจกรรมบริการทีตรงต่อความตอ้งการและปัญหา
ของชุมชนผ่านการให้ความรู้เกียวกบัการจดัการความเสียงและการประกนัภยัแก่ชุมชนทีเขา้ร่วม
โครงการ ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นความรับผิดชอบสาธารณะ ทกัษะ
ทางวิชาการ ทกัษะทางวิชาชีพ และทกัษะในการดาํรงชีวิต อีกทงัผูส้อนไดแ้นวทางของการพฒันา
วิธีการสอนทีบูรณาการหลักสูตรเข้ากับชุมชน สถาบันการศึกษาได้เพิมความรับผิดชอบในการ
ช่วยเหลือสังคมซึงก่อให้เกิดภาพพจน์ทีดี และชุมชนได้สร้างความสัมพนัธ์อนัดีและมีส่วนร่วม
สนบัสนุนการจดัการศึกษา66 

                                                                                                                                            
 

65 ศรินทร์รัศม ์  เสริฐปัญญา, “การพฒันากลยทุธ์การบริหารเพือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
องค์กรธุรกิจในการบริหารสถานศึกษาขนัพืนฐานตามแนวคิดบรรษทับริบาล” (ดุษฏีนิพนธ์        
ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ), ง. 

66 เวสาลี  ชาติสุทธิพนัธ์ุ,   “การพฒันาระบบการเรียนรู้เชิงบริการเพือเสริมสร้างความ
รับผดิชอบสาธารณะของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจระดบัปริญญาบณัฑิต” (ดุษฏีนิพนธ์ 

ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ),  ง. 
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เอกอมร   เอียมศิริรักษ์   ศึกษาพบว่าโดยภาพรวมโรงเรียนกวดวิชามีการบริหารงานตาม
แนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคมในระดบัจริยธรรมและมีจุดเด่นทีเรืองมนุษยชนดว้ยการปฏิบติัทีดี
ต่อบุคลากรภายในองค์กรผูใ้ช้บริการ และแบ่งปันความรู้สู่ ชุมชน .โรงเรียนกวดวิชาจุดแข็งใน
เรืองวิชาการ มีหลกัสูตรทีทนัสมยั และการให้บริการทีดี แต่ยงัมีจุดอ่อนในดา้นการสร้างขวญัและ
กาํลงัใจให้แก่ครูและพนกังานในการปฏิบติังานผูบ้ริหารโรงเรียนกวดวิชาควรนาํเทคโนโลยีและ
นวตักรรมมาปรับใช้เป็นโอกาสในการแบ่งปันความรู้ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ 
เพือประสานพลงัในการพฒันาโรงเรียนกวดวิชาและ .กลยุทธ์ทีโรงเรียนกวดวิชาควรนาํไปใช้ใน
การบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพือส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมี  กลยุทธ์หลัก       
โดยใชชื้อเรียกเป็น SCAN Strategy อนัไดแ้ก่ กลยุทธ์ยกระดบัมาตรฐานโรงเรียนกวดวิชา, กลยุทธ์
ส่งเสริมภาพลกัษณ์และความเชือมนัของโรงเรียนกวดวชิา,  กลยทุธ์สนบัสนุนกิจกรรม วิชาการและ
ส่งเสริมกิ จกรรมทางวฒันธรรม และกลยุทธ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบรอบด้านอนัเป็น
แนวทางให้แก่ผูบ้ริหารโรงเรียนกวดวิชาไดน้าํไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัการบริหารโรงเรียนกวด
วชิาเพือส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมต่อไป67 

 ชุติมา    ไชยสิทธิ   ทาํการวิจยัโมเดลเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี .ความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลายมี  องค์ประกอบ คือ ความรับผิดชอบ ต่อครอบครัว ความรับผิดชอบต่อเพือน ความ
รับผิดชอบต่อโรงเรียน และความรับผิดชอบต่อชุมชน มีตวับ่งชี  ตวั คือ การเคารพเชือฟังคาํสัง
สอนของผูป้กครอง  การช่วยเหลืองานทีไดรั้บมอบหมาย   การเคารพสิทธิของเพือน  การให้ความ
ช่วยเหลือเพือนในทางทีถูก การช่วยเหลืองานของโรงเรียน  การรักษาชือเสียงของโรงเรียน          
การรักษาทรัพยส์มบติัของโรงเรียน  การให้ความร่วมมือแกปั้ญหาสังคม   การช่วยเหลือผูอื้นในสังคม   
การรักษาสมบติัของส่วนร่วม   การปฏิบติัตามกฎหมาย และการรักษาสิงแวดลอ้ม    .ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายระหว่างนกัเรียนในเมืองกบันกัเรียนนอกเมืองไม่แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั.   .โมเดลเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายทีพฒันาขึน ประกอบดว้ย ปัจจยัทีมีอิทธิพลทางตรงต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นนกัเรียน ปัจจยัดา้นสังคมและสือมวลชน ปัจจยัดา้นโรงเรียน และปัจจยัดา้นครอบครัว  

                                                 
67เอกอมร เอียมศิริรักษ,์ “กลยทุธ์การบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพือส่งเสริมความรับผดิชอบ

ต่อสังคม” (ดุษฏีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
), ง. 
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ปัจจยัทีมีอิทธิพลทางออ้มต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ ปัจจยัดา้นสังคมและสือมวลชน ปัจจยั
ดา้นโรงเรียน และปัจจยัดา้นครอบครัว โดยส่งผ่านปัจจยัดา้นนกัเรียน ปัจจยัทีมีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อ
ความรับผดิชอบต่อสังคม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นนกัเรียน มีขนาดอิทธิพลเท่ากบั . 68 

แมกกี (McGee) ไดศึ้กษาการใชรู้ปแบบการสอนทีใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการจดั 

กระบวนการเรียนรู้  เพือพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัเรียนช่วงอายุ -  ปี ผลการศึกษา
พบว่า  นักเรียนทีเรียนโดยการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณลกัษณะของ
ความรับผดิชอบต่อสังคมเพมิขึน69 

 มาร์ค (Marks) ไดศึ้กษาผลการจดัทาํโครงการบริการชุมชนของโรงเรียนทีมีต่อทศันคติ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียน   เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม  และการสัมภาษณ์  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา  ครู-อาจารย ์ผูบ้ริหาร
โรงเรียน  และผูท้าํหน้าทีประสานงานด้านการบริการชุมชนทีแตกต่างกัน  นักเรียนทีเข้าร่วม
โครงการบริการชุมชนกบันกัเรียนทีไม่เขา้ร่วมโครงการบริการชุมชนแบบงัคบักบันกัเรียนทีเขา้ร่วม
โครงการบริการชุมชนแบบอาสาสมคัรมีทศันคติดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมแตกต่างกนัปัจจยัทีมี
ต่อทศันคติความรับผดิชอบต่อสังคม  ไดแ้ก่  เพศ  ความสามารถ  ศาสนาและการเมือง70 

       คูเปอร์  (Cooper) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาทีเรียน
หลกัสูตรต่างกนั  หลกัสูตร  คือ  หลกัสูตรบริการการเรียนรู้ (Service Learning) หลกัสูตรเรียนร่วม 
(Co-curricular) และหลกัสูตรบริการเรียนรู้แบบดงัเดิม (Traditional Community Service) เครืองมือ
ทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษา  จาํนวน  คน           

                                                 
68ชุติมา  ไชยสิทธิ,  “การพฒันาโมเดลเชิงสาเหตุของความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลาย”  (วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวธีิวทิยาการวจิยัการศึกษา   
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 255 ),  ง. 

69 Christy D. McGee, “Development of Social Responsibility and Student Ownership of 

the Educational Process: The Eighth Attribute Critical to the Kentucky Education Reform Act 

Primary Program,” Dissertation Abstracts International 55,2 (August  1994 ):  218-A.  
70 Helen M. Marks, “The Effect  of  Participation  in  School - sponsored Community 

Service  Programs  on  Student  Attitudes  Toward  Social Responsibility,” Dissertation  

Abstracts International  55,4  (October1994):   926-A . 
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ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษาทีเรียนหลกัสูตรบริการเรียนรู้แบบดงัเดิมและหลกัสูตรเรียนร่วมมี
ความรับผดิชอบต่อสังคมสูงกวา่นกัศึกษาทีเรียนหลกัสูตรบริการเรียนรู้71 
 เคนนีเมอร์ (Kennemer)ได้ศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นกัศึกษา  กลุ่มตวัอย่างเป็นชาย  คน เป็นหญิง  คน จากนกัศึกษาทีเรียนในมหาวิทยาลยัคริสเตียน       
ทีปฏิบติัตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  และนกัเรียนในมหาวิทยาลยัทวัไป  เครืองมือทีใช้ในการ
วิจยัเป็นแบบวดัความรับผิดชอบต่อสังคม(Global Social Responsibility Inventory: GSRI) โดย
ทาํการศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลการเกือหนุนระดบัคะแนนจากแบบทดสอบ  ฉบบั คือ GSRS  RPS 

และ SCS   ตวัแปรทีทาํนายความรับผิดชอบต่อสังคมไดแ้ก่ สมรรถภาพในการช่วยเหลือตวัเอง  
พฤติกรรมความเห็นแก่ตวั  ความสัมพนัธ์ในครอบครัว  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและ
วฒันธรรม  เห็นความสําคญัของศาสนาหรือสิงยึดเหนียวจิตใจ  การเขา้ร่วมกิจกรรมในโบสถ์  การ
ให้คาํแนะนาํเกียวกบัประสบการณ์ทีผ่านมาของตนเองการให้บริการส่วนรวมและเพศ  ผลการศึกษา
พบว่า การเข้าร่วมบริการส่วนรวมรายได้ของครอบครัวการให้ความสําคญัของศาสนาและเพศ
สามารถทาํนายความรับผดิชอบต่อสังคมไดสู้ง72    

 ซาวาทซ์ (Schawartz) ไดศึ้กษาทศันคติและพฤติกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นกัเรียน  กลุ่ม คือ นกัเรียนทีอยูใ่นชนบท  นกัเรียนทีอยูบ่ริเวณรอบเมืองและนกัเรียนทีอยูใ่นเมือง  
เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นการสังเกต  สอบถาม  สัมภาษณ์  และการสร้างบทบาทสมมุติ  ผลการศึกษา
พบว่า  นกัเรียนทีอยู่ในโรงเรียนทีต่างมีทศันคติดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมไม่แตกต่างกนั  และ
พบว่าครอบครัวและเพือนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับทัศนคติความรับผิดชอบต่อสังคมของ
นกัเรียน73 

บอลเดอสัน (Balderson) ไดศึ้กษาผลการจดัรูปแบบเพือพฒันาความรับผิดชอบต่อตนเอง
ของนกัเรียน  กลุ่มคือ  กลุ่มทีมีความรู้สึกทีดีต่อสังคมกบักลุ่มทีมีความรู้สึกไม่ดีกบัสังคม  โดยการ

                                                 
71 Jay  Richardson  Cooper, “Social Responsibility and Types of Service Learning : A 

Comparison of Curricular Service Learning,  Co- Curricular Service Learning,  and Traditional 

Community Service,” Dissertation Abstracts International  63,  ( December, 2002):  2155-A. 
72 Kordell  Nolton  Kennemer, “Factors  Predicting  Social  Responsibility in College 

Students,” Disseration  Abstracts International  63,  ( August 2002) : 1087-B. 
73 Jacqueline Kay Schwartz, “The Early Adolescent Experience of Developing Social  

Responsibility: A Psycho-philosophical Perspective,”  Dissertation   Abstracts International  

63, 10 (April  2003) :  3486. 
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ใชก้ารจดักระทาํ   รูปแบบ  คือ  ABAD  ACDA  และ ADA โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนเกรด   
และเกรด    จากนกัเรียนทีมีพืนฐานทางการเรียนต่างกนั  ผลการศึกษาพบวา่  รูปแบบทีสร้างขึนมี
ประสิทธิภาพทาํให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองสูงขึน  และสามารถแก้ปัญหาทางด้าน
ทกัษะทางสังคมสูงขึน74 
 

การจัดศึกษาของโรงเรียนคาทอลกิ 

 

เป้าหมายและพนัธกจิของโรงเรียนคาทอลกิ 

โรงเรียนคาทอลิกมีเป้าหมายหลกั   ประการ คือ75 

           . เพือร่วมพนัธกิจแห่งการไถ่กูข้องพระศาสนจกัร(Contribution of Catholic school 

towards the Salvific Mission of the Church)   Daniel Wesley Balderson       
                   พระศาสนจกัรจึงมีหน้าทีประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า  “กล่าวคือ พระศาสนจกัร
จะตอ้งทาํการประกาศข่าวดีแห่งความรอดให้แก่มนุษยทุ์กคน จะตอ้งสร้างมนุษยใ์หม่ในพระคริสตเจา้
โดยอาศยัศีลลา้งบาป และสอนเขาเหล่านนัให้เจริญชีวิตอยา่งเป็นผูที้ตระหนกัดีวา่ตนคือบุตรของ
พระเจา้(โรงเรียนคาทอลิก ขอ้ ) 
                  เพือเป็นการสานต่อพนัธกิจแห่งการไถ่กู(้ของพระเยซูเจา้) ก่อนอืนหมวดพระศาสนจกัร
ใชว้ิถีทางทีพระเยซูคริสตเจา้ทรงมอบไวใ้ห้ นอกจากนนัพระศาสนจกัรยงัใชว้ิถีทางอืนๆอีก ซึงใน
ต่างกาลเวลาและต่างวฒันธรรมได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีประสิทธิภาพและช่วยให้ประสบ
ความสาํเร็จในการพฒันาบุคคลทงัครบ  (โรงเรียนฯ ขอ้ ) 
                “โรงเรียนคาทอลิก” เป็นองคป์ระกอบส่วนหนึงแห่งพนัธกิจการไถ่กูข้องพระศาสนจกัร 
โดยเฉพาะอยา่งยงิในการศึกษาเกียวกบัความเชือ พระศาสนจกัรทาํหนา้ทีของตนโดยการสนบัสนุน
บรรดาบุตรของตนให้มีความตืนตวัและตระหนกัอยา่งเต็มทีถึงการเกิดใหม่ของพวกเขาสู่ชีวิตใหม่ 

                                                 
74 Balderson Daniel  Wesley.  “ The   Effects  of  Personal  Accountability  and   Personal  

Responsibility  Model  on  Urban Elementary  Student  Positive Social  and  Off-task  Behaviors, 

”  Masters  Abstracts International  42( ) : 746 : June,  2004. 
75 วชัศิลป์   กฤษเจริญ,  เป้าหมายและพนัธกจิของโรงเรียนคาทอลกิ,  เขา้ถึงเมือ    

มีนาคม  ,  เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.ratchaburidio.or.th/main/index.php/ground/ -
ground  
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เมือใดทีข่าวดีของพระคริสตเจา้หยงัรากลึกลงไปในสติปัญญาและชีวิตของสัตบุรุษ เมือนนัแหละ
โรงเรียนคาทอลิกจึงพบคาํจาํกดัความของตน  (โรงเรียนฯ ขอ้ ) 

. เพือเป็นศูนยก์ลางในการฝึกอบรมมนุษย(์The School as a Centre of Human Formation) 

                 พนัธกิจพิเศษของโรงเรียนคาทอลิก คือ เป็นสถานทีสําหรับการอบรมแบบบูรณาการ
อยา่งเป็นระบบ “เป็นการพฒันาคนจากภายใน ปลดปล่อยนกัเรียนให้เป็นอิสระจากเงือนไขต่างๆที
กีดขวางพวกเขามิใหบ้รรลุถึงการเป็นบุคคลทีสมบูรณ์” (โรงเรียนฯ ขอ้ ) 
                โรงเรียนจาํเป็นตอ้งพฒันาตนเองให้เป็นโรงเรียนเพือการอบรมอย่างแทจ้ริง  โรงเรียน
จะตอ้งพฒันาบุคคลใหเ้ป็นผูที้รับผดิชอบ และรู้จกัควบคุมตนเองจากภายใน รวมถึงให้สามารถทีจะ
เลือกไดอ้ยา่งเสรีแต่สอดคลอ้งกบัมโนธรรมของตน (โรงเรียนฯ ขอ้ ) 
                โรงเรียนคาทอลิกมีหน้าทีเฉพาะทีจะตอ้งอบรมนกัเรียนตามหลกัคริสตธรรมอย่างครบ
สมบูรณ์และงานนีมีความสําคัญอย่างยิงยวดสําหรับทุกวนันีเพราะเหตุแห่งความบกพร่องใน
ครอบครัวและสังคม (โรงเรียนฯ ) 
                อาศยัการอบรมพระคริสตธรรม โรงเรียนช่วยสร้างมโนธรรมให้นกัเรียนในฤทธิกุศลแห่ง
ความรัก ซึงอาจจะกล่าวไดว้า่เป็นจิตตารมณ์ของการมอบชีวิตตนเองทีเปลียนผูมี้คุณธรรมให้เป็น
คนของพระคริสตเจา้ (โรงเรียนฯ ขอ้ ) 
               โรงเรียนคาทอลิกจะตอ้งไดรั้บการหล่อเลียงและแรงบนัดาลใจอยา่งสมาํเสมอจากแหล่งกาํเนิด
แห่งชีวิตนันคือ พระวาจาทีช่วยให้รอดแห่งพระคริสตเจ้าทีบนัทึกไวใ้นพระคัมภีร์และธรรม
ประเพณี(โรงเรียนฯ ขอ้ ) 
               โรงเรียนคาทอลิกจะสูญเสียจุดมุ่งหมายของตนไปถา้หากไม่มีการอา้งอิงถึงพระวรสาร
และการพบกบัพระคริสตเจา้อยา่งสมาํเสมอ(โรงเรียนฯ ขอ้ ) 
              เป้าหมายของการศึกษามิใช่มีไวเ้พือให้ได้มาซึงอาํนาจ หรือความเจริญทางวตัถุหรือ
ความสาํเร็จ แต่เป็นการเรียกร้องใหเ้รารับใชแ้ละมีความรับผดิชอบต่อผูอื้น(โรงเรียนฯ ขอ้ ) 
           .เพือเป็นสถานทีใหก้ารศึกษา(The Education of the Catholic School) 

              โรงเรียนคาทอลิกเป็นสถานทีเพือให้การศึกษาทีครบครันแก่นักเรียน ให้นักเรียนของ
โรงเรียนคาทอลิกเป็นทงั “คนเก่ง” และ “คนดี”  นกัเรียนตอ้งเรียนเก่ง “โรงเรียนคาทอลิกจึงควรมี
ความสามารถในการมอบเครืองมือในการแสวงหาความรู้ทีเยาวชนตอ้งการ เพือทีจะมีสถานะใน
สังคม ซึงมกัเนน้ทกัษะทางดา้นเทคนิคและวทิยาศาสตร์” 

              แต่ทีสําคญัว่าคือเป็นคนดี “ในเวลาเดียวกันและเหนือสิงใด โรงเรียนคาทอลิกจะต้อง
สามารถให้การอบรมแบบคริสตที์มนัคงแก่พวกเขา”(โรงเรียนคาทอลิกขณะกาํลงักา้วสู่สหสัวรรษ   
ทีสาม ขอ้ ) 
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             จุดมุ่งหมายของการเรียนวิชาการต่างๆนันนอกจากจะได้ความรู้เฉพาะศาสตร์นันๆแล้ว 
นกัเรียนจะตอ้งได้รับคุณค่าและความจริงทางด้านจริยธรรมโดยผ่านทางศาสตร์นนัดว้ย “ศาสตร์
ต่างๆจะทาํให้นักเรียนได้รับทกัษะ ความชาํนาญ วิชาความรู้ วิธีการทางสติปัญญา และทศันคติ
เกียวกับจริยธรรมและสังคม ซึงจะช่วยพฒันาบุคลิกภาพของนักเรียนแต่ละคน..จุดหมายของ
วชิาการมิไดอ้ยูเ่พียงแต่จะใหไ้ดม้าซึงความรู้เท่านนั แต่เป็นการบรรลุถึงคุณค่าและการพบความจริง
สูงสุด” (โรงเรียนฯ ขอ้ ) 
              ในการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนนนั โรงเรียนคาทอลิกจะตอ้งมุ่งมนัอย่างจริงจงัทีจะ
จดัหลกัสูตรเพือการพฒันาคนทงัครบ ครูผูดู้แลทุกหมวดวิชา เช่น มานุษยวิทยา ชีววิทยา จิตวิทยา 
สังคมวิทยา และวิชาปรัชญา ตอ้งนาํเสนอภาพทีเป็นองคร์วมของมนุษยอ์ยา่งครบถว้น โดยรวมเอา
มิติทางศาสนาไวด้ว้ย นกัเรียนควรไดรั้บการช่วยเหลือใหม้องมนุษยใ์นฐานะสิงสร้างทีมีชีวิตทงัฝ่าย
ร่างกายและจิตใจ เพราะเราแต่ละคนมีวิญญาณทีเป็นอมตะ” (มิติด้านศาสนาของการศึกษาใน
โรงเรียนคาทอลิก ขอ้ ) 

 

จิตตาภิบาล เอกลกัษณ์ของการศึกษาคาทอลกิ  

           จิตตาภิบาล มาจากคาํศพัทภ์าษาองักฤษวา่ “Chaplain” หรือ “Chaplaincy” ซึงพฒันามาจาก
คาํศพัท์ “Chapel” หมายถึง “วดัน้อย” หรือ “วดัประจาํสํานักพระราชวงั หรืออารามนกับวช” 

พระสงฆที์ทาํหนา้ทีจิตตาภิบาล จะทาํหนา้ทีดูแลเอาใจใส่ต่อการปฏิบติัศาสนจกัร หรือชีวิตในฐานะ 
ศาสนิกชน โดยเนน้การร่วมพิธีกรรมและรับศีลศกัดิสิทธิ เพือการฟืนฟูและรักษาความสัมพนัธ์อนัดี
งามระหว่างมนุษยก์บัพระเจา้ เช่นเดียวกบัการสอนพระธรรมคาํสอนแก่เยาวชนและผูใ้หญ่ของ   
กลุ่มคนหรือชุมชนนันๆ งานจิตตาภิบาล   มีความสําคญัในกระบวนการจดัการศึกษาเพราะเป็น
กระบวนการเนน้คุณค่าของ “ชีวติจิต” ใหเ้ป็นหลกัสาํคญัของการพฒันามนุษยใ์นดา้นอืนๆ76 
  

แนวคิดทางการอภิบาลของพระศาสนจักร  

              จิตตาภิบาล เดิมเรียกว่า งานอภิบาลดูแลคริสตชนเฉพาะกลุ่ม ซึงพระศาสนจกัรจะแต่งตงั
พระสงฆ์หรือศาสนบริการให้ทาํหน้าทีนีโดยเฉพาะ เรียกว่า “จิตตาธิการ” เช่น จิตตาธิการใน        
กองทหาร หรือจิตตาธิการอารามนกับวช ฯลฯ 

                                                 
76 กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, จิตตาภิบาล เอกลกัษณ์ของ

การศึกษาคาทอลิก อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, เขา้ถึงเมือ   มีนาคม  , เขา้ถึงไดจ้าก   

http://www.edba.in.th/EDBA_Soul/identity.html 
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              ต่อมา ภารกิจด้านการอภิบาลสัตบุรุษ เริมมีงานเฉพาะด้านเพิมมากขึน เช่นงานอภิบาล
เยาวชน งานกลุ่มกิจการคาทอลิก ไดแ้ก่ คณะพลมารี คณะวนิเซนต ์เดอ ปอล คณะพลศีล จึงตอ้งการ
พระสงฆ์หรือผูท้าํหน้าที จิตตาธิการ เพือเป็นผูก้าํกบัจิตตารมณ์และคาํสอนของพระศาสนจกัรใน
ขบวนการคาทอลิกนนัๆ เป็นทีปรึกษาและให้คาํแนะนาํ และผูต้ดัสินหรือชีขาดเกียวกบัหลกัธรรม
หรือเทวศาสตร์ สัจธรรมเพือใหส้มาชิกไดเ้ขา้ใจและสามารถปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

              ปัจจุบนั สถานศึกษามีความตอ้งการบุคลากรของพระศาสนจกัรทาํหน้าที “จิตตาธิการ” 

ประจําสถานศึกษา เพือเป็นหลักสําหรับการจัดการศึกษา เป็นทีปรึกษาในการตัดสินปัญหา            
อนัเกียวเนืองหลกัธรรมคาํสอนและจิตตารมณ์ของพระศาสนจกัร กบัสถานการณ์ทางสังคมทีมี
ความแตกต่าง หลากหลายและได้รับอิทธิพลทางอารยธรรมและศีลธรรมทีหลงไปกับกระแส     
“วตัถุนิยม  บริโภคนิยมและปัจเจกนิยม” โดยละเลยคุณค่าและศกัดิศรีของมนุษยแ์ละสังคม แต่ดว้ย
อิทธิพลของงานอภิบาลสัตบุรุษ และมุ่งแนวคิดด้านความเอาใจใส่ หรือความเป็นบิดา มากกว่า        
การเป็นนกัปกครอง จึงนิยมเรียก “จิตตาภิบาล”77 
 

บทบาทหน้าทจิีตตาภิบาลในสถานศึกษา  
         งานจิตตาภิบาลจึงเป็นพนัธกิจของบุคคลแห่งพระศาสนจกัร และงานสาํคญัทีเสริมสร้างให้
การศึกษาเป็นเครืองมืออนัทรงคุณค่าของการแพร่ธรรม หรือการประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบนั
ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน  
        .จิตตาภิบาลกบัการจดัการศึกษา 
            ระบบการจดัการศึกษาคาทอลิกมีธรรมชาติการศึกษาทีมุ่งเนน้คุณค่า และความสาํคญัของ
มนุษย ์และเป็นกระบวนการพฒันามนุษยเ์พือเป็นบุคคลทีสมบูรณ์ ตามคาํสอนแห่งพระวรสารของ
พระเยซูคริสตเจา้และพระศาสนจกัร 

                .1  เนน้ความสาํคญัของครู เป็นความสาํคญัลาํดบัแรกในการจดัการศึกษา 
                .   ใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาดา้นจิตใจและอภิบาลเอาใจใส่นกัเรียน การปฏิบติั
ศาสนกิจและหนา้ทีตามขอ้กาํหนดของศาสนาเพือเป็นศาสนิกชนทีดีในขณะทีตระหนกัดีวา่
ผูบ้ริหารตอ้งเป็นแบบอยา่งทีดีแก่ครูและนกัเรียนดว้ย 

               .   เนน้การอภิบาลโดยใหค้วามสาํคญัต่อการจดับรรยากาศของโรงเรียน เพือส่งเสริมการ
เรียนรู้ และพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 

               .   ส่งเสริมและอภิบาลเอาใส่ใจต่อชีวติ ปลูกฝังค่านิยมทีดีแห่งการรับใช ้และการบาํเพญ็
ประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัเพือเป็นสมาชิกของสังคมและพลเมืองทีดีของประเทศ 

                                                 
77 เรืองเดียวกนั. 
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               .   ส่งเสริมการทาํงานร่วมกบัผูอื้น เน้นความรับผิดชอบหน้าที และมีความสัมพนัธ์ทีดี 
ต่อกนั   แมจ้ะนบัถือศาสนาหรือมีบุคลิกลกัษณะวฒันธรรมต่างกนับนพืนฐานของคุณภาพและจิตใจ    
ดีงาม 

            . จิตตาภิบาลกับการสอนคาํสอนและกิจการแพร่ธรรมเยาวชน  ภารกิจของการอภิบาล
นกัเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา มุ่งเน้นพฒันาให้เป็นสนามแห่งการแพร่ธรรม แสดงออกโดย
ความเอาใจใส่ในการจดัการสอนหรือศึกษาพระธรรมคาํสอน และกิจกรรมฝึกฝน และอภิบาลเยาวชน
ในสถานศึกษา ให้เยาวชนได้พฒันาตนเองเต็มศกัยภาพของแต่ละบุคคลและเต็มความสามารถของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาทีรับผดิชอบ 

         . จิตตาภิบาลกับการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในหลักสูตรและการเรียนการสอน          
อคัรสังฆมณฑล กรุงเทพฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของหลกัสูตรการศึกษา และกระบวนการเรียน       
การสอนทีมุ่งเน้นการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งแทจ้ริง 
ในระบบการศึกษาทงั  ประเภทคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั ในทุกระดบัการศึกษา 
             .  จิตตาภิบาลกบัการจดักิจกรรมและการปกครองนกัเรียน 

             .  จิตตาภิบาลกบักระบวนการศาสนสัมพนัธ์และวฒันธรรมสัมพนัธ์ 

             .  จิตตาภิบาลผูแ้ทนพระศาสนจกัรในสนามการศึกษาอบรม 

             .  จิตตาภิบาลกบัการอภิบาลบุคลากรและชุมชนโรงเรียน 

             .  จิตตาภิบาลกบัชีวติเยาวชน ผูเ้ป็นอนาคตของสังคม78 

 

กรอบงานหลกัของงานจิตตาภิบาล 

          เพือให้การจดัการศึกษาของโรงเรียนตอบสนองต่อปรัชญาของการจดัการศึกษาคาทอลิก      
ทีมุ่งเน้นในการพฒันาผูเ้รียนไปสู่ความเป็นบุคคลทีสมบูรณ์ ทงัร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา และวญิญาณ ภายใตบ้รรทดัฐานของจิตตารมณ์แห่งความรักและการรับใช ้  จึงไดก้าํหนด
กรอบงานหลกั 6 กรอบงาน ดงันีคือ79 

 

 

                                                 
78 เรืองเดียวกนั. 
79  กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ,  กรอบงานหลักของงานจิตตา ภิบาล, 

เขา้ถึงเมือ  มีนาคม  ,   เขา้ถึงไดจ้าก http://www.edba.in.th/EDBA_Soul/incumbency.html    



 

64 

  1. กรอบงานดา้นอภิบาล 

                  เป็นงานทีสร้างความศกัดิสิทธิ การอบรมสังสอนและการปกครองดูแลเด็ก และเยาวชน
ทุกคนทงัทีเป็นคริสตชนและไม่ใช่คริสตชน รวมทงับุคลากรทุกคนในโรงเรียน และผูป้กครอง 
กรอบงานดา้นการอภิบาลประกอบดว้ย  2 งานหลกัทีสาํคญัคือ 

                  1.1   งานดา้นพระวาจา หรือการสอนคริสตศาสนธรรม 

                         1.1.1   งานพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

                         1.1.2   งานสร้างสัมพนัธ์ชุมชน ผูป้กครอง วดั และโรงเรียน 

                         1.1.3   งานปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรคริสตศาสนธรรม (คาํสอน) 
                 1.2   งานดา้นศีลศกัดิสิทธิ 

                        1.2.1   งานการใหค้วามรู้ 

                        1.2.2   งานการเตรียมและใหบ้ริการดา้นศีลศกัดิสิทธิ 

                        1.2.3   งานการใหค้าํแนะนาํดูแลเอาใจใส่ฝ่ายจิต 

                        1.2.4  งานดา้นพิธีกรรม 

                        1.2.5  งานดา้นกิจกรรม 

  2.  กรอบงานดา้นการประกาศข่าวดี 

                     เป็นงานในการเผยแผ่ข่าวดี และการประกาศข่าวดีทีเน้นการเป็นประจกัษ์พยานถึง  
พระคริสตเจา้และข่าวดีแห่งความรอดของพระองค์อยา่งเป็นรูปธรรม ทีจะสามารถทาํให้แผ่ขยาย
และซึมซับเข้าไปสู่วิถีการดําเนินชีวิตของผู ้อืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานด้านแพร่ธรรม
ประกอบดว้ย   3   งานหลกั  คือ 

            2.1  งานดา้นจริยธรรม 

                   2.2  งานดา้นศาสนา 
                         2.2.1   งานศาสนสัมพนัธ์ 

                            2.2.2   งานศาสนิกสัมพนัธ์ 

                                 2.2.3   งานดา้นกิจกรรมและโครงการ 

3. กรอบงานดา้นสังคมสงเคราะห์ 

                  เป็นงานทีเป็นพยานถึงความรักและจิตตารมณ์แห่งการรับใช ้ทีแสดงให้เห็นวา่พระศาสนจกัร
จะตอ้งอยู่เคียงขา้งคนยากจนเช่นเดียวกบัพระคริสตเจา้ ดว้ยเหตุนี เด็ก เยาวชนทุกคน จึงมีโอกาส    
เท่าเทียมกันในการเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก และโดยเฉพาะอย่างยิง เด็กเยาวชน
คาทอลิกทุกคนควรจะตอ้งได้มีโอกาสเขา้เรียนในโรงเรียนคาทอลิกเพือเขาจะได้ รับการปลูกฝัง 
ส่ง เสริม  และพัฒนา  ความเชือ  ความศรัทธา  ทีจะส่งผลต่อการพัฒนาชีวิตฝ่าย จิต  และ                     
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การนําไปสู่การเป็นคริสตชนทีดีต่อไปในอนาคต งานด้านนียงัเป็นการตอบสนองต่อนโยบาย        
ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ในอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทีตอ้งเป็นโรงเรียนทีจดัการศึกษา
โดยปราศจากเงินกินเปล่า งานช่วยเหลือผูย้ากไร้ดา้นการศึกษา ประกอบดว้ย 

              3.1  การใหโ้อกาสในการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก 

             3.2  งานการใหทุ้นการศึกษา 
               3.3  งานดูแลเอาใจใส่ใหค้วามช่วยเหลือเป็นรายกรณี 

              3.4  งานจดัเตรียมบุคลากรดา้นสังคมสงเคราะห์ 

              3.5  การจดัการศึกษาสาํหรับผูด้อ้ยโอกาสและจดัการศึกษาพิเศษสาํหรับ                
ผูบ้กพร่องทางร่างกาย 

              3.6  การใชท้รัพยากรและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

             3.7  งานดูแลเอาใจใส่และใหก้ารสนบัสนุน นกัเรียนทีจบชนัสูงสุดของโรงเรียน 

4. กรอบงานดา้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

         งานดา้นวิชาการและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ถือเป็นหวัใจสําคญัของการจดัการศึกษา 
จุดเน้นของงานด้านวิชาการของโรงเรียนในอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯมุ่งเน้นทีจะให้ผูเ้รียนได้
พฒันาในทุกมิติตามจิตตารมณ์ของปรัชญาการศึกษาคาทอลิก ทีมุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนไปสู่ความ
สมบูรณ์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และทีสําคัญคือ             
จิตวญิญาณของความดี ดว้ยเหตุนี จุดเด่นและเป้าหมายของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ก็คือการมุ่งให้
ผูเ้รียนมีคุณธรรมนาํความรู้คู่ความสุข 

            กรอบงานด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้จะต้องร่วมมือกับฝ่ายวิชาการของโรงเรียน          
การมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้ได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพตามความสามารถของผูเ้รียนให้ผูเ้รียนมี
สุนทรียภาพในชีวติไม่วา่จะเป็นสุนทรียภาพในดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา และสุนทรียภาพในดา้นความ
สงบฝ่ายจิตใจ รวมไปถึงการมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้สามารถนาํคุณค่าของความดี ความรู้ และทกัษะ
ความสามารถต่างๆทีได ้รับการฝึกฝนนําไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได้  กรอบงานด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเนน้พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ในเรืองต่อไปนี คือ 

               4.1  การบูรณาการจริยธรรมในทุกกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                        4.2  การนาํคุณค่าพระวรสารลงสู่กิจกรรมการเรียนรู้ 

                        4.3  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

                         4.4  จดัหลกัสูตรครอบครัวศึกษาใหเ้หมาะสมกบัวยั 
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5. กรอบงานดา้นบรรยากาศ สิงแวดลอ้ม ทรัพยากร 

                 เป็นงานทีเนน้การสร้างบรรยากาศและสิงแวดลอ้มทีเอือใหผู้เ้รียน บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผูป้กครอง และผูที้มาติดต่อกบัโรงเรียน สามารถสัมผสัไดถึ้งบรรยากาศและสิงแวดลอ้มที
แสดงออกถึงความสงบ ความรักความเอืออาทร และจิตตารมณ์ของการรับใช ้ซึงตอ้งเป็นบรรยากาศ
และจุดเด่นอีกประการหนึงของโรงเรียนในอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รวมไปถึงบรรยากศของการ
ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาไทย นอกจากนนัยงัเป็นงานทีมุ่งเนน้ในการจดัการ
และบริหารทรัพยากรของโรงเรียนทีจะเอือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนในทุกดา้น งานการสร้างและ   
จดับรรยากาศสิงแวดลอ้มและทรัพยากรประกอบดว้ยงานหลกั 2 ประการ คือ 

                      5.1 งานสร้างบรรยากาศและสิงแวดลอ้ม 

                      5.1.1   ความรักและการแบ่งปันตามพระวรสาร 

                      5.1.2   บรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตย 

                      5.1.3   การเสริมสร้างความเป็นหนึงเดียวกนัแทนการแข่งขนั 

                       5.1.4   บรรยากาศของการทาํงานเพือประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตวั 

                       5.1.5   การสร้างความสัมพนัธ์ 

                         5.1.6    จดับรรยากาศทีเอือต่อการส่งเสริมใหผู้เ้รียนรักและแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 

                            5.1.7    จดับรรยากาศและระบบการบริหารทีส่งเสริมความเอืออาทรและความสัมพนัธ์ 

ทีดี                        

  5.1.8  ปลูกฝังและส่งเสริมในเรืองการอนุรักษธ์รรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

                      5.1.9  สร้างบรรยากาศทีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของการเป็นโรงเรียนคาทอลิกที
สามารถสัมผสัได ้

                      5.2  งานการจดัทรัพยากร 

6. กรอบงานดา้นการจดัการมาตรฐาน 

                  เป็นงานทีมุ่งเนน้ในการจดัระบบและโครงสร้างการบริหารจดัการและจดัมาตรฐานดา้น
คุณธรรมจริยธรรม ทงันี เพือพฒันางานจิตตาภิบาลให้เป็นระบบทีมีโครงสร้าง แนวทางการพฒันา 
ระบบการติดตาม ประเมินเพือพฒันาไดอ้ยา่งเป็นระบบต่อเนือง งานดา้นการจดัการและมาตรฐาน
ประกอบดว้ยงานหลกั 2 งาน คือ 

                     6.1  งานการปรับระบบการบริหารและการจดัการ 

                     6.2  งานมาตรฐานจดัใหมี้สาํนกังานหรือหน่วยพฒันา 
ฝ่ายการศึกษาอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯกล่าวไวว้่า ขณะเดียวกนัพระศาสนจกัรคาทอลิก

แห่งประเทศไทย ไดก้าํหนดนโยบายปฏิบติั ขอ้ที 6 ทีวา่ “ ดาํเนินการให้สถานศึกษาเป็นสนามแห่ง
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การแพร่ธรรมมากขึนโดยใหก้ารอบรมและฟืนฟูชีวตินกัเรียน เยาวชน และบุคคลทีเกียวขอ้ง ในการ
ดาํเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ของพระคริสตเจา้เพือให้การศึกษาเป็นกระบวนการทีส่งเสริมศกัดิศรี
มนุษย ์สร้างคุณธรรม จริยธรรมและสันติในสังคมตามระบอบประชาธิปไตย ให้โอกาสแก่นกัเรียน
คาทอลิกและผูย้ากไร้ อีกทงัเนน้การมีส่วนร่วมระหวา่งบา้น วดั สถานศึกษาและชุมชน เพือใหทุ้กสถาบนั
และองคก์รไดเ้ป็นสนามแพร่ธรรมอยา่งแทจ้ริง” โรงเรียนคาทอลิกซึงเนน้การพฒันาคน จึงมีจิตตาภิบาล
ซึงหมายถึงบุคคลทีทาํหน้าทีเอาใจใส่ต่อคุณค่าชีวิตของบุคคลและกลุ่มบุคคลในความรับผิดชอบ     
ซึงหมายถึง ผูบ้ริหาร ครูและนักเรียนทุกคนในสถานศึกษา จิตตาภิบาลในโรงเรียนคาทอลิก             
มีหนา้ที  
               1. เนน้ความสาํคญัของครู เป็นความสาํคญัลาํดบัแรกในการจดัการศึกษา  
               2. ใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาดา้นจิตใจและอภิบาลเอาใจใส่นกัเรียน การปฏิบติัศาสนกิจ
และหนา้ทีตามขอ้กาํหนดของศาสนาเพือเป็นศาสนิกชนทีดี ในขณะทีตระหนกัดีวา่ผูบ้ริหารตอ้ง
เป็นแบบอยา่งทีดีแก่ครูและนกัเรียนดว้ย  
                3.  เนน้การอภิบาลโดยใหค้วามสาํคญัต่อการจดับรรยากาศของโรงเรียน เพือส่งเสริม    
การเรียนรู้ และพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม   
                4.  ส่งเสริมและอภิบาลเอาใจใส่ต่อชีวิต ปลูกฝังค่านิยมทีดีแห่งการรับใช ้และการบาํเพญ็
ประโยชน์ ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั เพือเป็นสมาชิกของสังคมและพลเมืองทีดีของประเทศ     
                 5.  ส่งเสริมการทาํงานร่วมกบัผูอื้นเนน้ความรับผดิชอบต่อหนา้ทีและมีความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั
แมจ้ะนบัถือศาสนาหรือมีบุคลิกลกัษณะวฒันธรรมต่างกนั บนพืนฐานของคุณภาพและจิตใจดีงาม80  

จรัล    ทองปิยะภูมิ  กล่าวโดยสรุปวา่  โรงเรียนคาทอลิกเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือกลุ่ม
บุคคลทีผูกพนักันโดยความคิดและอุดมคติร่วมกัน ความเป็นชุมชนนีแสดงออกมาสะท้อนถึง      
พระหัสธรรมประชากรของพระเจ้า และพระวรกายทิพย์ของพระคริสต์ โรงเรียนเป็น Loving 

Community หมายถึง โรงเรียนทีปฏิบติั “บญัญติัแห่งความรัก” นีเป็นหัวใจของคุณค่าแห่งพระวร
สารโรงเรียนเป็น Caring Community บรรยากาศหลกัมิใช่บรรยากาศของระเบียบวนิยัแต่บรรยากาศ
หลกัตอ้งเป็นบรรยากาศครอบครัวทีนกัเรียนได้รับการตอ้นรับการเอาใจใส่” การทีนกัเรียนเขา้เรียน         
ในโรงเรียนคาทอลิก เขาจะได้รับการศึกษาอบรมด้วยจิตตารมณ์แห่งความรักตามแบบฉบบัของ      
พระคริสต์เจา้ การแสดงออกของ ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายทีอุทิศตนเป็นพยานถึง

                                                 
80 ฝ่ายการศึกษาอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, คู่มือแนวทางการพฒันางานจิตตาภิบาล

ของ โรงเรียนในอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ: พี.ที.เอ. เบสท ์ซพัพลาย, ), 20 – 31. 
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ความรัก ความเขา้ใจ ซึงเป็นการเสริมส่วนทีขาดจากวิกฤตทางสังคม การไหลบ่าของวฒันธรรม     
ขา้มชาติ ปัญหาทางศีลธรรม จริยธรรม ปัญหาของเยาวชนในปัจจุบนั บรรยากาศทางกายภาพและ       
การอบรมทีเน้นคุณค่าทางศีลธรรม จริยธรรม ศกัดิศรีของความเป็นมนุษย  ์การให้เกียรติแก่กัน    
และกนั ฯลฯ โดยทีมีจุดมุ่งหมายในการพฒันามนุษยจ์าภายใน เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ความซือสัตย ์ฯลฯ81 

วิวฒัน์   แพร่สิริ ทาํการวิจยัเรืองวิวฒันาการและอนาคตภาพของการศึกษาคาทอลิกกบัการ
พฒันาสังคมไทย พบวา่ ววิฒันาการของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย เริมในปี พ.ศ.  สมยั
อยุธยา มิชชนันารีไดจ้ดัการศึกษาและเผยแผ่ศาสนาแก่คนไทย หลกัสูตรและวิธีการเรียนการสอน
เป็นแบบยุโรป ยึดปรัชญาการศึกษาและคาํสอนศาสนาเป็นหลกัการจดัการศึกษา มีวตัถุประสงค์
เพือฝึกอบรมพระสงฆ์พืนเมืองเป็นหลกั และเป็นเครืองมืออบรมสอนศาสนาคริสต์แก่ผูส้นใจ 
จดัแบ่งเป็น  ยุค คือ ยุคก่อนการก่อตวั ยุคก่อตวั ยุครุ่งเรืองเฟืองฟู และยุคเสือม สมยัธนบุรีและ
รัตนโกสินทร์ มิชชนันารีไดจ้ดัการศึกษาต่อเนืองจากสมยัอยุธยา มีพฒันาการศึกษาในรูปแบบใหม่ 
เน้นบริบททางสังคมและวฒันธรรม และการจดัการศึกษาแบบทนัสมยั เพือสนบัสนุนการปฏิรูป
การศึกษาและการพัฒนาสังคมไทย ซึงแบ่งเป็น  ยุค คือ ยุคก่อนการฟืนฟู ยุคฟืนฟู  ยุคคืนชีพ               
ยุคผูห้ว่าน และยุคแตกหน่อ ต่อกิง สิงทีคน้พบคือ การศึกษาคาทอลิกเป็นการศึกษาทียึดปรัชญา
การศึกษาและคาํสอนศาสนาเป็นหลกัในการจดัการศึกษา เป็นตน้แบบการศึกษาในระบบ และมี
กระบวนการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมทีเป็นแบบอย่างดีสําหรับการศึกษา ภารกิจและอนาคต
ภาพของการศึกษาคาทอลิก เป็นการจัดการศึกษาทีผสานหลักคาํสอนศาสนา เน้นบูรณาการ
คุณธรรมในกระบวนการจดัการศึกษา   บนหลกัปรัชญาการศึกษาและคาํสอนศาสนา ในการรับใช้
สังคม ตามบริบทพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติและการพฒันาสังคมไทย82 

วิศิษฐ์   ศรีวิชยัรัตน์ และคณะ ทาํการวิจยัเรือง บทบาทการจดัการศึกษาในเครือคาทอลิก 
พบว่า พืนฐานของการศึกษาคาทอลิก มีลกัษณะมุ่งเน้นการอบรมคน รวมทงัการใส่ใจในการจดั
บริบทของโรงเรียนหรือสถานศึกษา และประสานการเรียนรู้และพฒันาการทุกอย่างเขา้ด้วยกนั 

                                                 
81 จรัล   ทองปิยะภูมิ,  โรงเรียนคาทอลกิเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

กรมศาสนา,  ),  46 -47. 
82 ววิฒัน์ แพร่สิริ, “ ววิฒันาการและอนาคตภาพของการศึกษาคาทอลิกกบัการพฒันา

สังคมไทย ”  (ดุษฏีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาพฒันศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, ),  ง. 
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เพือให้ผูเ้รียนบรรลุความเป็นมนุษยที์สมบูรณ์  การอบรมสังสอนเด็กและเยาวชน ให้เป็นบุคคลที
เปียมดว้ยคุณธรรมและความรู้ และเป็นพลเมืองดีของชาติ ตามหลกัคริสตธรรม เทิดทูนสถาบนัชาติ 
ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ถือเป็นเอกลักษณ์ของสถาบนัการศึกษาคาทอลิก แนวทางการจดั
การศึกษาคาทอลิก คือ คุณธรรมนาํความรู้คู่ความสุข ซึงเป็นแนวทางทีสภาการศึกษาคาทอลิก 
(ประเทศไทย) ใช้เป็นแนวทางสร้างยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลิตผลทีมี
คุณภาพตามแนวปรัชญาการจดัการศึกษาคาทอลิก การบริหารและการจดัการศึกษาคาทอลิก             
มีการจดัการศึกษาทุกระดบัการศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภท คือสถาบนัการศึกษาทีดาํเนินการโดย  
สังฆมณฑล  สถาบันการศึกษาทีดําเนินการโดยคณะนักบวชชาย  และนักบวชหญิง  และ 
สถาบนัการศึกษาทีดาํเนินการโดยฆราวาส การศึกษาคาทอลิกให้ความสําคญักบับุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นอย่างมากโดยเน้น เอกลักษณ์ของฆราวาสคาทอลิกในโรงเรียน การดาํรงชีวิตอย่างมี
เอกลักษณ์ การอบรมสําหรับฆราวาสผูเ้ป็นพยานถึงความเชือในโรงเรียน และการสนับสนุน
ฆราวาสทีทาํงานในโรงเรียนโดยพระศาสนจกัร ส่วนด้านทรัพยากรและการลงทุน การศึกษา 
การศึกษาคาทอลิกเนน้การช่วยเหลือซึงกนัและกนัโดยการกระจายทรัพยากรจากแหล่งทีมีไปสู่แหล่งที
ขาดแคลนเพือความเท่าเทียมในโอกาสการศึกษาของเยาวชน โดยมีสังฆมณฑลและคณะนักบวช
ดาํเนินการในการจัดสรรทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา  ด้านการนําเทคโนโลยีเพือ
การศึกษา การศึกษาคาทอลิกจะคาํนึงถึงจริยธรรมก่อนเทคโนโลยี โดยถือวา่มนุษยต์อ้งมาก่อนวตัถุ 
ชีวิตความเป็นอยู่มากกว่าสมบติัทีมี การใช้เทคโนโลยีจึงคาํนึงถึงการใช้ใน 3 ระดับ กล่าวคือ 
เทคโนโลยทีีเหมาะสม เทคโนโลยรีะดบักลาง และเทคโนโลยรีะดบัสูง83 

ลือชัย  จนัทร์โป๊ ทาํการวิจยัเรือง รูปแบบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน
อาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย พบวา่ปัจจยัทีมีอิทธิพลรวมต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี พนัธกิจและ
ยุทธศาสตร์ วฒันธรรมองค์การ ภาวะผูน้าํ บรรยากาศในการทาํงาน โครงสร้างองค์การ การดาํเนินงาน
ด้านการจดัการ การจูงใจ และระบบองค์การ สภาพของปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่ง            
การเรียนรู้ของโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารพบวา่ อยูใ่น
ระดบัมาก ซึงพบวา่ดา้นความเป็นเลิศของบุคคลอยูใ่นระดบัมากเนืองจากผูบ้ริหารโรงเรียนทีบริหารโดย

                                                 
83 วิศิษฐ์  ศรีวิชยัรัตน์, บุญเรือน  หมนัทรัพย ์และปรีชา  เมธาวสัรภาคย,์  บทบาทการจัด

การศึกษาเอกชนในเครือคาทอลิก ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.   (กรุงเทพฯ: 
สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย), ),   – . 
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บาทหลวง นกับวช ไดรั้บการศึกษาอบรมมาเป็นระยะเวลายาวนานและต่อเนือง รวมทงัเป็นผูอุ้ทิศตน
เพือผูอื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน และผูบ้ริหารทีเป็นฆราวาสตอ้งพฒันาศกัยภาพให้มีความกา้วหน้า
เพือความอยูร่อดในภาวะทีมีการแข่งขนัสูง และการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ดา้นรูปแบบวิธีการคิด 
เนืองจากภาวะในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจก่อปัญหาต่อการดําเนินงานของโรงเรียนในระดับ
อาชีวศึกษาเอกชนทีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมาก ทาํใหผู้ป้กครองไม่สามารถส่งบุตรเขา้เรียนไดม้ากเหมือน
ก่อนทาํให้การบริหารจัดการภายในต้องมีการปรับเปลียนการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์จริงโดยผูบ้ริหารและครูยอมรับการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เพราะรูปแบบวิธีคิดเก่าๆ 
ไม่เป็นเครืองประกนัความสําเร็จในปัจจุบนัได้แล้ว ตอ้งปรับเปลียน พฒันารูปแบบวิธีคิดให้เกิด  
การสร้างสรรคใ์หม่มียทุธศาสตร์ใหม่ เพือนาํมาปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพเป็นตน้84 

นิตยา   โจสรรคนุ์สนธิ   ทาํการวิจยัเรือง งานของจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิกทีส่งผลต่อ
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์ของผูเ้รียน พบว่า การปฏิบติังานของจิตตาภิบาล
โรงเรียนคาทอลิกโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก พฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมทีพึงประสงค์ของผูเ้รียนโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก การปฏิบติังานของ        
จิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิกทีส่งผลต่อพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์
ของผูเ้รียน คือ งานการสร้างและจดับรรยากาศ สิงแวดลอ้มและทรัพยากร  งานดา้นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ งานด้านการอภิบาล งานด้านการแพร่ธรรม และงานช่วยเหลือผูย้ากไร้ด้านการให้
การศึกษา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .0585 

พงษ์เกษม   สังวาลยเ์พ็ชร  ทาํการวิจยัเรือง บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมการใช้
หลกัธรรมคาทอลิกในสถานศึกษาสังกดัอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต 4 ผลการวิจยัพบว่า 
บทบาทของผูบ้ริหารทีปฏิบติัจริงในการส่งเสริมหลกัธรรมคาทอลิกในสถานศึกษาสังกดัอคัรสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ เขต 4 พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉลียมากไปนอ้ย 
ดังนี งานช่วยเหลือผูย้ากไร้ งานอภิบาล งานการจัดการมาตรฐาน งานการสร้างบรรยากาศ

                                                 
84 ลือชัย จนัทร์โป๊, “รูปแบบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอาชีวศึกษา

คาทอลิกในประเทศไทย”  (ดุษฏีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา 

บณัฑิตวทิยาลยั  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, ), ง. 
85 นิตยา โจสรรค์นุสนธิ, “งานของจิตตาภิบาลโรงเรียนคาทอลิกทีส่งผลต่อคุณธรรม

จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ของผู ้เ รียน” (ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา   บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร,  ),  ง. 
 



 

71 

สิงแวดลอ้มและทรัพยากร งานการจดักิจกรรมการเรียนรู้และอบรม และงานปฏิบติัธรรม ตามลาํดบั 
บทบาทของผูบ้ริหารตามความคาดหวงัในการส่งเสริมการใช้หลกัธรรมคาทอลิกในสถานศึกษา
สังกดัอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบั
จากค่าเฉลียมากไปน้อย ดังนี งานการจดัการมาตรฐาน งานอภิบาล งานการสร้างบรรยากาศ
สิงแวดลอ้มและทรัพยากร งานการจดักิจกรรมการเรียนรู้และอบรม งานช่วยเหลือผูย้ากไร้ และงาน
ปฏิบติัธรรม ตามลาํดบั บทบาทของผูบ้ริหารทีปฏิบติัจริงกบัความคาดหวงัในการส่งเสริมการใช้
หลกัธรรมคาทอลิกในสถานศึกษาสังกดัอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 ทงัในภาพรวมและ         
รายดา้นไม่แตกต่างกนั86 

ฉลองรัฐ สังขรัตน์ ทาํการวิจยัเรือง การมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียน
คาทอลิกในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่ พบวา่ การมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียน
คาทอลิกในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่ อยูใ่นระดบัมาก ทงันีเพราะผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ในการเป็น
ผูน้าํโดยยึดหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขนั
พืนฐานมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน แนวทางการกาํหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียนคาทอลิกใน
เครือสังฆมณฑลเชียงใหม่ ควรร่วมกนัศึกษาวิสัยทศัน์ของสังฆมณฑล ศึกษารายละเอียดในแม่บท
และทิศทางของพระศาสนจกัร ศึกษาสภาพของโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลเชียงใหม่ จดัทาํ
แผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน เน้นความรู้เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม และกาํหนดนโยบาย จดัทาํ
แผนพฒันา ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ให้สอดคล้องกนัโดยการนาํเอาหลกัธรรมคาํสอนของ      
พระศาสนจกัรคาทอลิกมาเป็นแนวทางในการกาํหนดวสิัยทศัน์87 

เอกชยั   ชิณโคตร ทาํการวิจยัเรือง วฒันธรรมองค์การของโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑล     
ในทศวรรษหนา้ พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสงัฆมณฑลในทศวรรษหนา้ควรมี
ลกัษณะดงัต่อไปนี ปรัชญาการศึกษาคาทอลิก คือการพฒันามนุษยใ์นทุกมิติ (Holistic) ทงัด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข วิสัยทศัน์ คือ เป็นสนามประกาศ
พระคริสตธรรม เป็นบา้นของทุกคน พนัธกิจคือ ปลูกฝังคุณค่าตามหลกัพระคริสตธรรม เป้าหมาย

                                                 
86 พงษเ์กษม  สังวาลเพช็ร, “บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมการใชห้ลกัธรรมคาทอลิก

ในสถานศึกษาสังกดัอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต 4”  (วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร, ),  ง. 
87 ฉลองรัฐ สังขรัตน์, “การมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียนคาทอลิกใน

เครือสังฆมณฑลเชียงใหม่”  (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร, ), ง. 
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คือ ผูเ้รียนเป็นศาสนิกทีดี เป็นเลิศดา้นความเป็นมนุษย ์เป็นคนเพือคนอืน ยุทธศาสตร์คือสร้างความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายกบัองคก์ารอืน มีโครงสร้างการบริหารแบบราบ บริหารแบบมีส่วนร่วม 
ยึดหลกัประชาธิปไตย เนน้การบริหารจดัการทีดี ครูมีจิตวิญญาณ บุคคลทีควรยึดเป็นแบบอยา่งคือ
คนทีมีคุณธรรมจริยธรรม มีอุดมการณ์ อุทิศตนเป็นแบบอย่างทีดี สัญลักษณ์ของโรงเรียนคือ        
พระเยซูเจา้ กางเขน โบสถ์ พระแม่มารีย ์นกับุญองคอุ์ปถมัภ์ เชือวา่มนุษยเ์ป็นสุดยอดของสิงสร้าง
ของพระเจ้าเป็นภาพลักษณ์ของพระองค์ เป็นพีน้องกัน มีคุณค่ามีศกัดิศรีเท่าเทียมกัน ยึดหลัก       
พระคริสตธรรม ไดแ้ก่ ความยติุธรรม ความรัก รับใช ้ไม่มีการแบ่งชนัวรรณะ อนุรักษแ์ละนาํคุณค่า
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามมาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั ส่งเสริมให้ทุกคน
ได้ปฏิบติัศาสนกิจอย่างเสรี นับถือศาสนาอยู่ในระดบัคุณค่ามิใช่อยู่ในระดบัพิธีกรรม เน้นหลัก  
ศาสนสัมพนัธ์ มีหลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตรทอ้งถิน เป็นหลกัสูตรบูรณาการ จดัการเรียน      
การสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั โรงเรียนเป็น “ประชาคม” สัมพนัธ์กันดีระหว่างผูบ้ริหาร 
บุคลากร นักเรียน ชุมชน รณรงค์ให้ทุกคนเคารพและสํานึกว่าตนเป็นส่วนหนึงของธรรมชาติ 
เทคโนโลยีเป็นของประทานจากพระเจ้าจึงควรนําเทคโนโลยีทีเหมาะสมมาใช้และต้องสร้าง
ภูมิคุม้กนัใหผู้เ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์สูงสุด88 

อรวรรณ    จนัทร์ชลอ ทาํการวิจยัเรือง การวิเคราะห์ตัวบ่งชีคุณภาพการจดัการศึกษา
โรงเรียนคาทอลิกสายสามัญในประเทศไทย พบว่า ตัวบ่งชีคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิกสายสามญัในประเทศไทย ทีบ่งบอกลกัษณะเฉพาะของโรงเรียนคาทอลิก พบตวัประกอบ      
ทีสําคญั 13 ตวัประกอบ 82 ตวับ่งชี แบ่งตามมาตรฐาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผูเ้รียน ประกอบดว้ย               
5 ตวัประกอบ จาํนวน 41 ตวับ่งชี ด้านครูผูส้อน ประกอบด้วย 2 ตวัประกอบ 10 ตวับ่งชี               
ดา้นผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 6 ตวัประกอบ 31 ตวับ่งชี89 

  อภิสิทธิ  กฤษเจริญ  ทาํการศึกษาวิจยัเพือพฒันารูปแบบการบริหารของโรงเรียนเอกชน
คาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทยในทศวรรษหน้า โดยการใช้เทคนิคการวิจยัอนาคต 

                                                 
88 เอกชยั ชิณโคตร, “วฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลใน 

 ทศวรรษหน้า”  (ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยับูรพา, ),  ง. 

89 อรวรรณ จนัทร์ชลอ, “ การวเิคราะห์ตวับ่งชีคุณภาพการจดัการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก 

สายสามญัในประเทศไทย ”  (ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร, ), ง. 
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(EDFR) ผลการวิจยัพบวา่ การพฒันารูปแบบการบริหารทีเหมาะสมกบัสภาพของโรงเรียนเอกชน
คาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลในประเทศไทยในทศวรรษหนา้ มี 3 รูปแบบ ดงันี 

             1. โรงเรียนคาทอลิก “การประกาศข่าวดี” ซึงเป็นพืนฐาน ด้านการวางแผน             
มีวตัถุประสงคคื์อ เป็นการสร้างมนุษยสู่์ความสมบูรณ์เหมือนพระคริสตเจา้ กล่าวคือ การเป็นมนุษย์
สมบูรณ์  ดา้นการจดัองคก์ารทีให้ความสําคญักบั “การแพร่ธรรม” ดา้นการนาํเป็นผูอ้ภิบาลทีดี คือ 
เป็นตน้แบบของผูที้มีอุดมการณ์แห่งความรักและการรับใช ้ตามจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร ดา้นการ
กาํกบัดว้ยการสร้างมาตรฐานคาทอลิกร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนคาทอลิก การประเมินตามมาตรฐาน
โรงเรียนคาทอลิก ซึงเป็นมาตรฐานทีบ่งชีถึงคุณธรรมจริยธรรม ทงัดา้นผูเ้รียน ดา้นครู ดา้นผูบ้ริหาร 

            2. โรงเรียนเอกชนคาทอลิก “เครือข่าย” ซึงเพิมเติมดา้นการวางแผนดว้ยสร้างความ
ร่วมมือในระหว่างโรงเรียนคาทอลิก และโรงเรียนอืน ๆ องค์กร และหน่วยงานต่างๆ และ           
การบูรณาการแบบสหวิทยาการ ดา้นการจดัองค์การมีการจดัองคก์ารเพือรองรับเครือข่าย ดา้นการนาํ 
นอกจากเป็นผูอ้ภิบาลทีดีและผูน้าํเชิงวิสัยทศัน์ ด้านการกาํกบั โรงเรียนเครือข่ายมีการกาํกบัตาม
มาตรฐานคาทอลิกและการประเมินคุณภาพของโรงเรียนของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 

            3.  โรงเรียนเอกชนคาทอลิก “โรงเรียนทางเลือก” ซึงเพิมเติม ดา้นการวางแผนเป็น
การจดัการศึกษาทงัในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั ดว้ยหลกัสูตรทีหลากหลาย ดา้นการจดั
องคก์ารมีศูนยก์ารบริหารเครือข่ายเป็นศูนยด์าํเนินการ   ดา้นการนาํ ผูน้าํโรงเรียนทางเลือกนอกจาก
เป็นผูอ้ภิบาลทีมีผูน้ําเชิงวิสัยทศัน์ ยงัเป็นผูน้าํเหนือผูน้าํชันยอด และใช้หลกัการเทียบโอนทาง
การศึกษาและหลกัสูตรการเรียนรู้ เป็นการกาํกบัของโรงเรียน90 

นันทวิชญ์   ฉัตรบรรยงค์  ได้ทาํการศึกษารูปแบบการพฒันาสถานศึกษาขันพืนฐาน
คาทอลิก  สังกดัสังฆมณฑลในประเทศไทย  เพือส่งเสริมการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  ผลการวิจยั
ไดรู้ปแบบการพฒันาสถานศึกษาขนัพืฐานคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลในประเทศไทยเพือส่งเสริม
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ประกอบด้วย  ส่วน ได้แก่ 1. ปัจจยันําเข้าของสถานศึกษา คือ      
ดา้นการพฒันาองคป์ระกอบของสถานศึกษาขนัพืนฐานคาทอลิก สังกดัสังฆมณฑลในประเทศไทย 
ในเรืองทีเกียวกบัอตัลกัษณ์สถานศึกษา  เป้าหมายสถานศึกษา  โครงสร้างสถานศึกษา  วฒันธรรม
สถานศึกษา  ภาวะผูน้าํ  และทกัษะบุคคล  .  กระบวนการบริหาร คือ ดา้นการพฒันากระบวนการ

                                                 
90 อภิสิทธิ  กฤษเจริญ, “การพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังกดัสังฆ

มณฑลในทศวรรษหน้า ”  (ดุษฎีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา, ), ง. 
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บริหาร  คือ  ด้านการพฒันากระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาขันพืนฐานคาทอลิก  
สังกดัสังฆมณฑลในประเทศไทยในเรืองทีเกียวกบั ระบบ  องคก์ร  การจดัการความรู้  การบริหาร
จดัการ  การมอบอาํนาจแก่บุคคล การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี การทาํงานเป็นทีม  แรงจูงใจ  และการ
ประกนัคุณภาพภายใน  . ปัจจยัส่งออกของสถานศึกษา  คือ  การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาขนัพืฐานคาทอลิก  สังกดัสังฆมณฑลในประเทศไทยในเรืองทีเกียวกบั บุคคลมีความเป็น
เลิศ รูปแบบวิธีคิด  วิสัยทศัน์ร่วม  เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม  ความคิดอย่างเป็นระบบ  การบริหาร
จดัการเทคโนโลย ี การกระจายอาํนาจ  การปรับเปลียนองคก์ร และการสร้างวฒันธรรมองคก์ร  . ขอ้มูล
ย้อนกลับ  คื อ  การประ เ มินผลการพัฒนาสถานศึกษาและการนําผลการพัฒนา   และ                            

. สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา91 
ภาณี   สัจจาพนัธ์  กล่าวว่า ผลสําเร็จทีจะเกิดขึนในสถานศึกษาเมือใช้รูปแบบไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ  คือคุณภาพของสถานศึกษาทีเกิดจากการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพนกัเรียนทีมีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์และมีผูมี้ส่วนเกียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการมีระบบบริหารทีเนน้ธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสตรวจสอบได ้ ผูป้กครองและชุมชนเขา้ใจ   
ในบทบาททีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  และกิจกรรมของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ        
ใหก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนมากขึน92 

  เพียงแข   ภูผายาง  ทาํงานวจิยัดา้นบริบท  พบวา่การประเมินการจดัการศึกษาของโรงเรียน
คาทอลิกจงัหวดัขอนแก่น  การดาํเนินงานในโรงเรียนมีสอดคลอ้งกบั  จุดมุ่งหมายการจดัการศึกษา  
ทีกาํหนดไวเ้ดิม  โดยโรงเรียนไม่ตอ้งมีการปรับเปลียนปรัชญานโยบายและวิสัยทศัน์ทางการศึกษา  
โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้ตามสภาพและความสอดคล้องทางสังคมทงันโยบายการจัด
การศึกษามีความสอดคลอ้งกบัทิศทาง  และแผนการจดัการศึกษาของชาติ  และมีความสอดคลอ้ง  
ตามปทสัถานและแนวทางของการจดัการศึกษา  ซึงมีความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดบัดีมาก ดา้น
ปัจจยัป้อนเขา้  พบว่าโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารมีความสอดคล้องและสนับสนุนการจดั
การศึกษา  ทรัพยากรบุคคลทีเกียวขอ้งกบัการจดัการศึกษามีปริมาณเพียงพอ  และมีคุณภาพต่อการ

                                                 
91 นนัทวิชญ์ ฉัตรบรรยงค์, “รูปแบบการพฒันาสถานศึกษาขนัพืนฐานคาทอลิก  สังกดั     

สังฆมณฑลในประเทศไทย  เพือส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้,” วารสารวิชาการ
มหาวทิยาลยัอสีเทร์ินเอเชีย  ,  ( มกราคม – มิถุนายน ):    – . 

92 ภาณี  สัจจาพนัธ์, “รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพือพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนในสถานศึกษาขนัพืนฐาน,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  ,  ( มกราคม – 
มิถุนายน ):  89 – 98. 
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ดาํเนินงานของสถานศึกษา  แต่ควรมีมาตรการ  และการจูงใจให้บุคลากรรักโรงเรียนและอยู่ใน
โรงเรียนต่อไป  ทงันีทรัพยากรดา้นงบประมาณสือ  อุปกรณ์สําหรับการศึกษา  สถานศึกษา  และ
บรรยากาศแวดลอ้ม  มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมในระดบัดีมาก ดา้นกระบวนการ พบว่า  การ
จดัการเรียนการสอนและการพฒันาผูเ้รียนอยู่ในระดับดีมากแต่โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  จดักิจกรรมทีหลากหลายควรใช้สือเทคโนโลยี
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอินเตอร์ให้มากขึน  ควรมีเกณฑ์มาตรฐานในการคดัเลือกครูผูส้อน
โดยเฉพาะครูชาวต่างชาติในโครงการการใชภ้าษาองักฤษเป็นสือการเรียนการสอน การดาํเนินงาน
ตามภารกิจของสถานศึกษาใน  กลุ่มงานนนั  พบว่าสถานศึกษาจะตอ้งเพิมการบริหารเชิงกลยุทธ์    
ทีมีตวับ่งชีความสําเร็จในทุกกลุ่มงาน ดา้นผลลพัธ์หลกัทีเกิดขึนจากกระบวนการจดัการศึกษา คือ 
ผูเ้รียน  พบว่าสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี  รวมถึงคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมทีพึงประสงค ์      
ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก93 

Phangrak  ทาํการวิจยัเรือง Catholic School Enrollment: A Study on Reasons why Parents 

choose Diocesan Schools in the Coastal Area of Chonburi Province, Thailand พบวา่ เหตุผลหลกั   
ทีผูป้กครองเลือก ชืนชอบและให้การสนบัสนุนโรงเรียนเอกชนคาทอลิกในเขตจงัหวดัชลบุรี คือ 
ความเอาใจใส่อบรมดา้นคุณธรรม ศาสนาหรือจิตใจ ดา้นวชิาการและระเบียบวินยั แต่เมือแยกระดบั
ฐานะเศรษฐกิจและสังคมของผูป้กครอง พบว่า ผูป้กครองทีมีระดับสถานภาพทางเศรษฐกิจ       

และสังคมสูง เน้นความสําคญัด้านวิชาการเป็นเอก ส่วนระดับรองลงมา เน้นความสําคญัด้าน           

ความเอาใจใส่ทีมีต่อนกัเรียนเป็นสาํคญั94 

Blue ไดท้าํวิจยัเรือง Why Parents Choose Private Christian Schools งานวิจยัดงักล่าวเป็น
งานวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก พบวา่ การทีผูป้กครองตดัสินใจให้บุตรหลานเรียนใน
โรงเรียนเอกชนคาทอลิก เพราะเหตุผลทางดา้น การเงิน สังคม ดา้นจิตใจและสถานทีตงั ทงันีเพราะ

                                                 
93 เพียงแข  ภูผายาง, “ การประเมินการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกจงัหวดั

ขอนแก่น” (วทิยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิต
วทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ),  ง.   

94 Vira Phangrak, “Catholic school enrollmen, a study on reasons why parents choose 

diocesan schools in the coastal area of Chonburi Province, Thailand” (A Dissertation  for the 

Doctoral degree of Education  University of California  Los Angeles, ),   - . 
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โรงเรียนเอกชนคาทอลิกมีการสนบัสนุนดา้นการเงิน รวมทงัการอบรมดา้นจิตใจ ดา้นศีลธรรมทีดี 
บนพืนฐานปรัชญาการศึกษาคาทอลิกและการดูแลทีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร95 

 

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

 

ประวตัิการก่อตงัคณะ 

คณะภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตรมีประวติัความเป็นมาดงัรายละเอียดต่อไปนี96 

ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กาํเนิดในประเทศฝรังเศสซึงได้ชือว่าเป็นประเทศทีรักสวย       
รักงามและมีความเจริญกา้วหน้า แต่ก็ยงัมีความอดอยาก ยากไร้ และคนไม่มีการศึกษาเป็นจาํนวน   
ไม่นอ้ย  ในประเทศฝรังเศส  ในศตวรรษที 17 พระศาสนจกัรเริมมีทศันะทีกวา้งขวางยิงขึน เกียวกบั
การถวายตวัของนกับวชวา่มิใช่จะเก็บตวัอยูใ่นอารามอยา่งเดียว แต่ควรอุทิศตนเพือเพือนมนุษยด์ว้ย 
เพราะมนุษยมี์ทงัร่างกาย วญิญาณ และสติปัญญาทีรอคอยความรอด 

ปี ค.ศ.1696  ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จึงได้กาํเนิดขึนโดยมีคุณพ่อหลุยส์ โชเวต ์(Louis 

CHAUVET) พระสงฆพ์นืเมือง เจา้อาวาสวดัประจาํตาํบล เลอเวส์วิลล์-ลา-เชอนาร์ด (Levesville-la-

Chenard) เป็นผูร้วบรวมหญิงสาวชาวนา 4  คน ทีมีความศรัทธาและปรารถนาจะรับใชเ้พือนมนุษย ์
ให้มาทาํงานช่วยวดั นอกจากสมาชิก 4 คนแรกนีแลว้ยงัมีลูกสาวของขุนนางอยู่อีกผูห้นึงดว้ย คือ    
คุณแม่มารี อานน์ เดอ ตียี (Demoiselle Marie-Anne de Tilly) ซึงคุณพ่อหลุยส์ โชเวต ์ไดใ้ห้เป็นผูอ้บรม
หญิงสาวรุ่นแรกนัน ให้พร้อมสําหรับเมตตาธรรมตามความต้องการของยุคนัน คือ การพฒันา
หมู่บา้นใกลเ้คียง ทงัในดา้นมนุษยธรรมและดา้นวิญญาณ ให้การศึกษาอบรมเด็กหญิงโดยไม่คิด
มูลค่า พร้อมทงัเอาใจใส่รักษาพยาบาล บริการคนเจ็บตามโรงพยาบาล เยียมเยียนคนยากจน คนเจ็บ
ตามบา้น และอบรมหญิงสาวใหรู้้จกัทาํงาน 

                                                 
95 Manitoba  Blue,  Why parents choose private Christian schools (Doctoral 

dissertation,  La Sierra University. Accessed retrieved February , ,  Available from 

http://wwwlib.umi.com/dissertations/preview_all/  
96 หอจดหมายเหตุอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ,  คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่ง

ประเทศไทย,  เขา้ถึงเมือ    มีนาคม  ,  เขา้ถึงไดจ้าก 
http://haab.catholic.or.th/priest/priestsister/spc.html 
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งานของคณะดาํเนินการเรือยมาอยา่งเรียบๆ ในละแวกวดัเลอเวส์วิลล์นนัเอง ควบคู่ไปกบั
การทรมานกายอย่างเคร่งครัด และการทาํงานหนกัทีตาํตอ้ยทีสุดเพือเลียงชีพ สัตบุรุษเรียกเราว่า 
"ภคินีเมตตาธรรม"  

ค.ศ. 1707 คุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ได้มอบภคินีของท่านให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
พระสังฆราชปอล โกเดต ์เดมาเรส์ (Mgr Paul Godet des Marais) ผูไ้ดต้งัชือให้เราวา่ "ภคินีเซนตป์อล" 
ใหมี้นกับุญเปาโลเป็นองคอุ์ปถมัภแ์ละแบบอยา่งแห่งความกระตือรือร้นในการแพร่ธรรม พระคุณเจา้ยงั
ได้แต่งตงัให้คุณพ่อ มาเรโชว ์(Père Mèrechaux) เป็นอธิการคนแรกของคณะ ซึงเป็นผูป้ลูกฝัง           
จิตตารมณ์ของคณะให้แก่ภคินีรุ่นแรก เมือภคินีอุทิศตนทาํงานดงักล่าวขา้งตน้มาได ้30 ปี คือ ค.ศ. 
1727 ท่านเคา้ทเ์ดอ โมเรอปาส์ (M.le comte de Maurepas) เลขาธิการของรัฐสภาไดข้อพระสังฆราช
แห่งชาร์ตร ให้ส่งภคินีไปรับใช้คนเจ็บในโรงพยาบาลทีกาเยนน์ และอบรมสังสอนเด็กทีนัน          
ซึงนบัเป็นกา้วแรกทีคณะเริมออกแพร่ธรรมในต่างแดน ชีวิต ความเป็นมา และการทาํงานของคณะ
ไดด้าํเนินไปในพระญาณสอดส่องของพระเป็นเจา้ มีพระศาสนจกัรให้การสนบัสนุนมาโดยตลอด 
อาศยัประมุขของพระศาสนจกัรทอ้งถิน พระสงฆแ์ละสัตบุรุษ จนกระทงัวนัที 17 มิถุนายน ค.ศ.1931 
สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที 11 ทรงโปรดเกล้าฯ อนุมติัเห็นชอบให้ตงัคณะอย่างเป็นทางการ    
ถาวร และทรงรับรองธรรมนูญของคณะ 

ประวตัิการก่อตงัคณะในประเทศไทย 

เริมตน้หลงัจากทีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ไดเ้สด็จพระราชดาํเนินเยือน
ประเทศต่างๆในทวีปยุโรป ในคราวแรกสยามในสมัยนันมีชุมชนชาวตะวนัตกมากกว่าสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เนืองจากจาํเป็นตอ้งอาศยัชาวตะวนัตกซึงเป็นผูช้าํนาญการ
ดา้นต่างๆ อาทิ การเงินการคลงั กฎหมาย วิศวกร สถาปนิก ช่างสํารวจ และรังวดั ช่างไฟฟ้า มาช่วย
วางโครงสร้างการบริหารและพฒันาประเทศ ใหท้นัสมยัตามแบบตะวนัตก 

ชุมชนชาวตะวนัตกทีขยายตวัอย่างรวดเร็วแถบตรอกโอเรียนเต็ล  สุรวงศ์  บางรัก  สีลม  
สาทร  บา้นทวาย   จึงเกิดความตอ้งการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทีทนัสมยัเพิมขึนด้วย 
โรงพยาบาลทีทนัสมยัแบบตะวนัตกเป็นสิงหนึงทีตอ้งการเพิมขึนมากในสมยันนันอกจากบางกอก
เนิร์สซิงโฮม อนัเป็นสถานพยาบาลขนาดเล็กบนถนนคอนแวนตแ์ลว้ ทีหวัถนนสีลมดา้นบางรักก็มี
โรงพยาบาลบางรัก ในความดูแลของนายแพทย์เฮย์ แห่งกระทรวงทหารเรือ และฝังธนบุรี               
มีโรงพยาบาลวงัหลงั หรือทีไดรั้บการสถาปนาเป็นศิริราชพยาบาลเมือ ค.ศ.1888 เท่านนั ดงันนั ใน
ปี ค.ศ. 1898 พระสังฆราช หลุยส์ เวย์ (Mgr. Louis Vey) ผูแ้ทนสมเด็จพระสันตะปาปา            
ประจาํราชอาณาจกัรสยาม จึงประสงคจ์ะสร้างโรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์ ทีกรุงเทพฯ และไดข้อความ
ร่วมมือไปยงัคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงไซ่ง่อน ซึงมีพนัธกิจด้านการพยาบาล และ
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การศึกษาให้ส่งภคินีเขา้มาช่วยงานโรงพยาบาล แมร์กงัดิด (Mère Candide) เป็นอธิการิณีเจา้คณะ
แขวงไซ่ง่อน จึงไดส่้งเซอร์ 7 ท่าน เขา้มาดงันี เซอร์อิกญาส เดอ เยซู, เซอร์ดอนาเซียน, เซอร์คามิล 
เดอ เยซู, เซอร์เซราฟิน เดอมารี, เซอร์เอดมองค,์ เซอร์เออเชนี ดู ซาเครเกอ, เซอร์ชอง แบร์ฆมนัส์ 
เขา้มาปฏิบติังานในสยาม และมีนายแพทยปั์วซ์ (ซึงต่อมาเป็นแพทยป์ระจาํราชสํานกั) เป็นแพทย์
ประจาํโรงพยาบาล นีเป็นกา้วแรกของคณะภคินีในประเทศไทย 

อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ของคณะภคินีในเขตแดนของฝรังเศสไม่ใคร่จะดีนกั    เนืองจาก
รัฐบาลฝรังเศสในขณะนนัไดอ้อกกฎหม ายใหโ้อนทรัพยสิ์นของคณะนกับวชทีทาํงานของฆราวาส  
เช่น  โรงเรียน โรงพยาบาลเป็นของรัฐ  แมร์กงัดิด ไดท้ราบว่ากฎหมายทีบงัคบั ให้โอนทุกสิงให้
ฆราวาสนนั   จะใชบ้งัคบัครอบคลุมไปถึงอาณานิคมทุกแห่งของฝรังเศสดว้ย รวมทงัดินแดนอินโดจีน
ของฝรังเศสทีท่านดูแลอยู่ ท่านเห็นความจาํเป็นทีจะตอ้งส่งภคินีไปทาํงานใน ดินแดนทีมิไดเ้ป็น
ของฝรังเศส เพือภคินีจะเลียงชีพตนเองได ้และสยามเป็นดินแดนปลอดภยัทีอยูใ่กลที้สุด  ในขณะนนั 
ภคินี 2 ท่านกาํลงัจดัระเบียบนวกสถานของคณะธิดารักกางเขน-นกับวชหญิงพืนเมือง ของสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ (ปัจจุบนั คือ คณะพระหฤทยัของพระเยซูเจา้แห่งกรุงเทพฯ) ทีวดัเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์   
สามเสน ดงันนั พระสังฆราชหลุยส์ เวย ์ จึงยนิดีรับภคินีเพิมขึนเพือช่วยงานนี 

ต่อมาเมือต้นปี ค.ศ. 1905 แมร์แซงต์ซาเวียร์ ได้รับการแต่งตงัจากแขวงไซ่ง่อนให้เป็น
ผูดู้แลกิจการคณะในประเทศไทย คุณพ่อ กอลอมเบต์ พระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส     
มีความตอ้งการให้ภคินีมาช่วยสอนเด็กยากจนและดูแลเด็กกาํพร้า จึงได้ขอภคินีมาดูแล โรงเรียน
อสัสัมชัญคอนแวนต์  ซึงเป็นโรงเรียนคาทอลิกหญิงแห่งแรกภคินีสอนภาษาต่างประเทศ ดนตรี 
และการเยบ็ปักถกัร้อย 

ปี ค.ศ.1906 ภคินีเปิดโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท ์ทีกุฎีจีน ธนบุรี 

ปี ค.ศ.1907 ภคินีจดัการศึกษาทีโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต ์ทีถนนคอนแวนต ์  สีลม 

โรงเรียนสตรีทงั 3 แห่งนี มีความสําคญัยิงต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทย 
เพราะสอนหนังสือ ให้กับกุลสตรีไทยตามมาตรฐานตะวนัตก ทาํให้กุลสตรีไทยตงัแต่รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เป็นตน้มา มีความรู้ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี แมจ้ะไม่เคย
เดินทางออกนอกประเทศไทยมาก่อนเลย และในสมยัต่อมาเมือกระทรวงศึกษาธิการกาํหนดให้ตอ้ง
สอนภาษาไทยในโรงเรียนจึงจะไดรั้บการรับรองวิทยฐานะ  โรงเรียนสตรีในความดูแลของคณะ
ภคินีฯ ก็รักษาคุณภาพไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี  ตลอดระยะเวลานี คณะภคินีทาํงานภายใตก้ารดูแลของ       
อธิการิณีเจา้คณะแขวงไซ่ง่อน ตราบจนกระทงัไดด้าํเนินงานในประเทศสยาม อยา่งสมาํเสมอและ
มนัคงแล้ว ประมาณ 21 ปี  จึงมีการสถาปนาคณะภคินีเแขวงประเทศสยามขึนเมือปี ค.ศ.1923      
มีแมร์  ฟรังซวัส์ เดอ แซงมิเชล (Mère François de St. Michel) เป็นอธิการิณีเจา้คณะแขวงคนแรก   
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เราอาจเปรียบพนัธกิจของภคินีไดก้บัเมล็ดแก่จดัของตน้ไมแ้ห่งเมตตาธรรมทีปลิดปลิวมา
จากแดนไกล แล้วตกลงบนผืนดินสยามตามความตอ้งการของพระเป็นเจา้งอกและเจริญเติบโตอย่าง
มนัคงในดินแดน  ทีเปียมด้วยนําพระราชหฤทยัแห่งองค์พระมหากษตัริย์ไทย ผูมี้ขนัติธรรมทาง
ศาสนา และทรงเป็นองคอ์คัรศาสนูปถมัภกของทุกศาสนาในประเทศ 

ประวตัิการเริมงานด้านการศึกษาของภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย 

คณะภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ดาํเนินการเปิดโรงเรียนสตรี 3 แห่ง โดยเริมจาก ค.ศ. 1905 
คุณพ่อกอลอมเบต์ พระสงฆค์ณะมิสซงัต่างประเทศแห่งกรุงปารีส มีความตอ้งการให้ภคินีมาช่วยสอน
เด็กยากจน และดูแลเด็กกาํพร้าจึงไดข้อภคินีมาดูแลโรงเรียนอสัสัม ชญัคอนแวนต ์บางรัก กรุงเทพฯ  

ค.ศ. 1906 ภคินีเปิดโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท ์ธนบุรี กรุงเทพฯ  ค.ศ. 1907 ภคินีจดัการศึกษาที
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม กรุงเทพฯ ณ บริเวณทีเคยเป็นทีตงัของคณะนกับวชหญิงแซงต์
มอร์ โรงเรียนสตรีทงั 3 แห่งนี มีความสําคญัยิงต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นสังคมไทย เพราะ
สอนหนังสือให้กับกุลสตรีไทยตามมาตรฐานตะวันตก  ทําให้กุลสตรีไทยตังแต่รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เป็นตน้มา   มีความรู้ภาษาต่างประเทศเป็นอยา่งดีแมจ้ะ
ไม่เคยเดินทางออกนอกประเทศไทยมาก่อนเลย และในสมยัต่อมา เมือกระทรวงศึกษาธิการ
กาํหนดให้ตอ้งสอนภาษาไทยในโรงเรียนจึงจะไดรั้บการรับรองวิทยฐานะ โรงเรียนสตรีในความ
ดูแลของคณะภคินีฯ ก็รักษาคุณภาพไวเ้ป็นอยา่งดี หลงัจาก ทีไดก่้อตงั 3 โรงเรียนแรกขึน คณะก็ได้
จดัตงัโรงเรียนขึนอีกหลายแห่ง ทงัในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั   ปัจจุบนัมีโรงเรียนอยูใ่นความดูแล
รับผดิชอบของคณะทงัสิน 36  แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนของสังฆมณฑล 14 แห่ง และโรงเรียนของคณะ 22 
แห่ง การจดัการศึกษาเป็นงานอภิบาลหลกัของคณะฯ และเป็นไปตามจิตตารมณ์ดงัเดิมของคณะฯ ซึง
จะดาํเนินต่อไปในอนาคตทงันีเพราะเป็นงานขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และเป็นพระพรพิเศษทีไดท้รง
มอบใหแ้ก่ผูก่้อตงัคณะมานานกวา่สามศตวรรษแลว้ 

พนัธกจิของภคินี 

แบ่งตามวาระการดาํรงตาํแหน่งของอธิการิณี เจา้คณะแขวงในประเทศไทย ซึงไดรั้บการ
สถาปนาขึนเป็นแขวงเมือ  ค.ศ. 1923 -1929 

1. ในสมยัของแมร์ฟรังซวั เดอ แซงตมิ์เชล ค.ศ. 1923-1929 

     หลงัจาก 21 ปีเตม็ ทีเมล็ดพืชแห่งเมตตาธรรมไดป้ลิวมาตกในดินแดนไทยเมล็ดดงักล่าว
ใช้เวลานานในการหว่านและงอก อนัเนืองมาจากภยัเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ในยุคสมยัของการ
หวา่นเมล็ดนี คณะภคินีฯไดห้วา่นเมล็ดของความรู้ทางโลกและทางธรรมในกลุ่มสตรีไทยดว้ยดงันี 

      ค.ศ.1924   เปิดโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ ตามความประสงค์ของคุณพ่อโบรซาร์ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ เมือครังทีเป็น ม.ร.ว.สิริกิติ กิติยากร ทรงศึกษาที
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โรงเรียนนีระหว่าง ค.ศ. 1940-1946   เลขประจาํตวั 371 มีเซอร์เรอเน เดอ เยซู สุขดาราเป็นพระอาจารย์
สอนเปียโน 

      ค.ศ.1926  เปิดนวกสถานในโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟคอนแวนต ์มีนวกเณรีคนไทย 3 ท่าน
ท่านแรก คือ เซอร์เอมิเลียน ปานประดับ เซอร์มาเรีย อนัโตเนียว และเซอร์ออกุสตา-ยอแซฟ          
อนัโตเนียว นวกจารยท์่านแรก คือ เซอร์เดซีเร 

2. สมยัแมร์มารี หลุยส์ ค.ศ.1930 - 1947 

    การแตกหน่อของคณะภคินีฯ ในสมยัแมร์มารี หลุยส์ ดาํเนินดว้ยความยากลาํบาก เพราะ
ช่วงเวลาดงักล่าวเกิดภาวะยากแคน้ขึนท ัวโลก เนืองจากเศรษฐกิจตกตาํภายหลงัสงครามโลกครังที 
1 และต่อเนืองดว้ยสงครามโลกครังโลกที 2 อยา่งไรก็ตาม ดว้ยพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ทีได้
เลือกสรรแผน่ดินทีดีในโลกใหก้บัคณะภคินี ทีดาํเนินงานในประเทศไทยจึงประสบภยันอ้ยกวา่ในหลาย
พืนที   นอกจากความขาดแคลนขา้วของเครืองใชแ้ละสินคา้อุปโภคและยาสําเร็จรูปจากต่างประเทศ
แลว้ดูเหมือนว่ามีเพียงภยัจากการ “ทิงบอมบ”์ สถานทีสําคญัในกรุงเทพฯเท่านนัทีทาํให้คณะภคินีฯ 
จึงจาํเป็นตอ้งยา้ยศูนยก์ลางทีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ไปยงัต่างจงัหวดั ซึงนบัไดว้่าเป็นขอ้ดี
ประการหนึงทาํใหค้ณะภคินีฯ ขยายงานดา้นการศึกษาของคณะฯไปนอกกรุงเทพฯในเวลาต่อมา 

ค.ศ.1947  รับงานดูแลโรงเรียนเซนตแ์อนโทนี จงัหวดัฉะเชิงเทรา รวมทงัดูแลสถาน
อนุบาลเด็กอ่อน   สถานเลียงเด็กกาํพร้า   สถานฝึกอบรมการเยบ็ปักถกัร้อยและการรักษาพยาบาล
คนไข ้

