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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทุนทางสังคมและข้อเสนอแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และพัฒนาทุนทางสังคมของโรงเรียนในเขตดุสิต ซึ่งเป็นพื้นที่บริการการศึกษาของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มประชากรคือ ผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 16 โรงเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ครู /อาจารย์จ านวน 317 คน ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการประชุมสนทนาเฉพาะกลุ่ม  การสัมภาษณ์กลุ่ม และแบบบันทึกทุนทางสังคม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ผลการศึกษาพบว่าโรงเรียนในเขตดุสิตมีทุนทางสังคม 4 ด้าน 
ดังนี้  

1) ทุนมนุษย์ ได้แก่ ความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ กีฬา  ดนตรีไทย  และ ศิลปะ
(ร้อยละ 93.75, 87.50, 81.25, และ 68.75 ตามล าดับ) ความรู้กฎ กติกา ข้อบังคับและระเบียบ
ของโรงเรียน  (ร้อยละ 100) ประสบการณ์จากการเป็นวิทยากร (ร้อยละ 75) และ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และปฏิบัติงานตามระเบียบ (ร้อยละ 75)  ส าหรับทุนมนุษย์ด้านจิตใจที่
พบในระดับมาก ได้แก่  ความรู้สึกสุขใจในการให้ความช่วยเหลือคนอ่ืน   ความสุขสดชื่นกับ
ครอบครัว ด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในอาชีพการงาน   
ความคิดเชิงบวกและมองโลกในแง่ดี ความสนุกสนานกับเพื่อนร่วมงาน  และความสามารถใน
การท าตัวเป็นกลาง  ( X = 8.91, 8.84, 8.70, 8.67, 8.66, 8.51, และ 8.24 ตามล าดับ)  

2 ) ทุนวัฒนธรรม ได้แก่ การ แสดงความเคารพผู้อาวุโส /ทักทายด้วยการไหว้  ประเพณี
ไหว้ครู ประเพณีทางพุทธศาสนา ประเพณีลอยกระทง  และความสามัคคี (ร้อยละ 100, 100, 
93.80, 68.80, และ 68.80 ตามล าดับ) 
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 (2) 

3) ทุนภูมิปัญญา ได้แก่ การท าโครงการปลูกป่า/ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน การอนุรักษ์พันธ์
ไม้/การท าสวนพฤกษศาสตร์  องค์ความรู้ฝังลึกจากการท างาน และองค์ความรู้จากการอยู่ร่วมกัน
ฉันท์พี่น้องและผู้อาวุโส (ร้อยละ 93.75, 87.50, 87.50 และ 87.50 ตามล าดับ)  

4) ทุนสถาบัน ได้แก่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา อ่ืน องค์กรภาครัฐ  
ชุมชน ผู้ปกครอง  องค์กรเอกชน ศาสนสถาน  คณะกรรมการโรงเรียน และศิษย์เก่า (ร้อยละ 100, 
81.25, 75.00, 68.75, 56.25, 50.00, 37.50 และ 18.75 ตามล าดับ)  

ข้อเสนอแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทุนทางสังคม ของโรงเรียนเขตดุสิตพบว่า 
ควรจัดท าศูนย์ข้อมูลทุนทางสังคม ทั้ง 4 ด้าน ควรอบรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนเพื่อสร้าง
ความตระหนักและร่วมมือกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทุนทางสังคมในโรงเรียน ควรอบรมพัฒนา
องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับบุคลากร นักเรียน และชุมชนโดยรอบโรงเรียน และ ควร
สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาข้อมูลทุนทางสังคมใน
โรงเรียน (ร้อยละ 93.8, 87.50, 75.00 และ 68.80 ตามล าดับ) 
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Abstract 
 
Research Title: Social Capitals of Schools in the FoE-SSRU’s Educational Service 

Area: A Case Study of Dusit District  
Researchers:  Associate Professor Supanan Sittilerd 
 Associate Professor Dr. Rossukhon Makaramani 
 Associate Professor Malee Patanakul 
 Mr.Chaiwat  Jewpanich 
Yea r:    2553  

 
 This research aims to study social capitals and suggestions for conservation, 
restoration and development of social capitals in Dusit district’s schools which are 
designated to be educational service areas of the Faculty of Education, Suan Sunandha 
Rajabhat University (FoE-SSRU).  Population includes administrators in 16 schools.           
A group of samples includes 317 school teachers.  A combination of quantitative and 
qualitative research methodology has been applied. Data are collected from focus 
group meetings, group interviews, and records of social capitals. Descriptive statistics 
are used for analyzing data.  The results yield that the schools in Dusit District have 4 
types of social capitals as follows:  

1) Human Capitals:  Talents relating computer, sport, Thai music, and art 
(93.75%, 87.50%, 81.25%, และ 68.75% respectively); knowledge of school rules and 
regulations (100%); experiences of being experts (75%); values regarding 
responsibility and regulation-oriented (75%).  For human capitals concerning high spirit 
consist of pleasing to help others, joy of family life, happy in daily life, job security, 
positive thinking and optimistic, cheerful friendship, and being impartial (( X = 8.91, 
8.84, 8.70, 8.67, 8.66, 8.51, and 8.24 respectively).       
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 (2) 

2) Cultural Capitals: Respecting  seniority/greeting with Wai, Wai Kru ceremony, 
Buddhism-related tradition, Loy Krathong tradition, and consolidation (100%, 100%, 
93.80%, 68.80%, and 68.80% respectively). 

3) Intellectual Capitals: Afforesting/ planting in schools, plant conservation/ 
botanical garden, tacit knowledge from works, and knowledge from brethren-like 
relationship and from elders (93.75%, 87.50%, 87.50% and 87.50% respectively). 

4) Institutional Capitals: Collaboration with other institutions, governmental 
sectors, communities, parents, private sectors, religious places, school boards, and 
alumni (100%, 81.25%, 75.00%, 68.75%, 56.25%, 50.00%, 37.50% and 18.75% 
respectively). 

Suggestions for conservation, restoration and development of social capitals in 
Dusit District’s schools are: establishing information centers for all 4 social capitals, 
informing stakeholders to involve in conservation, restoration, and development of 
schools’ social capitals, educating school staffs, pupils, and community residences on 
local knowledge and wisdom, and setting corporative networks and exchanging 
knowledge of developmental framework on schools’ social capitals (93.8%, 87.50%, 
75.00% and 68.80% respectively 
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กิติกรรมประกาศ 
 
รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาทุนทางสังคมของโรงเรียนเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษา

ของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กรณีศึกษาเขตดุสิต ส าเร็จลุล่วงได้อย่างดี
ยิ่งด้วยค าปรึกษาแนะน าและความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย  คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ
ผู้อ านวยการโรงเรียนและครู /อาจารย์ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 
โรงเรียนวัดจันทร์สโมสร โรงเรียนวัดราชาวิวาส  โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร โรงเรียนราชินีบน 
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนสุโขทัย โรงเรียนวัดราชผาติการาม 
โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม โรงเรียนวัด
เทวราชกุญชร โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่ให้ความร่วมมือมาร่วมประชุม Focus groups และให้ความร่วมมือในการตอบแบบบันทึกทุน
ทางสังคม และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทุนทางสังคม 
น าไปสู่การต่อยอดและเพิ่มมูลค่าทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมในโรงเรียน ให้ทรงคุณค่าเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เป็นฐานข้อมูลเครือข่ายทุนทางสังคมร่วมกันของกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
การศึกษากับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ขอขอบคุณอาจารย์ดร.สุรศักด์ิ หลาบมาลา รองศาสตราจารย์ ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ 
และอาจารย์ ดร.สมรวย อภิชาติบุตรพงษ์ ท่ีได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือและให้ค าแนะน าในการ
ปรับพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อค้นพบและอ่ืนๆ ที่เป็น
ประโยชน์ยิ่ง  

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ ที่อ านวยความสะดวกในการจัดท าเอกสารติดต่อ
ประสานกับโรงเรียนกลุ่มประชากร ช่วยอ านวยความสะดวกในการประชุมผู้อ านวยการโรงเรียน
และช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  

ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่สนับสนุนงบประมาณในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้วิจัยที่ร่วมระดมความคิดและร่วมเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
ท าให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้อง ครบถ้วน และส าเร็จลุล่วงด้วยดี   

 
คณะผู้วิจัย 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
              พฤศจิกายน 2553 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
ในรอบหน่ึงทศวรรษที่ผ่านมา   การพัฒนาประเทศโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ต้ังแต่ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา มุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ”  และพยายามสร้าง
สมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของ
บริบทต่างๆ ผสมผสานกับกระแสโลกาภิวัตน์  น าโดยการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด  ปัญหา
การก่อการร้าย โรคระบาด ความเสื่อมโทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และภัย
ธรรมชาติอันเป็นผลกระทบท่ีตามมา  สถานภาพภายในประเทศเองยังมีปัญหาคุณภาพของคน
อยู่มาก  ไม่ว่าจะเป็นภาพสะท้อนจาก อัตลักษณ์ ของแรงงานไทย ซึ่งยังมีประสิทธิภาพต่ าเมื่อ
เทียบกับหลายๆ ประเทศ ความอ่อนแอของการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการ
พัฒนายังคงเป็นจุดฉุดรั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งต้อง ประสบกับวิกฤต
เศรษฐกิจอย่างรุนแรงในช่วงต้นทศวรรษ  ส่งผล ให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวลกับ ประชาชนอย่าง
กว้างขวาง  ประเทศ ไทยยังคงพึ่งพิงในเชิงโครงสร้างการผลิตท่ีต้องน าเข้าวัตถุดิบ  พลังงาน 
เงินทุน และเทคโนโลยีในสัดส่วนที่สูง ประชาชน ยังคงยากจน และกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของ
ประเทศ วิกฤตค่านิยมอันเป็นผลมาจากการแพร่กระจายของวัฒนธรรมจากภายนอกผ่าน
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ และล่าสุดภาคการเมืองที่ขาดเสถียรภาพอย่างรุนแรง   
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551 : 1) 

การพัฒนาประเทศในอนาคต  ต้ังอยู่บนฐานของพันธกิจและเป้าหมายที่เหมาะสมกับ
ยุคสมัยและมีความก้าวหน้า มีสมดุลกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้ก าหนดพันธกิจ 4 ด้าน คือ พัฒนาคน สร้างเศรษฐกิจ 
สร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแ วดล้อม  และพัฒนาธรรมาภิบาลในระบบบริหาร
จัดการประเทศ  โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคน พัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาความ
ยากจน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในสมดุลและยั่งยืน  รักษาฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาลทั้งของภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน   ทั้งหมดนี้เป็น
เป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคน พัฒนาความรู้ความสามารถ  ตลอดจนทักษะหรือ
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ความช านาญ รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคนที่สั่งสมอยู่ในตัวเอง และสามารถจะน าสิ่งเหล่านี้
มารวมเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นศักยภาพขององค์กร  

ในขณะเดียวกันนี้ การพัฒนาอุดมศึกษาของโลก  มีจุดเน้นและนวัตกรรมหลายประการ 
ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับวิชาการ ได้แก่ การเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ การเลือกเฟ้นหานักศึกษา
เชิงรุก  กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาบนฐานความเป็นเลิศของการวิจัย การค้นหา
และใช้ทุนทางสังคมร่วมกันในระบบเครือข่ายทางการศึกษา การสนับสนุนให้ประชาคม
มหาวิทยาลัยให้บริการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ การสร้างกิจกรรมและบรรยากาศในสถานศึกษา
ให้เอื้อต่อการพัฒนาบุคลิกภาพและความมั่นคงในตัวผู้เรียน ตลอดจนเตรียมความพร้อมและ
ความเข้าใจที่ดีให้แก่ผู้เรียนท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ 

สังคมไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นสังคมที่เกิดความสับสน เหลื่อมล้ า แตกแยกและ
น าไปสู่ความถดถอย (สุวิทย์  เมษินทรีย์ , 23 สิงหาคม 2553) ท าให้ต้องประสบปัญหาหลายๆ 
ด้าน ส่งผลให้เกิดวิกฤตส าคัญ คือ การพัฒนาอย่างไร้การน าจุดเด่น ภูมิปัญญาหรือสิ่งที่ดีงามที่มี
อยู่ในองค์กรและสังคมไทย  เช่น  การน าภูมิความรู้ภูมิปัญญาและทุนวัฒนธรรม  ความรักความ
สามัคคี ความไว้วางใจ ความเชื่อ ซึ่งถือว่าเป็นทุนทางสังคมประเภทหนึ่ง  มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรและประเทศชาติ แต่สังคมไทยยังคงด ารงอยู่ได้  ไม่ล่มสลายจากวิกฤตต่างๆ  เป็นเพราะ
ยังมีทุนทางสังคมหลงเหลืออยู่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเมตตากรุณา  ความเสียสละ ความร่วม
แรงร่วมใจเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ความเอื้ออาทร  สายใยผูกพันในครอบครัว ชุมชน และ   
สถาบันการศึกษาในทุกระดับการศึกษา เป็นองค์กรที่ถือว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
ทั้งนี้เพราะเป็นองค์กรที่มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มี
ศักยภาพและสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะตามที่
สังคมพึงประสงค์  สถาบันการศึกษาจึงเป็นองค์กรที่รวมองค์ความรู้หลากหลายและมีภูมิปัญญา
มากมาย ซึ่งเป็นจุดเด่น เป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ปัญหาด้านหนึ่งเกิดขึ้นเพราะวิกฤต
ทุนมนุษย์หรือคนในชาติเป็นไปในทิศทางเดียวกันหมด คือ หันกลับสู่การพัฒนาในเรื่องจิตใจ  

หากวิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคสังคมปัญญานิยม มนุษย์
จะอยู่ในโลกได้อย่างสมดุลทั้งความเป็นคนดี ความเป็นคนเก่ง และความเป็นคนมีความสุขได้ 
จ าเป็นต้องมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด  มีไหวพริบ รอบรู้  กล้าเผชิญปัญหาและแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม มีการพึ่งพาอาศัยต่อกัน มีความจริงใจ มั่นใจ และมีนิสัยแบ่งปันช่วยเหลือ มีอิสระและ
ค่านิยมของทุนมนุษย์ด้ังเดิมและเพิ่มเติมทุนมนุษย์ยุคใหม่อยู่เสมอ        
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ทิศทางและนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 สิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 
2565 คือ การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่
ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม  เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคโลกาภิวัตน์  รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืนของ
ท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบน
พื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ  นโยบายดังกล่าวค านึงถึง
การบูรณาการและองค์รวมของการพัฒนาซึ่งมีรอยต่อกับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
พัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาจะประสบความส าเร็จได้ง่าย หากตัวป้อนที่เข้าสู่ระบบอุดมศึกษามี
คุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและมิติความสมบูรณ์ของมนุษย์ด้านอ่ืนๆ  ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (2551, หน้า 23) ได้สรุปว่า รอยต่อกับการศึกษาระดับอ่ืนนั้นมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏพบว่า 
เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยมีความอ่อนด้อยในหลายด้าน นับต้ังแต่ความสามารถ
ในการอ่านและการท าความเข้าใจในภาษาที่อ่าน  ซึ่งเป็นรากฐานของการเรียนรู้ในวิชาการและในชีวิต 
จากผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจ านวน 5,433 คนทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ PISA ที่จัด
โดยกลุ่มประเทศ  OECD ในปี พ.ศ. 2543 พบว่า 3 ใน 4 ของนักเรียนอายุ 15 ปี ของไทยสามารถอ่าน
ภาษาไทยได้ รู้ความหมายตามตัวอักษร แต่ไม่เข้าใจความหมายที่ลึกกว่านั้น ไม่สามารถตีความ 
วิเคราะห์ และประเมินข้อความได้  ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้ส ารวจด้วยวิธีเดียวกัน พบว่า มีผลไม่
แตกต่างจากครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา  และจากการทดสอบวัดผล O-NET ของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2550 พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดย
เฉลี่ยทั่วประเทศมีความรู้ไม่เพียงพอที่จะผ่านการทดสอบในวิชาหลักซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญใน
ชีวิตประจ าวัน  ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ   

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน้าที่โดยตรงของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และส านักงานการศึกษาเอกชน รวมทั้งหน่วยงาน
อ่ืนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รอยต่อของการพัฒนาอุดมศึกษาจึงอยู่ที่คุณภาพของนักเรียนที่ส่ง
ต่อมาจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาอุดมศึกษาจึงเป็นส่วนที่แยกกัน
ไม่ได้ ดังนั้นสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มความสามารถ   
ท างานร่วมกับสถานศึกษาพื้นฐาน จัดบริการการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการหลากหลาย และ
เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาความรู้ทักษะ การพัฒนาอาชีพ บน
ฐานรากของทุนมนุษย์ ทุนภูมิปัญญา และทุนวัฒนธรรม    
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการ
คัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันฝ่ายผลิตและพัฒนา
ครูพันธุ์ใหม่ ตระหนักถึงแนวทางการพัฒนาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2551-2565) จึงได้ก าหนดพื้นที่ให้บริการการศึกษากับโรงเรียนที่ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่บริการ 
ทางการศึกษา  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบของทักษะ
ชีวิต ทักษะสังคม  (Socialization) สมรรถนะพื้นฐาน (Base line competencies) การสะสม
ความรู้และความสามารถเชิงบูรณาการที่ฝังตัว (Tacit knowledge and ability) อยู่ในวิถีชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมืองที่มีความสมดุล มั่นคง เป็นธรรม ย่ังยืน สู่ปรัชญาการ
ด ารงชีวิตด้วยทางสายกลาง     

การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จะเริ่มด าเนินการอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมในปีการศึกษา 2553    
โดยจะมีการค้นหาทุนทางสังคมภายในโรงเรียน  เพื่อน ามาพัฒนาและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
อย่างชาญฉลาด   ทุนทางสังคมจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน  
และช่วยสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรต่างๆ และประเทศชาติ   การค้นหาทุนทาง
สังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ยิ่งค้นหาได้มากเท่าใด  ย่อมท าให้มีข้อมูลส าหรับ
น ามาพัฒนาสังคม ชุมชน ได้อย่างสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่
10 ระบุไว้ชัดเจนว่า สังคมจะเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องได้ ต้องยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทย  จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคน  เนื่องจาก
คนเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่จะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนา  ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคือองค์ความรู้ที่อยู่ภายในตัวบุคคล  จากเดิมที่คนไทยเป็นผู้บริโภคความรู้ ต่อไปนี้
คนไทยต้องเปลี่ยนเป็นเอาความรู้ที่มีอยู่ในตัวมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าความรู้ใหม่ที่ได้ไปต่อยอด 
เพื่อให้เกิดความรู้นวัตกรรมขึ้นมา (สุวิทย์ เมษินทรีย์ , 23 สิงหาคม 2553 : ออนไลน์ ) การ
ด าเนินการพัฒนาทุนมนุษย์ในประเทศไทย สอดคล้องกับทฤษฎีบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่
มองว่าคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 
เน้นการเตรียมความพร้อมของคนไทยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงคุณธรรมในอนาคต  

อย่างไรก็ตามผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการคือคน จึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุลทั้งจิตใจ  ร่างกาย  ความรู้  และทักษะความสามารถ  
เพื่อให้เพียบพร้อมทั้งด้านคุณธรรมและความรู้    ซึ่งจะน าไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  มี
จิตส านึกเชิงศีลธรรมและคุณธรรม  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถตัดสินใจโดยใช้หลัก
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ความพอเพียงในการด าเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต  อดทนขยันหมั่นเพียร  อันจะเป็น
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพื่อพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง  และด ารงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรี  มีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  มีครอบครัวที่อบอุ่น  ซึ่งล้วนเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศได้อย่างมีคุณภาพ เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงน าไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขที่ยั่งยืน 

สรุปได้ว่า มนุษย์เป็น ทุนทางสังคม และเป็น ตัวขับเคลื่อนให้หน่วยงาน องค์การ สังคม 
และประเทศชาติ ด ารงอยู่รอด เจริญเติบโตและประสบความส าเร็จ แม้โลกยุคปัจจุบันจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็ตาม ท านองเดียวกันสถาบันการศึกษาทุกระดับการศึกษาก็มีบุคลากร
เป็นทุน บุคลากรดังกล่าวล้วนมีองค์ความรู้แฝงอยู่และแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล องค์ความรู้ที่
เกิดขึ้นจากการท างาน นอกจากน้ันยังมีทรัพยากรธรรมชาติและองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ที่ต้ังอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและการย้ายถ่ิน
ของประชากรส่งผลกระทบต่อการอนุรักษ์ทุนทางสังคมดั้งเดิม  และอาจสูญหายไปได้หากละเลย
และไม่ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทุนสังคมให้คงอยู่ต่อไป
ด้วยเหตุนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงตระหนักถึงความส าคัญของการ
เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายทุนทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ  ผู้วิจัย  จึงสนใจศึกษาทุนทางสังคมของ
โรงเรียนเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษา  ของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กรณีศึกษาเขตดุสิต   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
1. เพื่อศึกษาทุนทางสังคมของโรงเรียนเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษาของคณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาเขตดุสิต   
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนวทางอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทุนทางสังคมของโรงเรียนเขต

พื้นที่ให้บริการการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาเขตดุสิต  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังต่อไปนี้  
ศึกษาทุนทางสังคม ด้านทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม ทุนสถาบัน และทุนภูมิปัญญา เฉพาะ

โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการการศึกษา ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กรณีศึกษาเขตดุสิต จ านวน 16 โรงเรียน  
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ค าถามวิจัย 
1. ทุนทางสังคมในโรงเรียนเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษา ของคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาเขตดุสิต มีอะไรบ้าง  
2. แนวทางอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทุนทางสังคมของโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการ

ทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ควรเป็นอย่างไร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. น าไปเป็นข้อมูลในการสร้างเครือข่ายฐานข้อมูลทุนทางสังคมของโรงเรียนในเขตพื้นที่
ให้บริการทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และใช้ทุนทางสังคมใน 
การให้บริการทางการศึกษาร่วมกับโรงเรียนเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษา และชุมชนทั่วไป 

2. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ได้แนวทางในการพัฒนาทุนทางสังคม
ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษาที่มีอยู่เดิม และน าไปสู่การก าหนดนโยบายและแผน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปลูกฝังและสืบทอดให้กับคนรุ่นต่อๆ ไป  

3. ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยทุนทางสังคมในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
และทุนทางสังคมที่ควรพัฒนาในเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  
นิยามศัพท์เฉพาะ  

การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะ ดังต่อไปนี้  
ทุน หมายถึง  สติปัญญา สุขภาพกาย สุขภาพใจ ทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่

เป็นฐานไว้ เมื่อเริ่มต้นด าเนินกิจการใดๆ ต้องอาศัยทุนเป็นฐานการด าเนินการนั้น   
ทุนทางสังคม หมายถึง ทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม ทุนสถาบัน และทุนวัฒนธรรม ของครู /

อาจารย์และชุมชน โรงเรียนเขตพื้นที่บริการ ทางการศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สวนสุนันทา   

ทุนมนุษย์ หมายถึง  มนุษย์ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีไหวพริบและความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาและคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ มี สุขภาพร่างกายแข็งแรง  สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ดี   มีสุขภาพจิตดี  อารมณ์แจ่มใส  มีเมตตา กรุณา เสียสละ  มีความรับผิดชอบ เคารพ
กฎเกณฑ์ กฎหมาย กติกา ข้อบังคับ ระเบียบ เป็นสมาชิกของสังคม มีคุณลักษณะที่ดีแฝงอยู่ใน
ตัวของมนุษย์ในรูปของความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะฝีมือ   

www.ssru.ac.th 



 

 

7 

ทุนภูมิปัญญา  หมายถึง องค์ความรู้จากการผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อให้โรงเรียน นวัตกรรม
ของโรงเรียน ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่น  ผลงานวิชาการ เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ วารสาร
ของโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ มีการจัดการความรู้ ความรู้และทักษะความสามารถใน
ระดับภูมิปัญญาของมนุษย์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีองค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และประสบการณ์ของบุคคล น าไปสู่
การสร้างมูลค่าเพิ่ม  

ทุนสถาบัน หมายถึง ประวัติการก่อต้ังโรงเรียน ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียน หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ความ
ร่วมมือของปัจเจกบุคคล และกลุ่มคน ซึ่งมีบทบาทในการผลักดันให้เกิดพลังร่วมของคนใน
โรงเรียนและชมชน ความรักศรัทธาโรงเรียน การรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน 

ทุนวัฒนธรรม หมายถึง  วิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานและเป็นท่ียอมรับในสังคมนั้นๆ 
อยู่ในรูปของความเชื่อความศรัทธา จารีตประเพณีที่ดีงาม ค่านิยมความเป็นไทย นอกจากน้ียังอยู่
ในรูปประวัติศาสตร์ โบราณสถาน วัฒนธรรมเป็น ท้ังนามธรรมและรูปธรรม วัฒนธรรมที่สร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืน วัฒนธรรมความร่วมมือและสร้างสรรค์ของบุคลากรและชุมชน  ประเพณี
ที่มีค่าของโรงเรียน /ชุมชน ประเพณีที่เป็นมรดกของโรงเรียน /ชุมชน ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มีสืบ
ทอดต่อๆ กันมา  ค่านิยมของคน การปลูกฝังลักษณะอุปนิสัยและรสนิยมอันละเมียดละไมหรือ
ปลูกฝังรสนิยมสุนทรีย์  คุณค่าทางจริยธรรม  ดุลยพินิจในการแยกแยะและเลือกบริโภค  เพื่อให้
กลุ่มสังคมบางกลุ่ม       

โรงเรียนเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษา หมายถึง โรงเรียนต้ังอยู่ในพื้นที่เขตดุสิตและได้รับ
บริการทางการศึกษาจากคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกอบด้วย  
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร   โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร   โรงเรียนวัดจันทร์สโมสร   โรงเรียนวัด
ประชาระบือธรรม   โรงเรียนวัดราชผาติการาม   โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โรงเรียนราชินีบน  
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม โรงเรียนวัดราชาธิวาส   
โรงเรียนสมณานัมบริหาร โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร  โรงเรียนสุโขทัย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง  ทุนทางสังคมโรงเรียน ในเขตพื้นที่บริการการศึกษา  ของคณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาเขตดุสิต คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเบื้องต้นและรวบรวม
แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้สร้างกรอบแนวความคิดในการ
ศึกษาวิจัย ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์   
2. ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา 
3. ทฤษฎีทุนสังคมและเครือข่ายทางสังคม 
4. ทุนทางสังคมของโรงเรียนเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษา  
5. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาด้านการผลิตครูและพัฒนาครูท่ีประจ าการในสถานศึกษา  ให้มีความรู้ความสามารถ  
มีศักยภาพและสมรรถนะตอบสนองความต้องการของสังคม สาระส าคัญเกี่ยวกับความเป็นมา
ของคณะครุศาสตร์  ภารกิจหลักในฐานะเป็นองค์กรการศึกษาอุดมศึกษา  การให้บริการทาง
การศึกษาของคณะครุศาสตร์ สรุปไดดั้งต่อไปนี ้

 

ความเป็นมาของคณะครุศาสตร์  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เริ่มจัดการศึกษาต้ังแต่ปีพุทธศักราช  