3. สมยัแมร์อานน์ แชร์แมนน์ ค.ศ.1948-1960 

    การทาํงานของภคินีในช่วงนี มีทงัการขยายโรงเรียนของคณะและการช่วยเหลือมิสซงั
หรือสังฆมณฑลอืนๆโดยการบริหารงานโรงเรียนของสังฆมณฑล ดงันี 

    ค.ศ.1951  คุณพอ่การ์ริเอร์ ไดส้ร้างสุขศาลาเซนตแ์อนโทนี เพือสงเคราะห์นกัเรียนทีมี 

ฐานะยากจนอยูช่วัระยะหนึง 

    ค.ศ.1955  คุณพ่อการ์ริเอร์ ผูส่้งเยาวนารีจาํนวนมากเขา้คณะไดข้อภคินีมาประจาํทีโรงเรียน
มารดานฤมล บางววั จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

   ค.ศ.1956  คณะเปิดโรงเรียนวนัทามารีย ์ จงัหวดันครสวรรค ์ (โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ
นครสวรรคใ์นปัจจุบนั) และคุณพอ่มารีอุส หลุยส์ เบรย ์ ไดข้อภคินีมาร่วมบริหารโรงเรียนมารีย์
วทิยา จงัหวดันครราชสีมา นอกจากนนัคณะไดเ้ริมจดัการศึกษาทีโรงเรียนวจนคาม  จงัหวดัชลบุรี   
ซึงภคินีไดอ้พยพเด็กจากกรุงเทพฯ  ไปเรียนในระหวา่งสงครามโลกครังที 2 

   ค.ศ.1958  คุณพอ่มารีอุส หลุยส์ เบรย ์ไดเ้ปิดเซนตเ์มรีคลีนิค ทีจงัหวดันครราชสีมา
ดาํเนินงานอยูจ่นกระทงัมีการสร้างโรงพยาบาลเซนตเ์มรี 
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4. สมยัแมร์อนันา เดอ เยซู ค.ศ. 1960-1969 

                    สมยัแมร์อนันาเดอเยซูไดมี้การขยายสาขาของโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟไปทางภาคตะวนัออก
ดงันี       

ค.ศ.1963 แมร์อนันา เดอ เยซู ไดซื้อทีดินแห่งใหม่ เพือสร้างตึกเ รียนใหม่ของโรงเรียน  
วจนคาม  จงัหวดัชลบุรี และเปลียนชือเป็น “โรงเรียนเซนตป์อล คอนแวนต์” 

   ค.ศ.1963   ก่อตงัโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ ระยอง 

   ค.ศ.1968   ก่อตงัโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ บางนา 
5. สมยัแมร์หลุยส์ เดอ ลาตรินิเต กิจเจริญ 

    คนไทยคนแรกทีเป็นอธิการิณีเจา้คณะแขวง ค.ศ. 1969-1978  ในช่วงเวลานี ภคินีเปิด
โรงเรียนของคณะขึนใหม่เพียงแห่งเดียวนอกจากนนัเป็นการทาํงานตามคาํขอของอคัรสังฆณฑล
ต่างๆ ดงันี 

   ค.ศ.1970  คณะไดส่้งภคินีไปบริหารงานทีโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบวัทอง 
จังหวัดนนทบุรี ซึงเป็นโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และต่อมา พระสังฆราชแห่ง               
สังฆมณฑลนครสวรรค ์ไดข้อภคินีมาดาํเนินงานโรงเรียนภทัรวทิยา อาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

  ค.ศ.1973   ยา้ยนวกสถานไปทีโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ บางนา 
  ค.ศ.1974  สังฆมณฑลนครราชสีมา  ได้ขอภคินีไปดาํเนินงานทีโรงพยาบาลเซนต์เมรี 

จงัหวดันครราชสีมา 
  ค.ศ.1975  คณะรับหน้าทีบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา นอกจากนนั ภคินีเริมสอน     

คาํสอนแก่สัตบุรุษในเมืองและตามหมู่บา้นทีจงัหวดัเพชรบูรณ์ ต่อมาไดรั้บบริจาคทีดินประมาณ    
17  ไร่  และไดก่้อสร้างโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ ศรีเพชรบูรณ์ 

 ค.ศ. 1977  คณะเขา้บริหารโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา และเปิดโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟทิพวลั 
สาํโรง จงัหวดัสมุทรปราการ 

6. สมยัแมร์มีเรียม   กิจเจริญ  ค.ศ. 1978-1997 

ภายใต้การบริหารงานของคณะอย่างต่อเนืองของแมร์มีเ รียม  ในช่วงเวลา  20 ปีนี             
คณะภคินีฯ ได้ขยายงานไป ทงัภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ้ เป็นงานดา้น
การศึกษา การพยาบาลและการสงเคราะห์ผูย้ากไร้ ทงันีเป็นงานในความรับผิดชอบโดยตรงของคณะ  
และงานบริหารโรงเรียนและโรงพยาบาล ของอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตลอดจนงานทีสถานเอก
อคัรสมณทูตนครรัฐวาติกนั ดงันี 

ค.ศ.1978  คุณพอ่มาริอุส เบรย ์ขอภคินีมาร่วมบริหารโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา (ปัจจุบนัคณะฯ
มิไดป้ฏิบติังานแลว้) 
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ค.ศ.1979 พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอุดรธานี ไดข้อภคินีไปประจาํทีศูนยป์ระกาศข่าวดี 
จงัหวดัอุดรธานี (ปัจจุบนัคณะฯมิไดป้ฏิบติังานแลว้) 

พระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต ไดข้อภคินีไปประจาํทีโรงเรียนอนุบาลดอนบอสโก เกาะ  
สมุย ซึงต่อมาไดชื้อวา่ โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ เกาะสมุย นอกจากนี คณะไดส่้งภคินีดา้นพยาบาลไป
ทาํงาน ประจาํทีสถานพยาบาลมารียอุ์ปถมัภ ์เกาะสมุย ซึงต่อมากลายเป็นสถานรับเลียงเด็ก 

ค.ศ.1980 เปิดบา้นเซนตร็์อค จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพือเป็นสถานทีอบรมฟืนฟูจิตใจประจาํปี 
สาํหรับภคินีและการสัมมนาของหน่วยงานต่าง ๆ 

ระหวา่งทีประเทศลาวไดก้ลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ตงัแต่ ค.ศ.1975 ชาวลาวจาํนวนมาก 
ไดอ้พยพหนีภยัสงครามเขา้มาในประเทศไทย ภคินีไดช่้วยทาํงานในค่ายอพยพ จงัหวดัหนองคาย     
ทงัดา้นการรักษาพยาบาล สอนหนังสือ อบรมผูน้าํ ฝึกอาชีพและสอนศาสนธรรม อย่างไรก็ตาม     
การช่วยเหลือผูอ้พยพขององคก์รต่างๆ รวมทงัรัฐบาลไทย ทาํให้เกิดความไม่พึงพอใจในหมู่ราษฎร
ไทย ทีได้รับผลกระทบจากผูอ้พยพ ดงันัน เมือ ค.ศ. 1981 คณะจึงสร้างอาคารทีหมู่บา้นสามคัคี      
เพือช่วยเหลือคนไทยทีได้รับผลกระทบจากการอพยพ ซึงได้กลายเป็นโรงเรียนเซนต์ปอล 
หนองคาย ในเวลาต่อมา  

ค.ศ.1982   เปิดโรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ 

ค.ศ.1983   เปิดโรงเรียนเซนตป์อล หนองคาย 

ค.ศ.1984   คณะไดท้าํงานช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสทีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และทีโรงเรียนร่มเกลา้ 
ชุมชนแออดัคลองเตย (ปัจจุบนัคณะฯมิไดป้ฏิบติังานแลว้) 

 ค.ศ.1985   พระอคัรสังฆราชไมเกิล มีชยั กิจบุญชูไดม้อบให้ภคินีดูแลโรงเรียนพระมารดานิจจา    
นุเคราะห์ คลองกุ่ม และในปีเดียวกนัรับบริหารงานโรงเรียนวิริยพาณิชย ์กบัโรงเรียนโยนออฟอาร์ค
พาณิชยการของอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

ค.ศ.1987  คณะไดเ้ปิดบา้นยวุภคินีเพือเป็นสถานทีจดัสัมมนาและอบรมฟืนฟูจิตใจยวุภคินี            
ค.ศ.1988  คณะรับโอนโรงเรียนโรซาริโอวิทยา ตาํบลเวียงคุก จงัหวดัหนองคาย จากสังฆ

มณฑลอุดรธานี 

ค.ศ.1989  เปิดโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ เพชรบุรี เป็นโรงเรียนแห่งแรกในสังฆมณฑลราชบุรี 

ค.ศ.1990 พระสังฆราช สังวาลย์ ศุระศรางค์ แห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ขอภคินี               
มาบริหารงาน โรงเรียนศีลรว ีจงัหวดัเชียงใหม่ นกัเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวไทยภูเขา คณะส่งภคินี
เข้าประจาํทีโรงเรียนสันติวิทยา จังหวดัเชียงราย เพือให้การศึกษาอบรมแก่เด็กชาวไทยภูเขา             
ทีคุณพ่อในถินทุรกนัดารส่งมาเป็นนักเรียนประจาํ และฝึกอาชีพเย็บผา้  คณะรับบริหารงาน
โรงเรียนวริิยาลยั ของอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ปัจจุบนัคือโรงเรียนเซนตไ์มเกิล) 
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ค.ศ.1990 - 1994 อธิการเจา้คณะนกับวชรอยแผลศกัดิสิทธิ ไดข้อภคินีไปร่วมบริหาร โรงเรียน
ดรุโณทยั จงัหวดัตรัง (ปัจจุบนัคณะฯมิไดป้ฏิบติังานแลว้) 

ค.ศ.1994  พระอคัรสังฆราชคายน์ แสนพลอ่อน ไดโ้อนโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ ท่าแร่ จงัหวดั
สกลนคร ใหค้ณะรับดาํเนินงาน 

สภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย มีมติให้ภคินีคณะเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ดาํรงตาํแหน่ง 
ผูอ้าํนวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นเวลา 10 ปี ภคินีรับงานทีสถาน
เอกอคัรราชทูตนครรัฐวาติกนั 

ค.ศ.1995  คณะร่วมกบัมูลนิธิอุบลรัตน์ จดัตงัโรงเรียนเจา้ฟ้าอุบลรัตน์ จงัหวดัเชียงใหม่ 
เพือให้การศึกษาอบรมและฝึกอาชีพแก่เย าวนารีทียากจน ซึงส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวไทยภูเขา เพือ
กลบัไปพฒันาหมู่บา้นของตน 

ค.ศ.1996  คณะรับงานทีศูนยค์ริสตศาสนธรรมภาคอีสาน บริเวณสักการสถานมรณสักขี  
แห่งประเทศไทย จงัหวดัมุกดาหาร   เปิดโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ แม่ระมาด จงัหวดัตาก ช่วยเหลือเด็ก
ชาวไทยภูเขา และเด็กยากจน    เปิดโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต์ สีลม ทีถนนประมวญ เพือรับ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาของโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์

ค.ศ.1997  แมร์มีเรียม และเซอร์อกัแนส บุญรักษา ศรีตระกูล ไดเ้ดินทางไปเตรียมงานที
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

7. สมยัแมร์ฟรังซวัส์ ชีรานนท ์ค.ศ. 1997 - 2007 

    สําหรับคณะภคินี เป็นช่วงครบรอบการดาํเนินงานของคณะในประเทศไทย 100  ปีเต็ม
นบัวา่เหมาะสมทีจะหนักลบัไปพิจารณาตนเอง และพร้อมทีจะกา้วหนา้ต่อไปโดยไม่หยุดยงั  ร้อยปี
ทีผา่นไป คณะไดช่้วยสร้างสตรีทีมีความรู้ความสามารถในทุกดา้นให้กบัสังคมไทย ทาํงานร่วมกนั
ทังในภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทังทีรับใช้ใกล้ชิดเบืองพระยุคลบาททังผู ้บริหาระดับสูง 
ระดบักลางและบุคลากรทีเป็นฟันเฟืองตวัน้อยๆ ในสังคม และผูถ้วายตวัเพือรับใช้พระเป็นเจ้า
ดาํเนินงานตามพนัธกิจทีไดต้งัไวแ้ลว้  สาํหรับความกา้วหนา้ทางโลก "ภาษาองักฤษ" ยงัความสําคญั
เหมือนเช่นเคยเป็นเมือศตวรรษก่อนดังนัน เมือ ค.ศ.1997 คณะได้เปิดโปรแกรมภาษาองักฤษ          
ทีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์และโรงเรียนอืน ๆ ทีคณะทาํงานอยู่อีกหลายโรงเรียน  ในปี
เดียวกนั เปิดโรงเรียนเซนตฟ์รังซิสซาเวยีร์ เมืองทองธานี ถนนแจง้วฒันะ 

วนัที 21 สิงหาคม  ค.ศ.1997  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ เสด็จพระราชดาํเนินเป็นองค์
ประธาน เปิดอาคารมูลนิธิอุบลรัตน์ในพ ระบรมราชินูปถมัภ์ และทรงเจิมศิลาฤกษ์อาคาร  กาญจนา
ภิเษก ณ ศูนยม์ูลนิธิอุบลรัตน์ฯ โรงเรียนเจา้ฟ้าอุบลรัตน์ อาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นโรงเรียน
มธัยมตน้สาํหรับเยาวนารีทีเสียงต่อการถูกรุกรานทางเพศ และชาวเขาทีดอ้ยโอกาสทางการศึกษา 
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เมษายน ค.ศ.1998   เปิดโรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ลาํนารายณ์ จงัหวดัลพบุรี คณะตอบ
เสียงเรียกของปัญหาทีตอ้งเร่งดาํเนินการช่วยเหลือโดยด่วน คือ การสร้างอาคารทีพกัให้ลูกของ
ผูป่้วยติดเชือ HIV อาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ดาํเนินงานร่วมกบัโ รงพยาบาลเซนต์หลุยส์       
โดยเริมตน้จากเด็กทีถูกทอดทิงก่อน 

ค.ศ.2000   เปิดโรงเรียนวชิาชีพคนพิการ สีเกิด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ค.ศ.2002   คณะขยายงานด้านสังคมสงเคราะห์ โดยเปิดบา้นพรแดนสรวง  จงัหวดั        
อาํนาจเจริญ สงเคราะห์ผูสู้งอายแุละรับเลียงเด็กเล็กและบุตรของผูต้อ้งขงัหญิง จนกวา่จะพน้โทษ 

 8. สมยัของแมร์ไอรีน ชาํนาญธรรม ค.ศ. 2007-ปัจจุบนั 

     คณะมิไดห้ยดุนิงในการรับใชพ้ระศาสนจกัรดว้ยงานบริหารโรงเรียน งานรักษาพยาบาล 
และงานด้านสังคมและยงัคงพฒันาและดาํเนินงานทุกด้านต่อไป ด้วยจิตตารมณ์แห่งความรัก        
ตามแบบฉบบัของท่านนกับุญเปาโลองค์อุปถมัภ์ ในยุคปัจจุบนัทีเต็มไปดว้ยปัญหาทางดา้นสังคม
ทางคณะตระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหานีโดยใหค้วามสาํคญัดา้นงานอภิบาลมากยงิขึน 

     ค.ศ.2007  เปิดศูนยอ์ภิบาลสุขภาพศูนยห์ลุยส์โชเวต ์อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
เมือวนัที 23 มิถุนายน ค.ศ.2007 

    ค.ศ.2008   เปิดโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ แม่แจ่ม อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เมือวนัที      
21 มิถุนายน  ค.ศ.2008   เพือเปิดโอกาสทางดา้นการศึกษาแก่ผูด้อ้ยโอกาส และชนเผา่ 

    ค.ศ.2009   เปิดพิพิธภณัฑ์คณะภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร     เมือวนัที  13    กุมภาพนัธ์             
ค.ศ.2009  ณ โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ คอนเวนต ์

    ปัจจุบนั มีภคินีทีปฏิญาณตนตลอดชีพแลว้ 195 คนยุวภคินี 17 คน  คณะภคินีทาํงานอยู่
ในสถานทีแพร่ธรรมต่าง ๆ จาํนวน 48 แห่ง 

    องคก์รในเครือคณะภิคนีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร และปีทีก่อตงัโรงเรียนของคณะ 

1. โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ค.ศ. 1905 

2. โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท ์ค.ศ. 1906 

3. โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟคอนแวนต ์ค.ศ. 1907 

4. โรงเรียนเซนตฟ์รังซิสซาเวยีร์คอนแวนต ์ค.ศ. 1925 

5. โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ นครสวรรค ์(โรงเรียนวนัทามารีย)์ ค.ศ. 1956 

. โรงเรียนเซนตป์อลคอนแวนต ์อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ค.ศ. 1963 

. โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ ระยอง ค.ศ.1963 

. โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ บางนา ค.ศ. 1968 

. โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ ศรีเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ค.ศ. 1975 



 

85 

. โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ ทิพวลั ค.ศ. 1977 

. โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ค.ศ. 1983 

. โรงเรียนเซนตป์อล หนองคาย  ค.ศ. 1984 

. โรงเรียนโรซารีโอวทิยา จงัหวดัหนองคาย  ค.ศ. 1988 

. โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ เพชรบุรี ค.ศ. 1989 

. โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ ท่าแร่ จงัหวดัสกลนคร ค.ศ. 1994 

. โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์สีลม ค.ศ. 1995 

. โรงเรียนเจา้ฟ้าอุบลรัตน์ อาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ค.ศ. 1995 

. โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟ แม่ระมาด จงัหวดัตาก ค.ศ. 1996 

. โรงเรียนเซนตฟ์รังซิสเซเวยีร์ เมืองทอง จงัหวดันนทบุรี ค.ศ. 1997 

. โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ลาํนารายณ์  จงัหวดัลพบุรี ค.ศ. 1998 

โรงเรียนของสังฆมณฑลทีคณะบริหาร และปีทีคณะฯ เขา้รับงาน 

1.  โรงเรียนเซนตแ์อนโทนี จงัหวดัฉะเชิงเทรา ค.ศ. 1947 

2. โรงเรียนมารดานฤมล บางววั จงัหวดัฉะเชิงเทรา ค.ศ. 1955 

3. โรงเรียนมารียว์ทิยา จงัหวดันครราชสีมา ค.ศ. 1956 

. โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ค.ศ.1969 

. โรงเรียนภทัรวทิยา แม่สอด จงัหวดัตาก ค.ศ. 1972 

. โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ศึกษา ค.ศ. 1975 

. โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ จงัหวดัหนองคาย ค.ศ. 1975 

. โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ค.ศ. 1977 

.  โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองกุ่ม ค.ศ. 1985 

. โรงเรียนโยนออฟอาร์คเทคโนโลย ีค.ศ. 1985 

. โรงเรียนเซนตไ์มเกิล(วิริยาลยั) ค.ศ. 1986 

. โรงเรียนศีลรว ีอาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ค.ศ. 1989 

. โรงเรียนสันติวทิยา จงัหวดัเชียงราย ค.ศ. 1990 

.  ศูนยอ์บรมคริสตศ์าสนา ภาคอีสาน ค.ศ. 1996  อาํเภอสองคอน จงัหวดัมุกดาหาร 

สถานพยาบาลและศูนยอ์บรมของคณะ 

1.  นวกสถาน (เซนตโ์ยเซฟ บางนา)  ค.ศ. 1973 

2.  สถานรับเลียงเด็กมารียอุ์ปถมัภ ์จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ค.ศ. 1979 

3.  บา้นเซนตร็์อค จงัหวดัฉะเชิงเทรา ค.ศ. 1980 
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4.  บา้นมิตราทร จงัหวดัเชียงใหม่ ค.ศ. 1998 

5. บา้นพรแดนสรวง จงัหวดัอาํนาจเจริญ ค.ศ. 2002 

6.  โรงเรียนวชิาชีพคนพิการ สีเกิด ลาว ค.ศ. 2000 

โรงพยาบาลและศูนยอ์บรมของสังฆมณฑล 

1.  โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์ ค.ศ. 1899 

2. โรงพยาบาลเซนตแ์มรี ค.ศ. 1972 

3.  ศูนยอ์บรมคริสตศ์าสนาธรรม (ซี.ซี.) ค.ศ. 1993 

*  สาํนกัเอกอคัรสมณทูตวาติกนั ค.ศ. 1994 

 

จิตตารมณ์การศึกษาของโรงเรียนในเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร 

ปรัชญาการศึกษา วตัถุประสงค์ และนโยบายของโรงเรียนในเครือเซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร    
มีรายละเอียดดงันี97 

การศึกษาของโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร คือ การให้ผูเ้รียนรู้จกัและเข้าถึง              
สัจธรรมอนัสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย ์ดว้ยการดาํเนินชีวิต อย่างมีระเบียบวินยั สุภาพ เรียบง่าย และ
เปียมดว้ยเมตตาธรรม มีเจตนารมณ์แน่วแน่ ทีจะศึกษา ศาสตร์ และศิลป์แขนงต่าง ๆ ประกอบหน้าที
การงานซึงตนเองรับผิดชอบอยา่งเต็มความสามารถ รวมทงัเรียนรู้ทีจะรักษาสุขภาพพลานามยัของตน 
เพือใหร่้างกายและจิตใจอยูใ่นสภาวะทีจะประพฤติและปฏิบติัภารกิจใหลุ้ล่วงไปดว้ยดี 

โรงเรียนมีวตัถุประสงค ์ในการดาํเนินการคือ  
1. เพือสร้างนกัเรียนให้เป็นคนศรัทธาในศาสนา และยึดมนัในหลกัธรรม มีจิตตารมณ์แห่ง

พระวรสาร เพียบพร้อมไปดว้ยคุณธรรมและจริยธรรม มีค่านิยมทีถูกตอ้ง มีความเขา้ใจและซาบซึง
ในคุณค่าของวฒันธรรม 

2. เพือให้นกัเรียนรู้จกัดาํเนินชีวิตในโลกแห่งความจริง ยอมรับตนเอง และยอมรับผูอื้น 
ดาํรงชีวติอยา่งเรียบง่าย มีวนิยั 

3. เพือสร้างนกัเรียนให้เป็นคนมุ่งมนัทีจะประกอบสัมมาอาชีพ รักการทาํงาน ขยนัขนัแข็ง 
รู้จกัทาํงานร่วมกบัผูอื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. เพือสร้างนกัเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อตวัเองและสังคม รู้จกัการแบ่งปันให้ผูอื้นดว้ย
ความรัก และความเสียสละ 

                                                 
97 คณะภคินีเซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร, จิตตารมณ์การศึกษาของโรงเรียนในเครือภคินีเซนต์

ปอล  เดอ ชาร์ตร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์สัสัมชญั, 2534), 13 – 16.    
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5. เพือสร้างนกัเรียนใหมี้ความสามารถในการคิด วเิคราะห์ ประยกุต ์ริเริม สร้างสรรค ์ใฝ่รู้ 
และเพิมพนูทกัษะทีจาํเป็นต่อการเรียนและดาํรงชีพในอนาคต 

6. เพือเสริมสร้างใหน้กัเรียนผูมี้พลานามยัทีสมบูรณ์ 

 เพือใหบ้รรลุวตุัประสงคข์า้งตน้โรงเรียนมีนโยบายทีสาํคญั  ดงัต่อไปนี 
1. การศึกษาของเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ตอ้งเป็นการศึกษาเพือคุณภาพชีวิต โดยเน้นให้

ผูเ้รียนศรัทธาในศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถคิดแกไ้ขปัญหาดว้ยสันติวิธี มีสติ เหตุผล 
และความสุขมุรอบคอบ รักและซาบซึงในคุณค่าของศิลปวฒันธรรม และมรดกของชาติ  

2. การศึกษา เนน้ให้นกัเรียนรู้จกัตวัของตวัเอง รู้จกัเขา้ใจผูอื้น และยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู ้อืน มีวินัย มีความเป็นผูน้ํา และผูต้ามทีดีมีความเห็นอกเห็นใจ และพยายามช่วยเหลือ
ผูด้้อยโอกาสทางการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม และพร้อมทีจะร่วมมือในกิจกรรมทงัทางด้าน
การศึกษา และดา้นอืนๆ อนัจะอาํนวยประโยชน์แก่ปวงชน  

3. การศึกษา ตอ้งเป็นการศึกษาทีเน้นให้ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะพืนฐานในการประกอบ
อาชีพ สามารถพึงตนเอง และดาํรงชีวิตอย่างเป็นสุข เป็นพลเมืองดีภายใตก้ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นผูที้ มีความมัธยสัถ์ ขยนั หมันเพียร อดทน               
ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค มุ่งมนัทีจะประกอบอาชีพสุจริต  

4. การศึกษา มุ่งใหผู้เ้รียนมีความรักและความกตญั ูต่อสถาบนัของตน สามารถผนึกกาํลงั
รับผดิชอบร่วมกบัผูอื้น รู้จกัปรับตวั เรียนรู้ทีจะเป็นผูใ้หแ้ละผูเ้สียสละ เพือความเจริญของส่วนรวม  

5. การศึกษาเน้นการฝึกสังเกต พิจารณาใฝ่หาความรู้ และคน้ควา้หาเหตุผล ส่งเสริมดา้น
จินตนาการ การเสริมสร้างปัญญาความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ เน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม เพือการพฒันาประเทศและการรักษา
คุณภาพของสิงแวดลอ้ม  

6. การศึกษา ตอ้งช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจ และให้นกัเรียนมีพฤติกรรมทีถูกตอ้งเกียวกบั
โภชนาการ การกีฬา การออกกาํลงักาย การพกัผ่อน การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขนิสัย         
ทีถูกตอ้งเพือประโยชน์ของส่วนตวัและส่วนรวม 
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การศึกษาของโรงเรียนในเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

 ดว้ยปรัชญาการศึกษาและวตัถุประสงคที์จะให้นกัเรียนทีไดรั้บการศึกษาจากโรงเรียนใน
เครือเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ถึงพร้อมซึงพุทธิศึกษา  จริยศึกษา  และพลศึกษา อนัเป็นการศึกษาเพือ
ชีวิตทีมีระเบียบวินัย สุภาพเรียบง่าย และเปียมดว้ยเมตตาธรรมนีเองทาํให้การจดัการศึกษาของ
โรงเรียนในเครือ ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นไปในแนวทางทีจะให้ผูเ้รียนเกิดสัมฤทธิผล
ดงัต่อไปนี98 

 . รู้จกัและเขา้ถึงสัจธรรมอนัสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย ์

 เรามนุษยไ์ด้รับการสร้างขึนมาจากพระเจา้เราตระหนักถึงพระองค์ในฐานะพระผูส้ร้าง       
เรายอมรับว่า ทุกสิงทีดีงามมาจากพระองค์ พระองค์เป็นบ่อเกิดของชีวิตและเป็นผูป้ระทานชีวิต       
เราปรารถนาจะประกาศใหโ้ลกรับรู้ความจริงประการนี และเราปรารถนาจะใหโ้ลกไดรั้บความรอด 

 มนุษยมี์ศกัดิศรี และความยิงใหญ่เหนือสิงสร้างใด ๆ เป็นผลงานของพระเจา้ซึงไดรั้บการ    
ยกยอ่งขึนสู่ระดบัเหนือธรรมชาติในฐานะบุตรพระเจา้ ( มิติ ขอ้ )  

 มนุษยแ์ต่ละคน เป็นทีรักของพระเจา้ ความรักนีเชือเชิญ ให้มีการตอบสนองดว้ยใจอิสระ      
ทีจะอุทิศตนเอง ทีจะรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนอิสระทีจะสัตยซื์อ อิสระทีจะทาํงานดว้ยความเชือ
ความศรัทธาซึงนาํไปสู่ความสุขทีแทจ้ริง อนัเป็นจุดหมายของชีวติ 

 การศึกษาของโรงเรียนในเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ยงัเป็นการศึกษาเพือตระเตรียม
การดาํเนินชีวิตในอนาคต ซึงสําหรับเราเป็นการเตรียมเพือชีวิตนิรันดร การอบรม เพือประโยชน์   
ส่วนบุคคลไม่ใช่จุดสุดทา้ยทีเป็นนามธรรม ทว่าการศึกษาของโรงเรียนในเครือ ภคินีเซนต์ปอล เดอ 
ชาร์ตร ยงัคาํนึงถึงวิธีการทีนกัเรียนจะใชป้ระโยชน์จากการอบรมนี ในการบริการสังคม เพือถวาย
สดุดี ความเคารพ และการรับใชแ้ต่พระเจา้ 
 ความสําเร็จของการศึกษาในโรงเรียนเครือ ภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ไม่ไดว้ดักนัเฉพาะ
ในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ หรือประสิทธิภาพของครูเท่านัน แต่จะวดักันทีคุณภาพชีวิต
มากกวา่ 
 . มีระเบียบวนิยั 

     การศึกษาจะต้องเริมต้นทีตัวมนุษย์เอง ทังในแง่มนุษย์ในฐานะเป็นเป้าหมายของ
การศึกษาและในฐานะเป็นกระบวนการเรียนรู้ การศึกษาต้องให้มนุษยรู้์จกัตนเองก่อน ตอ้งรู้และ
เขา้ใจตนเองวา่ตอ้งการสิงใด มีความสามารถเพียงไหนและความยติุธรรมคืออะไร 

                                                 
98 เรืองเดียวกนั,  –  . 
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     การพฒันาส่วนตวั โดยการฝึกนิสัยและเจตนา จะช่วยให้รู้จกัเอาชนะความเห็นแก่ตวั       
ใหรู้้จกัเกรงใจผูอื้น รวมทงัเอาชนะความผิดบาปอืน ๆ ดว้ย ในขณะเดียวกนัจะปลูกฝังเสรีภาพทีจะ
ให้ความสําคญัและความเคารพนบัถือต่อผูอื้น การปฏิบติัดงักล่าวจะทาํได้ โดยอาศยักฎระเบียบ      
ทีชอบธรรมของโรงเรียน รวมถึงระเบียบวินยัของสังคม การมีวินยัในตนเอง จะเห็นไดจ้ากความ
เขม้แข็งการใช้สติปัญญา  ความขยนัหมนัเพียรในการเรียนและปฏิบติัต่อผูอื้นโดยคาํนึงถึงและ
ยอมรับในศกัดิศรีของแต่ละคน นักเรียนของเราจะได้รับการฝึกฝนแต่แรกเริม ให้รู้จักมีความ         
อดกลนั แมใ้นเรืองเล็ก ๆ น้อย ๆ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านวิชาการ ในชีวิตประจาํวนัทงัทาง
โรงเรียนและทางบา้นนกัเรียนจะรู้จกัยบัยงัใจตนเอง เพือจะไดไ้ม่ทาํสิงทีผดิ แมว้า่สิงนนัจะเรียกร้อง 
และทา้ทายความปรารถนาของตนเองมากเพียงใด 

 . สุภาพเรียบร้อย 

    แต่แรกเริม คณะเซอร์ของเรา ดาํเนินชีวิตอยูแ่บบง่าย ๆ ธรรมดา ๆ ทาํงานทุกชนิดเพือหา
เลียงชีพ ประหยดั อดออม ไม่ปรารถนาให้ใครรู้เห็นถึงกิจกรรมการกุศลทีตนกระทาํ แต่มุ่งมนั
ปฏิบติัเพือพระสิริมงคลของพระเป็นเจา้ และความรอดของเพือนมนุษยเ์ท่านนั 

   การศึกษาในโรงเรียนของคณะเซนต์ปอล เป็นการอบรมให้นักเรียนของเรารู้จกัตวัเอง       
ทงัขอ้ดีและขอ้บกพร่องในตน รู้จกัชีวิต รู้จกัการดาํรงชีพในสภาพของแต่ละทอ้งถิน ปลูกฝังให้
นกัเรียนอยูด่ว้ยกนัอยา่งสุภาพเรียบร้อย ไม่ฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานอยากเป็นอยากมีมากกวา่ทีตนควร
จะเป็นและควรจะมี ไม่แสวงหาการชมเชย หรือการยกยอ่งสรรเสริญ สําหรับงานหรือกิจกรรมทีตน
กระทาํ ไม่น้อยใจหรือเสียใจเมือผูอื้นไม่เห็นความดีทีตนกระทาํ เมือมีความผิดพลาดเกิดขึน             
ก็สามารถยอมรับความผิดนนั รู้จกัอภยัให้ตวัเองและอภยัให้ผูอื้นไดง่้าย ยอมรับขีดความสามารถ
ของตนเอง มองเห็นและยอมรับในสมรรถภาพและความดีของผูอื้น ไม่อิจฉาริษยาในความสําเร็จ
ของผูอื้นและไม่กระหายอาํนาจราชศกัดิ ยอมรับทาํงานในทุกตาํแหน่งหน้าที ทีสุจริตและเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 .เปียมดว้ยเมตตาธรรม 

     เซอร์รุ่นแรกของเรา ดาํรงชีวิตอยู่ในความรักต่อพระเป็นเจา้และต่อเพือมนุษย ์ เซอร์    
ของเราหาเลียงชีพดว้ยนาํพกันาํแรงและแบ่งปันส่วนเหลือใหผู้ข้าดแคลน 

     ในตาํรับคู่ชีวิตมีระบุไวว้่า “ ภคินีจะเปิดท่อธารแห่งความรักให้หลงัไหลไม่ขาดสาย     
โดยการแสดงความโอบออ้มอารียอย่างจริงใจและมีมนุษยธรรม ตอ้นรับอย่างซือ ๆ และเอาใจใส่ 
เพือรับใชเ้พือนมนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพึงขึน โดยเฉพาะอยา่งยงิผูที้ยากไร้ ดว้ยใจสุภาพและเสียสละ 
แต่ทวา่ท่วมทน้ไปดว้ยความเพียรและความรัก ภคินีเซอตป์อลให้เกียรติแก่ผูที้ไร้ทรัพยสิ์นเงินทอง
โดยถือวา่เป็นส่วนหนึงของพระเยซูคริสตเจา้ทีกาํลงัทนทุกขท์รมาน ” 
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     นักเรียนของเราจะได้รับการปลูกฝังให้คิดถึงผูอื้นมากกว่าตนเอง โดยรู้จกัมองความ
ตอ้งการของผูอื้นก่อนมองความตอ้งการของตนเอง และรู้จกัทีสละบางอยา่งเพือประโยชน์สุขของ
ผูอื้นก่อนมองความตอ้งการของตนเอง และรู้จกัทีจะสละบางอย่างเพือประโยชน์สุขของผูอื้นโดยเห็น
แก่พระเยซูเจา้ นกัเรียนของเราจะไดรั้บการชีนาํจากผูบ้ริหารและครูให้รู้จกัแบ่งปันแก่ผูอื้น แบ่งปัน
ทังความคิด ความรัก ความรู้ประสบการณ์และปัจจัยทีจําเป็นเพือประโยชน์สุขของผู ้อืนเสมอ              
การแบ่งปันโดยไม่หวงัสิงตอบแทน คือ มหาบุญลาภตามพระวาจาของพระเยซูเจา้  “ บุญของผูมี้ใจเมตตา
ต่อผูอื้นเขาจะไดรั้บความเมตตาดุจกนั” 

 . มีเจตนารมณ์แน่วแน่ทีจะศึกษาศาสตร์และศิลปะแขนงต่าง ๆ  
     กระบวนการศึกษา มิใช่เป็นเพียงกิจกรรมอย่างหนึงของมนุษย์เท่านัน แต่เป็นการ
เดินทางอยา่งแทจ้ริงไปสู่ความดีสมบูรณ์พร้อม งานเชิงภูมิปัญญาทีนกัเรียน เป็นผูป้ฏิบติัจะเกียวพนั
อยูอ่ยา่งใกลชิ้ดกบัแสงสวา่งจากความเชือ ทีจะกระตุน้ รบเร้า ให้เกิดความปรารถนาทีจะรู้เรืองของ
จกัรวาลในฐานะเป็นสิงสร้างของพระเจา้ จูงใจใหเ้กิดความรักต่อสัจธรรม 

     วิทยาศาสตร์เชิงบวกและเทคโนโลยีทีเกียวพนักนั เป็นส่วนหนึงของจกัรภพทีพระเจา้
เป็นผูส้ร้าง ตงัแต่ดวงดาวทีห่างไกลในทอ้งฟ้า และพลงัจกัรวาลซึงประมาณมิไดล้งไปจนถึงอนุภาคอนั
นอ้ยนิดและคลืนแห่งสสารและพลงังาน ทุกสิงทุกอยา่งลว้นมีรอยตรึงตราแห่งพระปรีชาญาณและ           
พระอานุภาพประทบัอยู ่
 การศึกษาของโรงเรียนในเครือเซนตป์อลเป็นการพฒันาสติปัญญาอยา่งครบถว้นรวมทงั
วินัยพืนฐานด้านมนุษย์ และด้านวิทยาศาสตร์โดยผ่านกระบวนการศึกษา ซึงมีรากฐานอยู่ที
ประสิทธิภาพและการสอนทีจุใจ การพฒันาดา้นสติปัญญายงัรวมถึงการเติบโตทางความสามารถที
จะวนิิจฉยัตรรกะ วเิคราะห์ วพิากษแ์ละวจิารณ์ในการหาเหตุผลอีกดว้ย 

 ขณะเดียวกนัก็จะเน้นถึงการศึกษาดา้นมนุษยศ์าสตร์ เช่น ปรัชญา ประวติัศาสตร์ วรรณะ
ระหว่างมนุษยชาติ ตงัแต่ยุคสมัยดึกดําบรรพ์ แต่ละสังคมได้พฒันาขึนมาและหยิบยืนมรดก        
ทางศิลปกรรมและวรรณกรรมให้แก่ชนรุ่นหลงัสืบต่อมา พร้อมๆ กบัทีครูช่วยเหลือนักเรียนให้
พฒันาสํานึกทางสุนทรียภาพ ครูอาจจะนาํนกัเรียนไปสู่การมองเห็นคุณค่าของงานศิลปะไดอ้ย่าง
ลึกซึงยิงขึน คือ มองฐานะเป็นภาพสะท้อนแห่งความงามของพระเจ้าในรูปแบบทีจับต้องได ้ 

นอกจากนี การศึกษาของโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล ยงัรวมถึงความเอาใจใส่ต่อการศึกษา           
ดา้นเทคโนโลยคีวบคู่กบัพลศึกษา และสังคมวทิยาอีกดว้ย 

. ประกอบหนา้ทีการงานทีตนเองรับผดิชอบอยา่งเตม็ความสามารถ 

    การศึกษาของโรงเรียนในเครือเซนต์ปอลเป็นการปลูกฝังการมีศกัดิศรีและคุณค่าของ
ตนเองให้เกิดในตวันกัเรียน  โดยการฝึกฝนให้นกัเรียนรู้ว่าอะไรควรทาํและอะไรไม่ควรทาํ และ
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อะไรคือหน้าทีทีต้องกระทาํ ความรับผิดชอบเป็นคุณธรรมสําคญัทีครูพึงเน้น นักเรียนจะได้รับ      
การฝึกฝนให้รับผิดชอบในงานทีทาํ เริมตงัแต่กิจกรรมทีง่ายไปสู่กิจกรรมทียาก  ครูจะเป็นผูค้อย
ชีแนะ  ใหก้าํลงัใจและเสริมสร้างใหน้กัเรียนมีความเชือมนัในตวัเองครูจะชมเชยเมือนกัเรียนทาํงาน
สําเร็จ และให้กาํลงัใจยามลม้เหลวหรือทอ้แท ้ดว้ยวิธีนีนกัเรียนจะเรียนรู้การรับผิดชอบในหน้าที
ของตวัเอง และจะค่อย ๆ เติบโตขึนมา สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองมากขึนการปลูกฝังให้รู้จกั
รับผิดชอบในหน้าทีการงานแต่วยัเด็ก จะสร้างความเชือมนัและทา้ทายนกัเรียนให้แสวงหาความ
รับผดิชอบทีสูงขึนเรือยๆ ตามวยัและกาลเวลา 

. เรียนรู้ทีจะรักษาสุขภาพพลานามยัของตน 

    การศึกษาของมนุษยใ์นแบบทีครบครันรวมถึงการพฒันาร่างกายในสัดส่วนทีสมดุลกบั
กระบวนการศึกษาดา้นอืน ๆ การศึกษาของโรงเรียนในเครือเซนตป์อลจะเนน้ดา้นการกีฬาและการ
รักษาพลานามยั เพราะโดยการเรียนรู้และมีทกัษะในดา้นการกีฬาและพลานามยั นกัเรียนไม่เพียงแต่
จะทาํให้ร่างกายแข็งแรงเท่านนั แต่จะเรียนรู้ทีจะยอมรับทงัความสําเร็จและความลม้เหลวในการ
เล่นกีฬา เขาจะได้รับการกระตุ้นให้เห็นความจาํเป็นทีจะต้องร่วมมือกับผูอื้น จะรู้จักใช้พลัง
ความสามารถของตน เพือคุณความดีและประโยชน์ของส่วนรวมในตวัมนุษย ์มีทงัร่างกายและจิตใจ
ซึงลว้นเป็นของประทานของพระเจา้  นอกจากนีมนุษยย์งัมีวิญญาณ อนัเป็นพระฉายาของพระองค ์
ร่างกายทีสมบูรณ์จะอยูใ่นจิตใจทีเป็นสุข 

 นกัเรียนของเราตอ้งเป็นผูรู้้หลกัโภชนาการรู้จกัรับประทานอาหารทีมีประโยชน์ต่อร่างกาย
มิใช่เห็นแก่รสสัมผสั เมือร่างกายแขง็แรงก็จะสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เพือประโยชน์
ของตนเองและของส่วนรวม และสามารถรับใชพ้ระเจา้และเพือนมนุษยไ์ดอ้ยา่งเป็นสุข 

. ศรัทธาในศาสนา ยดึมนัในหลกัธรรมมีจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร 

    มนุษยทุ์กคนปรารถนาจะภพความสุขในชีวติปัจจุบนั และในภพหนา้ ความสุขนนัจะเกิด
จากการดาํรงชีวิตอย่างถูกตอ้ง ตามกฎของธรรมชาติ กฎของศีลธรรม และกฎของศาสนาการสอน  
ในโรงเรียนเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร อุทิศเพือการพฒันาความรู้ด้านศาสนาของนักเรียน อบรม          
สังสอนในเรืองพืนฐานทางศาสนา ตามความเชือความศรัทธาของเขา เน้นให้ทุกคนในสถาบนั       
ไดศึ้กษาและเขา้ใจให้ลึกซึงถึงขอ้พระธรรมคาํสอนของแต่ละศาสนา และสนบัสนุนให้ศาสนิกชน
ทุกคนปฏิบติัศาสนกิจของตน และทีสําคญัคือ ให้พยายามดาํรงชีวิตตามแนวทางและพระธรรม        
คาํสอนของตนอย่างเคร่งครัดสําหรับนกัเรียนคาทอลิก การศึกษาในโรงเรียนเครือเซนต์ปอล เดอ 
ชาร์ตร เป็นการให้ความรู้เกียวกบัคริสต์ศาสนานิกายคาทอลิก ซึงรวมถึงความรู้เกียวกบัพระคมัภีร์ 
โดยเฉพาะพระวรสาร ปลูกฝังให้มีความรักต่อพระเจา้และเพือนมนุษยใ์ห้เคารพต่อพระศาสนจกัร 
และมีชีวิตผูกพนักับศีลศกัดิสิทธิอนัเป็นโอกาสพิเศษทีจะพบพระคริสตเจา้ ในเวลาเดียวกัน 
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นกัเรียนทุกคนพึงศึกษาให้รู้ถึงธรรมประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละศาสนา เพือให้เกิดความเขา้ใจ
อนัดีต่อกนัในระหวา่งศาสนิกชน และเพือให้ทุกคนไดมี้โอกาสร่วมมือกนัทาํงานเพือประโยชน์สุข
ของมนุษยชนมากยิงขึนโรงเรียนพยายามจดัให้โรงเรียนมีบรรยากาศทีจะช่วยให้นกัเรียนมีจิตใจ
เขม้แขง็ขึนเป็นลาํดบั สามารถรับผดิชอบในสิงทีตนไดรั้บมอบหมาย การอบรมมโนธรรมเป็นขนั ๆ 
ให้บําเพ็ญคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิงคุณธรรมแห่งความรักต่อมนุษย์เป็นรากฐานถาวร              
แห่งความสุขและความสําเร็จในชีวิตโรงเรียนจะอบรมส่งเสริมภาพของนักเรียนตามขันตอน                 
ใหส้ามารถควบคุมตนเองเมือตอ้งเผชิญกบัการทา้ทายในสังคม เพือให้สามารถเลือกอยา่งอิสระตาม
มโนธรรมของตน สามารถวิเคราะห์และวินิจฉัยเลือกเอาส่วนทีดีมาใช้ในการดาํเนินชีวิตของตน   
มิติด้านศาสนาทาํให้เป็นไปได้ทีจะเขา้ใจตวับุคคลผูเ้ป็นมนุษยอ์ย่างแทจ้ริง มนุษยมี์ศกัดิศรีและ
ความยิงใหญ่เหนือสิงสร้างใด ๆ เป็นผลงานของพระเจา้ ทีไดรั้บยกยอ่งขึนสู่ระดบัเหนือธรรมชาติ 
ในฐานะบุตรพระเจ้า ดังนันจึงมีทังบ่อเกิดจากพระเจ้าและชีวิตนิรันดร อันอยู่โพ้นจักรวาล           
แห่งกายภาพของเรานีการศึกษาในโรงเรียนเครือเซนตป์อลยงัเนน้ในเรืองต่อไปนีอีกดว้ย คือ 

      1. ช่วยนักเรียนทุกคนให้ไดแ้รงบนัดาลใจจากศาสนาของตน และเปิดใจให้ยินดีทีจะ
รับรองคุณค่าของศาสนาอืนอยา่งอิสระ 

     . ส่งเสริมให้มีการอธิษฐานภาวนาทีแสดงออกตามความเชือของแต่ละคน  และ          
การสร้างความความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัพระเจา้ผูจ้ะทรงนาํเราไปสู่การอุทิศตนเพือรับใชผู้อื้น 

     . แนะนาํพระเยซูในฐานะเป็นบุคคลในอุดมคติ  ใหน้กัเรียนไดรู้้จกั 
.  มีคุณธรรมในจิตใจ  มีค่านิยมทางศีลธรรมและจริยธรรมอนัถูกตอ้ง 

                     การศึกษาในโรงเรียนเครือเซนตป์อล เนน้ถึงการศึกษาในโรงเรียนเครือเซนตป์อลเนน้ถึง 

      . การอบรมจริยธรรมอย่างสมาํเสมอทุกวนั  อบรมจิตใจควบคู่กนัไปกับการอบรม       
ในเรืองของความประพฤติและอุปนิสัย 

      . การฝึกการบาํเพญ็คุณธรรมในชีวติส่วนตวัและชีวติสังคม 

      . การรู้จกัรับผดิชอบ  การใชเ้สรีอยา่งถูกตอ้ง  และการมีวนิยัควบคุมตนเอง 

      . การรู้จกัต่อสู้กบัสิงชวัร้าย  การเอาชนะค่านิยมทีผดิ  ทงัในส่วนตวัและส่วนรวม 

      . การปลูกฝังใหรู้้จกัฟังเสียงของมโนธรรม 

      . การชีแนะใหน้กัเรียนซึมซาบในคุณค่าของสัจธรรม  ความรักและการบริการผูอื้น 

      . การรักษาสมดุลของชีวิต  ไม่ว่าจะมีปัญหาความกดดนั  หรือการกระทบกระเทือน
ทางอารมณ์เพียงใด 

       ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลควรมีพืนฐานอยู่ทีความรักและเสรีภาพในชีวิตประจาํวนั
ปัจเจกชนจะตอ้งเป็นประจกัษ์พยานยืนยนัค่านิยมในศาสนาของตน  และมีความสามารถในเชิง
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วพิากษว์จิารณ์  ซึงจาํเป็นแก่การแยกแยะสิงทีเป็นสัจจะและความดีออกจากสิงตรงขา้ม  โรงเรียนจะ
อบรมปลูกฝังให้นกัเรียนมีบรรทดัฐานอนัจาํเป็นทางศาสนา  และจริยธรรมเพียงพอ  ทีจะทาํให้เขา
สามารถดาํรงชีวิตอยูอ่ยา่งอิสระและถูกตอ้งตามตามทาํนองคลองธรรม  เมือตอ้งเผชิญกบัทศันคติ     
ทีเบียงเบนตามความเคยชินทีไม่สมควร  ซึงยงัประพฤติปฏิบติักนัอยา่งแพร่หลายในสังคม  ครูและ
ผูบ้ริหารจะช่วยเหลือนกัเรียนให้เติบโตในดา้นเหล่านี  โดยพร้อมทีจะช่วยพวกเขาให้ไดคิ้ดไตร่ตรอง
เกียวกบัประสบการณ์ส่วนตวั  เพือเขาเหล่านีจะไดเ้ขา้ใจในประสบการณ์เหล่านนัและการยอมรับ
ความมีขอบเขตของตน  กิจกรรมการเรียนการสอน  ซึงจะนาํเขา้ไปสัมผสักบัตวัเขาเองจะช่วยให้เขา
ตระหนกัถึงอิทธิพลต่างๆ ทีมีต่อศกัยภาพของตน  ซึงไปไกลเกินความเขา้ใจแบบธรรมดาถึงความ
แตกต่างระหว่างความจริง  และความปลอม  ความดี  และความชวั  เขาจะตอ้งเอาชนะปัจเจกนิยม  
และอาศยัความสวา่งแห่งศาสนา  คน้ใหพ้บกระแสเรียกพิเศษของตนเพือดาํรงชีวิตกลุ่มอยา่งมีความ
รับผดิร่วมกบัผูอื้น  รู้จกัรับใชพ้ีนอ้งเพือนมนุษย ์ และทาํใหโ้ลกเป็นสถานทีน่าอยูย่งิขึน 

. ซาบซึงในคุณค่าของวฒันธรรม 

       มรดกทางวฒันธรรมเป็นไข่มุกลําค่าทีทุกคนควรจะต้องรักษาไว้อย่างหวงแหน  
การศึกษาในโรงเรียนเครือเซนต์ปอลควรปลุกจิตสํานึกให้เกิดในหัวใจของบุคลากรและนกัเรียน  
ให้มีความรัก ห่วงใย และช่วยกนัอนุรักษ์วฒันธรรมไวใ้ห้เป็นมรดกของชาติสืบไป  การอนุรักษ์
วฒันธรรมของชาติ  คือ  การรักษาเอกลักษณ์ของชาติ  เพือคงไว้ซึงความเป็นไทตลอดไป      

นกัเรียนในเครือของเราจะได้รับการเน้นให้รู้จกัมองเห็นความงดงามในวฒันธรรมของชาติและ          
ใช้วิจารณญาณแยกแยะว่า  วฒันธรรมของชาติเรามีส่วนดีทีแตกต่างจากวฒันธรรมประเทศอืน
อย่างไร  สิงใดในวฒันธรรมของเราทีควรรักษาไว  ้ สิงใดควรตดัออกไป  สิงใดควรรับมาจาก
วฒันธรรมของชาติอืน   วฒันธรรมทอ้งถิน  รวมทงัภูมิปัญญาทอ้งถินก็เป็นสิงมีคุณค่ายิงยวดทีควร
ไดรั้บการ ทนุถนอมรักษาไวเ้ช่นกนั  นกัเรียนของเราควรไดเ้รียนรู้เกียวกบัวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ของทอ้งถิน  และช่วยกนัเชิดชูให้ทรงคุณค่าอยูสื่บไป  วฒันธรรมของมนุษยก์็ยงัเป็นเรือมนุษยอ์ยู ่ 
และจะตอ้งไดรั้บการสอน แบบภววสิัย     ใชเ้ชิงวทิยาศาสตร์  แต่บทเรียนของครูและการรับเอาของ
นกัเรียน  จะตอ้งไม่แยกความเชือออกจากวฒันธรรม  วฒันธรรมของมนุษยแ์ละโลกของศาสนา
มิไดเ้ป็นเช่นเส้นขนานสองเส้นนีมีอยูภ่ายในตวัมนุษยเ์อง  (มิติดา้นศาสนา ขอ้ ) 
 นกัเรียนจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือให้ทาํการสังเคราะห์ความเชือและวฒันธรรมอนัเป็น
สิงจาํเป็นแก่การบรรลุพฤติภาพของผูมี้ความเชือและปฏิเสธค่านิยมเชิงต่อตา้นของวฒันธรรมทีจะ
เป็นภยัต่อศกัดิศรีของมนุษย ์(มิติดา้นศาสนา ขอ้ ) 
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. รู้จกัดาํเนินชีวติในโลกแห่งความจริง 

       ในสภาวการณ์ปัจจุบนัสังคมทุกวนันีเต็มไปดว้ยความสับสนวุน่วายทาํให้มนุษยง์งงวย
ต่อสิงทีจะเกิดขึนในอนาคตทีมีมากมายเหลือคณานัน  ในบรรยากาศเช่นนี  ทาํให้เขาลืมคิดถึง     
พระเจา้และปฏิบติัตนเหมือน  พระเจา้ตายแลว้  นอกจากนี วฒันธรรมต่างถินทีไหลบ่าเขา้มาค่านิยม
ผิดแผกทีเขา้มาแทรกซ้อนแรงกระทบจากสังคมซึงในทศันคติทีจอมปลอม  และหลอกลวงแก่เด็ก       
ความฟุ้งเฟ้อทีแพร่ทางสือมวลชนเหล่านีกําลังทาํลายความสงบในจิตใจของเยาวชนอย่างรุนแรง        
พวกเขามีความกงัวลอย่างยิงเกียวกบัอนาคตทีไม่แน่นอน  พวกเขาอยู่ใตอิ้ทธิพลของโลก  ซึงค่านิยม
เหล่านีมิไดมี้รากฝังอยูใ่นพระเจา้  ภาวการณ์ในลกัษณะนีสร้างความลงัเลวุน่วาย  ใหแ้ก่เยาวชนอยา่งใหญ่
หลวง จนพวกเขาไม่อาจจะตดัสินได้ว่า  เขาควรกระทาํอย่างไรพวกเขาไม่อาจจะวินิจฉัยได้ว่า       
อะไรคือสิงถูก  อะไรคือสิงผิด  พวกเขาไม่สามารถจะหาความหมายให้พบไดใ้นชีวิต  จึงพยายาม
หนีให้พน้จากความเปล่าเปลียวด้วยการหันไปพึงยาเสพติด   หมกหมุ่นในกาม  การศึกษาใน
โรงเรียนเครือเซนตป์อลจกัช่วยเยาวชนใหค้น้พบสิงทีมีคุณค่าในชีวิตของเขา  ช่วยเขาให้พบคาํตอบ
ต่อปัญหาของตนในพระวรสาร “เราเป็นหนทาง  ความจริง  และชีวติ” ในความอา้งวา้งเดียวดายทาง
จิตใจของพวกเขา  เราจะชีทางให้เขาไดรู้้จกัพระเยซูเจา้  พร้อมทงัคาํสอนของพระองคซึ์งช่วยสร้าง
ชีวิตใหม่  ให้แนวทางในการดาํเนินชีวิตอย่างเป็นสุขแทไ้ด ้ ทงัในส่วนตวัและในสัมพนัธภาพกบั
ผูอื้น 

12.  ยอมรับตวัเองและยอมรับผูอื้น 

 มนุษยแ์ต่ละคนมีคุณสมบติั  ลกัษณะนิสัยคุณธรรมเฉพาะตวัแตกต่างกนัไป  ความแตกต่าง
กนันี  ไม่ควรทาํให้เกิดความแตกแยก  แต่ความแตกต่างนี  ควรเป็นโอกาสให้ไดส้ร้างความดีให้
บงัเกิดในหมู่คณะอยา่งหลากหลาย  นกัเรียนในเครือเซนตป์อล  ไดรั้บการสอนให้รู้จกัพินิจพิจารณา  
อนัเป็นสิงจาํเป็นทีจะตอ้งปลูกฝังให้เป็นนิสัย  ตงัแต่เยาวว์ยั  การรู้จกัวิเคราะห์ตนเอง  จะช่วยให้
เห็นข้อบกพร่องในตน   การมีใจกว้างยอมรับตนเอง   และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง                 
จะก่อให้เกิดความสว่างในใจมองผูอื้นดว้ยสายตาแห่งความเชือและความรักจะสามารถมองเห็น
ความดีในตวัผูอื้น  และอภยัขอ้ผดิพลาดในตวัเพือนมนุษยไ์ดง่้ายขึน การรู้จักตนเองอย่างถ่องแท ้ 
และการเขา้ใจผูอื้น  เป็นศาสตร์และศิลป์  เป็นคุณธรรมของสังคมทีจะช่วยจรรโลง  ให้สันติสุข
เกิดขึนและดาํรงอยูใ่นกลุ่มการรู้จกัใชเ้สรีภาพอยา่งถูกตอ้ง  และความรักอยา่งจริงใจต่อกนัในกลุ่ม  
จะเป็นอาหารทิพยห์ล่อเลียงชีวิตให้กา้วหนา้และเติบโตมากขึนทุกวนั  นกัเรียนจะไดรั้บการเรียนรู้
และการฝึกฝนชีวิตกลุ่มทีมีการแบ่งปันระหว่างกนัอย่างซือ ๆ ง่าย ๆ ยอมรับกนัและกนัดว้ยความ
บริสุทธิใจทงัในดา้นความคิด  วาจา  และการกระทาํ 
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. มุ่งมนัทีจะประกอบสัมมาอาชีพ  รักการทาํงาน  ขยนัขนัแขง็ 

        ในฐานะทีมนุษย์เป็น  “พระฉายาของพระเจ้า”  มนุษย์เป็นสิงสร้างทีมีศักดิศรี                        
มีความสามารถในการทาํงานอย่างมีแบบแผนและมีเหตุผลมนุษยจึ์งควรมุ่งมนัทีประกอบสัมมา
อาชีพ  เพือความเจริญในชีวิตของตนเอง  และไดมี้โอกาสช่วยเหลือเพือนมนุษยด์ว้ยกนั  พระองค ์    
ผูท้รงเป็นพระเจา้ไดเ้สด็จมาบงัเกิดเป็นมนุษยเ์หมือนเรา  และทรงอุทิศเวลาเกือบทงัหมดในโลกนี
ใหแ้ก่การทาํงาน  นกับุญเปาโลองคอุ์ปถมัภข์องเราก็ทาํงานอยา่งหนกัตลอดชีวิตของท่านควบคู่กบั
การประกาศพระวาจา  “เราไดท้าํงานหนกัดว้ยความพากเพียรทงักลางวนัและกลางคืน  เพือจะไม่
เป็นภาระแก่คนหนึงคนใดในพวกท่าน”  ท่านยงัให้กาํลงัใจศิษยข์องท่านในการทาํงานดว้ย “ไม่ว่า
พวกท่านจะทาํ  ทาํเพือพระเจ้ามิใช่ทาํเพือมนุษย์  พวกท่านรู้ว่าจะได้รับมรดกจากพระเจ้าเป็น
รางวลั” (คส. :23-24)   นกัเรียนในโรงเรียนของเราจะไดรั้บการปลูกฝังให้รักงานและความขยนั
ขนัแขง็  ไม่ยอ่ทอ้แมจ้ะมีอุปสรรคแ์ละยากลาํบากสักเพียงไรก็ตาม  เพราะงานสุจริตคือศกัดิศรีของ
มนุษย ์  ในการทาํงานเขาจะสามารถหาเลียงชีพด้วยตนเอง  และพบความหวงัสําหรับชีวิตใหม่         
ทีแจ่มใสและกา้วหนา้กวา่เดิม 

.  มีความเป็นหนึงเดียว  รู้จกัร่วมมือกนัและทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

        นกัเรียนทุกคนทีเขา้มาในสถาบนัการศึกษาของคณะเซนตป์อล เดอ  ชาร์ตร  จะไดรั้บ
ความรักความอบอุ่น  และการตอ้นรับจากคณะครู  และผูร่้วมงานทุกคนจนนกัเรียนรู้สึกวา่โรงเรียน
เป็นเสมือนบา้นทีสองของเขา  นกัเรียนทุกคนจะให้เกียรติและความเคารพต่อรุ่นพีสืบเนืองกนัมา  
และให้ความร่วมมือร่วมใจในกิจกรรมของโรงเรียนโดยถือเสมือนว่า  กิจกรรมแต่ละอย่าง             
เป็นของตวัเองจะทุ่มเททงักาํลงัความคิด  กาํลงัปัญญา  กาํลงักาย  กาํลงัความสามารถ  เพือให้งาน
เหล่านนับรรลุตามเป้าหมาย  นกัเรียนแต่ละคนจะใหเ้กียรติกนัและกนั  จะยอมรับความสามารถและ
ความดีของผูอื้น  ในเวลาเดียวกนัจะยอมรับความมีขอบเขตของตน  จะไม่ยึดถือเอาความคิดของตน
เป็นใหญ่ รู้จกัเป็นทงัผูน้าํและผูต้ามไดใ้นขณะเดียวกนั  รู้จกัแบ่งปันความคิด  และยอมรับความเห็น
ของผูอื้นทีดีกว่าตนให้เกียรติและเคารพต่อผลงานของผู ้อืนด้วยใจจริงโลกในสภาพปัจจุบัน             
มีความก้าวหน้าทางวตัถุหลายด้านหลายทาง  มนุษย์สามารถพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของตน        
โดยอาศยัเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมายและความสะดวกสบายจากความเจริญทางวตัถุทาํให้มนุษยปิ์ดขงั
ตวัเองตดัความสัมพนัธ์กบัผูอื้น  เพราะไม่ควรเห็นความจาํเป็นทีจะตอ้งพึงพาอาศยัผูใ้ด  สังคมทีเคย
เกือกูลช่วยเหลือกนั  จึงนบัวนัจะยิงลดน้อยลง พระเจา้ทรงสร้างมนุษยใ์ห้มีความแตกต่างกนัทงั       
รูปปรากฏภายนอก  และคุณสมบติัภายในเพือให้มนุษยแ์บ่งปันพระพรทีไดรั้บแก่กนัและกนัและ
พฒันาสังคมและโลกทีตนอยูใ่ห้ถึงซึงความสมบูรณ์  เพือประโยชน์สุขแก่ทุกคน ดว้ยตระหนกัถึง
สัจธรรมประการนี  การศึกษาของโรงเรียนในเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร  จึงพยายามทีจะ
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อบรมนกัเรียนใหต้ระหนกัถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของแต่ละคน  และเนน้ถึงความร่วมมือกนัเป็น
ส่วนรวม  ทงัยงัแนะนาํและฝึกปฏิบติัการทาํงานร่วมกนักบัผูอื้น  การรู้จกัสังเกตความสามารถของ
บุคคลทีอยู่รอบขา้ง  เพือประสานความร่วมมืออย่างเป็นระบบระเบียบ   โดยยอมรับว่าพระพรที
แตกต่างกันนีมีไวเ้พือประโยชน์สุขของทุกคน  มีความเห็นใจกันและกัน  เสียสละอดทนใน
ความผิดแผกแตกต่างของกนัและกนั  และให้โอกาสแต่ละคนแสดงความเป็นปัจเจกบุคคลของเขา  
เพือช่วยให้เขาไดพ้ฒันาตนเองอย่างสมบูรณ์นอกจากนียงัจาํเป็นตอ้งสอนให้นกัเรียนเขา้ใจดว้ยว่า  
ความสาํเร็จของกิจการต่างๆ นนัขึนอยูก่บัความซือสัตยข์องคนแต่คนต่อกนัและกนัดว้ย 

 . มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมรู้จกัแบ่งบนัให้ผูอื้นด้วยความรักและความ
เสียสละ 

      การศึกษาในโรงเรียนเครือเซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร  ช่วยนกัเรียนให้ตระหนกัว่า  ภูมิปัญญา
เป็นพรสวรรค์ทีจะตอ้งไดรั้บการพฒันา  ไม่ใช่เพือความพึงพอใจของตนเองหรือเพือผลประโยชน์
ของตนเอง  และเพือความดีงามของส่วนรวม  แต่ดว้ยความช่วยเหลือของพระแม่เจา้  นกัเรียนของ
เราจะได้รับการส่งเสริมให้ใช้พรสวรรค์นีในการบริการผูอื้น  เพือแสดงถึงความรักต่อพระเจ้า  
นกัเรียนจะไดรั้บการสอนใหต้ระหนกัถึงคุณค่าของสังคมความยติุธรรมในสังคม  และโอกาสทีควร
จะมีทดัเทียมกนัในสังคม  โดยเฉพาะทศันคติทีจะมองเห็นว่า  การบริการผูอื้น  เป็นการแสดงถึง
จิตใจ  อนัสูงส่งมากกวา่ทีจะใช้เป็นเครืองวดัความสําเร็จหรือความกา้วหน้าของตวัเขาการบริการผูอื้น
เป็นการแสดงถึง  การคาํนึงถึงผูอื้นดว้ยความเคารพในศกัดิศรีแห่งความเป็นมนุษยข์องเขา  เป็นการรับ
ใช้องค์พระคริสตเจา้  ดงัพระวจนะทีว่า “สิงทีท่านไดป้ฏิบติัต่อพีน้อง  แมที้ตาํตอ้ยของเรานนัแหละ
เท่ากบัไดป้ฏิบติัต่อเรา” (มธ. :40) ซึงทรงรักและห่วงใยมนุษยทุ์กคนไม่เวน้ผูใ้ดเลย  
 การศึกษาในโรงเรียนเครือเซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร ไม่ใช่การศึกษาเพือกลุ่มหนึงโดยเฉพาะ  
แต่เป็นการศึกษาเพือทุกคน  นกัเรียนทีขาดแคลนทุนทรัพยจ์ะไดรั้บความช่วยเหลือเท่าทีโรงเรียนจะ
สามารถทาํได ้ เนืองจากความเป็นมนุษยที์แทจ้ริงจะคน้พบไดใ้นความสัมพนัธ์กบัผูอื้น  ซึงรวมถึง
ความเคารพนบัถือ  ความรัก  และการบริการ  การศึกษาในโรงเรียนเครือเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร       
จึงเน้นและช่วยให้นักเรียนพฒันาเติบโตขึนในบทบาทของปัจเจกชน  ผูเ้ป็นสมาชิกของสังคม        
ทงัครู  นกัเรียน  ผูบ้ริหาร  และผูร่้วมงานทุกคนจะไดรั้บการเสริมกาํลงัใจให้สร้างความเป็นหนึง
เดียวให้เกิดขึน  โดยไม่คาํนึงถึงเชือชาติ  ศาสนาวฒันธรรม  โรงเรียนในเครือเซนต์ปอล  เดอ  
ชาร์ตร  มีบรรยากาศ  ซึงทุกคนสามารถจะอยูด่ว้ยกนัและทาํงานร่วมกนัไดด้ว้ยความรัก  ความเขา้ใจ  
และเคารพนบัถือกนั  โดยถือว่าทุกคนเป็นบุตรของพระเจา้  การเจริญเติบโตในความรับผิดชอบ        
ในการใหอิ้สรภาพ  จะแสดงออกให้เห็นในความสัมพนัธ์  ระหวา่งครูและนกัเรียน  ครูกบัผูบ้ริหาร          
ทงัทีเป็นนกับวชและฆราวาส  พวกเขาจะตอ้งเป็นมากกวา่นกัวิชาการ  แลว้จะเขา้มามีส่วนในชีวิต
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ของนกัเรียน  ใหค้วามสนใจต่อการพฒันาทงัในดา้นสติปัญญา  ความสามารถ  ศกัยภาพ  จริยธรรม  
และจิตวิญญาณแต่ละคน  พร้อมทงัช่วยให้นกัเรียนไดพ้ฒันาจิตสํานึก (Sense) ในคุณค่าของตวัเอง  
และจาํเริญขึนเป็นปัจเจกชนทีมีความรับผิดชอบต่อชุมชน  ในขณะเดียวกันครูก็ต้องเคารพต่อ
เสรีภาพส่วนบุคคลของนกัเรียนสนใจเอาใจใส่ความเป็นไปในชีวิตของนกัเรียน  มีส่วนร่วมทงัใน
ความสุข  และความทุกข์ช่วยให้นกัเรียนพฒันาวุฒิภาวะทงัในฐานะปัจเจกชน  และความสัมพนัธ์
กบัผูอื้นตลอดจนพฒันาตนเองไปตามสมรรถภาพ  ตามขนัตอนแต่ละบุคคล 

 การศึกษาในโรงเรียนเครือเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร ช่วยเกือกูลให้เกิดความเป็นธรรมใน
สังคมเราเนน้การแบ่งปันให้แก่ผูด้อ้ยโอกาส  ผูย้ากจนผูข้าดความรักหรือวตัถุปัจจยั  การอยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุขนนัได ้ หมายถึง  การเขา้ใจมนุษยใ์นสังคมเขา้ใจปัญหาของสังคม  และร่วมมือกนั
รณรงคแ์กไ้ขทงั  ทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  และสิงแวดลอ้ม  โรงเรียนในเครือของเรามุ่งให้นกัเรียน
แต่ละคนตระหนกัถึงหน้าทีในการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกนั  การรับผิดชอบขนัประถม     
เริมจากการรับผดิชอบต่อตนเอง ทงัหมดนีเรียกร้องความเสียสละ นกัเรียนของเราทุกคนจะตอ้ง
เรียนรู้ถึงความหมายของความเสียสละคุณค่าของความเสียสละ  และรู้จกัทีจะเสียสละความสุข
ส่วนตวัเพือความเจริญของส่วนรวมดว้ยความเต็มใจ  ดว้ยนาํใจของตวัเองโดยไม่ตอ้งรอให้มีการ
ขอร้อง  นักเรียนจะได้รับการปลูกจิตสํานึกให้รู้จักยอมสละความสุขและประโยชน์ส่วนตัว           
เพือความดีงามของสังคมเป็นส่วนรวม  โดยเริมจากสังคมทีนักเรียนสังกดัอยู่ภายในบา้น  ภายใน
โรงเรียน  กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนรู้จกัแบ่งปันระหว่างกัน       
ใหมี้การสัมผสัชีวติจริงโดยการนาํนกัเรียนไปเยยีมเยยีนผูย้ากไร้  ผูเ้จบ็ป่วย  ผูพ้ิการ   
 การศึกษาของโรงเรียนเครือเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร  ยงัให้ความสําคัญเป็นพิเศษแก่          
การพฒันามโนภาพ  จินตนาการและความคิดริเริมสร้างสรรคข์องนกัเรียนแต่ละคนในทุกรายวิชา          
ซึงนักเรียนไม่เพียงแต่จะเรียนรู้อย่างเดียวเท่านนั  แต่แสวงหาความคิดใหม่ๆ ทดลองและคน้พบ
ความจริงหรือพบแนวทางใหม่ในการแสดงออกจากประสบการณ์ของตนเอง  มิติเหล่านีจะช่วย
เพิมพูนคุณภาพในการเรียนและช่วยปกป้องเขาให้พ้นจากสภาพการเป็นผู ้มีความจําปราดเปรือง              
เพียงเท่านนั  ในเวลาเดียวกนัเป็นการพฒันาทกัษะให้เกิดความเชียวชาญในวิชาทีกาํลงัศึกษาอยูน่นั           
อีกดว้ย 

 เพือบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว  การศึกษาของโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร          
จึงเห็นความจาํเป็นทีจะสนบัสนุนกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ซึงจะช่วยให้นกัเรียนไดมี้โอกาสสัมผสั  
และเกิดความซาบซึงในดนตรีการ  วรรณกรรม  ศิลปะ  และสุนทรียศาสตร์อืน ๆ อีกดว้ย 

 ความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นคุณสมบติัอนัลาํค่า  แต่จะวิเศษสมบูรณ์ต่อเมือมีการคาํนึงถึง
ประโยชน์สุขของส่วนรวม  การพฒันาแต่ด้านของปัจเจกชน  จึงควรกระทําในลักษณะทีมี
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ความสัมพนัธ์เชือมโยงกบัความสํานึกถึงคุณค่า  ของการรับใชผู้อื้นและการอุทิศตนเพืออุดมการณ์  
นอกจากทางโรงเรียนจะให้ความรู้ดา้นวิชาการแลว้ คณะเซอร์ยงัให้การอบรม ดา้น จริยธรรมแก่
นกัเรียนดว้ย โดยนาํนกัเรียนเขา้ช่วยเหลืองานดา้นสังคมสงเคราะห์ ในแหล่งเสือมโทรม ให้ความรู้
เรืองหนังสือและอบรมมารยาท ซึงเป็นการปลูกฝังความเมตตากรุณาและให้บริการสังคม               
ซึง กิจกรรมดงักล่าวยงัคงสืบทอดเจตนารมณ์มาจนถึงปัจจุบนั 

การศึกษาของทุกโรงเรียนดาํเนินการตามนโยบายของกลุ่มโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์
ปอล เดอ ชาร์ตร คือ การให้ผูเ้รียนรู้จกัและเขา้ถึงสัจธรรม อนัสูงส่ง แห่งความเป็นมนุษย ์ ดว้ยการ
ดาํเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินยั สุภาพเรียบง่าย และเปียมดว้ยเมตตาธรรม รู้จกัรับผิดชอบต่อหนา้ที
การงาน อย่างเต็มความสามารถและเรียนรู้ทีจะรักษาสุขภาพทีดี ทงักายและใจ นอกเหนือจาก
จุดประสงค์สําคญัดงักล่าว โรงเรียนยงัมีคติพจน์การศึกษาทีชัดเจนว่า “ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา 
ใฝ่หาคุณธรรม เลิศลาํการงาน” ซึงคณะบริหารไดย้ึดเป็นแนวปฏิบติัในการบริหารโรงเรียนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

สายอรุณ  ผิวเกลียง ได้ทาํการศึกษาและวิเคราะห์เชิงประวติัศาสตร์พฒันาการของ
การศึกษาทีจดัโดยคณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตร  ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ.2441-2537 จาก
การศึกษาพบว่าพฒันาการของการศึกษาทีจดัโดยคณะภคินีเซนต์ ปอลเดอชาร์ตในประเทศไทย
ระหวา่งปี พ.ศ.2441-2537 ไดมี้พฒันาการในดา้นต่าง ๆ หลายดา้นซึงแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 3 ช่วง
คือ ช่วงแรกเริมระหว่างปี พ.ศ.2448-2475 ช่วงหลงัการเปลียนแปลงการปกครองระหว่างปี พ.ศ.
2476-2520 และช่วงหลงัการปฏิรูปการศึกษาของรัฐระหว่างปี พ.ศ.2521-2537 ในช่วงแรกเริม
ระหว่างปี พ.ศ.2448-2475 พบว่าคณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ตรไดก่้อตงัโรงเรียน 4 โรงเรียน 
บรรดาภคินีเป็นผูก้าํหนดปรัชญาการศึกษา วตัถุประสงค ์นโยบาย หลกัสูตร การเรียนการสอน และ
การประเมินผล ผูบ้ริหารและครูในยุคนีเป็นภคินีชาวต่างชาติ นักเรียนและผูส้ําเร็จการศึกษา
ส่วนมากก็เป็นบุตรหลานชาวต่างชาติเช่นกนั ในช่วงหลงัการเปลียนแปลงการปกครองระหว่างปี 
พ.ศ.2476-2520 พบว่าได้มีการก่อตงัโรงเรียนของคณะขึนใหม่อีก 6 โรงเรียน อีกทงัยงัตอ้ง
รับผิดชอบโรงเรียนของสังฆมณฑลอีก  8 โรงเรียนส่วนด้านปรัชญา นโยบายและวตัถุประสงค์
ทางการศึกษาก็ได้มีการพฒันาโดยกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครังแรกเมือปี พ.ศ.2520         

การเรียนการสอน การประเมินผลก็ไดมี้การพฒันาใหส้อดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ และสภาพ
ความตอ้งการของสังคมผู ้บริหาร ครู นักเรียนตลอดจนผูส้ําเร็จการศึกษาไดเ้ปลียนจากชาวต่างชาติ       
มาเป็นคนไทย ในช่วงนีได้มีการก่อตังสมาคมศิษย์ สมาคมผู ้ปกครองและครูเพือร่วมมือกัน                  
ในการพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียน ในช่วงหลงัการปฏิรูปการศึกษาของรัฐระหว่างปี            
พ.ศ. 2521 - 2537 ไดมี้การขยายโรงเรียนของคณะในต่างจงัหวดัอีก 3 โรงเรียน อีกทงัร่วม             
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รับผิดชอบโรงเรียนของสังฆมณฑลอีก 10 โรงเรียนในปี พ.ศ.2525 ได้มีการกาํหนดปรัชญา
การศึกษา วตัถุประสงค์ นโยบายทางการศึกษาของคณะทีใช้ร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรในหนังสือ      
จิตตารมณ์ ส่วนเรืองหลกัสูตรการเรียนการสอนการประเมินผลไดมี้การพฒันาและปรับเปลียนให้
สอดคลอ้งกบัสภาพ ของสังคม และความกา้วหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทงัเน้น
ทางดา้นคุณธรรมจริยธรรม ผูบ้ริหารในช่วงนีเป็นชาวไทยทงัสิน ผูส้ําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนของ
คณะเป็นผูที้มีคุณภาพและรับผิดชอบในสังคม สมาคมศิษยส์มาคมผูป้กครองและครูไดมี้บทบาทใน
การช่วยพฒันาโรงเรียนอย่างมาก อย่างไรก็ตามพฒันาการศึกษาทีจดัโดยคณะภคินีเซนตป์อล เดอ 
ชาร์ตรในประเทศไทย  ตงัอยู่บนพืนฐานของเมตตาธรรม ตามแนวปรัชญาการศึกษาของคณะว่า 
"ศึกษาดี มีวินยั ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศลาํการงาน"99  สุรางค ์  ศรีสุทธินนัทน์ จากผลการวิจยั
เห็นควรสรุปสาระสําคญัต่าง ๆ ของกระบวนการจดักิจกรรมมาพิจารณาหาแนวทางบริหารจดัการ
ทรัพยากรบุคคลในโรงเรียนคณะภคินีเซนต ์ ปอล  เดอ  ชาร์ตร  เขตกรุงเทพมหานคร  ให้เป็นแนวทาง
เดียวกนั  และมีเครือข่ายช่วยเหลือทรัพยากร  การบริหารจดัการนนัทนาการร่วมกนัจะทาํให้ส่งผล
ต่อการสร้างความรักสามคัคีในโรงเรียนในสังกดัอยา่งมีประสิทธิภาพ   กิจกรรมอาสาสมคัรเป็น
กิจกรรมทีส่งเสริมในเรืองคุณธรรม  จริยธรรม  การให้การยอมรับการร่วมมือของชุมชน  อนัจะ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจและการพฒันา  จิตใจของบุคคลและสังคมอาสาสมคัรเป็นการให้บริการ
โดยปราศจากสินจา้งรางวลั  เป็นการเสริมสร้างทกัษะการสร้างคุณภาพชีวิต  การให้บริการ
อาสาสมคัร  เป็นการพฒันาชุมชนและประเทศชาติ  โดยอาศยัแรงงาน  ความร่วมมือของกลุ่ม  
หน่วยงานเอกชน  ชุมชนและองคก์ารธุรกิจการคา้ทีจะตอ้งจดับริการชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์และ
คุณค่า100 

ธิดารักษ ์   วงษาจนัทร์  ทาํการวจิยัการบริหารพฤติกรรมองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของครูใน 

โรงเรียนเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการศึกษาวิจยัครังนีมี
วตัถุประสงคเ์พือการศึกษาการบริหารพฤติกรรมองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเซนตป์อล 
เดอ ชาร์ตร เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ตามหลกัการของปีเตอร์  เซงเก ้(Peter  M.Senge) 

                                                 
99 สายอรุณ   ผวิเกลียง, “พฒันาการของการศึกษาทีจดัโดยภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ต ใน

ประเทศไทย:การวิเคราะห์เชิงประวติัศาสตร์” (วทิยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาสารัตถ
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ), ง. 

100 สุรางค ์ ศรีสุทธินนัทน์, “ สภาพและความตอ้งการการจดักิจกรรมนนัทนาการของครูใน
คณะภคินีเซนต ์ ปอล  เดอ  ชาร์ตร  เขตกรุงเทพมหานคร” (วทิยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการจดัการนนัทนาการ  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวโิรฒ, ),  . 
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วนิยั  ประการ ประกอบดว้ย  บุคคลใฝ่เรียนใฝ่รู้  รูปแบบความคิด  การมีวิสัยทศัน์ร่วม  การเรียนรู้
เป็นทีม และการคิดเชิงบวก  และเพือเปรียบเทียบการบริหารพฤติกรรมองคก์ารแห่งการเรียนรู้  ของ
ครูในเครือเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร เขตกรุงเทพมหานครและ  นนัทา หงวนตดั ทาํการศึกษาการพฒันา
มาตรฐานและตวับ่งชีเพือการประกนัคุณภาพภายในระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนในคณะ
ภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ผลการวิจยัพบวา่มาตรฐานและตวับ่งชีเพือการประกนัคุณภาพภายในระดบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนในคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประกอบดว้ยมาตรฐาน  ดา้น   
รวมทงัหมด  มาตรฐาน  ตวับ่งชี 101 

 

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

 เกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพือการดาํเนินการทีเป็นเลิศ เป็นเกณฑก์ารประเมินทวัทงัองคก์ร  
เชิงบูรณาการ ทีจะทาํให้เกิดการจดัการศึกษาทีมีการปรับปรุงอย่างสมาํเสมอให้แก่ผูเ้รียน และผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถโดยรวมขององค์กร  ตลอดจน        
การเรียนรู้ระดบัสถาบนัและระดบับุคคล ซึงจะนาํมาสู่คุณภาพการศึกษาและความยงัยนืของสถาบนั 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือการดาํเนินการทีเป็นเลิศ  มีหลกัการและแนวคิด (Core Value and 

Concepts)  ประการ ดงันี102 

 . การนําทมีีวสัิยทัศน์ร่วม (Visionary Leadership)  

     ผูน้ําระดับสูงจะต้องเป็นผูก้าํหนดทิศทาง วิสัยทศัน์ของหน่วยสถานศึกษาทีมุ่งเน้น
คุณภาพผูเ้รียน และมีการสือสารทิศทาง วิสัยทศัน์สู่การปฏิบติั และสร้างแรงจูงใจกระตุน้บุคลากร     
มีส่วนร่วมในการทาํใหห้น่วยสถานศึกษาประสบความสาํเร็จ  

                                                 
101 นนัทา    หงวนตดั, “การพฒันามาตรฐานและบ่งชีเพือการประกนัคุณภาพภายในระดบั

กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนในคณะภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร”  (ดุษฏีนิพนธ์การศึกษาดุษฎี
บณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัสยาม, ), ง. 

102 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,  โรงเรียน
มาตรฐานสากล  คู่มือการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, ),  –  .   
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. การศึกษาทยีดึการเรียนรู้เป็นแกนกลาง (Learning-Centered Education)  

     หน่วยสถานศึกษามุ่งเน้นการจดัการศึกษาไปทีการเรียนรู้ และความตอ้งการของผูเ้รียน
ความตอ้งการคุณลกัษณะของผูเ้รียนในอนาคตของสังคมโลก การสร้างความสัมพนัธ์ทีดี และความ
พึงพอใจของผูเ้รียน และแปลงความตอ้งการเหล่านนั มาเป็นหลกัสูตร และการพฒันาการเรียนรู้ที
เหมาะสม  

. การเรียนรู้ขององค์กรและบุคคล (Organizational and Personal Learning)  

     หน่วยสถานศึกษาจดัระบบการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศเอือต่อการเรียนรู้ร่วมกนั และการ
เรียนรู้รายบุคคลในประเด็นทีเกียวขอ้งกบัภารกิจการดาํเนินงานของหน่วยสถานศึกษา ซึงจะเป็น    
สิงสาํคญัในการพฒันาหน่วยสถานศึกษาไปสู่ความสาํเร็จ และส่งผลใหเ้กิดมูลค่าเพิมใหแ้ก่ผูเ้รียน  
              . การให้คุณค่ากับคณะครู บุคลากรและผู้มีส่วนร่วม (Valuing Faculty, Staff and 

Partners)  

      หน่วยสถานศึกษาแสดงถึงการเห็นคุณค่าของครูและบุคลากร โดยการสร้างความผกูพนั 
ความพึงพอใจ แรงจูงใจ สภาพแวดล้อมการทาํงาน สวสัดิการ ฯลฯ จะทาํให้หน่วยสถานศึกษา 
ประสบความสาํเร็จ  

. ความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น (Agility)  

        ความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น เป็นความสามารถในการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว          
มีความยืดหยุน่ และ ปรับเปลียนความตอ้งการของผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะทาํให้สามารถ
ลดรอบเวลาและตน้ทุนในการพฒันาคุณภาพ  
  . การมุ่งอนาคต (Focus on The Future)  

     การพฒันาหน่วยสถานศึกษาให้มีความยงัยืนตอ้งอาศยัความเขา้ใจปัจจยัต่าง ๆ ทงัในระยะ
สันและระยะยาวทีมีผลกระทบต่อการจดัการศึกษาและส่วนแบ่งทางการศึกษา ตลอดจนการจดั
หลกัสูตรทีสนองตอบต่อความตอ้งการ กาํลงัคน ในการพฒันาประเทศและการเปลียนแปลงของ
สังคมโลกหน่วยสถานศึกษาจึงต้องมีแนวคิดทีมุ่งอนาคตอย่างจริงจัง และสร้างความผูกพัน           
ในระยะยาวกบัผูเ้รียน ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และผูรั้บบริการโดยการพฒันาศกัยภาพของครู และ
บุคลากร สร้างโอกาสทางนวตักรรมเพือส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้ตรียมตวัมุ่งสู่อนาคตทีเป็นเป้าหมาย
ทางเลือกอยา่งเหมาะสม  

. การจัดการเพอืให้เกดินวตักรรม (Managing for Innovation)  

     หน่วยสถานศึกษาตอ้งแสวงหา สร้าง พฒันา และใช้องคค์วามรู้ และนวตักรรม เพือให้
เกิดนวตักรรมของหลกัสูตร การจดั ส่วนเสีย และผูรั้บบริการ ตลอดจนผูเ้กียวขอ้งอืน ๆ  
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. การบริหารจัดการบนพนืฐานของข้อมูลจริง (Management by Fact)  

       หน่วยสถานศึกษาไดว้างแผน ตดัสินใจ และดาํเนินการต่าง ๆ โดยใชข้อ้มูลสารสนเทศที
ผ่านการวิเคราะห์เป็นข้อเท็จจริงทีเชือถือได้มากทีสุด ซึงการบริหารระบบพืนฐานข้อมูลจริงนี       
จะมุ่งสู่การเรียนรู้ของผูเ้รียน การปรับปรุงผลการดาํเนินการ และการเปรียบเทียบกบัคู่เทียบเคียง
หรือระดบัเทียบเคียงของ “วธีิปฏิบติัทีเป็นเลิศ”  

.  ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ / สังคม   และ   ความเป็นพลเมืองดี ( Public/Social 

Responsibility and Citizenship)  

       หน่วยสถานศึกษามีบทบาทในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ดว้ยการมุ่งเนน้การดูแล
สุขอนามยั สภาพแวดลอ้มของชุมชน และสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน รวมทงับุคลากรของหน่วย
สถานศึกษา ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีมีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อสาธารณะ  

. การมุ่งเน้นผลลพัธ์และการสร้างคุณค่า (Focus on Result and Creating Value) 

      หน่วยสถานศึกษาได้วางแผน ปฏิบติัและประเมินผลลพัธ์ทีสําคญัในทุกระดบังานที
แสดงใหเ้ห็นวา่มุ่งเนน้การสร้างคุณค่าและผลสาํเร็จของผูเ้รียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูรั้บบริการ  

. มุมมองเชิงระบบ (System Perspective)  

       หน่วยสถานศึกษาสร้างระบบบริหารจดัการทีเชือมโยงแผนปฏิบติังาน กระบวนการ
ตวัชีวดัและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั และบูรณาการเพือให้บรรลุ
ผลลพัธ์ของหน่วยสถานศึกษา  
 

ระบบธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม  

 โรงเรียนดาํเนินการอยา่งไร ในเรืองการกาํกบัดูแลโรงเรียนและความรับผดิชอบต่อสังคม
ใหอ้ธิบายถึงระบบธรรมาภิบาลของโรงเรียน  และวธีิการทีโรงเรียนแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม  
และทาํใหม้นัใจวา่โรงเรียนมีการปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรมและหนา้ทีพลเมืองดี103 

 . ระบบธรรมาภิบาลของโรงเรียน 

    .  โรงเรียนดาํเนินการอยา่งไรในการทบทวนและทาํให้โรงเรียนประสบความสําเร็จใน
เรืองต่าง ๆ  ทีสําคญัของระบบธรรมาภิบาล  ในดา้นความรับผิดชอบในการกระทาํของผูบ้ริหาร
ระดับสูง  ความรับผิดชอบด้านการเงิน  ความโปร่งใสในการดาํเนินการ  รวมถึงการคดัเลือก
คณะกรรมการกํากับดูแลโรงเ รียน   และนโยบายในเรืองการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ

                                                 
103 เรืองเดียวกนั,   - . 
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คณะกรรมการดูแลโรงเรียนการตรวจภายในและภายนอกทีเป็นอิสระ  การปกป้องผลประโยชน์
ของนกัเรียนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

   .  โรงเรียนดาํเนินการอย่างไรในการประเมินผลการดาํเนินงานของผบูริหารระดบัสูง
ของโรงเรียน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานของ
โรงเรียน  และใชผ้ลการประเมินไปพฒันาและปรับปรุงประสิทธิผลการนาํองคก์รอยา่งไร 

แนวทางดาํเนินการ/วธีิการ 

. ผูบ้ริหารระดับสูงของโรงเรียนแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทาํในด้านการเงิน  
ความโปร่งใสในการดาํเนินงาน  และการตดัสินใจ  ทีเกิดจากการบริหารจดัการ 

. ผูบ้ริหารระดบัสูงของโรงเรียนมีนโยบายในเรืองการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารและบริหาร
จดัการดว้ยความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบภายในและภายนอกทีเป็นอิสระ 

. ผูบ้ริหารระดบัสูงของโรงเรียนยึดหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารและการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

.  จัดดํา เนินการประเมินผลดําเนินการดําเนินงานบริหารระดับสูงของโรงเรียน  
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานโดยการนาํผลการประเมิน
การปฏิบติังานไปพฒันาและปรับปรุงระบบการนาํองคก์ร 

 .การประพฤติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

   .  โรงเรียนดาํเนินการอย่างไรในกรณีทีการจดัการเรียนการสอน  การให้บริการ  และ
การปฏิบติังานมีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม  โรงเรียนคาดการณ์ล่วงหนา้ถึงปัญหาสาธารณะทีมี
ต่อการจดัการเรียนการสอน  การให้บริการ  และการปฏิบติังานทงัในปัจจุบนัและอนาคตอยา่งไร  
โรงเรียนมีการเตรียมการเชิงรุกในประเด็นดงักล่าวอย่างไร  ทงันีรวมถึงการใช้กระบวนการทีใช้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและรักษาสิงแวดลอ้ม  โรงเรียนมีกระบวนการตวัชีวดัและเป้าประสงคที์สําคญั
อยา่งไร  ในเรืองทีเกียวขอ้งกบัขอ้กาํหนดดา้นกฎระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และกฎหมาย เพือให้เป็นไป
ตามระเบียบขอ้บงัคบัทีกาํหนด  และโรงเรียนมีกระบวนการ  ตวัชีวดั  และเป้าประสงค์ทีสําคญั
อะไรในการดาํเนินการเรืองความเสียงทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน  การให้บริการ และ
การปฏิบติังาน 
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   2.2  โรงเรียนบริหารจดัการอยา่งไรในการส่งเสริมและสร้างความมนัใจวา่การดาํเนินงาน
ทุกด้านของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีจริยธรรม  โรงเรียนมีกระบวนการและตวัชีวดัอะไรในการ
ส่งเสริมและกํากับดูแลให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมภายใต้โครงสร้างระบบ               
ธรรมาภิบาลและตลอดทัวทังโรงเรียน  รวมทังในการปฏิสัมพนัธ์กับนักเรียนและผูมี้ส่วนได ้     
ส่วนเสียอืน โรงเรียนมีวธีิการอยา่งไรในการกาํกบัดูแลและดาํเนินการในกรณีทีมีการกระทาํทีขดัต่อ  
การประพฤติปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรม 

แนวทางการดาํเนินการ/วธีิการ 

. ระบุและวเิคราะห์ความเสียงทีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคห์รือผลการ
ดาํเนินการดาํเนินการของโรงเรียนทงัในปัจจุบนัและอนาคต 

. กาํหนดมาตรการ กระบวนการ  ตวัชีวดั  และเป้าประสงคใ์นการจดัการความเสียงที
คาดการณ์หรือทีเกิดขึนแลว้ในการดาํเนินการและการใหบ้ริการของโรงเรียนและกาํกบัดูแลให้
บุคคลากรทาํงานใหถู้กตอ้งตามระเบียบ  ขอ้บงัคบั  หลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

. จดัดาํเนินการส่งเสริมและกาํกบัใหบุ้คลากรทาํงานอยา่งถูกตอ้งตามระเบียบ  ขอ้บงัคบั  
หลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

. กาํกบัดูแลและดาํเนินการต่อการประพฤติปฏิบติั ทีขดัแยง้ต่อกฎระเบียบขอ้บงัคบั  และ
หลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพของบุคลลากร 

. การสนบัสนุนจากชุมชนทีสาํคญั 

   โรงเรียนทีดาํเนินการอยา่งไรในการสนบัสนุนและสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนที
สาํคญัต่อโรงเรียนอยา่งจริงจงัมีวธีิการเลือกชุมชนทีสาํคญัต่อโรงเรียน  และกาํหนดกิจกรรมที
โรงเรียนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนชุมชนนนั ๆ อยา่งไร  ชุมชนทีสาํคญัของโรงเรียนมี
อะไรบา้ง  ผูบ้ริหารโรงเรียนและบุคลากรร่วมมือกนัในการพฒันาชุมชนนนัอยา่งไร 

    แนวทางดาํเนินการ/วธีิการ 

   . กาํหนดชุมชนทีสาํคญัและกิจกรรมทีโรงเรียนจะเขา้ไปมีส่วนร่วมและสนบัสนุนชุมชนนนั  ๆ  
  . ผูบ้ริหารโรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนดาํเนินการสนบัสนุนและสร้างความ

เขม้แขง็แก่ชุมชนทีสาํคญั 
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โรงเรียนสิงแวดล้อมศึกษาเพือการพฒันาทยีังยนื (Eco-School) 

การดาํเนินการขององคก์ารสหประชาชาติทีไดป้ระกาศให้ปี พ.ศ. -  เป็นทศวรรษ
แห่งการศึกษาเพือการพฒันาอยา่งยงัยืน (United Nations Decade of Education for Sustainable 

Development  DESD)  โดยให้ความสําคญักบัสิงแวดลอ้มศึกษาในการเป็นเครืองมือสําคญัทีจะใช้
ในการพฒันาจิตสํานึก และเจตคติดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม อนัจะมีผล
ต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมการพฒันาประเทศไปสู่ความยงัยืน สิงแวดลอ้ม
ศึกษาจึงเป็นกระบวนการเสริมสร้างให้บุคคลเกิดการเรียนรู้เรืองสิงแวดลอ้มกบัชีวิตมีความสําคญั
ในดา้นการเป็นความรู้พืนฐานของการดาํรงชีวิตและการอยู่ร่วมกนัในชุมชน สังคม ประเทศ และ
โลก รวมถึงเป็นปัจจยัทีช่วยใหบุ้คคลเกิดความตระหนกัอยา่งลึกซึงจนเกิดการเปลียนแปลงความคิด
และพฤติกรรมให้เป็นไปในทิศทางอนัเกือกูลต่อการพฒันาตามครรลองของการรักษาและฟืนฟู
สิงแวดลอ้มโดยใช้กลไกดา้นการศึกษาเป็นเครืองมือสําคญั การดาํเนินการดา้นสิงแวดลอ้มศึกษา
นบัวา่มีความสําคญัและความจาํเป็นอยา่งยิง เพราะสิงแวดลอ้มศึกษาคือการศึกษาตลอดชีวิต (Life-

long  Learning)   ทีเชือมโยงการเรียนรู้ทุกประเภททงัในรูปแบบทีเป็นทางการและการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติหรือในชีวิตประจาํวนัตามอธัยาศยั ซึงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทีเป็นประชาชนพลเมือง         
ทุกเพศ ทุกวยั ในทุกภาคส่วนของสังคมตามเจตนารมณ์ และจุดมุ่งหมายบทบญัญติักฎหมายหลายฉบบั 
 

แนวคิดสําคัญในการพฒันาโครงการโรงเรียน  Eco-school 

โลกใบนีอยู่ในภาวะวิกฤตสิงแวดลอ้ม  ความทา้ทายสําคญัของการจดัการศึกษาจึงไม่ใช่
การสร้างพลเมืองได้มีความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพ  และยกระดับชีวิตความเป็นอยู ่       
แต่ควรเป็นการสร้างพลเมืองทีจะสามารถปรับตวัและสร้างการเปลียนแปลงเพือให้ผูค้นในสังคม
และสิงแวดล้อมอยู่ร่วมกนัได้อย่างสมดุล แนวคิดของอีโคสคูลจึงมองเห็นเป้าหมายของการจดั
การศึกษา  คือ  การสร้างเด็กให้เติบโตเพือไปเป็นพลเมืองเพือสิงแวดลอ้มทีมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิงแวดลอ้ม  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  มองเห็นความซบัซ้อนของปัญหาความ
เชือมโยงกนัของมิติทางเศรษฐกิจ  สังคม  สิงแวดล้อม  การเมืองและวฒันธรรม  และทีสําคญั  คือ  
พร้อมทีจะลงมือปฏิบติั ให้เกิดผลการเปลียนแปลงต่อสิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งไม่ลงัเลชกัช้า   ดงันนั  
การเรียนรู้ของเด็กนกัเรียนจึงไม่สามารถจาํกดักรอบอยูเ่พียงในตาํราหรือห้องเรียน  แต่ควรเป็นการ
เรียนรู้ทีเชือมโยงกับสิงรอบตัว   มีเรืองราวและปัญหาของท้องถินเป็นโจทย์ในการเรียนรู้             
โดยสามารถเชือมโยงสิงทีเรียนรู้กบัสิงแวดล้อมในระดบัภูมิภาค  ระดบัประเทศและระดบัโลก   
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เมือเยาวชนเหล่านีเติบโตกระจายอยู่ในทอ้งถินต่างๆ และในสาขาอาชีพต่างๆก็สามารถผนึกเป็น
พลงัทีก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงอนัยงิใหญ่ได้104 
 

วสัิยทัศน์ของโรงเรียน Eco-school  

สร้างพลเมืองใหเ้ป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจ มีความตระหนกั และจิตสาํนึกต่อการอนุรักษ์
สิงแวดลอ้ม รวมทงัมีบทบาทในกระบวนการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง105 
 

 

จุดเน้นของโรงเรียน  Eco-school 

. มีการจดัการความรู้ 

. เนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในโรงเรียนและชุมชน 

. มุ่งเนน้การเรียนรู้แบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง พฒันาการคิดเชิงระบบ 

. บูรณาการประเด็นทอ้งถินเขา้สู่หลกัสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้โดยเชือมโยงกบั
ประเด็นสิงแวดลอ้ม  สาํคญัระดบัโลก ไดแ้ก่ การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  การจดัการขยะและมลพิษ  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

. การอนุรักษแ์ละฟืนฟูวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน 

. ส่งเสริมใหส้มาชิกในโรงเรียนและชุมชนคิดคน้นวตักรรมในการจดัการและแกไ้ข
ปัญหาสิงแวดลอ้ม 

. โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางในการเร่งให้เกิดการพฒันาอยา่งยงัยนืในชุมชน 

. พฒันาสมาชิกในโรงเรียนใหเ้ป็นผูมี้จริยธรรมและความรับผดิชอบต่อสังคมและ
สิงแวดลอ้ม 

. มีระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
 

 

 

 

 

 

                                                 
104 กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, 

โรงเรียนสิงแวดล้อมศึกษา เพอืการพฒันาทยีงัยนื Eco-school,  เขา้ถึงเมือ    มกราคม ,  
เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.environnet.in.th/?p=8106 

105  เรืองเดียวกนั. 
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โรงเรียนสิงแวดล้อมศึกษา คือ อะไร 

โรงเรียนสิงแวดลอ้มศึกษา เพือการพฒันาทียงัยืน Eco - school โรงเรียนทีมีการพฒันา
โรงเรียนทงัระบบเพือสิงแวดล้อม  มีกระบวนการจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมและพฒันาให้
นกัเรียนของโรงเรียนเป็นพลเมืองเพือสิงแวดลอ้มทีมีความรู้  ความเขา้ใจ  ความตระหนกัต่อปัญหา
สิงแวดล้อมของทอ้งถินและของโลก  และพร้อมทีเขา้ไปมีบทบาทในกระบวนการอนุรักษ์และ
พฒันาสิงแวดลอ้มอยา่งยงัยนื106 

 

หลกัการพฒันาโรงเรียนสิงแวดล้อมศึกษา 

       หลกัการ “การพฒันาโรงเรียนทงัระบบทีเอือต่อกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน ” หรือ 
whole  school  approach  for  Environmental  education  เป็นแนวคิดหลกัในการพฒันาโรงเรียน  
อนัประกอบดว้ยพนัธกิจ  ดา้น  เพือใหโ้รงเรียนไดใ้ชว้เิคราะห์  และพฒันา  และบริหารจดัการเพือ
มุ่งสู่เป้าหมายของการสร้าง “ พลเมืองเพือสิงแวดลอ้ม ” โครงการทีนาํกระบวนการดา้นสิงแวดลอ้ม
ศึกษาไปใช้ในโรงเรียนโดยนาํแนวคิด Whole School Approach มาเป็นกรอบแนวทางการในการ
พฒันาโรงเรียน   และมีกระบวนการดาํเนินการอย่างเป็นระบบ ผ่านกรอบการทาํงานทงั  มิติ คือ 
ด้านนโยบายสิงแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจดัการ,  การจดักระบวนการเรียนรู้,  
ระบบการจัดการทรัพยากรและสิงแวดล้อม,  การมีส่วนร่วมและเครือข่ายสิงแวดล้อมศึกษา         
โดยเน้นให้โรงเรียนได้วิเคราะห์และพฒันาการบริหารจดัการโรงเรียนทงัระบบในบริบทของ
ทอ้งถินของตนเอง เพือนาํไปสู่การใชท้รัพยากรและสิงแวดลอ้มอยา่งยงัยนื 

เมือโรงเรียนดาํเนินงานตามแนวทางกรอบพนัธกิจ  มิติ แลว้  ย่อมก่อให้เกิดคุณลกัษณะ
พืนฐานทีสาํคญัของอีโคสคูล  ซึงมีองคป์ระกอบ   ประกอบดว้ยกนัคือ107 

1. มีการบริหารจดัการโรงเรียนทงัระบบทีมีความต่อเนือง  ตงัแต่ระดบันโยบาย  หลกัสูตร
สถานศึกษา  และการจดัการดา้นอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

. มีการจดัการเรียนรู้สู่การพฒันาทียงัยนื  ทีมีความหลากหลายสอดคลอ้งกบับริบททอ้งถิน
และประเทศ  โดยมีการจดัการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั  มีการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ
และความคิดริเริมสร้างสรรค ์

                                                 
106 นฤมล  อภินิเวศ,    เกือเมธา  ฤกษพ์รพิพฒัน์  อาํไพ  และเกตุสถิตย,์ แนวทางสร้างสรรค์

โรงเรียนสิงแวดล้อมศึกษาเพือการพฒันาทยีังยนื ( Eco -  school) ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์าํนกังาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ), . 

107 เรืองเดียงกนั,    -  . 
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.มีการบูรณาการประเด็นสิงแวดล้อมท้องถินเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนและ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยมีการเชือมโยงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์กบัประเด็นสิงแวดลอ้มระดบัโลก  
อาทิ  การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การจดัการขยะและมลพิษ  
การบริโภคอย่างยงัยืน  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   การอนุรักษ์และฟืนฟูวฒันธรรมและ       
ภูมิปัญญาทอ้งถิน 

.เน้นกระบวนการทีมีส่วนร่วมจากทุกคนทังโรงเรียนและชุมชนท้องถิน กล่าวคือ
กระบวนการทาํงานให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมทงัจากผูบ้ริหารโรงเรียน  ครู  บุคลากร          
ในโรงเรียน  นกัเรียน  และผูแ้ทนชุมชน  โดยร่วมกนัคิดคน้  นวตักรรมการจดัการ และการแกไ้ข
ปัญหาสิงแวดลอ้ม 

.ช่วยเสริมพลงัการทาํงานตามภารกิจของโรงเรียนทีมีอยู่แลว้ให้มีประสิทธิผลมากยิงขึน   
โดยไม่เป็นการเพิมภาระใหม่ให้แก่โรงเรียน  หรืออีกนยัหนึง  เมือผูบ้ริหารและทุกฝ่ายในโรงเรียน  
มีความเห็นในทิศทางทีสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินของอีโคสคูล   และมีความตังใจ                   
ในการสร้างพลเมืองเพือสิงแวดลอ้ม  ยอ่มไม่รู้สึกวา่เป็นภาระงานทีเพิมมากขึนแต่อยา่งใด 

จีงสรุปไดว้า่  โรงเรียนสิงแวดลอ้มศึกษานบัเป็นกลไกสําคญัในการขบัเคลือนสิงแวดลอ้ม
ศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  โดยให้ความสําคัญกับสิงแวดล้อมศึกษาในการเป็นเครืองมือสําคัญ         
ในการพฒันาจิตสํานึก และเจตคติดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม อนัจะมีผล
ต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมการพฒันาประเทศไปสู่ความยงัยนื 

 

แนวคิดการพฒันาทักษะชีวติ 

มนุษยเ์ป็นทรัพยากรทีสําคญัทีสุดในการพฒันาประเทศ ดงันนัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
หรือ พฒันา “คน” ตอ้งทาํเป็นกระบวนการต่อเนืองตลอดชีวิตนบัตงัแต่อยูใ่นครรภม์ารดา สู่วยัเด็ก
วยัรุ่น  วยัทาํงานและวยัชราโดยเฉพาะอยา่งยิงในช่วงวยัเด็กและวยัรุ่นเป็นวยัทีจะตอ้งปลูกฝังและ
ต้องสร้างคุณค่าให้กับตนเองและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ และในขณะเดียวกันก็จะได้รับ          
การพฒันาทักษะชีวิตเพือเป็นภูมิคุ้มกันความเสียงในการดําเนินชีวิตทังปัจจุบันและอนาคต  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานจึงได้กาํหนดแนวทางการเสริมสร้างทกัษะชีวิต
สําหรับผูเ้รียน    ในระบบการศึกษาขนัพืนฐานขึนเพือเป็นแนวปฏิบติัในการพฒันาให้เกิดความ
ตระหนกัรู้เห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้น การคิดวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจและแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค์การจัดการกับอารมณ์ ความเครียดและการสร้างสัมพนัธภาพทีดีกับผูอื้น ซึงเป็น
องคป์ระกอบของทกัษะชีวิต ทีช่วยให้เด็กและเยาวชนมีพืนฐานดา้นอุปนิสัยทีดีสามารถอยูร่่วมกบั
ผูอื้นไดดี้และมีความสุข หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช  ไดก้าํหนด
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ทกัษะเป็นสมรรถนะสําคญั    ทีผูเ้รียนทุกคนพึงไดรั้บการพฒันา ทงัดา้นความรู้ ความรู้สึกนึกคิด 
ให้รู้จกัสร้างสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล รู้จกัจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
ปรับตัวให้ทันกับการเปลียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม รู้จ ักหลีกเลียงพฤติกรรม               
ไม่พึงประสงคที์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้น ป้องกนัตวัเองในภาวะคบัขนัและจดัการกบัชีวิต
อยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและสังคม ดงันนั เพือใหค้รูและผูที้เกียวขอ้งมีแนวทาง
ในการเสริมสร้างทกัษะชีวิตให้แก่นกัเรียนทีสอดคล้องกบัหลกัสูตรและองค์ประกอบทกัษะชีวิต    
ทีองคก์ารอนามยัโลกกาํหนด 

การพฒันาและเสริมสร้างทกัษะชีวิตเป็นภูมิคุม้กนัชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสภาพสังคม     
ทีเปลียนแปลงและเตรียมพร้อมสําหรับการดําเนินชีวิตในอนาคตจึงเป็นภารกิจสําคัญของ
สถานศึกษาขนัพืนฐานทีจะตอ้งจดัการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 
พุทธศกัราช  โดยเสริมสร้างทกัษะชีวิตให้มากทีสุด ทงัใน  สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน อนัไดแ้ก่กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมนกัเรียน (กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
ยวุกาชาด ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ กิจกรรมชมรม/ชุมชน) กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์และ
กิจกรรมทีเสริมสร้างคุณลกัษณะตามนโยบายของสถานศึกษา ซึงเป็นกิจกรรมทีสามารถพฒันาและ
เสริมสร้างทกัษะชีวติไดทุ้กองคป์ระกอบของทกัษะชีวติ108 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ไดก้าํหนดองคป์ระกอบทกัษะชีวติทีสาํคญั   
ทีจะสร้างและพฒันาเป็นภูมิคุม้กนัชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบนัและเตรียมพร้อม
สาํหรับอนาคตไว ้   องคป์ระกอบ  ดงันี109 

. การตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้น 

    การตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผูอื้น หมายถึง การรู้จกัความถนดัความสามารถ 
จุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง เขา้ใจความแตกต่าง ของแต่ละบุคคล รู้จกัตนเอง ยอมรับเห็นคุณค่าและ
ภาคภูมิใจในตนเองและผูอื้น มีเป้าหมายในชีวติ และมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

                                                 
108สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, แนวคิดการพฒันาทกัษะชีวติ,  เขา้ถึงเมือ  

8  มกราคม ,  เขา้ถึงไดจ้ากhttp://lifeskills.obec.go.th/lifeskills.php 
109 สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ,สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน,  

แนวทางการพฒันาทักษะชีวติ บูรณาการการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน  พุทธศักราช .( กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย  จาํกดั, ),  – . 
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. การคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
     การคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์หมายถึง การแยกแยะขอ้มูล 

ข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตวั วพิากษว์จิารณ์ และประเมินสถานการณ์รอบตวัดว้ยหลกั
เหตุผลและขอ้มูลทีถูกตอ้งรับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตดัสินใจแกปั้ญหาใน 
สถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรค ์

. การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด 

    การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเขา้ใจและรู้เท่าทนัภาวะอารมณ์ 

ของบุคคลรู้สาเหตุของความเครียด รู้วธีิการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วธีิผอ่นคลาย 
หลีกเลียงและปรับเปลียนพฤติกรรมทีจะก่อใหเ้กิดอารมณ์ไม่พึงประสงคไ์ปในทางทีดี 

. การสร้างสัมพนัธภาพทีดีกบัผูอื้น 

    การสร้างสัมพนัธภาพทีดีกบัผูอื้น หมายถึง การเขา้ใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของผูอื้น  
ใช้ภาษาพูดและภาษากาย เพือสือสารความรู้สึก นึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความ
ตอ้งการของผูอื้น วางตวัไดถู้กตอ้ง เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ใชก้ารสือสารทีสร้างสัมพนัธภาพทีดี
สร้างความร่วมมือและทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

การสร้างทกัษะชีวติ 

ทกัษะชีวติเป็นความสามารถทีเกิดในตวัผูเ้รียนไดด้ว้ยวธีิการสาํคญั  วธีิ คือ110 

. เกิดเองตามธรรมชาติ 

    เป็นการเรียนรู้ทีขึนอยู่กับประสบการณ์ และการมีแบบอย่างทีดี แต่การเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติจะไม่มีทิศทางและเวลาทีแน่นอน บางครังกวา่จะเรียนรู้ก็อาจสายเกินไป 

. การสร้างและพฒันาโดยกระบวนการเรียนการสอน 

    เป็นการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัในกลุ่มผา่นกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ไดล้งมือปฏิบติั 
ได้ร่วมคิดอภิปรายแสดงความคิดเห็น ได้แลกเปลียนความคิดและประสบการณ์ซึงกันและกัน               
ไดส้ะทอ้น ความรู้สึกนึกคิดมุมมองเชือมโยงสู่วิถีชีวิตของตนเองเพือสร้างองคค์วามรู้ใหม่และปรับ
ใหก้บัชีวติ 

 

                                                 
110 สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ,สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน,  

การเสริมสร้าง “ทกัษะชีวติ” ตามจุดเน้นพฒันาคุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา       
( กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จาํกดั, ),  . 
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กจิกรรมเสริมสร้างทกัษะชีวติ 

กิจกรรมทีจะสร้างและพฒันาทกัษะชีวิตตอ้งเป็นกิจกรรมทีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัผูเ้รียน
เป็นผูไ้ด้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ซึงลักษณะของกิจกรรมทีมีประสิทธิภาพในการสร้างและ
พฒันาทกัษะชีวติผูเ้รียน มีดงันี111 

. กิจกรรมทีผูเ้รียนมีส่วนร่วมคน้พบความรู้หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง    ซึงจะทาํให้
ผูเ้รียนเกิดทกัษะชีวิตในดา้นการคิดวิเคราะห์การคิดตดัสินใจ และแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เช่น 
กิจกรรมการเรียนรู้ทีให้โอกาสผูเ้รียน แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ข่าวสาร เหตุการณ์
สถานการณ์ หรือ ประสบการณ์ของผูเ้รียน และกิจกรรมการเรียนรู้ทีผูเ้รียนไดสื้บคน้หรือ ศึกษา
ค้นควา้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสือต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้ ทังภายในและภายนอก
สถานศึกษาไดส้ะทอ้นตนเองเชือมโยงกบัชีวติและการดาํเนินชีวติในอนาคต 

. กิจรรมทีผูเ้รียนไดท้าํกิจกรรมร่วมกนัไดล้งมือกระทาํกิจกรรมลกัษณะต่างๆไดป้ระยุกต ์
ใชค้วามรู้ เช่น กิจกรรมทศันศึกษา กิจกรรมค่าย กิจกรรมวนัสาํคญั กิจกรรมชมรม/ชุมนุม  กิจกรรม
โครงงาน/โครงการ กิจกรรมอาสา  เป็นตน้  กิจกรรมเหล่านีเป็นกิจกรรมทีจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันา  
ทกัษะชีวติ ดงันี 

      .  ได้เสริมสร้างสัมพนัธภาพและใช้ทกัษะการสือสาร ได้ฝึกการจดัการอารมณ์และ
ความเครียดของตนเอง 

        .   ได้รับฟังความคิดเห็นของผูอื้น ทาํให้เขา้ใจผูอื้น นาํไปสู่การยอมรับความคิดเห็น 
ผูอื้น รู้จกัไตร่ตรอง ทาํความเขา้ใจและตรวจสอบตนเองทาํใหเ้ขา้ใจตนเองและเห็นใจผูอื้น 

        .   ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม ได้แสดงออกด้านความคิด การพูด และการทํางานมี
ความสําเร็จ ทาํให้ไดรั้บคาํชม เกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าตนเอง นาํไปสู่ความรับผิดชอบ ทงัต่อ
ตนเองและสังคม 

                 บุญเรือง  ไตรเรืองวรวุฒน์  ได้ทาํวิจยัเรือง  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรการพฒันาคุณภาพทรัพยากรมนุษย ์ อย่างครบวงจร  (Human Efficiency Development 

Complex : HED Complex) สาํหรับเยาวชนในสถานศึกษา  เพือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอยา่งยงัยืน  
และเพือเสนอแนะแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยอย่างครบวงจรให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์พฒันาคนอยา่งยงัยืนต่อไป  โดยมีประชากรและกลุ่มตวัอยา่งเป็นเยาวชน   
ทวัประเทศ  อายุระหว่าง -  ปี ในระบบการศึกษา  ผลการวิจยัพบว่า  ผลจากการประเมิน

                                                 
111  เรืองเดียวกนั, . 
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ประเมินพฤติกรรม  และการสัมภาษณ์ครูประจาํชนั  และการสนทนากลุ่มนกัเรียนและผูป้กครอง     
มีความสอดคล้องกนั  ซึงแสดงให้เห็นว่า  เนือหาของวิชาในหลกัสูตรของโครงการฯ เมือสร้าง
ปัจจยัในการทาํหน้าทีของครอบครัว  ด้านปัญญาคุณธรรม  ด้านภาวะผูน้าํและจิตสํานึกสาธารณะ  
และดา้นทกัษะชีวิตให้กบัเยาวชนไดแ้ล้ว  ยงัส่งผลต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรมทีพึงประสงค์ให้
เกิดขึนในกลุ่มเยาวชนได้ด้วย  โดยสรุปแล้วจะเห็นว่าแนวทางการพฒันาเยาวชนอย่างยงัยืน         
ดว้ยรูปแบบของโครงการพฒันาคุณภาพทรัพยากรมนุษยอ์ย่างครบวงจร  สามารถสร้างปัจจยัดา้น
การทาํหน้าทีของครอบครัว  ปัจจัยด้านปัญญาคุณธรรม  ปัจจัยด้านภาวะผูน้ําและจิตสํานึก
สาธารณะและดา้นทกัษะชีวติในกลุ่มเยาวชน และส่งผลกระทบต่อการเผชิญปัญหาทางวิกฤตการณ์
ใหก้บัเยาวชนไดโ้ดยประเมินจากการมีพฤติกรรมทีเปลียนแปลงไปในทางทีพึงประสงคม์ากขึน112 

สุกิจ   โพธิศิริกุล  กล่าววา่ การจดัการศึกษาเพือพฒันาทกัษะในการดาํเนินชีวิตของนกัเรียน
ในระดับมธัยมศึกษาทีผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของกระบวนการจดักิจกรรม       
การเรียนรู้ทีไม่สามารถแกปั้ญหาให้สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
สถานการณ์  ผูเ้รียนไม่สามารถนาํความรู้ไปเพิมทกัษะในการจดัการและทกัษะในการดาํเนินชีวิต
ให้สามารถเผชิญกบัปัญหาสังคมทีซบัซ้อน  ทีมาพร้อมกบัความทนัสมยัของเทคโนโลยีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ซึงส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพือให้ผูเ้รียนสามารถดาํรงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างมี
ความสุขท่ามกลางกระแสการเปลียนแปลงและสับสนของสังคม  เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  เศรษฐกิจ  
และการเมือง  การเรียนการสอนเพือพฒันาและเสริมสร้างร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  
คุณธรรม  จริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํเนินชีวิตตามหลกัสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้เกียวกบั
ทกัษะในการดาํเนินชีวิต  และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะพฒันาตวับ่งชีทกัษะ
ในการดําเนินชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  เพือนําผลการศึกษามาเป็นข้อมูลสําหรับ             
การพฒันานักเรียนให้มีทักษะในการดาํเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามจุดหมายของหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติกาํหนดต่อไป ผลการวิจยัพบว่าตวัแปรทีเป็นองค์ประกอบหลกัทีมี
อิทธิพลต่อการพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนโรงเรียนมธัยม   ประกอบดว้ย   องค์ประกอบหลกั

                                                 
             112 บุญเรือง  ไตรเรืองวรวฒัน์. “แนวทางสร้างและพฒันาคุณภาพเยาวชนไทยอยา่งยงัยนื  
โครงการพฒันาคุณภาพทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งครบวงจร (Human Efficiency Development 

Complex:/HED Complex),”  วารสารสํานักงาน ปปส. ,  (กนัยายน – กุมภาพนัธ์, ): 27-34. 
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ได้แก่   องค์ประกอบทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  และการสือสาร  องค์ประกอบทักษะด้าน              
การตดัสินใจ  และองคป์ระกอบทกัษะดา้นการเลือกดาํเนินชีวติ 113 

ธีรพล  กอบวทิยากุล   และคณะศึกษาวจิยัการเรียนรู้จากงานบริการวิชาการ :  การวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่าง บ้าน   วดั  โรงเรียน ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างระหว่างชุมชน  วดั  โรงเรียน  สรุปไดว้่าโครงการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานขา้มชาติ        
ปีการศึกษา  เริมดาํเนินกิจกรรมโดยวดันกับุญอนันา  ท่าจีน  สมุทรสงคราม  ภายใตมู้ลนิธิคาริทสั  
ไทยแลนด์  ทีมีวิสัยทศัน์วา่สังคมทีมีดุลยภาพในการปฏิบติัความรักเมตตาบนพืนฐานการพฒันามนุษย ์ 
ทงัครบตามคาํสอนของพระเยซูคริสตเจา้ทีเคารพคุณค่า  ศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์ โดยมีพนัธกิจประการ
หนึงทีเกียวข้องกับปัญหาแรงงานในจังหวดัสมุทรสาคร  คือ  พนัธกิจ  รักและรับใช้คนจนด้วย           
การส่งเสริมเกียรติ   ศกัดิศรีของบุคคล  บวร  ตามพจนานุกรมคาํนีมีหมายถึง  ประเสริฐหรือลาํเลิศ         
ดว้ยพระอจัฉริยภาพในองค์สมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงมองคาํนีดว้ยความลึกซึงและละเอียดอ่อน  
อธิบายลกัษณะความสัมพนัธ์ภายในสังคมแบบไทย  ลกัษณะโครงสร้างทางสังคมไทยในมุมกวา้ง
อย่างครอบคลุม  ตามแนวพระราชดาํริอกัษรสามตวัลว้นมีความหมายในตวัเองและมีความหมาย       
ทีผูกพนัและคุน้เคยตลอดมา  เริมจาก บ.ใบไม ้ แทนความหมายด้วยคาํว่า  บา้น  ทีพกัอาศยัหรือ
ครอบครัว  ให้ความรักและความอบอุ่นผูกพนั  เป็นหน่วยหรือสถาบนัเล็กทีสุดในโครงสร้างของ
สังคมแต่เป็นจุดเริมตน้ของสังคมโดยรวม โรงเรียนคือสถานทีทีให้ความรู้อยา่งมีแบบแผน  สําหรับ
เยาวชนซึงจะเติบโตขึนเป็นผูใ้หญ่ในอนาคต  โรงเรียนตอ้งดูแลเหล่าลูกศิษยเ์หมือนลูกหลาน  และ
ตอ้งให้ความรู้ทางวิชาการรวมถึงทาํให้ศิษยเ์ป็นคนดี  การทาํให้  บวร  ประสานกนัอยา่งลงตวัเป็น
ความรับผิดชอบต่อการสร้างความผาสุกในสังคมความสัมพนัธ์ลักษณะนีไม่ได้หมายถึงวดัใน
พระพุทธศาสนาเพียงอยา่งเดียว  ในชุมชนศาสนาอืนก็ถือเป็นศูนยร์วมจิตใจ  ชีนาํคนในชุมชนให้
ทาํความดีเช่นเดียวกนั114 

กรรฑิมา  เชาวตะ  กล่าววา่ ทกัษะชีวิตเป็นความสามารถของบุคคลในการเผชิญกบัปัญหา
และการจดัการกบัสิงทีเกิดขึนในชีวิตประจาํวนัเพือให้บุคลากรสามารถปรับตวัและรับมือกบัการ

                                                 
 สุกิจ   โพธิศิริกุล, “การพฒันาตวับ่งชีทกัษะในการดาํเนินชีวติของนกัเรียนโรงเรียน

มธัยมศึกษา  สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน,” วารสารการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลัยบูรพา   ,  ( ตุลาคม  – มีนาคม ): 32 - 46 

114 ธีรพล  กอบวทิยากุล,  ละเอียด  แจ่มจนัทร์ และสุภาวดี  สมจิตต,์ รายงานผลการวจัิย   

การเรียนรู้จากงานบริการวชิาการ :   การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่าง บ้าน  วดั  

โรงเรียน  (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. ),  9 – . 



 

114 

เปลียนแปลงของสิงแวดลอ้มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสามารถคิดวิเคราะห์หรือปฏิเสธสถานการณ์
เชิงลบทีอาจเกิดขึนไดต้ลอดเวลาขณะทีใชชี้วิตอยูใ่นสังคม  การพฒันาทกัษะชีวิตทีเด็กและเยาวชน
จาํเป็นตอ้งไดเ้รียนรู้ทีเหมาะสมเพือให้พวกเขาไดเ้กิดการเรียนรู้อยา่งรอบดา้นและครบวงจรในการ
ทีผูว้ิจยันําเสนอแนวทางการพฒันาด้วยการกําหนดกระบวนการเรียนรู้ทีมีลักษณะเหมาะสม  
สําหรับเด็กและเยาวชน  ลักษณะสําคัญดังนี  ลักษณะทีหนึงคือการเรียนรู้อย่างมีความสุข            
เป็นสภาพการจดัการเรียนการสอนในบรรยากาศทีผอ่นคลาย  เป็นอิสระรับความแตกต่างของบุคคล  
และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนพฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ  ลกัษณะทีสองคือ  การเรียนรู้
แบบองค์รวมเป็นการเรียนรู้สิงต่าง ๆ อย่างสัมพนัธ์โดยผูส้อนต้อง  ฝึกให้เด็กและเยาวชนรู้จกั
เชือมโยงสิงแวดลอ้มทีอยูร่อบตวัผสานกบัเรืองทวัไป  ทีเด็กและเยาวชนพบเห็นในชีวิตประจาํวนั
หรืออาจยกตวัอยา่งจากประสบการณ์ชีวิตจากผูส้อน  ลกัษณะทีสามคือ  การเรียนรู้จากการปฏิบติั
จริงเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกคิดและปฏิบัติจริง  
ลักษณะทีสี การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอืน  เป็นการเรียนรู้ทีให้เด็กและเยาวชนได้มีปฏิสัมพนัธ์  
แลกเปลียนความรู้วฒันธรรม  อารมณ์และสังคมร่วมกัน  และลักษณะทีห้าคือ  การเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  เป็นการรับรู้รูปแบบการเรียนรู้  ความถนดัจุดเด่นและจุดดอ้ยของ
ตนเอง  เพือใหเ้ด็กและเยาวชนสามารถพฒันาตนเองไดดี้ขึน  แนวทางการพฒันาทกัษะชีวิตทีผูว้ิจยั
ไดเ้สนอไปนนัอาจเป็นแนวทางอย่างกวา้ง ๆ ซึงในการจดักระบวนการเรียนรู้จริงนนั  ผูส้อนตอ้ง
คาํนึงถึงบริบทของผูเ้รียนเป็นสําคญั  เพราะกระบวนการเรียนรู้ที เด็กและเยาวชนได้รับมิใช่เป็น
เพียงการพฒันาทกัษะชีวิตให้เกิดขึนเท่านนัแต่กระบวนการเรียนรู้ยงัช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ตนและ
สร้างความรู้กบัคนอืน ๆ รวมถึงความรู้เท่าทนักบัสิงแวดลอ้มรอบตวัทีพวกเขาเขา้ไปมีปฏิสัมพนัธ์
ดว้ยการศึกษากระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ทีศูนยฝึ์ก ฯ  จดัให้การศึกษาวิชาชีพ  การศึกษาสามญัใน
ระบบนอกโรงเรียน  และการศึกษาประสบการณ์ตรงจากเจา้หนา้ทีและเพือนเยาวชนกระบวนการ
เรียนรู้เหล่านีลว้นสอดแทรกทกัษะชีวิตทีสําคญัต่อการพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน  งานศึกษานี
พบว่ากระบวนการพฒันาทกัษะชีวิตของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนมิได้เป็นแบบแผน
สําเร็จรูป หากแต่สิงทีทาํให้พวกเขาสามารถพฒันาทกัษะชีวิตในเชิงบวกเห็นคุณค่าในตนเองความ
ภาคภูมิใจในตนเอง  และเขา้ใจผูอื้นไดดี้ขึนนนั  เป็นผลสะทอ้นมาจากการไดเ้รียนรู้โลก  เรียนรู้
สังคม  เรียนรู้ผูอื้น  และเรียนรู้ตนเอง  ปฏิสัมพนัธ์ทีเกิดขึนระหวา่งการเขา้รับการฝึกอบรม  ทาํให้
เด็กและเยาวชนกลุ่มนีไดป้รับเปลียนในเชิงบวกเพือให้เป็นทียอมรับของสังคมและสามารถกลบัมา
ใช้ชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างมีความสุขรวมถึงการสร้างความรู้กระแสรองเพือให้คนในสังคมไดไ้ด้
ตระหนกัรู้ถึงแง่มุมบางประการทีแตกต่างออกไปจากแนวคิดกระแสหลกัและอาจนาํไปสู่การสร้าง
เจตคติและมุมมองเชิงบวกของบุคคลต่อเด็กและเยาวชนผูก้้าวพลาดทีมีอยู่ในสังคมหากมีการ        
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นาํความรู้จากการวิจยันีไปศึกษาต่อทาํให้เห็นความสัมพนัธ์ของระบบสังคม  การติดตามเด็กและ
เยาวชนหลงัไดรั้บอนุญาตให้กบัไปใชชี้วิตในสังคม  และแนวทางป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาร่วมกนั
และทุกภาคส่วนจะทาํใหค้วามรู้ชุดนีมีความสมบูรณ์มากขึน115   

Botvin  กล่าววา่การพฒันาทกัษะชีวิตของนกัเรียนจะตอ้งรู้องคป์ระกอบสําคญัของทกัษะ
การดาํเนินชีวติของผูเ้รียนในแต่ละวนั  จึงจะทาํให้การพฒันาผูเ้รียนไดมี้คุณลกัษณะและพฤติกรรม
ตามทีหลกัสูตรกาํหนดไดอ้ยา่งเหมาะสม116 

กาสดา้ ชิลเดอร์ และบรุ๊คส์ (Gazda, Childer & Brooks) กล่าวว่า ทกัษะชีวิตแบ่งเป็น              
 องคป์ระกอบใหญ่  องคป์ระกอบแรกทีสําคญั  คือ  ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์การสือสารระหวา่ง
บุคคลและตัวบ่ง ชี ทีสําคัญเป็นอันดับแรกคือการสร้างปฏิสัมพันธ์และความรับผิดชอบ                   
ต่อกระบวนการกลุ่ม  ทงันีเพราะการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทีดีต่อกนัในหมู่มวลสมาชิกในกลุ่มหรือ       
ในสังคม  จะช่วยทาํให้ความเขา้ใจกนัและใกล้ชิดกนัมากขึน  มีความเป็นกนัเองเมือตอ้งทาํงาน
ร่วมกันทุกคนก็จะเต็มใจช่วยเหลือกันมีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผูอื้น  ซึงจะเป็นผลดีต่อ
กระบวนการกลุ่ม117 

 อิทธิพทัธ์   สุวทนัพรกูล  ไดศึ้กษาวิจยัการนาํเสนอกลยุทธ์ทางเลือกการบริหารจดัการ
สถานศึกษาเพือพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิด
การจดัการศึกษาเพืออาชีพโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้  ผลการวิจยัมีดงันี 1. ผูบ้ริหารมีการบริหาร
จดัการสถานศึกษาโดยมีการขบัเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แนวคิดและแนวปฏิบติัของ
สถานศึกษา, พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาโดยเน้นการศึกษาเพืออาชีพ, ใช้บริบทวิถีชุมชนทอ้งถิน 
ในการจัดการเรียนรู้ ,  สร้างและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน,  สร้างวฒันธรรมองค์กร               
ในการทาํงานร่วมกนั,  ประสานความร่วมมือกบัองค์กรภายนอก ครูมีการจดัการเรียนรู้โดยใช้
โครงการ/กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   เนน้การฝึกปฏิบติัจริง   บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                                                 
115 กรรฑิมา  เชาวตะ, “กระบวนการเรียนรู้เพือพฒันาทกัษะชีวิตของเด็กและเยาวชนผูก้า้ว    

พลาด,”  วารสารศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ,  (กรกฏาคม – ธนัวาคม  ):  101 – 
. 

116 G. J. Botvin, Life Skills Training:  Promoting  Health and Personal Development  
(NJ:  Princeton  Health Press,  2006),  . 

117 G.M Gazda, W.C  Childers, and D.K. Brooks, Foundations of Counseling and  

Human Service ( New York: McGraw Hill, 1997),  212. 
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ในแผนการจดัการเรียนรู้   ใช้ประสบการณ์/ทกัษะในการถ่ายทอดความรู้ ความสําเร็จทีปรากฏขึนกบั
นักเรียน คือมีพืนฐานทกัษะชีวิตและทกัษะอาชีพในท้องถิน/ชุมชน ตระหนักในคุณค่าวิถีชีวิต
ทอ้งถินของตนเอง  ช่วยเหลือครอบครัวเพราะมีรายไดร้ะหว่างเรียน นอกจากนีผูบ้ริหาร ครู และ
นกัเรียนมีความเขา้ใจ  รู้คุณค่า ปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลกัษณะการบริหาร
จดัการสถานศึกษาฯ ใหค้วามสาํคญักบัการกาํหนดวสิัยทศัน์และนโยบาย   การพฒันาหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนรู้  การพฒันาและการใช้แผนการจดัการเรียนรู้   การใช้ค่าย/กิจกรรม/โครงการ
พฒันาผูเ้รียน  การเชือมโยงบริบทวิถีชุมชนท้องถิน  การใช้แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม           
ในโรงเรียน  การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  การส่งเสริมและพฒันาบุคลากร         
การสร้างความร่วมมือในการทาํงาน   การปลูกฝัง/เนน้การใช้ชีวิตในสังคมของนกัเรียน  กลยุทธ์
ทางเลือกฯทีกาํหนดขึนมี 4 รูปแบบ คือ กลยุทธ์การพฒันาความสามารถทางวิชาการ  กลยุทธ์       
การประยุกตใ์ชก้ารเกษตรและ/หรือภูมิปัญญาทอ้งถิน  กลยุทธ์การประยุกต์ใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกโรงเรียน และ กลยุทธ์เน้นการฝึกปฏิบติังาน/การฝึกงาน   ผลการประเมินกลยุทธ์
ทางเลือกฯ พบว่า แต่ละกลยุทธ์ทางเลือกฯมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบติั โดยอยู่บนเงือนไข       
บางประการ ไดแ้ก่ กระบวนการจดัการเรียนการสอน และการเลือกใชว้ิธีสอนทีเหมาะสมกบัสภาพ
ของนกัเรียนทีจะนาํนกัเรียนไปสู่การมีทกัษะการเรียนรู้จากการปฏิบติั การมีทกัษะอาชีพ สู่การมี
ทกัษะชีวติตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง118 

 วรวุฒิ  จิรสุจริตธรรม ทาํการวิจยั พบว่า สถานศึกษาคาทอลิกตอ้งให้การศึกษาเพือชีวิต     
แก่นกัเรียนอย่างเขม้ขน้โดยเนน้งานอภิบาลนกัเรียนให้มีความสําคญัเท่าเทียมกบังานวิชาการ  ครู       
ทุกท่านต้องสามารถบูรณาการคุณธรรม   ศีลธรรมในทุกวิชา   ต้องจัดให้มีการสอนวิชา                 
สิทธิมนุษยชนพร้อมกบัปฏิบติัจริง  ส่งเสริมให้เป็นวฒันธรรมร่วมในส่วนทีเกียวกบัปฏิสัมพนัธ์      
ซึงกนัและกนั  พฒันาภาวะผูน้าํเยาวชนเพือจะไดเ้ป็นผูน้าํของสังคมในอนาคต  การจะกระทาํให้

                                                 
118 อิทธิพทัธ์   สุวทนัพรกลู,  “การนาํเสนอกลยทุธ์ทางเลือกการบริหารจดัการสถานศึกษา

เพือพฒันาทกัษะชีวติของนกัเรียนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการจดั
การศึกษาเพืออาชีพโดยใชก้ระบวนการจดัการความรู้”  (ดุษฏีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวชิาวธีิวทิยาการวจิยัการศึกษา   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 4),  ง. 
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เป้าหมายดังทีกล่าวนีสําเร็จลงได้ต้องมีการคัดเลือกผูบ้ริหาร  ครูทีมีคุณภาพ  และต้องอาศัย          
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายคาทอลิกและเครือข่ายอืน ๆ119 

 

กจิกรรมเพอืสังคมและสาธารณประโยชน์ 

การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นการเรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม  อนัจะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดความคิด  ความรู้ใหด้ว้ยตนเอง จึงทาํใหมี้ความหมายต่อตนเอง  และตอ้งการทีจะนาํไปใช ้ 
ประสบการณ์ในดา้นการบริการสังคม  นบัเป็นประสบการณ์ทีมีคุณค่าสูงต่อการเรียนรู้  การบริการ
สังคมตามความตอ้งการของชุมชนและสังคม  นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือสังคมโดยตรงแล้ว  
ประสบการณ์ทีผูเ้รียนไดรั้บยงัสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนเกิดจิตสํานึกในการช่วยเหลือสังคม  
และสามารถพฒันาความรู้  ทกัษะและเจตคติของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี120 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความหมาย  กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช  หมายถึง  กิจกรรมทีมุ่งให้ผูเ้รียนบาํเพ็ญ
ตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถินตามความสนใจในลักษณะอาสาสมคัร  เพือแสดงถึงความ
รับผดิชอบความดีงาม  ความเสียสละและต่อสังคมและมีจิตสาธารณะ121  
 เมือกล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนรู้จากการทาํกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์  
ตามทีวรินทร  บุญยิงได้กล่าวว่าประโยชน์ของการเรียนรู้จากการทาํกิจกรรมเพือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  สามารถแบ่งออกเป็น  ระดบั คือ122 

                                                 
119 วรวฒิุ   จิรสุจริตธรรม,  “การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพือพฒันาทกัษะภาวะผูน้าํเยาชนใน 

โรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิก”  (ดุษฏีนิพนธ์การศึกษาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา   
มหาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, ),  15. 

120 ทิศนา  แขมมณี,  ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพอืการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ทีมี
ประสิทธิภาพ  (กรุงเทพ ฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ), 132  - 133. 

121 กระทรวงศึกษาธิการ,  แนวทางการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียน  ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพนืฐาน  พุทธศักราช   (กรุงเทพมหานคร:สาํนกังานวชิามาตรฐานการศึกษา, 

),  . 
122 วรินทร  บุญยงิ,  การสังเคราะห์รูปแบบ  กระบวนการ  และเทคนิควธีิในการจัดกจิกรรม

เพอืสังคมและสาธารณประโยชน์ของประเทศเกาหลใีต้  (กรุงเทพมหานคร:  สาํนกังานวชิา
มาตรฐานการศึกษา, ),  13. 
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 . ระดบัชาติหรือระดบัสังคมเป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษยที์ทาํให้เกิดการเปลียนแปลง
และสร้างคุณภาพทีดีในสภาพสังคมทีเขม็แขง็และมีดุลยภาพในสังคมคุณภาพทียึดหลกัความสมดุล  
ความพอดี  สามารถสร้างคนทุกคนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  พร้อมดว้ยคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย          
มีความรับผิดชอบ  มีจิตสํานึกสาธารณะ  พึงตนเองได้  มีคุณภาพชีวิตทีดี  มีความสุขอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มทีดี  มีเมืองชุมชนน่าอยู ่ มีระบบดี  มีประสิทธิภาพ  ระบบเศรษฐกิจมีเสรีภาพมีความ
เขม้แข็งและแข่งขนัได้  ได้รับการพฒันาอย่างยงัยืนและสมดุลกบัสังคม และสิงแวดล้อมสังคม        
มีสมานฉนัทแ์ละเอืออาทรต่อกนั  ทีดาํรงไวซึ้งคุณธรรมและคุณค่าของเอกลกัษณ์สังคมไทยทีพึงพา
เกือกูลกนั รู้รักสามคัคี  มีจารีต  ประเพณีทีดีงาม  มีความเอืออาทร  รักภูมิใจในชาติและทอ้งถิน          
มีสถาบนัครอบครัวทีเขม้แขง็  ตลอดจนเครือข่ายชุมชนทวัประเทศ 

 . ระดบับุคคล  เป็นการมุ่งพฒันาให้ตระหนกัถึงความจาํเป็นในการพฒันาตนเองเพือเพิม
ความรู้ความสามารถ  และประสิทธิภาพในการทาํงานให้สามารถดาํรงตนอยูใ่นสังคมได ้ เป็นสมาชิก
ระดบัครอบครัว  องคก์ร  สังคมและประเทศชาติ   
 

รูปแบบและกระบวนการของกจิกรรมเพอืสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 หลักการทีสําคัญประการหนึง  ในการจัดกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์  คือ        
“การจดักิจกรรมอยา่งหลากหลายรูปแบบ” เพือแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลกัษณะจิตอาสา 
 รูปแบบของกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ จาํแนกเป็น   รูปแบบคือ123 

 รูปแบบที  จดัทาํโครงการทีให้ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนปกติซึงเป็น
กิจกรรมทีอยูใ่นลกัษณะเพือสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 

 รูปแบบที  จดัทาํเป็นกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี  วฒันธรรม  วนัสําคญัทาง
ราชการ  หรือกิจกรรมทีนาํนกัเรียนออกทาํประโยชน์ร่วมกบัชุมชนหน่วยงานราชการ  หรือองคก์รอืน 

 รูปแบบที  จดัให้ผูเ้รียนจดักิจกรรมตามความตอ้งการ  โดยมีครูทีปรึกษากิจกรรม  เช่น  
รวมกลุ่มอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม  พฒันาชุมชน/ทอ้งถิน เป็นตน้ 

สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางสถานศึกษาขนั
พืนฐาน  พุทธศกัราช  ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึงได้กาํหนดหลักสําคญัในการบริหาร
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไว ้ ไดแ้ก่ 124 

                                                 
123 กระทรวงศึกษาธิการ,  แนวปฏิบัติการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  ตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขันพนืฐาน  พุทธศักราช   ( กรุงเทพ : โรงพิมพคุ์รุสภา, ),  .    
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. มีเป้าหมายของการจดักิจกรรมทีชดัเจน  เป็นรูปธรรม  และครอบคลุมผูเ้รียนทุกคน 

. เป็นกิจกรรมทีผูเ้รียนได้พฒันาตนเองอย่างรอบด้าน  เต็มศกัยภาพ  ตามความสนใจ  
ความถนดั  ความตอ้งการความเหมาะสมกบัวยัและวฒิุภาวะ 

.  เป็นกิจกรรมทีปลูกฝังและส่งเสริมสํานึกในการบาํเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม    
ในลกัษณะต่าง ๆ  ทีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ  ประเพณีและวฒันธรรมอยา่งต่อเนืองและสมาํเสมอ และ      

.  เป็นกิจกรรมทียึดหลกัการมีส่วนร่วม  โดยเปิดโอกาสให้ครู  พ่อแม่  ผูป้กครอง  ผูน้าํ
ชุมชน  ปราชญช์าวบา้น  องคก์ร  และหน่วยงานอืน  มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 

 

หลกัการการบริหารกจิกรรมเพอืสังคมและสาธารณประโยชน์ 

              หลกัการบริหารและจดักิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์เกียวขอ้งกบัหลกัการ
สําคญั  2  เรือง  คือ  หลกัการของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  และหลกัการของกิจกรรมเพือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ดงันี125 

              หลกัการบริหารกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  มีหลกัการสาํคญั คือ 

              1. มีเป้าหมายของการจดักิจกรรมทีชดัเจน  เป็นรูปธรรม  และครอบคลุมผูเ้รียนทุกคน 

              2. เป็นกิจกรรมทีผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองอยา่งรอบดา้น เต็มศกัยภาพ ตามความสนใจ ความ
ถนดั ความตอ้งการ  เหมาะสมกบัวยัและวฒิุภาวะ 

              3. เป็นกิจกรรมทีปลูกฝังและส่งเสริมจิตสํานึกในการบาํเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ในลกัษณะต่างๆ ทีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ ประเพณี  และวฒันธรรม อยา่งต่อเนืองและสมาํเสมอ 

              4. เป็นกิจกรรมทียึดหลกัการบริหารมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู  พ่อแม่  ผูป้กครอง  
ผูน้าํชุมชน ปราชญช์าวบา้น  องคก์ร  และหน่วยงานอืน 

              เมือวเิคราะห์หลกัการบริหารกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทงั 4 ประการ  ดงักล่าวขา้งตน้  จะเห็น
ไดว้า่  ผูบ้ริหารและครูควรคาํนึงถึงสิงสาํคญั  4  ประการ  คือ 

             1. มีเป้าหมายทีชัดเจนและปฏิบติัได้จริง โรงเรียนและครู  ต้องกาํหนดเป้าหมายของ
กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ใหช้ดัเจน เพือใหน้กัเรียนสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

                                                                                                                                            
124 กระทรวงศึกษาธิการ,  แนวทางการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียนตามหลกัสูตรการศึกษา    

ขันพนืฐาน  พุทธศักราช   ( กรุงเทพ : โรงพิมพคุ์รุสภา, ),  - . 
125 สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา,  แนวทางการบริหารและจัดกจิกรรมเพอืสังคม

และสาธารณประโยชน์  ( กรุงเทพ : โรงพิมพคุ์รุสภา, ),  9 – 10.  
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             2. รูปแบบกิจกรรมสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก  โรงเรียนและครู  ตอ้งออกแบบหรือ
พิจารณาอนุญาตให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์  โดยคํานึงถึง                    
ความสอดคลอ้งกบัพฒันาการของนกัเรียนแต่ละคน มุ่งใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองรอบดา้น 

.  ใช้ยุทธวิธีทีเหมาะสมในการปลูกฝังจิตอาสา โรงเรียนและครู  ตอ้งจดักิจกรรมเพือ
สังคมและสาธารณประโยชน์  โดยมุ่งปลูกฝังและส่งเสริมจิตสํานึกในการบาํเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ดว้ยความสมคัรใจ 

              4. มีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกบัครอบครัวและชุมชน โรงเรียนและครู ตอ้งจดักิจกรรม
เพือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยเปิดโอกาสให้ครู  พ่อแม่ ผูป้กครอง  ผูน้าํชุมชน ปราชญ์
ชาวบา้น  องค์กร และหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม ในทางกลบักนัควรสนบัสนุนให้
นกัเรียนเขา้ไปมีส่วนร่วมกบับุคคลและองคก์รต่างๆ 

                หลกัการจดักิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์  มีดงันี 

                1. ส่งเสริมพฒันาการตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

                2. ส่งเสริมการพฒันาตนเองตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ 

                3. เนน้ทงัความรู้และคุณธรรมจริยธรรม 

                4. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดคิ้ดออกแบบกิจกรรมดว้ยตนเองอยา่งสร้างสรรค ์

                5. ใหท้าํกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 

                6. ใหแ้สดงความรับผดิชอบต่อสังคมในลกัษณะจิตอาสา 
 ประจบ    ขวญัมนัและคณะ  ทาํการวิจยัเพือพฒันารูปแบบการบริหารกิจกรรมเพือสังคม
และสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษาขันพืนฐาน   สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษา  ในเขตชายแดนไทย-พม่า  โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเพือศึกษาสภาพและแนวทางการ
บริหารกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ในสถานศึกษาทีมีปฏิบติัการทีดี  สร้างรูปแบบ
การบริหารกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์สําหรับสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาในเขตชายแดนไทย-พม่า และประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบทีสร้างขึน พบว่าสภาพการบริหารกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ใน
สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาในเขตชายแดนไทยพม่าทีมีการปฏิบติั
ทีดี  คือ  ด้านปัจจยั มีผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูทีให้ความสําคญักับกิจกรรมเพือสังคมและ
สาธารณประโยชน์มีเป้าหมายซึงมุ่งทีจะพฒันาผูเ้รียนให้อยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุขในสังคมแบบ      
พหุวฒันธรรม  มีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกบัผูป้กครองนกัเรียนและชุมชน  ดา้นกระบวนการ
เน้นการปฏิบติัจริงโดยมีส่วนร่วมระหว่างนกัเรียน  ผูป้กครองและชุมชนโดยวางแผนดาํเนินงาน
ตามแผนและประเมินผล  และปรับปรุงการดาํเนินการกิจกรรม (P-D-C-A)ตามแนวทางทีเสนอแนะ
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โดยสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ดา้นผลผลิตเกิดประสิทธิผลในระดบัสูง  เช่น  
กิจกรรมการทาํความสะอาดชุมชน  กิจกรรมการทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลาย  กิจกรรมวนัเด็กชนเผ่า
เพือความสามคัคี  เป็นตน้  ส่วนแนวทางการบริหารกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ที
ตอ้งการให้ดาํเนินงาน  คือ ให้สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาในเขตชายแดนไทยพม่า 
เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในสังกดัเกียวกบัการบริหารกิจกรรม
การศึกษาขนัพืนฐานเสนอไว ้ โดยเสนอเนน้การสร้างสันติสุขร่วมกนัในสังคมแบบพหุวฒันธรรม
ของชายแดนไทย-พม่ารูปแบบทีสร้างขึนโดยไดรั้บมติเอกฉันท์จากผูท้รงคุณวุฒิว่ามีความเหมาะสม  
ประกอบดว้ย ปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่  มีนโยบายการบริหารกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์     
ทีชดัเจน  ผูบ้ริหารสถานศึกษาทีสนบัสนุนนโยบายอย่างจริงจงั  มีการมอบหมายความรับผิดชอบ
และบทบาททีชัดเจนให้กบัครูทีปรึกษากิจกรรม  มีงบประมาณเพียงพอ อาคารสถานทีและวสัดุ
อุปกรณ์เพียงพอ  และมีระยะเวลาทีเหมาะสม  กระบวนการได้แก่การวางแผน  การปฏิบติัตามแผน      
การติดตามประเมินผล  การปรับปรุงแกไ้ข  และการมีส่วนร่วม ผลผลิต  ไดแ้ก่ พฤติกรรมจิตสาธารณะ
ของนกัเรียนทีมีต่อครอบครัว  เพือน โรงเรียนและชุมชน  ทอ้งถิน  และสังคมทีเป็นพหุวฒันธรรม   
รูปแบบการบริหารกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ของสถานศึกษาขนัพืนฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาในเขตชายแดนไทยพม่า  ซึงผูว้ิจยัสร้างขึนนีได้รับการ
ประเมินจากผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู  และผูป้กครองนกัเรียนวา่มีความเป็นประโยชน์ในระดบัมาก  และมี
ความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก126 

  กิตติพงษ ์   แดงเสริมสิริ ไดว้ิจยัเชิงบรรยาย  เกียวกบัจิตสํานึกสาธารณะและตวัแบบสร้าง
จิตสํานึกสาธารณะระดับเยาวชนในสถาบนัอุดมศึกษา  พบว่าองค์ประกอบของการมีจิตสํานึก
สาธารณะ  ไดแ้ก่ การหล่อหลอมโดยผ่านกลไกการเลียงดูหรือการทาํให้เป็นแบบอยา่ง การเรียนรู้  
ซึงเป็นกระบวนการสังสมจากการเรียนรู้ประจาํวนั   การจดัการสภาพแวดลอ้มโดยประเภทของ
จิตสํานึกสาธารณะ  ยงัจดัแบ่งเป็นด้านการใช้สิงของส่วนรวมซึงแบ่งเป็นสถานทีส่วนรวม  และ
อุปกรณ์ส่วนรวม   ดา้นกิจกรรมส่วนรวม   ดา้นการตอบแทนเชิงคุณค่าความหมาย127 

                                                 
126 ประจบ ขวญัมนั, ฉนัทนา จนัทร์บรรจง, ภาณุวฒัน์ ภกัดีวงศ์, อนุชา กอนพ่วง. “การ 

พฒันารูปแบบการบริหารกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณะประโยชน์ของสถานศึกษาขนั พืนฐาน 
สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาในเขตชายแดนไทย-พม่า,” วารสารศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร  15 (ตุลาคม  6)  : 124 – .  
127 กิตติพงษ ์ แดงเสริมสิริ, “ จิตสาํนึกสาธารณะและตวัแบบสร้างจิตสํานึกสาธารณะระดบั

เยาวชนในสถาบนัอุดมศึกษา,” วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟาร์อสีเทอร์น  ,   : - . 
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กิตติยา    ผากงคาํ ทีไดศึ้กษาผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคมทีมีต่อ
สัมฤทธิทางการเรียนพบว่า นกัเรียนทีไดรั้บการจดัการเรียนการสอนโดยการรับใช้สังคมสามารถ
เชือมโยงความรู้สาระวิชาทีสอดคลอ้งกบักิจกรรมและการปฏิบติังานในภาคสนามของตนเองได ้ 
เพราะการจดัการเรียนการสอนโดยการรับใช้สังคมกระตุ้นให้นกัเรียนตอ้งเป็นผูป้ฏิบติังานด้วย
ตนเอง  นักเรียนเป็นผูก้ระทาํกิจกรรมต่างๆ ทงัในกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมรับใช้สังคม          
ทาํใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้และมีผลการเรียนทีดีขึน128 

จุรี    ทัพวงษ์ การปลูกฝังคุณธรรมเพือสร้างบุคคลให้มีพฤติกรรมทีพึงประสงค์นัน             
ไม่สามารถทาํให้เกิดผลสําเร็จไดด้ว้ยคาํอธิบายของอาจารยใ์นชนัเรียนเพียงอย่างเดียวแต่สามารถ
คาดหมายวา่จะเกิดผลดีไดถ้า้ให้นกัศึกษาไดเ้ขา้ไปมีประสบการณ์ตรงกบัสิงทีปรากฏในสังคมการ
เรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมทาํขึนเพืออะไรคาํตอบคือเพือสร้างความเป็นคนดีหรือคนทีมีลกัษณะ      
ทีพึงประสงค์ของสังคมมีความตระหนักสํานึกถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันการร่วมมือร่วมใจ
แกปั้ญหาสังคมการตระหนกัถึงผลกระทบร่วมกนัการเคารพกฎกติกาของสังคมและอืนๆโดยการ
เรียนรู้ดว้ยการรับใช้สังคมตงัแต่ยงัเป็นนกัศึกษา   การเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคมเริมปรากฏใน
งานวิจยัต่างๆตงัแต่ปลายทศวรรษที 1970 สถาบนัการเรียนรู้การบริการสังคมแห่งชาติ(NSLC: 

National Service Learning Clearinghouse) กล่าวว่าการเรียนรู้ดว้ยการรับใช้สังคมเป็นกลยุทธ์         
ในการสอนและการเรียนรู้ทีบูรณาการความรู้สู่ชุมชนดว้ยการสร้างประสบการณ์ความรับผิดชอบ
และเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนโดยผูเ้รียนการเรียนรู้ดว้ยการรับใช้สังคมไดแ้พร่หลาย
อยา่งรวดเร็วทุกระดบัทงัในการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั  การเรียนรู้ดว้ย
การรับใช้สังคม ผูเ้รียนสามารถเลือกพืนทีของชุมชนทีเขา้ไปศึกษาสามารถประเมินความเขม้แข็ง
ของชุมชนผูเ้รียนจะพบกบับุคคลทีมีปัญหาหลากหลายแตกต่างกนัก่อนทีจะเลือกปัญหานาํมาหารือ
กันฝึกการตัดสินใจขันพืนฐานก่อนทาํการเลือกปัญหามีโอกาสทีจะคิดเขียนพูดเกียวกับการ
ตดัสินใจของกลุ่มขณะทีกาํลงัปฏิบติักิจกรรมมีกระบวนการยอ้นคิดถึงการตดัสินใจในขอ้มูลใหม่ๆ
ทีไดรั้บในการเรียนรู้จากการรับใช้สังคมตลอดโครงการ  การเรียนรู้ดว้ยการรับใช้สังคมทาํให้เกิด    
ผลดีแก่ผูเ้รียนทุกระดบัทงัทางดา้นวิชาการ  ดา้นการใช้เหตุผล  ความเชือมนัและความภาคภูมิใจ  

                                                 
128 กิตติยา  ผากงคาํ, “ผลของการใชก้ระบวนการการเรียนรู้โดยการรับใชส้ังคม ทีมีต่อการ

ตระหนกัในการรับใชส้ังคม  ผลสัมฤทธิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา
และวฒันธรรมของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  โรงเรียนบา้นโพนแพง  สํานักงานเขตพืนที
การศึกษาสกลนคร เขต  ”  (วทิยานิพนธ์ปริญญานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัราชภฎั
สกลนคร, ),  . 
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ในตนเองการเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคมเป็นการสอนทีมีประสิทธิภาพพบวา่การเรียนรู้ดว้ยการรับ
ใชส้ังคมสร้างศกัยภาพในการสอนและการเรียนรู้เพิมพูนทกัษะทางดา้นวิชาการความผกูพนัในการ
ทาํงานร่วมกนัอยา่งมีคุณภาพสามารถปรับความสนใจการเรียนและเพิมคะแนนในการทดสอบให้
สูงขึน  ใช้ทกัษะในการแกปั้ญหาไดใ้ช้ความรู้ทีไดเ้รียนมาทงัในการอ่านการใช้ภาษาคณิตศาสตร์
วทิยาศาสตร์และการเรียนรู้สังคม129 

กรรยา  พรรณนา ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและจิตสาธารณะของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที  ทีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบเทคนิคการเรียนรู้ดว้ยการบริการสังคมและการ
จดัการเรียนรู้แบบเทคนิคศึกษากรณีตวัอย่างทีเน้นการเสนอตวัแบบสัญลกัษณ์  พบว่า  นักเรียน         
ทีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเทคนิคการเรียนรู้ดว้ยการบริการสังคม  มีผลสัมฤทธิทางการเรียน  
และมีจิตสาธารณะเพมิสูงขึน  เพราะการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ทีเนน้บริการสังคม
เป็นการดาํเนินการ  ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  โดยการปฏิบติัการทาํโครงการการบริการสังคม  
ผูเ้รียนมีการสํารวจความตอ้งการของชุมชนทีเกียวขอ้งกบัเรืองทีเรียน  และวางแผนการเขา้ไปมี  
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ  ลงมือปฏิบัติการบริการสังคมตามแผนทีกําหนดไว้  และนํา
ประสบการณ์ทงัหลายทีไดรั้บมาพิจารณาไตร่ตรองจนกระทงัเกิดความคิดรวบยอด  หลกัการ หรือ
สมมติฐานต่าง ๆ ซึงสามารถนาํไปทดลองหรือประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆ ได ้130 

 ณัฐณิชากร  ศรีบริบูรณ์  ศึกษาเรืองการพฒันาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของนกัเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาขนัพืนฐาน  สรุปผลการวิจยั
ไดด้งันีจิตอาสาของนกัเรียนมีองค์ประกอบ  ดา้น  คือ การช่วยเหลือผูอื้น  การเสียสละต่อสังคม  
และความมุ่งมันพฒันาและมีตัวชีวดัทังหมด คือ การช่วยเหลือแนะนําสิงทีถูกทีควรแก่ผูอื้น           
การอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูอื้น   การแบ่งปันสิงของให้กบัผูอื้น   การสละเงิน แรงกาย เพือผูอื้น
และสังคม    การสละเวลาและการใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   การสนใจในปัญหาและ
การแลกเปลียนพร้อมทังเสนอความคิดเห็นทีจะพัฒนาสังคม และการร่วมพัฒนากิจกรรม              
การเสริมสร้างจิตอาสาเพือสังคมอย่างสร้างสรรค์และหลากหลายโดยสภาพจิตอาสาของนกัเรียน    

                                                 
129 จุรี ทพัวงษ,์  “การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการเรียนรู้ดว้ยการบริการสังคมในการจดัการศึกษา 

ระดบัอาชีวศึกษา,” วารสารการศึกษาและพฒันาสังคม  5, 1 ( มกราคม, 2552) : 67-80. 
130 กรรยา   พรรณนา, “การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียน  และจิตสาธารณะของนกัเรียน

ชนัมธัยมศึกษาปีที  ทีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบเทคนิคการเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคม  และ
การจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคการศึกษากรณีตัวอย่างทีเน้นการเสนอตัวแบบสัญลักษณ์  ”  
(วทิยานิพนธ์ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, ), ง. 
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ชนัมธัยมศึกษาตอนปลายในสังกดัสํานกัคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานมีค่าเฉลียของคะแนน   
จิตอาสาอยู่ในระดบัปานกลาง  เมือพิจารณาแต่ละองค์ประกอบดา้นการช่วยเหลือผูอื้นอยู่ในระดบัสูง
มาก  การเสียสละต่อสังคมอยู่ในระดับปานกลาง    และด้านการมุ่งมันพัฒนาอยู่ในระดับ             
ปานกลาง131   

  วภิารัตน์   เยน็ขนั  ทาํการศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพือสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษา  พิษณุโลก  เขต  ผลการศึกษาพบว่า ดา้นการกาํหนดเป้าประสงค์  ครูผูส้อนส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่า  โรงเรียนมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมเกียวกบัการจดัประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา  เพือกาํหนดเป้าหมายความร่วมมือวตัถุประสงค์  เนือหาวิธีการทาํกิจกรรมการประเมินให้
สอดคลอ้งกนั   ดา้นการแต่งตงัผูรั้บผิดชอบครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า  โรงเรียนมีการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมเกียวกับการจดัทาํคาํสังแต่งตงัคณะกรรมการว่าด้วยการจดักิจกรรมเพือสังคมและ
สาธารณประโยชน์  การจดัทาํโครงสร้างคณะกรรมการจดักิจกรรม   ดา้นการกาํหนดบทบาท  ครูผูส้อน
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่  โรงเรียนมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมเกียวกบัการจดัประชุมผูป้กครองอยา่ง
ต่อเนืองเพือรับรู้วิธีดาํเนินงานและแนวทางการประเมินผลกิจกรรม  แต่ในเรืองการชีแจงแนะนํา
เกียวกับการให้การสนับสนุนกิจกรรมกับบุคคลอืนหรือองค์กรอืน  เกิดการมีส่วนร่วมน้อย           
ดา้นการอาํนวยการและกาํกบัติดตาม  ครูผูส้อนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่  โรงเรียนมีการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมเกียวกบัการป้องกนัไม่ให้เกิดอุบติัเหตุระหว่างการทาํกิจกรรม  และการเตรียมความพร้อม
ก่อนทาํกิจกรรม  เช่น  ประชุมผูป้กครองอบรมนกัเรียน  อบรมครู  ดา้นการประเมินผลครูผูส้อนส่วน
ใหญ่  มีความคิดเห็นวา่  โรงเรียนมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมเกียวกบัการประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา
และ    ผลการทาํกิจกรรม  แลว้นาํผลการประเมินมาปรับปรุงพฒันาเพือให้เกิดประสิทธิภาพยิงขึนโดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากนกัเรียน  ครูทีปรึกษา   ผูป้กครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษา132 

                                                 
131 ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์, “การพฒันาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสา ของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน”  
(วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวจิยัการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ),  

 - . 
132 วภิารัตน์   เยน็ขนั, “การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน  ในโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3”  (การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง กศ.ม. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยันเรศวร, ),  ง. 



 

125 

เชิดชู   แกว้ลบ  ผลการศึกษาการบริหารกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อน  ทงั  ดา้นคือ ดา้นการวางแผนเพือการสํารวจสภาพปัจจุบนั  ดา้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหา   ดา้นการออกแบบกิจกรรม   ดา้นการดาํเนินงาน   ดา้นการมประเมินผลและการแลกเปลียน
การเรียนรู้  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้านโดยเรียงจากมากไปหาน้อยของ
ค่าเฉลีย คือ ดา้นการออกแบบกิจกรรม  ดา้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  ดา้นการดาํเนินการ  
ดา้นการประเมินผลและการแลกเปลียนการเรียนรู้  และดา้นการวางแผนเพือสํารวจสภาพปัจจุบนั  
ตามลาํดบั 

 อลัเบิร์ด (Albert)  ไดศึ้กษาการวิจยัแบบบรรยายถึงโปรแกรมการรับใชส้ังคมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาครัฐแคลิฟอร์เนีย  ผลจากการใช้โปรแกรมการรับใช้สังคมทาํให้นักเรียน                
มีสติปัญญาเพิมขึน  มีความตระหนกัและตอ้งการใชเ้วลาในการมีส่วนร่วมในสังคม133 

 

การจัดกจิกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะด้านความรับผดิชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม 

                 ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการการนําแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ามาสู่
สถานศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐานภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แข็ง  โครงการนีตอ้งการ
พฒันาคุณธรรม  และสร้างจิตสํานึกความเป็นไทยอย่างยงัยืน  สถานศึกษาระดับการศึกษาขนั
พืนฐานเป็นองคก์รรากฐานของสังคมไทยในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นประชากรให้มี
คุณภาพและพร้อมเป็นกาํลงัในการพฒันาประเทศไทยในอนาคต  อีกทงัจาํนวนสถานศึกษาระดบั
การศึกษาขึนพืนฐานยงัมีอยู่แทรกอยู่ในทุกชุมชนทัวประเทศไทย  ดังนันสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขนัพืนฐานจึงเป็นสถาบนัเพือการบ่มเพาะอนาคตของชาติและมีสถานทีตงัอยู่ในชุมชน
มากทีสุด  ทงัรัฐบาล กระทรวงศึกษา  ส่วนราชการต่าง ๆ รวมทงัหน่วยงานเอกชนโดยทวัไปต่างให้
ความสาํคญัและตระหนกัถึงความจาํเป็นทีตอ้งปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึนกบัคนไทยในปัจจุบนัเป็น
อยา่งมาก   จึงเห็นควรมีการพิจารณานาํเอาการบริหารจดัการอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคม   ทงันี
เพือเป็นแม่แบบและแรงบนัดาลใจในสังคมไทยในจิตสาํนึกดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม  อีกทงัยงั

                                                 
133 H.M Albert, “A Descriptive Study of Selected High School Service-Learning 

Programs in California,” Pepperdine University  88 (January, 1996 ): 25-44. 
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เป็นหลกัประกนัในสถานศึกษาฯ สร้างความเชือมนัให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทงัในดา้นการบริหาร
จดัการและการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนรอบขา้ง134   
 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิงแวดลอ้มทีสถานศึกษาจดัขึนนนัมีหลากหลายดงัรายงานผลการจดักิจกรรมในแต่ละเขตพืนที
การศึกษา  ดงัรายละเอียด ต่อไปนี 

     สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานกาํหนดกลยุทธ์จาํนวน 6 กลยุทธ์ สําหรับ
การดาํเนินงาน กลยุทธ์ที 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พบวา่ ทุกโรงจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความสํานึกใน
ความเป็นชาติไทย  และผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการพฒันาให้มีคุณธรรมจิตสํานึกความเป็นไทย (ยึดมนั
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ                
ความรับผดิชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม  
 การจดักิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม 

 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  จากการศึกษา
สังเคราะห์กิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม และดา้นสิงแวดลอ้ม 
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1   จํานวน                 
158  โรงเรียน  พบวา่โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกดั ไดจ้ดักิจกรรมดงันี 

              กิจกรรมทีสะทอ้นจิตสาธารณะดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ไดแ้ก่ กิจกรรมพฒันาความ
สะอาดในสถานที คือ วดั โรงเรียน สถานีอนามยั หมู่บ้าน ชุมชน กิจกรรมปลูกตน้ไม ้ปลูกป่า    
ปลูกดอกไม้ประดับในสถานทีของชุมชน  กิจกรรมด้านคุณธรรม การทําความดี  กิจกรรม
ประชาธิปไตย ในการรณรงค์กิจกรรมในโอกาสวนัสําคญัต่างๆ วนัสําคญัทางศาสนา ประเพณี
วฒันธรรม วนัสาํคญัทีเกียวขอ้งกบัสถาบนัชาติพระมหากษตัริยกิ์จกรรมรณรงคป้์องกนัอุบติัภยัและ
สารเสพติด  กิจกรรมบริการชุมชน บริจาคสิงของเครืองใช ้  บริการดา้นสถานที  และการรณรงคใ์ห้
ความรู้เกียวกบัสุขภาพอนามยั 

             กิจกรรมทีส่งเสริมความมีจิตสาธารณะดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 

                                                 
134 ศุภรัตน์   รัตนมุขย,์  “การบริหารสถานศึกษาอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคม Managing  

SR  School” ( เอกสารประกอบการสัมมนา เรือง ความรับผดิชอบต่อสังคมและโครงการจิตอาสา
ในสถานศึกษา  เสนอทีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,   เมษายน  ). 
 



 

127 

              1. กิจกรรมพฒันาความสะอาดวดัในชุมชนทีใกลบ้า้น โดยจดัทาํกิจกรรม 5 ส.          
ของชุมชนและโรงเรียนมีวดัอยูใ่กลโ้รงเรียน 

              2. กิจกรรมพฒันาโรงเรียน หมู่บา้น ชุมชน สถานทีราชการโดยการจดัทาํความสะอาด
พืนทีในโรงเรียนทุกโรงเรียน โดยใชชื้อวา่ โรงเรียนสวยดว้ยมือเรา โครงการรักษโ์รงเรียน รักษโ์ลก 
ดว้ยวธีิพอเพียงช่วยเหลืองานต่างๆในหมู่บา้น เช่น งานอุปสมบท งานบาํเพญ็กุศล งานบุญบอ้งไฟ 
งานประเพณีหมู่บา้น ดูแลรักษาความสะอาดสาธารณะสมบติั พฒันาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและ
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

 3. กิจกรรมปลูกตน้ไม ้ ปลูกป่า เช่น การปลูกตน้ไมใ้นชุมชนการปลูกไมด้อกเพือความ
สวยงามของชุมชนและทุกโรงเรียนไดด้าํเนินการในชุมชนและในโรงเรียนทุกโรงเรียน 

                    4. กิจกรรมชุมชน อาสาสมคัร เช่น จิตอาสาและบาํเพญ็ประโยชน์ชุมชน โครงการ  
สร้างจิตสาํนึกในการปฎิบติัตนและจิตอาสาในการพฒันาโรงเรียนและชุมชนของตนเองโดยโรงเรียนจะ
จดักิจกรรมอาสาพฒันาโรงเรียนและชุมชน 

                    5. กิจกรรมด้านคุณธรรมความดี  กิจกรรมสร้างจิตสํานึกให้นักเรียนทีทําความดี                 
ทุกโรงเรียนจะมีกิจกรรมนีทุกโรงเรียนในสังกดั และขอยกตวัอย่างของโรงเรียนบา้นหนองผือ อาํเภอ   
ท่าบ่อ จงัหวดัหนองคายทีนักเรียนได้ทาํกิจกรรมโดยต่อเนือง โดยการให้นักเรียนยึดหลักธรรม คือ             
อิทธิบาท 4 ( ฉนัทะ วิริยะ จิตตะ วิมงัสา ) โดยจดัให้มีกิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่น้อง กิจกรรมรุ่นพี      
ทีเรียนจบแลว้ กลบัมาเล่าการทาํความดีในระหวา่งการเล่าเรียน  ให้นอ้งๆฟังและกิจกรรมเยาวชน
ไทย ทาํดี ถวายในหลวง  และกิจกรรมใน 1 วนัทาํดีอะไรบา้งแก่โรงเรียน กิจกรรมเขา้วดัปฎิบติั
ธรรมของโรงเรียน กิจกรรมการออม และกิจกรรมธนาคารความดี  กิจกรรมด้านศาสนา เช่น 
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยให้นกัเรียนมีจิตศรัทธา เลือมใสในพระพุทธศาสนาทุกวนั
พระทาํพิธีสวดมนต์ นังสมาธิกิจกรรมธรรมะกบัชีวิต การอบรมโดยพระอาจารย์ และโรงเรียน       
ทุกโรงทาํกิจกรรมนี 

                    6.การจดักิจกรรมนักเรียนโดยการนาํนักเรียนไปเขา้ค่ายอนุรักษ์สิงแวดล้อมค่าย
ลูกเสือทรัพยากรธรรมชาติและปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน  การประกวดคําขว ัญ  กิจกรรม
ประชาธิปไตย เช่นประกวดกิจกรรมสํานึกพลเมืองดีรณรงคเ์ลือกตงัให้นกัเรียนรู้จกัการใชสิ้ทธิในการ
เลือกตงั ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ  การเลือกตงัหัวหน้า   เลือกประธานนักเรียน  กิจกรรมสภานกัเรียน  
รณรงค์ต่อตา้นยาเสพติด โรคเอดส์  กิจกรรมในโอกาสวนัสําคญัต่างๆ  กิจกรรมเพือประชาธิปไตย  
กิจกรรมนกัเรียน 

                        . จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับสิงแวดล้อมเช่นจัดการเรียนการสอนเกียวกับ
สิงแวดลอ้มกิจกรรมสร้างความตระหนกัเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน
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รายวิชา เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานภาษาไทย  โครงภาษาองักฤษ  
โครงงานประวติัศาสตร์และโครงงานคุณธรรม จริยธรรม  ทาํความดีถวายในหลวง  กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตพอเพียง ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมอบรมสร้าง
จิตสาํนึกอนุรักษป่์าชุมชนในหมู่บา้น 

                 . กิจกรรมบริการชุมชน คือกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย ดนตรีสากล กิจกรรมดนตรี       
สู่ชุมชนมีจาํนวน   โรงเรียนจดักิจกรรมบริจาคโลหิต  บริจาคเงิน สิงของเครืองใชใ้ห้กบัผูป้ระสบภยั  
บริจาคเสือผา้ อาหารแห้งให้กบัหน่วยกูภ้ยั ทอดผา้ป่าสามคัคี จดักิจกรรมสัมพนัธ์ชุมชน แข่งขนั
กีฬา กิจกรรมวนัเด็ก กีฬาประจําตําบลต่อต้านยาเสพติดรณรงค์การเลือกตังในชุมชน และ             
การรณรงคไ์ขเ้ลือดออก135 

                 สํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต  โรงเรียนทุกโรงจดักิจกรรมส่งเสริม
ความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิงแวดล้อม จดักิจกรรมส่งเสริมความมี           
จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิงแวดลอ้ม ของโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษามธัยมศึกษา ไดด้าํเนินการทุกโรงเรียนในสังกดัจาํนวน  โรงเรียนซึงไดร้วบรวมขอ้มูล
ผลการดาํเนินงานของโรงเรียนประกอบดว้ยขอ้มูล สารสนเทศผลการดาํเนินงานของโรงเรียนเมือ
ศึกษาโดยการสังเคราะห์ลกัษณะกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม
และสิงแวดลอ้ม พบวา่ ลกัษณะของกิจกรรมทีจดัขึน มีดงันี 

ลกัษณะกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 

1. กิจกรรมพฒันาศาสนสถาน ไดแ้ก่ วดั  เช่น ทาํความสะอาดวดั เติมฝันแบ่งปันรอยยมิ 

กิจกรรมพฒันาวดัใกลโ้รงเรียน กิจกรรม 5 ส กิจกรรมพฒันาลานวดั ขนทรายเขา้วดั  

2. กิจกรรมพฒันาโรงเรียน อนามยั หมู่บา้น ชุมชน เช่น กิจกรรมรักษาเขตพืนที ทาํความ 

สะอาดพืนทีในโรงเรียน โรงเรียนสวยดว้ยมือเรา ซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ของโรงเรียน กิจกรรมเรารัก
ชุมชนโครงการ "รักษโ์รงเรียน รักษโ์ลก ดว้ยวิถีพอเพียง" ช่วยเหลืองานต่าง ๆ ในหมู่บา้น เช่น งาน
อุปสมบท งานบาํเพ็ญกุศลศพ ดูแลรักษาความสะอาดสาธารณะสมบติั กิจกรรมช่วยเหลืองาน
ทอดกฐินสามคัคีวดั  พฒันาแหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียน  

3. กิจกรรมปลูกตน้ไม ้ปลูกป่า เช่น  การปลูกตน้ไม ้การสร้างฝายกนันาํในชุมชน  

4. กิจกรรมค่าย ชุมนุม อาสาสมคัร เช่น ค่ายจิตอาสาและบาํเพญ็ประโยชน์ ชุมนุม 

บาํเพญ็ประโยชน์ โครงการสร้างสาํนึกพลเมือง ระบุนโยบายสาธารณะในชุมชน 

                                                 
135 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต .  รายงานผลการดําเนิน

กจิกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะ (หนองคาย:  ม.ป.ท., ),  1 - 3. 
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5. กิจกรรมดา้นคุณธรรม ความดี เช่น 

     5.1  กิจกรรมสร้างจิตสาํนึกใหน้กัเรียนทีทาํความดี เมือนกัเรียนพบสิงของมีค่าส่งคืน
เจา้ของ 

     5.2  กิจกรรมดูแลช่วยเหลือผูอื้น เช่น โครงการจิตอาสา “พีให้นอ้ง”ร่วมกบัโรงเรียน
สมเด็จปริยติั   วดัวีรวงศ์ศาวาส   เพือมอบทุนการศึกษาให้กบัโรงเรียน    กิจกรรมบริจาคโลหิต 
กิจกรรมช่วยดูแลผู ้ป่วย  ดูแลผู ้สูงอายุ  ผู ้ป่วยไม่มีญาติ ให้นักเรียนรุ่นพีมีน้องในความดูแล                

1 ต่อ 5 คน กิจกรรม Dog Lovers Club กิจกรรมพีสอนนอ้ง เป็นพีเลียงนกัเรียนในการจดัระเบียบ
แถวหนา้เสาธง นกัเรียนเพือนทีปรึกษา YC กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีผูฝึ้กสอน ช่วยครูในการฝึก
ลูกเสือ กิจกรรมพีสอนนอ้ง  

     5.3  กิจกรรมธนาคารความดี 

     5.4  กิจกรรมดา้นศาสนา เช่น กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ใหน้กัเรียนมีจิตศรัทธา 
เลือมใสในพระพุทธศาสนา มีคาบทาํวตัรเช้าของทุกวนัองัคาร เพือทาํพิธีสวดมนต์  นงัสมาธิ         
ยกปินโตไปวดัในวนัพระแห่เทียนพรรษา กิจกรรมธรรมกบัชีวิต กิจกรรมชวนเด็กไปวดั การอบรม 

  นาที หลงัเลิกแถว กิจกรรมวนัสุดสัปดาห์136 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา  สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่   เขต   ไดร้ายงานผลการสังเคราะห์การดาํเนินงานของโรงเรียน  พบว่า 
ปัจจยั/วิธีการ ทีทาํให้การดาํเนินงานเกิดผลสําเร็จ ไดแ้ก่ ความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน 

ผูป้กครองเขา้ใจและเห็นความสาํคญัของโครงการ นกัเรียนรู้และเขา้ใจวตัถุประสงค์ ประโยชน์ของ
โครงการชุมชนและองคป์กครองส่วนทอ้งถินใหค้วามร่วมมือ บุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนกั 

ครูเป็นแบบอยา่งทีดี การสอดแทรกในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การประชาสัมพนัธ์ของ
โรงเรียน ความร่วมมือของบุคคลภายนอก นกัเรียนมีความรักทอ้งถิน กาํหนดผูรั้บผิดชอบทีชดัเจน   

มีการประเมินติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนือง การวางแผนการดาํเนินงานทีชัดเจน              

การกาํหนดแนวทางในการพฒันาไวใ้นแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สร้างความ
ตระหนกัให้กบัผูร่้วมกิจกรรม ผูบ้ริหาร คณะครู ชุมชนให้การสนบัสนุนในการจดักิจกรรมอยา่ง
เต็มที นักเรียนมีความพร้อมทงัร่างกายและจิตใจ กาํหนดเป้าหมายและวิธีปฏิบติัทีชัดเจน             

การติดตามประเมินโครงการ การปลูกฝังให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการฝึกปฏิบติั
กิจกรรมอย่างต่อเนือง การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม สือ/นวตักรรม/เวลา/วิธีการมีความ

                                                 
136 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต . รายงานการสังเคราะห์ผล การดําเนินงาน

ของโรงเรียนในสังกดั สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษามัธยมศึกษา เขต   (ม.ป.ท.,  ),   - . 
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เหมาะสม    การจดัการเรียนรู้ทีเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาในทอ้งถินให้มี
บทบาทในโรงเรียน   การสร้างสัมพนัธภาพทีดีระหวา่งผูร่้วมงาน ประเมินผลและปรับปรุงการทาํงาน
ใหดี้ขึนอยูเ่สมอ จดัทาํหลกัสูตรทอ้งถินสร้างความสาํนึกในการรับผดิชอบต่อหนา้ทีของตนเอง 

   ปัญหา/อุปสรรค/ขอ้จาํกดั ทีทาํให้การดาํเนินงานไม่ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย ไดแ้ก่ 

บุคลากรในโรงเรียนไม่เห็นความสําคญันกัเรียนบางคนขาดความรับผิดชอบ สภาพแวดลอ้มของ
ครอบครัว งบประมาณมีนอ้ย ขาดแคลนบุคลากร ขนัตอนการประเมินผลไม่เป็นไปตามทีโรงเรียน
กาํหนด บุคลากรในโรงเรียนมีจาํนวนน้อย การวดัและประเมินผลไม่ครอบคลุมวตัถุประสงค ์      
ขาดความร่วมมือจากชุมชน/ผูป้กครอง ขาดการประชาสัมพนัธ์ ภาระงานนอกเหนืองานสอนมีมาก 

ขาดบุคลากรทีมีความเชียวชาญเฉพาะดา้น กิจกรรมดาํเนินการไม่ต่อเนือง ขาดการประสานงาน        
ทีชดัเจนระหวา่งโรงเรียนกบัหน่วยงานภายนอก ขาดการแลกเปลียนเรียนรู้ระหวา่งผูร่้วมงาน  

 จุดทีควรพฒันา ไดแ้ก่การกาํกบัติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะ  การให้ความรู้
และชีแจงให้นกัเรียนเห็นประโยชน์ การขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน แต่ละกิจกรรมควรมีความ
ต่อเนือง ควรมีการประสานงานและแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้มากขึน ควรรายงาน
ผลการดาํเนินงานอย่างรอบดา้น ควรจดัหาสือ อุปกรณ์ในการดาํเนินกิจกรรมให้เพียงพอ ครอบครัว    
ตอ้งให้ความสนใจบุตรหลานอย่างใกลชิ้ด กระบวนการวดัและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์        
การบูรณาการโครงการ/กิจกรรมเขา้กบับทเรียน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สร้างความร่วมมือระหวา่ง
ชุมชนและโรงเรียน ขอ้จากดัเรืองเวลาการปฎิบติักิจกรรม กระบวนการจดัการเรียนรู้ วิธีการปลูกฝัง
คุณธรรมให้นักเรียนอย่างยงัยืน การมีวินัยและใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน  จัดหาวิทยากรทีมี
ความสามารถในแต่ละเรือง การกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนในการจดักิจกรรม การอนุรักษ์
ความเป็นไทยวฒันธรรมทอ้งถินภูมิปัญญาทอ้งถิน กิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ      
การจดัการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ นาํผลการวิจยัในชันเรียนมาใช้อย่างต่อเนือง จดัเวลาให้
เหมาะสม การจดัการเรียนรู้ทีเหมาะสม พฒันาครูให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การมี    
จิตสาธารณะของนกัเรียน แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

 แนวทางการพฒันาไดแ้ก่กาํหนดปฏิทินการกาํกบัติดตามและประเมินผลโครงการ นาํผล     
การดําเนินงานมาวิเคราะห์และปรับปรุง  ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงอย่างต่อเนือง               

ปลูกจิตสํานึกบุคลากรในโรงเรียน ส่งเสริมให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม ดาํเนินงานอย่างต่อเนือง 

ปรับเปลียนรูปแบบการจดักิจกรรมให้มีความน่าสนใจ ประสานงานกบัหน่วยงานอืนด้านการ
สนบัสนุนงบประมาณ   ในการดาํเนินงาน จดักิจกรรมปลูกฝังค่านิยมให้นกัเรียน ปรับโครงการให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน ให้บุคลากรไปศึกษาดูงาน สนบัสนุนให้มีการใชท้รัพยากร
ร่วมกนั    จดักลุ่มโรงเรียนพีโรงเรียนนอ้ง จดัใหมี้การแลกเปลียนเรียนรู้ จดัประชุมครู ผูป้กครองให้
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บ่อยขึน กาํหนดแผนปฏิบติังานโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ชีแจงทาํความเขา้ใจและสร้างความ
ตระหนักให้บุคลากรจดักิจกรรมให้นักเรียนอย่างหลากหลาย  สอดคล้องกบัความต้องการและ
สถานการณ์ในปัจจุบนั สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน นักเรียน 

ผูป้กครอง ชุมชน จดัทาํเกณฑก์ารประเมินใหช้ดัเจนยงิขึน บูรณาการโครงการ/กิจกรรมโดยกาํหนด
เป้าหมายเดียวกนั ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอยา่งเป็นรูปธรรมอยา่งต่อเนืองยงัยืน กาํหนดเป้าหมายให้
ชดัเจนปลูกฝังให้นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในทุกดา้นทงัในโรงเรียนและทีบา้น จดักิจกรรม
อย่างต่อเนือง กาํหนดแนวทางการพฒันาให้ชดัเจน การประชาสัมพนัธ์ให้ทวัถึง ประเมินผล
โครงการทุกระยะ  จดักิจกรรมให้หลากหลาย มอบหมายให้ครูประจาํชนัดูแลและยกยอ่งนกัเรียน  
ทีเป็นตวัอยา่งทีดี  การแต่งกายดว้ยชุดไทย  การเชิญวิทยากรจากภูมิปัญญาทอ้งถิน  หาวิทยากรทีมี
ความสามารถและเป็นตวัอย่างทีดีมาให้ความรู้ จดักิจกรรมให้สอดคล้องกบัการเรียนการสอน 

เลือกใช้กิจกรรมให้เหมาะสมและมีความหลากหลาย นาํผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ
พฒันาการจดักิจกรรมครังต่อไป จดัทาํตารางกิจกรรมเพือใหน้กัเรียนไดท้าํอยา่งต่อเนือง ส่งเสริมให้
นกัเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จกัการคิดวเิคราะห์ทงัดา้นการเรียนและการดาํรงชีวิต มอบรางวลัให้กบันกัเรียน
ทีมีคุณธรรมดีเด่นในดา้นต่าง ๆ ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม
สภาพจริง137 

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ  ไดด้าํเนินการส่งเสริม สนบัสนุนใหทุ้ก
โรงเรียนในสังกดัดาํเนินการจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาโดยมีการจดั
กิจกรรมหลกั  กิจกรรม และกิจกรรมวถีิพุทธอืน ๆ ซึงกิจกรรมหลกั  กิจกรรม ไดแ้ก่ 

 กิจกรรมที  ศูนยก์ารเรียนรู้พุทธศาสนา สร้างจิตอาสาชุมชน (GIVE & TAKE) 
 กิจกรรมที  โครงงานคุณธรรมสาํนึกดี CSR (Corporate Social Responsibility) และ 

 กิจกรรมที  ค่ายพระ ครู ผูป้กครอง 
จุดเด่นโรงเรียนสามารถดาํเนินการต่อยอดโดยการส่งโรงเรียนและนักเรียนเขา้ประกวด     

จดัโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นดา้นจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม    
และสิงแวดลอ้ม และนกัเรียนสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการดาํรงชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งกลมกลืน 

มีกิจกรรมทีหลากหลาย อาทิ 

                                                 
137 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต . รายงานการสังเคราะห์      

ผลการจัดกจิกรรมเสริมสร้างจิตสาธารณะด้านสังคมและสิงแวดล้อมโรงเรียนในสังกดัสํานักงาน
เขตพนืทกีารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต    ปีการศึกษา   (เชียงใหม่:  ม.ป.ท., ),              

 – . 
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. จดักิจกรรมการเขา้ค่ายอนุรักษพ์นกังานและสิงแวดลอ้มมาเพือใหค้วามรู้นกัเรียน  ครู  
ผูน้าํชุมชน  ผูน้าํทอ้งถิน   

. จดัทาํนโยบาย  มาตรการประหยดัพลงังานในโรงเรียน  ชุมชน 

3. จดักิจกรรมรณรงคใ์หค้วามรู้ประชาสัมพนัธ์  หนา้เสาธง  เสียงตามสาย  วทิยชุุมชน .  
บา้นหนองผกัชี  หอกระจายข่าวประจาํหมู่บา้นในงานประเพณีทอ้งถิน  กิจกรรมวนัสาํคญัทาง
ศาสนา  จดักิจกรรมตามแนวพระราชดาํริ ทีเนน้การปฏิบติัจริง 138 

การสังเคราะห์ผลการจดักิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิงแวดลอ้มของโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต   จาํนวนทงัสิน   

 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  มีโรงเรียนทีประสบความสําเร็จและสามารถนาํมาเป็นแบบอย่าง
โดยภาพรวมได ้  โรงเรียน ในแต่ละดา้น และเมือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่โรงเรียนทีประสบ
ความสาํเร็จในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มีขนัตอนการเลือกจดักิจกรรมทีสอดคลอ้งกบั
บริบทของโรงเรียนและชุมชน กาํหนดขนัตอนการพฒันานักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนือง           
นาํนกัเรียนเขา้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เช่น นาํนักเรียนไปแข่งขนัความสามารถดา้นต่างๆ อีกทงัมี
การนาํนกัเรียนไปแลกเปลียนเรียนรู้ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในทีต่าง ๆ และเผยแพร่ความสําเร็จในการ
พฒันานกัเรียนให้ชุมชนและหน่วยงานทีเกียวขอ้งรับทราบ จุดทีควรพฒันาไดแ้ก่การกาํกบัติดตาม
และประเมินผลโครงการเป็นระยะ การให้ความรู้และชีแจงให้นกัเรียนเห็นประโยชน์ การขยายผล  
สู่ครอบครัว ชุมชน แต่ละกิจกรรมควรมีความต่อเนืองควรมีการประสานงานและแสวงหาความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้มากขึน ควรรายงานผลการดาํเนินงานอยา่งรอบดา้น ควรจดัหาสือ 
อุปกรณ์ในการดาํเนินกิจกรรมให้เพียงพอ ครอบครัวตอ้งให้ความสนใจบุตรหลานอย่างใกล้ชิด 
กระบวนการวดัและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ การบูรณาการโครงการ/กิจกรรมเขา้กบั
บทเรียน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สร้างความร่วมมือระหวา่งชุมชนและโรงเรียน ขอ้จาํกดัเรืองเวลา
การปฏิบติักิจกรรม กระบวนการจดัการเรียนรู้ วิธีการปลูกฝังคุณธรรมให้นกัเรียนอยา่งยงัยืน การมี
วนิยัและใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียน จดัหาวทิยากรทีมีความสามารถในแต่ละเรือง การกระตุน้ความสนใจ
ของนักเรียนในการจดักิจกรรม การอนุรักษ์ความเป็นไทยวฒันธรรมทอ้งถิน ภูมิปัญญาทอ้งถิน 
กิจกรรมปลูกฝังให้นกัเรียนมีจิตสาธารณะ การจดัการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ นาํผลการวิจยัใน

                                                 
138 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ  เขต . รายงานผลการดําเนินกจิกรรม

ส่งเสริมจิตสาธารณะ (ชยัภูมิ:   ม.ป.ท.,  .),  1 – . 
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ชันเรียนมาใช้อย่างต่อเนือง จดัเวลาให้เหมาะสม การจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสม พฒันาครูให้มี
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีการมีจิตสาธารณะของนกัเรียน แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน139 

กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต   
รายงานการสังเคราะห์ผลการดาํเนินงานของโรงเรียน   ผลสรุปดงันี  การดาํเนินการที  สพป. 
ส่งเสริม  สนับสนุนโรงเรียน จดัทาํแนวทางการดาํเนินงานตามกลยุทธ์ที   จาํนวน  กิจกรรม           
อนัไดแ้ก่  กิจกรรมที   ศูนยก์ารเรียนรู้พระพุทธศาสนา  สร้างจิตอาสาในชุมชน  กิจกรรมที   
โครงงานสํานึกดี CSR  กิจกรรมที    ค่ายพระ (โต๊ะครู) ครู  ผูป้กครอง   กิจกรรมที   วารสาร
โรงเรียนวถีิพุทธ  รู้ตืน รู้เบิกบาน  140 

กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา  สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต   
จึงได้กาํหนดยุทธศาสตร์ในการจดัการศึกษาภายใตน้โยบายคุณธรรมนาํความรู้ การสร้างความ
ตระหนัก และความสํานึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักการและวิธีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (Environmental Conservation) หมายถึง การใช้
สิงแวดล้อมอย่างมีเหตุผล เพืออํานวยให้มีคุณภาพชีวิตทีดีตลอดไปแก่มนุษย์  จัดกิจกรรม             
การประกวดโรงเรียนโครงการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิงแวดลอ้ม โดยจดัการประกวดโครงการอนุรักษสิ์งแวดลอ้มประจาํปี  141 

                                                 
139 สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษาเขต .  รายงานผลการดําเนินงาน  การจัด

กจิกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะด้านความรับผดิชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมของโรงเรียนในสังกดั
สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษามัธยมศึกษา  เขต    (ม.ป.ท., ),  - . 