2480 จนถึงปีพุทธศักราช 2549 รวมเวลา 69 ปี  โดยเริ่มจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยพัฒนา 
มาเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา  ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน
ปี พ.ศ. 2547 เพื่อให้เห็นล าดับการพัฒนาในด้านความเจริญก้าวหน้าของคณะครุศาสตร์  จึงน า 
เสนอรายละเอียดดังนี้ 
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ปี พ.ศ. 2495  เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม  แผนกการงานสันทัด ได้แก่ งาน 
ประดิษฐ์  งานไม้   งานพิมพ์งานไฟฟ้า  งานเสื้อผ้า  ปี พ .ศ. 2496 เปิดสอนหลักสูตรประโยคครู
มัธยม (ป.ม.) 2 ปี  ผู้ที่เข้ารับการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่จบ  ป.ป. การงานสันทัดเท่านั้น  พ.ศ.2498
เปิดสอนหลักสูตร ป.ป. และป.ม. การงานสันทัด  และเปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา (ป.กศ.) 2 ปี   โดยจะรับจากผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ปี พ.ศ. 2500 เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตร ป .กศ. รอบบ่ายเพิ่มขึ้น   โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ไม่มีที่เรียนต่อ  โดยก าหนดให้
มีการรับนักเรียนฝึกหัดครูชายขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้เอง ปี  พ.ศ. 2501 เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) โดยรับจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ป .กศ.และ
ในปีน้ีได้ยกฐานะโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ปี พ .ศ.2510 เปิดสอน 
ฝึกหัดครูหลักสูตร  ป.ป. แบบเร่งรัด  โดยรับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 หรือ
เทียบเท่ามาเรียนโดยใช้เวลา 1 ปี  ต่อมาปี พ.ศ. 2511 เปิดการสอนภาคนอกเวลาหลักสูตร  ป.กศ. 
ชั้นสูง โดยรับจากบุคคลซึ่งมีอาชีพต่างๆ กัน   และในปีต่อมาได้ท าการเปิดสอนนอกเวลาหลักสูตร  
ป.กศ. ปี พ.ศ. 2517  เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 ปี  โดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา   

 

 
 

ปี พ.ศ. 2521 เปิดสอนระดับปริญญาตรี  2 ปี ตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทาง   
การศึกษาประจ าการ  ใช้ตัวย่อว่า  อ.ค.ป. ต่อมาปี พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญาตรี  4 ปี โดย
รับนักเรียนท่ีส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับการศึกษา  ปี พ.ศ. 2525 เปิดสอนนักศึกษา ป .กศ.
ชั้นสูงภาคต่อเนื่องและภาคสมทบ แทนภาคนอกเวลา   ปี พ.ศ. 2527 มีพระราชบัญญัติวิทยาลัย
ครูเป็นฉบับที่  2 ก าหนดให้วิทยาลัยครูเปิดท าการสอนได้  3 สาขาวิชา  และในปีน้ีเองที่สาขาวิชา 
การศึกษาได้เริ่มขึ้น  ในปีพ .ศ. 2528 ได้ยกเลิกโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าการ  (อ.ค.ป) และเปลี่ยนเป็นโครงการศึกษาบุคลากรประจ าการ  (กศ.บป.) สอนระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา ปีพ.ศ.2535 วิทยาลัยครูได้รับพระราชทาน
นามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสถาบันราชภัฏ พ.ศ .2538 กระทรวงศึกษาธิการ ได้
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ประกาศให้วิทยาลัยครูทั่วประเทศเป็นสถาบันราชภัฏ  เปลี่ยนชื่อจาก “คณะวิชาครุศาสตร์ ” เป็น 
“คณะครุศาสตร”์  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2538 ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของคณะเรียกว่า คณบดี  
และสามารถเปิดท าการสอนสาขาวิชาการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าได้   ปีพ.ศ. 2540 
คณะครุศาสตร์โดยภาควิชาพื้นฐานการศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร  ระดับปริญญาโท
โปรแกรมวิชาภาวะผู้น า  และในปีต่อมาได้พัฒนาเป็นหลักสูตรการจัดการคุณภาพ   ปีพ.ศ. 2544 
คณะครุศาสตร์ได้ รับมอบหมายจากส านักงานสภาสถาบันราชภัฏให้จัดท าหลักสูตรผลิตครู
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี  (หลักสูตร 5 ปี) ต่อมา ปีพ.ศ. 2546 คณะครุศาสตร์ได้รับ
มอบหมายจากส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ  ให้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูประจ าการส าหรับ
บุคลากรที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา และในปีเดียวกันนี้คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) เสร็จสมบูรณ์  และเริ่มหลักสูตร
ใช้ในปีการศึกษา2547 

ปี พ.ศ. 2547 คณะครุศาสตร์เปิดรับนักศึกษาทุน  5 ปี เข้ามาศึกษา  จ านวน  43 คน 
ประกอบด้วย  3 สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และสาขาวิชา
ภาษาไทย  ในปีน้ีได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร  บัณฑิตวิชาชีพครู  รุ่นท่ี 7 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา  พ.ศ. 2548 คณะครุศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรการ
ผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี  (หลักสูตร 5 ปี) จ านวน 4 แขนงวิชา คือ แขนงวิชา
คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และการศึกษาปฐมวัย  นอกจากน้ียังได้เปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา    
ในปีพ.ศ. 2549 คณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่
เป็นจ านวน 85 ล้านบาท และเป็นปีที่นักศึกษาครู คณะครุศาสตร์  หลักสูตร 4 ปี ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้าย
ที่จะส าเร็จการศึกษา  ยกเว้นสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  ในปีน้ีนักศึกษา
หลักสูตรครู  5 ปี รุ่นแรกได้เริ่มออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นครั้งแรก  ซึ่งเป็นการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู 1 วันที่ 23 มิถุนายน  2549 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พ.ศ. 2549 โดยให้แบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์  เป็น
ส านักงานคณบดี  และในปีเดียวกันนี้ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร
กรรณาภรณ์พิพัฒน์) โดยได้จัดงาน  “ใต้ร่มพระบารมี  70 สวนสุนันทา ” เมื่อวันที่  8-12 
พฤศจิกายน 2549  โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จ พระราชด าเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารคณะครุศาสตร์ 
สร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้อาคารอย่างเป็นทางการต้ังแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน  
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ภารกิจหลักในฐานะเป็นองค์กรการศึกษาอุดมศึกษา   
คณะครุศาสตร์ ในฐานะเป็นองค์กรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีภารกิจหลักด้าน

การผลิตและพัฒนาครูแนวใหม่ การบริการทางวิชาการ  การวิจัย  และท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   ในด้านการสอนด าเนินการตามปรัชญา คือ ผลิตครูชั้นวิชาชีพที่มีปรีชาสามารถ 
(capability) ด าเนินชีวิตด้วยปัญญา สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมแห่ง
วิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญาความสามารถและอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤตได้
ด้วยสติปัญญา  มุ่งผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้บัณฑิตครูมีคุณภาพ มีศักด์ิศรี
ความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  เป็นครูชั้นวิชาชีพที่มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง  โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจะมีลักษณะที่เป็น
จุดเด่น คือ  ให้เรียนรู้จากสถานการณจริง โดยการผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้า
ด้วยกัน  สร้างองค์ความรู้โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การท างาน การแก้ปัญหา และการเรียนรู้
จากทีม เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีทักษะและความรู้เฉพาะ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี  มุ่งปลูกฝังจิตส านึกของความเป็นครูด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ และได้รับแบบอย่างที่ดีจากผู้สอน  (คณะครุศาสตร์, 2552 : 1-2) 

 

การให้บริการทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์   
คณะครุศาสตร์ เป็นองค์กรผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ยกระดับ

ความ สามารถและคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ด าเนินการ
จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  การฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพ
ให้กับครูประจ าการโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู   โรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษา และ
บุคคลทั่วไป  การให้บริการด้านการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ การให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพอื่นๆ 
ตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น   โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งที่จะขยายเครือข่าย
ชุมชนทางวิชาการ  แนวทางการพัฒนาการให้บริการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประการหนึ่ง คือ  
การสร้างความร่วมมือกับผู้บริหาร ครู อาจารย์ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็น
องค์กรทางการศึกษาที่มีทุนทางสังคมมากมายทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา มี
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของแต่ละแห่ง   ซึ่งสามารถน าทุนทางสังคมเหล่านั้นมาใช้ 
พัฒนาการศึกษาให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
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ปรัชญาและทฤษฎทีางการศึกษา  
ปรัชญาการศึกษา  
ปรัชญาการศึกษา เป็นปรัชญาประยุกต์ เป็นการน าแนวคิดของปรัชญาทั่วไปหรือ