140 กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษาสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต   .  
รายงานการสังเคราะห์ผลการดําเนินงานของโรงเรียน  กลยุทธ์ที   ประเด็นที .  ร้อยละ      

ของโรงเรียนจัดจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อม       

(เพชรบุรี:  ม.ป.ท.,  ),   - . 
141 สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต . รายงานสรุปผลการ

ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมความมีจิตสาธารณะความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมประจําปี  

  (เพชรบูรณ์ :  ม.ป.ท.,  ),   - . 



 

 
บทท ี 3 

 

การดําเนินการวจัิย 
 

    ในการศึกษาวิจัยเรือง “ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน           
เครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตรในประเทศไทย”  มีวตัถุประสงค์ ) เพือทราบองค์ประกอบ              
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร                    
ในประเทศไทย  ) เพือทราบรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน   
เครือภคินีเซนต์ปอล   เดอ  ชาร์ตร  ในประเทศไทย  และ ) เพือทราบผลการยืนยนัรูปแบบ              
ความรับผิดชอบ ต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล   เดอ  ชาร์ตร               
ในประเทศไทย  การวิจยั ครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive  research) โดยมีโรงเรียนเครือ
ภคินีเซนตป์อล   เดอ  ชาร์ตร ในประเทศไทย  เป็นหน่วยวเิคราะห์ (unit  of  analysis)  ประกอบดว้ย
ขนัตอนการดาํเนินการวจิยัและระเบียบวธีิวจิยัโดยมีรายละเอียด  ดงันี 

 

ขนัตอนการดําเนินการวจัิย 
 

เพือให้การวิจัยดําเนินเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย  และสอดคล้องกับวตัถุประสงค ์       
ของการวจิยัทีกาํหนดไว ้ ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดขนัตอนการดาํเนินการวจิยัไว ้  3  ขนัตอน  ดงันี 

 
ขนัตอนท ี 1  การจัดเตรียมโครงการวจัิย   

ผูว้ิจยัดาํเนินการจดัเตรียมโครงการตามระเบียบวิธีการดาํเนินการวิจยั  โดยการศึกษา
รวบรวมขอ้มูลต่างๆ  เกียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา  ศึกษาจากเอกสาร  
ตาํรา   บทความวิชาการ  วารสาร   ผลงานวิจยัของหน่วยงานต่างๆ  เวปไซต์  และวรรณกรรม          
ทีเกียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา โดยทาํการวิเคราะห์เอกสาร ทฤษฏี
เกียวข้องทังในและต่างประเทศ   นอกจากนีย ังได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู ้เชียวชาญและ
ผูท้รงคุณวุฒิ จากนันนําผลทีได้จากการศึกษามาจัดทําโครงร่างงานวิจัย  โดยขอคําแนะนํา  
ความเห็นในการจัดทาํโครงร่างงานวิจัยจากอาจารย์ทีปรึกษา กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  
ผูท้รงคุณวฒิุ  และนาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพือเสนอขออนุมติัหวัขอ้วทิยานิพนธ์ 
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ขนัตอนท ี 2   การดําเนินการวจัิย   
     ผูว้จิยัดาํเนินการศึกษาวิเคราะห์กาํหนดกรอบแนวคิดเพือสร้างและพฒันาเครืองมือนาํไป 

ทดลองใช ้ปรับปรุงคุณภาพ นาํเครืองมือทีพฒันาแลว้ไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง นาํขอ้มูลทีได ้ 
มาตรวจสอบความถูกตอ้ง วเิคราะห์ขอ้มูลและแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพือไดรู้ปแบบความรับผดิชอบ
ต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร ในประเทศไทย  
มีรายละเอียดของขนัตอนในการดาํเนินการวิจยัดงัต่อไปนี 

1.  ผูว้จิยัศึกษาคน้ควา้ตวัแปรเกียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาโดย
ศึกษา วิเคราะห์  และสรุปวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา   
ทงัในและต่างประเทศแลว้นาํขอ้สรุปทีไดม้าวิเคราะห์เนือหา  (content  analysis) เป็นองค์ความรู้
เกียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา   เพือเป็นกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์
แบบกึงโครงสร้าง (semi - structured interview) ทีไดร้ับคาํแนะนาํจากอาจารยที์ปรึกษา            
ไปสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน 10  คน  ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
จาํนวน    คน  ผูบ้ริหารการศึกษาระดบันโยบาย จาํนวน   คน  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํนวน   คน 
โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพนัธ์ (interactive  interview) โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีคดัเลือกผูเ้ชียวชาญ
แบบเจาะจง (purposive  method) โดยผูว้จิยัมีเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ชียวชาญใหมี้คุณสมบติั  ดงันี   

นกัวชิาการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม  มีคุณสมบติั  ดงันี 

.  สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอก  

.  มีผลงานทางวชิาการเผยแพร่สู่สาธารณชน 

.  เป็นผูที้ไดรั้บการยอมรับในแวดวงทีเกียวขอ้งการความรับผดิชอบต่อสังคม 

นกัการศึกษาระดบันโยบาย จะตอ้งมีคุณสมบติั  ดงันี 

1.  สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอก  
2.  มีประสบการณณ์การทาํงานสายบริหาร 

3.  เป็นผูที้ไดรั้บการยอมรับในแวดวงการศึกษา 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี 

1.  สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือปริญญาเอก  
2.  มีประสบการณ์ดา้นการบริหารการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิกอยา่งนอ้ย  ปี    
3. เป็นผูที้ไดรั้บการยอมรับในแวดวงการศึกษา 

    จากนันนาํบทสรุปตวัแปรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา จากการ
วิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนือหา (content  analysis)  เพือนาํไปสร้างเป็น      
ขอ้คาํถามในแบบสอบถาม 



 

 

                     2. ดาํเนินการพฒันาเครืองมือการวิจยัโดยนาํตวัแปรความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดั
การศึกษามาพฒันาเป็นเครืองมือ  คือ  แบบสอบถาม (questionnaire) โดยตรวจสอบคุณภาพ
เครืองมือการวิจยั  โดยผูเ้ชียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน    คน  ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา 
(content validity) ดว้ยดชันีความสอดคลอ้งทีเรียกวา่ IOC(Index  of  Item  Objective  Congruence)  

ซึงพิจารณาค่า  IOC  ทีมีค่ามากกวา่  0.5  ขึนไป  และนาํเครืองมือการวิจยัไปทดลองใช ้(try  out)       
กบักลุ่มตวัอย่างทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งเดียวกบัการวิจยัครังนี  จาํนวน  โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา จาํนวน   คน  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  จาํนวน   คน  หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จาํนวน    คน  ครูผูส้อนจาํนวน   คน   ผูแ้ทนผูป้กครอง จาํนวน  คน  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า 
จาํนวน    คน  และผูแ้ทนชุมชน จาํนวน  คน  รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทงัสิน   คน  นาํขอ้มูลทีรวบรวม
ได้มาวิเคราะห์หาความเชือมนั (reliability) ของแบบสอบถามด้วยการคาํนวณค่าสัมประสิทธิแอลฟา          
( -coefficient)   ด้วยสูตรสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาค   (Cronbach’s alpha coefficient) 143           
ไดค้่าความเชือมนัของแบบสอบถามทงัฉบบัเท่ากบั .    
                    นาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บขอ้มูลกบัหน่วยวิเคราะห์ (unit  of  analysis)  คือ  
สถานศึกษาในเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร  จาํนวน    โรง โดยใช้เทคนิคการวิธีการสุ่ม       
อยา่งง่าย (simple  random sampling)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทงัสิน    โรง รวบรวมขอ้มูลแลว้วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratory  factor  analysis)  เพือไดอ้งค์ประกอบของความรับผิดชอบ       
ต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนในเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  
                    ผูว้จิยันาํองคป์ระกอบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาทีคน้พบนาํมาวิเคราะห์
หาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ(Path Analysis)เพือหารูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดั
การศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตรในประเทศไทย 
                    3. การยืนยนัรูปแบบทีเหมาะสมนาํรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตรในประเทศไทย โดยวิธีการให้ผูเ้ชียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ
พิจารณายืนยนัรูปแบบซึงผูว้ิจยัไดน้าํร่างรูปแบบทีไดจ้ากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ   และ
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ  มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น โดยสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ
จาํนวน   5  คน  เพือตรวจสอบยืนยนั  ในประเด็นความถูกตอ้ง  ความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้ และ
การนําไปใช้ประโยชน์   พร้อมทังให้ข้อเสนอแนะ  ข้อวิพากษ์  เพือปรับปรุงให้ได้รูปแบบ             
ความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาทีเหมาะสมมากยงิขึน  รายละเอียดดงัต่อไปนี  
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 Lee J. Cronbach,  Essentials of  Psychological Test,  4  th  ed.  (New York : Harper & 

Row  Publishing, 1984),  126. 



 

 

     

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

ขนัท ี1 
ศึกษาคน้ควา้ตวัแปร

เกียวกบัความ
รับผิดชอบต่อสงัคม
ในการจดัการศึกษา 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบั
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา 

สมัภาษณ์ผูเ้ชียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุเกียวกบั
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา 

ตวัแปร 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม
ในการจดัการศึกษา 

ขนัที  2 
วิเคราะห์องค์ประกอบ 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม
ในการจดัการศึกษาของ
โ ร ง เ รี ย น เ ค รื อ ภ คิ นี  
เซนต์ปอล   เดอ ชาร์ตร 
ในประเทศไทย 

สร้างเครืองมือแบบสอบถาม 
องคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคม 

ในการจดัการศึกษา 

ตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 
- Validity  โดยใช ้IOC 

- Reliability 

เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

วิเคราะห์องคป์ระกอบความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคมในการจดัการศึกษา 

(Exploratory  factor  analysis) 

ร่างรูปแบบ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนเครือภคินี 
เซนตป์อล เดอ ชาร์ตร 

ในประเทศไทย 

ขนัที 3 
ยืน ย ัน รูปแบบความ
รับผิดชอบต่อสังคมใน
การจัดการศึกษาของ
โ ร ง เ รี ยน เ ค รื อ ภ คิ นี  
เซนตป์อล   เดอ ชาร์ตร 
ในประเทศไทย 

ยนืยนัรูปแบบความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ในการจดัการศึกษา 

โดยให้ผูเ้ชียวชาญ และผูท้รงคุณวฒิุ
พิจารณายนืยนัรูปแบบ 

รูปแบบความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง ค ม ใ น ก า ร จั ด
การศึกษาของโรงเรียน
เครือภคินี   เซนต์ปอล   
เดอ ชาร์ตร ในประเทศ

แผนภูมิที      แสดงขนัตอนการดาํเนินการวิจยั 
 

สร้างรูปแบบความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ในการจดัการศึกษาโรงเรียนในเครือ 

ภคินีเซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร  ( Path  Analysis )  

ขนัตอนการดําเนินการ กระบวนการ ผลทไีด้ 



 

 

ขันตอนที 3  การรายงานผลการวิจยั   เป็นขนัตอนการจดัทาํร่างรายงานผลการวิจยั           
เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์  ตรวจสอบความถูกต้อง  ปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องตามทีคณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์เสนอแนะ  พิมพ ์ และส่งรายงานผลการวิจยั
ฉบบัสมบูรณ์ต่อบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร เพือขอจบการศึกษา 
 

 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 

เพือให้การศึกษาวิจัยครังนีดําเนินการเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย  ผูว้ิจ ัย              
จึงกาํหนดรายละเอียดต่างๆ เกียวกบัระเบียบวิธีวิจยั  ซึงประกอบดว้ยแผนแบบการวิจยั   ประชากร   

และกลุ่มตวัอยา่ง   ตวัแปรทีศึกษา  การสร้างเครืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลและสถิติทีใช ้          
ในการวจิยัตามรายละเอียด  ดงันี 

 

แผนแบบการวจัิย 
การศึกษาวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive  research) โดยศึกษากลุ่มตวัอยา่ง

เดียว  ตรวจสอบสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one - shot, non - experimental  case studies  

design)  ในการศึกษาตามขนัตอนของการวิจยัทงั 3 ขนัตอน ผูว้ิจยัไดก้าํหนดแผนผงัของแผนแบบ
การวจิยัตามลกัษณะของการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั ดงันี 

ขนัที 1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในขนัตอนของการศึกษาวิเคราะห์เพือกาํหนดเป็นกรอบ
แนวคิด ทฤษฎีใช้การวิเคราะห์เนือหา (content  analysis) และการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิด้วยแบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง (semi - structured interview)            

เพือสร้างเป็นตวัแปรทีเป็นองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ ชาร์ตรในประเทศไทย 

ขนัที 2  การวิเคราะห์องคป์ระกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตรในประเทศไทย  เป็นการนาํตวัแปรซึงไดม้าจากขนัที 1    

มาสร้างเป็นแบบสอบถามเพือสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง  เป็นการตรวจสอบ
สภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง (the one - shot, non - experimental, case study design)               

ซึงจดัเป็นงานวจิยัเชิงพรรณนา  (descriptive research)  งานวิจยัสามารถสรุปเป็นแผนผงั  (diagram) 
ของแผนแบบการวจิยัไดด้งัรายละเอียดในแผนภูมิที   ดงันี 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมือ        R     หมยถึง     กลุ่มตวัอยา่งทีไดจ้ากการสุ่ม 
X     หมายถึง     ตวัแปรทีศึกษา  
O     หมายถึง     ขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษา 

แผนภูมิที      แสดงแผนแบบการวจิยั 

 

ขนัที  3   การยืนยนัรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือ
ภคินีเซนตป์อล   เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  จากผูเ้ชียวชาญ  ในขนัตอนนีผูว้ิจยัไดน้าํร่างรูปแบบทีได้
จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ  (Path  Analysis) มายืนยนัรูปแบบและเพิมความน่าเชือถือ
ในการสร้างรูปแบบทีเหมาะสมโดยใช้การวิเคราะห์ดว้ยการอา้งอิงผูเ้ชียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิ
จํานวน 5  คน พิจารณาในประเด็นด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์และ              
ความเป็นไปได ้และใหข้อ้เสนอแนะ การวิพากษ ์เพือปรับปรุงให้ไดรู้ปแบบทีถูกตอ้งและเหมาะสม
ต่อไปโดยใหผู้เ้ชียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นและนาํขอ้คิดเห็นมาสรุปและปรับปรุง
ใหเ้หมาะสมมากยงิขึน 

 

ประชากร 
ประชากรทีใชใ้นการศึกษาวิเคราะห์และเก็บขอ้มูลแบ่งตามขนัตอนการดาํเนินการวิจยั  

ดงันี 

ขนัที 1  การศึกษาคน้ควา้ตวัแปรทีเกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล   เดอ  ชาร์ตร   ผู ้วิจ ัยเก็บข้อมูลจาก                
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ  จาํนวน     คน 

ขนัที 2  การวิเคราะห์องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล    เดอ  ชาร์ตรในประเทศไทย  ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามความคิดเห็น 
ประชากรในขนันี คือ โรงเรียนในเครือภคินีเซนตป์อล   เดอ  ชาร์ตร  จาํนวน    โรง   

 

R X 

O 



 

 

ขนัที  การตรวจสอบรูปแบบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือ
ภคินีเซนตป์อล    เดอ  ชาร์ตร ในประเทศไทย เพือยืนยนัรูปแบบและเพิมความน่าเชือถือในการสร้าง
รูปแบบทีเหมาะสมโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยการอา้งอิงผูเ้ชียวชาญ  และผูท้รงคุณวุฒิ ประชากร          
ในขนันี คือ ผูเ้ชียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน     คน 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาครังนีผูว้ิจยัใชโ้รงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล   เดอ  ชาร์ตร  ในประเทศไทย  สังกดั

สาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นหน่วยการวิเคราะห์ (unit  of  analysis)   

ผูว้ิจยัได้คาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางสําเร็จรูปของเคร็จซี และมอร์แกน (Krejcie & 

Morgan)144 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน    โรง โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (simple  random sampling)   

ผูใ้ห้ขอ้มูล คือ บุคลากรของโรงเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งโรงเรียนละ   คน  ประกอบดว้ยผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา จาํนวน   คน  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา จาํนวน   คน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จาํนวน  คน   ครูผูส้อน จาํนวน   คน  ผูแ้ทนผูป้กครอง จาํนวน   คน ผูแ้ทนศิษย์เก่า  จาํนวน   คน  
และผูแ้ทนชุมชน จาํนวน   คน  รวมผูใ้หข้อ้มูลทงัสิน   คน  ดงัตารางที   
 

ตารางที   แสดงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มูลสาํหรับงานวจิยั 

ลาํดบั 
รายชือโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล 

   เดอ  ชาร์ตร  ในประเทศไทย   
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 โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์         
 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์         
 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟนครสวรรค์         
 โรงเรียนเซนตป์อลคอนแวนต ์         

                                                 
144 Robert  V. Krejcie and  Daryle  W. Morgan,  “Determining sample size for Research,” 

Education  and  Psyhological  Measurement  ,  ( Autumn 1970):  608. 
 



 

 

ตารางที   แสดงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มูลสาํหรับงานวจิยั ( ต่อ ) 
 

ลาํดบั 

 

รายชือโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล 

เดอ  ชาร์ตร  ในประเทศไทย 
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า 
ผูแ้
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ชุม
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 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟระยอง         
 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟบางนา         
 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์         
 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟทิพวลั          
 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟเกาะสมุย         
 โรงเรียนเซนตป์อลหนองคาย         
 โรงเรียนโรซารีโอวทิยา         
 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟเพชรบุรี         
 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟท่าแร่         
 โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์สีลม         
 โรงเรียนเจา้ฟ้าอุบลรัตน์         
 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟแม่ระมาด         
 โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสเซเวยีร์         
 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟแม่แจ่ม         
 โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ลพบุรี         

รวม         
 
 
 



 

 

ตัวแปรทศึีกษา 
ตวัแปรทีใช้ในการศึกษาวิจยัครังนีประกอบดว้ยตวัแปรพืนฐานและตวัแปรทีศึกษา  

ซึงมีรายละเอียด  ดงันี 
1. ตวัแปรพืนฐาน คือตวัแปรทีเกียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน 
              2.  ตวัแปรทีศึกษา คือตวัแปรทีเกียวขอ้งกบัองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียนในเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร  ซึงไดจ้ากผลสรุปการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี งานวิจยั     
ทีเกียวข้องทงัภายในและต่างประเทศ และจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญและ
ผูท้รงคุณวฒิุ โดยสามารถสรุปผลเป็นตวัแปรไดจ้าํนวน   ตวัแปร ประกอบดว้ย 

.   โรงเรียนจดักระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบติัมากกวา่ทฤษฎี  

.   โรงเรียนสร้างความตระหนกัใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาสังคม 

.   โรงเรียนเนน้ให้ครูและบุคลากรประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของสังคม 

.   โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีสามารถพฒันานกัเรียนใหมี้ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  

.   โรงเรียนใชก้ระบวนการกลุ่มสร้างเสริมความเป็นประชาธิปไตยใหก้บัสังคม 

.   โรงเรียนฝึกฝนใหน้กัเรียนรับฟังและเคารพความคิดเห็นทีแตกต่าง   

.   โรงเรียนพฒันานกัเรียนใหส้ามารถปฏิบติังานและอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคม 

.   โรงเรียนพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูมี้จิตสาธารณะและเสียสละเพือส่วนรวม 

.   โรงเรียนจดักิจกรรมทีมีประโยชน์และมีคุณค่าแก่สังคม 

.   โรงเรียนจดักระบวนการเรียนรู้ให้นกัเรียนรู้จกัและเขา้ใจถึงความพอเพียงของวถีิชีวติ  

.   โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัเรียนเขา้ใจถึงการเปลียนแปลงของสังคม 

.   โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนตระหนกัถึงความสาํคญัของ
สิงแวดลอ้ม 

.   โรงเรียนพฒันานกัเรียนใหเ้ขา้ใจถึงปัจเจกบุคคลและการอยูร่่วมกนัในสังคมของ
ปัจเจกบุคคล 

.   โรงเรียนวเิคราะห์และปรับเนือหาในหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของสังคม และ
ชุมชน 

.   โรงเรียนใชผ้ลการประเมินเพือพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอน 

.   โรงเรียนดาํเนินงานและจดักิจกรรมทุกชนิดอยา่งเสมอภาคใหก้บันกัเรียนทีมีความ
แตกต่างทางเชือชาติ ศาสนาและวฒันธรรม  



 

 

.   โรงเรียนพฒันาหลกัสูตรการสร้างทกัษะชีวติเพือการอยูร่อดในสังคม  

.   โรงเรียนพฒันาผูเ้รียนใหไ้ดถึ้งในระดบัจิตวิญญาณ มุ่งหล่อหลอมบุคคลดา้นศีลธรรม 
และจิตวญิญาณ 

.    โรงเรียนสอนใหน้กัเรียนรักเพือนมนุษยเ์หมือนรักตนเอง ซึงทาํใหน้กัเรียนเป็น
พลเมืองดีของชาติและของประชาคมโลก   

.    โรงเรียนบริหารงานโดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   

.   โรงเรียนสร้างความตระหนกัใหค้รูและนกัเรียนใชท้รัพยากรทุกชนิดอยา่งคุม้ค่า   

.   โรงเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพนัธ์กบัชุมชนใหค้วามช่วยเหลือกิจกรรมชุมชน
อยา่งสมาํเสมอ 

.   โรงเรียนจดักิจกรรมเพือใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลสถานทีและพฒันาสถานที
สาธารณะประโยชน์  

.   โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

.   โรงเรียนสร้างวฒันธรรมใหม่ในองคก์ร ใหบุ้คลากรมี  "จิตอาสา" ทาํงานเพือสังคม 

.   โรงเรียนมีส่วนร่วมสนบัสนุนองคก์รสาธารณกุศลเพือพฒันาชุมชน 

.   โรงเรียนบูรณาการงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม ขององคก์ร ใหเ้ป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัดว้ยเจตนารมณ์ทีชดัเจน 

.   โรงเรียนสนบัสนุนแนวความคิดจิตอาสาใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน 

.   โรงเรียนจดักิจกรรมพฒันาชุมชนอยา่งสมาํเสมอและต่อเนือง 

.   โรงเรียนมีแผนปฏิบติัการประจาํปี การมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสังคมในพืนทีตงัของ
โรงเรียน  

.   โรงเรียนมีผูบ้ริหารเป็นผูน้าํการเปลียนแปลงทีจะทาํใหโ้รงเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

.  โรงเรียนสามารถแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมไดต้ามความมุ่งหวงัของชุมชน  

.   ผูบ้ริหารโรงเรียนผลกัดนัแผนปฏิบติัการประจาํปีสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

.   โรงเรียนสามารถบูรณาการหลกัสูตรเนือหารายวชิาและกิจกรรมการเรียนการสอน     
ไดส้อดคลอ้งกบัหลกัการความรับผดิชอบต่อสังคม 

.  โรงเรียนใหก้ารสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาสและผูย้ากไร้ในชุมชน 

.  โรงเรียนอบรมและหล่อหลอมนกัเรียนสู่ความเป็นมนุษยที์สมบูรณ์ดว้ยจิตตารมณ์
แห่งพระวรสาร 



 

 

.  โรงเรียนอบรมและหล่อหลอมนกัเรียนใหมี้ลกัษณะความเป็นผูน้าํการเปลียนแปลงใน
สังคม 

.   ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นแบบอยา่งการดาํเนินชีวิตทีเตม็เปียมดว้ยจิตตารมณ์ของความรัก
และการรับใช ้

.   โรงเรียนจดัการศึกษาทีเป็นกระบวนการส่งเสริมศกัดิศรีมนุษย ์สร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและสันติในสังคมในระบอบประชาธิปไตย 

.   ครูและบุคลากรของโรงเรียนประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งและเป็นทียอมรับของ
ชุมชน 

.  โรงเรียนจดักิจกรรมเชิดชูบุคคลผูมี้คุณธรรมและจริยธรรมทงัภายในและภายนอก
โรงเรียน 

.   โรงเรียนเป็นแหล่งเสริมสร้างความรักความสามคัคีของชุมชน 

.   โรงเรียนมีระบบการบริหารทีเอือและสนบัสนุนใหมี้บรรยากาศตามแนวทางการ
พฒันาของนกัเรียนในดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 

.   โรงเรียนจดัการศึกษาโดยมุ่งเนน้การมีระเบียบวินยั  การปฏิบติัตามระเบียบกฏหมาย
และการเคารพต่อสิทธิหนา้ทีของผูอื้น  

.   โรงเรียนสามารถพฒันานกัเรียนให้เป็นคนดี  มีสุขอนามยัและรู้เท่าทนัปัญหาของ
สังคมและชุมชน 

.   โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีวิจารณญาณเท่าทนัต่อปัญหาใน
สังคม 

.   โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดแยกแยะความถูกผดิไดจ้าก
สถานการณ์และปัญหาทีเกิดขึน 

.   โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้และบรรยากาศของครอบครัวทีเตม็ไปดว้ยความ
อบอุ่น ความเขา้ใจกนัให้เกิดขึนในหอ้งเรียนทุกระดบัชนั 

.   โรงเรียนสามารถพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะต่างๆไดต้ามความตอ้งการ
ของนกัเรียน 

.   โรงเรียนมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถนาํคุณค่าของความดี ความรู้ และทกัษะ
ความสามารถต่างๆ ทีไดรั้บการฝึกฝนนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

.   โรงเรียนจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงออกในดา้นความคิด 
ความสามารถอยา่งอิสระภายใตก้ารเคารพถึงคุณค่าและศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์



 

 

.   โรงเรียนใหก้ารสนบัสนุนและอุปการะนกัเรียนดอ้ยโอกาสขาดแคลนทุนทรัพยเ์พือ
เขา้ถึงการศึกษา 

.   โรงเรียนบูรณาการคุณค่าของพระวรสารในเรืองของ ความรัก การแบ่งปัน และการรับใช ้

.   โรงเรียนสอนแนะให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและมีศรัทธาต่อการเคารพและ
เชือถือตามระดบัอาวุโสอยา่งมีเหตุผล 

.   โรงเรียนใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาดา้นจิตใจ และอภิบาลเอาใจใส่นกัเรียน 

.   โรงเรียนส่งเสริมการทาํงานร่วมกบัผูอื้น เนน้ความรับผดิชอบต่อหนา้ทีและมี
ความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั 

.   โรงเรียนใหก้ารศึกษาอบรมดว้ยความรัก ส่งผลใหผู้เ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมทีดีงาม 

.   โรงเรียนใหค้วามสาํคญักบัการป้องกนัและแกปั้ญหาของโลกสมยัใหม่ในการอยู่
ร่วมกนัอยา่งขาดความเคารพและเอืออาทรต่อกนัความตระหนกัในเรืองของเพศ ศกัดิศรีของมนุษย์
และชีวติครอบครัว 

.   ครูสามารถจดัการเรียนการสอนโดยบูรณาการความเชือทางศาสนาไดก้บัทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

.   โรงเรียนสามารถพฒันาตนใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้และศูนยก์ารเรียนรู้ของ
ชุมชน 

.   โรงเรียนสามารถประสานความร่วมมือระหวา่งสถาบนัและหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน  

.   โรงเรียนสร้างบรรยากาศโรงเรียนตามจิตตารมณ์  พระวรสาร โดยมีความสุภาพและ
เรียบง่าย 

.   โรงเรียนปลูกฝังใหน้กัเรียนเป็นผูใ้ห ้ รู้จกัการแบ่งปัน 

.   โรงเรียนจดัการเรียนการสอนทีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคน ทุกชนัเรียน ตระหนกัใน
คุณค่าของตนมีพฒันาการทีครอบคลุมทุกมิติทงัร่างกายสติปัญญา จิตใจและจิตวญิญาณ 

.   โรงเรียนมีบทบาทในฐานะผูส้อนแนะและใหค้าํปรึกษาการอยูร่่วมกนัอยา่งปลอดภยั
และเอืออาทรระหวา่งกนัของชุมชน 

.   โรงเรียนสร้างความตระหนกัใหแ้ก่ผูเ้รียนในเรืองของเพศ ศกัดิศรีของมนุษยแ์ละชีวติ
ครอบครัว 

.   โรงเรียนใหก้ารศึกษาอบรม และฟืนฟูชีวตินกัเรียน เยาวชน และบุคคลทีเกียวขอ้ง 

.   โรงเรียนสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน  เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํ
หลกัสูตรระดบัสถานศึกษา 

.   โรงเรียนเป็นแหล่งวทิยาการ ในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 



 

 

.   โรงเรียนจดัระบบการเรียนรู้ให้นกัเรียนสามารถ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม         
ในการสร้างองคค์วามรู้ดา้นศาสตร์และศิลป์ 

.   โรงเรียนจดักิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้ขม้แขง็และทวัถึง โดยมีการจดัเก็บ
ขอ้มูลทีจาํเป็นของนกัเรียนทุกระดบัชนัเป็นรายบุคคล 

.   โรงเรียนพฒันานกัเรียนใหมี้ความสามารถในการหาแหล่งเรียนรู้และศึกษาคน้ควา้ได้
ดว้ยตนเอง 

.   โรงเรียนสามารถพฒันานกัเรียนใหมี้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหาได ้

.   โรงเรียนจดัใหมี้แผนงานกิจกรรมเสริมหลกัสูตรทีมุ่งส่งเสริมพฒันาการของนกัเรียน
ทุกดา้น 

.   โรงเรียนสนบัสนุนให้นกัเรียนไดจ้ดักิจกรรมเพือช่วยเหลือสังคม 

.   โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม และประหยดัพลงังาน 

.   ครูมีความสามารถในสอนแนะนกัเรียนใหส้ามารถใชเ้นือหาเพือชีวติประจาํวนั 

.   โรงเรียนสามารถพฒันานกัเรียนให้เป็นผูรู้้เหตุและผล 

.   โรงเรียนมีการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ ครอบคลุมทุกดา้นและเป็นปัจจุบนั 

.   โรงเรียนจดัทาํระบบการประกนัคุณภาพภายในเป็นทียอมรับของชุมชน 

.   โรงเรียนปลูกฝังใหผู้เ้รียนมุ่งมนัในอุดมการณ์และปฏิบติัตนเป็นผูรั้บใชที้ดี            
ตามแบบอยา่งของนกับุญเปาโล 

.   บุคลากรมีความมุ่งมนั แน่วแน่ในอุดมการณ์ และปฏิบติัตนเป็นผูรั้บใชที้ดีตามจิตตารมณ์
ของนกับุญเปาโล 

.   โรงเรียนพฒันาตนเองอยา่งเป็นระบบและเป็นไปอยา่งต่อเนือง 

.   โรงเรียนจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถินไดส้อดคลอ้งกบัสภาพชุมชนและวถีิชีวติทีเป็นจริง
ของนกัเรียน 

.   โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการกุศลเพือจดัหาทุนทรัพยส์นบัสนุนผูย้ากไร้
และผูด้อ้ยโอกาสเขา้ถึงการศึกษา 

.   โรงเรียนปลูกฝัง ระเบียบวนิยั คุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดกบันกัเรียนอยา่งยงัยนื โดย
การฝึกใหเ้กิดเป็นนิสัยติดตวั 

.   โรงเรียนจดัทาํสมุดบนัทึกของหายไดคื้นเพือปลูกจิตสาํนึกเรืองความซือสัตย ์

.   โรงเรียนร่วมกบัชุมชนจดักิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามคัคีระหวา่งบุคคลใน
ชุมชน 



 

 

.   โรงเรียนพฒันาการเรียนการสอน โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความมีวนิยั 
ความรับผดิชอบต่อหนา้ที ในการจดักระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ 

.   โรงเรียนจดักิจกรรมทางวชิาการเพือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารสาํคญัใหก้บัชุมชนไดรั้บ
ทราบ 

.   โรงเรียนใหก้ารบริการทางการศึกษากบัสมาชิกของชุมชนอยา่งมีคุณภาพ 

.   โรงเรียนปฏิรูปแนวทางในการออกขอ้สอบมาตรฐาน 

.   โรงเรียนมีการบริหารจดัการโดยการกระจายอาํนาจภายใตก้รอบความรับผดิชอบ 

.   โรงเรียนพฒันาและจดัหาสือการสอนทีมีคุณภาพเพือพฒันาคุณภาพโรงเรียน 

.   โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานทีเหมาะสม 

.   โรงเรียนสร้างเครือข่ายในการแบ่งปันความรู้ 

.    ครูมีความพร้อมทีจะอุทิศตนในการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิการต่าง ๆ เพือให้นกัเรียนมี 

คุณภาพตามเป้าหมายของการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

.   ครูเป็นแบบอยา่งทีดีของนกัเรียน ดูแลเอาใจใส่นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดและสมาํเสมอ 

.  โรงเรียนสนบัสนุนเครือข่ายครูพฒันาบุคลากร โดยการเป็นวทิยากรอบรมใหค้วามรู้
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

.  โรงเรียนส่งเสริมการสร้างสัมพนัธภาพที ดีระหวา่งครู นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 

.  โรงเรียนมีการสร้างขวญั และกาํลงัใจในการปฏิบติังานแก่บุคลากร 

.  โรงเรียนมีสวสัดิการขนัพืนฐานให้แก่บุคลากร 

.  โรงเรียนจดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปี ครู  บุคลากรและนกัเรียน 

.  โรงเรียนกระตุน้ให้นกัเรียนทุกคนตระหนกัถึงคุณค่าของพลงังาน สามารถตดัสินใจ
เลือกใชพ้ลงังานอยา่งถูกวธีิทงัทีโรงเรียนและทีบา้นซึงเป็นการนาํความรู้ลงสู่การปฏิบติัจริง 

.  โรงเรียนส่งเสริมใหผู้เ้รียนปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีในการดาํเนินชีวิตดว้ยหลกั
ความเชือความศรัทธาและความรัก 

.  โรงเรียนปลูกฝังและส่งเสริมใหผู้เ้รียนเคารพในศกัดิศรีคุณค่าของตนและผูอื้น 

.  โรงเรียนส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสดงออกดา้นความคิดความสามารถอยา่งอิสระโดย
เคารพศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์

.  โรงเรียนจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดแ้สดงออกซึงทกัษะและความคิดสร้างสรรคข์องตน 

.  โรงเรียนจดักิจกรรมเพือสืบสานและเสริมสร้างขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรมชองชุมชน 

.   ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและรู้เท่าทนัต่อปัญหาสังคมปัจจุบนั 



 

 

.   ผูเ้รียนไดรั้บการอบรมและส่งเสริมความเชือตามหลกัศาสนาทีตนนบัถือไปสู่       
การดาํเนินชีวติทีแทจ้ริง 

.   ผูเ้รียนอุทิศตนเพือสังคมส่วนรวมในการทาํงานอยา่งเสียสละเตม็ความสามารถ 
ทุ่มเทและช่วยงานศาสนาในรูปแบบต่างๆ 

.   ครูปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งในเรืองการรักและรับใช ้ทาํงานดว้ยความเสียสละและ
อุทิศตนเพือศิษย ์

.   โรงเรียนจดัระบบพฒันาส่งเสริมใหก้าํลงัใจ ติดตามและประเมินอยา่งเป็นระบบและชดัเจน 

.   โรงเรียนปลูกฝัง และส่งเสริมความรับผิดชอบ โดยใหน้กัเรียนมีส่วนช่วยเป็นผูช่้วย
พิธีกรรมต่าง ๆ  

.   โรงเรียนจดักิจกรรมปลูกฝังค่านิยมการรักและรับใช ้ส่งเสริมการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 

.   โรงเรียนสร้างบรรยากาศความรักและการแบ่งปันตามคุณค่าพระวรสาร 

.   โรงเรียนพฒันาและเสริมแรงบุคลากรตามหลกัธรรมาภิบาล 

.   โรงเรียนเสริมสร้างความเป็นหนึงเดียวกนัโดยไม่มีการแบ่งแยกชนชนัศาสนา ฐานะ
ทางสังคม และเศรษฐกิจ 

.   โรงเรียนดาํเนินกิจกรรมเกียวกบัการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ยความสมคัรใจ 

.   โรงเรียนมีระบบการประเมินการบริหารจดัการทีโปร่งใสและเป็นธรรม 

.   โรงเรียนจดักิจกรรมรณรงคใ์หชุ้มชนมีความตระหนกัในการประพฤติปฏิบติั        
ตามระเบียบกฎหมายและกติกาของสังคม 

.   โรงเรียนมีการนาํผลการประเมิน มาปรับปรุง และพฒันาการวดัผล ประเมินผลการ
ใหมี้ประสิทธิภาพยงิๆ ขึน 

.   โรงเรียนมีบทบาทในการรับผดิชอบต่อสังคมดว้ยการมุ่งเนน้การดูแลสุขอนามยั 

.   โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 

.   ผูบ้ริหารระดบัสูงของโรงเรียนยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารและการปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

.   ผูบ้ริหารโรงเรียนมีระบบใหบุ้คลากรไดใ้ชศ้กัยภาพในการทาํงานอยา่งเตม็ทีภายใต้
การกระจายอาํนาจและการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 .   โรงเรียนมีการสือสารและถ่ายทอดแผนปฏิบติัการสู่การปฏิบติัทวัทงัโรงเรียน 

.   โรงเรียนจดัสรรทรัพยากรดา้นการเงินและดา้นอืนๆ ใหเ้หมาะสมเพียงพอและพร้อมใช้
เพือใหก้ารปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการบรรลุผลสาํเร็จ 

.   โรงเรียนจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนรู้จกัและเขา้ถึงสัจธรรมอนัสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย ์



 

 

เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
ในการศึกษาวจิยัครังนีผูว้จิยัไดใ้ชเ้ครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในแต่ละขนัตอน  

รวมทงัหมด  3   ประเภท  คือ 

1. แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง  (semi – structured  interview)   ผูว้จิยัพฒันามาจาก                 
การทบทวนวรรณกรรม  เอกสารงานวิจัยทีเกียวข้อง  เพือใช้ในการค้นคว้าเกียวกับตัวแปร
องคป์ระกอบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา โดยการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ 

2. แบบสอบถามในการวิเคราะห์องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดั 

การศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถาม  
(questionnaires) สอบถามผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  หวัหนา้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้   ครูผูส้อน   ผูแ้ทนผูป้กครอง   ผูแ้ทนศิษย์เก่า   และผูแ้ทนชุมชน  โดยแบบสอบถาม
ฉบบันีแบ่งออกเป็น     ตอน  ดงันี  
 ตอนที 1  ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ วฒิุการศึกษา  ตาํแหน่ง 
โดยกาํหนดการตอบเป็นแบบเลือกตอบ  (check  list) 

ตอนที  2  ตวัแปรทีเกียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน
เครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตรในประเทศไทยประกอบดว้ยขอ้คาํถามจาํนวน    ขอ้   เป็นแบบ         
จดัอนัดบัคุณภาพ  5  ระดบัของลิเคอร์ท (Likert)145  โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดค่าคะแนนของช่วงนาํหนกั
เป็น 5 ระดบั  ซึงมีความหมาย  ดงันี   
  ระดบั  หมายถึง การเป็นองคป์ระกอบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดั
การศึกษาอยูใ่นระดบัมากทีสุด  

ระดบั  หมายถึง การเป็นองคป์ระกอบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดั 

การศึกษาอยูใ่นระดบัมาก  
ระดบั  หมายถึง การเป็นองคป์ระกอบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดั 

การศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง  
ระดบั  หมายถึง การเป็นองคป์ระกอบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดั 

การศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย  
ระดบั  หมายถึง การเป็นองคป์ระกอบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดั 

การศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด  
                                                 

145 Rensis  Likert,  New  Patterns  of  Management  (New York : McGraw-Hill, ), 
 – . 

 



 

 

3. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ใช้เพือยืนยนัรูปแบบความรับผิดชอบ      
ต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล   เดอ   ชาร์ตร  ในประเทศไทย           
โดยใช้การวิเคราะห์ดว้ยการอา้งอิงผูเ้ชียวชาญ   และผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน   5   คน    พิจารณาใน
ประเด็นด้านความถูกตอ้ง   ความเหมาะสม   ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้  และให้
ข้อเสนอแนะ  การวิพากษ์เพือปรับปรุงให้ได้รูปแบบทีถูกต้องและเหมาะสมต่อไปโดยให้
ผูเ้ชียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นและนาํขอ้คิดเห็นมาสรุปและปรับปรุงให้เหมาะสม
มากยงิขึน 

 
การสร้างและพฒันาเครืองมือการวจัิย 

การสร้างและพฒันาเครืองมือทีใชใ้นการวจิยัในแต่ละขนัการดาํเนินการมีรายละเอียด  
ดงันี 

ขนัท ี    การคน้ควา้ตวัแปรทีเกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดั
การศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  เครืองมือทีในการวิจยัคือ  
แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง (semi - structured interview)  ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างเกียวกับองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตรในประเทศไทย  ดงันี 

.  ศึกษาวเิคราะห์หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัความ 

รับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา 
. วเิคราะห์เนือหา (content analysis) เพือใหไ้ดก้รอบความคิดความรับผดิชอบ 

ต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทยและนาํมา
สร้างแบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง (semi - structured interview)   

   . นาํแบบสัมภาษณ์ทีผูว้จิยัสร้างขึนเสนอให้อาจารยที์ปรึกษาพิจารณา 
4. นาํแบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง (semi - structured interview) ทีไดรั้บความเห็นชอบ 

จากอาจารยที์ปรึกษาแลว้ไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 10   คน  
ซึงผูว้จิยัใชว้ธีิเลือกแบบเจาะจง  (purposive  method) 

ขันที    การวิเคราะห์องคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนในเครือภคินี
เซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร   เครืองมือในการวิจยั   คือ  แบบสอบถาม (questionnaires)  ผูว้ิจยัดาํเนินการ
สร้างแบบสอบถามเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนในเครือภคินีเซนต์ปอล                
เดอ  ชาร์ตร  ดงันี 

 



 

 

 

1. ศึกษาวเิคราะห์หลกัการแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัความรับผดิชอบ 

ต่อสังคม 

2. สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ 

โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร ในประเทศไทย  โดยผูว้ิจยัสร้างขอ้คาํถามจากตวัแปรทีได้
จากการสรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี  และขอ้มูลทีได้จากการสัมภาษณ์
ผูเ้ชียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุในขนัที    

3. นาํแบบสอบถามทีผูว้จิยัสร้างขึนเสนอใหอ้าจารยที์ปรึกษาพิจารณา 
. นาํแบบสอบถามความคิดเห็น  จาํนวน    ขอ้  ทีผูว้ิจยัสร้างขึนให้ผูเ้ชียวชาญ

และผูท้รงคุณวุฒิด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  จาํนวน  5  คน  พิจารณาตรวจสอบความตรง       
เชิงเนือหา (content validity) แล้วนาํไปหาค่าความสอดคล้องและความตรงกบัสิงทีตอ้งการวดั             

ทีเรียกวา่ ค่า  IOC (Index  of  Item  Objective Congruence)  เป็นรายขอ้  แลว้พิจารณาเลือกขอ้
คาํถามทีมีค่า  IOC  มากกวา่  0.50  ขึนไป  ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ  
และคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษา  ไดข้อ้คาํถามจาํนวน  130   ขอ้ 

5.  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นทีสมบูรณ์ไปทดลองใช้  (try  out) แลว้นาํผลทีไดม้า
วิเคราะห์เพือหาค่าความเชือมนัของแบบสอบถามทงัฉบบั  โดยใช้ค่าสัมประสิทธิแอลฟาตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach’s  alpha  coefficient )146 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ค่าความเชือมนั 

(reliability) ของแบบสอบถามทงัฉบบั มีค่าเท่ากบั .  

ขันที    เพือยืนยนัความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม       
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรในประเทศไทย  ผู้วิจัยสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)  ขึนเสนออาจารยที์ปรึกษาเพือพิจารณาตรวจสอบและให้
ข้อเสนอแนะ เมือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึกษาแล้ว  ผู้วิจัยได้นํา แบบสอบถาม         
ความคิดเห็นไปใหผู้เ้ชียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุแสดงความคิดเห็นจาํนวน   คน  

  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.  ผูว้ิจยัทาํหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร   เพือออก
หนงัสือขอความร่วมมือจากผูเ้ชียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุในการสัมภาษณ์ 
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 Lee J. Cronbach,  Essentials of  Psychological Test,  4  th ed.  (New York : 

Harper&Row, 1984), 126. 



 

 

2. ผูว้ิจยัทาํหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร เพือออก
หนงัสือขอความร่วมมือจากผูบ้ริหารสถานศึกษา  เพือทดลองเครืองมือเพือการวจิยั 

3.  ผูว้ิจยัทาํหนังสือคาํร้องถึงบณัฑิตวิทยาลยั  ผ่านทางภาควิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวทิยาลยัศิลปากร  เพือออกหนงัสือขอความร่วมมือจากผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือภคินีเซนตป์อล 
เดอ ชาร์ตร  จาํนวน    โรง   เพือดาํเนินการเก็บขอ้มูล 

4. ในการเก็บขอ้มูลผูว้ิจยัได้ดาํเนินการโดยส่งแบบสอบถามถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา
จาํนวน    โรง  จาํนวน     ฉบบั  และขอให้แต่ละโรงเรียนส่งแบบสอบถามคืนแก่ผูว้ิจยั        
ทางไปรษณีย ์   

. ผูว้ิจ ัยทําหนังสือคําร้องถึงบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย  ผ่านทางภาควิชาการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร  เพือออกหนงัสือขอความร่วมมือจากผูเ้ชียวชาญในการสัมภาษณ์
จาํนวน     คน  เพือดาํเนินการเก็บขอ้มูล 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทใีช้ในการวจัิย 

เพือให้การวิจยัในครังนีเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกัระเบียบวธีิวจิยั  ผูว้จิยัดาํเนินการ  ดงันี 

1. การวิเคราะห์เนือหา (content  analysis)  ทีไดจ้ากการศึกษาเอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้งและ
วเิคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญโดยนาํขอ้มูลมาสรุปเป็นตวัแปรทีศึกษา 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามโรงเรียนในเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ 
ชาร์ตร  ดงันี                 

    2.1  การวเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ใชว้ิธีวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยความถี 
(frequency) และร้อยละ (percentage)   
                       2.2  การวิเคราะห์ค่าระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามความคิดเห็นซึงเป็น
ชนิดจดัอนัดบัคุณภาพ 5 ระดบั ใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทงันีในการวิเคราะห์ถือว่าค่าเฉลียของคะแนนทีได้จากการตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลตกอยูใ่นช่วงใด  แสดงวา่ลกัษณะของการปฏิบติัตรงตาม
สภาพทีเป็นจริงแบบนนั  โดยผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)147  
โดยผูว้ิจยักาํหนดค่าคะแนนของช่วงนาํหนกัเป็น  5  ระดบั ซึงมีความหมายตามลาํดบัสภาวะ          
การปฏิบติังานทีเกิดขึน ดงันี 
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 John W. Best,  Research  in Education ( Englewood Cliffs, New  Jersey : Prentice-

Hall Inc., 1970),  190.   



 

 

     ค่าเฉลีย .   –  .           แสดงวา่  มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดั
การศึกษา อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

  ค่าเฉลีย .   –  .           แสดงวา่  มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดั
การศึกษา อยูใ่นระดบัมาก 

  ค่าเฉลีย .   –  .           แสดงวา่  มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดั
การศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉลีย .   –  .           แสดงวา่  มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดั
การศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย    
  ค่าเฉลีย .   – .           แสดงวา่   มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดั
การศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis)                   

ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์องค์ประกอบนนั ผูว้ิจยัวิเคราะห์ดว้ยวิธีการสกดัปัจจยัแบบ
วิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั (Principal  component  analysis) และหมุนแกนขององคป์ระกอบแบบ
ตงัฉาก  (Orthogonal rotation) ดว้ยวิธีการวาริแมกซ์ (Varimax  rotation) โดยขอ้ตกลงเบืองตน้       
ในการศึกษาครังนีใช้เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบทีมีนาํหนกัองคป์ระกอบ (factor  loading)        

ที .  ขึนไป    ซึงเป็นค่านาํหนกัทีมีนยัสําคญัในการปฏิบติั (practically significant) 148 ค่าไอเกน
(Kaiser’s  Crierion) 149 สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์องคป์ระกอบ  ประกอบดว้ย  Kaiser-Meyer-Olkin 

measure of sampling adequace (KMO)  และ  Bartlett’s Test of Sphericity  ใชว้ดัความเหมาะสม    
ทีจะใชว้ิเคราะห์องคป์ระกอบหรือไม่ ซึงไคเซอร์และไรซ์ (Kaiser  and  Rice)  ไดท้าํการศึกษาต่อ 
KMO ขอ้มูลวา่ควรใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์องคป์ระกอบหรือไม่  และไดส้รุปวา่ ถา้ค่า  KMO ≥ 0.8 

แสดงวา่ขอ้มูลชุดนนัสามารถใชว้ิเคราะห์องคป์ระกอบไดดี้  นอกจากนี  การทดสอบความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s Sphericity Test มีความสัมพนัธ์กนั  ดงันนัขอ้มูล       
ทีไดจึ้งมีความเหมาะสมทีจะนาํไปวเิคราะห์องคป์ระกอบ150 

                                                 
148

 Andrew  L. Comrey  and  Howard  B. Lee,  A First  Course  in  Factor  Analysis,       

2 nd ed.  (Hillsdale, NJ : Lawrence  Erlbaum Associa tes.  Publishers, 1992), 625. 
149

 Barbara  G. Tabachnik and Linda  S. Fidell, Using  Multivariate  Statistics  (New 

York : Harper & Row  Publishing., ), . 

   150 กลัยา  วานิชยบ์ญัชา,  การวเิคราะห์ตัวสถิติขันสูงด้วย SPSS  (กรุงเทพฯ : บริษทัธรรม
สาร จาํกดั,  2550),  - . 
 



 

 

3.  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา
ทีไดด้ว้ยการวเิคราะห์เส้นทางความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Path Analysis) ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 
     4.  การวิเคราะห์เพือยืนยนัรูปแบบรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรในประเทศไทยใช้ค่าความถี (frequency) ค่าร้อยละ 
(percentage) และการวเิคราะห์เนือหา (content analysis) 

 

สรุป 
 

        การวิจยั  เรือง  ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินี         
เซนตป์อล เดอ ชาร์ตรในประเทศไทยครังนีมีวตัถุประสงค์ 1) เพือทราบองคป์ระกอบความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตรในประเทศไทย  2) เพือทราบ
รูปแบบของความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร
ในประเทศไทย   และ 3) เพือทราบผลการยืนยนัรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรในประเทศไทย   ผูว้ิจ ัยได้กาํหนดวิธีดําเนินการวิจัย 
แบ่งเป็น 3 ขนัตอน คือ ขนัที 1 การคน้ควา้ตวัแปรเกียวกบัองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการจดัการศึกษา ขนัที 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา 
และขันที 3 ยืนยนัรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินี         
เซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร ในประเทศไทย โดยการศึกษาวิจัยครังนีใช้โรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล              
เดอ  ชาร์ตร  ในประเทศไทยเป็นหน่วยวเิคราะห์ ประชากร คือ โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร
ในประเทศไทย  จาํนวน  โรง ไดก้ลุ่มตวัอย่างโดยเปิดตารางเครซีและมอร์แกน ได้จาํนวนโรงเรียน
เครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรในประเทศไทย จาํนวน  โรง กาํหนดผูใ้ห้ขอ้มูลโรงละ   คน 
ประกอบดว้ยผูอ้าํนวยการสถานศึกษา จาํนวน   คน  รวมทงัสิน  คน  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  
จาํนวน   คน  รวมทังสิน  คน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จาํนวน   คน  รวมทงัสิน  คน  
ครูผูส้อน จาํนวน    คน  รวมทงัสิน  คน  ผูแ้ทนผูป้กครอง  จาํนวน  คน  รวมทงัสิน    คน  ผูแ้ทน
ศิษยเ์ก่า จาํนวน    คน รวมทงัสิน  คน  และผูแ้ทนชุมชน จาํนวน  คน รวมทงัสิน   คน  รวม
ผูใ้ห้ข้อมูลรวมทงัสิน    คน  เครืองมือทีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบ              
กึงโครงสร้าง (semi - structured interview) 2) แบบสอบถาม (questionnaires) และ ) แบบสอบถาม
ความคิดเห็น (opinionnaire) สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัใช้ความถี (frequency) ร้อยละ
(percentage)  ค่ามชัฌิมเลขคณิต (arithmetic mean)  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D.)   การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ  (Exploratory  Factor  Analysis)  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ        
(Path   Analysis) ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป  และการวเิคราะห์เนือหา (content   analysis) 



 
บทท ี  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์ . เพือทราบองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม         
ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  . เพือทราบ
รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร            
ในประเทศไทย และ . เพือทราบผลการยนืยนัรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์     
(Unit  of  Analysis) เพือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั  ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการวิเคราะห์ขอ้มูล
เป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัเป็น   ตอน  ดงันี  

ตอนที  องคป์ระกอบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินี
เซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย   

 1.1  การวเิคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) 
 1.2  การสังเคราะห์การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

              .  การวิเคราะห์องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา     
ของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  (Exploratory  Factor  Analysis )   

ตอนที   รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินี
เซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย   

   การวเิคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์องคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
จดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย โดยนาํองค์ประกอบ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร 

ในประเทศไทยทีคน้พบ  นาํมาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (Path Analysis) เพือหารูปแบบ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร            
ในประเทศไทย   

ตอนที   การยนืยนัรูปแบบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือ
ภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตรในประเทศไทย โดยสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน   คน  
เพือตรวจสอบยนืยนัในประเด็นความถูกตอ้ง    ความเหมาะสม   ความเป็นไปได ้  และการนาํไปใช้
ประโยชน์  พร้อมทังให้ข้อเสนอแนะ  ข้อวิพากษ์  เพือปรับปรุงให้ได้รูปแบบความรับผิดชอบ          

155 
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ต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย               
ทีเหมาะสมมากยงิขึนต่อไป 

ซึงสามารถแสดงรายละเอียดการวเิคราะห์ขอ้มูลของแต่ละขนัตอนไดด้งันี 

ตอนที   องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินี
เซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย   

.   การวเิคราะห์เอกสาร  (Documentary  analysis) 
                     เป็นการศึกษาขอ้มูลเบืองตน้เพือพฒันาเครืองมือ โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฏีในเอกสาร 

และงานวิจยั  เพือรวบรวมศึกษาขอ้มูลทีเกียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย   โดยยึดตามแนวคิดของ Carroll (1991),  
Kotler & Lee (2005),  Organization  for  Standardization (ISO) (2010),  สถาบนัธุรกิจพือสังคม (Corporate   

Social Responsibility,  ศูนย์คุณธรรม,  คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สถาบันไทยพัฒน์ ,  กรมโรงงานอุตสาหกรรม ,             
เทพประสิทธิ   ทอแสงธรรม, จอย   ทองกล่อมสี, เวสาลี  ชาติสุทธิพนัธ์ุ,  ศรินทร์รัศม ์  เสริฐปัญญา, 
โรงเรียนมาตรฐานสากล  ซึงสรุปสาระสาํคญัได ้ ดงันี 

 

ตารางที   แสดงสรุปตวัแปรทีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยั 
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 การช่วยเหลือสังคม           

 
การดาํเนินกิจกรรมทีถูกตอ้งตามกฏหมายและ
หลกัจรรยาบรรณ 
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ตารางที   แสดงสรุปตวัแปรทีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยั (ต่อ) 
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วธีิสร้างสมดุลระหวา่งผลประโยชน์ 

ของผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคมโดยรวม 
          

 

พนัธะผกูพนัขององคก์รในการดาํเนินงาน
ดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  และสิงแวดลอ้ม 

แบบยงัยนื 
          

 
ปกป้องคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม 

          

 
มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งคนเคารพสิทธิ 

ของแต่ละบุคคล 
          

 
การมีส่วนช่วยใหเ้กิดการพฒันาทางดา้น
เศรษฐกิจและสังคม 

          

 
ความผกูพนัและหนา้ทีขององคก์าร               
ในการปกป้องและใหป้ระโยชน์สังคม 

          

 
การบูรณาการความรับผดิชอบสู่สังคมตลอด
ทวัทงัองคก์ารในความหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

          

 
มีพฤติกรรมทีโปร่งใสและมีจริยธรรม  
ปฏิบติัตามกฎหมาย 
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ตารางที    แสดงสรุปตวัแปรทีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยั (ต่อ) 
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ความรับผดิชอบต่อผลกระทบจากการ
ดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ารทีส่งผล
ต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม 

 
         

 
พนัธะผกูพนั(Commitment)  

ในการปรับปรุงชุมชนใหดี้ขึน 

 
         

 
การบริจาคทรัพยากรขององคก์าร 

เท่าทีจะทาํได ้

 
         

 

พนัธะผกูพนัของผูบ้ริหารในการหาวธีิการ
ทีรักษาหรือปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม
มากกวา่ผลประโชน์ขององคก์าร 

เพียงอยา่งเดียว 

 

         

 
การดาํเนินกิจกรรมภายในและภายนอก
องคก์ารทีคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทงั
ระดบัใกลแ้ละระดบัไกล 

 
         

 
การจดัการทีมุ่งใหว้สิาหกิจผสานร่วมกบั 

 ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 

         

 
การใส่ใจรักษาสังคมและสิงแวดลอ้ม 

เพือไปสู่การพฒันาธุรกิจอยา่งยงัยนื 
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ตารางที   แสดงสรุปตวัแปรทีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยั (ต่อ) 
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พยายามปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนกังาน 
ครอบครัวพนกังานตลอดจนชุมชนและสังคม           

 
ความมุ่งมนัอยา่งต่อเนืองขององคก์ารธุรกิจ 

ทีมีจริยธรรม 
          

 
มีส่วนช่วยในการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ
อยา่งยงัยนื 

          

 
การดาํเนินกิจกรรมเพือสาธารณะ 

(corporate   philanthropy) 
          

 
จริยธรรมทางธุรกิจ (business  eithics)          
การเป็นประชากรทีดี (corporate citizenship) 

          

 
การรับผิดชอบต่อสังคมและความยงัยืน 
(Sustainability  and   environmental 

responsibility) 
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ตารางที   แสดงสรุปตวัแปรทีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยั (ต่อ) 
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 การดูแลแกปั้ญหาชุมชนและสังคม           
 การวจิยัเพือพฒันาชุมชนและสังคม           

 การใชน้วตักรรมเพือพฒันาชุมชนและสังคม           

 การจดัการสิงแวดลอ้มเพือพฒันาสังคม           
 การส่งเสริมศิลปวฒันธรรม           
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม           
 จริยธรรมทางวชิาการ           

 
ระบบการเรียนรู้เชิงบริการเพือเสริมสร้าง
ความรับผดิชอบสาธารณะ 

          

 
การจดัการความเสียงและการประกนัภยั    
แก่ชุมชน 

          

 วธีิการสอนทีบูรณาการหลกัสูตรเขา้กบัชุมชน           

 สร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน           

 บริหารวชิาการสู่ความเป็นเลิศ           

 ระดมทุนการศึกษาสาํหรับนกัเรียน           

 
ร่วมบริหารกิจกรรมเสริมหลกัสูตรและ
พฒันาแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
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ตารางที   แสดงสรุปตวัแปรทีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยั (ต่อ) 
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ร่วมจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรของ
สถานศึกษาใหเ้ป็นมาตรฐานสากล 

         

 
ร่วมพฒันาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา         
ใหเ้ป็นมาตรฐานสากล 

         

 
ร่วมสร้างเครือข่ายการบริหารงบประมาณ
เพือเพิมโอกาสทางการศึกษา 

         
 สร้างเครือข่ายการศึกษากบัองคก์รอืนๆ          
 

ร่วมบริหารงบประมาณการพฒันาครู         
มืออาชีพ 

         

 
ร่วมพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาทีมีเป้าหมาย
สู่ความเป็นเลิศ 

         

 
ร่วมประเมินคุณภาพหลกัสูตรสถานศึกษา
แบบบูรณาการ 

         

 
ร่วมระดมทรัพยากรในการจดัการเรียน      
การสอนทีสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

         

 
มุ่งเนน้การดูแลสุขอนามยั สภาพแวดลอ้ม
ของชุมชน 
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ตารางที   แสดงสรุปตวัแปรทีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยั (ต่อ) 
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สร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชน รวมทงั
บุคลากรของหน่วยสถานศึกษา 

          

 
ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีมี
จริยธรรมและจรรยาบรรณต่อสาธารณะ 

          

 ยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร           

 ความรักตามพระวรสาร             
 

ความรับผดิชอบและความเคารพสิทธิซึงกนั
และกนั 

          
 การกาํกบัดูแลองคก์ร           
 สิทธิมนุษยชน           
 การปฏิบติัดา้นแรงงานสิงแวดลอ้ม           
 การดาํเนินงานอยา่งเป็นธรรม           
 ผูบ้ริโภค           

 การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน           

 
จดัทาํเป็นเอกสาร  กาํหนดบทบาทหนา้ที
ของคณะทาํงาน  และสือสารใหผู้เ้กียวขอ้ง
ภายในองคก์รทราบ 
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ตารางที   แสดงสรุปตวัแปรทีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยั (ต่อ) 
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รวมความรับผดิชอบต่อสังคมไวใ้นพนัธกิจ
และวสิัยทศัน์ขององคก์รให้ชดัเจน 

         

 
รวมความรับผดิชอบต่อสังคมเขา้เป็นส่วน
สาํคญัในกลยทุธ์หรือทิศทางขององคก์ร 

         

 
เสริมสร้างความรู้  ความเขา้ใจดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมต่อบุคลากรทวัทงัองคก์ร 

         

 
กระตุน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมและการเสนอ
แนวทางและความคิดใหม่ 

         

 
สร้างแรงจูงใจเพือเพิมประสิทธิภาพของการ
ดาํเนินงานความรับผดิชอบต่อสังคม 

         

 
สร้างโอกาสใหบุ้คลากรในองคก์รมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการดาํเนินงานทีมีต่อสังคมและ
ชุมชน 

         

 พฒันาองคค์วามรู้และความเขา้ใจ             

 
แต่งตงัคณะทาํงานความรับผิดชอบต่อสังคม  
พร้อมทงัระบุบทบาทหนา้ที 

         

 การเสริมสร้างความรู้และฝึกอบรม          
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ตารางที   แสดงสรุปตวัแปรทีไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยั (ต่อ) 
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ทบทวนหวัขอ้หลกัและประเด็น 

ความรับผดิชอบต่อสังคมทีเกียวขอ้ง 
          

 
ทบทวนขอ้ร้องเรียนจากชุมชนและ
สิงแวดลอ้ม 

          

 การรับขอ้ร้องเรียนและพิจารณาขอ้ร้องเรียน           
 การดาํเนินการแกไ้ขและป้องกนั           

 
การจดัเก็บบนัทึกผลการดาํเนินงานต่อ 

ขอ้ร้องเรียน 
          

 การชีบ่งผูมี้ส่วนไดเ้สีย           
 การประเมินผลประโยชน์และผลกระทบ           
 การสานเสวนาและการสือสาร           

 สือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย           
 การประชาพิจารณ์           

 
จดัทาํและปฏิบติัตามแผนงาน / โครงการ
ความรับผดิชอบต่อสังคม 
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.   การสังเคราะห์การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

       การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญเพือคน้หาตวัแปรความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการจดัการศึกษา  ซึงประกอบด้วย  ผูเ้ชียวชาญดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม  ผูบ้ริหารระดบั
นโยบายและผูบ้ริหารสถานศึกษา      คน  ได้ตวัแปรทีเกียวขอ้งกับความรับผิดชอบต่อสังคม     
ในการจดัการศึกษา  ดงัปรากฏในตาราง     ดงันี  

 

ตารางที    แสดงสรุปตวัแปรทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ   
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จดักระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบติัมากกว่า
ทฤษฎี ภายใตค้วามรับผดิชอบต่อสังคม 

          

 จดักระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบติัจริง           

 

ส ร้ า งคว ามตระหนัก ให้ ทุ กคน เ ป็น  
ส่วนหนึงของสังคม  กระตือรือร้นทีจะ
รับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาสังคม  
โดยเริมทีตนเอง 

      

    

 

สร้างวฒันธรรมองคก์รเนน้การเป็นผูส้อน
และผู ้ป ฏิ บั ติ  “คว าม เ ป็ นพล เ มื อ ง ”  

เ พื อ เ ป็ น แ บ บ อ ย่ า ง ใ ห้ กั บ ผู ้ เ รี ย น  
แทนการสอนใหรู้้  ใหจ้าํแบบดงัเดิม 
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ตารางที    แสดงสรุปตวัแปรทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ) 
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พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพือพฒันาความ
รับผิ ดชอบ ต่อสั งคมและความ เ ป็น
พลเมือง 

          

 
ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้กับ
ผูเ้รียนเนน้กระบวนการกลุ่ม  

     
   

 

 

ฝึกฝนให้นักเรียนเกิดทกัษะพืนฐานของ
ความรับผิดชอบต่อสังคม การรับฟังผูอื้น  
การเคารพความคิดเห็นทีแตกต่าง   

 

     

   

 

 

ผูเ้รียนมีความสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้น  
คาํนึงถึงส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ต่อผูอื้น และต่อสังคม ผ่านการ  
ลงมือทาํโครงการ / กิจกรรมต่างๆ 

 

  

   

    

 
การสร้างคุณค่าของคนในองค์กรให้มีจิต
สาธารณะ รู้จกัเสียสละ            

 

การทํากิจกรรมเพือสังคมโดยเปลียน
คุณค่าของคนให้ตระหนักถึงประโยชน์
ขององคก์ร และสังคม 

          

 
สร้างคุณค่าของคนให้แก่นักเ รียน  ได้
เรียนรู้ในการรับผดิชอบต่อสังคม  
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ตารางที    แสดงสรุปตวัแปรทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ) 
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เนน้ยาํใหน้กัเรียนรู้จกัความพอเพียง สร้าง
คุณค่าจากตวันกัศึกษาด้วยความพอเพียง 
และเพียงพอในสิงทีตนมี  

 
         

 

จดักระบวนการจดัการเรียนรู้ให้สามารถ
เ ป ลี ยน คุณค่ า ข อ ง คน ให้ มี ชี วิ ต ที มี
ความหมาย รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง
รู้จกัความพอเพียง  

          

 
ครูทีมีคุณค่าเป็นแม่แบบทีดีในการจัด
การศึกษา  

         
 การเรียนรู้แบบทาํโครงงาน           
 การเรียนรู้แบบปฏิบติั           

 การทาํกิจกรรมใหเ้กิดคุณค่าร่วมกนั           

 การทาํกิจกรรมใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม           

 การทาํกิจกรรมอยา่งต่อเนือง           

 สร้างคุณค่าร่วมกนัในองคก์ร           

 
สร้างความรู้สึกทีจะตอ้งทาํใหเ้กิดการ
เปลียนแปลงในสังคม 

 

    

 

    

 
สร้างความเขา้ใจให้ตระหนกัถึงความ
รับผดิชอบต่อสังคม 
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ตารางที    แสดงสรุปตวัแปรทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ) 
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ทาํใหมี้ความรู้สึกเปลียนแปลงถึงความ
เขา้ใจของสังคมทีเปลียนไป 

 

         

 

นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
เป็นพลเมือง ดี   สามารถจัดการและ
ควบคุมเทคโนโลยีเพือส่งเสริมให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องคุม
ครองสิงแวดลอ้ม 

    
      

 

นักเ รียนมีความ รู้   ความเข้าใจ   และ
ตระหนัก ในคว ามหล ากหล ายท า ง
วฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี 

  

        

 

เข้าใจจุดมุ่งหมายการจดัการศึกษาอย่าง
ชัด เ จน เ พื อก า รแสดงออก ถึ งคว าม
รับผดิชอบต่อสังคม 

  

 

   

    

 
นาํเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาท
ในการพฒันาการศึกษา 

  

        

 

สอนสิงแวดล้อมศึกษาเพือปลูกฝังให้
ความรู้แก่พลเมืองของตนในทุกระดับ
การศึกษา 
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ตารางที    แสดงสรุปตวัแปรทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ) 
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จดัการศึกษาทีมุ่งมนัพฒันาปัจเจกบุคคล
ให้มีความรู้ ทกัษะ สติปัญญา ความฉลาด
ทางอารมณ์ การปรับตัวเพืออยู่ร่วมใน
สังคมอยา่งมีความสุข 

  
 

      

 

 

จัดการศึกษาทีมุ่งเน้นการพัฒนาสมอง
และสติปัญญาของมนุษยค์วบคู่กบัสภาวะ
แห่งคุณธรรม จริยธรรม ทีมีความสมบูรณ์
อ ย่ า ง เ ป็ น อ ง ค์ ร ว ม  ด้ ว ย กล ไ กท า ง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   

       
 

ผู ้เ รียนรู้จักคิดวิ เคราะห์อย่างมีเหตุผล  
บนพืนฐานทางวทิยาศาสตร์ 

   

       

 

การวิเคราะห์และปรับเนือหาในหลกัสูตร
ให้สอดคล้องกับสภาพของสังคม และ
ชุมชน 

  

     

  

 

 
การเน้นการสอนเนือหาวิชาทีนักเรียน
สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

  

 

      

 

 

การจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้
นกัเรียนรู้จกัการแกปั้ญหา และช่วยตวัเอง
ใหม้ากขึน 
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ตารางที    แสดงสรุปตวัแปรทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ) 
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การจัดการเ รียนการสอนโดยมุ่ง เน้น  
ใหน้กัเรียนเป็นผูป้ฏิบติั และศึกษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง 

          

 
การส่งเสริมให้นักเรียนได้พฒันาตนเอง
สามารถและความถนดัของตนเอง 

          

 
ก า ร จัด บ ริ ก า ร ก า รสอน ซ่ อม เ ส ริ ม  
แก่นกัเรียนทีเรียนชา้เป็นประจาํ 

          

 
ครูตรวจแก้และอธิบายข้อผิดพลาด
การบา้นของนกัเรียนอยา่งสมาํเสมอ 

          

 
การส่งเสริมให้นกัเรียนได้คน้ควา้ความรู้
ดว้ยตนเองโดยการใชห้อ้งสมุด 

          

 

การรายงานผลการเรียนของนักเรียนให้
ผู ้ปกครองทราบอย่างสมํา เสมอและ
รวดเร็ว 

          

 

การนาํผลทีไดจ้ากการประเมินผล 

การเรียนมาใช้ในการปรับปรุงการเรียน
การสอนใหดี้ขึน 

          

 

ก า ร เ ปิ ด โ อ ก า ส ให้ ผู ้ป ก ค ร อ ง ร่ ว ม  
จัด กิจกรรมที ส่ง เส ริมการ เ รียนของ
นกัเรียน 
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ตารางที    แสดงสรุปตวัแปรทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ) 
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การส่งเสริมใหมี้การแสดงผลงานนกัเรียน 
พร้อมทงัยกย่อง ให้รางวลัแก่นกัเรียนทีมี
ผลงานดีเด่น 

          

 
จดัการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

          

 

สร้างความพร้อมในการอยู่ร่วมกนัอย่าง
ยุ ติ ธ รรมและสัน ติ  ท่ ามกล างคว าม
แตก ต่ า ง ด้ า น เ ชื อช า ติ  ศ าสนา แล ะ
วัฒนธรรม  โดยเริมต้นจากประชาคม
อาเซียน  

  

   

  

  

 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้รอบ และมุ่งพฒันาสู่ความ
เป็นเลิศเตม็ตามศกัยภาพแห่งตน  

  

       

 

มีหลกัสูตรทีให้ความสําคญัของการสร้าง
ทักษะชีวิตทีสําคัญสําหรับการอยู่รอด  
ในสังคมปัจจุบนั    

  

  

     

 

พฒันาผูเ้รียนใหไ้ดถึ้งในระดบัจิตวิญญาณ 
มุ่งหล่อหลอมบุคคลด้านศีลธรรม และ  
จิตวญิญาณ  
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รักเพือนมนุษยเ์หมือนรักตนเอง ซึงทาํให้
เป็นพลเมืองดีของชาติและของประชาคม
โลก  

  

  

     

 
มี ก า รบ ริห า รจัด ก า ร โร ง เ รี ย นโด ย  
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   

          

 

มีการอบรมครู  นกัเรียน  ให้ความรู้  ความ
เขา้ใจเกียวกบัการรักษาสิงแวดลอ้ม       
การรักษาและการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
อยา่งคุม้ค่า   

          

 

โรงเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูป้กครองและ
ชุมชน  โดยการใหค้วามช่วยเหลือชุมชน
อยา่งต่อเนือง 

          

 

การจดักิจกรรมเพือใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม
รับผดิชอบดูแลสถานทีและทาํกิจกรรม
ร่วมกนัในโรงเรียนซึงเป็นสถานที
สาธารณะและเป็นสถานทีใชป้ระโยชน์
ของนกัเรียนทุกคน   

          

 

มีความสาํนึกรับผดิชอบต่อสังคมใน
ปณิธาน วสิัยทศัน์ และพนัธกิจของ
หน่วยงาน 
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มีกิจกรรมทีส่งเสริมรูปธรรมของการ
กระทาํ อนัไดแ้ก่ การกระตุน้ให้เกิดการ
แสดงออกทงั พฤติกรรม การกระทาํ 
คาํพูด ความใส่ใจความเสียสละ การมี
จิตใจทีพร้อมจะเป็นผูใ้หแ้ก่สังคมรอบขา้ง 

          

 

การส่งเสริมใหบุ้คลากรในทุกส่วนไดเ้ขา้
ไปมีส่วนร่วมกบัการมีบทบาทดา้นสังคม
มากยงิขึน 

          

 
สร้างวฒันธรรมใหม่ในองคก์ร ให้
พนกังานมี "จิตอาสา" ทาํงานเพือสังคม 

          

 

เขา้ร่วมกิจกรรมกบัองคก์รสาธารณกุศล
ต่าง ๆ ในการทาํประโยชน์ต่อสังคม 

แบบเป็นรูปธรรม 
          

 

การบูรณาการงานดา้นความรับผดิชอบ 

ต่อสังคม ขององคก์รให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัดว้ยเจตนารมณ์ทีชดัเจน 

          

 
ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมในรูปแบบ
ภาคีเพือสังคม           

 สนบัสนุนแนวความคิดจิตอาสา           
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กิจกรรมพฒันาความสะอาดวดัในชุมชน 
ทีใกลบ้า้น โดยจดัทาํกิจกรรม  ส. ของ
ชุมชนและโรงเรียนมีวดัอยูใ่กลโ้รงเรียน 

ทีใกลบ้า้น โดยจดัทาํกิจกรรม  ส. ของ
ชุมชนและโรงเรียนมีวดัอยูใ่กลโ้รงเรียน 

          

 

กิจกรรมพฒันาโรงเรียน หมู่บา้น ชุมชน 
สถานทีราชการโดยการจดัทาํความ
สะอาดพืนทีในโรงเรียนทุกโรงเรียน 
โครงการรักษโ์รงเรียน รักษโ์ลก ดว้ยวถีิ
พอเพียง 

          

 

มีนโยบายในเรืองความรับผดิชอบต่อ
สังคมมาขบัเคลือนในสถานศึกษา และ
บูรณาการในแผนปฏิบติังานประจาํปี 

          

 
ผูบ้ริหารเป็นผูน้าํการเปลียนแปลงทีจะทาํ
ใหโ้รงเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

          

 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียในสังคมและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการกาํหนดบทบาทในการแสดง
ความรับผดิชอบต่อสังคมของสถานศึกษา 

          

 ผูบ้ริหารขบัเคลือนนโยบายสู่การปฏิบติั           

 ผูบ้ริหารนาํนโยบายลงในแผนปฏิบติัการ           
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การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม
เขา้ไปในหลกัสูตร 

          

 
การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม
เขา้ไปในเนือหาวชิา 

          

 
การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม
เขา้ไปในกิจกรรมของโรงเรียน 

          

 
การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม
เขา้ไปในแผนพฒันาโรงเรียน 

          

 การทาํใหเ้กิดจิตสาธารณะ           

 การสร้างสาํนึกของการเป็นพลเมืองทีดี           

 
วิ เคราะห์บริบทของสิงแวดล้อมของ
โรงเรียน 

          

 การสอนดว้ยกระบวนการ PBL           

 กิจกรรมส่งเสริมการวเิคราะห์ปัญหา           

 
การจัด กิจกรรมขึนอยู่กับบริบทของ
โรงเรียน 

          

 
การจดักิจกรรมร่วมกนัระหว่างบา้นและ
โรงเรียน 

          

 
ประกาศจุดยืนในเรืองความรับผิดชอบ
ของโรงเรียนต่อสาธารณชน 
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 ตงักฎของโรงเรียนเพือเป็นระเบียบปฏิบติั           

 
เปลียนพฤติกรรมให้มีจิตสํานึกความเป็น
พลเมืองทีดีใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน 

          

 
จัดกิจกรรมเพือชีนําทิศทางการพัฒนา
หรือแกปั้ญหาใหแ้ก่ชุมชน 

          

 
สถานศึกษาเป็นแกนนําในการพัฒนา
ชุมชนในรัศมีทีเป็นทีตงัของสถานศึกษา 

          

 

ช่วยเหลืองานต่างๆในหมู่บา้น เช่น งาน
อุปสมบท งานบาํเพญ็กุศล 

งานบุญบอ้งไฟ งานประเพณีหมู่บา้น ดูแล
รักษาความสะอาดสาธารณะสมบัติ 
พฒันาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน 

          

 

กิจกรรมปลูกตน้ไม ้ปลูกป่า เช่น การปลูก
ตน้ไมใ้นชุมชนการปลูกไมด้อกเพือความ
สวยงามของชุมชนและทุกโรงเรียนได้
ดาํเนินการในชุมชนและในโรงเรียนทุก
โรงเรียน 
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จัด กิจกรรมและบูรณาการการ เ รียน  
การสอน เพือสร้างจิตสํานึกสาธารณะ
ด้านความ รับผิดชอบ ต่อสั งคมและ
สิงแวดลอ้ม 

          

 