ปรัชญาบริสุทธิ์มาประยุกต์ใช้กับการศึกษา ปรัชญาโดยทั่วไปจึงเป็นรากฐานของปรัชญา
การศึกษา ดังนั้นการจะท าความเข้าใจปรัชญาการศึกษา ก็ต้องท าความเข้าใจความหมายของ
การศึกษาด้วย  หน้าที่ของปรัชญาการศึกษามี 3 ประการ คือ ให้ค าตอบในเรื่องความหมายของ
การศึกษา  ให้ค าตอบในเรื่องจุดมุ่งหมายของการศึกษา ให้ค าตอบในเนื้อหาสาระและ
กระบวนการเรียนการ ความหมายของปรัชญาการศึกษาหมายถึง แนวคิดหรืออุดมคติหรือความ
เชื่อที่กลั่นกรองแล้ว  เป็นเครื่องก าหนดทิศทางเปรียบเสมือนหางเสือเรือ  ปรัชญาเป็นพื้นฐานของ
การจัดการศึกษา โดยเป็นสิ่งที่ก าหนดทิศทางการศึกษา หลักสูตร วิธีสอน และกิจกรรมการเรียน
การสอน สรุปว่าปรัชญาการศึกษา คือ การวิเคราะห์ปัญหาทางการศึกษา  โดยก าหนดหลักการ
กว้างๆ ไว้ วิจิตร  ศรีสะอ้าน (2523 :18)  สรุปกิจของปรัชญาการศึกษา 2 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านเนื้อหาสาระของการศึกษา ปรัชญามีส่วนช่วยก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
เพื่อให้ได้แนวทางการจัดการศึกษาที่ดีที่สุด เพื่อชีวิตและสังคมในปัจจุบันและอนาคต 

2. ด้านวิธีการ ปรัชญามีส่วนช่วยวิเคราะห์ ตีความโดยใช้เหตุผลตามหลักตรรกวิทยา
เกี่ยวกับค าและแนวคิดหลักการศึกษา  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในความคิดซึ่งจะน าไปสู่ความ
มั่นใจในการปฏิบัติของนักการศึกษา 

ปรัชญาการศึกษามีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาในยุคใหม่ และมีส่วนสัมพันธ์กับการจัด
การศึกษาในประเทศไทย  การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะผสมผสานจากกลุ่ม
ลัทธิปรัชญาต่างๆ เป็นพื้นฐาน น าไปสู่แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางการศึกษา  

 

ทฤษฎีทางการศึกษา 
ทฤษฎีทางการศึกษาเป็นแนวคิดในการพิจารณาการศึกษา  โดยประยุกต์เอาหลักการ

จากปรัชญาสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา มาสร้างเป็นทฤษฎีการศึกษาขึ้น จากการ
สังเคราะห์สาระส าคัญเกี่ยวกับทฤษฎีการศึกษา  พบว่า  ทฤษฎีการศึกษาที่น ามา ใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการศึกษาในประเทศไทยนั้น ประกอบด้วย ทฤษฏีการศึกษาพิพัฒนวาท ทฤษฎี
การศึกษาสารัตถวาท   ทฤษฎีการศึกษานิรันตรวาท   ทฤษฎีการศึกษาบูรณวาท   การผสมผสาน
ทฤษฎีการศึกษา  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1. ทฤษฎีการศึกษาพิพัฒนวาท  
ทฤษฎีการศึกษาพิพัฒนวาท เป็นทฤษฎีการศึกษาที่อาศัยหลักการของปรัชญา

การศึกษาสาขาประสบการณ์นิยมเป็นหลัก นักปรัชญาการศึกษามีหลายคน ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน.
(2523 :18) ได้อธิบายว่า กลุ่มนักปรัชญาการศึกษาที่ร่วมกันบุกเบิกทฤษฎีนี้  ได้แก่  จอห์น ดิวอ้ี 
(John Dewey) วิลเลียมคิลแพทริก (William Kilpatrick) และจอห์น ไชล์ดส์(John Childs) ทฤษฎี
การศึกษาพิพัฒนวาท ได้ชื่อว่าเป็นหนทางก้าวหน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
(Progressive Road to Culture) มีหลักการส าคัญ 6 ประการ คือ 1) การศึกษาคือชีวิต  การศึกษา
ไม่ใช่เป็นการเตรียมตัวเพื่อการด าเนินชีวิต แต่เป็นชีวิตที่มีการศึกษา  ชีวิตกับการศึกษาจึงเป็นสิ่ง
เดียวกัน  การศึกษาในสถานศึกษาจึงควรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จ าลองชีวิตจริงให้ผู้เรียนได้มี
ประสบการณ์ทางสังคม  เป็นแหล่งจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน ค้นคว้า แก้ปัญหา ทดลอง  
และพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถด ารงตนในสังคมได้  2) การศึกษาควรจัดให้สอดคล้องกับความ
สนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน   โดยตระหนักถึงจิตใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ  3) 
การเรียนรู้โดยวิธีการแก้ปัญหา  ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนแก้ปัญหาด้วยตนเองมากกว่าจะมุ่ง
สอนเนื้อหาวิชา 4) บทบาทของครู ควรจะเป็นที่ปรึกษามากกว่าเป็นผู้ก ากับการเรียนการสอนหรือ
เป็นผู้ออกค าสั่ง  5) โรงเรียนควรส่งเสริมความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน  6) วิถีชีวิตและค่านิยม
ประชาธิปไตยควรได้รับการเน้นเป็นพิเศษ 

การจัดการศึกษาตามแนวทฤษฎีการศึกษาสารัตถวาท มีแนวการจัดการศึกษาดังนี้ 
1. หลักสูตร  เน้นที่ประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นหลักส าคัญและควรเป็นประสบการณ์ที่

สัมพันธ์กับสังคมด้วย  เรียกว่า  child–centered curriculum เนื้อหาที่ได้รับความสนใจเป็น
พิเศษ   คือ สังคมศึกษาและภาษาที่ใช้สื่อความหมาย  นอกจากน้ันมีวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ เน้นหนักทางด้านวิธีการแก้ปัญหามากกว่าตัวเนื้อหา   

2. บทบาทของสถานศึกษา  เป็นสถานที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และจ าลองชีวิตจริง
ให้ผู้เรียนฝึกฝนค้นคว้า แก้ปัญหา ทดลอง และพัฒนาให้ดีขึ้น 

3. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้   มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท า ได้คิดวิเคราะห์และ
พัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างสอดคล้องกับความพร้อมและความต้องการของผู้เรียนเอง  วิธีสอนที่
น ามาใช้จึงมีทั้งการอภิปราย การทดลอง การท าโครงการ การสาธิตฯ  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ในการเรียน ได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  ได้พัฒนาความคิดและวิธีการในการแสวงหา
ความรู้ต่อไป และผู้เรียนควรได้รับการสอนเรื่องหลักการของประชาธิปไตยด้วย 

4. บทบาทของผู้สอน  ถือว่าผู้สอน คือ ผู้อ านวยความสะดวก ผู้ช่วยเหลือ  ผู้ชี้แนะ และ
สร้างสถานการณ์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้โต้ตอบ   ครูเป็นผู้ให้ก าลังใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
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การเรียนรู้มากกว่าเป็นผู้บอกเนื้อหาวิชา ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด วินิจฉัย และตัดสินใจเลือก
อย่างฉลาด 

5. บทบาทของผู้เรียน คือ  ผู้แสวงหาความรู้ด้วยการค้นคว้าด้วยตนเอง  ภายใต้การ
ช่วยเหลือของครูผู้สอน  ผู้เรียนจึงไม่ใช่ผู้รับความรู้จากผู้สอน  แต่เป็นผู้วินิจฉัยตัดสินใจเลือกและ 
ลงมือปฏิบัติอย่างชาญฉลาด  ผู้เรียนจึงต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ศึกษาค้นคว้า ทดลอง พิสูจน์หา  
ความรู้อยู่ตลอดเวลา ผู้เรียนจึงเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน และมีส่วนร่วมในบทเรียน 

การจัดการศึกษาของประเทศไทยตามแนวทฤษฎีนี้  ได้มีการศึกษา  วิเคราะห์ และ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาอย่างแพร่หลาย เรียกการจัดการศึกษาตามแนวคิดนี้ว่า  การศึกษา
แบบพิพัฒนาการ  เป็นการศึกษาที่เน้นตัวเด็กและกระบวนการเรียนการสอนเป็นศูนย์กลางของ
การจัดการศึกษา  การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีนี้เน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ 
(experience) โดยให้เรียนรู้จากการคิด จากการลงมือท า ( learning by doing) และแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 

2. ทฤษฎีการศึกษาสารัตถวาท   
ทฤษฎีการศึกษาสารัตถวาท เป็นทฤษฎีที่ไม่ได้ผูกติดกับปรัชญาสาขาใดๆ   เกิดขึ้นใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา  ภายหลังทฤษฎีการศึกษาพิพัฒนวาทประมาณ 10 ปี  โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญ คือ  การรณรงค์ต่อต้านแนวคิดของพวกพิพัฒนวาท  กลุ่มนักปรัชญาและนักการศึกษาที่
ร่วมกันบุกเบิกทฤษฎีนี้ คือ วิลเลียม  แบกเลย์  (William Baley)  ไอแซค แคนเดล ( Isaac Kandel)
และเฮอร์แมน  ฮอร์น (Herman Horne) ทฤษฎีการศึกษาสารัตถวาท ได้ชื่อว่าเป็นหนทางแห่งการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมของสังคม ยึดถือสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระเป็นหลักในการจัดการศึกษา  4 ประการ 
คือ 1) การศึกษาเป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องเอาจริงเอาจัง  ต้องเรียนอย่างมีวินัยและใช้ความพยายาม
อย่างเต็มที่ จึงจะได้ผลดังค ากล่าวท่ีว่า  “ความพยายามอยู่ที่ไหนความส าเร็จอยู่ท่ีนั่น ” 2) ความ 
คิดริเริ่มมาจากครูมากกว่าจากเด็ก  ทั้งนี้เพราะครูเป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์
มากกว่า  โดยธรรมชาติของเด็กจะต้องการการแนะน าและการควบคุมจากผู้ใหญ่  ทฤษฎีการ 
ศึกษาสารัตถวาท  จึงถือเอาครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน   ซึ่งตรงข้ามกับทฤษฎี
การศึกษาพิพัฒนวาท  3) หัวใจของการศึกษา คือ การจดจ าเนื้อหาวิชาที่ก าหนด   ต่างจากทฤษฎี
การศึกษาพิพัฒนวาทที่เน้นกระบวนการเรียนรู้  4) โรงเรียนควรจะรักษาวิธีการด้ังเดิมที่ใช้ระเบียบ
วินัยและการอบรมทางจิตใจเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้  การฝึกการคิด  การจัดการ
ศึกษาตามแนวทฤษฎีนี้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
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2.1 หลักสูตร มุ่งเน้นเนื้อหา (subject  matter) เป็นหลักส าคัญ ได้แก่  ความรู้พื้นฐาน 
(basic knowledge)  เช่น ภาษา คณิตศาสตร์  ประวัติศาสตร์  เนื้อหาทางด้านศิลปะ ค่านิยมและ
วัฒนธรรมของสังคม และความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ   

2.2 บทบาทของสถานศึกษา ท าหน้าที่ให้การอบรม ปลูกฝัง และถ่ายทอดความรู้และ
วัฒนธรรมที่ดีงามที่ปรากฏในหลักสูตรให้กับผู้เรียน  สถานศึกษาจึงเป็นแบบอย่างของการจ าลอง
สังคมที่ดีมาให้ผู้เรียนได้สัมผัส  ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา   

2.3  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  มุ่งให้ผู้เรียนจดจ าท าความเข้าใจ  และซึมซับตก
ผลึกความรู้ทั้งหลายที่บรรจุในหลักสูตร วิธีสอนจึงนิยมใช้การบรรยาย  อภิปรายซักถาม ควบคู่กับ
การอบรมจิตใจผู้เรียนและปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย  

2.4 บทบาทของผู้สอน   ผู้สอนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน  เป็นผู้ก าหนด
วัตถุประสงค์เนื้อหา วิธีสอน และการประเมินผล  ผู้สอนจึงเป็นผู้น าทางความรู้และเป็นแบบฉบับ
ของคนดีที่ผู้เรียนจะต้องยึดถือลอกเลียนแบบและปฏิบัติตาม 

2.5 บทบาทของผู้เรียน  เป็นผู้รับ ผู้ฟัง และผู้ปฏิบัติตาม  ในสิ่งที่ผู้สอนถ่ายทอดให้
และต่อไปผู้เรียนจะต้องถ่ายทอดสรรพความรู้และวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นต่อไป   จึงต้องซึมซับ 
ความรู้และการปฏิบัติตัวจากผู้สอนให้มากที่สุดเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป 

ทฤษฎีการศึกษาสารัตถวาท เน้นเรื่องบทบาทและความส าคัญของครูและเนื้อหาวิชา 
ในฐานะเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมการศึกษา  การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีนี้ จึงเน้นการ
ให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูล  ข้อเท็จจริง และการสรุปกฏเกณฑ์จากข้อมูลข้อเท็จจริงเหล่านั้น   โดยครู
จะมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ คุณธรรมและค่านิยมที่สังคมเห็นว่าดีงามแก่ผู้เรียน 

 

3. ทฤษฎีการศึกษานิรันตรวาท 
ทฤษฎีการศึกษานิรันตรวาท เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับทฤษฎีการศึกษาสารัตถวาท   โดย

มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ต่อต้านทฤษฎีการศึกษาพิพัฒนวาท   ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา (2529 : 
64) อธิบายรากฐานความคิดจากปรัชญาส าคัญ 2 สาขา คือ มโนคตินิยมและประจักษ์นิยม  กลุ่ม
นักการศึกษาทฤษฎีนี้ คือ  โรเบอร์ต ฮัทชิน(Robert Hutchin) และมอร์ติเมอร์แอดเลอร์ ( Mortimer 
Adler) ทฤษฎีการศึกษานี้ได้ชื่อว่าเป็นหนทางที่ย้อนกลับไปสู่วัฒนธรรมอันดีงามในอดีต ยึดถือ
แบบอย่างที่ดีงามอันเป็นนิรันดรเป็นหลักการจัดการศึกษา  มีหลักการส าคัญ 6 ประการ คือ 
1) มนุษย์โดยธรรมชาติแล้วเหมือนกันทุกหนทุกแห่งในโลกนี้  การศึกษาจึงควรจะเป็นแบบอย่าง
เดียวกันส าหรับทุกคน  2) จุดมุ่งหมายส าคัญของการจัดการศึกษาควรจะเน้นการพัฒนาความมี
เหตุผลและความรู้จักคิด  รู้จักใช้วิธีการแห่งปัญญาเป็นส าคัญ  3) หน้าที่ของการศึกษา  คือ การ
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แสวงหาและการน ามาซึ่งความรู้อันเป็นนิรันดร  เป็นสากลและไม่เปลี่ยนแปลง  4) การศึกษามิใช่
การลอกเลียนแบบของชีวิต  แต่เป็นการเตรียมตัวเพื่อการด ารงชีวิต  5) นักเรียนควรได้เรียนรู้วิชา
พื้นฐานเพื่อจะได้เข้าใจและสามารถเข้าถึงสิ่งซึ่งเป็นสิ่งถาวรของโลก  6) การศึกษาควรจะช่วยให้
ผู้เรียนได้เข้าใจลักษณะอันเป็นสากลของมนุษยชาติ  การจัดการศึกษาตามแนวทฤษฎีนี้ มี
ลักษณะดังนี ้

3.1 หลักสูตร เนื้อหาวิชาที่จัดให้โรงเรียนตามแนวนิรันตรนิยม ท าการสอนวิชา
พื้นฐาน ได้แก่ อ่าน เขียน เลข  และวิชาศิลปศาสตร์  ได้แก่ ศิลปะในการอ่าน การฟัง การเขียน 
การพูด การคิด โดยถือเป็นวิชาจ าเป็นและบังคับให้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ต่อไปในทุกสิ่งทุกอย่างในโลก 

3.2 บทบาทของสถานศึกษา โรงเรียนจะเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เกิดพัฒนาการ
ทางปัญญา เป็นสถานที่ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีงาม 

3.3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  มุ่งพัฒนาสติปัญญาของผู้เรียน  และการเน้นให้ 
ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่ดีงาม วิธีสอนที่นิยมใช้ คือ การบรรยาย การ อภิปราย การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ นอกจากน้ันจะเน้นในเรื่อง ระเบียบวินัย ความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในกรอบ  

3.4 บทบาทของผู้สอน คือ ผู้น าทางปัญญาให้แก่ผู้เรียน  เป็นผู้รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่
สอนอย่างกว้างขวาง ช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสติปัญญาได้มากที่สุด  เป็นผู้ตัดสินใจ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการสอนเนื้อหา  วิธีสอน การวัดประเมินผลและการเป็นแบบอย่างของ
ความดีงามแก่ผู้เรียน 

3.5 บทบาทผู้เรียน ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ คิดใคร่ครวญตามที่ผู้สอนถ่ายทอด  
ทฤษฎีการศึกษานิรันตรวาทเน้นความส าคัญของครูและเนื้อหาวิชา  เช่นเดียวกับ

ทฤษฎีการศึกษาสารัตถวาท   การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนจดจ า  การใช้
เหตุผลและตั้งใจกระท าสิ่งต่างๆ   โดยผู้สอนใช้การบรรยาย  ซักถาม และเป็นผู้ควบคุมดูแลให้
นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัย การจัดการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการที่จะเลือก  
เรียนตามความสนใจ 

 

4. ทฤษฎีการศึกษาบูรณวาท  
ทฤษฎีการศึกษาบูรณวาท อาศัยหลักการของปรัชญาการศึกษาสาขาประสบการณ์

นิยม เช่นเดียวกับทฤษฎีการศึกษาพิพัฒนวาท  เกิดขึ้นภายหลังทฤษฎีพิพัฒนวาทประมาณ 10 ปี 
เป็นช่วงที่ทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ มีภาวะตกต่ าทั่วโลก  ท าให้นักการศึกษากลุ่ม
หัวก้าวหน้าเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อเป็นหนทางไปสู่การสร้างสังคมใหม่ที่มีความ
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เสมอภาคและความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น  ผู้น าคนส าคัญในการกระตุ้นให้เกิดแนวคิดนี้ คือ  ยอร์ช
เคานทส์ (George Counts) แฮโรลด์ รักท์ (Harold Rugg) และธีโอดอร์ บราเมลด์( Theodore 
Brameld) ทฤษฎีการศึกษาบูรณวาทได้ชื่อว่าเป็นหนทางปฏิรูปเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่  
(reconstructive road to culture) ยึดถือการศึกษาเพื่อปฏิรูปสังคม   มีหลักการส าคัญ 6 ประการ 
คือ 1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ การส่งเสริมให้โรงเรียนมีบทบาทในการปฏิรูปสังคม  
2) การศึกษาจะต้องมีพันธกิจในการเสริมสร้างระเบียบสังคมใหม่ ที่สอดคล้องกับสภาพการณ์
ทางสังคมและเศรษฐกิจของโลกในยุคปัจจุบัน   3) สังคมใหม่จะต้องเป็นสังคมประชาธิปไตยที้
แท้จริง โดยที่สถาบันและทรัพยากรทั้งหลายอยู่ในความควบคุมของประชาชน  4) โรงเรียนควรจะ
เน้นอนาคตมากกว่าปัจจุบัน  เพื่อเตรียมเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีส าหรับสังคมในอนาคต  5) การ
จัดการศึกษาควรจะอาศัยผลการวิจัยค้นคว้าทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น 6) การ 
ศึกษาตกอยู่ใต้อิทธิพลของพลังทางสังคมและวัฒนธรรม  การศึกษาจึงต้องมุ่งสร้างสัจการแห่งตน
และสังคม การจัดการศึกษาตามแนวทฤษฎีนี้ มีลักษณะดังนี้ 