จัด กิจกรรม  และกระบวนการ เ รียน  
การสอนแบบบูรณาการ  เพื อส ร้ า ง
จิตสํานึกสาธารณะด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิงแวดล้อม อย่างต่อเนือง 
และพฒันาต่อยอด   

          

 
รณรงค์ไม่ใช้กล่องโฟมและลดการใช้
ถุงพลาสติก   

          

 
มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ หรือปลูกป่า  
โดยเฉพาะการปลูกตน้ไมใ้นโรงเรียน 

          

 

จัดการศึกษาแบบคาทอลิก  ที มุ่ ง เน้น  
งานอภิบาล และการอบรม หล่อหลอม
นกัเรียนสู่ความเป็นมนุษยที์สมบูรณ์ดว้ย
จิตตารมณ์แห่งพระวรสาร 

          

 

เป็นสนามเผยแผ่ธรรม  ด้วยกระบวน  
การศึกษาทีสร้างนักเรียนให้มีจิตอาสา 
และเป็นผูน้าํการเปลียนแปลงในสังคม 
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การสอนคริสตศาสนธรรม  เ ป็นงาน
พฒันาทรัพยากรมนุษย์ทังระบบ ตังแต่
ผูบ้ริหาร เด็กและเยาวชน บุคลากรและ
ผูป้กครอง เพือให้พระวาจาของพระเจ้า  
ได้เจริญและงอกงามในชีวิตของทุกคน  
ทีอยูใ่นสถานศึกษา 

          

 
มีการสร้างความเป็นหนึงเดียวกนัในกลุ่ม 
ดว้ยการอบรมหรือมีกิจกรรมทาํร่วมกนั 

          

 

ผูบ้ริหาร ตอ้งเป็นแบบอยา่งในการดาํเนิน
ชีวิตทีเต็มเปียมด้วยจิตตารมณ์ของความ
รักและการรับใช ้

          

 

ครูทุกคนในโรงเรียนตอ้งได้รับการสอน
คริสต์ศาสนาธรรมหรือจริยธรรมตาม
ความเชือของแต่ละศาสนา 

          

 

การศึกษาเป็นกระบวนการทีส่งเสริม
ศกัดิศรีมนุษย์ สร้างคุณธรรม จริยธรรม
แ ล ะ สั น ติ ใ น สั ง ค ม ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย 
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นักการภารโรงทุกคน  ไม่ว่าจะนับถือ
ศาสนาใด ตอ้งไดรั้บความยติุธรรมในดา้น
ค่าแรงและสวสัดิการและไดรั้บการฟืนฟู
จิตใจดว้ย 

          

 

นัก เ รียนทุกคนต้องได้ รับการอบรม 
ส่งเสริมและพฒันาความเชือตามศาสนาที
ตนนับถือ เพือนาํไปสู่การดาํเนินชีวิตทีดี 
และมีความสุขในการดาํเนินชีวติ 

          

 

งานด้านจ ริยธรรม  เ ป็นงานปลูก ฝั ง
ส่งเสริมและพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
แก่ผูเ้รียนทุกคนให้เข้าถึงคุณค่าความดี
ตามความเชือของแต่ละศาสนา 

          

 

ดาํเนินชีวติเป็นหนึงเดียว ช่วยเหลือ 

เกือกูลกนั บนพืนฐานของความเสมอภาค
และเท่าเทียมกนั 
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คุณธรรมในดา้นความรักและการแบ่งปัน 

 มีความรับผิดชอบถึงบทบาทและหน้าที
ของแต่ละคนในฐานะทีเป็นสมาชิกของ
สังคม 

          

 

การสร้างความอบอุ่นในบรรยากาศของ
ครอบครัว เพือต่อต้านปัญหายาเสพติด
และอบายมุขต่างๆ 

          

 จดักิจกรรมเชิดชูผูมี้คุณธรรม จริยธรรม           

 

งานด้านกิจกรรมและโครงการ เน้นให้
ผูเ้รียนไดมี้โอกาสทาํกิจกรรมร่วมกนัเพือ
ความดีของตนเอง เพือผูอื้น สังคมและ
ประเทศชาติ 

          

 

การรักษาไวซึ้งคุณค่าของขนบธรรมเนียม
ประเพณีวฒันธรรม และภูมิปัญญาของ
ทอ้งถิน 

          

 
การทาํกิจกรรมร่วมกัน ทีเน้นความเป็น
หนึงเดียวกนัมากกวา่การแข่งขนั 

          

 

งานศาสนสัมพนัธ์ เป็นการเสวนาระหวา่ง
ศาสนาเพือสร้างความสัมพนัธ์และความ
เขา้ใจทีดีต่อกนัและเพือความดีร่วมกนั 
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ระบบการบ ริหารโรง เ รี ยน เ อือและ
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี บ ร ร ย า ก า ศ ต า ม  
แนวทางการพฒันาของนักเรียนในด้าน
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

          

 

ครูและบุคลากรเป็นแบบอย่างทีดีใน  
การปฏิบติัตนเพือความดีงามของสถาบนั
และสังคมทีตนอยู ่

          

 

มีความ รับผิดชอบ  มี วินัย ในตนเอง  
มีความโปร่งใสซือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

          

 การจดัการศึกษาเคารพต่อหลกันิติธรรม            

 
การจดัการศึกษาเคารพต่อการปฏิบติัตาม
แนวทางสากล  

          

 การจดัการศึกษาเคารพต่อสิทธิมนุษยชน           

 
การจดัการศึกษาเคารพต่อผลประโยชน์
ของผูอื้น 

          

 

การใช้กระบวนการทางการศึกษาพฒันา
บุคคลให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีของ
ตนเอง 

          

 



 182 

ตารางที    แสดงสรุปตวัแปรทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ) 
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ฝึกระเบียบวินัยการรับผิดชอบในการเขา้
แถวเดินแถว   เข้าคิวซืออาหาร การทํา
ความสะอาดหอ้งเรียน 

          

 
ฝึกปฏิบติัให้ผูเ้รียนปฏิบติัตามกฎระเบียบ
วนิยัของโรงเรียนและสังคม 

          

 
ฝึกปฏิบติัให้ผูเ้รียนดูแลรอบบริเวณทีตน
ไดรั้บหนา้ทีดูแล 

          

 
กิจกรรมทีสนับสนุนให้เด็กรักตนเอง  
ดว้ยการใส่ใจสุขภาพ 

          

 
กิจกรรมทีสนับสนุนให้เด็กรักตนเอง  
ดว้ยการใส่ใจสุขอนามยัของส่วนรวม 

          

 

ทาํกิจกรรมสร้างจิตสํานึก “คบเด็กสร้าง
ชาติ โตไปไม่โกง” โดยฝึกความซือสัตย ์
ซือตรง 

          

 
มีการวดัผลและประเมินผลในรูปแบบ  
ทีหลากหลาย 

          

 
จดักิจกรรมการเรียนรู้ ทีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียน
มีวจิารณญาณเท่าทนัต่อปัญหาในสังคม 
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จดักิจกรรมการเรียนรู้ ทีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียน
รู้จัก คิดแยกแยะความ ถูกผิดได้จ าก
สถานการณ์และปัญหาทีเกิดขึน 

          

 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรทีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียน
รู้จัก คิดแยกแยะความ ถูกผิดได้จ าก
สถานการณ์และปัญหาทีเกิดขึน 

          

 

จดักิจกรรมการเรียนรู้และบรรยากาศของ
ครอบครัว ที เต็มไปด้วยความอบ อุ่น  
ความเข้าใจกัน ให้เกิดขึนในห้องเรียน  
ทุกระดบัชนั 

          

 

จดักิจกรรมและสือการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกบัวยั รวมทงัมีการใหค้าํปรึกษา
และแนะแนวทาง ในการป ฏิบั ติตน  
ทีเหมาะสม 

          

 

มุ่ ง เน้นการพัฒนาผู ้ เ รี ยนไป สู่ความ
สมบูรณ์ในทุก มิ ติ  ไม่ ว่ าจะ เ ป็นด้าน
สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ
และทีสาํคญัคือ จิตวญิญาณของความดี 

          

 
จัด กิ จกรรมการ เ รียน รู้ มุ่ ง ให้ผู ้ เ รี ยน  
มีคุณธรรมนาํความรู้คู่ความสุข 
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มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหไ้ดรั้บการพฒันาเตม็
ตามศกัยภาพตามความสามารถของผูเ้รียน 

          

 

มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถนาํคุณค่าของ
ความดี ความรู้ และทกัษะความสามารถ
ต่างๆทีไดรั้บการฝึกฝนนาํไปใชใ้น
ชีวติประจาํวนั 

          

 

การบูรณาการจริยธรรมในทุกกิจกรรม
พัฒนาผู ้ เ รี ยน  และในทุกก ลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ 

          

 

จดักิจกรรมและสือการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกบัวยั รวมทงัมีการใหค้าํปรึกษา
และแนะแนวทาง ในการป ฏิบั ติตน  
ทีเหมาะสม 

          

 

ผูเ้รียนรู้จกัคิดแยกแยะความถูกผิดไดจ้าก
สถานการณ์และปัญหาทีเกิดขึน รู้จกัการ
ยอมรับตนเอง และผูอื้น 

          

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร เปิดโอกาสให้
แสดงออกในดา้นความคิด ความสามารถ
อยา่งอิสระภายใตก้ารเคารพถึงคุณค่าและ
ศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์
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ก า ร ให้ ทุ นก า ร ศึ กษ า แ ก่นั ก เ รี ย น ที  
ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทงัในรูปแบบของ
การให้เปล่า หรือในรูปของการลดอตัรา
ค่าธรรมเนียม 

          

 

นักเรียนทีจบชันสูงสุดของโรงเรียนควร
จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้ได้รับ
ค ว า ม ก้ า วหน้ า ต่ อ ไป ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น
การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  เพือ
สร้างความกา้วหนา้ใหก้บัตนเอง 

          

 

การให้ทุนการศึกษาต่อในระดบัทีสูงขึน
หรือการติดต่อให้ความช่วยเหลือในการ
ฝึกฝนอาชีพและการให้คาํปรึกษาติดต่อ
เยยีมเยยีนโดยผา่นทางสมาคมศิษยเ์ก่าของ
โรงเรียนเพือให้ความช่วยเหลือให้ด้าน
ความเป็นอยู ่และการดูแลฝ่ายจิตวญิญาณ 

          

 
บูรณาการคุณค่าของพระวรสารในเรือง
ของ ความรัก การแบ่งปัน และการรับใช ้           
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ตารางที    แสดงสรุปตวัแปรทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ) 
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เน้นการสร้างบรรยากาศและสิงแวดลอ้ม
ที เ อื อ ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น  บุ ค ล า ก ร ทุ ก ค น  
ในโรงเรียน ผูป้กครองและผูที้มาติดต่อ
กับโรง เ รี ยน   สามารถสัมผัสได้ ถึ ง
บรรยากาศและสิงแวดลอ้มทีแสดงออกถึง
ความสงบ ความรักความเอืออาทรและ  
จิตตารมณ์ของการรับใช ้

          

 
ฝึกการเคารพให้เกียรติกันระหว่างรุ่นพี  
รุ่นนอ้งในโรงเรียน 

          

 
ฝึกปฏิบติัตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

          

 
การทาํกิจกรรมพฒันาคุณภาพนักเรียน
ตามยทุธศาสตร์ 3D 

          

 
ให้ความสําคัญกับการศึกษาด้านจิตใจ 
และอภิบาลเอาใจใส่นกัเรียน 

          

 

เนน้การอภิบาลโดยให้ความสําคญัต่อการ
จดับรรยากาศของโรงเรียนเพือส่งเสริม
การเรียนรู้และพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
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ตารางที    แสดงสรุปตวัแปรทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ) 
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ส่ง เสริมและอภิบาลเอาใจใส่ต่อชีวิต
ปลูกฝังค่านิยมทีแห่งการรับใช้และการ
บํ า เ พ็ ญ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น
ชีวิตประจาํวนัเพือเป็นสมาชิกของสังคม
และพลเมืองทีดีของประเทศ 

          

 

ส่งเสริมการทาํงานร่วมกบัผูอื้น เนน้ความ
รับผดิชอบต่อหนา้ทีและมีความสัมพนัธ์   
ทีดีต่อกนั 

          

 

การใหก้ารศึกษาอบรมดว้ยความรัก เพือ
สอนใหรั้กเป็น อนัจะทาํใหเ้ป็นผูมี้
คุณธรรมจริยธรรม 

          

 

ให้ ค ว ามสํ า คัญกับก าร ป้องกันและ
แก้ปัญหาของโลกสมัยใหม่ในการอยู่
ร่วมกันอย่างขาดความเคารพและเอือ
อาทรต่อกันความตระหนักในเรืองของ
เพศ ศกัดิศรีของมนุษยแ์ละชีวติครอบครัว 

          

 
จดัทาํแผนงานอภิบาล จดัการสอนคาํสอน 
คริสตศาสตร์ และจริยศึกษา  

          

 
จัดบุคลากรฝ่ายอภิบาลทีมีคุณภาพใน
สัดส่วนทีเหมาะสมกบัขนาดของโรงเรียน 
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ตารางที    แสดงสรุปตวัแปรทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ) 
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จดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีบูรณาการ
คุณค่าพระวรสาร  โดยใช้เทคโนโลยี
สนบัสนุนอยา่งเหมาะสม 

          

 

จัดให้ผูบ้ริหาร ครู/บุคลากร ผูป้กครอง 
และชุมชนได้รับการอบรมอย่างต่อเนือง
ในเรืองคุณค่าการศึกษาคาทอลิก รวมทงั
ทกัษะทีจาํเป็นในการเป็นชุมชนแห่ง 

การเรียนรู้ 

          

 

ประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วดั 
โรงเรียน และชุมชน เพือพฒันาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนโดยใช้ ภูมิปัญญา
ทอ้งถิน  

          

 

สร้างบรรยากาศโรงเรียนตามจิตตารมณ์
พระวรสาร โดยมีความรักและอิสรภาพ
เป็นพืนฐาน 

          

 

สร้างความเขม้แข็งของเครือข่ายโรงเรียน
ของสภาฯ ในการช่วยเหลือและแบ่งปัน
ในการพัฒนาโรงเรียน  ตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 
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ตารางที    แสดงสรุปตวัแปรทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ) 
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ช่ วย เห ลือและจัดก าร ศึ กษาให้แ ก่ ผู ้ 
รอโอกาส 

          

 

โรงเรียนคาทอลิกเป็นฐานการประกาศ
ข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้า  ซึงนํา
ความรอดพน้สู่ชีวตินิรันดร์ 

          

 

การจดัการเรียนการสอนทีเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนทุกคน ทุกชันเรียน ตระหนักใน
คุณค่าของตนมีพฒันาการทีครอบคลุม  
ทุกมิติทงัร่างการสติปัญญา จิตใจและจิต
วญิญาณ 

          

 

เน้นการสร้างบรรยากาศและสิงแวดลอ้ม
ที เ อื อ ให้ ผู ้ เ รี ยน  บุ คล ากร ทุกคนใน
โรงเรียน ผูป้กครองและผูที้มาติดต่อกับ
โรงเรียน สามารถสัมผสัไดถึ้งบรรยากาศ
และสิงแวดลอ้มทีแสดงออกถึงความสงบ 
ความรักความเอืออาทรและจิตตารมณ์
ของการรับใช ้

          

 

การใหก้ารศึกษาอบรมดว้ยความรัก      
เพือสอนให้รักเป็น อนัจะทาํใหเ้ป็นผูมี้
คุณธรรม จริยธรรม 
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ตารางที    แสดงสรุปตวัแปรทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ  (ต่อ) 
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ให้ ค ว ามสํ า คัญกับก าร ป้องกันและ
แก้ปัญหาของโลกสมัยใหม่ในการอยู่
ร่ ว มกันอย่ า ง ข าดคว าม เ ค า รพและ  
เอืออาทรต่อกนั 

          

 
ความตระหนกัในเรืองของเพศ   ศกัดิศรี
ของมนุษยแ์ละชีวติครอบครัว 

          

 
ใหก้ารศึกษาอบรม และฟืนฟูชีวตินกัเรียน 
เยาวชน และบุคคลทีเกียวขอ้ง 

          

 

.   การวิเคราะห์องคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน
เครือภคินีเซนตป์อลเดอชาร์ตร ในประเทศไทย 

 

 เนืองจากข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและจากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญมีความ
สอดคลอ้งกนัหลายประเด็น  ผูว้ิจยัจึงไดน้าํมาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั  และนาํมาจดัเป็นขอ้คาํถามได ้

  ขอ้  และเมือตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ  จาํนวน    คน  และหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์ ( index  of  item-objective  congruence : IOC ) ของเครืองมือ
วิจัย พบว่า ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง .   ขึนไปและผู ้ทรงคุณวุฒิได้เสนอให้ปรับแก้ไข            
ขอ้คาํถามบางขอ้  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการปรับแก ้ จนกระทงัไดข้อ้คาํถามรวมทงัสิน  จาํนวน    ขอ้     
ซึงหลงัจากนาํไปทดลองใช้กบัประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง    โรงเรียน  โรงเรียนละ    คน  
ประกอบดว้ยผูอ้าํนวยการสถานศึกษา จาํนวน   คน  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา   จาํนวน   คน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จาํนวน    คน  ครูผูส้อน จาํนวน   คน  ผูแ้ทนผูป้กครอง  จาํนวน         
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  คน  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า จาํนวน  คน   และผูแ้ทนชุมชน จาํนวน  คน  รวมจาํนวนทงัสิน    คน   
และหาค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม (reliability)โดยใช้วิธีสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient ) ไดค้่าความเชือมนัของแบบสอบถามทงัฉบบัเท่ากบั  .  ดงันนั  
แบบสอบถามดงักล่าวจึงมีความเหมาะสมสาํหรับการนาํไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

    การวจิยันีผูว้จิยัใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of  analysis ) ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถาม
ทีมีขอ้คาํถามจาํนวน    ขอ้ ไปยงัโรงเรียนทีเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน    โรงเรียน  โรงเรียนละ 

 ฉบบั  รวมจาํนวน    ฉบบั  ได้รับกลับคืนมา  9  โรงเรียน แต่มี  โรงทีแบบสอบถาม          
ไม่สมบูรณ์   ผูว้ิจยัจึงตดัออกเหลือแบบสอบถาม จาํนวน    ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ  .   ผูว้ิจยั
นาํแบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์มาวเิคราะห์ผล  ดงันี  
 

  .3.1  ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
         ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ซึงเป็นผูอ้าํนวยการสถานศึกษา รอง
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผูส้อน ผูแ้ทนผูป้กครอง  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า 
และผูแ้ทนชุมชน จาํนวน    โรงเรียน  รวมทงัสิน     คน  เมือพิจารณาแยกตามเพศ  อาย ุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด  และตาํแหน่ง  โดยการแจกแจงความถี (frequency)  และหาค่าร้อยละ
(percentage)  รายละเอียดดงัตารางที  
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ตารางที      แสดงสถานภาพทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 
. เพศ   

    .   ชาย  27  12.50 

    .   หญิง 189  87.50 

                                    รวม 2  100.00 

 

 

ขอ้มูลพืนฐาน จาํนวน ร้อยละ 
. อาย ุ   

    .   นอ้ยกวา่   ปี 23 10.65 

    .    30 – 50  ปี 136 62.96 

    .   มากกวา่   ปี 57 26.39 

                                    รวม 216 100.00 

. ระดับการศึกษา   

    .   ตาํกวา่ปริญญาตรี  2.31 

    .   ปริญญาตรี  .  

    .   ปริญญาโท  .  

    .   ปริญญาเอก  .  

                                    รวม 216 100.00 

. ตําแหน่งหน้าที   

    .   ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา          1  8.35 

    .   รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 3  16.66 

    .   หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้      3  16.66 

    .   ครูผูส้อน 3  16.66 

    .   ผูแ้ทนผูป้กครอง                   3  16.66 

    .   ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า 3  16.66 

    .   ผูแ้ทนชุมชน 1  8.35 

                                    รวม 2  100.00 
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 จากตารางที    พบวา่  มีผูต้อบแบบสอบถามรวมทงัสิน  216  คน เป็นเพศชาย จาํนวน  
7  คน   คิดเป็นร้อยละ .5   และเป็นเพศหญิง 189  คน   คิดเป็นร้อยละ .5   ด้านอายุพบว่า  
ส่วนใหญ่อายุ    –   ปีมีมากทีสุดจาํนวน  36 คน คิดเป็นร้อยละ .   นอ้ยทีสุดอายุนอ้ยกวา่  

  ปี  จาํนวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 0.65  ส่วนระดบัการศึกษาพบวา่ระดบัปริญญาตรีมีมากทีสุด
จาํนวน    คน   คิดเป็นร้อยละ .   ดา้นตาํแหน่งพบวเ่ป็นผูอ้าํนวยการจาํนวน  8  คน  คิดเป็น
ร้อยละ .  เท่ากบัผูแ้ทนชุมชน และเป็นรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษาจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.   เท่ากบัหวัหนา้กลุ่มสารการเรียนรู้, ครูผูส้อน,  ผูแ้ทนผูป้กครอง และผูแ้ทนศิษยเ์ก่า 
 

. .   ผลการวเิคราะห์ระดบัความสาํคญัของตวัแปรองคป์ระกอบความรับผดิชอบ 

ต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อลเดอชาร์ตร ในประเทศไทย 

                ในการวิเคราะห์ตวัแปรเกียวกบัองคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมใน
การจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อลเดอชาร์ตร ในประเทศไทย  ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์จาก
ค่าค่ามชัฌิมเลขคณิต  ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนาํค่ามชัฌิมเลขคณิตทีไดม้าเทียบ
กบัเกณฑต์ามแนวคิดของเบสท ์(Best)  รายละเอียด ดงัตารางที  
 

ตารางที  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรทีเป็น 

   องคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล 

   เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย                                            

                                  n =  

ขอ้ที 
ความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ 

โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย 

ค่ามชัฌิม
เลขคณิต   

( ) 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

 โรงเรียนจดักระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบติัมากกวา่ทฤษฎี  .  0.54 มาก 
 โรงเรียนสร้างความตระหนกัใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการ

แกปั้ญหาสังคม 
.  0.60 มาก 

 โรงเรียนเนน้ใหค้รูและบุคลากรประพฤติปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งของสังคม 

.  0.48 มาก
ทีสุด 
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ตารางที  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรทีเป็น 

   องคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล 

     เดอชาร์ตรในประเทศไทย  (ต่อ)                                          
         

ขอ้ที 
ความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ 

โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย 

ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีสามารถพฒันา
นกัเรียนใหมี้ความรับผิดชอบต่อสังคม 

.  0.55 มากทีสุด 

 โรงเรียนบูรณาการคุณค่าของพระวรสารในเรืองของ 
ความรัก การแบ่งปัน และการรับใช ้

.  0.58 มาก 

 โรงเรียนฝึกฝนใหน้กัเรียนรับฟังและเคารพความคิดเห็น   
ทีแตกต่าง   

.  0.61 มาก 

 โรงเรียนพฒันานกัเรียนใหส้ามารถปฏิบติังานและอยู่
ร่วมกบัผูอื้นในสังคม 

.  0.58 มากทีสุด 

 โรงเรียนใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาดา้นจิตใจ และ
อภิบาลเอาใจใส่นกัเรียน 

.  0.45 มากทีสุด 

 โรงเรียนจดักิจกรรมทีมีประโยชน์และมีคุณค่าแก่สังคม .  0.47 มากทีสุด 
 โรงเรียนมีระบบการประเมินการบริหารจดัการทีโปร่งใส

และเป็นธรรม 
.  0.58 มาก 

 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหน้กัเรียนเขา้ใจถึงการ
เปลียนแปลงของสังคม 

.  0.52 มาก 

 โรงเรียนสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและชุมชนเขา้มา
มีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา 

.  0.49 มากทีสุด 

 โรงเรียนพฒันานกัเรียนให้เขา้ใจถึงปัจเจกบุคคลและ      
การอยูร่่วมกนัในสังคมของปัจเจกบุคคล 

.  0.59 มาก 

 โรงเรียนวิเคราะห์และปรับเนือหาในหลกัสูตร                
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของสังคม และชุมชน 

.  0.53 มากทีสุด 
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ตารางที  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรทีเป็น 

   องคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล 

     เดอชาร์ตรในประเทศไทย  (ต่อ)                                                       
            

ขอ้ที 
ความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ 

โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย 

ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

5 โรงเรียนใหก้ารศึกษาอบรม และฟืนฟูชีวตินกัเรียน 
เยาวชน และบุคคลทีเกียวขอ้ง 

.  0.51 มาก 

6 โรงเรียนดาํเนินงานและจดักิจกรรมทุกชนิดอยา่ง 

เสมอภาคใหก้บันกัเรียนทีมีความแตกต่างทางเชือชาติ 
ศาสนาและวฒันธรรม 

.  0.54 มากทีสุด 

7 ผูเ้รียนอุทิศตนเพือสังคมส่วนรวมในการทาํงานอยา่ง
เสียสละเตม็ความสามารถ ทุ่มเทและช่วยงานศาสนาใน
รูปแบบต่างๆ 

.  0.56 มาก 

8 โรงเรียนพฒันาผูเ้รียนใหไ้ดถึ้งในระดบัจิตวญิญาณ 

มุ่งหล่อหลอมบุคคลดา้นศีลธรรม และจิตวญิญาณ 
.  0.60 มาก 

19 โรงเรียนสอนใหน้กัเรียนรักเพือนมนุษยเ์หมือนรักตนเอง
ซึงทาํใหน้กัเรียนเป็นพลเมืองดีของชาติและของประชาคม
โลก   

.  0.45 มากทีสุด 

0 โรงเรียนบริหารงานโดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วน   
.  0.54 มากทีสุด 

 โรงเรียนสนบัสนุนเครือข่ายครูพฒันาบุคลากรโดยการเป็น
วทิยากรอบรมใหค้วามรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

.  0.52 มากทีสุด 

 โรงเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพนัธ์กบัชุมชน 

ใหค้วามช่วยเหลือกิจกรรมชุมชนอยา่งสมาํเสมอ 
.  0.60 มาก 

 โรงเรียนสร้างความตระหนกัใหแ้ก่ผูเ้รียนในเรืองของเพศ 
ศกัดิศรีของมนุษยแ์ละชีวติครอบครัว 

.  0.57 มาก 
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ตารางที  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรทีเป็น 

   องคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล 

     เดอชาร์ตรในประเทศไทย  (ต่อ)                                          
            

ขอ้ที 
ความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ 

โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย 

ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

 โรงเรียนบูรณาการงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของ
องคก์รใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัดว้ยเจตนารมณ์              
ทีชดัเจน 

.  0.58 มาก 

 โรงเรียนสร้างวฒันธรรมใหม่ในองคก์รใหบุ้คลากรมี 

"จิตอาสา" ทาํงานเพือสังคม 
.  0.62 มาก 

 โรงเรียนมีส่วนร่วมสนบัสนุนองคก์รสาธารณกุศลเพือ
พฒันาชุมชน 

.  0.62 มาก 

 โรงเรียนเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมีบทบาท           
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

.  0.67 มาก 

 โรงเรียนสนบัสนุนแนวความคิดจิตอาสาใหเ้กิดขึน          
กบัผูเ้รียน 

.  0.57 มากทีสุด 

 โรงเรียนจดักิจกรรมพฒันาชุมชนอยา่งสมาํเสมอและ
ต่อเนือง 

.  0.65 มาก 

 โรงเรียนมีแผนปฏิบติัการประจาํปี การมีส่วนร่วม
รับผดิชอบต่อสังคมในพืนทีตงัของโรงเรียน  

.  0.64 มาก 

 โรงเรียนสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดจ้ดักิจกรรมเพือช่วยเหลือ
สังคม 

.  0.55 มากทีสุด 

 โรงเรียนสามารถแสดงบทบาทความรับผดิชอบต่อสังคม
ไดต้ามความมุ่งหวงัของชุมชน 

.  0.65 มาก 

 โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการกุศลเพือจดัหา
ทุนทรัพยส์นบัสนุนผูย้ากไร้และผูด้อ้ยโอกาสเขา้ถึง
การศึกษา 

.  0.53 มากทีสุด 
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ตารางที  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรทีเป็น 

   องคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล 

     เดอ ชาร์ตรในประเทศไทย  (ต่อ)                                         
            

ขอ้ที 
ความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ 

โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย 

ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

 โรงเรียนดาํเนินกิจกรรมเกียวกบัการแสดงความ
รับผดิชอบต่อสังคมดว้ยความสมคัรใจ 

.  0.61 มาก 

 โรงเรียนใหก้ารสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาสและผูย้ากไร้ใน
ชุมชน 

.  0.44 มากทีสุด 

 โรงเรียนอบรมและหล่อหลอมนกัเรียนสู่ความเป็นมนุษยที์
สมบูรณ์ดว้ยจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร 

.  0.48 มากทีสุด 

 โรงเรียนอบรมและหล่อหลอมนกัเรียนใหมี้ลกัษณะ 

ความเป็นผูน้าํการเปลียนแปลงในสังคม 
.  0.60 มาก 

 ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นแบบอยา่งการดาํเนินชีวติทีเตม็เปียม
ดว้ยจิตตารมณ์ของความรักและการรับใช ้

.  0.41 มากทีสุด 

 โรงเรียนจดัการศึกษาทีเป็นกระบวนการส่งเสริมศกัดิศรี
มนุษย ์สร้างคุณธรรม จริยธรรมและสันติในสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตย 

.  0.49 มากทีสุด 

 ครูและบุคลากรของโรงเรียนประพฤติปฏิบติัตน           
เป็นแบบอยา่งและเป็นทียอมรับของชุมชน 

.  0.52 มากทีสุด 

 โรงเรียนจดักิจกรรมเชิดชูบุคคลผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม
ทงัภายในและภายนอกโรงเรียน 

.  0.61 มาก 

 โรงเรียนเป็นแหล่งเสริมสร้างความรักความสามคัคีของ
ชุมชน 

.  0.59 มาก 

 โรงเรียนมีระบบการบริหารทีเอือและสนบัสนุนใหมี้
บรรยากาศตามแนวทางการพฒันาของนกัเรียนในดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

.  0.56 มากทีสุด 
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ตารางที  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรทีเป็น 

   องคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล 

     เดอ ชาร์ตรในประเทศไทย  (ต่อ)                                         
            

ขอ้ที 
ความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ 

โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย 

ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

 โรงเรียนจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถินไดส้อดคลอ้งกบัสภาพ
ชุมชนและวถีิชีวติทีเป็นจริงของนกัเรียน 

.  0.48 มากทีสุด 

 โรงเรียนสามารถพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นคนดี   
มีสุขอนามยัและรู้เท่าทนัปัญหาของสังคมและชุมชน 

.  0.52 มากทีสุด 

 โรงเรียนสร้างบรรยากาศความรักและการแบ่งปันตาม
คุณค่าพระวรสาร 

.  0.57 มาก 

 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัคิด
แยกแยะความถูกผดิไดจ้ากสถานการณ์และปัญหาที
เกิดขึน 

.  0.60 มาก 

 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้และบรรยากาศของ
ครอบครัวทีเตม็ไปดว้ยความอบอุ่น ความเขา้ใจกนั 

ใหเ้กิดขึนในห้องเรียนทุกระดบัชนั 

.  0.64 มาก 

 โรงเรียนสามารถพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะ
ต่างๆไดต้ามความตอ้งการของนกัเรียน 

.  0.64 มาก 

 ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและรู้เท่าทนั      
ต่อปัญหาสังคมปัจจุบนั 

.  0.59 มากทีสุด 

 โรงเรียนจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
แสดงออกในดา้นความคิด ความสามารถอยา่งอิสระ
ภายใตก้ารเคารพถึงคุณค่าและศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์

.  0.61 มาก 

 โรงเรียนใหก้ารสนบัสนุนและอุปการะนกัเรียน             
ดอ้ยโอกาสขาดแคลนทุนทรัพยเ์พือเขา้ถึงการศึกษา 

.  0.48 มากทีสุด 
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ตารางที  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรทีเป็น 

   องคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล 

     เดอ  ชาร์ตร ในประเทศไทย  (ต่อ)                                         
            

ขอ้ที 
ความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ 

โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย 

ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

 

 

โรงเรียนจดักิจกรรมเพือสืบสานและเสริมสร้าง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมชองชุมชน 

.  0.52 มากทีสุด 

 

 
โรงเรียนสอนแนะให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและมี
ศรัทธาต่อการเคารพและเชือถือตามระดบัอาวุโสอยา่งมี
เหตุผล 

.  0.60 มากทีสุด 

 โรงเรียนมีสวสัดิการขนัพืนฐานใหแ้ก่บุคลากร .  0.46 มากทีสุด 

 ผูบ้ริหารระดบัสูงของโรงเรียนยดึหลกัธรรมาภิบาลในการ
บริหารและการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

.  0.47 มากทีสุด 

 โรงเรียนพฒันาและเสริมแรงบุคลากรตามหลกั 

ธรรมาภิบาล 
.  0.49 มากทีสุด 

 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีระบบใหบุ้คลากรไดใ้ชศ้กัยภาพในการ
ทาํงานอยา่งเตม็ทีภายใตก้ารกระจายอาํนาจและการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 

.  0.69 มาก 

 ครูสามารถจดัการเรียนการสอนโดยบูรณาการความเชือ
ทางศาสนาไดก้บัทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

.  0.62 มากทีสุด 

 โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นอนุรักษสิ์งแวดลอ้มและ
ประหยดัพลงังาน 

.  0.68 มาก 

 โรงเรียนปฏิรูปแนวทางในการออกขอ้สอบมาตรฐาน .  0.58 มาก 

 โรงเรียนสร้างบรรยากาศโรงเรียนตามจิตตารมณ์ 

พระวรสาร โดยมีความสุภาพและเรียบง่าย 
.  0.43 มากทีสุด 

 โรงเรียนปลูกฝังใหน้กัเรียนเป็นผูใ้ห ้ รู้จกัการแบ่งปัน .  0.49 มากทีสุด 
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ตารางที  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรทีเป็น 

   องคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล 

     เดอ  ชาร์ตร ในประเทศไทย  (ต่อ)                                         
            

ขอ้ที 
ความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ 

โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย 

ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

 โรงเรียนจดัการเรียนการสอนทีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคน 
ทุกชันเรียน  ตระหนักในคุณค่าของตนมีพัฒนาการ  
ทีครอบคลุมทุกมิ ติทัง ร่างกายสติปัญญา  จิตใจและ  
จิตวญิญาณ 

.  0.57 มากทีสุด 

 โรงเรียนมีบทบาทในฐานะผูส้อนแนะและให้คาํปรึกษา
การอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภยัและเอืออาทรระหว่างกัน  
ของชุมชน 

.  0.56 มาก 

 โรงเรียนจดักิจกรรมเพือให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล
สถานทีและพฒันาสถานทีสาธารณะประโยชน์ 

.  0.63 มากทีสุด 

 โรงเรียนใช้ผลการประเมินเพือพัฒนาและปรับปรุง  
การเรียนการสอน 

.  0.56 มากทีสุด 

 โรงเ รียนจัดกิจกรรมการเ รียนการสอนให้นัก เ รียน
ตระหนกัถึงความสาํคญัของสิงแวดลอ้ม 

.  0.57 มากทีสุด 

 โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และ
บริการชุมชน 

.  0.72 มาก 

 โรงเรียนจดัระบบการเรียนรู้ให้นกัเรียนสามารถบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรมในการสร้างองคค์วามรู้ดา้นศาสตร์และ
ศิลป์ 

.  0.50 มากทีสุด 

 โรงเรียนจดักิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้เขม้แข็ง
และทวัถึงโดยมีการจดัเก็บขอ้มูลทีจาํเป็นของนกัเรียนทุก
ระดบัชนัเป็นรายบุคคล 

.  0.61 มากทีสุด 
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ตารางที  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรทีเป็น 

   องคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล 

     เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  (ต่อ)                                         
            

ขอ้ที 
ความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ 

โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย 

ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

 โรงเรียนพฒันานกัเรียนใหมี้ความสามารถในการหาแหล่ง
เรียนรู้และศึกษาคน้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง 

.  0.62 มาก 

 โรงเรียนสามารถพฒันานกัเรียนใหมี้ความสามารถ 

ในการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหาได ้

.  0.58 มาก 

 โรงเรียนจดัใหมี้แผนงานกิจกรรมเสริมหลกัสูตรทีมุ่ง
ส่งเสริมพฒันาการของนกัเรียนทุกดา้น 

.  0.57 มากทีสุด 

 โรงเรียนมีผูบ้ริหารเป็นผูน้าํการเปลียนแปลงทีจะทาํให้
โรงเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

.  0.48 มากทีสุด 

 โรงเรียนพฒันาตนใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้และศูนย์
การเรียนรู้ของชุมชน 

.  0.52 มากทีสุด 

 ครูมีความสามารถในสอนแนะนกัเรียนใหส้ามารถใช้
เนือหาเพือชีวติประจาํวนั 

.  0.56 มากทีสุด 

 โรงเรียนสามารถพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นผูรู้้เหตุและผล .  0.55 มาก 

 โรงเรียนมีการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศครอบคลุม 

ทุกดา้นและเป็นปัจจุบนั 

.  0.61 มาก 

 โรงเรียนจดัทาํระบบการประกนัคุณภาพภายในเป็นที
ยอมรับของชุมชน 

.  0.53 มากทีสุด 

 โรงเรียนปลูกฝังใหผู้เ้รียนมุ่งมนัในอุดมการณ์และปฏิบติั
ตนเป็นผูรั้บใชที้ดีตามแบบอยา่งของนกับุญเปาโล 

.  0.47 มากทีสุด 

 บุคลากรมีความมุ่งมนัแน่วแน่ในอุดมการณ์และปฏิบติัตน
เป็นผูรั้บใชที้ดีตามจิตตารมณ์ของนกับุญเปาโล 

.  0.52 มากทีสุด 
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ตารางที  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรทีเป็น 

   องคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล 

     เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  (ต่อ)                                         
            

ขอ้ที 
ความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ 

โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย 

ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

 โรงเรียนพฒันาตนเองอยา่งเป็นระบบและเป็นไปอยา่ง
ต่อเนือง 

.  0.54 มากทีสุด 

 โรงเรียนจดัการศึกษาโดยมุ่งเนน้การมีระเบียบวนิยั   
การปฏิบติัตามระเบียบกฎหมายและการเคารพต่อ            
สิทธิหนา้ทีของผูอื้น  

.  0.68 มาก 

 ผูบ้ริหารโรงเรียนผลกัดนัแผนปฏิบติัการประจาํปีสู่           
การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

.  0.48 มากทีสุด 

 โรงเรียนปลูกฝังระเบียบวนิยัคุณธรรมจริยธรรมใหเ้กิดกบั
นกัเรียนอยา่งยงัยนืโดยการฝึกใหเ้กิดเป็นนิสัยติดตวั 

.  0.54 มากทีสุด 

 โรงเรียนจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนรู้จกัและเขา้ถึงสัจธรรม    
อนัสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย ์

.  0.55 มากทีสุด 

 โรงเรียนร่วมกบัชุมชนจดักิจกรรมเสริมสร้างความรัก
ความสามคัคีระหวา่งบุคคลในชุมชน 

.  0.65 มาก 

 โรงเรียนมีการบริหารจดัการโดยการกระจายอาํนาจ      
ภายใตก้รอบความรับผดิชอบ 

.  0.50 มากทีสุด 

 โรงเรียนจดักิจกรรมทางวชิาการเพือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
สาํคญัใหก้บัชุมชนไดรั้บทราบ 

.  0.59 มาก 

 โรงเรียนใหก้ารบริการทางการศึกษากบัสมาชิกของชุมชน
อยา่งมีคุณภาพ 

.  0.61 มาก 

 โรงเรียนสามารถประสานความร่วมมือระหวา่งสถาบนั
และหน่วยงานต่างๆในชุมชน 

4.21 0.65 มาก 
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ตารางที  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรทีเป็น 

   องคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล 

     เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  (ต่อ)                                         
            

ขอ้ที 
ความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ 

โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย 

ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

 โรงเรียนส่งเสริมการสร้างสัมพนัธภาพที ดีระหวา่งครู
นกัเรียนผูป้กครองและชุมชน 

4.48 0.63 มาก 

 โรงเรียนพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูมี้จิตสาธารณะและเสียสละ
เพือส่วนรวม 

4.49 0.53 มาก 

 โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้มีอาคาร
สถานทีเหมาะสม 

4.61 0.54 มากทีสุด 

 โรงเรียนสร้างเครือข่ายในการแบ่งปันความรู้ 4.33 0.60 มาก 

 ครูมีความพร้อมทีจะอุทิศตนในการจดัการเรียนรู้ดว้ย
วธีิการต่างๆเพือให้นกัเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของ
การจดัการศึกษาของโรงเรียน 

4.48 0.56 มาก 

 ครูเป็นแบบอยา่งทีดีของนกัเรียนดูแลเอาใจใส่นกัเรียน
อยา่งใกลชิ้ดและสมาํเสมอ 

4.64 0.50 มากทีสุด 

 โรงเรียนสร้างความตระหนกัให้ครูและนกัเรียนใช้
ทรัพยากรทุกชนิดอยา่งคุม้ค่า   

4.50 0.57 มากทีสุด 

 โรงเรียนพฒันาการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมความมีวนิยัความรับผดิชอบต่อหนา้ที ในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ 

4.63 0.50 มากทีสุด 

 โรงเรียนมีการสร้างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานแก่
บุคลากร 

4.77 0.41 มากทีสุด 

 โรงเรียนพฒันาและจดัหาสือการสอนทีมีคุณภาพเพือ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

4.60 0.53 มากทีสุด 
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ตารางที  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรทีเป็น 

   องคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล 

     เดอชาร์ตรในประเทศไทย  (ต่อ)                                          
            

ขอ้ที 
ความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ 

โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย 

ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

 โรงเรียนจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจาํปีครู  บุคลากร
และนกัเรียน 

4.68 0.52 มากทีสุด 

 โรงเรียนกระตุน้ให้นกัเรียนทุกคนตระหนกัถึงคุณค่าของ
พลังงานสามารถตัดสินใจเลือกใช้พลังงานอย่างถูกวิธี  
ทัง ทีโรง เ รียนและทีบ้านซึง เป็นการนําความ รู้ลง สู่  
การปฏิบติัจริง 

4.48 0.51 มาก 

 โรงเรียนส่งเสริมให้ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีดีใน
การดําเนินชีวิตด้วยหลักความเชือความศรัทธาและ  
ความรัก 

4.64 0.50 มากทีสุด 

 โรงเรียนปลูกฝังและส่งเสริมให้ผูเ้รียนเคารพในศกัดิศรี
คุณค่าของตนและผูอื้น 

4.65 0.53 มากทีสุด 

 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู ้เ รียนแสดงออกด้านความคิด
ความสามารถอย่างอิสระโดยเคารพศกัดิศรีของความเป็น
มนุษย ์

4.54 0.55 มากทีสุด 

 โรงเรียนจดักิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกซึงทกัษะ  
และความคิดสร้างสรรคข์องตน 

4.56 0.54 มากทีสุด 

 โรง เ รี ยนจัด กิ จกรรม เพื อ สืบสานและ เส ริมส ร้ า ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมชองชุมชน 

4.64 0.51 มากทีสุด 

 โรงเรียนมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้สามารถนาํคุณค่าของความดี 
ความรู้ และทกัษะความสามารถต่างๆ ทีไดรั้บการฝึกฝน
นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

4.43 0.53 มาก 
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ตารางที  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรทีเป็น 

   องคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล 

     เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  (ต่อ)                                         
            

ขอ้ที 
ความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ 

โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย 

ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

 ผูเ้รียนไดรั้บการอบรมและส่งเสริมความเชือตามหลกั
ศาสนาทีตนนบัถือไปสู่การดาํเนินชีวิตทีแทจ้ริง 

4.57 0.50 มากทีสุด 

 โรงเรียนพฒันาหลกัสูตรการสร้างทกัษะชีวติ 

เพือการอยูร่อดในสังคม 
4.32 0.55 มาก 

 ครูปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งในเรืองการรักและรับใช ้
ทาํงานดว้ยความเสียสละและอุทิศตนเพือศิษย  ์

4.58 0.50 มากทีสุด 

 โรงเรียนจดัระบบพฒันาส่งเสริมใหก้าํลงัใจ ติดตามและ
ประเมินอยา่งเป็นระบบและชดัเจน 

4.37 0.59 มาก 

 โรงเรียนปลูกฝัง และส่งเสริมความรับผดิชอบ โดยให้
นกัเรียนมีส่วนช่วยเป็นผูช่้วยพิธีกรรมต่าง ๆ  

4.47 0.52 มาก 

 โรงเรียนจดักิจกรรมปลูกฝังค่านิยมการรักและรับใช ้
ส่งเสริมการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 

4.55 0.53 มากทีสุด 

 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมี
วจิารณญาณเท่าทนัต่อปัญหาในสังคม 

4.56 0.58 มากทีสุด 

 โรงเรียนใหก้ารศึกษาอบรมดว้ยความรัก ส่งผลใหผู้เ้รียนมี
คุณธรรมจริยธรรมทีดีงาม 

4.52 0.55 มากทีสุด 

 โรงเรียนเสริมสร้างความเป็นหนึงเดียวกนัโดยไม่มีการ
แบ่งแยกชนชนัศาสนา ฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจ 

4.48 0.50 มาก 

 โรงเรียนสามารถบูรณาการหลกัสูตรเนือหารายวชิาและ
กิจกรรมการเรียนการสอนไดส้อดคลอ้งกบัหลกัการความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

4.52 0.53 มากทีสุด 
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ตารางที  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรทีเป็น 

   องคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล 

     เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  (ต่อ)                                         
            

ขอ้ที 
ความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ 

โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย 

ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเ รียนรู้จักและ  
เขา้ใจถึงความพอเพียงของวถีิชีวติ 

.  0.49 มากทีสุด 

 โรงเรียนจดักิจกรรมรณรงค์ให้ชุมชนมีความตระหนัก  
ในการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและกติกา   
ของสังคม 

.  0.53 มาก 

 โรงเรียนมีการนําผลการประเมิน  มาปรับปรุง  และ
พฒันาการวดัผล ประเมินผลการใหมี้ประสิทธิภาพ 

ยงิๆ ขึน 

.  0.55 มากทีสุด 

 โ ร ง เ รี ย น มี บทบ าท ใน ก า ร รั บ ผิ ด ช อบ ต่ อสั ง ค ม  
ดว้ยการมุ่งเนน้การดูแลสุขอนามยั 

.  0.56 มากทีสุด 

 โรง เ รียนมี ส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมเสริมส ร้าง  
ความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 

.  0.59 มาก 

 โ ร ง เ รี ย น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ทํ า ง า น ร่ ว ม กับ ผู ้ อื น เ น้ น  
ความรับผดิชอบต่อหนา้ทีและมีความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั 

.  0.50 มากทีสุด 

 โรงเรียนให้ความสําคญักบัการป้องกนัและแกปั้ญหาของ
โลกสมยัใหม่ในการอยู่ร่วมกนัอย่างขาดความเคารพและ
เอืออาทรต่อกันความตระหนักในเรืองของเพศ ศกัดิศรี  
ของมนุษยแ์ละชีวติครอบครัว 

.  0.49 มากทีสุด 

 โรงเ รียนมีการสือสารและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ  
สู่การปฏิบติัทวัทงัโรงเรียน 

.  0.50 มากทีสุด 
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ตารางที  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรทีเป็น 

   องคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล 

     เดอชาร์ตรในประเทศไทย  (ต่อ)                                          
            

ขอ้ที 
ความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ 

โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อลเดอชาร์ตร ในประเทศไทย 

ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 

( ) 

ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบั 

 โรงเรียนจดัสรรทรัพยากรดา้นการเงินและดา้นอืนๆ        
ใหเ้หมาะสมเพียงพอและพร้อมใชเ้พือใหก้ารปฏิบติัตาม
แผนปฏิบติัการบรรลุผลสาํเร็จ 

.  0.51 มากทีสุด 

 โรงเรียนจดัทาํสมุดบนัทึกของหายไดคื้นเพือปลูกจิตสาํนึก
เรืองความซือสัตย ์

.  

 

0.48 มากทีสุด 

 

จากตารางที  5   พบว่า   โดยภาพรวมขอ้คาํถามทงั 3   ขอ้  มีค่ามชัฌิมเลขคณิต  ( )      
อยูร่ะหวา่ง  .   -  .    แสดงวา่  ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความคิดเห็นเกียวกบัค่าระดบัของตวัแปรโดยเฉลีย
ตงัแต่ระดบัมากถึงมากทีสุด   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง  .  -  .   แสดงว่า     
กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อตวัแปรสอดคล้องกนั   โดยมีตวัแปรทีมีค่ามชัฌิมเลขคณิต  ( )        
มากทีสุด  คือ ตัวแปรที   ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นแบบอย่างการดําเนินชีวิตทีเต็มเปียมด้วย            
จิตตารมณ์ของความรักและการรับใช้  มีค่ามชัฌิมเลขคณิต  ( ) .   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  .   แสดงว่าผูใ้ห้ขอ้มูลมีความคิดเห็นแตกต่างกนัในระดบัน้อย  รองลงมาคือตวัแปรที   
โรงเรียนเน้นให้ครูและบุคลากรประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของสังคม  มีค่ามชัฌิมเลขคณิต       
( ) .   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) .  และตวัแปรที 101 โรงเรียนมีการสร้างขวญัและ
กาํลงัใจในการปฏิบติังาน   แก่บุคลากรมีค่ามชัฌิมเลขคณิต  ( ) 4.77  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 0.41 และตวัแปรทีมีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยทีสุด คือ  ตวัแปรที   โรงเรียนจดักระบวนการ
เรียนรู้เชิงปฏิบติัมากกว่าทฤษฎี มีค่ามชัฌิมเลขคณิต  ( ) .   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  

.    แสดงวา่ผูใ้หข้อ้มูลมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยูใ่นระดบันอ้ย  เมือพิจารณาจาํนวนของระดบั
ขอ้เท็จจริง   พบว่า  ขอ้เท็จจริงอยู่ในระดบัมาก  ขอ้  คิดเป็นร้อยละ .   และระดบัมากทีสุด     

  ขอ้  คิดเป็นร้อยละ .    
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 . .    ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อลเดอชาร์ตร ในประเทศไทย 

           การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis)โดยใชโ้ปรแกรม
สําเร็จรูป  ขอ้ตกลงเบืองตน้ทีสําคญั คือ การตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้มูลในการวิเคราะห์
องคป์ระกอบ  นอกจากนนัยงัมีการตรวจสอบโดยใช้สถิติทดสอบ  ซึงในทีนีใช้การตรวจสอบโดย
สถิติ  ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนั  โดยพิจารณาจากค่า KMO and Bartlett’s test โดยค่า Kaiser-

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA) อยู่ระหว่าง  ถึง   และสถิติทดสอบ 
Bartlett’s Test of Sphericity ใช้ทดสอบตวัแปรต่างๆ ว่ามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ จากการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบไดผ้ลดงัตารางที  
 

ตารางที      แสดงค่า KMO-Meyer-Olkin  Measure  of  Sampling  Adequacy 
 

 Kaiser-Meyer-Olkin  Measure  of  Sampling  Adequacy .862  

 Bartlett’s Test of  Sphericity Approx. Chi-Square  24392.024  

  df 8385  

  Sig. .000  

     

      จากตารางที    ผลการทดสอบ KMO ของขอ้มูลชุดทีเก็บไดจ้ากการวิจยั  ไดเ้ท่ากบั 
.862  ซึงไคเซอร์และไรซ์ (Kaiser  and  Rice) ไดท้าํการศึกษาค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling) ในการวดัความเหมาะสมของข้อมูลว่าควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องคป์ระกอบหรือไม่  และไดส้รุปว่า  ถา้ค่า  KMO ≥  .   แสดงว่าขอ้มูลชุดนนัสามารถใชก้าร
วิเคราะห์องคป์ระกอบไดดี้  และจาก Bartlett’s Test of Sphericityมีค่า Chi-Square มีนยัสําคญั     
ทางสถิติ แสดงว่า แมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรมีความสัมพนัธ์ ทาํให้ขอ้มูลสามารถนําไป
วเิคราะห์ต่อไปได ้
 การวเิคราะห์ในขนัตอนนีใชก้ารสกดัองคป์ระกอบ (factor  extraction)  ดว้ยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบหลกั(Principal Component Analysis : PCA)  ด้วยการหมุนแกนแบบตงัฉาก                 
(orthogonal  rotation)   และการหมุนแกนองคป์ระกอบดว้ยวิธีวาริแมกซ์ ( varimax  rotation )  โดย
ข้อตกลงเบืองต้นในการศึกษาครังนีใช้เกณฑ์การเลือกองค์ประกอบดังนี   ) มีค่านําหนัก
องคป์ระกอบตงัแต่ .  ขึนไป  ตามที แฮร์และคณะ ( Hair  et.al. ) กล่าววา่  นาํหนกัองคป์ระกอบ
ที .  ขึนไปเป็นค่านาํหนกัทีมีนยัสาํคญัในทางปฏิบติั  ) มีค่าไอเก็น(eigenvalues) มากกวา่ 1   
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ตามเกณฑ์ของไคเซอร์(Kaiser’s  criterion) และ ) มีตวัแปรอธิบายองค์ประกอบมากกว่า  ตวั     
ขึนไป  เมือพิจารณาตามเกณฑ์ดงักล่าว  ไดจ้าํนวนองคป์ระกอบและค่าความแปรปรวนของตวัแปร  
ดงัตารางที   
 

ตารางที     แสดงองคป์ระกอบ  ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความ    
                   แปรปรวนสะสมในองคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ 

                   โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ   ชาร์ตร ในประเทศไทย 
 

องคป์ระกอบ 

(component ) 

Initial  eigenvalues Rotation  Sums  of  Squared  Loading 

ค่าความ
แปรปรวนของ

ตวัแปร   
(eigenvalues) 

ค่าความ
แปรปรวน 

ร้อยละ 

(% of variance) 

ค่าความ
แปรปรวนสะสม

ร้อยละ 
(cumulative% ) 

ค่าความ
แปรปรวนของ

ตวัแปร   
(eigenvalues) 

ค่าความ
แปรปรวน 
ร้อยละ 

(% of variance) 

ค่าความ
แปรปรวน
สะสมร้อยละ 
(cumulative % ) 

 42.126 32.404 32.404 14.850 11.423 11.423 

 4.653 3.579 35.983 8.544 6.573 17.996 

 4.340 3.339 39.322 5.057 3.890 21.886 

 3.187 2.451 41.773 4.984 3.834 25.720 

 2.992 2.301 44.075 4.567 3.513 29.233 

 2.721 2.093 46.168 4.553 3.502 32.735 

 2.561 1.970 48.138 3.956 3.043 35.779 

 2.306 1.774 49.912 3.728 2.868 38.646 

 2.157 1.659 51.571 3.054 2.349 40.995 

 2.024 1.557 53.128 2.780 2.139 43.134 

 1.970 1.515 54.643 2.573 1.979 45.113 

 1.925 1.481 56.124 2.429 1.869 46.982 

 1.811 1.393 57.517 2.345 1.804 48.786 

 1.747 1.344 58.861 2.338 1.799 50.584 

5 1.661 1.277 60.138 2.322 1.786 52.371 

6 1.636 1.259 61.397 2.266 1.743 54.113 

7 1.597 1.229 62.626 2.202 1.694 55.807 

8 1.497 1.152 63.777 2.150 1.654 57.461 
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ตารางที     แสดงองคป์ระกอบ  ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความ    
                   แปรปรวนสะสมในองคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ 

                   โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ   ชาร์ตร ในประเทศไทย  (ต่อ)   
 

องคป์ระกอบ 

(component ) 

Initial  eigenvalues Rotation  Sums  of  Squared  Loading 

ค่าความ
แปรปรวนของ

ตวัแปร   
(eigenvalues) 

ค่าความ
แปรปรวน 

ร้อยละ 

(% of variance) 

ค่าความ
แปรปรวนสะสม

ร้อยละ 
(cumulative% ) 

ค่าความ
แปรปรวนของ

ตวัแปร   
(eigenvalues) 

ค่าความ
แปรปรวน 
ร้อยละ 

(% of variance) 

ค่าความ
แปรปรวน
สะสมร้อยละ 
(cumulative % ) 

19 1.481 1.140 64.917 2.118 1.629 59.090 

0 1.443 1.110 66.027 2.109 1.623 60.713 

 1.363 1.048 67.076 2.081 1.601 62.313 

 1.303 1.003 68.078 1.992 1.532 63.845 

 1.251 0.962 69.041 1.984 1.527 65.372 

 1.214 0.934 69.975 1.924 1.480 66.852 

 1.194 0.918 70.893 1.845 1.419 68.271 

 1.139 0.876 71.769 1.840 1.415 69.687 

 1.13 0.873 72.643 1.792 1.378 71.068 

 1.11 0.855 73.498 1.790 1.377 72.442 

 1.06 0.821 74.319 1.754 1.349 73.791 

 1.01 0.782 75.101 1.704 1.311 75.101 

 จากตารางที      พบวา่ องคป์ระกอบทีมีค่าไอเกนมากกวา่   ทงัหมด  30  องคป์ระกอบ 
และสามารถอธิบายความแปรปรวนขององคป์ระกอบไดร้้อยละ 75.101    แต่เมือพิจารณาตามเกณฑ์
การคดัเลือกองคป์ระกอบทีมีค่านาํหนกัองคป์ระกอบตงัแต่  .   ขึนไป  มีค่าไอเก็น (eigenvalues)  
มากกวา่   และมีตวัแปรอธิบายองคป์ระกอบมากกวา่    ตวัขึนไป  พบวา่มีเพียง    องคป์ระกอบ  
ทีมีทีมีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑ์ทีกาํหนด  คือ  องค์ประกอบที  1 –  แต่องค์ประกอบอืนๆ อีก 

  องคป์ระกอบ  ขาดคุณสมบติัตามเกณฑ์จึงไม่เขา้ข่ายการวิจยัสําหรับองคป์ระกอบทีมีคุณสมบติั
ตามเกณฑ์    องค์ประกอบ  เมือหมุนแกนแลว้องค์ประกอบที  มีค่าไอเกนสูงสุดเท่ากบั .   
สามารถอธิบายความแปรปรวนทงัหมดได้ร้อยละ  11.423  องค์ประกอบที   มีค่าไอเกน  8.544  
สามารถอธิบายความแปรปรวนทงัหมดได้ร้อยละ 6.573  องค์ประกอบที 3  มีค่าไอเกน .  
สามารถอธิบายความแปรปรวนทงัหมดไดร้้อยละ 3.890  และองค์ประกอบอืนๆมีค่าไอเกนและ



 211 

ความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนทงัหมดค่อยๆลดลงตามลาํดบั  และองค์ประกอบทีมี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ทีกําหนดคือ  องค์ประกอบที  –   พบว่า  สามารถอธิบายความ
แปรปรวนทงัหมดไดร้้อยละ .  
 

ตารางที   แสดงนาํหนกัองคป์ระกอบ และตวัแปรทีอธิบายในแต่ละองคป์ระกอบหลงัหมุนแกน 
 

ตวั
แปร 

นาํหนกัองคป์ระกอบ 

กลุ่มที  กลุ่มที  กลุ่มที  กลุ่มที  กลุ่มที  กลุ่มที  กลุ่มที 7 

 .        
 .        
 .        
 .        
 .        

 .618       
 .609       
 .604       
 .604       
 .577       

 .574       
 .567       

 .559       
 .559       

 .540       
 .527       

 .516       
 .511       

 .501       
29  .668      
30  .654      
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ตารางที  แสดงนาํหนกัองคป์ระกอบ และตวัแปรทีอธิบายในแต่ละองคป์ระกอบหลงัหมุนแกน  (ต่อ) 
  

ตวั
แปร 

นาํหนกัองคป์ระกอบ 

กลุ่มที  กลุ่มที  กลุ่มที  กลุ่มที  กลุ่มที  กลุ่มที  กลุ่มที 7 

27  .616      
34  .585      
33  .569      
66  .546      
32  .546      
31  .522      
96   .646     
92   .626     
91   .603     
90   .575     
69   .538     
93   .506     

112    .685    
117    .590    
110    .526    

8     .687   
5     .552   

15     .535   
68      .735  
60      .557  
99      .549  
56       .635 

58       .592 

57       .517 
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จากตารางที     พบว่า  องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา    
ของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร ในประเทศไทยตามเกณฑ์การคดัเลือกองคป์ระกอบ
มี     องคป์ระกอบ  คือ  องคป์ระกอบที  จาํนวน  ตวัแปร องคป์ระกอบที  จาํนวน    ตวัแปร        
องค์ประกอบที    จาํนวน   ตวัแปร  องค์ประกอบที   จาํนวน  ตวัแปร  องค์ประกอบที     
จาํนวน   ตวัแปร  องคป์ระกอบที    จาํนวน    ตวัแปร และองคป์ระกอบที    จาํนวน    ตวัแปร           

เพือความสะดวกในการเรียกชือองคป์ระกอบทีมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ทีกาํหนดผูว้ิจยัไดต้งัชือ
แต่ละองคป์ระกอบดงัตารางที      และมีรายละเอียดแต่ละองคป์ระกอบ ดงัตารางที    -  

 

ตารางที   แสดงองคป์ระกอบของความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือ 

                  ภคินีเซนตป์อล  เดอ   ชาร์ตร ในประเทศไทย 
 

ลาํดบัที องคป์ระกอบ 
จาํนวน 

ตวัแปร 

ค่านาํหนกัองคป์ระกอบ 

(  factor  loading ) 
1 องคป์ระกอบที    19 .501 - .728 

2 องคป์ระกอบที   8 .522 - .668 

3 องคป์ระกอบที   6 .506  - .646 
4 องคป์ระกอบที   3 .526 - .685 

5 องคป์ระกอบที    .535 -  .687 

6 องคป์ระกอบที    .549  -  .735 

7 องคป์ระกอบที    .517  -  .635 

รวม 45 .   -  .   

   

จากตารางที 9   พบวา่  องคป์ระกอบทีมีคุณสมบติัตามเกณฑที์กาํหนดจาํนวน      
องค์ประกอบโดยองค์ประกอบที   มีจาํนวนตวัแปรทีอธิบายองค์ประกอบ    ตวัแปร  มีค่า
นําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .  - .    องค์ประกอบที   มีจาํนวนตัวแปรทีอธิบาย
องค์ประกอบ    ตวัแปร  มีค่านาํหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  .   -  .    องค์ประกอบที       
มีจาํนวนตวัแปรทีอธิบายองคป์ระกอบ  ตวัแปร  มีค่านาํหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง  .506   -  .646   

องค์ประกอบที   มีจาํนวนตวัแปรทีอธิบายองค์ประกอบ     ตวัแปร  มีค่านาํหนกัองค์ประกอบ   
อยูร่ะหวา่ง .526  -  .685 องคป์ระกอบที    มีจาํนวนตวัแปรทีอธิบายองคป์ระกอบ    ตวัแปร                   
มีค่านาํหนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .535 - .687 องค์ประกอบที   มีจาํนวนตวัแปรทีอธิบาย
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องคป์ระกอบ    ตวัแปร  มีค่านาํหนกัองค์ประกอบอยูร่ะหวา่ง  .549  - .735   องคป์ระกอบที          
มีจาํนวนตวัแปรทีอธิบายองค์ประกอบ    ตวัแปร  มีค่านาํหนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง  .517 - .635 

องค์ประกอบรวมมีจํานวนตัวแปรทีอธิบายองค์ประกอบทังสิน    ตัวแปร  มีค่านําหนัก
องคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง  .  - .  
 

ตารางที      แสดงองคป์ระกอบที   
 

ที ตวัแปร ขอ้ความ 
นาํหนกั 

องคป์ระกอบ 

 106 
โรงเรียนปลูกฝังและส่งเสริมใหผู้เ้รียนเคารพในศกัดิศรีคุณค่า
ของตนและผูอื้น 

.728 

 120 
โรงเรียนสามารถบูรณาการหลกัสูตรเนือหารายวชิาและกิจกรรม    
การเรียนการสอนไดส้อดคลอ้งกบัหลกัการความรับผดิชอบต่อสังคม 

.678 

 105 
โรงเรียนส่งเสริมใหผู้เ้รียนปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีในการ
ดาํเนินชีวติดว้ยหลกัความเชือความศรัทธาและความรัก 

.655 

 111 
ผูเ้รียนไดรั้บการอบรมและส่งเสริมความเชือตามหลกัศาสนาที
ตนนบัถือไปสู่การดาํเนินชีวิตทีแทจ้ริง 

.653 

 121 
โรงเรียนจดักระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนรู้จกัและเข้าใจถึง
ความพอเพียงของวถีิชีวติ 

.644 

 050 
ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและรู้เท่าทนัต่อปัญหา
สังคมปัจจุบนั 

.618 

 051 

โรงเรียนจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
แสดงออกในดา้นความคิด ความสามารถอยา่งอิสระภายใตก้าร
เคารพถึงคุณค่าและศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์

.609 

 094 
โรงเรียนพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูมี้จิตสาธารณะและเสียสละเพือ
ส่วนรวม 

.604 

 107 
โรงเรียนส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสดงออกดา้นความคิดความสามารถ
อยา่งอิสระโดยเคารพศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์

.604 

 116 
โรงเรียนจดักิจกรรมปลูกฝังค่านิยมการรักและรับใช ้ส่งเสริม
การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 

.577 
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ตารางที      แสดงองคป์ระกอบที   (ต่อ) 

ที ตวัแปร ขอ้ความ 
นาํหนกั 

องคป์ระกอบ 

 044 
โรงเรียนจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถินได้สอดคล้องกับสภาพชุมชน
และวถีิชีวติทีเป็นจริงของนกัเรียน 

.574 

 102 
โรงเรียนพฒันาและจดัหาสือการสอนทีมีคุณภาพเพือพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

.567 

 086 
โรงเรียนปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับ
นกัเรียนอยา่งยงัยนืโดยการฝึกใหเ้กิดเป็นนิสัยติดตวั 

.559 

 100 

โรงเรียนพัฒนาการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมความมีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ 

.559 

 087 
โรงเรียนจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนรู้จกัและเขา้ถึงสัจธรรมอนัสูงส่ง
แห่งความเป็นมนุษย ์

.540 

 128 
โรงเรียนมีการสือสารและถ่ายทอดแผนปฏิบติัการสู่การปฏิบติั
ทวัทงัโรงเรียน 

.527 

 097 

ครูมีความพร้อมทีจะอุทิศตนในการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ต่างๆเพือให้นัก เ รียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

.516 

 109 
โรงเรียนจดักิจกรรมเพือสืบสานและเสริมสร้างขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวฒันธรรมชองชุมชน .511 

 089 
โรงเรียนมีการบริหารจดัการโดยการกระจายอาํนาจภายใตก้รอบ
ความรับผดิชอบ 

.501 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร  (eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

14.850 

11.423 

 
 จากตารางทื    พบว่า องค์ประกอบที    อธิบายดว้ยตวัแปรสําคญัจาํนวน  19  ตวัแปร
หลงัหมุนแกนมีค่านาํหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (factor   loading) อยูร่ะหวา่ง  .728  -  .501 มีค่า
ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั .   และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 11.423 ซึงเมือ
เทียบค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบอืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมีความสําคญัเป็นอดัับ 1 
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กล่าวคือ ตวัแปรทงั 19  ตวัแปร  เป็นตวัแปรทีร่วมกนัอธิบายองคป์ระกอบนีไดดี้ทีสุด  และเมือแยก
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ตวัแปร  “ โรงเรียนปลูกฝังและส่งเสริมให้ผูเ้รียนเคารพในศกัดิศรี  
คุณค่าของตนและผูอื้น”  มีค่านาํหนกัองคป์ระกอบมากทีสุด  .728  สําหรับตวัแปร  “โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการโดยการกระจายอํานาจภายใต้กรอบความรับผิดชอบ ”  พบว่ามีค่านําหนัก
องคป์ระกอบนอ้ยทีสุด  คือ  .501 และผูว้จิยัจึงตงัชือองคป์ระกอบนีวา่ “การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ” 
 
 

ตารางที       แสดงองคป์ระกอบที   
 

ที ตวัแปร ขอ้ความ 
นาํหนกั 

องคป์ระกอบ 

 029 โรงเรียนจดักิจกรรมพฒันาชุมชนอยา่งสมาํเสมอและต่อเนือง .668 

 030 
โรงเรียนมีแผนปฏิบติัการประจาํปี การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมในพืนทีตงัของโรงเรียน  

.654 

 027 
โรงเรียนเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมชุมชน 

.616 

 034 
โรงเรียนดาํเนินกิจกรรมเกียวกบัการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมดว้ยความสมคัรใจ 

.585 

 033 
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการกุศลเพือจดัหาทุน
ทรัพยส์นบัสนุนผูย้ากไร้และผูด้อ้ยโอกาสเขา้ถึงการศึกษา 

.569 

 066 
โรงเรียนจดักิจกรรมเพือใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล
สถานทีและพฒันาสถานทีสาธารณะประโยชน์ 

.546 

 032 
โรงเรียนสามารถแสดงบทบาทความรับผดิชอบต่อสังคมได้
ตามความมุ่งหวงัของชุมชน 

.546 

 031 
โรงเรียนสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดจ้ดักิจกรรมเพือช่วยเหลือ
สังคม 

.522 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร  ( eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน ( percent of variance ) 

.  

.  
 

 จากตารางที   พบว่า   องค์ประกอบที    อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจาํนวน    ตวัแปร
หลงัหมุนแกนมีค่านาํหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ ( factor  loading )อยูร่ะหวา่ง .668 - .522  มีค่า
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ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 8.544  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั  6.573  ซึงเมือ
เทียบค่าความแปรปรวนขององคป์ระกอบอืนๆ พบวา่ องคป์ระกอบนีมีความสาํคญัเป็นอนัดบั 2   
กล่าวคือ ตวัแปรทงั   ตวัแปร  เป็นตวัแปรทีร่วมกนัอธิบายองคป์ระกอบนีไดดี้ทีสุด  และเมือแยก
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ตวัแปร  “ โรงเรียนจดักิจกรรมพฒันาชุมชนอยา่งสมาํเสมอและต่อเนือง” 
มีค่านาํหนกัองค์ประกอบมากทีสุด  .668    สําหรับตวัแปร “โรงเรียนสนบัสนุนให้นกัเรียนไดจ้ดั
กิจกรรมเพือช่วยเหลือสังคม” พบว่ามีค่านาํหนกัองค์ประกอบน้อยทีสุด  คือ  .   และผูว้ิจยัจึง     
ตงัชือองคป์ระกอบนีวา่  “การจดักิจกรรมเพือสังคม” 
 
ตารางที      แสดงองคป์ระกอบที 3 
 

ที ตวัแปร ขอ้ความ 
นาํหนกั 

องคป์ระกอบ 

1 096 โรงเรียนสร้างเครือข่ายในการแบ่งปันความรู้ .646 

2 092 
โรงเรียนสามารถประสานความร่วมมือระหว่างสถาบนัและ
หน่วยงานต่างๆในชุมชน 

.626 

3 091 
โรงเรียนใหก้ารบริการทางการศึกษากบัสมาชิกของชุมชนอยา่ง
มีคุณภาพ 

.603 

4 090 
โรงเรียนจดักิจกรรมทางวชิาการเพือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
สาํคญัใหก้บัชุมชนไดรั้บทราบ 

.575 

5 069 
โรงเรียนเป็นแหล่งวทิยาการในการแสวงหาความรู้และบริการ
ชุมชน 

.538 

6 093 
โรงเรียนส่งเสริมการสร้างสัมพนัธภาพที ดีระหวา่งครูนกัเรียน
ผูป้กครองและชุมชน 

.506 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร  ( eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน ( percent of variance ) 

5.057 

3.890 

 
 จากตารางที   พบว่า   องค์ประกอบที    อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจาํนวน    ตวัแปร
หลงัหมุนแกนมีค่านาํหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (factor  loading)  อยูร่ะหวา่ง .646  -  .506  มีค่า
ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 5.057 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 3.890  ซึงเมือ
เทียบค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบอืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมีความสําคญัเป็นอนัดบั   
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กล่าวคือ ตวัแปรทงั 6  ตวัแปร  เป็นตวัแปรทีร่วมกนัอธิบายองคป์ระกอบนีไดดี้ทีสุด  และเมือแยก
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ตวัแปร  “โรงเรียนสร้างเครือข่ายในการแบ่งปันความรู้”  มีค่านาํหนกั 

องคป์ระกอบมากทีสุด  .646  สําหรับตวัแปร  “โรงเรียนส่งเสริมการสร้างสัมพนัธภาพที ดีระหวา่ง
ครูนกัเรียนผูป้กครองและชุมชน”   พบวา่มีค่านาํหนกัองคป์ระกอบนอ้ยทีสุด  คือ .506    และผูว้ิจยั   
จึงตงัชือองคป์ระกอบนีวา่  “การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ ” 
 
ตารางที      แสดงองคป์ระกอบที 4 
 

ที ตวัแปร ขอ้ความ 
นาํหนกั 

องคป์ระกอบ 

1 112 
โรงเรียนพฒันาหลกัสูตรการสร้างทกัษะชีวิตเพือการอยู่รอด
ในสังคม 

.685 

2 117 
โร ง เ รี ยน จัด กิ จกร รมก า ร เ รี ยน รู้ ที มุ่ ง เ น้น ให้ ผู ้ เ รี ย น   
มีวจิารณญาณเท่าทนัต่อปัญหาในสังคม 

.590 

3 110 

โรงเรียนมุ่งพฒันาผู ้เรียนให้สามารถนําคุณค่าของความดี 
ความรู้ และทักษะความสามารถต่างๆทีได้รับการฝึกฝน
นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

.526 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร  ( eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน ( percent of variance ) 

.  

.  

 
 จากตารางที    พบว่า   องค์ประกอบที    อธิบายดว้ยตวัแปรสําคญัจาํนวน    ตวัแปร
หลงัหมุนแกนมีค่านาํหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (factor  loading)  อยูร่ะหวา่ง .685  -  .526  มีค่า
ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 4.984 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั  3.834  ซึงเมือ
เทียบค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบอืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมีความสําคญัเป็นอนัดบั   
กล่าวคือ ตวัแปรทงั  ตวัแปร  เป็นตวัแปรทีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนีไดดี้ทีสุด  และเมือแยก
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ตวัแปร  “โรงเรียนพฒันาหลกัสูตรการสร้างทกัษะชีวิตเพือการอยู่รอด  
ในสังคม”  มีค่านาํหนกัองคป์ระกอบมากทีสุด   .685   สาํหรับตวัแปร  “โรงเรียนมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้
สามารถนาํคุณค่าของความดี ความรู้ และทกัษะความสามารถต่างๆทีไดรั้บการฝึกฝนนาํไปใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั”  พบว่ามีค่านําหนักองค์ประกอบน้อยทีสุด  คือ .526  และผูว้ิจ ัยจึงตังชือ
องคป์ระกอบนีวา่   “การพฒันาทกัษะชีวติ” 
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ตารางที     แสดงองคป์ระกอบที 5 
 

ที ตวัแปร ขอ้ความ 
นาํหนกั 

องคป์ระกอบ 

1 008 
โรงเรียนใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาดา้นจิตใจ และอภิบาลเอา
ใจใส่นกัเรียน 

.687 

2 005 
โรงเรียนบูรณาการคุณค่าของพระวรสารในเรืองของ ความรัก 
การแบ่งปัน และการรับใช ้

.552 

3 015 
โรงเรียนใหก้ารศึกษาอบรม และฟืนฟูชีวตินกัเรียน เยาวชน 
และบุคคลทีเกียวขอ้ง 

.535 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร  ( eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน ( percent of variance ) 

.  

.  

 
 จากตารางที     พบวา่  องคป์ระกอบที    อธิบายดว้ยตวัแปรสําคญัจาํนวน   ตวัแปร
หลงัหมุนแกนมีค่านาํหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (factor  loading) อยูร่ะหวา่ง  .687 - .535    มีค่า
ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 4.567 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั  3.513  ซึงเมือ
เทียบค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบอืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมีความสําคญัเป็นอนัดบั   
กล่าวคือ ตวัแปรทงั  ตวัแปร  เป็นตวัแปรทีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนีไดดี้ทีสุด  และเมือแยก
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ตวัแปร  “โรงเรียนให้ความสําคญักบัการศึกษาดา้นจิตใจ และอภิบาล   
เอาใจใส่นักเรียน ” มีค่านําหนักองค์ประกอบมากทีสุด  .687  สําหรับตัวแปร  “โรงเรียนให้
การศึกษาอบรม และฟืนฟูชีวิตนักเรียน เยาวชน และบุคคลทีเกียวข้อง ”  พบว่ามีค่านําหนัก
องคป์ระกอบนอ้ยทีสุด  คือ .   และผูว้จิยัจึงตงัชือองคป์ระกอบนีวา่ “การดาํเนินงานจิตตาภิบาล” 
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ตารางที      แสดงองคป์ระกอบที  6 
 

ที ตวัแปร ขอ้ความ 
นาํหนกั 

องคป์ระกอบ 

1 068 
โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนตระหนกัถึง
ความสาํคญัของสิงแวดลอ้ม 

.735 

2 060 
โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นอนุรักษสิ์งแวดลอ้มและ
ประหยดัพลงังาน 

.557 

3 099 
โรงเรียนสร้างความตระหนกัให้ครูและนกัเรียนใชท้รัพยากร
ทุกชนิดอยา่งคุม้ค่า   

.549 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร  ( eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน ( percent of variance ) 

.  

.  

 
 จากตารางที     พบวา่  องคป์ระกอบที    อธิบายดว้ยตวัแปรสําคญัจาํนวน   ตวัแปร
หลงัหมุนแกนมีค่านาํหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ ( factor  loading ) อยูร่ะหวา่ง .735  -  .549   มีค่า
ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั 4.553 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั  3.502   ซึงเมือ
เทียบค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบอืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมีความสําคญัเป็นอนัดบั   
กล่าวคือ ตวัแปรทงั  ตวัแปร  เป็นตวัแปรทีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบนีไดดี้ทีสุด  และเมือแยก
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ตวัแปร  “โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้นกัเรียนตระหนกัถึง
ความสาํคญัของสิงแวดลอ้ม”   มีค่านาํหนกัองคป์ระกอบมากทีสุด  .735  สําหรับตวัแปร  “โรงเรียน
สร้างความตระหนักให้ครูและนักเรียนใช้ทรัพยากรทุกชนิดอย่างคุ้มค่า ” พบว่ามีค่านําหนัก
องคป์ระกอบนอ้ยทีสุดคือ .   และผูว้จิยัจึงตงัชือองคป์ระกอบนีวา่  “การจดัการสิงแวดลอ้ม ” 
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ตารางที      แสดงองคป์ระกอบที 7 
 

ที ตวัแปร ขอ้ความ 
นาํหนกั 

องคป์ระกอบ 

1 056 
ผูบ้ริหารระดบัสูงของโรงเรียนยดึหลกัธรรมาภิบาลในการ
บริหารและการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

.635 

2 058 

ผูบ้ริหารโรงเรียนมีระบบใหบุ้คลากรไดใ้ชศ้กัยภาพในการ
ทาํงานอยา่งเตม็ทีภายใตก้ารกระจายอาํนาจและการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 

.592 

3 057 
โรงเรียนพฒันาและเสริมแรงบุคลากรตามหลกั 

ธรรมาภิบาล 
.517 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร  (eigenvalues) 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

.  

.  
  

   จากตารางที    พบวา่   องค์ประกอบที   อธิบายดว้ยตวัแปรสําคญัจาํนวน    ตวัแปร      
หลงัหมุนแกนมีค่านาํหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ ( factor  loading )อยูร่ะหวา่ง .635  -  .517  มีค่า
ความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั .  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 3.043 ซึงเมือ
เทียบค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบอืนๆ พบว่า องค์ประกอบนีมีความสําคญัเป็นอบัดบั   
กล่าวคือ ตวัแปรทงั   ตวัแปร  เป็นตวัแปรทีร่วมกนัอธิบายองคป์ระกอบนีไดดี้ทีสุด  และเมือแยก
พิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ตัวแปร “ ผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนยึดหลักธรรมาภิบาล               
ในการบริหารและการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ”  มีค่านาํหนักองค์ประกอบมากทีสุด .  
สําหรับตวัแปร “โรงเรียนพฒันาและเสริมแรงบุคลากรตามหลกัธรรมาภิบาล  ”  พบวา่มีค่านาํหนกั
องคป์ระกอบนอ้ยทีสุด คือ .  และผูว้ิจยัจึงตงัชือองคป์ระกอบนีวา่ “การยึดหลกัธรรมาภิบาล ” 
 จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ(exploratory  factor  analysis) เพือสกดัตวัแปร
ให้เหลือตวัแปรองค์ประกอบทีสําคญั   โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์ภาวะน่าจะเป็นสูงสุด 
(Maximum  Likelihood)  เพือให้ไดต้วัแปรทีสําคญั ซึงปรากฏวา่ไดอ้งคป์ระกอบความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตร ในประเทศไทย              
มาทงัหมด    องคป์ระกอบ  ผูว้จิยัจึงไดส้รุปองคป์ระกอบไดด้งัแผนภูมิที 10 
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แผนภูมิที     แสดงองคป์ระกอบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือ 

                       ภคินีเซนตป์อลเดอชาร์ตร ในประเทศไทย 

 
 จากแผนภูมิที     อธิบายไดว้า่องคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตร ในประเทศไทยประกอบไปด้วย  7  องค์ประกอบ      
โดยมีรายละเอียด  ดงันี 

. องค์ประกอบ “การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน” ประกอบด้วย   องค์ประกอบย่อย คือ         
( ) โรงเรียนปลูกฝังและส่งเสริมให้ผูเ้รียนเคารพในศกัดิศรีคุณค่าของตนและผูอื้น  ( ) โรงเรียน
สามารถบูรณาการหลกัสูตรเนือหารายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนไดส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม  ( ) โรงเรียนส่งเสริมให้ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีในการดาํเนิน
ชีวิตดว้ยหลกัความเชือความศรัทธาและความรัก  ( ) ผูเ้รียนไดรั้บการอบรมและส่งเสริมความเชือ
ตามหลกัศาสนาทีตนนบัถือไปสู่การดาํเนินชีวิตทีแทจ้ริง  ( ) โรงเรียนจดักระบวนการเรียนรู้ให้
นกัเรียนรู้จกัและเขา้ใจถึงความพอเพียงของวิถีชีวิต  ( ) ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
และรู้เท่าทนัต่อปัญหาสังคมปัจจุบนั  ( ) โรงเรียนจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
แสดงออกในดา้นความคิด ความสามารถอยา่งอิสระภายใตก้ารเคารพถึงคุณค่าและศกัดิศรีของความ
เป็นมนุษย์  ( )  โรงเรียนพัฒนาผู ้เ รียนให้เป็นผู ้มี จิตสาธารณะและเสี ยสละเพือส่วนรวม                  
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( ) โรงเรียนส่งเสริมให้ผูเ้รียนแสดงออกดา้นความคิดความสามารถอย่างอิสระโดยเคารพศกัดิศรี
ของความเป็นมนุษย  ์ ( ) โรงเรียนจดักิจกรรมปลูกฝังค่านิยมการรักและรับใช้ ส่งเสริมการอยู่
ร่วมกนัอยา่งสันติ  (  )โรงเรียนจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถินไดส้อดคลอ้งกบัสภาพชุมชนและวิถีชีวิตที
เป็นจริงของนกัเรียน ( )โรงเรียนพฒันาและจดัหาสือการสอนทีมีคุณภาพเพือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  
( ) โรงเรียนปลูกฝังระเบียบวินยัคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกบันกัเรียนอย่างยงัยืนโดยการฝึกให้เกิด
เป็นนิสัยติดตวั ( )โรงเรียนพฒันาการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมความมีวินยั
ความรับผิดชอบต่อหน้าทีในการจดักระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  ( ) โรงเรียนจดัการศึกษา        
ให้ผูเ้รียนรู้จกัและเขา้ถึงสัจธรรมอนัสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย  ์( ) โรงเรียนมีการสือสารและ
ถ่ายทอดแผนปฏิบติัการสู่การปฏิบติัทวัทงัโรงเรียน ( ) ครูมีความพร้อมทีจะอุทิศตนในการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยวิธีการต่างๆ  เพือให้นกัเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของการจดัการศึกษาของโรงเรียน   
( ) โรงเรียนจดักิจกรรมเพือสืบสานและเสริมสร้างขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของ
ชุมชน  ( ) โรงเรียนมีการบริหารจดัการโดยการกระจายอาํนาจภายใตก้รอบความรับผดิชอบ  

. องค์ประกอบ “การจัดกิจกรรมเพือสังคม” ประกอบด้วย  องค์ประกอบย่อย คือ 
( )โรงเรียนจดักิจกรรมพฒันาชุมชนอย่างสมาํเสมอและต่อเนือง ( )โรงเรียนมีแผนปฏิบติัการ
ประจาํปีการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในพืนทีตงัของโรงเรียน ( ) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู
และบุคลากรมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน ( )โรงเรียนดําเนินกิจกรรมเกียวกับ        
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ยความสมคัรใจ  ( ) โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
การกุศลเพือจดัหาทุนทรัพยส์นับสนุนผูย้ากไร้และผูด้้อยโอกาสเขา้ถึงการศึกษา ( )โรงเรียนจดั
กิจกรรมเพือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลสถานทีและพฒันาสถานทีสาธารณะประโยชน์  
( )โรงเรียนสามารถแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมได้ตามความมุ่งหวงัของชุมชน  
( )โรงเรียนสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดจ้ดักิจกรรมเพือช่วยเหลือสังคม 

. องคป์ระกอบ  “ การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ”  ประกอบดว้ย 6 องค์ประกอบย่อย 
คือ  ( ) โรงเรียนสร้างเครือข่ายในการแบ่งปันความรู้  ( ) โรงเรียนสามารถประสานความร่วมมือ
ระหวา่งสถาบนัและหน่วยงานต่างๆในชุมชน  ( ) โรงเรียนให้การบริการทางการศึกษากบัสมาชิก
ของชุมชนอย่างมีคุณภาพ ( )โรงเรียนจดักิจกรรมทางวิชาการเพือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารสําคญั
ให้กบัชุมชนไดรั้บทราบ  ( )โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน   
( ) โรงเรียนส่งเสริมการสร้างสัมพนัธภาพทีดีระหวา่งครูนกัเรียนผูป้กครองและชุมชน 

. องคป์ระกอบ “การพฒันาทกัษะชีวติ” ประกอบดว้ย  องคป์ระกอบยอ่ย คือ ( )โรงเรียน
พฒันาหลกัสูตรการสร้างทกัษะชีวิตเพือการอยู่รอดในสังคม  ( ) โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้    
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ทีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีวจิารณญาณเท่าทนัต่อปัญหาในสังคม  ( ) โรงเรียนมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้สามารถ
นาํคุณค่าของความดีความรู้และทกัษะความสามารถต่างๆ ทีได้รับการฝึกฝนนาํไปใช้ในชีวิต 
ประจาํวนั 

. องค์ประกอบ “การดําเนินงานจิตตาภิบาล” ประกอบด้วย  องค์ประกอบย่อย คือ          
( ) โรงเรียนให้ความสําคญักบัการศึกษาดา้นจิตใจ และอภิบาลเอาใจใส่นกัเรียน  ( ) โรงเรียนบูรณาการ
คุณค่าของพระวรสารในเรืองของ ความรัก การแบ่งปัน และการรับใช้  ( ) โรงเรียนให้การศึกษา
อบรม และฟืนฟูชีวตินกัเรียน เยาวชน และบุคคลทีเกียวขอ้ง 

.  องค์ประกอบ  “การจัดการสิงแวดล้อม” ประกอบด้วย   องค์ประกอบย่อย  คือ  
( )โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคญัของสิงแวดล้อม  
( )โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นอนุรักษ์สิงแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน ( ) โรงเรียนสร้าง
ความตระหนกัใหค้รูและนกัเรียนใชท้รัพยากรทุกชนิดอยา่งคุม้ค่า    

. องค์ประกอบ “การยึดหลกัธรรมาภิบาล” ประกอบด้วย  3  องค์ประกอบย่อย   คือ          
( ) ผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  ( )   ผูบ้ริหารโรงเรียนมีระบบให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพในการทาํงาน         
อย่างเต็มทีภายใตก้ารกระจายอาํนาจและการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ( ) โรงเรียนพฒันาและ
เสริมแรงบุคลากรตามหลกัธรรมาภิบาล 
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ตอนท ี   รูปแบบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินี
เซนต์ปอล    เดอ  ชาร์ตร  ในประเทศไทย 
 ผูว้ิจยันาํองคป์ระกอบปัจจยัความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน
เครือภคินีเซนตป์อลเดอชาร์ตร ในประเทศไทยทีคน้พบ นาํมาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ  
(path  analysis) เพือหารูปแบบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินี
เซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร ในประเทศไทยโดยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) ทีได้
นําเสนอแล้วข้างต้น   พบว่า องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อลเดอชาร์ตร ในประเทศไทย  ประกอบดว้ย    องคป์ระกอบ  ตวัแปร 
ซึงผูว้จิยัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ทีใชแ้ทนองคป์ระกอบเพือใชใ้นการวเิคราะห์สถิติต่อไป ดงัต่อไปนี 

 

F1  การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

  F2  การจดักิจกรรมเพือสังคม 

  F3  การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ 

  F4   การพฒันาทกัษะชีวติ 

F5  การดาํเนินงานจิตตาภิบาล 

F6  การจดัการสิงแวดลอ้ม 

F7  การยดึหลกัธรรมาภิบาล 

 

จากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  ตามความคิดเห็นของสถานศึกษาที
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงตรรกะโดยมีแนวคิดและทฤษฏีทีสนบัสนุนความสัมพนัธ์เชิงตรรกะของ
องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ 
ชาร์ตร ในประเทศไทย ทีมีความสัมพนัธ์ต่อกัน  ผูว้ิจยัได้ดําเนินการวิเคราะห์เนือหา (content 

analysis)  ดงันี 

 

 

 

‘ 
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แผนภูมิที    แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

                       กบัองคป์ระกอบดา้นการพฒันาทกัษะชีวติ 

 

                 ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านมีทศันะทีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบดา้น
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนกบัองค์ประกอบด้านการพฒันาทกัษะชีวิตได้แก่ผลการศึกษาวิจยัของ     
บุญเรือง  ไตรเรืองวรวฒุน์   ไดท้าํการศึกษาผลจากการประเมินผลลพัธ์ของโครงการ  เยาวชนทีเขา้ร่วม
โครงการ ฯ มีการทาํหนา้ทีของครอบครัว  ความฉลาดทางอารมณ์  ทกัษะชีวิต  และภาวะผูน้าํและ
จิตสํานึกสาธารณะก่อนและหลงัการทดลองมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 
.  ซึงแสดงใหเ้ห็นวา่เนือหาของวชิาในหลกัสูตรของโครงการฯ  สามารถสร้างเสริมปัจจยัในดา้น
การทาํหนา้ทีของครอบครัว  ดา้นปัญญาคุณธรรม  ดา้นทกัษะชีวิต  และดา้นภาวะผูน้าํและจิตสํานึก
สาธารณะให้กบัเยาวชนไดส้ําหรับผลการประเมินผลกระทบของโครงการ  พบวา่  พฤติกรรมของ
นักเรียนด้านปัญหาคุณธรรม ทักษะชีวิตครอบครัวและชุมชน  และภาวะผูน้ําและจิตสํานึก
สาธารณะก่อนและหลงัการทดลอง  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .         
ทังจากการประเมินโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม  โดยการให้ครูประจาํชันให้คะแนนตาม
พฤติกรรมของนักเรียนทีเกิดขึนก่อนและหลงัการทดลองตามแบบประเมินพฤติกรรม  และการ
สัมภาษณ์ครูประจําชัน  และการสนทนากลุ่มนักเรียนและผูป้กครอง  มีความสอดคล้องกัน            
ซึงแสดงให้เห็นวา่  เนือหาของวิชาในหลกัสูตรของโครงการฯ เมือสร้างปัจจยัในการทาํหนา้ทีของ
ครอบครัว  ดา้นปัญญาคุณธรรม  ดา้นภาวะผูน้าํและจิตสํานึกสาธารณะ  และดา้นทกัษะชีวิตให้กบั
เยาวชนไดแ้ลว้  ยงัส่งผลต่อการเปลียนแปลงพฤติกรรมทีพึงประสงคใ์ห้เกิดขึนในกลุ่มเยาวชนไดด้ว้ย  
โดยสรุปแล้วจะเห็นว่าแนวทางการพฒันาเยาวชนอย่างยงัยืน  ด้วยรูปแบบของโครงการพฒันา
คุณภาพทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งครบวงจร  สามารถสร้างปัจจยัดา้นการทาํหนา้ทีของครอบครัว  ปัจจยั
ด้านปัญญาคุณธรรม  ปัจจยัด้านภาวะผูน้ําและจิตสํานึกสาธารณะ  และด้านทกัษะชีวิตในกลุ่ม
เยาวชน และส่งผลกระทบต่อการเผชิญปัญหาทางวิกฤตการณ์ให้กบัเยาวชนได ้ โดยประเมินจาก
การมีพฤติกรรมทีเปลียนแปลงไปในทางทีพึงประสงคม์ากขึน  ทาํนองเดียวกนัวิจารณ์  พานิช กล่าววา่
การเรียนรู้ในศตวรรษที  ตอ้ง “กา้วขา้มสาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทกัษะเพือการดาํรงชีวิตใน

องคป์ระกอบดา้น 
การพฒันาทกัษะชีวติ 

F4 

องคป์ระกอบดา้น 
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

F1 
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ศตวรรษที 21” (21 Century Skills) ทีครูสอนไม่ได ้นักเรียนตอ้งเรียนเอง หรือพูดใหม่ว่าครูตอ้ง    
ไม่สอน แต่ตอ้งออกแบบการเรียนรู้ และอาํนวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรู้ ให้นกัเรียน
เรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทาํ แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง           
การเรียนรู้แบบนีเรียกว่า PBL(Project - Based Learning)  สอดคล้องกบังานวิจยัของพนัทิพย ์  
เหล่าหาโคตร และ กิตติยา   ผากงคาํ นอกจากนัน การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมทาํให้เกิดผลดี     
แก่ผูเ้รียนทุกระดับทังทางด้านวิชาการ  ด้านการใช้เหตุผล   ความเชือมนัและความภาคภูมิใจ          
ในตนเองซึงสอดคลอ้งงานวิจยัของบิลลิง(Billing)เรืองการเรียนรู้ดว้ยการรับใช้สังคมเป็นการสอน
ทีมีประสิทธิภาพ  พบว่า  การเรียนรู้ดว้ยการรับใชส้ังคมสร้างศกัยภาพในการสอนและการเรียนรู้
เพิมพูนทักษะทางด้านวิชาการความผูกพนัในการทาํงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพสามารถปรับ     
ความสนใจในการเรียนและเพิมคะแนนในการทดสอบให้สูงขึน  ใช้ทกัษะในการแกปั้ญหาไดใ้ช้
ความรู้ทีได้เรียนมาทงัในการอ่าน   การใช้ภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และการเรียนรู้สังคม 

ในขณะที เพียงแข  ภูผายาง กล่าวว่า ภาพอนาคตของการจดัการศึกษาทีควรส่งเสริมและพฒันา    
เพือความยงัยืนต่อไป คือ การจดัหลกัสูตรพิเศษเพิมเติมทีสอดคล้องต่อสภาพและความตอ้งการ         
ของสังคม   การมีวฒันธรรมในการทาํงานทีเขม็แขง็  การมีความพร้อมดา้นอาคารสถานศึกษา  และ
วสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษาการใหบ้ริการทีดีรวมถึงการดูแลและใหค้วามใส่ใจนกัเรียน  

สรุป จากขอ้สนบัสนุนทีกล่าวไวข้า้งตน้ แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององคป์ระกอบ
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนกบัองค์ประกอบดา้นการพฒันาทกัษะชีวิตผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดสมมติฐาน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนมีอิทธิพลต่อการพฒันาทกัษะชีวิต
ในการศึกษาในครังนี 
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แผนภูมิที    แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการจดักิจกรรมเพือสังคม 

                       กบัองคป์ระกอบดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

 

ได้มีนักวิชาการหลายท่านมีทศันะทีสนับสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน      
การจดักิจกรรมเพือสังคมกบัองค์ประกอบด้านการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนไดแ้ก่ ผลการศึกษาวิจยั
ของวรวุฒิ    จิรสุจริตธรรม  ทีพบวา่ หลกัสูตรเสริมเป็นส่วนหนึงของหลกัสูตรสถานศึกษาทีสร้างขึน
เพือเพิมเนือหาของการเรียนรู้ทีไม่มีหลกัสูตรปกติ  โดยมีการจดัเนือหาสาระของหลกัสูตรทงัความลึก
และความกวา้งมากขึน  อีกทังให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนหรือผูเ้รียนมากทีสุด        
โดยทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ทีสมบูรณ์มากขึน  มิใช่เพียงทาํการจดัให้แต่ละด้านความรู้หรือ
สติปัญญาเท่านนัแต่รวมถึงการพฒันาการดา้นจิตใจ  ร่างกาย  สังคม  จิตวิญญาณ มีวิชาชีพ  และ
สามารถบูรณาการไปสู่คุณค่าความหมายในการใช้ชีวิตจริงได ้ ซึงอาจกล่าวไดว้า่  เป้าหมายสําคญั
ของการจดัหลักสูตรเสริม คือ เพือพฒันาทกัษะต่างๆ ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอนัพึงประสงค ์              

ทาํนองเดียวกนั  วรินทร  บุญยิง  กล่าวไวเ้กียวกบัการจดักิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์
เป็นกิจกรรมทีมุ่งให้ผูเ้รียนบาํเพญ็ตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน  และทอ้งถินตามความสนใจ
ในลักษณะอาสาสมคัร(Volunteer) เพือแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความดีงาม  ความเสียสละ           
ต่อสังคมและมีจิตสาธารณะ โดยสร้างในเด็กและเยาวชนนนั  จะตอ้งทาํให้เกิดการตระหนกัรู้ตน  
การรู้จกัเอาใจใส่เป็นธุระและเขา้ร่วมในเรืองของส่วนรวมทีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  มีความสํานึก
และยดึมนัในระบบคุณธรรม  และจริยธรรมทีดีงาม  ละอายต่อสิงผิด  เนน้ความเรียบร้อย  ประหยดั
และความสมดุลระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ  การจดักิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์นนัเป็น
การปลูกฝังจิตสาธารณะควรทาํการปลูกฝังใหเ้กิดขึนตงัแต่วยัเด็ก เพราะเป็นช่วงทีเด็ก  มีความไวต่อ
การปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรม  วฒันธรรมเป็นอย่างยิง  ซึงถ้าเด็กได้รับการปลูกฝังจิตสาธารณะ        
ทีเป็นไปในทางทีถูกตอ้งเหมาะสม  เมือเติบโตขึนจะทาํให้สามารถเผชิญกบัความเปลียนแปลงของ
กระแสเศรษฐกิจ  และวฒันธรรม  อนัจะส่งผลให้สามารถอยูร่่วมกบัคนในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขกาย  
สบายใจ  ตลอดจนเป็นบุคลากรทีดี  ทีเหมาะสมของครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติสืบเนือง
ต่อไป  ซึงวธีิการทีใชใ้นการปลูกฝังจิตสาธารณะนนัมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย  และวิธีการหนึงทีสําคญั  

องคป์ระกอบดา้น 
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

F1 

องคป์ระกอบดา้น 
การจดักิจกรรมเพือสังคม 

F2 
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คือ  การปรับเปลียนพฤติกรรมทางปัญญา  โดยมีความเชือพืนฐานทีว่ากระบวนการทางปัญญา         
ทีเหมาะสมจึงเป็นสิงทีจาํเป็นทีสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาจิตสาธารณะได ้ และยงัมีส่วนทีทาํให้
การมีจิตสาธารณะได ้ และยงัมีส่วนทีทาํให้การมีจิตสาธารณะนนัมีความคงทนและเป็นจิตสํานึกที
คงอยู่ภายในตวับุคคลเมือเติบโตขึนต่อไปในภายภาคหน้าได ้ โดยการฝึกจะตอ้งให้สมาชิกไดรั้บ
การพฒันาทุกดา้น คือ ) ดา้นร่างกาย (Physical)  2)ดา้นอารมณ์ (Emotion) )ดา้นสังคม (Social)     

4) ดา้นสติปัญญา (Intellectual) 5) ดา้นจิตใจ (Spiritual) และ 6)ดา้นคุณธรรม(Moral) สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ กรรยา พรรณา การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนและจิตสาธารณะของนักเรียน
มธัยมศึกษาปีที 3 ทีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมและ        
การจดัการเรียนรู้แบบเทคนิคศึกษา  กรณีตวัอย่างทีเน้นการเสนอตวัแบบสัญลกัษณ์ ผลการวิจยั 
พบว่านักเรียนทีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม และนักเรียน       
ทีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอย่างทีเน้นการเสนอตัวแบบสัญลักษณ์               
มีผลสัมฤทธิทางการเรียนและมีจิตสาธารณะแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบั  
จุรี ทพัวงษ์ ทีกล่าวว่าการเรียนรู้ดว้ยการรับใช้สังคมทาํให้เกิดผลดีแก่ผูเ้รียนทุกระดบัทงัทางดา้น
วชิาการ   ดา้นการใชเ้หตุผล   ความเชือมนัและความภาคภูมิใจในตนเอง   การเรียนรู้ดว้ยการรับใช้
สังคมเป็นการสอนทีมีประสิทธิภาพ    พบว่าการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมสร้างศักยภาพใน         
การสอนและการเรียนรู้เพิมพูนทกัษะทางด้านวิชาการความผูกพนัในการทาํงานร่วมกนัอย่างมี
คุณภาพสามารถปรับความสนใจการเรียนและเพิมคะแนนในการทดสอบใหสู้งขึน  ใชท้กัษะในการ
แกปั้ญหา  ไดใ้ชค้วามรู้ทีไดเ้รียนมาทงัในการอ่าน   การใชภ้าษา   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์และ
การเรียนรู้สังคม  สอดคลอ้งกบั สุรางค ์ ศรีสุทธินนัทน์  ทีกล่าววา่ กิจกรรมอาสาสมคัรเป็นกิจกรรม
ทีส่งเสริมในเรืองคุณธรรม จริยธรรม  การให้การยอมรับการร่วมมือของชุมชนอนัจะก่อให้เกิด
ความพึงพอใจและการพัฒนาจิตใจของบุคคลและสังคม     อาสาสมัครเป็นการให้บริการ              
โดยปราศจากสินจ้างรางวลั เป็นการเสริมสร้างทกัษะการสร้างคุณภาพชีวิต   การให้บริการ
อาสาสมคัร  เป็นการพฒันาชุมชนและประเทศชาติ  โดยอาศยัแรงงาน  ความร่วมมือของกลุ่ม  
หน่วยงานเอกชน  ชุมชนและองคก์ารธุรกิจการคา้ทีจะตอ้งจดับริการชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์และ
คุณค่า   

สรุป จากขอ้สนบัสนุนทีกล่าวไวข้า้งตน้ แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององคป์ระกอบ
ดา้นการจดักิจกรรมเพือสังคมกบัองค์ประกอบดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  ผูว้ิจยัจึงได้กาํหนด
สมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านกิจกรรมเพือสังคมมีอิทธิพลต่อการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนในการศึกษาในครังนี 
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แผนภูมิที    แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ 

                       กบัองคป์ระกอบดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
 

นักวิชาการหลายท่านมีทศันะทีสนับสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน      
การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์ประกอบด้านการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนได้แก่ ผลการ
ศึกษาวจิยัของ  ธีรพล  กอบวิทยากุล   ทีพบวา่ บวร  ตามพจนานุกรมคาํนี  หมายถึง  ประเสริฐหรือ     
ลําเลิศด้วยพระอัจฉริยภาพในองค์สมเด็จพระเจ้าทอยู่หัวทรงมองคํานีด้วยความลึกซึงและ
ละเอียดอ่อน  อธิบายลักษณะความสัมพนัธ์ภายในสังคมแบบไทย  ลักษณะโครงสร้างทาง
สังคมไทยในมุมกวา้งอย่างครอบคลุม  ตามแนวพระราชดําริอักษรสามตัวล้วนมีความหมาย           
ในตวัเองและมีความหมายทีผกูพนัและคุน้เคยตลอดมา  เริมจาก บ.ใบไม ้ แทนความหมายดว้ยคาํวา่  
บา้น  ทีพกัอาศยัหรือครอบครัว  ใหค้วามรักและความอบอุ่นผกูพนั  เป็นหน่วยหรือสถาบนัเล็กทีสุด
ในโครงสร้างของสังคมแต่เป็นจุดเริมตน้ของสังคมโดยรวม   โรงเรียนคือสถานทีทีให้ความรู้อยา่งมี
แบบแผน  สําหรับเยาวชนซึงจะเติบโตขึนเป็นผูใ้หญ่ในอนาคต  โรงเรียนตอ้งดูแลเหล่าลูกศิษย์
เหมือนลูกหลาน  และต้องให้ความรู้ทางวิชาการรวมถึงทาํให้ศิษย์เป็นคนดี  การทาํให้  บวร  
ประสานกนัอยา่งลงตวัเป็นความรับผิดชอบต่อการสร้างความผาสุกในสังคมความสัมพนัธ์ลกัษณะ
นีไม่ไดห้มายถึงวดัในพระพุทธศาสนาเพียงอยา่งเดียว  ในชุมชนศาสนาอืนก็ถือเป็นศูนยร์วมจิตใจ  
ชีนาํคนในชุมชนใหท้าํความดีเช่นเดียวกนั  ทาํนองเดียวกบั   ชุติมา  ไชยสิทธิ   จากผลการวิเคราะห์
โมเดลเชิงสาเหตุของความรับผดิชอบต่อสังคมของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย สรุปไดว้า่  การที
จะพฒันานักเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ต้องได้รับความร่วมมือบุคคลหลายฝ่ายช่วย
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีปัจจยัดา้นนกัเรียนทีดี  กล่าวคือ  ควรส่งเสริมให้นกัเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ
ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมส่งเสริมให้นกัเรียนมีบุคลิกภาพเกียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม   
ตลอดจนเสริมใหน้กัเรียนมีทศันคติทีดีต่อเพือนทีมีความรับผดิชอบต่อสังคมซึงจะส่งผลให้นกัเรียน
มีความรับผดิชอบต่อสังคมสูงขึน  โดยปัจจยัทีส่งผล  ต่อปัจจยัดา้นนกัเรียนต่อปัจจยัดา้นสังคมและ
สือมวลชนกล่าวคือ  การทีนักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสือมวลชนในเรืองทีเกียวกับความ
รับผิดชอบ  และการทีนกัเรียนไดรั้บแบบอยา่งจากบุคคลในสังคมทีแสดงออกถึงความรับผิดชอบ

องคป์ระกอบดา้น 
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

F1 

องคป์ระกอบดา้น 
การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ 

F3 
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ต่อสังคม  ปัจจยันีส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิบุคลิกภาพและทศันคติของนกัเรียน  ทาํให้นกัเรียน
แสดงพฤติกรรมเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมสูงขึน นอกจากนีปัจจัยด้านครอบครัวยงัมี
อิทธิพลต่อปัจจัยด้านนักเรียน  กล่าวคือนักเรียนทีได้รับแบบอย่างทีดีของผูป้กครองเกียวกับ
พฤติกรรมรับผิดชอบต่อสังคม  ไดรั้บการอบรมเลียงดูแบบรัก  สนบัสนุน  การอบรมเลียงดูแบบ   
ใช้เหตุผลกับนักเรียน  ประกอบกับทีผูป้กครองปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นักเรียน              
ก็จะส่งผลใหน้กัเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ  บุคลิกภาพ  และทศันคติ  เกียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึงจะมีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัเรียนดว้ย  ทาํนองเดียวกบั สํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาชยันาทไดส้ร้างเครือข่ายการทาํงาน  โรงเรียนแม่ข่ายทาํกิจกรรมร่วมกบัโรงเรียนลูกข่าย
และย ังทํางานร่วมกันระหว่างเครือข่าย  เพือเป็นการแลกเปลียนเรียนรู้และสร้างสัมพันธ์ทีดี          
เครือข่ายพีทีมีความพร้อมทงัด้านบุคลากร งบประมาณ และสถานทีจะเป็นพีเลียงในการจดักิจกรรม
ต่างๆ โดยทาํหนา้ทีเป็น Coach ทีดีในการบริหารจดัการ   ดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียน
คุณธรรมชันนํา เพือให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม ความสํานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต       
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ผ่านประสบการณ์แลกเปลียนเรียนรู้ส่งเสริมให้โรงเรียน           
มีการจัดกิจกรรมร่วมกันและมีการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนแต่ละเครือข่าย  และ
แลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย  อีกทงัสํานักงานเขตพืนทีจดัประกวดโครงงานคุณธรรม      
ระดบัเขตก็ใหมี้กิจกรรมการแลกเปลียนเรียนรู้ไปพร้อมๆ กนั  สอดคลอ้งกบั  นฤมล   อภินิเวศ  และ
คณะทีพบว่าการสร้างการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งแทจ้ริงระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน  
การมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนมีความสําคญัมอย่างยิงในการพฒันากระบวนการเรียนรู้
ของนกัเรียนความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนและชุมชนมี  ลกัษณะทีสําคญั  ไดแ้ก่  ) การเขา้ไปศึกษา
สถานการณ์ต่างๆ ของชุมชน  แลว้เป็นส่วนหนึงในการแกไ้ขปัญหาให้แก่ชุมชน  โดยการจดัการเรียนรู้
ของโรงเรียนและชุมชนร่วมกนั  และ ) คือการช่วยเหลือจากชุมชนในสิงทีโรงเรียนขาดแคลน  ทงัใน
ดา้นงบประมาณ  วสัดุอุปกรณ์  อาคารสถานที  รวมถึงองค์ความรู้อนัไดแ้ก่  ความเชียวชาญทางอาชีพ  
ทกัษะและภูมิปัญญาด้านาต่าง ๆ ของสมาชิกในชุมชน เป็นตน้ ทงัสองส่วนนีสามารถทาํไปพร้อมๆ     
กนัได ้ และหากมีการจดักระบวนการเรียนรู้ทีเป็นระบบ  และมีความจริงใจต่อกนัทีจะร่วมกนัทาํงาน       
ก็จะเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายส่วนในเรืองการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายกบัชุมชนนนับทบาทของ
โรงเรียนก็เป็นไปในฐานะตวัเชือมการเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน   

สรุป จากขอ้สนบัสนุนทีกล่าวไวข้า้งตน้ แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององคป์ระกอบ
ดา้นการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือกบัองค์ประกอบการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนด
สมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือมีอิทธิพลต่อ    
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในการศึกษาในครังนี 
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แผนภูมิที    แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ 

                       กบัองคป์ระกอบดา้นการพฒันาทกัษะชีวติ 

 

นกัวชิาการหลายท่านมีทศันะทีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบการพฒันา
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์ประกอบด้านการพฒันาทักษะชีวิต ได้แก่ ผลการศึกษาวิจัยของ              
สุกิจ  โพธิศิริกุล ทีพบวา่การจดัการศึกษาเพือพฒันาทกัษะในการดาํเนินชีวิตของนกัเรียนในระดบั
มธัยมศึกษาทีผ่านมาได้สะทอ้นให้เห็นถึงความลม้เหลวของกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้       
ทีไม่สามารถแกปั้ญหาใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์  
ผูเ้รียนไม่สามารถนาํความรู้ไปเพิมทกัษะในการจดัการและทกัษะในการดาํเนินชีวิตให้สามารถ
เผชิญกบัปัญหาสังคมทีซบัซอ้น  ทีมาพร้อมกบัความทนัสมยัของเทคโนโลยไีดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
ซึงส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพือใหผู้เ้รียนสามารถดาํรงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขท่ามกลาง
กระแสการเปลียนแปลงและสับสนของสังคม  เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  และการเมือง  การเรียนการสอน
เพือพฒันาและเสริมสร้างร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม  จริยธรรมและวฒันธรรม   
ในการดาํเนินชีวิตตามหลกัสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้เกียวกับทกัษะในการดาํเนินชีวิต  และ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สอดคล้องกับคณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพือพฒันา
มาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจยัดา้นบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย  กล่าวไวว้่ากิจการ      
ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  ภาคประชาชน  ภาคสังคม หรือ
ภาคสือมวลชน  เพือสร้างแนวร่วมในการขบัเคลือนความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นไปในวงกวา้ง
จะไดส้ร้างความสนบัสนุนหรือร่วมผนึกกาํลงัแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอยา่งบูรณาการ        
อีกทงัการสร้างเครือข่ายเป็นวิธีหนึงในการกระตุน้ความตระหนกัในการมีส่วนร่วมของคนไดอ้ยา่งดี  
เป็นการสร้างความรักสามคัคี  เอืออาทร  และมีนาํใจให้เกิดขึนอย่างต่อเนือง  ทาํให้สังคมพึงพา
ตนเองได้อย่างยงัยืนและเป็นทีพึงให้ผูอื้นได้  เป็นการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่  ระบบ
เศรษฐกิจ  สังคม  และสิงแวดลอ้ม  รวมถึงการจดัการทรัพยากรธรรมชาติทีดีขึน  นอกจากนี  ยงัเป็น
การปลูกฝังจิตอาสาและจิตสาธารณะ   ทําให้ ทุกคนเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน   รวมถึงช่วย                      
ปลูกจิตสาธารณะทาํใหทุ้กคนเป็นกลัยาณมิตรต่อกนั  รวมถึงช่วยปลูกฝังจิตสํานึกให้ดาํรงความรู้จกั

องคป์ระกอบดา้น 
การพฒันาทกัษะชีวติ 
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องคป์ระกอบดา้น 
การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ 
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สามคัคีช่วยเหลือเกือกลูดูแลทุกขสุ์ขเอือเฟือแบ่งปันสู่สังคมไทยตลอดไป  เช่นเดียวกบัเพียงแข  ภูผายาง  
ทีกล่าววา่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มโรงเรียนเพือประสิทธิผลทางการศึกษาคือการสร้าง
คุณค่าและความตระหนักให้แก่บุคลากรในการเป็นเครือข่าย  การแบ่งปันทรัพยากร  ทังด้าน
บุคลากรและวสัดุ  อุปกรณ์ทางการศึกษา  การเป็นพนัธมิตรดา้นวิชาการ  เช่น การจดัทาํเอกสาร
วิชาการต่าง ๆ การจดัทาํขอ้สอบร่วมของโรงเรียนในเครือ  การจดัประชุม  สัมมนา  ทางวิชาการ
ร่วมกนั  เป็นตน้  อีกทงั ลือชยั จนัทร์โป๊ ทีกล่าวไวว้่าโครงสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ควรเป็น
โครงสร้างแบบเครือข่ายให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมช่วยเหลือกนัและกนั กล่าวคือ เป็นโครงสร้าง
องคก์ารแบบทีมงาน หรือ คณะกรรมการ การทาํงานเป็นทีมแบบกลุ่มสมาชิกขนาดเล็ก โครงสร้าง
แบบองค์การแบบราบ เพือผูบ้ริหารสามารถสือสารกบัสมาชิกได้ภายในช่วงการควบคุมภายใต ้  
การบริหารโดยตรงและรวดเร็ว และเป็นการสัมพนัธ์แนวราบกบัเพือนร่วมงานได ้โครงสร้างแบบ
การกระจายอาํนาจ เป็นการร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมการบริหารจดัการร่วมกนัครบทุกองค์ประกอบ      
อันได้แก่ การบริหารจัดการ การวางแผน การควบคุม ฯลฯ ช่วยให้ทุกคนได้แสดงความคิด
สร้างสรรค์ทีเป็นอิสระ โครงสร้างแบบลดความเป็นราชการลดขนัตอน ลดความซับซ้อน และ      
ลดระเบียบกฎเกณฑ์ทีมีสายการบงัคบับญัชามากเกินไป และโครงสร้างโรงเรียนต้องคาํนึงถึง       
การเรียนรู้ร่วมกนั   มีความยืดหยุ่นเมือพบว่าโครงสร้างหรือระบบต่างๆ ทาํให้เกิดปัญหาภายใน
กลุ่มหรือระหวา่งบุคคล ประกอบกบัการทีโรงเรียนคาทอลิกในเครือสังฆมณฑลยึดมนัในปรัชญา
การศึกษาคาทอลิกในการพฒันามนุษยใ์ห้สมบูรณ์ตามหลักปรัชญาดงักล่าว  การจดัโครงสร้าง      
การบริหารจึงตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาดงักล่าว กล่าวคือ การพฒันามนุษยใ์ห้เป็นคนสมบูรณ์ 
การสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นชุมชนทีรักและเอืออาทร อนัเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ 
ระหว่างผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า และนกัเรียน สะทอ้นความเป็นประชากรของ      
พระเจ้าโดยการปฏิบัติตามบัญญัติแห่งความรักซึงมีพระคริสตเจ้าเป็นรูปแบบ แสดงออกถึง       
ความเคารพความเอาใจใส่   เอืออาทรต่อความต้องการของกันและกัน  มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกัน        
อยา่งสมาํเสมอ  ซึงเป็นการเอือต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัการเปลียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์ดงักล่าว   

สรุป จากขอ้สนบัสนุนทีกล่าวไวข้า้งตน้ แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององคป์ระกอบ
การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือกับองค์ประกอบด้านการพฒันาทกัษะชีวิตผูว้ิจยัจึงได้กาํหนด
สมมติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือมีอิทธิพลต่อ   
การพฒันาทกัษะชีวติ ในการศึกษาในครังนี 
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แผนภูมิที    แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการพฒันาทกัษะชีวติ 

                       กบัองคป์ระกอบดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

 

นักวิชาการหลายท่านมีทศันะทีสนับสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการ
พฒันาทักษะชีวิตกับองค์ประกอบด้านการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนได้แก่ ผลการศึกษาวิจัยของ                   
วิจารณ์  พานิช ทีพบว่าการศึกษาในศตวรรษที  จาํตอ้งเป็นเช่นนีก็เพราะตอ้งเตรียมคนไปเผชิญ
การเปลียนแปลงทีรวดเร็ว รุนแรง พลิกผนั และคาดไม่ถึง คนยคุใหม่จึงตอ้งมีทกัษะสูงในการเรียนรู้
และปรับตวัทกัษะเหล่านีจะมีความสําคญัอย่างยิงต่อชีวิตในอนาคตของศิษย ์ทงัต่อผลสําเร็จของงาน 
และต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ในขณะที  สุกิจ   โพธิศิริกุล  กล่าวว่า การจดัการศึกษาเพือพฒันา
ทกัษะในการดาํเนินชีวิตของนักเรียนในระดับมธัยมศึกษาทีผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงความ
ล้มเหลวของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีไม่สามารถแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับ                
การเปลียนแปลงของสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์  ผูเ้รียนไม่สามารถนาํความรู้ไปเพิม
ทกัษะในการจดัการและทกัษะในการดาํเนินชีวติใหส้ามารถเผชิญกบัปัญหาสังคมทีซบัซอ้นทีมาพร้อมกบั
ความทนัสมยัของเทคโนโลยีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ซึงส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพือให้
ผูเ้รียนสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขท่ามกลางกระแสการเปลียนแปลงและสับสน         
ของสังคม  เทคโนโลย ี เศรษฐกิจ และการเมือง  การเรียนการสอนเพือพฒันาและเสริมสร้างร่างกาย  
จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม  จริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํเนินชีวิตตามหลกัสูตร       
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เกียวกบัทกัษะในการดาํเนินชีวติ  และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนผูว้จิยัจึงมีความสนใจ
ทีจะพฒันาตวับ่งชีทกัษะในการดาํเนินชีวิตของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา  เพือนาํผลการศึกษามาเป็น
ข้อมูลสําหรับการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามจุดหมายของ
หลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติกาํหนดต่อไป สอดคลอ้งกบั  กรรฑิมา  เชาวตะ  กล่าวว่า 
ทกัษะชีวติเป็นความสามารถของบุคคลในการเผชิญกบัปัญหาและการจดัการจดัการกบัสิงทีเกิดขึน
ในชีวติประจาํวนัเพือให้บุคลากรสามารถปรับตวัและรับมือกบัการเปลียนแปลงของสิงแวดลอ้มได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ   สามารถคิดวเิคราะห์หรือปฏิเสธสถานการณ์เชิงลบทีอาจเกิดขึนไดต้ลอดเวลา
ขณะทีใช้ชีวิตอยู่ในสังคม  การพฒันาทกัษะชีวิตทีเด็กและเยาวชนจาํเป็นตอ้งไดเ้รียนรู้ทีเหมาะสม

องคป์ระกอบดา้น 
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
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องคป์ระกอบดา้น 
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เพือให้พวกเขาไดเ้กิดการเรียนรู้อย่างรอบดา้นและครบวงจร ในทาํนองเดียวกนั วรวุฒิ  จิรสุจริตธรรม     

ทาํการวจิยั  พบวา่  สถานการศึกษาคาทอลิกตอ้งใชก้ารศึกษาเพือชีวติแก่นกัเรียนอยา่งเขม้ขน้โดยเนน้
งานอภิบาลนกัเรียนใหมี้ความสาํคญัเท่าเทียมกบังานวชิาการ  ครูทุกท่านตอ้งสามารถบูรณาการคุณธรรม  
ศีลธรรมในทุกวิชา  ตอ้งจดัให้มีการสอนวิชาสิทธิมนุษยชนพร้อมกบัปฏิบติัจริง  ส่งเสริมให้เป็น
วฒันธรรมร่วมในส่วนทีเกียวกบัปฏิสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั  พฒันาภาวะผูน้าํเยาวชนเพือจะไดเ้ป็น
ผูน้ําของสังคมในอนาคต  การจะกระทาํให้ เป้าหมายดังทีกล่าวนีสําเร็จลงได้ต้องมีการคดัเลือก
ผูบ้ริหารครูทีมีคุณภาพและต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคาทอลิกและเครือข่ายอืนๆ 

สอดคล้องกับ  เวสาลี  ชาติสุทธิพันธ์ุ ได้ทาํการศึกษาการพฒันาระบบการเรียนรู้เชิงบริการ             
เพือเสริมสร้างความรับผิดชอบสาธารณะของนกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจระดบัปริญญาบณัฑิต 
จากผลการทดลองการใชร้ะบบการเรียนรู้เชิงบริการเพือเสริมสร้างความรับผดิชอบสาธารณะ พบวา่
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยทาํกิจกรรมบริการทีตรงต่อความตอ้งการและปัญหา
ของชุมชนผ่านการให้ความรู้เกียวกบัการจดัการความเสียงและการประกนัภยัแก่ชุมชนทีเขา้ร่วม
โครงการ   ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นความรับผดิชอบสาธารณะ ทกัษะ
ทางวิชาการ ทกัษะทางวิชาชีพ และทกัษะในการดาํรงชีวิต   อีกทงัผูส้อนไดแ้นวทางของการพฒันา
วธีิการสอนทีบูรณาการหลกัสูตรเขา้กบัชุมชน สถาบนัการศึกษาไดเ้พิมความรับผดิชอบในการช่วยเหลือ
สังคมซึงก่อให้เกิดภาพพจน์ทีดี และชุมชนได้สร้างความสัมพนัธ์อนัดีและมีส่วนร่วมสนับสนุน       
การจดัการศึกษา 

 
สรุป จากขอ้สนบัสนุนทีกล่าวไวข้า้งตน้ แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององคป์ระกอบ

การพฒันาทกัษะชีวิตกบัองค์ประกอบดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดสมมติฐาน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการพฒันาทกัษะชีวิตมีอิทธิพลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ในการศึกษาในครังนี 
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แผนภูมิที    แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการดาํเนินงานจิตตาภิบาล  
                       กบัองคป์ระกอบดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

 

นักวิชาการหลายท่านมีทัศนะทีสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน           
การดาํเนินงานจิตตาภิบาลกบัองคป์ระกอบดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนไดแ้ก่ ผลการศึกษาวิจยัของ
วิวฒัน์ แพร่สิริ ทีพบว่า ทีกล่าวถึงคุณลกัษณะของการศึกษาคาทอลิกสําหรับสังคมอนาคต ในลกัษณะ     
ทีพึงประสงค์สูงสุดและเป็นไปได้มากทีสุด คือ การศึกษาคาทอลิกมีหลกัสูตรทีเป็นเอกลักษณ์         
เนน้การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นมนุษยที์สมบูรณ์ ส่วนลกัษณะทีพึงประสงคสู์งสุด
และเป็นไปได้  คือ โรงเรียนคาทอลิกมีบรรยากาศคาทอลิก กระบวนการอภิบาลและแพร่ธรรม   
อยา่งชดัเจน มีชมรมเครือข่ายพอ่แม่ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า และองคก์รเยาวชนทีมีส่วนร่วมในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนทีบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม              
บนพืนฐานของปรัชญาการศึกษาคาทอลิก สอดคลอ้งกบักลยุทธ์หลกัของโรงเรียนคาทอลิก  ไดแ้ก่  
การนําหลักการของคริสต์ศาสนาและปรัชญาการศึกษาคาทอลิกไปใช้ในการพัฒนาผู ้เรียน            
โดยสถาบนัศาสนาเขา้มามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการจดัการการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ เพือ
พฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูเ้ปียมด้วยคุณธรรม  ความรักและการรับใช้  มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนออกไปรับใช้
สังคม  และทาํให้สังคมดีขึน   อีกทงัวิสัยทศัน์ของโรงเรียนคาทอลิกพบว่า  ประเด็นสาระหลกัที      
ทุกโรงเรียนให้ความสําคญั คือ  การอบรมผูเ้รียนให้มีคุณธรรม  คุณธรรมและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์โดยปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนา  และบริหารจดัการศึกษาโดยใช ้ จิตตารมณ์การศึกษา
คาทอลิกคือ ความรักและการรับใชผู้อื้น นอกจากนนัการพฒันาผูเ้รียนตอ้งพฒันาใหเ้กิดความสมดุลทงัใน
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาไปพร้อมกนัเพือให้ผูเ้รียนได้รับการพฒันาเต็มตาม
ศักยภาพ และเรียนรู้อย่างมีความสุข ทํานองเดียวกับ วรวุฒิ  จิรสุจริตธรรม ได้ศึกษาพบว่า
สถาบนัการศึกษาคาทอลิกตอ้งให้การศึกษาเพือชีวิตแก่นักเรียนอย่างเขม้ขน้โดยเน้นงานอภิบาล
นักเรียนให้มีความสําคัญเทียบเท่ากับงานวิชาการ  ครูทุกคนต้องสามารถบูรณาการคุณธรรม  
ศีลธรรมในทุกวิชา  ตอ้งจดัให้มีการสอนวิชาสิทธิมนุษยชนพร้อมกบัปฏิบติัจริง  ส่งเสริมให้เป็น
วฒันธรรมร่วมในส่วนทีเกียวกบัการปฏิสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั  พฒันาภาวะผูน้าํเยาวชนเพือจะได้

องคป์ระกอบดา้น 
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

F1 

องคป์ระกอบดา้น 
การดาํเนินงานจิตตาภิบาล 

F5 
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เป็นผูน้าํของสังคมในอนาคต  การจะกระทาํให้เป้าหมายดงัทีกล่าวนีสําเร็จลงไดต้อ้งมีการคดัเลือก
ผูบ้ริหาร  ครูทีมีคุณภาพ  และต้องอาศยัการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคาทอลิกและเครือข่ายอืนๆ 

เช่นเดียวกบั อรวรรณ    จนัทร์ชลอทีกล่าวไวว้่าผูเ้รียนหรือนกัเรียนในโรงเรียนคาทอลิกตอ้งไดรั้บ
การอบรมมีเอกลักษณ์พิเศษเด่นชัดทีมิใช่มีเพียงความรู้ความสามารถทีต้องโดดเด่นในเรืองของ
วิชาการตามเกณฑ์หรือคุณสมบติัของมาตรฐานการศึกษาเท่านัน  แต่นักเรียนทีเป็นผลผลิตของ
โรงเรียนคาทอลิกตอ้งเด่นชดัในเรืองคุณธรรมจริยธรรม 

สรุป จากขอ้สนบัสนุนทีกล่าวไวข้า้งตน้ แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององคป์ระกอบ
ด้านการดําเนินงานจิตตาภิบาลกับองค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนผูว้ิจ ัยจึงได้กําหนด
สมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบงานจิตตาภิบาลมีอิทธิพลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ในการศึกษาในครังนี 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที    แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการดาํเนินงานจิตตาภิบาลกบั 

                       องคป์ระกอบดา้นการพฒันาทกัษะชีวติ 

 

นกัวิชาการหลายท่านมีทศันะทีสนบัสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบดา้นการ
ดาํเนินงานจิตตาภิบาลกับองค์ประกอบด้านการพฒันาทกัษะชีวิตได้แก่ ผลการศึกษาวิจยัของ   
วิวฒัน์    แพร่สิริ  ทีพบว่า การจดัการศึกษาคาทอลิกเนน้การบูรณาการหลกัการของศาสนาคริสต ์
เขา้กบักระบวนการบริหารจดัการศึกษา  โดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและหลกัความเชือทาง
ศาสนาใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน  เพือใหผู้เ้รียนไดป้ระสบการณ์  ทกัษะ  กระบวนการความรู้  และการพฒันา
อย่างสมดุลทงัในดา้นร่างกาย  สติปัญญาอารมณ์  สังคม  จิตใจ  วิญญาณ  การเป็นพลเมืองดี  และ
เป็นผูมี้ความสุขโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหวา่งวดั  โรงเรียน  และชุมชน  เพือให้โรงเรียนเป็น
สนามแห่งการแพร่ธรรมอยา่งแทจ้ริง ทาํนองเดียวกบัวีณา  อ่องแสงคุณ  ทีกล่าวว่าโรงเรียนเป็น
สนามแห่งการแพร่ธรรมโรงเรียนและสถาบนัศาสนาร่วมมือกนัอย่างใกลชิ้ดในการจดัการเรียน   
การสอนและการจดักิจกรรมต่างๆ  เพือปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม   และค่านิยมทีพึงประสงค์
ให้กบัผูเ้รียนโดยพระสงฆ ์ และนกับวช  ร่วมรับผิดชอบดาํเนินงาน  และสนบัสนุนส่งเสริมให้เกิด

องคป์ระกอบดา้น 
การพฒันาทกัษะชีวติ 

F4 

องคป์ระกอบดา้น 
การดาํเนินงานจิตตาภิบาล 

F5 
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บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีพฒันาผูเ้รียนให้เป็นบุคคลทีเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรัก  
ความเมตตา  ช่วยเหลือ  แบ่งปัน  รับใชผู้อื้นตามจิตตารมณ์การศึกษาคาทอลิก   อีกทงัสํานกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ไดก้าํหนดกลยุทธ์ทีเกียวกบัการจดัการเรียนการสอน คือ การจดัการศึกษา
โดยพฒันาผูเ้รียนในดา้นคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นผูมี้สุนทรียภาพ มีความสุข ไดรั้บการพฒันา  
เต็มตามศักยภาพมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ        
เป็นเครืองมือในการเรียนรู้   เนน้การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง การลงมือปฏิบติั  การสืบคน้ และ
การวิจยั   กลยุทธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอของสภาการศึกษาในเรืองยุทธศาสตร์การจดั         
การเรียนการสอนเพือปฏิรูปการศึกษา ทีให้ความสําคญัเกียวกับการบูรณาการเนือหาหลกัสูตร
เพือให้ผูเ้รียนได้ฝึกทกัษะการคิด การทาํกิจกรรมสร้างลักษณะนิสัย และการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม  

สรุป จากขอ้สนบัสนุนทีกล่าวไวข้า้งตน้ แสดงให้เห็นถึงความสาํคญัขององคป์ระกอบดา้น
การดาํเนินงานจิตตาภิบาลกบัองคป์ระกอบดา้นการพฒันาทกัษะชีวติผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดสมมติฐาน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการดาํเนินงานจิตตาภิบาลมีอิทธิพลต่อการพฒันาทกัษะชีวติ
ในการศึกษาในครังนี 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที    แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการจดัการสิงแวดลอ้ม 
                       กบัองคป์ระกอบดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

 

นักวิชาการหลายท่านมีทศันะทีสนับสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน      
การจดัการสิงแวดลอ้มกบัองค์ประกอบดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนไดแ้ก่ ผลการศึกษาวิจยัของ                   
นฤมล  อภินิเวศ    และคณะทีพบวา่ การพฒันาโรงเรียนสู่อีโคสคูลจะบรรลุผลเป็นจริงได ้ ก็ต่อเมือ
เกิดการมีส่วนร่วมภายในโรงเรียน  และการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน  ชุมชนในทีนี
มิไดห้มายถึงเฉพาะครอบครัวของนกัเรียนเท่านนั  แต่รวมถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  องคก์ร
และกลุ่มต่าง ๆ หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการก็มีส่วนสําคัญในการสนับสนุนการ

องคป์ระกอบดา้น 
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

F1 

องคป์ระกอบดา้น 
การจดัการสิงแวดลอ้ม 

F6 
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ดาํเนินงานของโรงเรียนและการจดักระบวนการเรียนรู้  ความสัมพนัธ์ทีเกือกูลและการแลกเปลียน
เรียนรู้ร่วมกนัอย่างต่อเนืองนี  จะพฒันาไปสู่การเป็นเครือข่ายดา้นสิงแวดลอ้มศึกษาซึงจะส่งเสริม
กระบวนการทาํงานของทุกฝ่ายให้บรรลุผลตามเป้าหมายทีตงัไว ้  การจดักระบวนการเรียนรู้  
หมายถึง  การดาํเนินการอยา่งเป็นขนัตอนหรือวิธีการใชว้ิธีการต่าง ๆ ทีช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้  
การจดักระบวนการเรียนรู้  เกียวขอ้งโดยตรงกบัหลกัสูตรการเรียนการสอน  และกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนโดยตรงกบัหลกัสูตรการเรียนการสอน  และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโดยควรมีการบูรณาการ
แนวคิดสิงแวดล้อมศึกษาและการพฒันาทียงัยืนเข้าในกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน  เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจทกัษะและเจตคติเกียวกบัความสมดุลระหวา่งดา้นสิงแวดลอ้ม  
ดา้นเศรษฐกิจและสังคม  ซึงมีความสัมพนัธ์เกียวเนืองกนัภายใตบ้ริบททางวฒันธรรมของชุมชน
และสังคมนัน ๆ รวมถึงการเรียนรู้ว่าโลกทงัใบนีเชือมโยงถึงกนัสิงแวดล้อมในชุมชนท้องถิน       
(ไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือลบ) ย่อมส่งผลต่อประเทศและโลกได้   และในทางกลับก็เช่นกัน  
สถานการณ์และนโยบายสิงแวดลอ้มระดบัประเทศและโลกก็ย่อมส่งผลกระทบต่อชุมชนทอ้งถิน
ทงันี  การบูรณาการความคิดสิงแวดล้อมและการพฒันาทียงัยืนสามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ อาทิ       

) การบูรณาการแบบทีมครอบคลุมทงั  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ) การบูรณาการแบบคู่ขนานอย่างนอ้ย 
  กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ) การบูรณาการแบบสอดแทรกในแต่ละสาระการเรียนรู้ และ ) การบูรณาการ
โดยใช้ปัญหาสิงแวดล้อมเป็นหัวขอ้ศึกษา  อย่างไรก็ดีไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการแบบใดก็ตาม  
ความสําคญัอยู่ทีครู  นกัเรียน รวมถึงชุมชนดว้ย (เมือมีโอกาส) ตอ้งมีภาคการลงมือปฏิบติัเพือเปิด
โอกาสให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  รวมทงัเรียนรู้ถึงผลทีเกิดขึนจากการปฏิบติัดว้ย  
ซึงจะเป็นบทเรียนสําหรับการศึกษาในครังต่อไปการปลูกฝังความเป็นพลเมืองเพือสิงแวดล้อม        
ไม่อาจเกิดขึนไดง่้าย   ดงัเช่นการกดปุ่มรีโมท  แต่ตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ
ทีเหมาะสมในแต่ละช่วงชนั  ตลอดจนการสร้างความตระหนกัถึงศกัยภาพในตวันกัเรียนและเชือมนั
วา่ตนสามารถมีส่วนสร้างความเปลียนแปลงสู่ความไม่ยงัยืนได ้ รวมถึงการสร้างความเป็นพลเมือง
เพือสิงแวดล้อมให้กลายเป็นคุณสมบติัทีเกิดขึนโดยอตัโนมติัในวิถีชีวิตประจาํวนั  มิใช่เป็นเพียง
ปฏิบติัตามโครงการและกิจกรรมทีเกิดขึนเฉพาะในช่วงทีกาํลงัเรียนเท่านนัดว้ยเหตุนี  กระบวนการ
เรียนรู้เพือนําไปสู่สังคมทีมีการพฒันาทียงัยืนจึงจาํเป็นต้องมีความต่อเนืองตลอดชีวิต โดยมี
โรงเรียนเป็นจุดเริมตน้ทีสําคญัในการวางรากฐานให้แก่ผูเ้รียนเติบโตอยา่งมีความสามารถในการ
พฒันาคุณภาพชีวิตทีสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาทียงัยืนไดอ้ย่างต่อเนืองตลอดไปการรักษา
สิงแวดลอ้ม  เพราะคนทุกคนตอ้งพึงพาอาศยัสิงแวดลอ้มในการดาํรงชีวิต  การทีนกัเรียนดูแลรักษา
สิงแวดลอ้มจะทาํใหค้นในสังคมมีคุณภาพชีวติทีดีขึนนอกจากนีในการวดัความรับผิดชอบต่อสังคม  
ควรนําพฤติกรรมด้านให้ความช่วยเหลือ  การรักษาสมบัติของส่วนรวม  และการปฏิบัติตาม
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กฎหมายเป็นตวับ่งชีการวดัร่วมกนัดว้ยทาํนองเดียวกบั เอกชยั    ชิณโคตร  กล่าวว่าโรงเรียน
คาทอลิกรณรงคใ์หทุ้กคนเคารพธรรมชาติ  ไม่ทาํลายธรรมชาติ  มีความร่มรืน ไม่ทาํลายตน้ไมแ้ละ
ดอกไมภ้ายในโรงเรียน  มีส่วนหยอ่ม มีสนามออกกาํลงักาย  มีทีพกัผอ่น  สิงสร้างทงัปวงลว้นเป็น
สิงดีเพราะเป็น  ฝีพระหัตถ์องพระเจา้  การศึกษาจึงเป็นการสร้างจิตสํานึกให้ทุกคนรู้ว่าตนเป็น    
ส่วนหนึงของธรรมชาติ  มีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างความสัมพนัธ์  ดาํเนิน
ชีวติอยา่งกลมกลืม (Harmony) กบัธรรมชาติและสิงแวดลอ้มต่าง ๆ ผูเ้รียนจะตอ้งถูกกล่อมเกลาโดย
ธรรมชาติและพบพระเจา้ในสิงสร้างทงัหลายและให้ร่วมกนัประหยดัพลงังาน  เพราะสิงแวดลอ้ม
คือ ทุกสิงทุกอยา่งทีอยูร่อบตวัมนุษย ์ ทงัสิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต  ทงัทีเป็นรูปธรรม (จบัตอ้งไดแ้ละ
มองเห็นได)้ และนามธรรม(วฒันธรรม แบบแผน  ประเพณี ความเชือ) มีอิทธิพลเกียวโยงถึงกนัเป็น
ปัจจยัในการเกือหนุนซึงกนัและกนั  ผลกระทบจากปัจจยัในการเกือหนุนซึงกนัและกนั  ผลกระทบ
จากปัจจยัหนึงจะมีส่วนสร้างเสริมหรือทาํลายอีกส่วนหนึงอย่างหลีกเลียงไม่ได ้ สิงแวดลอ้มเป็น
วงจรและเป็นวฎัจกัรทีเกียวขอ้งกนัไปทงัระบบ  สอดคลอ้งกบั ประกฤติยา   ทกัษิโน ทีกล่าวไวว้่า    
การทีสถานศึกษามีขนาดใหญ่ หรือมีดชันีทรัพยากรการเรียนสูง ยอ่มมีบรรยากาศหรือสิงแวดลอ้ม   
ทีดีหรือเอือต่อการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ส่งผลให้เกิดสภาวะกระตุน้ต่อนกัเรียนเนืองจากการจดั
สิงแวดลอ้มทีดีภายในสถานศึกษาอาจจะช่วยให้นกัเรียนมีความเพลิดเพลินในการเรียน มีสถานที   
ในการนังศึกษาความรู้ด้วยตนเอง ทาํให้มีเวลาในการเรียนรู้มากขึนและส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึน 

 
สรุป จากขอ้สนบัสนุนทีกล่าวไวข้า้งตน้ แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององคป์ระกอบ

ดา้นการจดัการสิงแวดลอ้มกบัองคป์ระกอบการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดสมมติฐาน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการจดัการสิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
ในการศึกษาในครังนี 
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แผนภูมิที    แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการยดึหลกัธรรมาภิบาล 

                     กบัองคป์ระกอบดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
 

นักวิชาการหลายท่านมีทศันะทีสนับสนุนความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน     
การยึดหลกัธรรมาภิบาลกบัองค์ประกอบดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนไดแ้ก่ผลการศึกษาวิจยัของ                     
สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  ทีพบวา่ การบริหารจดัการระบบคุณภาพ  เป็นกลไกลสําคญัในการผลกัดนั
การพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  ซึงจะทาํให้เกิดคุณลกัษณะต่อการจดัการเรียนการสอน  อนัจะ
ส่งผลกระทบต่อนกัเรียนอนัเป็นเป้าหมายปลายทางของจดัการศึกษา  ระบบบริหารจดัการ  ซึงไดรั้บ
การยอมรับแนวทางดาํเนินการ/วิธีการ  .ผูบ้ริหารระดบัสูงของโรงเรียนแสดงความรับผิดชอบ     
ต่อการกระทาํในด้านการเงิน  ความโปร่งใสในการดําเนินงาน  และการตัดสินใจ  ทีเกิดจาก        
การบริหารจดัการ   .ผูบ้ริหารระดบัสูงของโรงเรียนมีนโยบายในเรืองการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร
และบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบภายในและภายนอกทีเป็นอิสระ                

. ผูบ้ริหารระดบัสูงของโรงเรียนยึดหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารและการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ      .จดัดาํเนินการประเมินผลดาํเนินการงานบริหารระดบัสูงของโรงเรียน  คณะกรรมการ
บริหารโรงเ รียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน  โดยการนําผลการประเมิน                  
การปฏิบติังานไปพฒันาและปรับปรุงระบบการนาํองคก์ร สอดคลอ้งกบั วณีา   อ่องแสงคุณ สําหรับ
กลยุทธ์ในด้านทีเกียวกบัการบริหารจดัการ ได้ให้ความสําคญักับการบริหารจดัการโดยยึดหลัก    
ธรรมาภิบาลโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของการพฒันา   และการบริหารเชิงกลยทุธ์ ซึงแนวคิดดงักล่าว
สอดคล้องกบัแนวคิดการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี (Good  Governance) ซึงประกอบด้วย        
หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความคุม้ค่า และหลกัการมีส่วนร่วม สําหรับการบริหาร
เชิงกลยุทธ์นับว่าเป็นแนวคิดทางการบริหารทีเหมาะกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  ทีมีความ
เปลียนแปลงอยา่งมากทงัในดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน และสภาพแวดลอ้มภายนอกทีส่งผลกระทบ
ต่อการดาํเนินงานของโรงเรียน ดงันนัการทีโรงเรียนสามารถบริหารจดัการและดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียนให้บรรลุวตัถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรทีมีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

องคป์ระกอบดา้น 
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

F1 

องคป์ระกอบดา้น 
การยดึหลกัธรรมาภิบาล 

F7 
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สูงสุด โดยคํานึงถึงความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้รียน 
ผูป้กครอง บุคลากรของโรงเรียน ชุมชน หรือบุคคลทวัไปในสังคมยอ่มจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การจดัการศึกษาของโรงเรียนมากทีสุด เนืองจากการบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้โรงเรียนสามารถ
กาํหนดทิศทางการดาํเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม    เกิดความสอดคล้องในการดาํเนินงาน             
เป็นการสร้างความพร้อมให้แก่บุคลากรและสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขนัของโรงเรียนด้วย    

ในทาํนองเดียวกนัวิศิษฐ์     ศรีวิชยัรัตน์ กล่าววา่ผูบ้ริหารในสถาบนัการศึกษาคาทอลิก จะตอ้งเป็น
ผูน้าํทีมีคุณภาพและหนึงในคุณภาพนนัคือ การใหต้วัอยา่งทีดีโดยการดาํเนินชีวิตโดยการแสดงออก
ถึงจิตตารมณ์คาทอลิก และการทาํตนเป็นบุคคลของพระเจา้และของพระศาสนจกัร ผูบ้ริหารควร
จะตอ้งมีความสามารถความเทียงตรง ความขยนัขนัแข็ง มีจิตใจใฝ่บริการ มีประสิทธิภาพ มีความ
กลา้เชิงศีลธรรมมีความซือสัตย ์และน่าเชือถือ มีความคงเส้นคงวา ดงันนัผูบ้ริหารโรงเรียนคาทอลิก
จึงต้องเป็นผูที้รอบรู้   เปียมด้วยคุณธรรมจริยธรรม    เป็นแบบอย่างทีดี    มิใช่เพียงแต่การพูด        
แต่ตอ้งเป็นผูเ้ชียวชาญในการปฏิบติั   เป็นแบบอยา่งทีดีกบัครูและบุคลากรทุกฝ่ายทีตนรับผิดชอบ 
เพือให้การบริหารจัดการทางด้านการศึกษทําให้ เ ป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์     สอดคล้องกับ              
อรวรรณ     จนัทร์ชลอ ทีกล่าวไวว้่าจากการทีโรงเรียนคาทอลิกเป็นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกาํไร
และผลลพัธ์ของงานมีหลายอยา่งโรงเรียนเอกชนคาทอลิกจะอยูร่อดและมีเสถียรภาพไดน้นั ปัจจยัที
สําคัญทีสุดก็คือคุณภาพของโรงเรียน เหตุผลทีผูป้กครองในฐานะผูบ้ริโภคได้ให้ความสนใจ
การศึกษาเอกชนคาทอลิกนัน สาระทีพอสรุปได้ คือ ผูป้กครองเลือก ชืนชมและให้การสนับสนุน
โรงเรียนคาทอลิกมีเหตุผลหลกัอยูที่โรงเรียนคาทอลิกเอาใจใส่นกัเรียนดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้น
วิชาการและระเบียบวินยั เป็นสําคญั เห็นไดว้า่โรงเรียนคาทอลิกให้ความสําคญัต่อการอบรมศึกษา
ด้วยความเอาใจใส่ เพือปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย อนัเป็นรากฐานให้ผูเ้รียน
สามารถรู้จกัเลือกปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมในสังคม  

สรุป จากขอ้สนบัสนุนทีกล่าวไวข้า้งตน้ แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององคป์ระกอบ
ด้านการยึดหลักธรรมาภิบาลกับองค์ประกอบด้านการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนผูว้ิจยัจึงได้กาํหนด
สมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการยึดหลกัธรรมาภิบาลมีอิทธิพลต่อการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนในการศึกษาในครังนี 

 

 

 

 

 



 243 

 

 

 

 

แผนภูมิที     แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการยดึหลกัธรรมาภิบาล 

                        กบัองคป์ระกอบดา้นการพฒันาทกัษะชีวติ 
 

นกัวิชาการทงัในประเทศและต่างประเทศหลายท่านมีทศันะทีสนบัสนุนความสัมพนัธ์
ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการยึดหลกัธรรมาภิบาลกบัองคป์ระกอบดา้นการพฒันาทกัษะชีวิตไดแ้ก่
ผลการศึกษาวิจยัของ วีณา   อ่องแสงคุณ ทีพบว่า โรงเรียนมีระบบการจดัการทีมีประสิทธิภาพ       
โดยใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์และหลกัการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  มีระบบการบริหารงาน
คุณภาพ  และการบริหารจดัการทีดี  มีการจดัองคก์ร โครงสร้างและระบบงานทีมีความคล่องตวัสูง  
มีระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีดาํเนินงานอย่างต่อเนือง  มีระบบการจดัการความรู้เพือ
แลกเปลียนเรียนรู้ทงัภายในและภายนอกองค์กร  มีการประเมินผลการดาํเนินงานของโรงเรียน       
โดยใช้รูปแบบการประเมินองค์การแบบสมดุล  มีการพัฒนาเทคโนโลยี เพือการบริหาร                          
มีคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีมีคุณภาพ  มีบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มทีดี และเอือต่อการเรียนรู้  มีความร่วมมือระวา่งโรงเรียน สอดคลอ้งกบั เอกชยั  ชิณโคตร 
ทีกล่าววา่ ระเบียบปฏิบติั (Regulation) ของโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลในทศวรรษหนา้คือ 
เน้นการบริหารจดัการทีดีหรือหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance)  ถือว่าระเบียบปฏิบติัเป็น
เครืองมือ (Means) มิใช่เป้าหมาย (Goal) เพือให้ทุกคนใช้เสรีภาพของตนอย่างถูกตอ้ง  เคารพ
ศกัดิศรีของกนัและกนั(Human  Dignity) มีความยึดหยุ่น ไม่ยึดกฎเคร่งครัดแบบไร้เหตุผล             
ใชห้ลกัเมตตาธรรมใหโ้อกาสคนผดิไดก้ลบัใจ  เพราะวา่ทีผา่นมาสังคมไทยทงัในภาครัฐและเอกชน  
ไม่ว่าจะเป็นองค์การธุรกิจ  องค์การศาสนา องค์การการศึกษาลว้นมีปัญหาต่างๆ  มากมายเพราะ
ผูป้ฏิบติังานหรือผูท้าํหน้าทีไม่ได้คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมแต่คาํนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนและ       
พวกพอ้งสังคมจึงมีการฉอ้ราษฎร์บงัหลวงอยา่งแพร่หลายเพราะขาดการบริหารจดัการทีดี  

สรุป จากขอ้สนบัสนุนทีกล่าวไวข้า้งตน้ แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององคป์ระกอบ
ด้านการยึดหลักธรรมาภิบาลกับองค์ประกอบด้านการพัฒนาทักษะชีวิตผู ้วิจ ัยจึงได้กําหนด
สมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นการยึดหลกัธรรมาภิบาลมีอิทธิพลต่อการพฒันา
ทกัษะชีวติในการศึกษาในครังนี 

 

องคป์ระกอบดา้น 
การพฒันาทกัษะชีวติ 

F4 

องคป์ระกอบดา้น 
การยดึหลกัธรรมาภิบาล 

F7 
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F1  การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
     F2  การจดักิจกรรมเพือสังคม 
     F3   การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ 
     F4   การพฒันาทกัษะชีวติ 

F5  การดาํเนินงานจิตตาภิบาล 
F6  การจดัการสิงแวดลอ้ม 
F7  การยดึหลกัธรรมาภิบาล 

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  ทีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลตามแนวคิด
และทฤษฏีทีสนบัสนุนความสัมพนัธ์เชิงตรรกะขององคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
จดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  ทีมีอิทธิพลต่อกัน     
แสดงเป็นแผนภูมิที    ดงันี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  

แผนภูมิที     แสดงรูปแบบตงัตน้ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบความรับผดิชอบต่อสังคม         
ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย       
ทีสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
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จากแผนภูมิที    แสดงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดั
การศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย ทีมีอิทธิพลต่อกนัซึงไดจ้าก
แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวข้อง ผลจากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบของความรับผิดชอบ         
ต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย              
มีความสัมพนัธ์เชิงตรรกะ ทงั 7 องคป์ระกอบ โดยองคป์ระกอบทุกตวัมีความสัมพนัธ์ต่อการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน ( F1) ทงัทางตรงและอิทธิพลทางออ้ม  ประกอบดว้ย  การจดักิจกรรมเพือสังคม (F2 )       
การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ ( F3) การพฒันาทกัษะชีวิต (F4 ) การดาํเนินงานจิตตาภิบาล (F5)  
การจดัการสิงแวดลอ้ม (F6)  และการยดึหลกัธรรมาภิบาล (F7)   

  
นอกจากนีเพือให้ได้รูปแบบความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม      

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย ผูว้ิจ ัยได้
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  ทีสอดคล้องกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์       
โดยพิจารณาความสอดคลอ้งของโมเดล  ดงันี 

.  ค่าไค-สแควร์ ( Chi-Square:           )  ตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบโดยพิจารณา
ความหมายของค่าไค - สแควร์สูง  หมายถึง รูปแบบไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์  หากค่า      
ไค - สแควร์ตาํและเขา้ใกลศู้นย ์ หมายถึง รูปแบบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

2. ดชันีรากกาํลงัสองเฉลียของค่าความผิดพลาดทีเหมาะสม ( Root  Mean  Square  Error  

of  Approximation:  RMSEA)  มีค่าตาํกวา่ .   แสดงวา่รูปแบบเหมาะสมกบัขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ดดี้  
(good   fit)  มีค่าระหวา่ง  0.05 – .    หมายถึงพอใชไ้ด ้ หากอยูร่ะหวา่ง  .   - .   หมายถึงไม่ค่อยดี  
(mediocre) และถา้มากกวา่  .    แสดงวา่รูปแบบไม่เหมาะสมกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ (poor  fit) 

. ดชันีวดัความสอดคลอ้ง  ( Goodness- of-  fit indices:  GFI ) มีค่าระหวา่ง  0 – 1  ควรมี
ค่าตงัแต่ 0.90  ขึนไป 

. ดชันีวดัความสอดคลอ้งทีปรับแลว้ ( Adjusted  Goodness -  of - fit:  AGFI) มีค่าระหวา่ง 
0 –   ควรมีค่าตงัแต่ .   ขึนไป 

.  ดชันีความสัมพนัธ์ (Relative Fit  Index :  RFI) มีค่าระหวา่ง  –   ควรมีค่าตงัแต่ .  ขึนไป 

2
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6. ดชันีรากกาํลงัสองเฉลียของส่วนเหลือ ( Root Mean Squared Residual : RMR) ยงิเขา้ใกล ้    
แสดงวา่รูปแบบมีความสอดคลอ้งดี 119 
 

ตารางที   แสดงค่าสถิติวดัความสอดคลอ้งความกลมกลืนระหวา่งโมเดลและขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 

ค่าสถิติ ค่า เกณฑค์วามสอดคลอ้งความกลมกลืน
ระหวา่งโมเดลและขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ไค – สแควร์  2  4.28 

(P=0.038) 

แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ยอมรับ
สมมติฐานหลกัวา่โมเดลตามทฤษฎีมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ดชันีความกลมกลืน 

(Goodness of  fit : GFI) 

0.99 มีค่าเขา้ใกล ้  โมเดลมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

Adjusted  Goodness of fit  

(AGFI) 

0.94 มีค่าเขา้ใกล ้  โมเดลมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

Relative Fit Index  (RFI) 0.92 มีค่าเขา้ใกล ้  โมเดลมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

Root Mean Squared Residual 

: RMR 

0.01 มีค่าอยูร่ะหวา่ง  –  หมายถึงโมเดลมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

Largest Standardized 

Residual 

0.02 มีค่าไม่เกิน 0.08 โมเดลสอดคลอ้งกบั 

ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

0.01 มีค่าระหวา่ง  – .  หมายถึงโมเดลมีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 

จากตารางที  17   เมือพิจารณาค่าสถิติตรวจสอบความสอดคลอ้ง  ความกลมกลืน  ความตรง
ของรูปแบบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษต์ามเกณฑ์ พบวา่ค่าไค – สแควร์ 2  เท่ากบั .  (P-value = 0.038 )  
แสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายถึง   รูปแบบความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ 

                                                           
119 สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธ์ุและคณะ,  แบบจําลองสมการโครงสร้าง:  แบบจําลองสมการ

โครงสร้าง:  การใช้โปรแกรม LISREL, PRELIS   และ SIMPLS  (กรุงเทพ:  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั
สามลดา, ),  208 – . 
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ชาร์ตร ในประเทศไทยมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์  นอกจากนี  ยงัสามารถพิจารณา     
ค่าดชันีวดัความสอดคลอ้งอืนๆ ไดอี้ก เช่น ( Goodness- of- fit indices:  GFI) (Adjusted  Goodness 

of  fit:  AGFI)  มีค่าเขา้ใกล ้   คือ ค่า GFI  =   0.99  AGFI = .  ค่า Root  Mean  Square  Residual 

(RMR) มีค่าเท่ากบั 0.01 มีค่าอยูร่ะหวา่ง   0 – 1  แสดงให้เห็นวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์ ค่าดชันี Root  Mean  Square  Error  of  Approximation (RMSEA) มีค่าเท่ากบั 0.01 
ซึงมีค่าระหวา่ง 0 – 0.05 หมายถึงโมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่นระดบัดี    
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร ในประเทศไทย ทีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์     
มีรูปแบบดงันี 

แผนภูมิที     แสดงรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมใน 

                       การจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย            
                       ทีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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 จากแผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย ทีมีอิทธิพลต่อกนัซึงไดจ้าก
แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวข้อง ผลจากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบของความรับผิดชอบ          
ต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย                    
มีความสัมพนัธ์เชิงตรรกะ ทงั 7 องคป์ระกอบ โดยมีอิทธิพลทงัทางตรงและอิทธิพลทางออ้ม  ดงันี 

. องค์ประกอบทีมีอิทธิพลทางตรง (direct  effect) ขององคป์ระกอบความรับผิดชอบ  
ต่อสังคมในการจดัการศึกษาต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน (F1)  ประกอบดว้ย การจดักิจกรรมเพือสังคม 

(F2) การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ (F3) การพฒันาทกัษะชีวิต ( F4) การดาํเนินงานจิตตาภิบาล  
(F5)  การจดัการสิงแวดลอ้ม  (F6) และการยึดหลกัธรรมาภิบาล (F7)  มีค่าเท่ากบั  0.49,  0.19,  0.14,  
0.55,  0.20  และ 0.32  ตามลาํดบั และเมือพิจารณาองคป์ระกอบทีมีอิทธิพลทางตรงต่อองคป์ระกอบ
อืนๆ มีดงันี 

  1.1  การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  (F1) มีอิทธิพลทางตรงต่อการพฒันาทกัษะชีวิต ( F4 )  
มีค่าเท่ากบั .  

  .   การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ (F3) มีอิทธิพลทางตรงต่อการพฒันาทกัษะ
ชีวติ ( F4 )  มีค่าเท่ากบั 0.09 

.   การดาํเนินงานจิตตาภิบาล ( F5) มีอิทธิพลทางตรงต่อการพฒันาทกัษะชีวิต (F4 )  
มีค่าเท่ากบั .17 

.   การยดึหลกัธรรมาภิบาล  ( F7) มีอิทธิพลทางตรงต่อการพฒันาทกัษะชีวิต ( F4 )  
มีค่าเท่ากบั .14 

    .  เมือพิจารณาอิทธิพลทางออ้ม (indirect  effect)  ขององคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อ
สังคมในการจดัการศึกษา  ดงันี 

   .   เส้นทางที  :  การจดักิจกรรมเพือสังคม (F2 )  การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน   
(F1)   การพฒันาทกัษะชีวติ(  F4 )    =   0.49 x 0.95     =    0.46 

   .   เส้นทางที 2  :  การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ(  F3 )  การพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน  (F1)   การพฒันาทกัษะชีวติ( F4 )  =   0.19 x 0.95     =   .    

    .   เส้นทางที   :งานจิตตาภิบาล  ( F5 )  การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  (F1)   
การพฒันาทกัษะชีวติ(  F4 )   =   0.20 x 0.95     =     0.19 

    .   เส้นทางที   :  สิงแวดลอ้มศึกษา( F6 )   การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  (F1)   
การพฒันาทกัษะชีวติ(  F4 )    =   0.19 x 0.95     =     .  
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   .   เส้นทางที 5  :  การยดึหลกัหลกัธรรมาภิบาล  ( F7)   การพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน  (F1)   การพฒันาทกัษะชีวติ(  F4 )  =   0.32 x 0.95     =    .   

    .   เส้นทางที  :  การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ( F3 )  การพฒันาทกัษะ
ชีวติ ( F4 )   การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  (F1)    =   0.09 x 0.55     =   0.049 

  .    เส้นทางที   :  การดาํเนินงานจิตตาภิบาล  ( F5 )  การพฒันาทกัษะชีวติ       
(  F4 )     การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  (F1)    =   0.1  x 0. 5     =    0.09 

.    เส้นทางที   :  การยดึหลกัหลกัธรรมาภิบาล  ( F7)  การพฒันาทกัษะชีวติ   
( F4 )     การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  (F1)    =   0.14 x 0.55     =     0.07 

      .  การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน (F1) และการพฒันาทกัษะชีวิต(F4) ต่างมีอิทธิพลซึงกนัและกนั 

ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลยอ้นกลบั ( Reciprocal  causal  relationship ) เป็นความสัมพนัธ์ของ        
ตวัแปรสองตวัทีต่างมีอิทธิพลซึงกนัและกนั   ซึงในทีนีการพฒันาทกัษะชีวิต( F4 ) มีอิทธิผลทางบวก   
ต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  (F1)   
      .  เมือพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุองคป์ระกอบความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย              
ทีสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์กบัรูปแบบตงัตน้ความสัมพนัธ์องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อ
สังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทยทีสอดคลอ้ง
กบัแนวคิด  ทฤษฏี  และงานวจิยัทีเกียวขอ้งพบวา่มีความสอดคลอ้งกนั 
 

ตอนท ี    การยนืยันรูปแบบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เครือภคินีเซนต์ปอล   เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย 
     ขนัตอนนีเป็นการนาํผลทีได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึงประกอบด้วยองค์ประกอบ
และรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ 
ชาร์ตร ในประเทศไทย   ทีได้สัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญเพือตรวจสอบยืนยนัในด้านความเหมาะสม   
ความเป็นไปได ้ความถูกตอ้งเชิงทฤษฎี และสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง   โดยสอบถามจากผูเ้ชียวชาญ         
การวเิคราะห์ค่าความถี ค่าร้อยละ และความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ เพือยืนยนัความเหมาะสม ความ
เป็นไปได ้ความถูกตอ้ง และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงขององคป์ระกอบ และรูปแบบความ
รับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล   เดอ  ชาร์ตร ในประเทศ
ไทย  ซึงคดัเลือกผูเ้ชียวชาญแบบเจาะจง (purposive sampling) ซึงผูว้ิจยักาํหนดคุณสมบติั คือ 
ผูบ้ริหารระดับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   และผูบ้ริหารสถานศึกษา รวมจาํนวนทงัสิน          

  ท่าน  ซึงผลทีไดจ้ากการวเิคราะห์มีรายละเอียดดงันี 
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ตารางที  8   สรุปความถี และร้อยละในการยนืยนัรูปแบบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดั 

                       การศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทยโดยผูเ้ชียวชาญ 

                                                                                                                                                   n = 5 

องคป์ระกอบ 

ความรับผิดชอบ 

ต่อสงัคม 

ในการจดัการศึกษา 

ความคิดเห็นผูเ้ชียวชาญ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความถูกตอ้ง 
การใช้

ประโยชน์ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน         
การจดักิจกรรมเพือสงัคม         
การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ         
การพฒันาทกัษะชีวติ         
การดาํเนินงานจิตตาภิบาล         
การจดัการสิงแวดลอ้ม         
การยดึหลกัธรรมาภิบาล         

รวม         
 

 จากตารางที 8  พบวา่ ผูเ้ชียวชาญแสดงความคิดเห็นและยนืยนัรูปแบบความรับผิดชอบต่อ
สังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย   สามารถ
สรุปได้ดังนี ในภาพรวมรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน        
เครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  มีความเหมาะสม จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.    มีความเป็นไปได้ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   มีความถูกตอ้ง จาํนวน    คน          
คิดเป็นร้อยละ .  และการใชป้ระโยชน์ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   ส่วนในรายดา้นมี
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความถูกตอ้ง และการใช้ประโยชน์ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  

 อนึงจากการสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญทงั    ท่านนนั  มีประเด็นน่าสนใจทีผูเ้ชียวชาญไดเ้สนอ
ความคิดเห็นประกอบไว ้ ดงันี 

 ดา้นความเหมาะสมขององค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทยทงั  องค์ประกอบนนั  ผูเ้ชียวชาญ   
ได้ให้ความคิดเห็นเพิมเติมว่า   องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา         
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มีความเหมาะสม  เนืองจากเมือพิจารณาทัง  องค์ประกอบ  พบว่ามีความเหมาะสม  เพราะ
ครอบคลุมปัจจยัทีจาํเป็นในการจดัการศึกษา  ซึงมีเป้าหมายสําคญัอยู่ทีผูเ้รียนให้มีคุณภาพและ
ทกัษะชีวติ สามารถดาํเนินชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขและอยูร่อด รู้เท่าทนัการเปลียนแปลงใน
สังคมไม่เพียงแต่การมีความรู้และดําเนินชีวิตได้ แต่ควรมีความตระหนักถึงการเป็นพลเมือง           
ทงัชุมชน  ประเทศชาติ และโลก ทีตอ้งเป็นส่วนหนึงของการพฒันาสังคมทีตนอาศยัและธาํรงรักษา
สิงแวดลอ้มของโลก การตระหนกันีมาจากคุณค่าภายในจิตใจของผูเ้รียนทีตอ้งเป็นผูมี้คุณธรรมและ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม   อีกทงัโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร เป็นโรงเรียนคาทอลิก  
ตอ้งจดัการศึกษาให้มีบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก  ซึงแสดงออกต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างชัดเจน  มากกว่าสถาบันการศึกษาทัวไปเช่น งานจิตตาภิบาลทีถือเป็นจิตวิญญาณแห่ง
การศึกษาคาทอลิก   ซึงจะตอ้งอบรมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ให้เกิดขึนกบันกัเรียนทุกคน   รวมทงัจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังการเป็น      
ผูมี้จิตอาสา   โดยการบาํเพ็ญประโยชน์เพือสังคมและส่วนรวมแก่นกัเรียน  เช่น  กิจกรรมส่งเสริม
ความเชือทางศาสนา ค่ายคุณธรรม  กิจกรรมวนัสาํคญัต่างๆ  กิจกรรมเยียมเยียนผูป่้วย   คนชรา     
การนาํสิงของไปบริจาคแก่ผูย้ากไร้ในชนบท  เป็นตน้ จดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนให้เกิด
บรรยากาศแห่งความรัก  การรับใช ้ ตามแนวทางของการศึกษาคาทอลิก 
 ดา้นความเป็นไปได ้ขององค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทยทงั  องค์ประกอบนนั  ผูเ้ชียวชาญ  
ไดใ้หค้วามคิดเห็นเพิมเติมวา่องคป์ระกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษามีความ
เป็นไปได้  เนืองจากเมือพิจารณาทงั  องค์ประกอบ  พบว่ามีความเป็นไปได้สูงสังเกตได้จาก  
นโยบายในการจดัการศึกษา  วสิัยทศัน์และพนัธกิจ  และเป้าประสงค ์ ของโรงเรียนเครือภคินี เซนตป์อล 
เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทยจะมีการกาํหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันา  ครบทงั  องคป์ระกอบ และ
มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานในระดบัดีถึงดีมาก  ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้มาก         
ทงันีเพราะองค์ประกอบทงั 7  ลว้นเป็นงาน/กิจกรรมทีโรงเรียนในเครือฯไดก้ระทาํอยู่แลว้ และมี
ความต่อเนืองในการปฏิบติังานแต่ละปี  อีกทงัสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาคาทอลิกทีเป็นฐาน   
การประกาศข่าวดีแห่งความรักของพระเจา้ ซึงนาํไปสู่ความรอด ดว้ยการสร้างเครืองมือแห่งการจดัการ
เรียนการสอนทีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนตระหนกัในคุณค่าของตน ไดส้ัมผสักบัความรักและเสรีภาพที
จะเติบโตอย่างอบอุ่น มนัคง และพฒันามโนธรรมในบรรยากาศทีสนบัสนุนการรู้จกัคิด ตดัสินใจ 
และเลือกทีจะกระทาํความดีเพือผูอื้นด้วยความสุขและเต็มใจ  อีกทงัเห็นดว้ยในประเด็นการจดั
กิจกรรมเพือสังคมจะเพิมความโดดเด่นสร้างเอกลกัษณ์และพฒันาองคก์รอยา่งยงัยนื  
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             ดา้นการใช้ประโยชน์ขององค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทยทงั    องคป์ระกอบนนั  ผูเ้ชียวชาญไดใ้ห้
ความคิดเห็นเพิมเติมว่าองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษามีความ
เป็นไปได ้ เนืองจากเมือพิจารณาทงั  องคป์ระกอบ  พบวา่มี ความสามารถนาํไปใชไ้ดมี้ประโยชน์
ต่อการพฒันาผู ้เรียนโดยตรง และส่งผลไปยงัครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ            
เป็นประโยชน์มาก  เพราะงานวิจยันี  จะเป็นแบบอย่างในสถานศึกษาอืน ๆ แนวทางปฏิบติัเพือ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกนั  ส่งผลต่อการพฒันาสังคมและประเทศต่อไป   ซึงใน
ปัจจุบนัแนวคิดดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ไดรั้บการยอมรับจากทุกภาคส่วน    
ทวัโลกทงัภาครัฐและเอกชนให้เป็นเครืองมือในการบริหารจดัการองคก์รในยุคปัจจุบนัเพือให้เกิด
การเติบโตและพฒันาอยา่งยงัยนื สถานศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐานนบัเป็นองคก์รรากฐานของ
สังคมไทยในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้เป็นประชากรทีมีคุณภาพและพร้อมเป็นกาํลงัในการ
พฒันาประเทศในอนาคต จึงควรมีการพิจารณานาํเอาการบริหารจดัการอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ทงันี เพือเป็นแม่แบบและแรงบนัดาลใจใหก้บัสังคมไทยในจิตสํานึกดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคม อีกทงัยงัเป็นหลกัประกนัให้สถานศึกษา สร้างความเชือมนัให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทงัใน
ดา้นการบริหารจดัการและการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนรอบขา้ง  ดว้ยเหตุนีความรับผิดชอบทีมี
ต่อสังคมขององคก์รจึงถือวา่เป็นพนัธกิจทีมีความสาํคญัอยา่งยิงทีตอ้งนาํไปปฎิบติัเห็นเป็นรูปธรรม  
เพือใหเ้กิดการสร้างประโยชน์การพฒันาอยา่งยงัยนืในรูปแบบต่างๆ ใหแ้ก่ทุกคนในทุกภาคส่วน   

ดา้นความถูกตอ้ง ขององคป์ระกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทยทงั  องคป์ระกอบนนั  ผูเ้ชียวชาญไดใ้ห้
ความคิดเห็นเพิมเติมว่าองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษามีความถูกตอ้ง  
เนืองจากเมือพิจารณาทงั  องค์ประกอบ  พบว่า  องค์ประกอบทงั 7 มีความถูกตอ้งครอบคลุม     
ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนในเครือฯ อนัไดแ้ก่  ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
ฝ่ายจิตตาภิบาล ฝ่ายทรัพยากร ฝ่ายบริหารจดัการ และ ฝ่ายบุคลากร รวมทงัตามแนวคิด  การจดัการ
ศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก ทีมุ่งเน้นการพฒันาผูเ้รียนให้เติบโตเป็นมนุษยที์สมบูรณ์  มีคุณธรรม
ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ และร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์สิงแวดล้อมและวฒันธรรม 
ประเพณีของทอ้งถิน ให้ความช่วยเหลือ รัก เมตตากบัทุกคน และแบ่งปันกบัผูด้อ้ยโอกาส ให้ไดมี้
โอกาสทงัการเรียนและการดาํเนินชีวติ  มีความยติุธรรม และบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล  
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ตารางที  19   การตรวจสอบยืนยนัความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคม 

          ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย 
 

 ความคิดเห็นผูเ้ชียวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความถูกตอ้ง การใชป้ระโยชน์ 
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ขององคป์ระกอบ 

ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ในการจดัการศึกษา 

 -  -  -  - 

 

การวิจยัในครังนีผูว้ิจยัไดส้รุปขอ้คิดเห็นเพิมเติมของผูเ้ชียวชาญตรวจสอบขอ้คน้พบรูปแบบ
ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน
เครือภคินีเซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร  ในประเทศไทย   สรุปไดด้งันี 

 ความคิดเห็นเกียวกบัองคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาจากขอ้มูล
ทีผูเ้ชียวชาญแสดงความคิดเห็นเกียวกบัรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย   
สรุปได้ว่ารูปแบบมีความเหมาะสม  ถูกต้อง  สอดคล้องกับทฤษฏีแนวคิดและผลการวิจยัของ
นกัวิชาการทงัไทยและต่างประเทศ  โดยพิจารณาจากขอ้มูลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุทีสนับสนุน      
คู่องคป์ระกอบ  เหมาะสม เพราะแสดงใหเ้ห็นชดัเจนต่อความสัมพนัธ์กนัระหวา่ง การพฒันาผูเ้รียน
และการพฒันาทกัษะชีวิต ทงั 2 องค์ประกอบนี ถือเป็นหัวใจของการจดัการศึกษาทีตอ้งพฒันา
ผูเ้รียนให้เกิดความรู้และมีทกัษะชีวิต  โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบนัทีตอ้งมีความรู้และรู้จกัวิเคราะห์
แยกแยะความถูกผิด และรู้เท่าทนัการเปลียนแปลงในสังคมทีเจริญทางดา้นเทคโนโลยี ทาํให้โลก
ปราศจากพรมแดน และสามารถติดต่อสือสารกนัไดส้ะดวกและรวดเร็ว ควรจะให้ความสําคญัของ
แนวคิดการจดัการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก และ แนวคิด นโยบายการจดัการศึกษาของโรงเรียน
ในเครือเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร  เพือเพิมองคป์ระกอบทีแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรียนใน
เครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  ซึงผูเ้รียนทีเรียนในโรงเรียนคาทอลิกตอ้งไดรั้บการอบรมมีเอกลกัษณ์
พิเศษทีเด่นชดั  ทีมิใช่เพียงความรู้ความสามารถทีตอ้งโดดเด่นในเรืองของวิชาการตามเกณฑ์หรือ
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คุณสมบติัของมาตรฐานการศึกษาเท่านัน  แต่นักเรียนทีเป็นผลผลิตของโรงเรียนคาทอลิกต้อง
เด่นชดัในเรืองคุณธรรมควบคู่กนัดว้ย 

องคป์ระกอบทงั  องค์ประกอบ  มีความเหมาะสมกบับทบาทหน้าทีของการจดัการศึกษา  
เพราะมีความสัมพนัธ์และเกียวขอ้งกนัในทุกองค์ประกอบ สถานศึกษาคาทอลิกตอ้งให้การศึกษา
เพือชีวิตแก่นักเรียนอย่างเข้มข้นโดยเน้นงานอภิบาลนักเรียนให้มีความสําคญัเท่าเทียมกับงาน
วชิาการ  ทีจดัการศึกษาเพือผูเ้รียนและมุ่งเนน้การใชชี้วติอยา่งมีทกัษะชีวติทีดีในสังคมปัจจุบนัอยา่ง
รู้เท่าทนั 

จากรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคค์วามรู้รับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร ในประเทศไทยทีได้นําเสนอ  มีความชัดเจน
เหมาะสม  เป็นไปได ้ เป็นประโยชน์และถูกตอ้งคลอบคลุมดีแลว้ ทงั    ดา้น 



 

 

 

บทท ี  
 

สรุป   อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัครังนีศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินี
เซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive  research) 
โดยมีวตัถุประสงค์ ) เพือทราบองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  ) เพือทราบรูปแบบความรับผิดชอบ          
ต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  และ           

) เพือทราบผลการยืนยนัรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน        
เครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย            
กลุ่มผูเ้ชียวชาญ จาํนวน    คน  รวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง  กลุ่มโรงเรียน
เครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย   โรงเรียน  โดยมีผูใ้ห้ข้อมูลประกอบด้วย
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา จาํนวน    คน  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  จาํนวน   คน  หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จํานวน    คน  ครูผู ้สอน จํานวน  คน  ผู้แทนผู้ปกครอง  จํานวน  คน               
ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  จาํนวน  คน  และผูแ้ทนชุมชน จาํนวน     คน  รวมผูใ้ห้ขอ้มูลจาํนวน    คน  
รวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามและกลุ่มผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน  คน  เพือยืนยนัความสัมพนัธ์   
เชิงโครงสร้าง โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นการดาํเนินการวจิยัประกอบด้วยขนัตอนต่างๆ ดงันี 

ขนัที  การกาํหนดตวัแปรทีเกียวขอ้งในการวิจยั  เป็นการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง
กบัความรับผิดชอบต่อสังคมทงัในและต่างประเทศโดยมีการวิเคราะห์เนือหา (content  analysis) 
เพือให้ได้ตัวแปรทีต้องการศึกษา    แล้วจึงนําผลทีได้ไปพฒันาแบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง           
(semi -  structured   interview)  หลงัจากนาํแบบสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้างไปสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ
จาํนวน    คน   ทาํการวิเคราะห์เนือหาทีได้จากการสัมภาษณ์  ได ้ตวัแปรทีเกียวขอ้งกบั              
ความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา  จาํนวน    ตวัแปร 

ขนัที  การพฒันาเครืองมือ ขนัตอนนีเป็นการนาํผลทีไดจ้ากขนัที  มาพฒันาแบบสอบถาม  
(questionnaire) และปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษา  แล้วนาํแบบสอบถามไปให้
ผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน  คน  พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา (content validity) นาํผลทีไดม้า
วิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์(index  of  item objective congruence: IOC) 
เลือกขอ้คาํถามทีมีค่า IOC ทีมากกว่า .   ขึนไปและปรับปรุงแบบสอบถามไดค้าํถามทีมีความ
เหมาะสม     ขอ้  หลงัจากนนันาํแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try – out)  กบัประชากรทีไม่ใช่
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กลุ่มตวัอย่างจาํนวน    โรงเรียน  โรงเรียนละ   คน  ประกอบด้วยผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 
จาํนวน   คน  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  จาํนวน   คน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จาํนวน             
   คน  ครูผูส้อน จาํนวน    คน  ผูแ้ทนผูป้กครอง  จาํนวน  คน  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า จาํนวน  คน  และ
ผูแ้ทนชุมชน จาํนวน  คน รวมผูใ้ห้ข้อมูลจาํนวน    คน  นําผลทีได้มาหาค่าความเชือมัน 
(reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)               
ไดค้่าความเชือมนัของแบบสอบถามทงัฉบบัเท่ากบั .  และไดแ้บบสอบถามเพือใชเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในขนัต่อไป 

 ขันที   การวิเคราะห์ข้อมูล  ขันตอนนีเป็นการนําแบบสอบถามจากขันที  ไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  จาํนวน    โรงเรียน  โรงเรียนละ   คน  ประกอบด้วย
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา จาํนวน   คน  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  จาํนวน    คน  หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จาํนวน    คน ครูผูส้อน จาํนวน    คน   ผูแ้ทนผูป้กครอง  จาํนวน  คน  ผูแ้ทน
ศิษยเ์ก่า  จาํนวน  คน  และผูแ้ทนชุมชน จาํนวน  คน  รวม  คน  ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา 

8 โรงเรียน  จาํนวน  216  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 94.73  นาํขอ้มูลจากแบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์
มาทาํการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) แปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
เพือสรุปองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล 
เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย หลงัจากนนัทาํการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ (path analysis)    
นาํองค์ประกอบและรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินี
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  มายืนยนัความเหมาะสมขององค์ประกอบและรูปแบบ      
โดยให้ผูเ้ชียวชาญ   และผูท้รงคุณวุฒิพิจารณายืนยนัรูปแบบจาํนวน    คน  ไดพ้ิจารณาประเด็น    
ความถูกตอ้ง  ความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้ และการนาํไปใช้ประโยชน์  พร้อมทงัให้ขอ้เสนอแนะ  
เพือปรับปรุงให้ได้รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินี         
เซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทยต่อไปสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใช้การหา
ค่าความถี (frequency) ร้อยละ(percentage)  ค่ามชัฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor 

analysis)   การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ  (path   analysis)   ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปและ
การวเิคราะห์เนือหา (content  analysis) 
                 ขนัตอนที 4  การวิเคราะห์ปรับปรุงและนาํเสนอรูปแบบ  ในขนัตอนนีผูว้ิจยัไดส้รุป
ขอ้คิดเห็น ขอ้วิจารณ์ และขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิทีไดม้าปรับปรุงองคป์ระกอบและรูปแบบ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร               
ในประเทศไทย  มายืนยนัความเหมาะสมขององค์ประกอบและรูปแบบ โดยให้ผูเ้ชียวชาญ และ
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณายืนย ันรูปแบบจํานวน     คน  เพือให้ได้รูปแบบ ทีมีความเหมาะสม              
ความเป็นไปได ้ ความถูกตอ้ง และการนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้
 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การหาค่าความถี (frequency)  ร้อยละ
(percentage)  ค่ามชัฌิมเลขคณิต (arithmetic mean)  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard  deviation)  
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ (exploratory  factor  analysis) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิง
สาเหตุ  (path analysis) ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป  และการวเิคราะห์เนือหา (content  analysis) 