4.1 หลักสูตร เกี่ยวกับสภาพและปัญหาของสังคมในปัจจุบัน  โดยเน้นในวิชาสังคม
ศึกษา 

4.2 บทบาทของสถานศึกษา  โรงเรียนจะมีบทบาทจริงจังต่อสังคม  มีส่วนในการรับรู้
ปัญหาของสังคม  ร่วมแก้ปัญหาของสังคม  และส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งสร้างสังคมใหม่ที่ 
เหมาะสม ถูกต้องเป็นธรรม และเป็นประชาธิปไตย 

4.3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอนจะคล้ายคลึงกับ
ปรัชญาพิพัฒนนิยม คือ ให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง  ลงมือท าเอง  มองเห็นปัญหาและเข้าใจเรื่องราว
ต่างๆ ด้วยตนเอง วิธีการเรียนรู้ อาจใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ( scientific method) วิธีการของ
โครงการ (project method) วิธีการแก้ปัญหา ( problem–solving method) แต่ในขณะเดียวกันก็
ยังอาศัยวิธีการของประวัติศาสตร์ ( historical method) และวิธีการปรัชญา ( philosophical 
method) เพื่อให้การศึกษาปัญหาต่าง ๆ เป็นไปอย่างกว้างขวางรัดกุม ถูกต้อง และสมบูรณ์ที่สุด 

4.4 บทบาทของผู้สอน ครูจะต้องเป็นนักบุกเบิก เป็นนักแก้ปัญหา สนใจเรื่องของ
สังคมและปัญหาของสังคมอย่างจริงจัง  ครูจะต้องแนะน าให้ผู้เรียนรู้จักรวบรวบ สรุป วิเคราะห์
ปัญหาและมีความเป็นประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดพิจารณาแก้ปัญหา
ต่าง ๆและต้องเห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทัศนะและหลักการ 

4.5 บทบาทของผู้เรียน  เด็กจะได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักในคุณค่าของสังคม ได้
เรียนรู้วิธีการท างานร่วมกันเพื่อเป้าหมายในการแก้ปัญหาของสังคมในอนาคต  
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การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีนี้ เน้นให้ผู้เรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ของสังคมและเน้นกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อการเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมประชาธิปไตย 

 

5. การผสมผสานทฤษฎีการศึกษา 
การผสมผสานทฤษฎีการศึกษา สามารถท าได้หลายวิธีโดยทั่วไปจะใช้วิธี

ผสมผสาน โดยเลือกสรรหลักการที่ดีของหลายทฤษฎีที่พอจะประมวลเข้าด้วยกันได้โดยไม่ขัดแย้ง
กัน มาใช้เป็นแนวการจัดการศึกษา  การจัดการเรียนการสอนตาม แนวทฤษฎีนี้ จึงเป็นการน าเอา
วิธีการจัดการเรียนการสอนมากกว่าหนึ่งทฤษฎีมาผสมผสานหรือบูรณาการกันนั่นเอง  

การจัดการศึกษาในประเทศไทย  เป็นการจัดตามแบบตะวันตก โดยประยุกต์หลักการ 
ศึกษาตามแนวตะวันตกมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ในบางยุคสมัยจัดการศึกษาโดยมี
แนวโน้มไปทางทฤษฎีการศึกษาสารัตถวาท บางสมัยก็ใช้ทฤษฎีการศึกษาบูรณวาท  ภายหลังจาก
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย  พบว่า ทฤษฎีการศึกษาพิพัฒนวาทมีอิทธิพลต่อการจัดการ  
ศึกษาไทยเป็นอย่างมาก  
 

ทฤษฎีทุนสังคมและเครือข่ายทางสังคม 
แนวคิดทุนทางสังคมในประเทศไทย เริ่มปรากฏขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ภายหลังจากที่ได้มี

การจัดต้ังส านักงานกองทุนเพื่อสังคม ( SIF) โครงการของกองทุนเพื่อสังคมดังกล่าว  ท าให้
สังคมไทยหันกลับไปมองคุณค่าที่เคยมีอยู่เป็นทุนเดิม และถูกมองข้ามไป รวมทั้งสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคล เช่น ความมีน้ าใจ ความเอื้ออาทร การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน รวมไปถึงสิ่งที่ได้รับ
การถ่ายทอดมาจากบรรพชน เช่น ภูมิปัญญา ประเพณี ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน 
รวมทั้งสิ่งที่เป็นศักยภาพในการพัฒนาของชุมชน   เช่น   ผู้น า กลุ่ม องค์กรประชาชน เครือข่าย  
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว  ก่อให้เกิดการฟื้นฟูทุนทางสังคมที่มีอยู่และเริ่มสูญหาย   ให้มีการน า
กลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในระดับชุมชน    นอกจากน้ัน ค าว่าทุนทางสังคมในประเทศไทย 
ได้ถูกน ามาใช้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในหมู่นักสังคมวิทยา นักเศรษฐศาสตร์ สถาบัน 
นักวิชาการ ปัญญาชน โดยพูดถึงทุนทางสังคมสะสมเอาไว้มากและเรียกร้องให้มีการส่งเสริมการ
ลงทุนในทุนทางสังคมให้มาก (ฉวีวรรณ สายบัว , 2546 : 6) เพื่อสร้างความเข้าใจทุนทางสังคมให้
กระจ่างชัด จึงได้สรุปรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ ประกอบด้วย ความหมายทุนทางสังคม 
ประเภทของทุนทางสังคม ความส าคัญของทุนทางสังคม  ลักษณะเด่นของทุนทางสังคมของไทย   
ประโยชน์ของทุนทางสังคม และมิติต่างๆ ของทุนทางสังคม 

 

www.ssru.ac.th



 20 

ความหมายทุนทางสังคม   
 ความหมายของ  “ทุนทางสังคม ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า  “social capital“ การใช้ค า
ในทางภาษาไทยนั้นเรียกแตกต่างกันไป  เช่น ทุนทางสังคม ทุนสังคม   ทุนของสังคม   ต้นทุนทาง
สังคม    โดยในประเทศไทยมีการใช้ค าที่สับสนระหว่างค าว่า  “ทุนทางสังคม ” กับ “ต้นทุนทาง
สังคม” และค าที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือ  ทุนทางสังคม  ส่วนค าว่า “ต้นทุนทางสังคม ” จะใช้ค า
ในภาษาอังกฤษว่า  “Social Cost”  ซึ่งหมายถึงต้นทุนที่ใช้แล้วไม่สามารถที่จะเรียกคือมาได้ แต่
ทุนทางสังคมนั้นถือว่าเป็นทุนที่มีอยู่หรือสามารถท าให้เพิ่มขึ้น หรือท าให้ลดลงได้ แต่จะไม่ใช่ทุนที่
เมื่อน าไปลงทุนแล้วหมดไปเหมือนกับต้นทุนทางสังคม (ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, 2547 : 59) 