 

สรุปผลการวจัิย 
 

การวิจัย  เรือง  ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินี      
เซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร ในประเทศไทย  ไดข้อ้คน้พบ  ดงันี 

. ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ 
ชาร์ตร ในประเทศไทย  ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ  เรียงตามนาํหนกัองคป์ระกอบทีไดจ้ากมาก
ไปนอ้ย  คือ การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  การจดักิจกรรมเพือสังคม   การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ  
การพฒันาทกัษะชีวิต   การดาํเนินงานจิตตาภิบาล  การจดัการสิงแวดล้อม   และการยึดหลกั         
ธรรมาภิบาล  โดยมีรายละเอียด  ดงันี 

.  องค์ประกอบด้าน“ การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน” มีจาํนวนตัวแปรทีต้องอธิบาย
องค์ประกอบ   ตวัแปรมีค่านาํหนักตวัแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .  - .  มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ  .  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ  .                 
เป็นองคป์ระกอบทีมีความสาํคญัอนัดบั  
       ประกอบดว้ย ( )โรงเรียนปลูกฝังและส่งเสริมให้ผูเ้รียนเคารพในศกัดิศรีคุณค่าของตน
และผูอื้น  ( ) โรงเรียนสามารถบูรณาการหลกัสูตรเนือหารายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนได้
สอดคล้องกับหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม ( )โรงเรียนส่งเสริมให้ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็น
แบบอย่างทีดีในการดาํเนินชีวิตด้วยหลกัความเชือ  ความศรัทธาและความรัก  ( ) ผูเ้รียนได้รับ    
การอบรมและส่งเสริมความเชือตามหลักศาสนาทีตนนับถือไปสู่การดําเนินชีวิตทีแท้จริง 
( )โรงเรียนจดักระบวนการเรียนรู้ให้นกัเรียนรู้จกัและเขา้ใจถึงความพอเพียงของวิถีชีวิต  ( ) ผูเ้รียน
มีทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทนัต่อปัญหาสังคมปัจจุบนั ( ) โรงเรียนจดักิจกรรม
เสริมหลกัสูตรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงออกในด้านความคิด ความสามารถอย่างอิสระภายใต ้   
การเคารพถึงคุณค่าและศักดิศรีของความเป็นมนุษย์  ( )  โรงเ รียนพัฒนาผู ้เ รียนให้เป็น                      
ผูมี้จิตสาธารณะและเสียสละเพือส่วนรวม  ( ) โรงเรียนส่งเสริมให้ผูเ้รียนแสดงออกดา้นความคิด
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ความสามารถอยา่งอิสระโดยเคารพศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์ ( ) โรงเรียนจดักิจกรรมปลูกฝัง
ค่านิยมการรักและรับใช้ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ  ( )โรงเรียนจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถิน     
ไดส้อดคลอ้งกบัสภาพชุมชนและวิถีชีวิตทีเป็นจริงของนกัเรียน  ( ) โรงเรียนพฒันาและจดัหาสือ
การสอนทีมีคุณภาพเพือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  ( ) โรงเรียนปลูกฝังระเบียบวินยัคุณธรรมจริยธรรม
ให้เกิดกบันักเรียนอย่างยงัยืนโดยการฝึกให้เกิดเป็นนิสัยติดตวั ( ) โรงเรียนพฒันาการเรียน         
การสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมความมีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ ( ) โรงเรียนจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนรู้จกัและเขา้ถึงสัจธรรม      
อนัสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย ์ ( ) โรงเรียนมีการสือสารและถ่ายทอดแผนปฏิบติัการสู่การปฏิบติั
ทวัทงัโรงเรียน  ( ) ครูมีความพร้อมทีจะอุทิศตนในการจดัการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆเพือให้
นกัเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของการจดัการศึกษาของโรงเรียน   ( ) โรงเรียนจดักิจกรรมเพือ  
สืบสานและเสริมสร้างขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมชองชุมชน   ( ) โรงเรียนมีการ
บริหารจดัการโดยการกระจายอาํนาจภายใตก้รอบความรับผิดชอบ  

.   องค์ประกอบด้าน “การจัดกิจกรรมเพือสังคม” มีจาํนวนตัวแปรทีต้องอธิบาย
องค์ประกอบ      ตวัแปร  มีค่านําหนักตวัแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  .  - .   มีค่า           
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ  .   และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ  .                         
เป็นองคป์ระกอบทีมีความสาํคญัอนัดบั   

       ประกอบด้วย ( )โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างสมาํเสมอและต่อเนือง              
( ) โรงเรียนมีแผนปฏิบติัการประจาํปี การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในพืนทีตงัของโรงเรียน   
( ) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน ( ) โรงเรียน
ดาํเนินกิจกรรมเกียวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความสมคัรใจ  ( ) โรงเรียนมี      
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการกุศลเพือจดัหาทุนทรัพยส์นบัสนุนผูย้ากไร้และผูด้อ้ยโอกาสเขา้ถึง
การศึกษา   ( ) โรงเรียนจดักิจกรรมเพือใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลสถานทีและพฒันาสถานที
สาธารณะประโยชน์  ( )โรงเรียนสามารถแสดงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมได้ตาม           
ความมุ่งหวงัของชุมชน ( ) โรงเรียนสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดจ้ดักิจกรรมเพือช่วยเหลือสังคม 

.   องค์ประกอบดา้น “ การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ” มีจาํนวนตวัแปรทีตอ้งอธิบาย
องค์ประกอบ     ตัวแปรมีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  .   - .   มีค่า              
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ  .   และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ .                          
เป็นองคป์ระกอบทีมีความสาํคญัอนัดบั  

       ประกอบดว้ย ( )โรงเรียนสร้างเครือข่ายในการแบ่งปันความรู้  ( ) โรงเรียนสามารถ
ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบนัและหน่วยงานต่างๆในชุมชน  ( ) โรงเรียนให้การบริการ   
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ทางการศึกษากบัสมาชิกของชุมชนอยา่งมีคุณภาพ  ( ) โรงเรียนจดักิจกรรมทางวิชาการเพือเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารสําคญัให้กบัชุมชนได้รับทราบ   ( ) โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหา
ความรู้และบริการชุมชน  ( ) โรงเรียนส่งเสริมการสร้างสัมพนัธภาพที ดีระหว่างครูนักเรียน
ผูป้กครองและชุมชน 

.   องค์ประกอบดา้น “การพฒันาทกัษะชีวิต” มีจาํนวนตวัแปรทีตอ้งอธิบายองค์ประกอบ          
  ตัวแปรมีค่านําหนักตัว แปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  .  - .   มีค่าความแปรปรวน             
ของตวัแปรเท่ากับ .   และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั  .   เป็นองค์ประกอบทีมี
ความสาํคญัอนัดบั  

        ประกอบด้วย  ( )โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรการสร้างทักษะชีวิตเพือการอยู่รอด          
ในสังคม   ( )โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีวิจารณญาณเท่าทนัต่อปัญหา        
ในสังคม  ( ) โรงเรียนมุ่งพัฒนาผู ้เ รียนให้สามารถนําคุณค่าของความดี ความรู้ และทักษะ
ความสามารถต่างๆ ทีไดรั้บการฝึกฝนนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

.   องค์ประกอบด้าน “การดําเนินงานจิตตาภิบาล” มีจํานวนตัวแปรทีต้องอธิบาย
องค์ประกอบ  ตัวแปร  มีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  .  - .  มีค่า              
ความแปรปรวนของตัวแปรเท่ากับ .  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ  .                
เป็นองคป์ระกอบทีมีความสาํคญัอนัดบั  

       ประกอบดว้ย  ( ) โรงเรียนใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาดา้นจิตใจ และอภิบาลเอาใจใส่
นักเรียน   ( ) โรงเรียนบูรณาการคุณค่าของพระวรสารในเรืองของความรัก  การแบ่งปัน และ       
การรับใช ้ ( ) โรงเรียนใหก้ารศึกษาอบรมและฟืนฟูชีวตินกัเรียน เยาวชน และบุคคลทีเกียวขอ้ง 

.   องคป์ระกอบดา้น “การจดัการสิงแวดลอ้ม ” มีจาํนวนตวัแปรทีตอ้งอธิบายองค์ประกอบ         
  ตวัแปร   มีค่านาํหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง .  - .   มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร
เท่ากบั .  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั .   เป็นองคป์ระกอบทีมีความสาํคญัอนัดบั  

       ประกอบด้วย ( )โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนตระหนักถึง
ความสาํคญัของสิงแวดลอ้ม ( ) โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นอนุรักษสิ์งแวดลอ้มและประหยดั
พลงังาน  ( ) โรงเรียนสร้างความตระหนกัใหค้รูและนกัเรียนใชท้รัพยากรทุกชนิดอยา่งคุม้ค่า 

  .   องคป์ระกอบดา้น “การยึดหลกัธรรมาภิบาล”  มีจาํนวนตวัแปรทีตอ้งอธิบายองคป์ระกอบ        
  ตวัแปรมีค่านาํหนกัตวั แปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง  .  - .   มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร
เท่ากบั .   และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั .  เป็นองคป์ระกอบทีมีความสาํคญัอนัดบั  

         ประกอบดว้ย  ( ) ผูบ้ริหารระดบัสูงของโรงเรียนยึดหลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร
และการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ( )  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีระบบให้บุคลากรไดใ้ช้ศกัยภาพ       
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ในการทาํงานอย่างเต็มทีภายใตก้ารกระจายอาํนาจและการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ( ) โรงเรียน
พฒันาและเสริมแรงบุคลากรตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

 .  รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินี        
เซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย เป็นความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของพหุองค์ประกอบจาํนวน                     

  องค์ประกอบ  ผลจากการวิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวข้อง  พบว่าตวัแปรต้น           
มี   องค์ประกอบ  ประกอบด้วย  การจดักิจกรรมเพือสังคม  การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ              
การพฒันาทกัษะชีวติ  การดาํเนินงานจิตตาภิบาล  การจดัการสิงแวดลอ้ม    และการยึดหลกัธรรมาภิบาล   
ส่วนตวัแปรตามคือ  การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน   เมือพิจารณารายละเอียด  พบวา่  องคป์ระกอบทีมี
อิทธิพลทางตรงต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คือ การจดักิจกรรมเพือสังคม  การพฒันาเครือข่าย
ความร่วมมือ  การพฒันาทกัษะชีวิต การดาํเนินงานจิตตาภิบาล   การจดัการสิงแวดลอ้ม  และการยึด
หลกัธรรมาภิบาลนอกจากนี  องค์ประกอบทีมีอิทธิพลทางออ้มต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน คือ     
การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือก็มีอิทธิพลทางออ้มต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยมีอิทธิพล
ทางออ้มส่งผ่านไปสู่การพฒันาทกัษะชีวิต  เช่นเดียวกนักบัการดาํเนินงานจิตตาภิบาลก็มีอิทธิพล
ทางออ้มต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  โดยมีอิทธิพลทางออ้มส่งผา่นไปสู่การพฒันาทกัษะชีวิต และ
หลกัการยึดธรรมาภิบาล   ก็มีอิทธิพลทางออ้มต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  โดยมีอิทธิพลทางออ้ม
ส่งผา่นไปสู่การพฒันาทกัษะชีวติ   

นอกจากนนั  การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งความกลมกลืนระหว่างโมเดล  และขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์พบวา่ค่าไค – สแควร์มี ค่าเท่ากบั .   ( P - value = 0.038 ) แสดงให้เห็น               
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  หมายถึง  รูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ             
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร             
ในประเทศไทยมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์  นอกจากนี  ยงัสามารถพิจารณาค่าดชันี      
วดัความสอดคลอ้งอืนๆ ไดอี้ก  เช่น  (Goodness of  fit indices  : GFI) (Adjusted  Goodness of fit  : 

AGFI)  มีค่าเขา้ใกล ้  คือ ค่า GFI  =  0.99  AGFI = .   ค่า Root  Mean  Square  Residual (RMR)  มี
ค่าเท่ากบั .  มีค่าอยูร่ะหวา่ง   -   แสดงใหเ้ห็นวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
ค่าดชันี Root  Mean  Square  Error  of  Approximation (RMSEA) มีค่าเท่ากบั .  ซึงมีค่าระหวา่ง 

  -  .   หมายถึง โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยูใ่นระดบัดี    
 สรุป  รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินี         
เซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  ดงัแผนภูมิที  
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แผนภูมิที   แสดงรูปแบบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินี 

         เซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย   
 

3. ผลการยืนยนัรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือ
ภคินีเซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย   การยนืยนัและตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร            
ในประเทศไทย   โดยให้ผูเ้ชียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิพิจารณายืนยนัรูปแบบโดยผูเ้ชียวชาญและ
ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน    ท่าน  ไดพ้ิจารณาประเด็นความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
และการใช้ประโยชน์ได้จริง  ผลการตรวจสอบพบว่า ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านมีความเห็นสอดคลอ้ง   
ไปในทิศทางเดียวกนัว่ารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดั
การศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  มีความชดัเจน เพราะมี     
ตวัแปรตน้ทีส่งผลต่อกนั  เขา้ใจไดง่้าย และง่ายต่อการปฏิบติั  เป็นรูปแบบทีเหมาะสม เป็นไปได ้     
มีความถูกตอ้ง  และนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง   จากองคป์ระกอบทงั    องคป์ระกอบ  คือ  การพฒันา
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คุณภาพผูเ้รียน  การจดักิจกรรมเพือสังคม   การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ   การพฒันาทกัษะชีวิต   
การดาํเนินงานจิตตาภิบาล  การจดัการสิงแวดลอ้ม  การยึดหลกัธรรมาภิบาลและมีความเห็นว่า
รูปแบบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร 
ในประเทศไทย มีความชดัเจน  เพราะมีตวัแปรตน้  ตวัแปรตามทีส่งผลต่อกนั  เขา้ใจไดโ้ดยง่าย        
มีความเหมาะสมเป็นไปได้  มีความถูกต้อง  และนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงต่อไป  นอกจากนี  
ผูเ้ชียวชาญยงัไดใ้ห้ความคิดเห็นเพิมเติมวา่  เมือไดพ้ิจารณาองคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร   พบว่า  สอดคล้องกบัการจดั
การศึกษาคาทอลิกทีเป็นฐานการประกาศข่าวดีแห่งความรักของพระเจา้ ซึงนาํไปสู่ความรอดดว้ย
การสร้างเครืองมือแห่งการจดัการเรียนการสอนทีเปิดโอกาส   ให้ผูเ้รียนตระหนกัในคุณค่าของตน
ไดส้ัมผสักบัความรัก และเสรีภาพทีจะเติบโตอยา่งอบอุ่น มนัคง และพฒันามโนธรรมในบรรยากาศ
ทีสนบัสนุนการรู้จกัคิด ตดัสินใจ และเลือกทีจะกระทาํความดี     เพือผูอื้นดว้ยความสุขและเต็มใจ 
อีกทงัมีความครอบคลุมทงัในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาคาทอลิก และ
องค์ประกอบทีนําเสนอมานันเป็นปัจจัยสําคัญในการบริหารสถานศึกษาและแต่ละปัจจัยมี
ความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั  ปัจจยัทีจาํเป็นในการจดัการศึกษา  ซึงมีเป้าหมายสําคญัอยูที่การพฒันา
ผูเ้รียนให้มีคุณภาพและทกัษะชีวิต สามารถดาํเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและอยู่รอด   
รู้เท่าทนัการเปลียนแปลงในสังคม  ไม่เพียงแต่การมีความรู้และดาํเนินชีวิตได ้แต่ควรมีความตระหนกั
ถึงการเป็นพลเมืองทงัชุมชน ประเทศชาติ และโลก ทีตอ้งเป็นส่วนหนึงของการพฒันาสังคมทีตน
อาศยัและธํารงรักษาสิงแวดล้อมของโลก   การตระหนักนีมาจากคุณค่าภายในจิตใจของผูเ้รียน        
ทีต้องเป็นผูมี้คุณธรรมและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม   อีกทงัโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ  
ชาร์ตร เป็นโรงเรียนคาทอลิกจาํเป็นต้องจัดการศึกษาให้มีบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก            
ซึงแสดงออกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจนมากกว่าสถาบนัการศึกษาทวัไป  เช่นการ
ดาํเนินงานจิตตาภิบาลทีถือเป็นจิตวิญญาณแห่งการศึกษาคาทอลิก  ซึงจะตอ้งอบรมและปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์ห้เกิดขึนกบันกัเรียนทุกคน  รวมทงัจดักิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังการเป็นผูมี้จิตอาสาโดยผา่นกิจกรรมเพือสังคม  อีกทงัการจดั
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนให้เกิดบรรยากาศแห่งความรัก  การรับใช ้ ตามแนวทางของการศึกษา
คาทอลิก มีความยติุธรรม และบริหารงานยดึหลกัธรรมาภิบาล 
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การอภิปรายผล 
 

 การวิจยัครังนี  สามารถนาํมาอภิปรายผลโดยแยกออกเป็น    ประเด็น  คือ  องคป์ระกอบ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร               
ในประเทศไทย  รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินี           
เซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร ในประเทศไทย   และผลการยืนยนัรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม          
ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 

.  องคป์ระกอบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์
ปอล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย   

      ผลการวจิยัพบวา่  องคป์ระกอบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน
เครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร ในประเทศไทย  ประกอบด้วย    องค์ประกอบ  เรียงตามนาํหนัก
องคป์ระกอบ ดงันี การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน การจดักิจกรรมเพือสังคม การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ    

การพฒันาทกัษะชีวิต  การดาํเนินงานจิตตาภิบาล   การจดัการสิงแวดลอ้ม   การยึดหลกัธรรมาภิบาล      

ซึงองค์ประกอบดงักล่าวสอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัทีว่า  ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดั
การศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ  ชาร์ตร ในประเทศไทย  เป็นพหุองค์ประกอบ  
สอดคลอ้งกบัระบบการจดัการศึกษาคาทอลิกมีธรรมชาติการศึกษาทีมุ่งเน้นคุณค่าและความสําคญั
ของมนุษย ์เป็นกระบวนการพฒันามนุษยเ์พือเป็นบุคคลทีสมบูรณ์  ตามคาํสอนแห่งพระวรสารของ
พระเยซูคริสตเจา้และพระศาสนจกัร จดัการเรียนการสอน มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความใส่ใจ
ทางด้านชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ  โดยเน้นสอนคุณค่าของความเป็นคน  หลกัธรรมทางศาสนานาํไปใช้
หรือบูรณาการในชีวิตประจาํวนั  ฝึกฝนนักเรียนให้รู้จกัคิดอย่างเป็นระบบ  มีเหตุผลประกอบ           
มีความตระหนกัรู้ถึงคุณค่า  มีความเคารพศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์ การให้เกียรติซึงกนัและกนั
ซึงสิงสําคญัคือการพฒันาผูเ้รียนให้ไดถึ้งในระดบัจิตวิญญาณ โดยมิไดมุ้่งหวงัเพียงสร้างพลเมืองดี
ใหป้ระเทศชาติเท่านนั แต่ใหเ้ป็นมนุษยแ์ทที้มีอิสระจากการพะวงแต่ความตอ้งการของตน แต่สามารถ
รักผูอื้นได ้เสียสละเพือผูอื้นได ้รักเพือนมนุษยเ์หมือนรักตนเอง ซึงทาํให้เป็นพลเมืองดีของชาติและ
ของประชาคมโลก  มีความสอดคลอ้งกบั Bhattacharya และ Sen  ไดก้ล่าววา่ การแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรนนัเป็นเรืองเกียวกบัจรรยาบรรณและจิตสํานึกทีทุกองคก์รควรกระทาํเพือให้
เกิดผลในทางบวกต่อผูมี้ส่วนได้เสียกบัองค์กรรวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่างกิจกรรมทีองค์กรได้
ดาํเนินการเพือประโยชน์ต่อสังคม   และผลตอบรับทีดีจากสังคมทีมีต่อสินคา้หรือบริการของ
องค์กรด้วย  สอดคล้องกบัแนวคิดของ Kotler และ Lee  ทีกล่าวว่าการทีองค์กรมีส่วนร่วมในการ
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สนบัสนุนกิจกรรมเพือสังคมนนัจะสามารถทาํให้องคก์รดูดี (Look Good)  มีภาพลกัษณ์ทีดีในมุมมอง
ของสังคม  ชุมชน  ผูบ้ริโภค  นกัลงทุน  หรือผูร่้วมกลุ่มธุรกิจต่างๆ ก็จะส่งผลให้บุคคลในองค์กร  
ผูบ้ริหาร  หุน้ส่วนทางธุรกิจ  ลูกคา้ทีไดใ้ชสิ้นคา้หรือบริการขององคก์รในปัจจุบนัก็เกิดความรู้สึกดี 
(Feels Good) ในตวัองคก์รดว้ยเช่นกนัทีองคก์รไดก้ระทาํในสิงทีดี (Does Good)  เป็นประโยชน์    
ต่อสังคมซึงส่งผลให้องค์กรได้รับการยอมรับจากสังคม    ผู ้ทีมีส่วนได้เสียทังภายในและ           
ภายนอกองค์กร  รวมไปถึงการมีชือเสียงทีแข็งแกร่งต่อไปในระยาว  (Last  Longer)                      

ในขณะเดียวกนัสมณสาส์นว่าดว้ยเรืองฆราวาสคาทอลิกในโรงเรียน : พยานยืนยนัความเชือ  ขอ้        
ทีว่าด้วย “ครูมีความสํานึกในหน้าทีรับผิดชอบ   การสอนตามจิตตารมณ์คาทอลิก การเคารพ             
ต่อความคิดของผูอื้นการมีความสัมพนัธ์ทีดีต่อบุคคลอืนจากอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิกทาํให้ทราบวา่
โรงเรียนในเครือ ฯ ทุกโรงเรียนล้วนมีจุดเน้นและเป้าหมายเดียวกันแสดงถึงเอกภาพของ           
ความเป็นอตัลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือฯ  ขณะเดียวกนัในกระแสแห่งการเปลียนแปลงทีระบบ
การศึกษาต้องพัฒนาคุณภาพของผู ้เ รียนให้สามารถดําเนินชีวิตในโลกยุคดิจิตอล  รู้ เท่าทัน             
ตอ้งยอมรับการวิเคราะห์และการคิดเชิงระบบอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีทกัษะในการดาํรงชีวิต  จึงเป็น       
ข้อเรียกร้องสําหรับสถานศึกษาทีจําเป็นต้องจัดการศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม           
สอดคล้องกับขอบข่ายและความรับผิดชอบของโรงเรียนในเครือคณะภคิณีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร           
แห่งประเทศไทย ไดจ้ดัโครงสร้างการบริหารงาน โดยแบ่งออกเป็น  ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหารจดัการ   
ฝ่ายวิชาการ   ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม   ฝ่ายทรัพยากรเพือการเรียนการสอน  ฝ่ายบุคลากร           
ฝ่ายกิจการนกัเรียน และ ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ   ตามกาํหนดกรอบงานหนา้ทีรับผิดชอบอีกทงังานวิจยั
ของ กมลวรรณ  เภกะนนัท ์ ทีกล่าวไวว้า่โรงเรียนของคณะ ฯ มีความแข็งแรงทางดา้นคุณธรรมแลว้  
แต่สภาพสังคมและระบบการศึกษาทีเปลียนไป  เนน้การพฒันาทางดา้นสติปัญญาและความเจริญ
ทางเทคโนโลยี  คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ควรมีกลยุทธ์ใดเพือเพิมความเข้มแข็งและ
ประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาให้เหมาะสมกบัสภาพสังคมและจิตตารมณ์การศึกษาของคณะฯ 

พร้อมทงัเสนอให้ฝ่ายการศึกษาของคณะฯ ได้ทบทวนปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนในเครือฯ        
ให้สอดคลอ้งกบัสภาพและระบบการศึกษาโดยเพิมเติมในเรือง  ทกัษะกรอบแนวคิด  ทกัษะชีวิต
เพือปรับกระบวนทศัน์ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนในเครือฯ ทงันีโดยไม่ทิงอตัลกัษณ์ของ
ความเป็นโรงเรียนในเครือฯ ทีมีจุดแขง็  คือ การประพฤติตนทีดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณค่า
พระวรสารและคําสอนของเปาโล  จากอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกทีกล่าวไว้ว่าคริสตธรรม                  
จะถูกถ่ายทอดสู่นักเรียนโดยอาศัยการศึกษามากเพียงใดนันอยู่ทีตัวครูเป็นสําคัญ  การผนึก
วฒันธรรมกบัความเชือจะสําเร็จได้ก็โดยการผลึกความเชือให้เขา้กบัชีวิตในตวัของครูผูส้อนเอง
เกียรติและศกัดิศรีของงานเรียกร้องครูทงัหลายว่า ในการติดตามพระคริสตเจา้ผูท้รงเป็นอาจารย ์     
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แต่ผูเ้ดียว  ครูจะตอ้งเผยคาํสอนของพระองคไ์ม่ใช่โดยอาศยัปากเท่านนั แต่โดยพฤติกรรมทุกอยา่ง ๆ 
ของตนและนีคือสิงทีแสดงถึงความแตกต่างระหว่างโรงเรียนทีการศึกษาซึบซาบด้วยจิตตารมณ์
แบบคริสตก์บัโรงเรียนทีถือวา่ศาสนาเป็นเพียงวิชาหนึงเหมือนวิชาอืนๆ ทวัไป ในทาํนองเดียวกนั 
นนัทวชิญ ์  ฉตัรบรรยงค ์กล่าววา่ อตัลกัษณ์ของสถานศึกษาคาทอลิก  คือ  การอภิบาลเด็ก  เยาวชน
ในการใหก้ารศึกษาอบรมแก่พวกเขาทาํใหเ้ด็ก  เยาวชน  มีภูมิคุม้กนั  ทีสามารถเลือกกระทาํในสิงที
ถูกตอ้ง  สอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกทีโรงเรียนเป็นสนามแพร่ธรรมทีตอ้ง
ประกาศข่าวดีของพระคริสตเจา้  เป็นสถานทีทาํงานดา้นอภิบาลอยา่งแทจ้ริง  ดงันนั โรงเรียนในเครือ
คณะภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร จึงตระหนกัถึงหนา้ทีในการหล่อหลอมเยาวชนและบุคลากรทีอยู่
ภายในโรงเรียนให้รู้จกัและรับการอบรมแบบคาทอลิก  จึงมีหน้าทีในการเผยแพร่พระวรสาร       
หล่อหลอมให้ทุกคนมีความเชือทีเข็มแข็งโดยการปลูกฝังคุณค่าแห่งพระวรสารให้กับทุกคน  
เพือใหคุ้ณค่าเหล่านีกลายเป็นจุดยนืในชีวติของเขา   สอดคลอ้งกบัอภิสิทธิ   กฤษเจริญ  จากการวิจยั
พบว่า แนวโน้มการวางแผนของโรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑลในทศวรรษหน้า   ทีมีความ
เป็นไปได้มาก และภาพอนาคตทีพึงประสงค์ในระดบัมากทีสุด คือ แผนของโรงเรียนคาทอลิก       
จะมีวิสัยทศัน์และพนัธกิจทีชดัเจน คุณธรรม จริยธรรม จะเป็นเอกลกัษณ์ทีเด่นชัดของโรงเรียน
คาทอลิก วสิัยทศัน์ของโรงเรียนคาทอลิก คือ เป็นผูน้าํดา้นคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีคริสต์ พนัธกิจ
หลกั คือ การสร้างผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมจริยธรรม และงานดา้นการอภิบาลเด็กและเยาวชน  โรงเรียน
คาทอลิกในอนาคตจดัให้มีฝ่ายจิตตาภิบาลทีรับผิดชอบดูแลงานอภิบาล ทาํโรงเรียนให้เป็นสนาม      
การแพร่ธรรมอย่างแท้จริงให้สอดคล้องกับทิศทางงานอภิบาลดังกล่าว    สอดคล้องกับ                              
นิตยา    โจสรรค์นุสนธิ  ว่าการปฏิบติังานของจิตตาภิบาลในโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย อยู่ใน
เกณฑ์ระดบัมาก เพราะจุดเริมตน้และแรงจูงใจของการศึกษาคาทอลิกมาจากพระคริสตธรรมใน   
พระคมัภีร์โรงเรียนคาทอลิก  จึงมีการเรียนการสอนดา้นวิชาการและด้านจริยธรรมควบคู่กนั   แสดง        
ให้เห็นว่าโรงเรียนคาทอลิกได้ให้ความสําคัญกับงานจิตตาภิบาลในโรงเรียน   อย่างไรก็ตาม           
ในปัจจุบนัอาจทาํใหล้กัษณะอนัเป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรียนคาทอลิกดงักล่าวขาดการให้ความสนใจ   

เพียงแข   ภูผายาง  กล่าวไว้ว่าในทํานองเดียวกันว่าการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู ้เรียน                  
มีความสําคญัอย่างยิงทีสถานศึกษาจะต้องตระหนักและต้องบริหารจดัการให้เกิดประสิทธิผล         
มากทีสุดทงัดา้นการจดัการเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้  ตลอดจนการส่งเสริมสนบัสนุนทุกดา้น
ตามนโยบายของการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน   เช่นเดียวกนักบั จอย   ทองกล่อมสี  ทีกล่าวถึง     
ความรับผดิชอบต่อสังคมดา้นการเรียนการสอน  กล่าวคือ บูรณาการการจดัการเรียนการสอนควบคู่
ไปกบัการดาํเนินกิจกรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของสถาบนั  โดยสอนให้มีคุณธรรม  มีความประพฤติ  
ปฏิบติัทีดีงาม ปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคบัของสังคม  พร้อมทงัส่งเสริมสนับสนุน          
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โนน้นา้ว  ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจร่วมทาํกิจกรรมเพือสร้างสรรคคุ์ณประโยชน์ต่อสังคม  และสอนให้
มีความรู้เกียวกับพืนฐานของสังคม  เศรษฐกิจและสิงแวดล้อมในการอยู่ร่วมกันของมนุษย ์         
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการบริการวิชาการกล่าวคือ  สร้างการมีส่วนร่วมในการดาํเนิน
กิจกรรมทางวิชาการกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในลกัษณะและรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเพือประโยชน์
ร่วมกนัทงัสถาบนัและผูมี้ส่วนได้เสียบนพืนฐานของความมีคุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ        
ไม่ขดัต่อกฎหมาย    ศีลธรรม   ความเหมาะสมดีงามของสังคม  รวมทงัสร้างจิตสํานึกแห่งการบริการ
กบับุคลากรของสถาบนัทุกระดบัเพือสร้างสรรค์งานบริการอย่างครอบคลุมพร้อมทงัให้บริการ
วชิาการทีส่งเสริมประเด็นสังคม  ทงัดา้นเศรษฐกิจและสิงแวดลอ้มทีส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวิต
ของคนในสังคม    แนวทางในการกาํหนดนโยบายดา้นการศึกษาเพือให้เกิดความสมบูรณ์ในการพฒันา
งานดา้นการศึกษาของคณะภคินีเซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร ให้เกิดประโยชน์ตามจิตตารมณ์ของผูต้งัคณะ
และต่อประเทศชาติสืบไป 

.  เมือผูว้จิยัพิจารณารายองคป์ระกอบตามลาํดบัความสาํคญัจากมากไปหานอ้ย  พบวา่ 

.   องคป์ระกอบ การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  เป็นองคป์ระกอบทีมีความสําคญัเป็นอนัดบั  
เมือพิจารณาขอ้คาํถามของแบบสอบถามประกอบดว้ยลกัษณะต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ( )โรงเรียนปลูกฝัง
และส่งเสริมให้ผูเ้รียนเคารพในศกัดิศรีคุณค่าของตนและผูอื้น ( ) โรงเรียนสามารถบูรณาการ
หลกัสูตรเนือหารายวชิาและกิจกรรมการเรียนการสอนไดส้อดคลอ้งกบัหลกัการความรับผิดชอบต่อ
สังคม  ( ) โรงเรียนส่งเสริมให้ผูเ้รียนปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีในการดาํเนินชีวิตดว้ยหลกัความ
เชือความศรัทธาและความรัก  ( ) ผูเ้รียนไดรั้บการอบรมและส่งเสริมความเชือตามหลกัศาสนาทีตน
นบัถือไปสู่การดาํเนินชีวติทีแทจ้ริง   ( )โรงเรียนจดักระบวนการเรียนรู้ใหน้กัเรียนรู้จกัและเขา้ใจถึง
ความพอเพียงของวถีิชีวติ  ( ) ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและรู้เท่าทนัต่อปัญหาสังคม
ปัจจุบนั  ( ) โรงเรียนจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงออกในดา้นความคิด 
ความสามารถอยา่งอิสระภายใตก้ารเคารพถึงคุณค่าและศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์ ( ) โรงเรียน
พฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูมี้จิตสาธารณะและเสียสละเพือส่วนรวม  ( ) โรงเรียนส่งเสริมให้ผูเ้รียน
แสดงออกด้านความคิดความสามารถอย่างอิสระ    โดยเคารพศักดิศรีของความเป็นมนุษย ์               
( ) โรงเรียนจดักิจกรรมปลูกฝังค่านิยมการรักและรับใช้    ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ            
( )โรงเรียนจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถินไดส้อดคลอ้งกบัสภาพชุมชนและวิถีชีวิตทีเป็นจริงของนกัเรียน  
( ) โรงเรียนพฒันาและจดัหาสือการสอนทีมีคุณภาพเพือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ( )  โรงเรียน
ปลูกฝังระเบียบวินยัคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกบันกัเรียนอยา่งยงัยืนโดยการฝึกให้เกิดเป็นนิสัยติดตวั  
( )โรงเรียนพฒันาการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมความมีวินยัความรับผิดชอบ
ต่อหนา้ที ในการจดักระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ ( ) โรงเรียนจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนรู้จกัและ
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เขา้ถึงสัจธรรมอนัสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย ์ ( ) โรงเรียนมีการสือสารและถ่ายทอดแผนปฏิบติั
การสู่การปฏิบติัทวัทงัโรงเรียน  ( ) ครูมีความพร้อมทีจะอุทิศตนในการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีการ
ต่างๆเพือให้นกัเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของการจดัการศึกษาของโรงเรียน  ( ) โรงเรียนจดั
กิจกรรมเพือสืบสานและเสริมสร้างขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมชองชุมชน   ( ) 
โรงเรียนมีการบริหารจดัการโดยการกระจายอาํนาจภายใตก้รอบความรับผดิชอบ              

       องคป์ระกอบนีประกอบดว้ยตวัแปรทีมีค่านาํหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 

 .   -  .  มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั .  และค่าร้อยละของความแปรปรวน
เท่ากับ  .  ซึงอธิบายถึงความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์องตัวแปรทัง   ตัวแปร                  
ในองค์ประกอบที   แสดงให้เห็นว่าผูใ้ห้ข้อมูลประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทยมีความคิดเห็นเป็นไป           
ในทิศทางเดียวกัน  และสอดคล้องกัน  แสดงว่าตัวแปรทัง     ตัวแปร  สามารถจัดอยู่ใน
องคป์ระกอบที   การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  ซึงอธิบายไดว้า่  การจดัการศึกษาทีมีคุณภาพนนัตอ้งมี
ความสัมพนัธ์เชือมโยงกนัระหวา่งหลกัสูตร  การเรียนการสอน  และการวดัผลประเมินผล  เพือให้
นกัเรียนสามารถคิดวเิคราะห์แกปั้ญหาและเรียนรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเนือง มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค์
ตามหลกัสูตร  และมีทกัษะทีจาํเป็นสําหรับศตวรรษที   ดงัทีกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศ
จุดเน้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน   เส้นทางสู่ความสําเร็จการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง     
(พ.ศ.2552 – 2561)  ทีมุ่งเนน้ให้เกิดการเปลียนแปลงใน 4 ใหม่ ไดแ้ก่ การพฒันาคุณภาพคนไทย       
ยคุใหม่  ครูยคุใหม่  สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ และระบบบริหารจดัการใหม่ ทีมุ่งหวงัพฒันา
ผู ้เรียนให้เป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข   เป็นคุณภาพของเด็กไทยในอนาคต เป็นผู ้ทีมี
ความสามารถ คิดเป็น ทาํเป็น แก้ปัญหาเป็น กา้วไกลสู่สากล และมีความเป็นพลเมืองทีสมบูรณ์   
จุดเนน้การพฒันาผูเ้รียน  คือ  คุณภาพในตวัผูเ้รียนทีมีความครอบคลุมในดา้นความสามารถและทกัษะ 
ตลอดจนคุณลักษณะทีจะช่วยเสริมให้ผู ้เ รียนมีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร      
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน   มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา        
มีความสุข   มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ   จึงกาํหนดเป็นจุดหมายเพือให้เกิดกบัผูเ้รียน  
เมือจบการศึกษาขนัพืนฐาน   ดงันี 1) มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพึงประสงค ์เห็นคุณค่า
ของตนเอง   มีวินัยและปฏิบติัตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีตนนับถือ        
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  2) มีความรู้ ความสามารถในการสือสาร  การคิด                 
การแกปั้ญหา   การใชเ้ทคโนโลยี  และมีทกัษะชีวิต   3)  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีสุขนิสัย 
และรักการออกกาํลงักาย  4)  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ยึดมนั
ในวิถี ชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                          
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5)  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพฒันาสิงแวดลอ้ม       
ซึงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเป็นสิงสําคญัทีโรงเรียนควรมุ่งเน้นในการจดั
การศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ยปรัชญาการศึกษาคาทอลิกทีมุ่งเน้นดา้นการอบรม     
ให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์    เป้าประสงค์ของหลกัสูตรทาํให้โรงเรียนคาทอลิกเป็นฐานการประกาศ
ข่าวดีแห่งความรักของพระเจา้    ซึงนาํความรอดพน้สู่ชีวิตนิรันดร์ ด้วยการสร้างเครืองมือแห่ง       
การจดัการเรียนการสอนทีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคน    ทุกชนัเรียน    ตระหนกัในคุณค่าของตน      
มีพฒันาการทีครอบคลุมทุกมิติทงัร่างการสติปัญญา จิตใจและจิตวิญญาณ  ได้สัมผสักบัความรัก 
และเสรีภาพทีจะเติบโตอยา่งอบอุ่น มนัคง และพฒันามโนธรรมในบรรยากาศทีสนบัสนุนการรู้จกัคิด 
ตดัสินใจ และเลือกทีจะประพฤติปฏิบติัตน และกระทาํความดีเพือผูอื้นด้วยความสุขและเต็มใจ     
และจุดหมายปลายทางของหลกัสูตรคือพฒันาผูเ้รียนให้ไดถึ้งในระดบัจิตวิญญาณ มุ่งหล่อหลอม
บุคคลด้านศีลธรรม และจิตวิญญาณ โดยมิได้มุ่งหวงัเพียงสร้างพลเมืองดีให้ประเทศชาติเท่านัน      
แต่ให้เป็นมนุษยแ์ทที้เคารพในศกัดิศรีของตนเองและผูอื้น  มีอิสระจากการพะวงแต่ความตอ้งการ
ของตนแต่สามารถรักผูอื้นได ้   เสียสละเพือผูอื้นไดเ้พือความดีงามของส่วนรวม   รักเพือนมนุษย์
เหมือนรักตนเองซึงทาํให้เป็นพลเมืองดีของชาติและของประชาคมโลก  มีจิตสาธารณะทีมุ่งทาํ
ประโยชน์และสร้างสิงทีดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุข    สามารถกระตุน้ให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้  พฒันาทกัษะ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพบรรลุตามมาตรฐานและตวัชีวดัทีหลกัสูตรกาํหนด  ความเป็นมาตรฐานสากล มีหัวใจ คือ 
ผู้เรียนทีต้องการให้มีสมรรถนะเป็นมาตรฐานสากล เป็นพลเมืองและพลโลกของประเทศ              

การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนจึงตอ้งปรับการเรียนการสอนทีเน้นกระบวนการคิด  ตอ้งสร้างความกลา้
ให้นกัเรียน กลา้คิด กลา้ถาม  จดัการเรียนการสอนเน้นแนวมนุษยนิยม ซึงเนน้คุณค่าและศกัดิศรี
ความเป็นมนุษย ์  โรงเรียนคาทอลิกจะสร้างผูเ้รียนให้เป็นคนดี รับใชพ้ระเจา้และเพือนมนุษย ์และ
การจดัการศึกษาคาทอลิกมุ่งเน้นให้ผูเ้รียน มีคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีคริสต์จุดมุ่งหมายของ
การศึกษาจะตอ้งพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน และมุ่งให้ผูเ้รียนรู้จกัรักและรับใช้ สามารถอยูร่่วมกบั
ผูอื้น และมีส่วนในการเสริมสร้างสังคมทีดีงาม  ซึงการจดัการศึกษาจะให้บรรลุตามเป้าหมายไดน้นั 
จะตอ้งใชท้งั “ศาสตร์” คือความรู้และปัญญา ประกอบกบั”ศิลป์”คือ ทกัษะในการปฏิบติัขบัเคลือน
ดว้ย  “จิตวิญญาณ”  ทีอยู่บนพืนฐานของความรัก ความเมตตา ความเป็นกลัยาณมิตรและความ
เสียสละ  ไม่เห็นแก่ตวัของผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา  ซึงทุกฝ่ายจะตอ้งร่วมมือร่วมใจกนั  

อีกทงัตอ้งมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม   ซึงแนวคิดของทุนนิยมทีมุ่งการแข่งขนัมีอิทธิพลทาํให ้
การจัดการศึกษาของโรงเรียนส่วนใหญ่เน้นและให้ความสําคัญกับการพัฒนาความรู้และ
ความสามารถ เพือความกา้วหนา้ในหน้าทีการงานและการมีชีวิตความเป็นอยูที่ดีขึน จนอาจละเลย
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การส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ซึงจะส่งผลต่อปัญหาทางสังคมตามมา ดงันนัปรัชญาการจดั
การศึกษา จึงตอ้งให้ความสําคญักบัการพฒันาบุคคลในองค์รวม ทงัมิติของความรู้และคุณธรรมคู่กนั 
เพือใหเ้กิดการพฒันาอยา่งยงัยืน อนัจะส่งผลให้ประชาคมโลกอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข   นอกจากนี
การจดัการศึกษาของอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิกยงัมุ่งเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม ทีโรงเรียน
คาทอลิกได้หล่อหลอมให้นักเรียนเป็นผูที้มีคุณธรรม จริยธรรม  ดังนัน จึงควรใช้จุดเด่นด้าน          
อตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิกมาพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนและโรงเรียนให้มีความพร้อมในการเขา้สู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

.   องคป์ระกอบ การจดักิจกรรมเพือสังคม  เป็นองคป์ระกอบทีมีความสําคญัเป็นอนัดบั  
เมือพิจารณาขอ้คาํถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลกัษณะต่าง ๆ ดงัต่อไปนี( )โรงเรียนจดั
กิจกรรมพฒันาชุมชนอยา่งสมาํเสมอและต่อเนือง  ( )โรงเรียนมีแผนปฏิบติัการประจาํปี การมีส่วนร่วม
รับผดิชอบต่อสังคมในพืนทีตงัของโรงเรียน ( )โรงเรียนเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมีบทบาทและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน ( )โรงเรียนดาํเนินกิจกรรมเกียวกบัการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ย
ความสมคัรใจ  ( )โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการกุศลเพือจดัหาทุนทรัพยส์นับสนุน         
ผูย้ากไร้และผูด้้อยโอกาสเข้าถึงการศึกษา  ( )โรงเรียนจดักิจกรรมเพือให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน          
การดูแลสถานทีและพัฒนาสถานทีสาธารณะประโยชน์  ( )โรงเรียนสามารถแสดงบทบาท                     
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ตามความมุ่งหวงัของชุมชน ( )โรงเรียนสนับสนุนให้นกัเรียนไดจ้ดั
กิจกรรมเพือช่วยเหลือสังคม 

      องค์ประกอบนีประกอบดว้ยตวัแปรทีมีค่านาํหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 
.   -  .   มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั .  และค่าร้อยละของความแปรปรวน
เท่ากับ  .   ซึงอธิบายถึงความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทัง    ตัวแปร                 
ในองค์ประกอบที  แสดงให้เห็นว่าผูใ้ห้ข้อมูลประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตรในประเทศไทยมีความคิดเห็นเป็นไป            
ในทิศทางเดียวกนั และสอดคลอ้งกนั แสดงวา่ตวัแปรทงั  8  ตวัแปรสามารถจดัอยูใ่นองคป์ระกอบที 2  
การจดักิจกรรมเพือสังคม ซึงอธิบายไดว้า่โรงเรียนคาทอลิกเป็นสนามเผยแผธ่รรม ดว้ยกระบวนการ
ศึกษาทีสร้างนกัเรียนให้มีจิตอาสาและเป็นผูน้าํการเปลียนแปลงในสังคม  การศึกษาคาทอลิกเป็น
กระบวนการพฒันาคนให้เป็นบุคคลทีสมบูรณ์ บรรลุสัจธรรมและมีพฒันาการทีดีทงัดา้นร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม กระบวนการนีวางอยูบ่นพืนฐานแห่งหลกัพระคริสตธรรมทีเนน้
ความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าทีความรับผิดชอบและซือสัตยภ์กัดีต่อประเทศชาติบา้นเมือง
หรือสังคมทีตนเป็นสมาชิก  มุ่งพฒันาตนเอง  บุคคลในความรับผดิชอบและสังคม ใหเ้จริญกา้วหนา้
และอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข   จุดเริมตน้และแรงจูงใจของนโยบายดา้นการศึกษาคาทอลิกมาจาก
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พระคมัภีร์ ทงัภาคพนัธสัญญาเดิมและพนัธสัญญาใหม่ โดยเฉพาะอยา่งยิงพระวรสารหรือคาํสอนของ
พระเยซูคริสตเจา้ในเรือง “ความรัก” (มธ. 22:37 - 40)  ความรักในทีนีหมายถึง การอุทิศตนอย่าง
จริงจงัเพือผูอื้น  ซึงมีพระเยซูเจา้เป็นแบบอยา่งพระองค์ทรงปฏิบติัต่อเพือนมนุษยด์ว้ย “จิตตารมณ์
แห่งความรัก”  สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานพุทธศกัราช    นอกจากการเรียนรู้  
ใน  กลุ่มสาระแลว้ในส่วนของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนก็ถือเป็นส่งสําคญัยิง ซึงหลกัสูตร ไดจ้าํแนก
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนเป็น   ลักษณะ คือ   ) กิจกรรมแนะแนว  ) กิจกรรมนักเรียนและ                 

) กิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์  ซึงเป็นหน้าทีของสถานศึกษาทุกแห่งจะตอ้งเน้น     
การสร้างเยาวชนทีมีความสมดุล ลูกศิษยต์อ้ง “เป็นคนเก่ง  เป็นคนดี  มีคุณลกัษณะและมีสมรรถนะ
ตามทีหลกัสูตรกาํหนด”   ซึงคุณลกัษณะของนกัเรียนโรงเรียนคาทอลิก  คือ  รัก เมตตา รับใช ้          
รักองคค์วามดี  รักและเคารพในคุณค่าและศกัดิศรีของตนเองและผูอื้น  เป็นบุคคลเพือผูอื้น เสียสละ 
มีนาํใจ  พร้อมแบ่งปันและช่วยเหลือผูอื้น โดยไม่หวงัสิงตอบแทน รู้จกัให้อภยัและคืนดี  รักและ
ทะนุถนอมสิงสร้างทงัหลาย   การจดักิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรม          
ทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนบาํเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถินตามความสนใจ          
ในลกัษณะอาสาสมคัร เพือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม และการมี
จิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรคส์ังคม  อีกทงัแนวการจดักิจกรรม
เพือสังคมและสาธารณประโยชน์ การจดักิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ เนน้ให้ผูเ้รียน
ร่วมกนัสาํรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา ร่วมกนัออกแบบการจดักิจกรรม วางแผนการจดักิจกรรม 
ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ร่วมสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม ร่วมรายงานผล พร้อมทัง
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลการจดักิจกรรม   แนวการจดักิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์
ตามหลกัสูตร 51   1) จดักิจกรรมภายในโรงเรียน (เพือปลูกฝังจิตอาสา)  2) จดักิจกรรมภายนอก
โรงเรียน (กิจกรรมอาสาสมคัรเพือสังคม) เป็นกิจกรรมทีผูเ้รียนได้รับการสนับสนุน โดยให้ทาํ
กิจกรรมดว้ยความสมคัรใจทีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม   การจดักิจกรรมเพือสังคม
และสาธารณประโยชน์สามารถจดัไดห้ลากหลายแนวทาง  ดงันี  1) จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามที
กาํหนดในหลกัสูตร   2) จดับูรณาการในกิจกรรมการเรียนรู้  8 สาระการเรียนรู้   3)  จดักิจกรรม
ลกัษณะโครงการ /โครงงาน/ กิจกรรม    4)  จดักิจกรรมร่วมกบัองคก์รอืนทงัภายในและภายนอก
โรงเรียน  การให้นกัเรียนทาํกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นความมุ่งหวงัทีจะสร้าง 
“จิตสาธารณะ” และคุณลกัษณะแฝงอืน ๆ อีกมากมาย ผา่นกิจกรรมนี  จากการดาํเนินงานเพือสังคม
ในรูปแบบต่างๆ  นัน  ได้มุ่งชีให้เห็นว่าสถานศึกษาได้ให้ความสําคัญและทุ่มเททรัพยากร               
ดว้ยความมุ่งมนัทีจะยนืหยดัเคียงขา้งสังคมไทย   เพือช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวติของเยาวชน
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และสังคมไทย ดว้ยมุ่งหวงัวา่จะเป็นส่วนหนึงของการส่งเสริมสังคมไทยให้เขม้แข็ง  เพือเสริมสร้าง
รากฐานสังคมของประเทศใหย้งัยนืต่อไป 

.   องคป์ระกอบ การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ  เป็นองคป์ระกอบทีมีความสําคญัเป็น
อันดับ   เมือพิจารณาข้อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี              
( ) โรงเรียนสร้างเครือข่ายในการแบ่งปันความรู้  ( )โรงเรียนสามารถประสานความร่วมมือ
ระหวา่งสถาบนัและหน่วยงานต่างๆในชุมชน  ( ) โรงเรียนให้การบริการทางการศึกษากบัสมาชิก
ของชุมชนอย่างมีคุณภาพ   ( )โรงเรียนจดักิจกรรมทางวิชาการเพือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารสําคญั
ให้กบัชุมชนไดรั้บทราบ  ( )โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน   
( )โรงเรียนส่งเสริมการสร้างสัมพนัธภาพทีดีระหวา่งครูนกัเรียนผูป้กครองและชุมชน     

       องค์ประกอบนีประกอบดว้ยตวัแปรทีมีค่านาํหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยู่ระหวา่ง 
.  - .  มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั .  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 
.   ซึงอธิบายถึงความสอดคลอ้งหรือความสัมพนัธ์ของตวัแปรทงั 6 ตวัแปรในองคป์ระกอบที  
แสดงให้เห็นวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือ
ภคินีเซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร  ในประเทศไทยมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และ      
สอดคล้องกัน  แสดงว่า ตัวแปรทัง  6  ตัวแปร สามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบที 3  เครือข่าย                    
ความร่วมมือ ซึงอธิบายได้ว่าการจัดการศึกษาจะให้บรรลุตามเป้าหมายได้นันจะต้องใช้ทัง 
“ศาสตร์” คือความรู้และปัญญา ประกอบกับ “ศิลป์” คือ ทกัษะในการปฏิบติัขบัเคลือนด้วย            
“จิตวิญญาณ”  ทีอยูบ่นพืนฐานของความรัก ความเมตตา ความเป็นกลัยาณมิตรและความเสียสละ     
ไม่เห็นแก่ตวัของผูที้มีส่วนเกียวข้องกับการจัดการศึกษา  ซึงทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน           
ซึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนนัจะเกิดผลดีแก่เด็ก  เยาวชน  สังคมและประเทศชาติ    และจะมีผล
ทาํให้การศึกษาไทยเปลียนแปลงไปในทิศทางทีดีขึน และจะส่งผลต่อการพฒันาคน  พฒันาชาติ
อยา่งยงัยืน  สอดคลอ้งกบัพนัธกิจทางการศึกษาคาทอลิกทีสําคญัประการหนึง คือ การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ในบรรยากาศแห่งความรักและเอืออาทรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหวา่งบา้น วดั 
สถานศึกษา และชุมชนในการพฒันาบุคคลให้มีคุณภาพ อีกทงัสภาการศึกษาคาทอลิกไดก้าํหนด
วิสัยทัศน์ของการศึกษาคาทอลิกไวว้่า “บุคคลแห่งการเรียนรู้ ชุมชนทีรักและเอืออาทร มุ่งสู่        
ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษยต์ามหลกัคริสตธรรม” ซึงมีรายละเอียดดงันี  บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
คือบุคคลทีนาํข้อมูล ประสบการณ์ มาพิจารณา ไตร่ตรองอย่างสมาํเสมอ  เกิดความเข้าใจและ
สามารถประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบติัจนกลายเป็นวิถีชีวิตของตน ผูบ้ริหาร ครู นักเรียน เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ก็ต่อเมือแต่ละคนเป็นผูใ้ฝ่รู้   แสวงหาความคิดใหม่ ๆ ตดัสินใจเลือกวิธีปฏิบติั
ทีดีทีสุด   และพฒันาปรับปรุงความรู้และการปฏิบติัของตนเองอยูต่ลอดเวลา ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน 
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ติดต่อสือสารต่อกนัในบรรยากาศของความไวใ้จ และโลกทศัน์ทีเปิดกวา้ง มีการแบ่งปันความรู้ 
และการแก้ปัญหาร่วมกัน   ชุมชนทีรักและเอืออาทร โรงเรียนคือ กลุ่มบุคคลทีผูกพนักันด้วย
ความคิดและอุดมคติ ชุมชนโรงเรียนคาทอลิกซึงประกอบไปดว้ยผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ผูป้กครอง 
ศิษยเ์ก่า และนกัเรียน สะทอ้นความเป็นประชากรของพระเจา้ โดยการปฏิบติับญัญติัแห่งความรัก 
ให้ความเคารพ  ความเอาใจใส่  เอืออาทรต่อความต้องการของกันและกัน มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกัน    
อยา่งสมาํเสมอ  มุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย ์เป็นเรืองของคุณธรรม ความรู้ และการหล่อหลอม
บุคคลอยา่งเป็นองคร์วม ในมิติบุคคลความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย ์หมายถึง มนุษยที์สมบูรณ์
ทงัดา้นจิตวิญญาณ สติปัญญา อารมณ์และร่างกาย ส่วนในด้านมิติสังคม ความเป็นเลิศแห่งความ
เป็นมนุษย ์หมายถึง มนุษยที์รับผิดชอบทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้เสียสละ และอุทิศตนเพือส่วนรวม 
กล่าวคือ “เป็นคนเพือคนอืน”   ดงันนัโรงเรียนคาทอลิกจาํเป็นตอ้ง มีการสร้างเครือข่ายร่วมพฒันา
โรงเรียน เช่น โรงเรียนในเครือคาทอลิก องคก์ารบริหารส่วนตาํบล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ฯลฯ 
เพือว่า องคค์วามรู้ทีมาจากแหล่งต่างๆ นนั สามารถสร้างให้เกิดความหลากหลายมากยิงขึน และจะเป็น
การสร้างเสริมประสบการณ์ใหแ้ก่คณะครูและนกัเรียนมากยงิขึนดว้ย ดงันนั ผูบ้ริหารควรมีนโยบาย 
ในการส่งเสริม และการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนทังภาครัฐและภาคเอกชนเพือให้เกิด         
การแลกเปลียนเรียนรู้   การติดต่อสือสาร   เชือมโยงเพิมศกัยภาพของครู ในการใช้เทคนิค วิธีการ 
และการใชสื้อถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่นกัเรียน 

.   องคป์ระกอบ การพฒันาทกัษะชีวิต  เป็นองคป์ระกอบทีมีความสําคญัเป็นอนัดบั      
เมือพิจารณาขอ้คาํถามของแบบสอบถามประกอบดว้ยลกัษณะต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ( )โรงเรียนพฒันา
หลกัสูตรการสร้างทกัษะชีวิตเพือการอยูร่อดในสังคม  ( )โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีมุ่งเน้น
ใหผู้เ้รียนมีวจิารณญาณเท่าทนัต่อปัญหาในสังคม  ( ) โรงเรียนมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้สามารถนาํคุณค่า
ของความดี ความรู้ และทกัษะความสามารถต่างๆทีไดรั้บการฝึกฝนนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

      องคป์ระกอบนี  ประกอบดว้ยตวัแปรทีมีค ่านําหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยู่
ระหวา่ง  .  - .   มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั .  และค่าร้อยละของความ
แปรปรวนเท่ากบั .  ซึงอธิบายถึงความสอดคลอ้งหรือความสัมพนัธ์ของตวัแปรทงั  ตวัแปรใน
องคป์ระกอบที    แสดงใหเ้ห็นวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล   เดอ   ชาร์ตร  ในประเทศไทย  มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั และสอดคลอ้งกนั  แสดงว่าตวัแปรทงั    ตวัแปร  สามารถจดัอยู่ในองค์ประกอบที                       
ซึงอธิบายไดว้่า  การพฒันาทกัษะชีวิตเป็นสิงจาํเป็นทีการจดัการศึกษาตอ้งรับผิดชอบ             
ในประเด็นนี เพือรองรับการเปลียนแปลงทีเกิดขึนทางดา้น สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง           
ที เปลียนแปลงไปแลว้อย ่างมหาศาล  รวมทังการเติบโตขึนอย ่างรวดเร็วของเทคโนโลยี                              
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และการสือสาร พร้อมทงัการใชชี้วิตในโลกดิจิตอล (Digital  Life) ดงันนัเด็กไทยจึงควรมีทกัษะที
จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตในศตวรรษที   ดงันนัการจดัการศึกษาควรให้ความสําคญัของการสร้าง
ทกัษะชีวติทีสาํคญัสาํหรับการอยูร่อดในสังคมปัจจุบนั  คือ การมีสติ รู้จกัภาวนา สร้างความเขม้แข็ง
ของมโนธรรม เพือใหส้ามารถใชอิ้สรภาพในการเลือกและตดัสินใจอยา่งรับผิดชอบในการกระทาํของ
ตน และทกัษะในการอยู่ร่วมกบัผูอื้น มีวุฒิภาวะทางเพศ เขา้ใจลึกซึงในชีวิตสมรส และชีวิต
ครอบครัว ตระหนกัและรู้เท่าทนัอิทธิพลของสือ  นอกจากนีเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ           
(พ.ศ. 2545 - 2559) รวมถึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ต่างก็มุ่งไปทีการพฒันาชีวิตของ
มนุษยใ์ห้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์ทงัร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรม และ
วฒันธรรมในการดาํรงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข หรือทีเรามกัจะเรียกสันๆ วา่ 
“เก่ง   ดี   และมีความสุข” ตลอดจนพฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคมทีมีความเขม้แข็ง และมีดุลยภาพ 
คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันทแ์ละเอืออาทรต่อกนั  

สอดคลอ้งกบัพนัธกิจพิเศษของโรงเรียนคาทอลิก คือ เป็นสถานทีสําหรับการอบรมแบบบูรณาการ
อย่างเป็นระบบ “เป็นการพฒันาคนจากภายใน ปลดปล่อยนกัเรียนให้เป็นอิสระจากเงือนไขต่างๆ   
ทีกีดขวางพวกเขามิให้บรรลุถึงการเป็นบุคคลทีสมบูรณ์” (โรงเรียนฯขอ้ ) โรงเรียนจาํเป็นตอ้ง
พฒันาตนเองให้เป็นโรงเรียนเพือการอบรมอย่างแทจ้ริง..โรงเรียนจะตอ้งพฒันาบุคคลให้เป็นผูที้
รับผดิชอบ และรู้จกัควบคุมตนเองจากภายใน รวมถึงใหส้ามารถทีจะเลือกไดอ้ยา่งเสรีแต่สอดคลอ้ง
กบัมโนธรรมของตน(โรงเรียนฯ ขอ้ )   จุดมุ่งหมายของการเรียนวิชาการต่างๆนนันอกจากจะได้
ความรู้เฉพาะศาสตร์นนัๆแลว้ นกัเรียนจะตอ้งไดรั้บคุณค่าและความจริงทางดา้นจริยธรรมโดยผา่น
ทางศาสตร์นนัดว้ย “ศาสตร์ต่างๆ  จะทาํให้นกัเรียนไดรั้บทกัษะ ความชาํนาญ วิชาความรู้ วิธีการ
ทางสติปัญญา และทศันคติเกียวกบัจริยธรรมและสังคม ซึงจะช่วยพฒันาบุคลิกภาพของนกัเรียน      
แต่ละคน..จุดหมายของวิชาการมิไดอ้ยู่เพียงแต่จะให้ได้มาซึงความรู้เท่านัน แต่เป็นการบรรลุถึง
คุณค่าและการพบความจริงสูงสุด” (โรงเรียนฯ ขอ้ )   ทงันีจะเห็นไดว้า่การเรียนรู้ในศตวรรษ     
ที    มุ่งเนน้ให้ลดการเรียนรู้ทางดา้นวิชาการลงแต่ไปเพิมการพฒันาทกัษะต่างๆ มากขึน ทงัดา้น
ทกัษะในการใชชี้วิต ทกัษะการคิด และการใชเ้ทคโนโลยีเพือการเรียนรู้  (ICT)  ซึงสอดคลอ้งและ
สัมพนัธ์กบัสมรรถนะสําคญัของผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน   จาํนวน     

 ดา้น  คือ ความสามารถในการสือสาร,  ความสามารถในการคิด, ความสามารถในการแกปั้ญหา,
ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ,   ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี    ทงันีความสามารถในการใช้
ทกัษะชีวิตเป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่างๆไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจาํวนั          
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนือง  การทาํงาน  และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ      
สร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่างๆ อยา่งเหมาะสม 
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การปรับตัวให้ทันกับการเปลียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลียง
พฤติกรรมไม่พึงประสงคที์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้น   เมือสังคมโลกมีการเปลียนแปลง 
กระบวนทศัน์ในการพฒันาเด็กในมิติของสังคม   เศรษฐกิจ  และวฒันธรรมแบบเดิม อาจตอ้งถูกทบัซ้อน
ด้วยแนวคิด รูปแบบวิธีการ ความเชือ และเทคโนโลยีทีผุดเกิดขึนใหม่ๆ ตามยุคสมยั เด็กและ
ครอบครัวจาํเป็นตอ้งขา้มผ่านวนัเวลาทีผนัเปลียน และยืนหยดัอยู่ให้ไดใ้นสังคมสมยัใหม่ บ่มฟัก
คุณลกัษณะทีพึงมีอยา่งเหมาะสม ให้กบัทรัพยากรมนุษยข์องวนันีและอนาคตขา้งหนา้ ให้สมบูรณ์
แบบอยา่งเตม็กาํลงั 

.   องคป์ระกอบ การดาํเนินงานจิตตาภิบาลเป็นองคป์ระกอบทีมีความสําคญัเป็นอนัดบั  
เมือพิจารณาขอ้คาํถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลกัษณะต่าง ๆ ดงัต่อไปนี( )โรงเรียนให้
ความสําคญักบัการศึกษาดา้นจิตใจ และอภิบาลเอาใจใส่นกัเรียน( )โรงเรียนบูรณาการคุณค่าของ
พระวรสารในเรืองของ ความรัก การแบ่งปัน และการรับใช้( )โรงเรียนให้การศึกษาอบรม และ
ฟืนฟูชีวตินกัเรียน เยาวชน และบุคคลทีเกียวขอ้ง 

        องค ์ประกอบนีประกอบดว้ยตวัแปรทีมีค ่านําหนกัตวัแปรในองค ์ประกอบ             
อยูร่ะหวา่ง .   - .  มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั .   และค่าร้อยละของความแปรปรวน
เท่ากับ  .  ซึงอธิบายถึงความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทัง   ตัวแปร                   
ในองค์ประกอบที   แสดงให้เห็นว่าผูใ้ห้ข้อมูลประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทยมีความคิดเห็นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั และสอดคลอ้งกนั แสดงวา่ตวัแปรทงั     ตวัแปร  สามารถจดัอยูใ่นองคป์ระกอบที 5  
การดําเนินงานจิตตาภิบาล  ซึงอธิบายได้ว่าการจัดการศึกษาคาทอลิกเพือพฒันาสังคมไทย             
เป็นภารกิจบริการและรับใช้ประชาชนคนไทย เพือพฒันาเยาวชนและผูใ้หญ่ให้มีการศึกษาทีดี           
จะได้สามารถตระหนักในศักดิศรีและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์และมีศักยภาพ 
ความสามารถในการทาํหนา้ทีของตนและการทาํงานเพือสังคมดว้ยความรับผดิชอบและ สร้างสรรค์
ใหเ้จริญกา้วหนา้ เป็นสังคมแห่งความรักใคร่ปรองดอง  สมานฉนัท ์  และอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข
ในบริบททางสังคม   การสืบสานภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย  งานจิตตาภิบาลจึงเป็นพนัธกิจของ
บุคคลแห่งพระศาสนจกัรและงานสําคญัทีเสริมสร้างให้การศึกษาเป็นเครืองมืออนัทรงคุณค่าของ
การแพร่ธรรมหรือการประกาศพระวรสารในโลกปัจจุบนัให้มีประสิทธิภาพมากขึน โดยระบบการจดั
การศึกษาคาทอลิกมีธรรมชาติการศึกษาทีมุ่งเน้นคุณค่าและความสําคัญของมนุษย์   และเป็น
กระบวนการพฒันามนุษยเ์พือเป็นบุคคลทีสมบูรณ์ตามคาํสอนแห่งพระวรสารของพระเยซูคริสตเจา้
และพระศาสนจกัร   การดาํเนินงานจิตตาภิบาลกบัการจดัการศึกษาซึงมุ่งเน้นความสําคญัของครู 
เป็นความสําคญัลาํดับแรกในการจดัการศึกษาและให้ ความสําคญักับการศึกษาด้านจิตใจและ
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อภิบาลเอาใจใส่นักเรียน    การปฏิบัติศาสนกิจและหน้าทีตามข้อกําหนดของศาสนาเพือเป็น           
ศาสนิกชนทีดีในขณะทีตระหนกัดีวา่ผูบ้ริหารตอ้งเป็นแบบอยา่งทีดีแก่ครูและนกัเรียนดว้ย  เนน้การ
อภิบาลโดยให้ความสําคญัต่อการจดับรรยากาศของโรงเรียน เพือส่งเสริมการเรียนรู้ และพฒันา
คุณธรรมจริยธรรม   ส่งเสริมและอภิบาลเอาใส่ใจต่อชีวิต ปลูกฝังค่านิยมทีดีแห่งการรับใช ้และ    
การบาํเพ็ญประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัเพือเป็นสมาชิกของสังคมและ พลเมืองทีดีของ
ประเทศ   ส่งเสริมการทาํงานร่วมกบัผูอื้นเนน้ความรับผิดชอบหนา้ที และมีความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั   
แมจ้ะนบัถือศาสนาหรือมีบุคลิกลกัษณะวฒันธรรมต่างกนับนพืนฐานของคุณภาพและจิตใจดีงาม   
ภารกิจของการอภิบาลนักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา   มุ่ งเน้นพัฒนาให้ เป็นสนาม                           
แห่ง การแพร่ธรรม    แสดงออกโดยความเอาใจใส่ในการจดัการสอนหรือศึกษาพระธรรมคาํสอน 
และกิจกรรมฝึกฝน และอภิบาลเยาวชนในสถานศึกษาให้เยาวชนไดพ้ฒันาตนเองเต็มศกัยภาพของ
แต่ละบุคคลและเต็มความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีรับผิดชอบ  ทงันีการดาํเนินงาน                
จิตตาภิบาลมุ่งเนน้ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในหลกัสูตรและ
การเรียนการสอน  การจดักิจกรรมและการปกครองนกัเรียน    กระบวนการศาสนสัมพนัธ์และ
วฒันธรรมสัมพนัธ์   การเป็นผูแ้ทนพระศาสนจกัรในสนามการศึกษาอบรม    การอภิบาลบุคลากร
และชุมชนโรงเรียน  งานดา้นชีวติเยาวชน ผูเ้ป็นอนาคตของสังคม  ดงัจะเห็นไดว้า่จดัการศึกษาแบบ
คาทอลิกมุ่งเนน้งานอภิบาล เนน้กระบวนการเรียนรู้และการเติบโตจากภายในของผูเ้รียน  ส่งเสริม  
เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพความเป็นมนุษยใ์ห้เติบโตเป็นชีวิตทีสมบูรณ์โดยมีเป้าประสงค์         
ในดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และศีลธรรม  ให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ทีเป็นรูปธรรม         
อนัเป็นคุณลกัษณะทีสังคมตอ้งการ   และการอบรม หล่อหลอมนกัเรียนสู่ความเป็นมนุษยที์สมบูรณ์
ทงัร่างกาย สติปัญญา จิตใจและจิตวิญญาณ ดว้ยจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร เพือให้นกัเรียนดาํเนิน
ชีวิตในหนทางของความเป็นหนึงเดียวกนักบัผูอื้นและสร้างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก    
การทีนกัเรียนสามารถเจริญชีวิตไดต้ามเป้าประสงคที์วางไวไ้ดจ้ริง  คือดรรชนีชีวดัความสําเร็จของ
การจดัการศึกษา  ซึงงานอภิบาลเป็นงานทีส่งเสริม  รับผิดชอบ  สนับสนุน  ประสานกิจกรรม  
เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว 

.   องค์ประกอบการจดัการสิงแวดล้อมเป็นองค์ประกอบทีมีความสําคญัเป็นอนัดบั      
เมือพิจารณาขอ้คาํถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลกัษณะต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ( )โรงเรียนจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคญัของสิงแวดล้อม  ( ) โรงเรียนจดั
กิจกรรมส่งเสริมดา้นอนุรักษ์สิงแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน  ( ) โรงเรียนสร้างความตระหนกั
ใหค้รูและนกัเรียนใชท้รัพยากรทุกชนิดอยา่งคุม้ค่า 
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       องคป์ระกอบนี   ประกอบดว้ยตวัแปรทีมีค ่านําหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ               
อยูร่ะหวา่ง  .   -  .    มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั .  และค่าร้อยละของความ
แปรปรวนเท่ากบั .   ซึงอธิบายถึงความสอดคลอ้งหรือความสัมพนัธ์ของตวัแปรทงั  ตวัแปร
ในองค์ประกอบที   แสดงให้เห็นว่า  ผูใ้ห้ขอ้มูลประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดั
การศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ   ชาร์ตร ในประเทศไทยมีความคิดเห็นเป็นไป           
ในทิศทางเดียวกนั และสอดคลอ้งกนั แสดงวา่ตวัแปรทงั    ตวัแปร  สามารถจดัอยูใ่นองค์ประกอบที             
ซึงอธิบายไดว้า่การจดัการสิงแวดลอ้มเป็นเครืองมือสําคญัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโดยอาศยั
กระบวนการทางการศึกษา ฉะนัน เป้าหมายในการพัฒนาสิงแวดล้อมศึกษาอยู่ทีคนทุกคน             
ทุกคนเป็นเป้าหมาย สิงแวดล้อมศึกษามีเป้าหมาย พฒันาคุณภาพของประชากรโลก โดยใช้
กระบวนการสิงแวดลอ้มศึกษา และเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตงัแต่ระดบัก่อนวยัเรียน
ต่อเนืองไปทุกระดบั และทงัในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน   เป็นทีทราบและตระหนกั
โดยทัวกันแล้วว่าโลกกําลังประสบกับปัญหาวิกฤติในหลายด้าน  หนึงในนันคือปัญหา                  
ทางสิงแวดลอ้ม เช่น ขยะปฏิกูลทีเป็นบ่อเกิดของโรคภยั ปัญหาสารพิษทีตกคา้งทงัในแหล่งนาํเพือ
การอุปโภคและบริโภค   ปัญหาเสียงดงัเกินขอบเขตสร้างความเครียด   ปัญหาอากาศเสียควนัดาํ   
เกินค่ามาตรฐานทีคนและสัตวจ์ะรับได ้และทีกาํลงัเป็นคาํพูดติดอนัดบัคือ โลกร้อน ฤดูกาลผนัแปร 
ทงันีทงันนัปัญหาทีเกิด     ส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากนาํมือมนุษยเ์ราทงัสิน การแกปั้ญหาจึงตอ้งแกที้คน 
วิธีการแกค้น  คือการให้ความรู้ความเขา้ใจให้การศึกษาสร้างจิตสํานึก รักและห่วงใย สิงแวดลอ้ม
ศึกษาจึงเป็นกระบวนการทีสําคญัของการให้การศึกษานนั ซึงความหมายของสิงแวดลอ้มศึกษา คือ 
กระบวนการทางการศึกษา      ทีเกียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสิงทีอยู่โดยรอบ ทงัทีเป็น
ธรรมชาติและมนุษยส์ร้างขึนและความสัมพนัธ์ระหวา่งประชากร มลภาวะ ทรัพยากรการอนุรักษ ์
การคมนาคม เทคโนโลยี     การวางแผนเกียวกับเมืองและชนบทกับสิงแวดล้อมของมนุษย ์ 

สิงแวดลอ้มศึกษาเป็นกระบวนการทีตอ้งใชท้งั “ศาสตร์” และ “ศิลป์”   เพราะสิงแวดลอ้มศึกษามิใช่
เป็นเพียงแค่การให้ขอ้มูล ความรู้ หรือให้การศึกษาเกียวกบัสิงแวดลอ้มทีอยู ่ รอบ ๆ  ตวัเราเท่านนั   
แต่จะครอบคลุมถึงการใช้เทคนิค วิธีการ หรือ กระบวนการทีจะพฒันาคนให้เกิดจิตสํานึกและ
ห่วงใยต่อปัญหาสิงแวดลอ้มทีเกิดขึน    มีเจตคติทีดี มีความตงัใจและมุ่งมนัทีจะป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาสิงแวดล้อม  เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของสิงแวดลอ้มศึกษา เป้าหมายของสิงแวดล้อม
ศึกษาคือการพฒันามนุษยใ์ห้เกิด     การลงมือกระทาํเพือสิงแวดลอ้มทีดีขึน ทงัโดยการปรับปรุงและ
แกไ้ขปัญหาทีมีอยูเ่ดิมและการป้องกนัปัญหาใหม่ทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต โดยการลงมือกระทาํนนั
จะตอ้งเป็นการกระทาํทีเกิดขึนจากการตดัสินใจของผูก้ระทาํเอง (ไม่ใช่การบงัคบัให้ทาํหรือตอ้งจาํใจ
ทาํ)    ซึงกระบวนการ ในการปรับเปลียนพฤติกรรมของมนุษยน์นัเป็นเรืองทียากและตอ้งใชร้ะยะเวลา                     
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โดยเฉพาะพฤติกรรมทีมีต่อสิงแวดลอ้มจาํเป็นตอ้งอาศยักระบวนการในการพฒันาจาก  “ไม่รู้” เป็น 
“รู้”, จาก “รู้” เป็น “รู้สึก”, จาก “รู้สึก” เป็น “คิดจะทาํ” และ จาก “คิดจะทาํ” ไปสู่ “การ ลงมือ
กระทาํ” จนเกิดเป็นพฤติกรรม  เนน้ประเด็นปัญหาในทอ้งถิน สอนแบบบูรณาการ เน้นผูเ้รียนเป็น
สําคญั เนน้การปฏิบติัจริงจากประสบการณ์ตรง เนน้การฝึกทกัษะการตดัสินใจ การวางแผนป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา และทีสําคญัควรปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมควบคู่ไปดว้ยตลอดเวลา  เกิดเป็น
โรงเรียนสิงแวดลอ้มศึกษาเพือการพฒันาทียงัยืน (Eco - School)  สอดคลอ้งกบักระบวนการดา้น
สิงแวดลอ้มศึกษาทีนาํไปใชใ้นโรงเรียน โดยนาํแนวคิด Whole School Approach มาเป็นกรอบ    
แนวทางการในการพฒันาโรงเรียน   และมีกระบวนการดาํเนินการอย่างเป็นระบบ ผ่านกรอบ      
การทาํงานทงั  มิติ คือ ( ) ดา้นนโยบายสิงแวดลอ้มศึกษาและโครงสร้างการบริหารจดัการ ( ) การจดั
กระบวนการเรียนรู้   ( ) ระบบการจดัการทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม  ( ) การมีส่วนร่วมและเครือข่าย
สิงแวดลอ้มศึกษา  โดยเนน้ให้โรงเรียนไดว้ิเคราะห์และพฒันาการบริหารจดัการโรงเรียนทงัระบบ
ในบริบทของทอ้งถินของตนเอง  เพือนาํไปสู่การใชท้รัพยากรและสิงแวดลอ้มอยา่งยงัยืน แนวทาง
ในการดาํเนินงานพฒันาสู่การเป็นโรงเรียนสิงแวดลอ้มศึกษาเพือการพฒันาทียงัยืน (Eco-school) 

ซึงสอดรับการดําเนินการขององค์การสหประชาชาติทีได้ประกาศให้ปี พ .ศ .  -                
เป็นทศวรรษแห่งการศึกษาเพือการพฒันาอย่างยงัยืน (United Nations Decade of Education for 

Sustainable Development DESD)  โดยให้ความสําคญักบัสิงแวดลอ้มศึกษาในการเป็นเครืองมือ
สําคัญทีจะใช้ในการพัฒนาจิตสํานึก  และเจตคติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม อนัจะมีผลต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมการพฒันาประเทศไปสู่  
ความยงัยืนสิงแวดลอ้มศึกษาเพือการพฒันาอยา่งยงัยืน (Environmental Education for Sustainable 

Development - EESD) ในแง่หนึง หมายถึง การเรียนรู้เรืองสิงแวดลอ้มกบัชีวิตและการเผยแพร่ความรู้
นนัให้กวา้งขวางออกไป ขณะทีอีกแง่หนึงหมายถึงความสัมพนัธ์กนัของสิงแวดลอ้มกบัการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม สิงแวดลอ้มศึกษาเพือการพฒันาอย่างยงัยืนนัน   มีความสําคญัเพราะเป็น
ความรู้พืนฐานของการดาํรงชีวิตและการอยู่ร่วมกนัในชุมชน  สังคม  ประเทศ และโลกเมือสังคม
ส่วนใหญ่ไดรู้้จกัเขา้ใจในเรืองนีแลว้   จะเป็นผลให้เกิดเป็นความตระหนกัอย่างลึกซึงจนสามารถ
เปลียนความคิดและพฤติกรรมให้เป็นไปในทางอนัเกือกลูต่อการพฒันา  ตามครรลองของการรักษา
และฟืนฟูสิงแวดลอ้ม  ทงันีเพือผลกัดนัให้การกระทาํนบัแต่นนัเป็นการพฒันาทียงัยืนสําหรับชนรุ่นนี
และอนุชนรุ่นต่อไป   ด้วยเหตุนี “การศึกษา”จึงเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิงในวิถีของความยงัยืน          
ไม่วา่จะในส่วนทีเกียวขอ้งกบัสิงแวดลอ้มหรือวา่การพฒันาเราตอ้งเปลียนแปลงแนวคิดคาํสอนสัง  
ทีมีต่อเนืองกันมาว่า   วิกฤตสิงแวดล้อมเป็นเรืองของคนอืน   เราตอ้งทาํให้ผูค้นทีเกียวขอ้งกับ    
เรืองอนัสลักสาํคญันี    แลเห็นว่าหาใช่ผูป้ระกอบวิชาชีพเฉพาะทางสิงแวดล้อมเท่านัน                               
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ทีมีบทบาทหน้าทีแก้ไขเยียวยาปัญหานี หากแต่จะตอ้งเป็นทุกฝ่ายทีจะมีส่วนรับผิดชอบร่วมกนั   

สอดคล้องกับการจัดการศึกษาคาทอลิกการสร้างบรรยากาศและสิงแวดล้อมทีเอือให้ผูเ้รียน 
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูป้กครอง และผูที้มาติดต่อกบัโรงเรียน สามารถสัมผสัไดถึ้งบรรยากาศ
และสิงแวดล้อมทีแสดงออกถึงความสงบ ความรักความเอืออาทร และจิตตารมณ์ของการรับใช ้        
ซึงตอ้งเป็นบรรยากาศและจุดเด่นอีกประการหนึงของโรงเรียนในอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รวมไป
ถึงบรรยากาศของการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาไทย นอกจากนนัยงัเป็นงานที
มุ่งเน้นในการจดัการและบริหารทรัพยากรของโรงเรียนทีจะเอือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนในทุกดา้น 
งานการสร้างและจดับรรยากาศสิงแวดลอ้มและทรัพยากรประกอบดว้ยงานหลกั  2  ประการ คือ งาน
สร้างบรรยากาศและสิงแวดลอ้ม  อาทิ ความรักและการแบ่งปันตามพระวรสาร  บรรยากาศของ
ความเป็นประชาธิปไตย     การเสริมสร้างความเป็นหนึงเดียวกนัแทนการแข่งขนั   บรรยากาศ
ของการทาํงานเพือประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตวั  การสร้างความสัมพนัธ์   จดับรรยากาศที
เอือต่อการส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักและแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  จดับรรยากาศและระบบการบริหาร
ทีส่งเสริมความเอืออาทรและความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั   ปลูกฝังและส่งเสริมในเรืองการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม   สร้างบรรยากาศ      ทีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของการเป็นโรงเรียนคาทอลิก
ทีสามารถสัมผสัได ้  และงานการจดัทรัพยากรบรรยากาศสถานศึกษามีส่วนสําคญัทีจะเสริมสร้าง
การเรียนรู้ และฝึกฝนตนเองของผูเ้รียน    ทงับรรยากาศในห้องเรียน  การทาํกิจกรรมร่วมกัน   
ทาํงานร่วมกนัและอยูร่วมกนั นกัเรียนจะไดพ้ฒันาตนเอง ไดเ้รียนรู้จกัตนเอง แลกเปลียนความคิด
ประสบการณ์ซึงกนัและกนั และทีสําคญัคือ เรียนรู้จากแบบอย่างชีวิต และคาํสอนของครู   ทาํให้
กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการของชีวิต เขา้ถึงความเป็นเหตุผลตามธรรมชาติและสัจธรรม
ของชีวิต ดังนันในการจดัการศึกษาคาทอลิกทุกสมยัจึงเน้นสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทาง    
การศึกษาเป็นเครืองมือส่งเสริมการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง         
การฝึกฝนตนในแต่ละภาคและปีการศึกษา สถานศึกษาจะเน้นบรรยากาศ ทงัโรงเรียนเป็นสนาม
แห่งการเรียนรู้ จดักิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ความรู้และฝึกฝนการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม  
การทาํงานร่วมกบัครู ในบรรยากาศของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  
ในการดาํรงชีวิต เป็นการฝึกฝนสําหรับการเป็นสมาชิกทีดีของครอบครัวและชุมชน  ดังที          
สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกไดชี้แนะว่า  “นับแต่ชัวขณะแรกทีนกัเรียนคนหนึงเหยียบย่าง     
เขา้มาในโรงเรียนคาทอลิก นกัเรียนชายหรือหญิง  ผูน้นัควรจะรู้สึกประทบัใจว่าไดเ้ขา้มาสู่ภาวะ
แวดลอ้มแบบใหม่   เป็นภาวะแวดลอ้มทีสว่างไสวดว้ยแสงแห่งความเชือ และมีลกัษณะเฉพาะ       
ทีไม่เหมือนใคร  สภาพระสังคายนาวาติกนั    ไดส้รุปเรืองนี โดยพูดถึงภาวะแวดลอ้มทีซึมซาบ
ดว้ยจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร คือ ความรักและอิสรภาพ”  (มตส. ) 
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 .   องคป์ระกอบ การยดึหลกัธรรมาภิบาลเป็นองคป์ระกอบทีมีความสาํคญัเป็นอนัดบั   
เมือพิจารณาข้อคาํถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี ( ) ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของโรงเรียนยึดหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารและการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ     
( )  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีระบบใหบุ้คลากรไดใ้ชศ้กัยภาพในการทาํงานอยา่งเต็มทีภายใตก้ารกระจาย
อาํนาจและการบริหารแบบมีส่วนร่วม ( ) โรงเรียนพฒันาและเสริมแรงบุคลากรตามการยึดหลกั
ธรรมาภิบาล 

        องคป์ระกอบนีประกอบดว้ยตวัแปรทีมีค่านาํหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง  
.   -  .   มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั .  และค่าร้อยละของความแปรปรวน
เท่ากับ   .   ซึงอธิบายถึงความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทัง    ตัวแปร                    
ในองค์ประกอบที    แสดงให้เห็นว่าผูใ้ห้ข้อมูลประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  มีความคิดเห็นเป็นไป         
ในทิศทางเดียวกนั และสอดคลอ้งกนั แสดงวา่ตวัแปรทงั    ตวัแปร  สามารถจดัอยูใ่นองคป์ระกอบ      
ที    การยึดหลักธรรมาภิบาลซึงอธิบายได้ว่า หลักการของการยึดหลักธรรมาภิบาล หรือ          
Good  Governance ตามที UN ESCAP กาํหนดไวมี้  8  หลกัการ คือ การมีส่วนร่วม  การปฏิบติัตาม
กฎหมาย  ความโปร่งใส  ความรับผดิชอบ ความสอดคลอ้ง ความเสมอภาค การมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และการมีเหตุผล การยึดธรรมาภิบาล (Good  Governance) แมจ้ะดีเลิศสักเพียงใดก็ตาม 
แต่ก็ยากทีจะกระทาํให้สําเร็จให้ครบทุกหลกัการ ฉะนนัก่อนทีจะมาให้ความสนใจการพฒันาดา้น
การบริหารและการจัดการนัน ควรให้ความสําคญักับการศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก  เพราะว่า
การศึกษาเป็นเครืองมือทีสาํคญัต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยก่์อนทีจะนาํไปสู่การพฒันาดา้นอืน ๆ 
การพฒันางานใดๆ ตอ้งพฒันาทีอุดมการณ์ของคนให้ไปสู่จุดมุ่งหมายทีแทจ้ริง   อีกทงัการยึดหลกั
ธรรมาภิบาลกบัการศึกษา(Good Governance) การกระจายอาํนาจการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
นบัเป็นปัจจยัทีสาํคญัทีสุด ในการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาฯ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิมเติม(ฉบบัที 2) พ.ศ.2545  เพราะจะช่วยให้มีคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา   และบริหารจดัการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ อาทิ การสร้าง
หลกัสูตรอนัเหมาะสมของทอ้งถินทีทนัสมยั ทนัโลก ผสมผสานกบัภูมิปัญญาของทอ้งถิน สอคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน (People  Needed) ทาํให้เกิดการประหยดัการใชท้รัพยากร 
ในดา้นต่างๆ อาทิ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เพราะทุกภาคส่วนร่วมพฒันาโดยเขา้มามีส่วนร่วม 
(Participation) ในความรับผิดชอบเพือยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา   โรงเรียนควรมีการบริหาร
จดัการเพือชีนาํการกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์และยุทธศาตร์ของโรงเรียนและใชห้ลกั
ธรรมาภิบาล  ในการบริหารจดัการ ผูบ้ริหารมีวิธีการสือสารกบับุคลากรในโรงเรียนทีหลากหลาย
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และเหมาะสม ผูบ้ริหาร มีภาวะความเป็นผูน้าํ  ดา้นการบริหารงานในดา้นต่างๆ   ของโรงเรียน ไดแ้ก่ 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบริหารงานทัวไป ควรใช้วิธีการบริหารรูปแบบใหม่ 
“รูปแบบทีทุกคนมีส่วนร่วม” ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมทาํ และร่วมรับผิดชอบโดยพิจารณาจดัทาํ
ภารกิจให้ชัดเจน ครอบคลุมงานทังหมดและมีการกําหนดกลุ่มงานทีมีความสอดคล้องกัน                
จดัโครงสร้างบริหารทีเป็นนิติบุคคล มีการบริหารเป็นระบบ มีสายบงัคบับญัชา และการประสาน
คน /งาน  เพือให้เกิดความคล่องตวั  มีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจหน้าที และความรับผิดชอบ         
ในทุกระดบัของตาํแหน่ง ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ทุกขนัตอนไวอ้ย่างชดัเจน
และโปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยเฉพาะอย่างยิงตอ้งฝึกการสร้างจิตสํานึกในเรืองของความรักและ
ภกัดี ความหวงแหน และความเป็นเจา้ของร่วมกนั (Sense  of  Belonging)  ในการดาํเนินงานของ
โรงเรียนและไดมี้การพฒันาความเป็นผูน้าํใหก้บับุคลากรดว้ยการกระจายอาํนาจอยา่งทวัถึง   อีกทงั
ผูบ้ริหารไดป้ระพฤติเป็นแบบอย่างและสร้างบรรยากาศทีส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทีมีจริยธรรม 
และวิธีปฏิบติัทีแสดงถึงความเป็นพลเมืองดี และ โรงเรียนมีการบริหารจดัการเกียวกบัการจดัทาํ
แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน และมีการจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอทีจะทาํให้แผนปฏิบติัการบรรลุ
ความสําเร็จ สอดคล้องตรงตามเป้าหมายของโรงเรียน มีกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่     
การปฏิบติัอยา่งชดัเจนและเป็นขนัตอน    สอดคลอ้งกบัการบริหารงานในโรงเรียนคาทอลิกไดมี้
การจัดการบริหารบุคลากรในโรงเรียนและมีการกําหนดบทบาทหน้าทีของบุคลากรทุกท่าน        
อย่างชัดเจน โดยผ่านทางการประชุมผูบ้ริหารประชุมคณะครู เพือกาํหนดบทบาทหน้าที และได้
ดาํเนินงานในโรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทงัไดแ้บ่งภาระงานออกตามฝ่ายต่างๆ ของทาง
โรงเรียน เพือว่าไดอ้าํนวยความสะดวกในการบริหารจดัการแก่ผูบ้ริหาร นอกจากนี  ทางโรงเรียน
ได้มีการยกย่อง    ชมเชยบุคลากรทีได้สร้างชือเสียงให้แก่ทางโรงเรียน  โดยการให้รางว ัล           
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน   ทงันีเพือการสร้างแรงจูงใจในโรงเรียนนนัเพือสร้างประโยชน์
สูงสุดให้กบันกัเรียนและสถานศึกษา    นอกจากนีผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารดว้ยระบบจดัการ
คุณภาพ โดยการกระจายอาํนาจแบบมีส่วนร่วม  ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจดัการ   วางแผน        
การจดัระบบการทาํงานทีเอือต่อการพฒันาโรงเรียนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  การยึดหลัก            
ธรรมาภิบาลจดัสรรทรัพยากรดา้นการเงินและดา้นอืนๆ ใชร้ะบบการยกย่องชมเชย การให้รางวลั
สร้างแรงจูงใจต่อบุคลากร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีนโยบาย            
การบริการและสิทธิประโยชน์ทีเหมาะสมกบัความตอ้งการและความแตกต่างของแต่ละกลุ่มบุคคล  
ยึดหลักนักเรียนเป็นศูนย์กลาง   นํามิติธรรมาภิบาลมาใช้  โดยมีกรอบด้านการบริหารงาน               
การบริหารบุคคล  การเงิน  และ วิชาการ เป็นปัจจยัควบคุม  หากผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ยึดหลกั 
“การยึดหลกัธรรมาภิบาล” นีในการบริหารจดัการสถานศึกษา และกระจายเป็นขอ้ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ 
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พึงใช้ประกอบในการปฏิบติังานของแต่ละบุคคล ให้บรรลุความสําเร็จตามเป้าหมายของการจดั
การศึกษาแลว้นนั จะก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมไดเ้ป็นอยา่งดีและยงัยนืตลอดไป 