ค าว่าทุนทางสังคม เกิดขึ้นจากการรวมตัวช่วยคิดร่วมท าบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ 
สายใยความผูกพันและวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยผ่านระบบความสัมพันธ์ในองค์ประกอบ
หลัก ได้แก่ คน สถาบัน วัฒนธรรม และองค์ความรู้ ซึ่งจะเกิดเป็นพลังในชุมชนและสังคม 
(ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,2549) ทุนทางสังคมจึง ความหมายถึง 
ความสัมพันธ์ทางสังคมหรือโครงสร้างทางสังคมที่เราสามารถเรียกเอาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
จากมันได้   ตัวอย่างของทุนทางสังคมที่มักถูกกล่าวถึง คือ ความเชื่อถือไว้วางใจกัน ( Trust) 
เครือข่าย ( Network) สถาบัน ( Institution) ซึ่งทุนทางสังคมดังกล่าวเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกัน การท ากิจกรรมร่วมกัน และยิ่งมีมากเท่าจะเป็นผลดีเพราะท าให้เกิดการเรียนรู้ การรับรู้ 
และการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ส่งผลให้เกิดคุณค่าบางอย่างที่สามารถยึดโยงและ
ยอมรับร่วมกันขึ้น  
 นิธิ เอียวศรีวงศ์  (2541 : 6) กล่าวถึงทุนทางสังคมว่า  ทุนทางสังคมของคนไทยไม่ใช่มี
ความหมายเพียงแต่คุณภาพของคนในสังคมที่มีอนามัยดี  การศึกษาดี  และมีสมรรถภาพในการ
ผลิตเท่านั้น   คนไทยยังมีทุนทางสังคมอีกมากมายเพียงแต่ว่าทุนทางสังคมเหล่านั้นไม่ได้ โอกาส
พัฒนาปรับเปลี่ยนให้ก้าวหน้าตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   ทุนทางสังคมดังกล่าว  
ประกอบด้วย 1) ความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวและเครือญาติและกับผู้อ่ืนในชุมชน  เช่น    
แรงงานคืนถิ่น ต้องอาศัยครอบครัวและเครือญาติในการด ารงชีวิต  2) ความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้
จากครอบครัวและชุมชน  สามารถปรับและเป็นส่วนสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
สมัยใหม่ได้  3) ความรู้พื้นที่บ้านเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  สมุนไพร หมอพื้นบ้าน   4) การรวมกลุ่ม
เป็นองค์กรประชาชนในชุมชน เช่น กลุ่มเหมืองฝาย  กลุ่มสัจจออมทรัพย์  กลุ่มดูแลรักษาป่าชุมชน   
5)  การมีความสุขจากความสงบและความสันโดษ  6) การมีเศรษฐกิจที่หมุนเวียนอยู่ในชุมชนเช่น  
การจ้างงาน การบริโภคทรัพยากรในชุมชน 
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ประเวศ วะสี  (2542 : ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายทุนทางสังคมว่าหมายถึง  การท่ีคนมา
รวมกันเอาความดีมารวมกัน  เอาความรู้มารวมกัน  เรียกว่าเกิดทุนทางสังคมซึ่งน าไปสู่พลังทาง
สังคมที่แก้ปัญหาต่างๆ ได้ทุกอย่าง  

ดาเรศ  ชูยก (2549 :11) กล่าวว่า ทุนทางสังคม คือ  ความสัมพันธภาพที่ดี  เอื้ออาทร
ช่วยเหลือ  ความร่วมมือร่วมใจ  บนพื้นฐานจิตสาธารณะอันเป็นกระบวนการทางสังคมในทิศ
ทางบวก คือ ช่วยเหลือบูรณาการ  ผสมผสานกัน  ซึ่งแตกต่างจาก อานันท์   กาญจนพันธ์  (2541)  
ที่กล่าวว่า ทุนทางสังคมมีความส าคัญต่อการพัฒนาสังคม ด้านการสังเคราะห์  การเพิ่มโอกาส
การพิทักษ์สิทธ ิ ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี 

เสรี  พงศ์พิศ ( 2546 : ออนไลน์) ให้ความหมายทุนทางสังคม ว่าหมายถึงทุนสังคม 2 
อย่าง อย่างแรกคือระบบคุณค่าที่ร้อยรัดผู้คนเข้าด้วยกัน ให้อยู่ในครอบครัว ชุมชน เป็นกฎเกณฑ์
จารีตประเพณี วิถีปฏิบัติของชุมชนเชื่อมโยงคนกับธรรมชาติ เชื่อมโยงกับคนอ่ืนๆ เป็นพี่เป็นน้อง
เป็นกลุ่มเป็นก้อน ทุนทางสังคมเป็นคุณธรรมต่างๆ ความไว้ใจกัน ความเอื้ออาทรต่อกัน การ
พึ่งพาอาศัยกัน เป็นพรหมวิหารสี่ที่ท าให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  อย่างที่สอง คือ ทุนทางสังคม
เป็นรูปธรรมที่มีคุณค่าดีงาม ร้อยรัดจัดระเบียบให้ปรากฎออกมาเป็นสถาบันครอบครัว สถาบัน
ชุมชน สถาบันหมู่บ้าน สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ชมรม สมาคม เครือข่าย ที่รวม
เอาผู้คนเข้ามาร่วมกันด้วยวัตถุประสงค์บางประการ และด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

จากการสังเคราะห์ความหมายของทุนทางสังคมดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า หมายถึง สิ่ง
ดีๆ ที่มีคุณค่าอยู่ในตัวมนุษย์ ประกอบด้วย การมีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาด รอบรู้ มีสุขภาพร่าง
การแข็งแรง สุขภาพจิตใจดี ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข พึ่งพาอาศัย เคารพนับถือซึ่งกัน
และกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน มีเครือข่ายความร่วมมือ มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมและปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ผสมผสานวัฒนธรรมใหม่กับ
วัฒนธรรมด้ังเดิม  
 

ประเภททุนทางสังคม 
 ทุนทางสังคมแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ทุนทางสังคมภายใน ( cognitive social 
capital) และทุนทางสังคมภายนอก ( structural social capital) ทุนทางสังคมภายในมีลักษณะที่
เป็นนามธรรม ซึ่งประเมินได้ยาก เพราะเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของบุคคล ทุนทางสังคมแบบน้ีจะ
เกี่ยวโยงกับเรื่องของความรู้สึกนึกคิด จิตใจ ความเชื่อ ทัศนคติ เช่น ความเชื่อถือไว้วางใจกัน  
(Trust) คุณค่าร่วมกัน ( Share values) ความเกื้อกูลกัน ( Reciprocity) ส่วนทุนทางสังคม
ภายนอกมีความเป็นรูปธรรม สามารถมองเห็นและจับต้องได้  เช่น แหล่งทรัพยากร คน ทรัพย์สิน 
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อาคารสถานที่  องค์ประกอบที่ส าคัญของทุนทางสังคมคือทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม ทุนภูมิปัญญา 
และทุนสถาบัน ส านักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ( 2546 : 2) อธิบายลักษณะส าคัญของทุน
ทางสังคมด้านทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม ทุนภูมิปัญญา และทุนสถาบัน สรุปได้ดังนี้ 

1. ลักษณะส าคัญของทุนมนุษย์ ประกอบด้วย การมีสมรรถนะในความรอบรู้ มี
สติปัญญาเฉลียวฉลาด มีไหวพริบ มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นพิเศษ ปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับและ ระเบียบวินัย  มีคุณธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีในการท างาน และ
ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม   

2. ลักษณะส าคัญของทุนวัฒนธรรม ประกอบด้วยความมีคุณธรรม การอนุรักษ์ฟื้นฟู
วัฒนธรรมไทย ยึดถือปฏิบัติสืบทอดประเพณีทั้งในระดับชาติ ระดับองค์กร ชุมชนและครอบครัว 
อย่างรู้คุณค่าและพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ความจิตส านึกสาธารณะ 

3. ลักษณะส าคัญของทุนภูมิปัญญา ประกอบด้วยสิ่งที่ดีๆ มีคุณค่า เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นภูมิปัญญาไทย เป็นภูมิปัญญาสากล เป็นองค์ความรู้ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล เป็น
ความรู้ที่น าไปสู่การสืบทอดขยายผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน น าไปสู่การพัฒนา
ต่อยอดเป็นประโยชน์ต่อบุคคล ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง  

4. ลักษณะส าคัญของทุนสถาบัน ประกอบด้วย ความอบอุ่นของสถาบันครอบครัว การ
มีเครือข่ายสถาบันการศึกษา สถาบันการเมืองที่มีคุณภาพ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
รวมทั้งองค์กรที่จัดต้ังขึ้นเพื่อสร้างคุณประโยชน์ เป็นองค์กรชุมชน ชมรม มูลนิธิ สโมสร และ
สมาคมวิชาชีพ  
 

ความส าคัญของทุนทางสังคม  
ส านักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ( 2546 : 2) ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนา

ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย การประเมินทุนทางสังคมของ
ไทย การปรับเปลี่ยนสังคมไทย และกรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา ทุนทาง
สังคมที่ควรรักษาฟื้นฟูและสร้างขึ้นใหม่  โดยมีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้   

1. การปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศน์ของผู้บริหาร ผู้วางแผนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ให้มี
ทัศนคติในเชิงสร้างสรรค์  มีโลกทัศน์กว้าง  โดยค านึงถึงความหลากหลายของทุนทางสังคมที่มีอยู่
ในแต่ละพื้นที่  และค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ  ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  และเน้นการด าเนินการในลักษณะทางสายกลาง  โดยหลีกเลี่ยงการด าเนินงานใน
ลักษณะ “สั่งการ” และ การก าหนดรูปแบบเดียวท่ีตายตัว 
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2. การรักษา  ต่อยอด ฟื้นฟู พัฒนาทุนทางสังคมที่ดีอยู่แล้ว  ควบคู่กับการสร้างทุนทาง
สังคมใหม่ๆ และการหาทางลดค่านิยมหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

3. การหาทางผสมผสานทุนทางสังคมที่มีอยู่เข้ากับสิ่งดีๆ  ที่เกิดใหม่อย่างเหมาะสม  
และผสมผสานการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมเข้ากับการพัฒนาทุกด้าน 

4. การใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคม ต้องมีความสมดุลระหว่างการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยต้องระมัดระวังมิให้ทุนทางสังคม
เป็นเพียงเครื่องมือในการแสวงหารายได้หรือเพิ่มสรรถนะทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

5. การปฏิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย  โดยมีกุศโลบายท่ีเหมาะสม  แต่ละ
พื้นที่และหรือแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  ต้ังแต่การระดมความคิด การรวมตัวกันจัดท ายุทธศาสตร์  การ
ร่วมกันปฏิบัติการสร้างเครือข่