 

2. รูปแบบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  
เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย   

จากการวเิคราะห์รูปแบบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินี 
เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย พบว่าองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร  ในประเทศไทย  การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน      

การจดักิจกรรมเพือสังคม    การพฒันาทกัษะชีวิต   การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ   การดาํเนินงาน              
จิตตาภิบาล    การจดัการสิงแวดลอ้ม    และการยึดหลกัธรรมาภิบาล   เมือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ขององคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล   เดอ 
ชาร์ตร ในประเทศไทย  พบว่า องค์ประกอบทุกตวัมีความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนัและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั  ซึงเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยัทีตงัไวว้่ารูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร  ในประเทศไทย   เป็น
ความสัมพนัธ์ของพหุองคป์ระกอบ  และเมือพิจารณาความสัมพนัธ์ทงัเชิงประจกัษแ์ละเชิงตรรกะ  
พบว่าตวัแปรตน้มี    องค์ประกอบ  ประกอบดว้ย  การจดักิจกรรมเพือสังคม  การพฒันาเครือข่าย
ความร่วมมือ   การพฒันาทกัษะชีวิต  การดาํเนินงานจิตตาภิบาล  การจดัการสิงแวดลอ้ม  และการยึด
หลกัธรรมาภิบาล   ส่วนตวัแปรตามคือ  การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน   เมือพิจารณารายละเอียด   พบวา่  
องค์ประกอบทีมีอิทธิพลทางตรงต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  คือ การจดักิจกรรมเพือสังคม         
การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ   การพฒันาทกัษะชีวิต  การดาํเนินงานจิตตาภิบาล   การจดัการ
สิงแวดลอ้ม  และการยึดหลกัธรรมาภิบาล   นอกจากนีองค์ประกอบทีมีอิทธิพลทางออ้ม               
ต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนคือ  การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ ก็มีอิทธิพลทางออ้มต่อการพฒันา
คุณภาพผู ้เ รียนโดยมีอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต   เ ช่นเดียวกันกับ               
การดาํเนินงานจิตตาภิบาลก็มีอิทธิพลทางออ้มต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  โดยมีอิทธิพลทางออ้ม
ส่งผา่นไปสู่การพฒันาทกัษะชีวิต และหลกัการยึดธรรมาภิบาล   ก็มีอิทธิพลทางออ้มต่อการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน  โดยมีอิทธิพลทางออ้มส่งผา่นไปสู่การพฒันาทกัษะชีวติ   

นอกจากนีแลว้กิจกรรมเพือสังคมยงัส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาผูเ้รียน  ดงัที วรินทร  บุญยิง 

กล่าวไวว้า่การจดักิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมทีมุ่งให้ผูเ้รียนบาํเพญ็ตน
เป็นประโยชน์ต่อสังคม   ชุมชน  และทอ้งถินตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร (Volunteer) 

เพือแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความดีงาม  ความเสียสละต่อสังคม  และมีจิตสาธารณะ โดยสร้างในเด็ก
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และเยาวชนนนัจะตอ้งทาํให้เกิดการตระหนกัรู้ตน  การรู้จกัเอาใจใส่เป็นธุระและเขา้ร่วมในเรือง
ของส่วนรวมทีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  มีความสํานึกและยึดมนัในระบบคุณธรรม  และ
จริยธรรมทีดีงามละอายต่อสิงผดิ   เนน้ความเรียบร้อย   ประหยดัและความสมดุลระหวา่งมนุษยก์บั
ธรรมชาติ  การจัดกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์นันเป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะ        
ควรทาํการปลูกฝังใหเ้กิดขึนตงัแต่วยัเด็ก   เพราะเป็นช่วงทีเด็กมีความไวต่อการปลูกฝังและส่งเสริม
จริยธรรม  วฒันธรรมเป็นอยา่งยงิ  ซึงถา้เด็กไดรั้บการปลูกฝังจิตสาธารณะทีเป็นไปในทางทีถูกตอ้ง
เหมาะสม  เมือเติบโตขึนจะทาํให้สามารถเผชิญกบัความเปลียนแปลงของกระแสเศรษฐกิจ  และ
วฒันธรรม  อันจะส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขกาย  สบายใจ 
ตลอดจนเป็นบุคลากรทีดีทีเหมาะสมของครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติสืบเนืองต่อไป           
ซึงวิธีการทีใช้ในการปลูกฝังจิตสาธารณะนนัมีอยู่อย่างหลากหลาย  และวิธีการหนึงทีสําคญั  คือ  
การปรับเปลียนพฤติกรรมทางปัญญา  โดยมีความเชือพืนฐานทีวา่กระบวนการปัญญาทีเหมาะสม  
จึงเป็นสิงทีจําเป็นทีสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะได้  และย ังมี ส่วนทีทําให ้                        
การมีจิตสาธารณะได ้ และยงัมีส่วนทีทาํให้การมีจิตสาธารณะนนัมีความคงทนและเป็นจิตสํานึกที
คงอยูภ่ายในตวับุคคลเมือเติบโตขึนต่อไปในภายภาคหนา้ได ้ โดยการฝึกจะตอ้งให้สมาชิกไดรั้บการ
พฒันาทุกดา้น คือ ) ดา้นร่างกาย (Physical) 2) ดา้นอารมณ์ (Emotion) )ดา้นสังคม (Social)                     

4) ด้านสติปัญญา (Intellectual) 5) ด้านจิตใจ (Spiritual) และ6) ด้านคุณธรรม(Moral)         

สอดคล้องกบัทิศนา  แขมมณี  ทีให้ทศันะไวว้่าการเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นการเรียนรู้จาก
รูปธรรมไปสู่นามธรรมอนัจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความคิด  ความรู้ให้ดว้ยตนเอง จึงทาํให้มีความหมาย
ต่อตนเอง  และตอ้งการทีจะนาํไปใช ้ ประสบการณ์ในดา้นการบริการสังคม  นบัเป็นประสบการณ์ทีมี
คุณค่าสูงต่อการเรียนรู้  การบริการสังคมตามความตอ้งการของชุมชนและสังคม  นอกจากจะเป็นการ
ช่วยเหลือสังคมโดยตรงแล้ว ประสบการณ์ทีผูเ้รียนได้รับยงัสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนเกิด
จิตสาํนึกในการช่วยเหลือสังคม  และสามารถพฒันาความรู้  ทกัษะและเจตคติของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี  

นอกจากนีแล้วเครือข่ายความร่วมมือเป็นสิงสําคญัในการบริหารการศึกษาเป็นอย่างยิง
การศึกษาคาทอลิกมีพฒันาการเปลียนแปลง  มีความก้าวหน้า  เจริญเติบโต  และปรับตวัไปตาม
สถานการณ์  มีรูปแบบการบริหารจดัการทีรวมกลุ่มกนัเป็นลกัษณะแบบเครือข่ายมากขึน  มีการประชุม
โดยคณะกรรมการบริหาร  มีการประสานงาน  การให้ความช่วยเหลือ  พฒันาโรงเรียนในแนวทาง
เดียวกนั   มีการวางวิสัยทศัน์ร่วมกนั  การแบ่งปันทรัพยากรร่วมกนั  การพฒันาบุคลากรร่วมกนั      
การปรึกษาหารือเพือพฒันาคุณภาพร่วมกนั  สิงเหล่านีเป็นภาพลกัษณ์ทีปรากฏและแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นสถานศึกษาทีเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ดงัที อภิสิทธิ   กฤษเจริญ ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะไวว้่า
สภาการศึกษาคาทอลิก (แห่งประเทศ) ควรสนบัสนุนให้โรงเรียนในเครือคาทอลิกในประเทศไทย
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ไดส้ร้างระบบเครือข่ายระหวา่งโรงเรียนคาทอลิกดว้ยกนัและกบัโรงเรียนอืนๆ เพือให้เกิดเครือข่าย
ทางการศึกษาทีกวา้ง รวมทงัการส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือกนัในระหวา่งองคก์รคาทอลิกระหวา่ง
ประเทศ โดยการศึกษาและเพือหาแนวทางรวมกนัในระหว่างโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย 

เชือมโยงเครือข่ายระหว่างประเทศ ในด้านการจัดการศึกษาคาทอลิกทีมีคุณภาพต่อไป  และ
โรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมณฑล ควรมีการรวมตวักนัเป็นเครือข่าย และสร้างเครือข่ายกับ
โรงเรียนทุกสังกดั องค์กร หน่วยงาน เพือสร้างเครือข่ายทางดา้นการศึกษา ทงันีเพือเป็นหนทาง  
แห่งความร่วมมือ  การใชท้รัพยากรร่วมกนั  อนัไดแ้ก่ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ทีใชใ้นการเรียนการสอน            
ซึงรวมทงัทีเป็น Hardware และ Software ทงันีเพือเป็นการใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั  และเกิด
ประโยชน์มากทีสุด  รวมทงัสร้างความร่วมมือทางวชิาการ เพือการพฒันาเด็ก เยาวชน ตามแนวทาง
ของสมณะกระทรวงการศึกษาคาทอลิกทีมุ่งเนน้พฒันามนุษยสู่์ความสมบูรณ์   

นอกจากนีแลว้งานจิตตาภิบาลยงัส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนซึงถือเป็นพนัธกิจทีสําคญั  

ดงันี  พนัธกิจของโรงเรียนคาทอลิก  คือ ) ทบทวน/กาํหนดวิสัยทศัน์จดัทาํแผนพฒันา และ
แผนปฏิบติัการของโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนคาทอลิก   2) จดัทาํแผนงาน
อภิบาล จัดการสอนคําสอน คริสตศาสตร์ และจริยศึกษา และจัดให้มีบุคลากรฝ่ายอภิบาล                 
ทีมีคุณภาพในสัดส่วนทีเหมาะสมกบัขนาดของโรงเรียน  ) จดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีมีบูรณาการคุณค่าพระวรสาร โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนอย่าง
เหมาะสม  ) จดัให้ผูบ้ริหาร ครู/บุคลากร ผูป้กครอง และชุมชนได้รับการอบรมอย่างต่อเนือง        
ในเรืองคุณค่าการศึกษาคาทอลิก  รวมทังทักษะทีจําเป็นในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้                   

) ประสานความร่วมมือระหว่างบา้น วดั โรงเรียน และชุมชน เพือพฒันาการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิน  ) สร้างบรรยากาศโรงเรียนตามจิตตารมณ์พระวรสาร โดยมี
ความรักและอิสรภาพเป็นพืนฐาน  ) สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโรงเรียนของสภาฯ                       
ในการช่วยเหลือและแบ่งปันในการพฒันาโรงเรียนตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก  )  สร้างความพร้อม
ในการอยู่ร่วมกันอย่างยุติธรรมและสันติ ท่ามกลางความแตกต่างด้านเชือชาติ ศาสนาและ
วฒันธรรม โดยเริมต้นจากประชาคมอาเซียน  ) ช่วยเหลือและจดัการศึกษาให้แก่ผูร้อโอกาส  

สอดคลอ้งกบั อภิสิทธิ   กฤษเจริญ  ทีกล่าวไวว้่าการทบทวนพนัธกิจของตนเองทีได้รับมอบจาก
พระศาสนจักรในงานแพร่ธรรมในสถานศึกษาทีตนรับผิดชอบ โดยการให้ความสําคัญกับ              
งานอภิบาลในสถานศึกษา จดัโครงสร้างการบริหารให้มีกลุ่มงานจิตตาภิบาล อนัเป็นอตัลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก และมีการพิจารณาบทบาทหนา้ทีของจิตตาภิบาลในสถานศึกษา   เพือนาํสู่การปฏิบติั
ทีชัดเจนในสถานศึกษาทีแต่ละสังฆมณฑลรับผิดชอบ ดังทีวิศิษฐ์   ศรีวิชัยรัตน์  ได้กล่าวไว้ว่า            
การสนบัสนุนงานอภิบาลโรงเรียนทีลงไปถึงครูและนกัเรียนทุกคน  ไม่ว่าจะเป็นดา้นจิตวิญญาณ
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หรือด้านพิธีกรรม (Campus Ministry) ในการประชุมแต่ละครังตอ้งมีวจนะพิธีกรรมหรือสวด      
เป็นประจาํก่อนจะมีกิจกรรม  รวมถึงนกัการภารโรงทุกคนในโรงเรียน  ไม่ใช่ ทาํเพือให้เขากลบัใจ     
แต่ทาํให้เป็นคนดีมีจิตวิญญาณ (Spirituality) ให้ได้ทุกคน  แต่ละคนทีจะมาทาํตอ้งเป็นคนทีมี
ความสามารถมีการอบรม  และทาํให้เหล่านีสามารถทีจะลงไปถึงคนเหล่านีไดทุ้กคน  ทาํให้งาน
อภิบาลนักเรียนมีความสําคญัเท่าเทียมกบังาน ดี เก่ง มีความสุข ครูทุกคนสามารถไปบูรณาการ
ศีลธรรมจริยธรรมในทุกวิชาให้ได้  ทุกคนต้องทาํงานอภิบาลโรงเรียนเริมตงัแต่ผูบ้ริหารสูงสุด
จนถึงภารโรงคนสุดทา้ย  โรงเรียนคาทอลิกตอ้งไม่มีผูแ้พ ้ มีแต่ผูป้ระสบความสําเร็จในดา้นบุคคล
และด้านวิชาการ  เด็กจบออกมาแล้วตอ้งเป็นคนดี  คนก่งได้รับการพฒันาแล้วทงัด้านจิตวิญาณ  
สติปัญญา  อารมณ์  สังคม 

นอกจากนีแลว้งานธรรมาภิบาลยงัส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  ซึงในการบริหาร
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสบกบัความสําเร็จไดน้นัไม่มีทฤษฎี   และหลกัการใดทีเหมาะสม
ทีสุด   ทีสามารถนํามาใช้บริหารได้กบัทุกโรงเรียน แต่ถ้าโรงเรียนนันๆ มีการบริหารงานตามหลัก      
ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมทีดีหรือการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
เป็นกลยุทธ์สําคัญทีต้องดาํเนินการอย่างต่อเนือง   เพือให้การพฒันาสามารถบรรลุได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  โดยเน้นหลกัของความรับผิดชอบโปร่งใส และทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และดาํเนินการ 
อย่างให้มีการตรวจสอบได้ เพือป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ตลอดจนช่วยกาํกับทิศทาง        
การพฒันาให้เอือประโยชน์ต่อการยกระดบัคุณภาพชีวิตสอดคลอ้งกบั  เกษม  วฒันชยั  ทีไดก้ล่าวไวว้่า
การจัดการศึกษาในปัจจุบันอยู่บนพืนฐานความต้องการของผูจ้ ัดการศึกษาไม่อยู่บนพืนฐาน       
ความตอ้งการของสังคมและตลาดแรงงาน   ปัจจยัสําคญัทีจะทาํให้เกิดการศึกษาทีดีตอ้งประกอบดว้ย 
1) ครูดีมีคุณภาพ เป็นครูทีไดรั้บแรงบนัดาลใจทีอยากเป็นครู  2)ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน
ในห้องเรียน   และ 3) สภาพแวดลอ้มทีเหมาะสมในการเรียนรู้  ในการปฏิรูปการศึกษาเพือคนทงัมวล 
ประเทศไทยตอ้งมีการรือระบบการศึกษา ให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง และทุ่มให้กบัการจดั
การศึกษาให้คนชายขอบมากขึน โดยตอ้งมีการกระจายอาํนาจให้พืนที เพือให้เกิดการจดัการศึกษา  
ทีมีคุณภาพและเหมาะสมกบัแต่ละพืนที   สิงสําคญัทีเราขาดคือ ขาดการยึดหลกัธรรมาภิบาล    
ในการจดัการศึกษา   ฉะนนัโรงเรียนตอ้งมีความรับผิดรับชอบในการจดัการศึกษาในโรงเรียน        
ทาํอย่างไรให้คนดีและคนเก่งมาจัดการศึกษาทีสําคัญต้องมีความโปร่งใสในการบริหารและ
ตรวจสอบได้  ดงันนัซึงผูบ้ริหารทีเป็นมืออาชีพ จาํเป็นตอ้งใชก้ารยึดหลกัธรรมาภิบาลใชค้วามรู้
ความเชียวชาญในการนาํเทคนิควธีิทฤษฎีและหลกัการต่างๆ  ทีหลากหลายมาบูรณาการ/เพือปรับใช้
กบัการบริหารจดัการศึกษาใหเ้หมาะสมกบัสภาพเหตุการณ์  สถานที ระยะเวลา และปัจจยัแวดลอ้ม 
จึงจะประสบกบัความสาํเร็จและมีประสิทธิภาพในทีสุด  อีกทงัแนวทางธรรมาภิบาลในการบริหาร
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และจดัการศึกษาโรงเรียนนิติบุคลโดยเฉพาะ 2 ดา้นทีเป็นสิงสําคญัมากในขณะนีคือดา้นการบริหาร
บุคคล บุคคลทวัไป และทีเป็นบุคลากรในโรงเรียนซึงถือเป็นทรัพยากรทีสําคญัทีสุด ซึงอาจกล่าว
ไดว้่า “บุคลากรในโรงเรียนมีความสําคญัต่อการบริหารฯ” เพราะบุคลากร เป็นผูรั้บผิดชอบ และ
ดาํเนินการเกียวกบัปัจจยัต่างๆ ทงั วสัดุ อุปกรณ์ และการจดัการต่างๆ เพือการบริหารจดัการศึกษา
ในโรงเรียนใหป้ระสบกบัความสาํเร็จไดน้นั  ผูบ้ริหารฯตอ้งสร้างภาวะผูน้าํและควรยดึหลกัวิชาทีได้
ศึกษาเล่าเรียนมาบูรณาการไปสู่การปฏิบัติทีเน้นการมีส่วนร่วมอย่างมุ่งมันและจริงจงั   ดังนี              
1) มีความซือสัตยสุ์จริต ถือวา่เป็นเรืองทีสําคญัทีสุดของการบริหาร เพราะจะตอ้งทาํเป็นแบบอยา่ง   
ทีดีเพือให้เกิดความศรัทธาและเป็นตัวอย่างทีดีแก่บุคลากร ผูใ้ต้บงัคับบัญชา ดังคาํกล่าวทีว่า 
“แบบอยา่งทีดียอ่มอยูเ่หนือคาํสอนอืนใด”  2) มีความยุติธรรม การบริหารงานดว้ยความเสมอภาค 
เป็นกลาง และยุติธรรมกบัทุกคน ซึงทาํให้ลดความขดัแยง้ภายในโรงเรียนได ้ 3) มีความมุ่งมนั    
ขยนั อดทน และเป็นคนสู้งาน    บุคลากรจะเห็นการทาํงานและจะนาํไปเป็นแบบอยา่ง โดยยึดหลกั
ว่า “สอนให้รู้  ทาํให้ดู อยู่ให้เห็น” ท่านไดท้าํในสิงเหล่านีหรือยงั  4) มีความรับผิดชอบสูง             
“ความรับผิดชอบ”  เป็นเรืองทีสําคญัยิงอีกประการหนึงเพราะความรับผิดชอบทาํให้งานประสบ
ความสําเร็จ แม้ในบางครังงานทีสําคัญของโรงเรียนเกิดความผิดพลาด ในฐานะผู ้บริหารฯ 
จาํเป็นตอ้งยอมรับและรับผิดชอบโดยไม่โยนความผิดไปให้ผูอื้น  5) มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์      
นาํแนวคิดและวธีิการใหม่ๆ มาปฏิบติัในโรงเรียนบา้งเพือให้เกิดการเปลียนแปลงในเชิงสร้างสรรค ์
แสดงให้เห็นถึงการเป็นผูน้าํแห่งการเปลียนแปลง   6)  มีภาวะผูน้าํสูง  ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้าํแห่ง
การเปลียนแปลงในโรงเรียนเชิงการพฒันาทีดีขึนใน  4 ด้าน กล่าวคือ ด้านบริหารงานบุคคล      
ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ  และดา้นการบริหารงานทวัไป  7) กลา้ทีจะคิด  กลา้ทีจะพูด   กลา้ที
จะนาํ   กลา้ทีจะทาํ    กลา้ทีจะตดัสินใจ   และกลา้ทีจะรับผดิชอบ ในฐานะผูบ้ริหารฯ  8) มีคุณธรรม 
และจริยธรรม ยึดพรหมวิหาร 4  เป็นธรรมะในการบริหารบุคลากร 9) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง 
สามารถเก็บความรู้สึกต่างๆ ได ้สุขุม รอบคอบ นุ่มนวล มีความอดทนต่อความรู้สึกทีไม่ถูกตอ้ง 
หรือการปฎิบติัทีขดัต่อกฎระเบียบ และวฒันธรรม   10) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปฏิบติัตนเป็น
แบบอย่างทีดีแก่บุคลากรในโรงเรียนและครอบครัว มีนิสัยรักการอ่าน การใช้เวลาว่างในวนัหยุด 
โดยการวางแผนและบริหารเวลาให้คุม้ค่าทีสุดสําหรับการปฏิบติังาน และการศึกษาเพือการพฒันา
ตนเองเสมอ 11) มีความจริงใจ ยึดอุดมการณ์ในการทาํงานให้ความเป็นกนัเองแก่ผูร่้วมงาน ทุกคน
ดว้ยความเสมอภาค การพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล มี 3 เสาหลกั คือ เริมจาก  1) การจดัการเรียน
การสอน ทีมุ่งสู่มาตรฐานสากล ทงัหลกัสูตรการจดัการเรียน การสอน การวดัและประเมินผล         

2)การบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพทงัทรัพยากร งบประมาณ การบริหารบุคคล  การประเมินผล
การปฏิบัติงานทีก่อให้เกิดขวญักําลังใจ จะพยายามสร้างสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา           
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ขนัพืนฐานให้เป็นองค์กรตน้แบบ ทียึดหลกัธรรมาภิบาล มีวฒันธรรม คุณภาพให้ช่วยกนัสือสาร      
วา่วฒันธรรมคุณภาพ คือ การเนน้คุณธรรมและผลงาน  3) ผูเ้รียนตอ้งมีศกัยภาพ สมรรถนะทีเป็น
สากล   ทุกวงการกาํลงัพูดถึงการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เราจึงตอ้งคาดหวงัว่า 
นกัเรียนในอุดมคติ เราตอ้งมีลกัษณะอยา่งไร ซึง  จุรี  วิจิตรวาทการ   กล่าววา่อยากเห็นเด็กนกัเรียนได้
เสริมสร้างความแขง็แรงและมนัคงทางดา้นระบบความคิด  และค่านิยมทีจะเกือเสริมให้เขาเป็นคนดี
ทีมีคุณธรรมและจริยธรรม   ดงัเสมือนการไดรั้บการฉีดวคัซีนเพือป้องกนัโรคร้ายของการโกงกิน
และเอาเปรียบสังคม 
  นอกจากนีแล้วการจดัการสิงแวดล้อม  สิงแวดล้อมศึกษายงัส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนโลกใบนีอยู่ในภาวะวิกฤตสิงแวดล้อม  ความทา้ทายสําคญัของการจดัการศึกษาจึงไม่ใช่      
การสร้างพลเมืองให้มีความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพ  และยกระดับชีวิตความเป็นอยู ่        
แต่ควรเป็นการสร้างพลเมืองทีจะสามารถปรับตวัและสร้างการเปลียนแปลงเพือให้ผูค้นในสังคม
และสิงแวดลอ้มอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสมดุล   แนวคิดของอีโคสคูลจึงมองเห็นเป้าหมายของการจดั
การศึกษา  คือ  การสร้างเด็กให้เติบโตเพือไปเป็นพลเมืองเพือสิงแวดล้อมทีมีความรับผิดชอบ       
ต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  มองเห็นความซับซ้อนของปัญหา
ความเชือมโยงกนัของมิติทางเศรษฐกิจ  สังคม  สิงแวดลอ้ม  การเมืองและวฒันธรรม  และทีสําคญั  
คือ  พร้อมทีจะลงมือปฏิบติั  ให้เกิดผลการเปลียนแปลงต่อสิงแวดล้อมได้อย่างไม่ลังเลชักช้า   
ดงันนั  การเรียนรู้ของเด็กนกัเรียนจึงไม่สามารถจาํกดักรอบอยูเ่พียงในตาํราหรือห้องเรียน  แต่ควร
เป็นการเรียนรู้ทีเชือมโยงกบัสิงรอบตวั  มีเรืองราวและปัญหาของทอ้งถินเป็นโจทยใ์นการเรียนรู้  
โดยสามารถเชือมโยงสิงทีเรียนรู้กบัสิงแวดล้อมในระดบัภูมิภาค  ระดบัประเทศและระดบัโลก   
เมือเยาวชนเหล่านีเติบโตกระจายอยู่ในทอ้งถินต่างๆ และในสาขาอาชีพต่างๆก็สามารถผนึกเป็น
พลงัทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลงอนัยิงใหญ่ได้   สอดคล้องกับแนวทางสร้างสรรค์  โรงเรียน
สิงแวดลอ้มศึกษาเพือการพฒันาทียงัยืน (Eco  -  school) ทีกล่าวถึงการจดักระบวนการเรียนรู้  
หมายถึง  การดาํเนินการอยา่งเป็นขนัตอนหรือวิธีการใชว้ิธีการต่าง ๆ ทีช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้  
การจดักระบวนการเรียนรู้เกียวขอ้งโดยตรงกบัหลกัสูตรการเรียนการสอน  และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
โดยควรมีการบูรณาการแนวคิดสิงแวดลอ้มศึกษาและการพฒันาทียงัยืนเขา้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจทกัษะและเจตคติเกียวกบัความสมดุล
ระหว่างดา้นสิงแวดลอ้ม  ดา้นเศรษฐกิจและสังคม  ซึงมีความสัมพนัธ์เกียวเนืองกนัภายใตบ้ริบท
ทางวฒันธรรมของชุมชนและสังคมนันๆ  รวมถึงการเรียนรู้ว่าโลกทังใบนีเชือมโยงถึงกัน
สิงแวดล้อมในชุมชนทอ้งถิน  (ไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือลบ) ย่อมส่งผลต่อประเทศและโลกได ้  
และในทางกลบัก็เช่นกนั  สถานการณ์และนโยบายสิงแวดลอ้มระดบัประเทศและโลกก็ยอ่มส่งผล
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กระทบต ่อชุมชนทอ้ง ถิน  โรง เรียนจ ึงม ีบทบาทสําคญั ทีจะช่วยให ้น กั เรียนได เ้รียน รู้                      
จากประสบการณ์ตรงทีเกิดจาการปฏิบติัจริง  และเติบโตขึนมาเป็นพลเมืองเพือสิงแวดล้อมที      
พร้อมจะลงมือปฏิบติัอยา่งมีความรับผดิชอบ    อีกทงั เอกชยั   ชิณโคตร  กล่าววา่ ควรรณรงคใ์ห้ทุก
คนเคารพธรรมชาติ  ไม่ทาํลายธรรมชาติ  มีความร่มรืน  ไม่ทาํลายตน้ไม้   และดอกไมภ้ายใน
โรงเรียน  มีสวนหยอ่ม  มีสนามออกกาํลงักาย  มีทีพกัผอ่น     สิงสร้างทงัปวงลว้นเป็นสิงดีเพราะ
เป็นฝีพระหตัถ์ของพระเจา้  การศึกษาจึงเป็นการสร้างจิตสํานึกให้ทุกคนรู้วา่คนเป็นส่วนหนึงของ
ธรรมชาติ  มีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างความสัมพนัธ์  ดาํเนินชีวิตอย่าง
กลมกลืน (Harmony) กบัธรรมชาติและสิงแวดลอ้มต่างๆ ผูเ้รียนจะถูกกล่อมเกลาโดยธรรมชาติและ
พบพระเจ้าในสิงสร้างทงัหลาย  และให้กันร่วมประหยดัพลังงานในขณะเดียวกันก็ต้องสร้าง
ความสัมพนัธ์  ประสานความร่วมมือระหว่างบา้น  วดั  และโรงเรียน  โรงเรียนเป็นทงัผูใ้ห้บริการ
ชุมชนและรับบริการจากชุมชน   โรงเรียนคาทอลิกสังกดัสังฆมลฑลควรจดัให้มีโครงการรณรงค์
ให้ทุกคนในโรงเรียนรัก  หวงแหนและมีจิตสํานึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึงและจะตอ้งอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ  มนุษยจ์ะมีชีวติอยูไ่ม่ไดถ้า้หากระบบนิเวศวิทยาขาดความสมดุล โรงเรียนอาจจะจดัให้มี
ชุมนุมอนุรักษ์ธรรมชาติ  ชมรมประหยดัพลงังาน  จดัให้มีสวนสมุนไพร   มีสวนหย่อม  จดัให้
นกัเรียนช่วยกนัดูแลความรับผดิชอบพืนทีสีเขียวในบริเวณโรงเรียน  จดัฉายภาพยนตร์หรือภาพข่าว
ทีสือใหเ้ห็นผลดีของการอนุรักษธ์รรมชาติและผลเสียของการทาํลายธรรมชาติ  ประกวดเรียงความ
เรืองประโยชน์ของสิงแวดลอ้มธรรมชาติโทษมหันต์ของการทาํลายสิงแวดลอ้มธรรมชาติ  มีการ
มอบรางวลัให้กบันกัเรียนหรือกลุ่มนกัเรียนทีเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์สิงแวดลอ้มธรรมชาติ
อย่างต่อเนือง  พร้อมกันนันก็ควรมีการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง บา้น วดัและโรงเรียน 
(บวร) ในลกัษณะของไตรีภาคีหรือสามประสานนนัเอง 

นอกจากนีแล้วการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนยงัส่งผลต่อการพฒันาทักษะชีวิต มนุษย์เป็น
ทรัพยากรทีสําคญัทีสุดในการพฒันาประเทศ ดงันนัการพฒันาทรัพยากรมนุษยห์รือ พฒันา “คน” 
ตอ้งทาํเป็นกระบวนการต่อเนืองตลอดชีวิตนบัตงัแต่อยู่ในครรภ์มารดา สู่วยัเด็กวยัรุ่น  วยัทาํงาน
และวยัชราโดยเฉพาะอยา่งยิงในช่วงวยัเด็กและวยัรุ่นเป็นวยัทีจะตอ้งปลูกฝังและตอ้งสร้างคุณค่า
ให้กบัตนเองและเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย ์และในขณะเดียวกนัก็จะไดรั้บการพฒันาทกัษะชีวิต
เพือเป็นภูมิคุม้กนัความเสียงในการดาํเนินชีวิตทงัปัจจุบนัและอนาคต  สํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐานจึงได้กําหนดแนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิตสําหรับผูเ้รียนในระบบ
การศึกษาขนัพืนฐานขึนเพือเป็นแนวปฏิบติัในการพฒันาให้เกิดความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าใน
ตนเองและผูอื้น การคิดวเิคราะห์กระบวนการตดัสินใจและแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์การจดัการกบั
อารมณ์ ความเครียดและการสร้างสัมพนัธภาพทีดีกบัผูอื้น ซึงเป็นองค์ประกอบของทกัษะชีวิตที
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ช่วยให้เด็กและเยาวชนมีพืนฐานดา้นอุปนิสัยทีดีสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดดี้และมีความสุข  ดงัที
วิจารณ์  พานิช  กล่าวว่าการเรียนรู้ในศตวรรษที  ต้อง “ก้าวข้ามสาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ 
“ทกัษะเพือการดาํรงชีวิตในศตวรรษที ” (21 Century Skills) ทีครูสอนไม่ได ้  นกัเรียนตอ้งเรียน
เองหรือพดูใหม่วา่ครูตอ้งไม่สอน   แต่ตอ้งออกแบบการเรียนรู้ และอาํนวยความสะดวก (facilitate)     
ในการเรียนรู้ใหน้กัเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทาํ   แลว้การเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและ
สมองของตนเอง  สอดคลอ้งกบับทจดหมายของนกับุญเปาโลอคัรสาวก ถึงชาวโคโลสี  “จงหยงัราก
ลึกลงในพระองค ์และเสริมสร้างขึนในพระองค์ จงมีความเชืออยา่งมนัคง” ( คส. :  ) ซึงสมเด็จ
พระสันตะปาปา เบเนดิกตที์  ทรงมอบใหเ้ยาวชนทวัโลก ไตร่ตรอง ไดถู้กนาํมากล่าวอีกครังหนึง 
ในการชุมนุมของบรรดาผูน้ําเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครังที  โดยสังฆมณฑลอุดรธานี         
เป็นเจา้ภาพ   ซึงจดัขึนระหวา่งวนัที  - ตุลาคม ค.ศ.  ณ วดัแม่พระปฏิสนธินิรมล บา้นนอ้ย
สามเหลียม จ.ขอนแก่น  หัวใจสําคญัของกระบวนการ และเนือหาการอบรม คือ การให้เยาวชน     
ได้ปฏิบติั   ไตร่ตรอง    อาศยักิจกรรมการภาวนา และการลงมือปฏิบติัจริงในชุมชน   ซึงเป็น       
การพฒันาเสริมสร้างภาวการณ์เป็นผูน้าํ และทกัษะชีวิตผูน้าํตามแบบพระเยซูคริสตเจา้ ทงัยงัเป็น
โอกาสทีพวกเขาจะไดส้านสายใยแห่งมิตรภาพเป็นเครือข่ายเยาวชนคาทอลิกทีร่วมกนักา้วหนา้ และ
เติบโตขึนเป็นผูใ้หญ่ทีมีความเชือมนัคง และมีส่วนร่วมกับพระเยซูคริสตเจา้ในการสรรค์สร้าง     
พระอาณาจกัรของพระองค์ในครอบครัวในชุมชนทอ้งถินและสังคมของตนเอง สมดงัวิสัยทศัน์        
ของคณะกรรมการคาทอลิกเพือคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ทีว่า “เด็กและเยาวชนลูกพระเจ้า       
รวมพลังเป็นหนึงเดียว  พัฒนาชีวิตตามพระเยซูคริสต์ ร่วมสร้างพระอาณาจักรในสังคม”                 
ซึงสอดคล้องกบั การเรียนรู้ตามนิยามของยูเนสโกตอ้งเกิดการเปลียนแปลงของผูเ้รียนให้ดีขึน           
3  ดา้น คือ  มีความรู้ มีทกัษะ และเป็นคนดีมีคุณธรรม กระบวนการการศึกษาตอ้งทาํให้เด็กมีความรู้
มากขึน ทาํงานเก่งขึน   และเป็นเด็กดี ซึงขณะนีในบางประเทศมุ่งแต่ขอ้แรก   และการเรียนรู้ตอ้ง
เกิดขึนตลอดชีวติโดยเริมตงัแต่ในครรภม์ารดา 
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3. ผลการยืนยนัรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือ
ภคินีเซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย 
      การยนืยนัและตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดั
การศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย โดยให้ผูเ้ชียวชาญ และ
ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณายืนยนัรูปแบบโดยผูเ้ชียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน  ท่านได้พิจารณา
ประเด็นความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และการใช้ประโยชน์ได้จริง  ผลการตรวจสอบ
พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั ว่ารูปแบบความสัมพนัธ์    
เชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล        
เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  มีความชดัเจน เพราะมีตวัแปรตน้ทีส่งผลต่อกนั  เขา้ใจไดง่้าย และง่าย
ต่อการปฏิบติั  เป็นรูปแบบทีเหมาะสม เป็นไปได ้มีความถูกตอ้ง และนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง จาก
องคป์ระกอบการจดักิจกรรมเพือสังคม  การยึดหลกัธรรมาภิบาล  การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ   
การดาํเนินงานจิตตาภิบาล   และการจดัการสิงแวดลอ้มเป็นสิงทีเกิดขึนในการจดัการศึกษาทีมีความ
รับผดิชอบต่อสังคมซึงจะส่งผลต่อการพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะชีวิตและทา้ยทีสุดสิงทีสําคญัในการ
จดัการศึกษาคือการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้สมบูรณ์พร้อมในทุกดา้น  ซึงการพฒันาผูเ้รียนถือเป็น
เป้าหมายสาํคญัทีสุดของการจดัการศึกษา  การจดัการศึกษาคาทอลิกมีลกัษณะมุ่งเนน้การอบรมคน 

รวมทงัการใส่ใจในการจดับริบทของโรงเรียนหรือสถานศึกษา และประสานการเรียนรู้และ
พฒันาการทุกอย่างเขา้ดว้ยกนั เพือให้ผูเ้รียนบรรลุความเป็นมนุษยที์สมบูรณ์   สอดคลอ้งกบั         
วีณา  อ่องแสงคุณ ไดก้ล่าวถึงปรัชญาการศึกษาคาทอลิกไวว้า่  คือการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นบุคคลที
สมบูรณ์ทงัร่างกาย  จิตใจ   สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  และวิญาณ ภายใตจิ้ตตารมณ์แห่งความรัก
และรับใช้เพือเป็นพยานถึงความรักของพระเจา้  สําหรับมนุษยทุ์กคนการจดัการศึกษาคาทอลิก       
จึงเป็นการศึกษาทีใช้ปรัชญาการศึกษาและเครืองมือทางการศึกษาทงัปวง  รวมทงัภูมิปัญญาของ
มนุษยแ์ละทอ้งถิน  เพือรับใช้มนุษย ์ และคน้พบศกัยภาพทีแทจ้ริงของตน  เกิดการพฒันาตนเอง   
จากภายใน และการอุทิศตนเพือผู ้อืนสือการเป็นบุคคลทีดีของสังคม  เ ช่นเดียวกันกับ                    
เอกชัย    ชิณโคตร กล่าวไวว้่าโรงเรียนคาทอลิกควรให้ความสําคญักบัการพฒันาผูเ้รียนให้ครบ     
ทุกมิติอย่างมีสมดุลและอยา่งจริงจงั  เนน้พฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม  มีจิตสาธารณะเป็น
คนเพือคนอืนเพราะถ้าสามารถพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดีแล้ว  คุณลักษณะทีดีอืนๆ  ก็ตามมา           
ไม่วา่จะเป็นความมีวนิยัความรับผดิชอบเมือผูเ้รียนมีความรับผิดชอบ  เขาก็จะเอาใจใส่ในการศึกษา
เล่าเรียน  เป็นคนเก่งมีความรู้และทกัษะด้านวิชาการสากล  มีความเป็นผูน้ํา  คิดวิเคราะห์เป็น       
รู้เท่าทนัโลกมีความคิดริเริมสร้างสรรค์  แก้ปัญหาเป็น  มีภูมิคุม้กนัและอดทนต่อแรงเสียดทาน        
ทีเลวร้ายจากสิงแวดลอ้มภายนอกและสามารถจดัการกบัชีวติของตนได ้
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ทาํนองเดียวกนั เทพประสิทธิ  ทอแสงธรรม  ไดก้ล่าวไวว้า่โรงเรียนคาทอลิกเป็นสถาบนัการศึกษา
ทีให้การศึกษาอบรมคนให้เป็นมนุษยใ์นทุกมิติ (Holistic) ทงัในด้านร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  
สังคม  อารมณ์  โดยมีพืนฐานอยูที่องค์พระคริสตเ์จา้  ผูเ้ป็นองคแ์ห่งความรัก  ฉะนนั  พนัธกิจของ
การศึกษาคาทอลิกจึงมิใช่อะไรอืน  แต่เป็นพนัธกิจแห่งความรัก  การแบ่งปัน  การเป็นมโนธรรม
ใหก้บัสังคม  และการให้บริการแก่ชุมชมสังคมส่วนรวม   อีกทงัโรงเรียนคาทอลิกถือเป็นขอ้ผกูมดั
ทีจะพฒันามนุษย์ทุกมิติเป็นทงัสถานทีของการเผยแพร่พระวรสารและสถานทีของการเสวนา
ระหว่างเยาวชนจากหลายศาสนา  และหลายพืนเพทางสังคม  ธรรมชาติของการเป็นส่วนหนึง
ของศานาจึงถูกจารึกไวที้แก่นของเอกลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิกในฐานะเป็นสถาบนัของ         
การสอนโรงเรียน  โรงเรียนคาทอลิกเป็นองค์การแทแ้ละเหมาะสมของศาสนจกัรก็เพราะกิจกรรม
ดา้นการศึกษาอบรมของโรงเรียนนนัเอง  ซึงทงัความเชือ  วฒันธรรม  และชีวิตถูกนาํมาประสาน
เขา้เป็นหนึงเดียวกนั  เช่นเดียวกบั วิศิษฐ์   ศรีวิชัยรัตน์ ทีกล่าวว่าการศึกษาเพือชีวิตศีลธรรม
จริยธรรมทีมนัคง สถาบนัการศึกษาคาทอลิกต้องให้การศึกษาเพือชีวิตแก่นักเรียนอย่างเข้มข้น  
โดยเฉพาะอย่างยิงในโลกโลกาภิวตัน์  และขณะทีประเทศของเราประสบวิกฤตศีลธรรม  และ    
ความล่มสลายของครอบครัวทีเป็นชุมชนทีเล็กทีสุด  โดยการบริหารจดัการนนัตอ้งให้มีการพฒันา
ทุกดา้นแก่นกัเรียน    เพือดาํรงซึงเอกลกัษณ์การศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก  สรุปในภาพรวมไดว้า่    
การศึกษาเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาทรัพยากรของชาติ  การพฒันาดา้นการศึกษาให้แก่เด็กและ
เยาวชนเป็นภารกิจทีต้องดําเนินการอย่างต่อเนือง  นับตังแต่สถานศึกษา  ครู และนักเรียน  
สถานศึกษาทีมีความพร้อมในการเป็นแหล่งความรู้ ครูทีมีความรู้และศักยภาพในการสอน               
ก็จะสามารถสร้างนกัเรียนใหเ้ติบโตเป็นกาํลงัหลกัทีมีความพร้อมในการพฒันาชุมชนและสังคมให้
เขม้แข็ง เป็นกาํลงัสําคญัในการสร้างความเจริญกา้วหนา้ให้สังคม  จุดเริมตน้ของสังคมทีดีเริมจาก
การให้โดยมุ่งเน้นการให้  การพฒันาด้านการศึกษา ส่งเสริมอาชีพและรายได ้ทาํนุบาํรุงศาสนา 
เสริมสร้างคุณภาพชีวติใหแ้ก่ผูค้นในสังคม และฟืนฟูพฒันาสิงแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย
ทุกกลุ่มในชุมชนแวดล้อมทีอยู่ ร่วมกัน  ตลอดจนเด็กและเยาวชนทีด้อยโอกาสในสังคม                
โดยส่งเสริมให้ผูเ้รียนดาํเนินกิจกรรมเพือสังคมทีสําคญัอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม        
ในหลายดา้นเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต    อนุรักษสิ์งแวดลอ้ม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม              
ดงัแนวคิดเรืองทกัษะชีวิตและการพฒันาทกัษะชีวิต ในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 
พุทธศกัราช  ทีกล่าววา่สภาพสังคมไทยในทศวรรษใหม่เป็นยุคของความเร็วและความลาํสมยั
ของเทคโนโลยีการสือสาร ความหลากหลายทางเชือชาติ วฒันธรรม   การหล่อหลอมรวมความคิด
และความเชือ ของกลุ่มคนทีบุคคลในสังคมจะตอ้งตงัรับ  การมีวิถีชีวิตยุคใหม่อย่างมีวิจารญาณ    
ซึงจากสภาพสังคมทีเปลียนแปลง และความคาดหวงัของผูป้กครองต่อการศึกษาของบุตรหลาน 
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ตลอดจนการเผชิญสิงยวัยหุรือตวัแบบทีไม่เหมาะสมต่าง ๆ รอบตวั ก่อใหเ้กิดปัญหาเด็กและเยาวชน
อย่างมากมาย ทงัปัญหาดา้นการปรับตวั ปัญหาดา้นอารมณ์และจิตใจ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความ
รุนแรง  ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ ฯลฯ  โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนทีมี
ทกัษะชีวิตตาํ ขาดภูมิคุม้กนัทีดีทางสังคม เมือจบการศึกษาขนัพืนฐานไปแลว้  อาจจะเป็นคนทีไม่
ประสบความสําเร็จในชีวิต  มีปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ และมีความขดัแยง้ในชีวิตไดง่้าย ครูจึงตอ้ง
จัดกระบวนการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพให้ผู ้เรียนมีทักษะชีวิตทีดีเป็นภูมิคุ้มกันให้รอดพ้น             
จากการครอบงาํความคิดของสือเทคโนโลยี    และตงัรับต่อการก้าวรุกทางสังคมอย่างรู้เท่าทนั         
ซึงสอดคลอ้งกบัอภิสิทธิ  กฤษเจริญ  ทีไดก้ล่าวไวว้า่ปัจจุบนัสิงทีประเทศไทยกาํลงัประสบอยู ่คือ 
วิกฤตทางด้านศีลธรรมจริยธรรม   ค่านิยม   และพฤติกรรม   ทีเชือมโยงถึงการดําเนินชีวิต            
ความประพฤติ  ความคิด  ทศันคติและคุณธรรมของคนในสังคม ซึงเป็นผลกระทบจากการเลือนไหล
ของวฒันธรรมต่างชาติทีมาตามกระแสโลกาภิวตัน์ ทาํให้เด็ก เยาวชน และประชาชนของประเทศ
ไทยเกิดวิกฤตความเสือมถอยทางคุณธรรมจริยธรรม  โรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล   เดอ  ชาร์ตร                            
ซึงเป็นส่วนหนึงของสังคม จะตอ้งตระหนกัถึงพนัธกิจของตนเองทีรับผิดชอบต่อการอภิบาลเด็ก 
เยาวชน ในการใหก้ารศึกษาอบรมแก่พวกเขา ทาํใหเ้ด็ก เยาวชน มีภูมิคุม้กนัทีดี สามารถเลือกกระทาํ
ในสิงทีถูกต้อง ซึงพันธกิจหลักของโรงเรียนคาทอลิกคือการประกาศข่าวดีให้กับมนุษย์ทุกคน   
โรงเรียนคาทอลิกจึงเป็นสถานทีแห่งการปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมทีถูกต้อง การแก้ไขวิกฤตทางคุณธรรมจริยธรรมให้กับสังคม โดยการให้การศึกษาแก่เด็ก 
เยาวชน ดว้ยการสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยมีพืนฐานอยู่บนแนวทางของพระวรสาร หลกัคาํสอน
ทางศาสนา ทีให้ความสําคัญกับความรักและการรับใช้  เป็นบุคคลเพือคนอืน ประกอบกับ           
การดาํเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง โดยเชือมโยงความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในสังคม     
เพือแก้ไขปัญหาวิกฤตทางศีลธรรมจริยธรรมให้มีพืนฐานจิตใจทีดีงามเป็นคนดี   รู้จักเลือก                
ทีจะกระทาํ  ห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด  มีภาวะผูน้าํ อุทิศตนเพือส่วนรวม การเป็นคนเพือรัก
และรับใช้คนอืนมากกว่าตนเอง อนัเป็นการพฒันามนุษยไ์ปสู่ความสมบูรณ์เหมือนพระคริสตเจา้  
ซึงเป็นผูส้มบูรณ์  การดาํเนินงานของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มิได้หยุดนิงในการรับใช ้       
พระศาสนจกัรดว้ยงานบริหารโรงเรียน  งานรักษาพยาบาล   และงานดา้นสังคมและยงัคงพฒันา
และดาํเนินงานทุกดา้นต่อไป   ด้วยจิตตารมณ์แห่งความรัก ตามแบบฉบบัของท่านนกับุญเปาโล
องคอุ์ปถมัภ ์ในยุคปัจจุบนัทีเต็มไปดว้ยปัญหาทางดา้นสังคมทางคณะตระหนกัถึงความสําคญัของ
ปัญหานีโดยให้ความสําคญัดา้นงานอภิบาลมากยิงขึนเพือพฒันาทกัษะชีวิตให้กบัผูเ้รียนสามารถ     
ใชชี้วติอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขในโลกแห่งการเปลียนแปลงทีรวดเร็วดงัเช่นในปัจจุบนั  ในทาํนองเดียวกนั
สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกไดก้ล่าวถึงแนวคิด   การจดัการศึกษาคาทอลิกในขณะกาํลงัสู่



 

292 

สหัสวรรษทีสาม    การศึกษาอบรมตอ้งเน้นดา้นคุณธรรมสําหรับชีวิต (Formation for human 

person and of human persons) ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้มการอบรมสังสอนหรือดว้ย
การสอนเชิงบูรณาการศีลธรรมและจริยธรรมในหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ 
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือในโรงเรียนและในบรรยากาศของสถานศึกษา ตอ้งมุ่งเนน้บทบาท
และความรับผิดชอบต่อสังคม  การศึกษาอบรมจะต้องเป็นกระบวนการเสริมสร้างค่านิยม              
การกล่อมเกลาทางสังคมให้ทุกคนตระหนกัถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเน้นบทบาท
การมีส่วนร่วม  รับผิดชอบต่อสังคมโดยเนน้บทบาทการมีส่วนร่วม รับผิดชอบของสังคมหรือกลุ่ม
สมาชิกองคก์รของตน  และการอุทิศตนบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม   

 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
 ในการศึกษาวิจัยครังนี  ผูว้ิจ ัยมีข้อเสนอแนะเพือนําผลการศึกษาไปใช้ในการพฒันา          
การบริหารจดัการศึกษาอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคม  ดงันี 

1. ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในระดบันโยบาย ควรนาํรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดั 

การศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร  ในประเทศไทย  ซึงเป็นขอ้คน้พบทีไดจ้าก
การวิจัยครังนีไปเป็นตัวชีวดัถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษา ซึงประกอบด้วย            
การจดักิจกรรมเพือสังคม การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ การพฒันาทกัษะชีวิต    การดาํเนินงาน
จิตตาภิบาล  การจดัการสิงแวดลอ้ม  และการยึดหลกัธรรมาภิบาล  ส่วนองค์ประกอบอืนทีไม่ไดเ้ป็น           
ขอ้คน้พบของความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาจากการวิจยันี   อาจเป็นองค์ประกอบ
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาทีนาํมาใช้ในการจดัการศึกษาแต่ยงัไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าทีควร   
              . จากผลการวิจยัความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินี 

เซนตป์อลเดอ  ชาร์ตร  ในประเทศไทย  โรงเรียนตอ้งมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามจิตตารมณ์
การศึกษาคาทอลิกอยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

. ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการจดัการศึกษาควรนาํรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดั 

การศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร  ในประเทศไทย ซึงเป็นผลจากการวิจยัครังนี
ไปเป็นนวตักรรมและเป็นรูปแบบในการบริหารสถานศึกษาอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคม   

.  นาํรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล  
เดอ  ชาร์ตร  ในประเทศไทย ไปเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจแนวคิดเรืองความรับผิดชอบต่อสังคมและ
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การสร้างความตระหนักในการบริหารสถานศึกษา    ซึงจะส่งผลให้เกิดการสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมทีดีในสังคมไดอ้ยา่งยงัยนื 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวจัิยในครังต่อไป 
 . ควรศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาเพือใช้เป็น
แนวทางในการจดัการศึกษาอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

 . การวิจยัครังนีแสดงให้เห็นภาพรวมการบริหารของโรงเรียนในเครือภคินีเซนต์ปอล      
เดอ  ชาร์ตร  ในประเทศไทย ในการทาํวจิยัครังต่อไปจึงควรมีการวจิยัจาํแนกเป็นรายโรงเรียนวา่แต่ละ
โรงเรียนมีความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาอยา่งไร  และมีแนวทางในการพฒันาต่อไป
อยา่งไร 

. สามารถต่อยอดงานวิจยัโดยการพฒันาตวัชีวดัมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของ
การจดัการศึกษาคาทอลิกและพฒันาตวัชีวดัในระบบประกนัคุณภาพทงัภายใน  และภายนอกของ
โรงเรียนในเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร 
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เรือง ความรับผดิชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 
 ในประเทศไทย 

******************************************************************************* 

วตัถุประสงค์ 
เพือรวบรวมขอ้มูลเบืองตน้สําหรับการสร้างเครืองมือเพือการวจิยั เรือง  ความรับผิดชอบ    

ต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร  ในประเทศไทย 
 

กรอบคําถามในการสัมภาษณ์ 
 

ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม  ส่วน  คือ 

.  ขอ้มูลทวัไป 

ชือ..............................................................................ชือสกุล............................................................... 
ตาํแหน่ง................................................................................................................................................ 
 

. สาระสาํคญัของความรับผิดชอบต่อสังคม 

.   คาํนิยามของคาํวา่ “ความรับผดิชอบต่อสังคม” ในการจดัการศึกษาในทรรศนะของท่าน 

คืออะไร 

.   ปัจจยัใดบา้งเป็นสิงทีสาํคญัในทรรศนะของท่านทีจะสามารถสร้างระบบการศึกษาของ
ไทยใหมี้ความรับผดิชอบต่อสังคมได ้

  .   ความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาควรมีองคป์ระกอบ รูปแบบ และ
กระบวนการอยา่งไร 

.   การบริหารสถานศึกษาอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคมควรมีหลกัในการบริหารและ
แนวทางในการจดัการศึกษาอยา่งไร 

.   ภายในสถานศึกษาควรส่งเสริมและมุ่งเนน้ใหมี้การจดักิจกรรมใดบา้งเพือแสดงออกถึง
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

กราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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ที โรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จังหวดั 
. โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท ์ กรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถามเพอืการวจัิย 
เรือง 

ความรับผดิชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร  ในประเทศไทย 

………………………………………………… 
คําชีแจงในการตอบแบบสอบถาม  

แบบสอบถามฉบบันีมีวตัถุประสงค์เพือใช้เป็นเครืองมือในการรวบรวมข้อมูลสําหรับ
งานวิจยัเรือง  “ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ 
ชาร์ตร ในประเทศไทย” 
 .  ผูต้อบแบบสอบถามฉบบันีในแต่ละสถานศึกษาจาํนวน  ท่าน  ไดแ้ก่  ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษา จาํนวน   ท่าน  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา จาํนวน  ท่าน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จาํนวน    ท่าน  ครูผูส้อน จาํนวน    ท่าน   ผูแ้ทนผูป้กครอง  จาํนวน   ท่าน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า 
จาํนวน    ท่าน  และผูแ้ทนชุมชน จาํนวน    ท่าน  เป็นผูต้อบแบบสอบถาม 
 . แบบสอบถามฉบบันีแบ่งออกเป็น   ตอน  คือ 
      ตอนที  ขอ้มูลสถานภาพทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
      ตอนที  ขอ้มูลเกียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือ
ภคินี เซนตป์อล เดอ  ชาร์ตร  ในประเทศไทย 
      .  โปรดตอบทุกขอ้คาํถามตามสภาพจริงทีปรากฏในสถานศึกษาของท่าน  คาํตอบของท่าน       
มีคุณค่ายงิ   ต่อการวจิยัเพราะจะทาํใหท้ราบขอ้เท็จจริงอนัจะนาํไปสู่รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินี เซนตป์อล  เดอ  ชาร์ตร  ในประเทศไทย   ขอ้มูลทีท่าน
ตอบจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่านแต่อย่างใด  ผูว้ิจยัรับรองว่าข้อมูลทีได้รับจาก
แบบสอบถามฉบบันีจะเป็นความลบั  การนาํเสนอขอ้มูลจะเป็นขอ้มูลในภาพรวมเท่านนั 

.  เมือท่านใหข้อ้มูลเรียบร้อยแลว้ โปรดส่งแบบสอบถามคืนให้เจา้หนา้ทีผูป้ระสานงานใน
หน่วยงานของท่านเพือรวบรวมใส่ซองทีผูว้ิจยัได้จดัเตรียมไวแ้ล้วจดัส่งทางไปรษณีย์คืนให้ผูว้ิจยั       
หวงัเป็นอยา่งยงิวา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์ดว้ยดีจากทุกๆ ท่าน  ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี   

 
        นางสาวจารุวรรณ  นิมตลุง 

นกัศึกษาปริญญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
       ภาควชิาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 



  

ตอนท ี  ข้อมูลสถานภาพทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย  √  ลงใน         หนา้ขอ้ความทีตรงกบัสถานภาพของท่าน 
ข้อที สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับผู้วจัิย 

 เพศ 
       ชาย                                        หญิง    

 
      

 
 อายุ  

       นอ้ยกวา่   ปี                          30 – 50  ปี 
       มากกวา่   ปี 

 
      

 
 วุฒิการศึกษา 

       ตาํกวา่ปริญญาตรี                     ปริญญาตรี 
       ปริญญาโท                    ปริญญาเอก 

 

 
      

 

 
 

ตําแหน่ง 
       ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา                 รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 
       หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้           ครูผูส้อน 
        ผูแ้ทนผูป้กครอง                           ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า   
       ผูแ้ทนชุมชน 

 

 
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ตอนท ี   ข้อมูลเกยีวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินี 
               เซนต์ปอล  เดอ ชาร์ตร  ในประเทศไทย 

คําชีแจง  :  แบบสอบถามนีมีทงัหมด    ขอ้   แต่ละขอ้เป็นแบบมาตรประมาณค่า  ระดบั   
ใหท้่านใส่ เครืองหมาย √  ในช่องทีตรงกบัสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่านเพียงขอ้เดียว 
ตามระดบัการรับรู้ของท่านเกียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินี 
เซนตป์อล เดอ ชาร์ตร  ในประเทศไทยทีเป็นจริง  โดยมีเกณฑพ์ิจารณาดงันี 
 ระดบั    หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

ระดบั    หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั    หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบั    หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบั    หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

ข้อ ประเด็นคําถาม ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผู้วจิยั      

 โรงเรียนจดักระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบติัมากกวา่ทฤษฎี           

 
โรงเรียนสร้างความตระหนักให้บุคลากรมีส่วนร่วม  
ในการแกปั้ญหาสังคม 

         

 
โรงเรียนเน้นให้ครูและบุคลากรประพฤติปฏิบัติตน   
เป็นแบบอยา่งของสังคม 

         

 
โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีสามารถพฒันา
นกัเรียนใหมี้ความรับผดิชอบต่อสังคม  

         

 
โรงเรียนใช้กระบวนการกลุ่มสร้างเสริมความเป็น
ประชาธิปไตยใหก้บัสังคม 

         

 
โรงเรียนฝึกฝนให้นกัเรียนรับฟังและเคารพความคิดเห็น
ทีแตกต่าง   

         

 
โรงเรียนพฒันานักเรียนให้สามารถปฏิบติังานและอยู่
ร่วมกบัผูอื้นในสังคม 

         

 
โรงเรียนพัฒนาผู ้เ รียนให้เป็นผู ้มี จิตสาธารณะและ
เสียสละเพือส่วนรวม 

         

 
โรงเรียนจดักิจกรรมทีมีประโยชน์และมีคุณค่าแก่สังคม 
 

         



  

ข้อ ประเด็นคําถาม ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผู้วจิยั      

 
โรงเรียนจดักระบวนการเรียนรู้ใหน้กัเรียนรู้จกัและเขา้ใจ
ถึงความพอเพียงของวถีิชีวติ  

         

 
โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหน้กัเรียนเขา้ใจถึง    
การเปลียนแปลงของสังคม 

         

 
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน
ตระหนกัถึงความสาํคญัของสิงแวดลอ้ม 

         

 
โรงเรียนพฒันานักเรียนให้เข้าใจถึงปัจเจกบุคคลและ  
การอยูร่่วมกนัในสังคมของปัจเจกบุคคล 

         

 
โรง เ รี ยนวิ เ คราะ ห์และป รับ เ นือหาในหลัก สูตร  
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของสังคม และชุมชน 

         

5 
โรงเรียนใชผ้ลการประเมินเพือพฒันาและปรับปรุง 
การเรียนการสอน 

         

6 
โรงเรียนดาํเนินงานและจดักิจกรรมทุกชนิดอยา่ง 
เสมอภาคใหก้บันกัเรียนทีมีความแตกต่างทางเชือชาติ 
ศาสนาและวฒันธรรม  

         

7 
โรงเรียนพฒันาหลกัสูตรการสร้างทกัษะชีวติ 
เพือการอยูร่อดในสังคม  

         

8 
โรงเรียนพฒันาผูเ้รียนใหไ้ดถึ้งในระดบัจิตวญิญาณ 
มุ่งหล่อหลอมบุคคลดา้นศีลธรรม และจิตวญิญาณ 

         

19 
โรงเรียนสอนใหน้กัเรียนรักเพือนมนุษยเ์หมือนรักตนเอง 
ซึงทาํใหน้กัเรียนเป็นพลเมืองดีของชาติและของ
ประชาคมโลก   

         

0 
โรงเรียนบริหารงานโดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน   

         

 
โรงเรียนสร้างความตระหนกัให้ครูและนกัเรียนใช้
ทรัพยากรทุกชนิดอยา่งคุม้ค่า   

         

 
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพนัธ์กบัชุมชน 
ใหค้วามช่วยเหลือกิจกรรมชุมชนอยา่งสมาํเสมอ 

         



  

ข้อ ประเด็นคําถาม ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผู้วจิยั      

 
โรงเรียนจดักิจกรรมเพือใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสถานทีและพฒันาสถานทีสาธารณะประโยชน์  

         

 
โรงเรียนเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมีบทบาทและ       
มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

         

 
โรงเรียนสร้างวฒันธรรมใหม่ในองคก์ร ใหบุ้คลากร        
มี “จิตอาสา” ทาํงานเพือสังคม 

         

 
โรงเรียนมีส่วนร่วมสนบัสนุนองคก์รสาธารณกุศลเพือ
พฒันาชุมชน 

         

 
โรงเรียนบูรณาการงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 
ขององคก์ร ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัดว้ยเจตนารมณ์
ทีชดัเจน 

         

 
โรงเรียนสนบัสนุนแนวความคิดจิตอาสาใหเ้กิดขึนกบั
ผูเ้รียน 

         

 
โรงเรียนจดักิจกรรมพฒันาชุมชนอยา่งสมาํเสมอและ
ต่อเนือง 

         

 
โรงเรียนมีแผนปฏิบติัการประจาํปี การมีส่วนร่วม
รับผดิชอบต่อสังคมในพืนทีตงัของโรงเรียน  

         

 
โรงเรียนมีผูบ้ริหารเป็นผูน้าํการเปลียนแปลงทีจะทาํให้
โรงเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

         

 
โรงเรียนสามารถแสดงบทบาทความรับผดิชอบต่อสังคม
ไดต้ามความมุ่งหวงัของชุมชน  

         

 
ผูบ้ริหารโรงเรียนผลกัดนัแผนปฏิบติัการประจาํปีสู่การ
ปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

         

 
โรงเรียนสามารถบูรณาการหลกัสูตรเนือหารายวชิาและ
กิจกรรมการเรียนการสอนไดส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

         

 
โรงเรียนใหก้ารสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาสและผูย้ากไร้ใน
ชุมชน 

         



  

ข้อ ประเด็นคําถาม ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผู้วจิยั      

 
โรงเรียนอบรมและหล่อหลอมนกัเรียนสู่ความเป็นมนุษย์
ทีสมบูรณ์ดว้ยจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร 

         

 
โรงเรียนอบรมและหล่อหลอมนกัเรียนใหมี้ลกัษณะ 
ความเป็นผูน้าํการเปลียนแปลงในสังคม 

         

 
ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นแบบอยา่งการดาํเนินชีวติทีเตม็
เปียมดว้ยจิตตารมณ์ของความรักและการรับใช้ 

         

 
โรงเรียนจดัการศึกษาทีเป็นกระบวนการส่งเสริมศกัดิศรี
มนุษย ์สร้างคุณธรรม จริยธรรมและสันติในสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตย 

         

 
ครูและบุคลากรของโรงเรียนประพฤติปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งและเป็นทียอมรับของชุมชน 

         

 
โรงเรียนจดักิจกรรมเชิดชูบุคคลผูมี้คุณธรรมและ
จริยธรรมทงัภายในและภายนอกโรงเรียน 

         

 
โรงเรียนเป็นแหล่งเสริมสร้างความรักความสามคัคี    
ของชุมชน 

         

 
โรงเรียนมีระบบการบริหารทีเอือและสนบัสนุนใหมี้
บรรยากาศตามแนวทางการพฒันาของนกัเรียนในดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

         

 
โรงเรียนจดัการศึกษาโดยมุ่งเนน้การมีระเบียบวนิยั   
การปฏิบติัตามระเบียบกฏหมายและการเคารพต่อสิทธิ
หนา้ทีของผูอื้น  

         

 
โรงเรียนสามารถพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นคนดี   
มีสุขอนามยัและรู้เท่าทนัปัญหาของสังคมและชุมชน 

         

 
โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมี
วจิารณญาณเท่าทนัต่อปัญหาในสังคม 

         

 
โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน      
รู้จกัคิดแยกแยะความถูกผดิไดจ้ากสถานการณ์และ
ปัญหาทีเกิดขึน 

         



  

ข้อ ประเด็นคําถาม ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผู้วจิยั      

 
โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้และบรรยากาศของ
ครอบครัวทีเตม็ไปดว้ยความอบอุ่น ความเขา้ใจกนั 
ใหเ้กิดขึนในห้องเรียนทุกระดบัชนั 

         

 
โรงเรียนสามารถพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะ
ต่างๆไดต้ามความตอ้งการของนกัเรียน 

         

 
โรงเรียนมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้สามารถนาํคุณค่าของความดี 
ความรู้ และทกัษะความสามารถต่างๆ ทีไดรั้บการฝึกฝน
นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

         

 
โรงเรียนจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
แสดงออกในดา้นความคิด ความสามารถอยา่งอิสระภายใต้
การเคารพถึงคุณค่าและศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์

         

 
โรงเรียนใหก้ารสนบัสนุนและอุปการะนกัเรียนดอ้ย
โอกาสขาดแคลนทุนทรัพยเ์พือเขา้ถึงการศึกษา 

         

 
 

โรงเรียนบูรณาการคุณค่าของพระวรสารในเรืองของ 
ความรัก การแบ่งปัน และการรับใช ้

         

 
 

โรงเรียนสอนแนะใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและมี
ศรัทธาต่อการเคารพและเชือถือตามระดบัอาวุโสอยา่งมี
เหตุผล 

         

 
โรงเรียนใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาดา้นจิตใจ และ
อภิบาลเอาใจใส่นกัเรียน 

         

 
โรงเรียนส่งเสริมการทาํงานร่วมกบัผูอื้น เนน้ความ
รับผดิชอบต่อหนา้ทีและมีความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั 

         

 
โรงเรียนใหก้ารศึกษาอบรมดว้ยความรัก ส่งผลใหผู้เ้รียน
มีคุณธรรมจริยธรรมทีดีงาม 

         

 

โรงเรียนใหค้วามสาํคญักบัการป้องกนัและแกปั้ญหาของ
โลกสมยัใหม่ในการอยูร่่วมกนัอยา่งขาดความเคารพและ
เอืออาทรต่อกนัความตระหนกัในเรืองของเพศ ศกัดิศรี
ของมนุษยแ์ละชีวติครอบครัว 

         



  

ข้อ ประเด็นคําถาม ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผู้วจิยั      

 
ครูสามารถจดัการเรียนการสอนโดยบูรณาการความเชือ
ทางศาสนาไดก้บัทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

         

 
โรงเรียนสามารถพัฒนาตนให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้และศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน 

         

 
โรงเรียนสามารถประสานความร่วมมือระหว่างสถาบนั
และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน  

         

 
โรงเรียนสร้างบรรยากาศโรงเรียนตามจิตตารมณ์ 
พระวรสาร โดยมีความสุภาพและเรียบง่าย 

         

 โรงเรียนปลูกฝังใหน้กัเรียนเป็นผูใ้ห ้ รู้จกัการแบ่งปัน          

 
โรงเรียนจดัการเรียนการสอนทีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคน 
ทุกชนัเรียน ตระหนกัในคุณค่าของตนมีพฒันาการที
ครอบคลุมทุกมิติทงัร่างกายสติปัญญา จิตใจและจิตวญิญาณ 

         

 
โรงเรียนมีบทบาทในฐานะผูส้อนแนะและใหค้าํปรึกษา   
การอยูร่่วมกนัอยา่งปลอดภยัและเอืออาทรระหวา่งชุมชน 

         

 
โรงเรียนสร้างความตระหนกัใหแ้ก่ผูเ้รียนในเรืองของ
เพศ ศกัดิศรีของมนุษยแ์ละชีวติครอบครัว 

         

 
โรงเรียนใหก้ารศึกษาอบรม และฟืนฟูชีวตินกัเรียน 
เยาวชน และบุคคลทีเกียวขอ้ง 

         

 
โรงเรียนสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชน  
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา 

         

 
โรงเรียนเป็นแหล่งวทิยาการ ในการแสวงหาความรู้และ
บริการชุมชน 

         

 
โรงเรียนจดัระบบการเรียนรู้ใหน้กัเรียนสามารถ     
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม   ในการสร้างองคค์วามรู้
ดา้นศาสตร์และศิลป์ 

         

 
โรงเรียนจดักิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้
เขม้แขง็และทวัถึง โดยมีการจดัเก็บขอ้มูลทีจาํเป็นของ
นกัเรียนทุกระดบัชนัเป็นรายบุคคล 

         



  

ข้อ ประเด็นคําถาม ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผู้วจิยั      

 
โรงเรียนพฒันานกัเรียนใหมี้ความสามารถในการหา
แหล่งเรียนรู้และศึกษาคน้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง 

         

 
โรงเรียนสามารถพฒันานกัเรียนใหมี้ความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหาได ้

         

 
โรงเรียนจดัใหมี้แผนงานกิจกรรมเสริมหลกัสูตรทีมุ่ง
ส่งเสริมพฒันาการของนกัเรียนทุกดา้น 

         

 
โรงเรียนสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดจ้ดักิจกรรมเพือ
ช่วยเหลือสังคม 

         

 
โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 
และประหยดัพลงังาน 

         

 
ครูมีความสามารถในสอนแนะนกัเรียนใหส้ามารถใช้
เนือหาเพือชีวติประจาํวนั 

         

 โรงเรียนสามารถพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นผูรู้้เหตุและผล          

 
โรงเรียนมีการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ ครอบคลุม 
ทุกดา้นและเป็นปัจจุบนั 

         

 
โรงเรียนจดัทาํระบบการประกนัคุณภาพภายในเป็นที
ยอมรับของชุมชน 

         

 
โรงเรียนปลูกฝังใหผู้เ้รียนมุ่งมนัในอุดมการณ์และปฏิบติั
ตนเป็นผูรั้บใชที้ดีตามแบบอยา่งของนกับุญเปาโล 

         

 
บุคลากรมีความมุ่งมนั แน่วแน่ในอุดมการณ์ และปฏิบติั
ตนเป็นผูรั้บใชที้ดีตามจิตตารมณ์ของนกับุญเปาโล 

         

 
โรงเรียนพฒันาตนเองอยา่งเป็นระบบและเป็นไปอยา่ง
ต่อเนือง 

         

 
โรงเรียนจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถินไดส้อดคลอ้งกบัสภาพ
ชุมชนและวถีิชีวติทีเป็นจริงของนกัเรียน 

         

 
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการกุศลเพือจดัหา
ทุนทรัพยส์นบัสนุนผูย้ากไร้และผูด้อ้ยโอกาสเขา้ถึง
การศึกษา 

         



  

ข้อ ประเด็นคําถาม ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผู้วจิยั      

 
โรงเรียนปลูกฝัง ระเบียบวนิยั คุณธรรมจริยธรรม ใหเ้กิด
กบันกัเรียนอยา่งยงัยนื โดยการฝึกใหเ้กิดเป็นนิสัยติดตวั 

         

 
โรงเรียนจดัทาํสมุดบนัทึกของหายไดคื้นเพือปลูก
จิตสาํนึกเรืองความซือสัตย ์

         

 
โรงเรียนร่วมกบัชุมชนจดักิจกรรมเสริมสร้างความรัก
ความสามคัคีระหวา่งบุคคลในชุมชน 

         

 
โรงเรียนพฒันาการเรียนการสอน โดยสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ความมีวนิยั ความรับผดิชอบต่อ
หนา้ที ในการจดักระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ 

         

 
โรงเรียนจดักิจกรรมทางวชิาการเพือเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารสาํคญัใหก้บัชุมชนไดรั้บทราบ 

         

 
โรงเรียนใหก้ารบริการทางการศึกษากบัสมาชิกของ
ชุมชนอยา่งมีคุณภาพ 

         

 โรงเรียนปฏิรูปแนวทางในการออกขอ้สอบมาตรฐาน          

 
โรงเรียนมีการบริหารจดัการโดยการกระจายอาํนาจ
ภายใตก้รอบความรับผดิชอบ 

         

 
โรงเรียนพฒันาและจดัหาสือการสอนทีมีคุณภาพเพือ
พฒันาคุณภาพโรงเรียน 

         

 
โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้ มีอาคาร
สถานทีเหมาะสม 

         

 โรงเรียนสร้างเครือข่ายในการแบ่งปันความรู้          

 
ครูมีความพร้อมทีจะอุทิศตนในการจดัการเรียนรู้ดว้ย
วธีิการต่าง ๆ เพือให้นกัเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของ
การจดัการศึกษาของโรงเรียน 

         

 
ครูเป็นแบบอยา่งทีดีของนกัเรียน ดูแลเอาใจใส่นกัเรียน
อยา่งใกลชิ้ดและสมาํเสมอ 

         

 
โรงเรียนสนบัสนุนเครือข่ายครูพฒันาบุคลากร โดยการเป็น
วทิยากรอบรมใหค้วามรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

         



  

ข้อ ประเด็นคําถาม ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผู้วจิยั      

 
โรงเรียนส่งเสริมการสร้างสัมพนัธภาพที ดีระหวา่งครู 
นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 

         

 
โรงเรียนมีการสร้างขวญั และกาํลงัใจในการปฏิบติังาน
แก่บุคลากร 

         

 โรงเรียนมีสวสัดิการขนัพืนฐานใหแ้ก่บุคลากร          

 
โรงเรียนจดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปี ครู  บุคลากร
และนกัเรียน 

         

 

โรงเรียนกระตุน้ให้นกัเรียนทุกคนตระหนกัถึงคุณค่าของ
พลงังาน สามารถตดัสินใจเลือกใชพ้ลงังานอยา่งถูกวธีิ
ทงัทีโรงเรียนและทีบา้นซึงเป็นการนาํความรู้ลงสู่การ
ปฏิบติัจริง 

         

 
โรงเรียนส่งเสริมใหผู้เ้รียนปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีใน
การดาํเนินชีวิตดว้ยหลกัความเชือความศรัทธาและความรัก 

         

 
โรงเรียนปลูกฝังและส่งเสริมใหผู้เ้รียนเคารพในศกัดิศรี
คุณค่าของตนและผูอื้น 

         

 
โรงเรียนส่งเสริมใหผู้เ้รียนแสดงออกดา้นความคิด
ความสามารถอยา่งอิสระโดยเคารพศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์

         

 
โรงเรียนจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดแ้สดงออกซึงทกัษะ
และความคิดสร้างสรรคข์องตน 

         

 
โรงเรียนจดักิจกรรมเพือสืบสานและเสริมสร้าง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมชองชุมชน 

         

 
ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและรู้เท่าทนั   
ต่อปัญหาสังคมปัจจุบนั 

         

 
ผูเ้รียนไดรั้บการอบรมและส่งเสริมความเชือตามหลกั
ศาสนาทีตนนบัถือไปสู่การดาํเนินชีวิตทีแทจ้ริง 

         

 
ผูเ้รียนอุทิศตนเพือสังคมส่วนรวมในการทาํงานอยา่ง
เสียสละเตม็ความสามารถ ทุ่มเทและช่วยงานศาสนา    
ในรูปแบบต่าง ๆ 

         



  

ข้อ ประเด็นคําถาม ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผู้วจิยั      

 
ครูปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งในเรืองการรักและรับใช ้
ทาํงานดว้ยความเสียสละและอุทิศตนเพือศิษย  ์

         

 
โรงเรียนจดัระบบพฒันาส่งเสริมใหก้าํลงัใจ ติดตามและ
ประเมินอยา่งเป็นระบบและชดัเจน 

         

 
โรงเรียนปลูกฝัง และส่งเสริมความรับผดิชอบ โดยให้
นกัเรียนมีส่วนช่วยเป็นผูช่้วยพิธีกรรมต่าง ๆ  

         

 
โรงเรียนจดักิจกรรมปลูกฝังค่านิยมการรักและรับใช ้
ส่งเสริมการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 

         

 
โรงเรียนสร้างบรรยากาศความรักและการแบ่งปันตาม
คุณค่าพระวรสาร 

         

 
โรงเรียนพฒันาและเสริมแรงบุคลากรตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 

         

 
โรงเรียนเสริมสร้างความเป็นหนึงเดียวกนัโดยไม่มีการ
แบ่งแยกชนชนัศาสนา ฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจ 

         

 
โรงเรียนดาํเนินกิจกรรมเกียวกบัการแสดงความ
รับผดิชอบต่อสังคมดว้ยความสมคัรใจ 

         

 
โรงเรียนมีระบบการประเมินการบริหารจดัการที
โปร่งใสและเป็นธรรม 

         

 
โรงเรียนจดักิจกรรมรณรงคใ์ห้ชุมชนมีความตระหนกัในการ
ประพฤติปฏิบติัตามระเบียบกฏหมายและกติกาของสังคม 

         

 
โรงเรียนมีการนาํผลการประเมินมาปรับปรุง และพฒันา  
การวดัผล ประเมินผลการใหมี้ประสิทธิภาพยงิๆ ขึน 

         

 
โรงเรียนมีบทบาทในการรับผดิชอบต่อสังคม             
ดว้ยการมุ่งเนน้การดูแลสุขอนามยั 

         

 
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 

         

 
ผูบ้ริหารระดบัสูงของโรงเรียนยดึหลกัธรรมาภิบาลใน
การบริหารและการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 

         



  

ข้อ ประเด็นคําถาม ระดับความคิดเห็น สําหรับ
ผู้วจิยั      

 
ผูบ้ริหารโรงเรียนมีระบบใหบุ้คลากรไดใ้ชศ้กัยภาพใน
การทาํงานอยา่งเตม็ทีภายใตก้ารกระจายอาํนาจ          
และการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

         

 
โรงเรียนมีการสือสารและถ่ายทอดแผนปฏิบติัการสู่      
การปฏิบติัทวัทงัโรงเรียน 

         

 
โรงเรียนจดัสรรทรัพยากรดา้นการเงินและดา้นอืนๆ      
ใหเ้หมาะสมเพียงพอและพร้อมใชเ้พือใหก้ารปฏิบติัตาม
แผนปฏิบติัการบรรลุผลสาํเร็จ 

         

 
โรงเรียนจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนรู้จกัและเขา้ถึงสัจธรรม
อนัสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย ์

         

 
 
 

ขอขอบพระคุณทีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็ข้อมูล 

และรายชือโรงเรียนในการเก็บข้อมูล 
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รายชือโรงเรียนเพอืเกบ็ข้อมูลการวจัิย 
 

 
 
 

ที โรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จังหวดั 
 โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ กรุงเทพมหานคร 
 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 
 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค ์
 โรงเรียนเซนตป์อลคอนแวนต ์ ชลบุรี 
 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟระยอง ระยอง 
 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟบางนา สมุทรปราการ 
 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 
 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟทิพวลั  สมุทรปราการ 
 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 
 โรงเรียนเซนตป์อลหนองคาย หนองคาย 
 โรงเรียนโรซารีโอวทิยา หนองคาย 
 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟเพชรบุรี เพชรบุรี 
 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟท่าแร่ สกลนคร 
 โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์สีลม กรุงเทพมหานคร 
 โรงเรียนเจา้ฟ้าอุบลรัตน์ เชียงใหม่ 
 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟแม่ระมาด ตาก 
 โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสเซเวยีร์ นนทบุรี 
 โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟแม่แจ่ม เชียงใหม่ 
 โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ลพบุรี ลพบุรี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ช 

หนังสือขอเชิญผู้เชียวชาญยืนยนัรูปแบบงานวจัิย 
 รายชือผู้เชียวชาญยนืยันรูปแบบ 

แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้เชียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายชือผู้เชียวชาญยนืยันรูปแบบงานวจัิย 
 

1. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา 
ผูบ้ริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส  จงัหวดั ลพบุรี 

2. ดร. อาํนาจ วชิยานุวติั 
             ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและแผนการศึกษาขนัพืนฐาน 
       .   ดร.อรทยั มูลคาํ  
             อดีตทีปรึกษาดา้นพฒันาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม  
             สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 
       .   เซอร์เซเลสตีนา ดร.ยุภี  กิจเจริญ 
             ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต ์  
        .  เซอร์คริสตอฟ ดร.กมลวรรณ เภกะนนัทน์   
             ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟเพชรบุรี 



  

 
34  



  

แบบแสดงความคิดเห็น 
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการวจัิย 

เรือง 
ความรับผดิชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 

 ในประเทศไทย 
 
คําชีแจง 

แบบแสดงความคิดเห็นฉบบันีอยู่ในขนัตอนของการตรวจสอบความเหมาะสมของความ
รับผดิชอบ   ต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร  ในประเทศ
ไทย   อยู่ในขนัตอนทีมีความสําคญัยิงต่อการวิจยัก่อนการสรุปผลการวิจยั  กล่าวคือ  เป็นขนัตอน
การตรวจสอบรูปแบบโดยผูว้ิจยักาํหนดกรอบการตรวจสอบรูปแบบ  ด้าน คือ ความเหมาะสม 
(propriety standards)  ความเป็นไปได ้ (feasibility   standards)  ความเป็นประโยชน์ (utility  
standards) และความถูกตอ้งครอบคลุม (accuracy standards)  หลงัจากทีท่านไดศึ้กษารายละเอียด
ประกอบการพิจารณาแล้ว  ผู ้วิจ ัยใคร่ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านเพือยืนย ัน
องคป์ระกอบและความสอดคลอ้งของความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อ
สังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย  ซึงการให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิงต่อการนําเสนอรูปแบบความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร  ในประเทศ
ไทย ทีเหมาะสม  จะทาํให้เกิดความมนัใจสําหรับผูมี้ความสนใจ  จะนํารูปแบบนีไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการการจดัการศึกษาและส่งผลต่อการการบริหารสถานศึกษาต่อไป 
 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงทีท่านไดก้รุณาใหค้วามอนุเคราะห์ในการวจิยัครังนี  
หากท่านตอ้งการขอ้มูลเพิมเติม  ขอความกรุณาติดต่อไดที้  - -  
 
 

นางสาวจารุวรรณ  นิมตลุง 
นกัศึกษาปริญญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

ภาควชิาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
 



  

แบบแสดงความคิดเห็นตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการวจิยั 
ความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
เครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนท ี   ข้อมูลพนืฐาน 
 ขอ้มูลผูท้รงคุณวุฒิ.................................................................................................................         

ตาํแหน่งปัจจุบนั..................................................................................................................... 
สถานทีทาํงาน......................................................................................................................... 

 
คําชีแจง 
 ภายหลังจากทีท่านได้พิจารณาองค์ประกอบและความความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ 
ชาร์ตร  ในประเทศไทย ฉบบัร่างทีผูว้ิจยัไดส้ร้างขึน  ในฐานะทีท่านเป็นผูเ้ชียวชาญทีมีความรู้และ
ประสบการณ์ในเรืองดังกล่าว  ท่านมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม          
ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร  ในประเทศไทย อยา่งไรบา้ง  
 
ตอนท ี   แบบแสดงความคิดเห็นดา้นความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้ ความถูกตอ้ง   
                และการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
 โปรดพิจารณาองคป์ระกอบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือ
ภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร  ในประเทศไทย ทีผูว้จิยัไดศึ้กษาและคน้พบ จาํนวน    องคป์ระกอบ  
คือ องคป์ระกอบที   การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ( F1 )     

องคป์ระกอบที   การจดักิจกรรมเพือสังคม (F  )    
องคป์ระกอบที   การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ ( F  )      
องคป์ระกอบที   การพฒันาทกัษะชีวติ ( F  )     
องคป์ระกอบที   การดาํเนินงานจิตตาภิบาล ( F  )       
องคป์ระกอบที   การจดัการสิงแวดลอ้ม ( F  )   
องคป์ระกอบที   การยดึหลกัธรรมาภิบาล ( F  )  

 
 
 



  

โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่องวา่งตามความคิดเห็นของท่าน 

องค์ประกอบ 
ความรับผดิชอบ 

ต่อสังคมในการจัดการศึกษา 

ความคดิเห็นผู้เชียวชาญ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง การใช้ประโยชน์ 
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การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน         
การจดักิจกรรมเพือสงัคม         

การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือ         
การพฒันาทกัษะชีวติ         

การดาํเนินงานจิตตาภิบาล         
การจดัการสิงแวดลอ้ม         

การยดึหลกัหลกัธรรมาภิบาล         
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

.  จากองคป์ระกอบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  
เดอ ชาร์ตร  ในประเทศไทย  ท่านมีความคิดเห็นวา่องคป์ระกอบทีนาํมาเสนอนนัมีความเหมาะสม     
( propriety  standards ) มากนอ้ยเพียงใด  เพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
 



  

.  จากองคป์ระกอบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  
เดอ ชาร์ตร  ในประเทศไทย  ท่านมีความคิดเห็นวา่องคป์ระกอบทีนาํมาเสนอนนัมีความเป็นไปได ้ 
(feasibility  standards) มากนอ้ยเพียงใด  เพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

.  จากองคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  
เดอ ชาร์ตร  ในประเทศไทย  ท่านมีความคิดเห็นว่าองค์ประกอบทีนํามาเสนอนัน  มีความเป็น
ประโยชน์ (utility  standards)   มากนอ้ยเพียงใด  เพราะเหตุใด 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

. จากองคป์ระกอบความรับผดิชอบต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล    
เดอ ชาร์ตร  ในประเทศไทย  ท่านมีความคิดเห็นวา่องคป์ระกอบทีนาํมาเสนอนนัมีความถูกตอ้ง
ครอบคลุม (accuracy  standards)  มากนอ้ยเพียงใด  เพราะเหตุใด 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 



  

ตอนที      แบบแสดงความคิดเห็นดา้นความเหมาะสม  ความเป็นไปไดค้วามถูกตอ้งครอบคลุมและ 
                   การนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

โปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่องวา่งตามความคิดเห็นของท่าน 
 ความคดิเห็นผู้เชียวชาญ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง การใช้ประโยชน์ 
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ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ
ขององคป์ระกอบ 
ความรับผดิชอบ 
ต่อสังคมในการจดั
การศึกษา 

        



  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. จากรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบความรับผิดชอบต่อสังคมในการจดั 

การศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทยทีไดน้าํเสนอท่านมีความคิดเห็น
วา่องคป์ระกอบทงั 7  องคป์ระกอบ มีความเหมาะสมกนัหรือไม่  เพียงใด  เพราะเหตุใด 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

2. ขอ้เสนอแนะเพิมเติมจากรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบความรับผดิชอบ 
ต่อสังคมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเครือภคินีเซนตป์อล  เดอ ชาร์ตร  ในประเทศไทยทีได้
นาํเสนอ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
   
 
                    ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านเป็นอยา่งสูง 
                             ทีไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่าในการแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการวจิยัในครังนี 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ชือ  -  สกุล   นางสาวจารุวรรณ      นิมตลุง 
ทีอยู ่     หมู่  ตาํบลบางงา  อาํเภอท่าวุง้  จงัหวดัลพบุรี   
ทีทาํงาน โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ ลาํนารายณ์   

อาํเภอชยับาดาล  จงัหวดัลพบุรี  
ประวติัการศึกษา 
        พ.ศ. 8   วทิยาศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตรี จงัหวดัลพบุรี 
        พ.ศ.    ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (วิทยาศาสตร์ศึกษา) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
        พ.ศ.    ศึกษาต่อระดบัปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
     สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัศิลปากร   
ประวติัการทาํงาน   
        พ.ศ.   เจา้หนา้ทีบริหารงานสถิติ  สํานกังานสถิติจงัหวดัลพบุรี  
   ศาลากลางจงัหวดัชนั   อาํเภอเมือง  จงัหวดัลพบุรี 
        พ.ศ.  – ปัจจุบนั  ครูผูส้อนวชิาเคมี,  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ 

โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต ์ลาํนารายณ์         
         


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix



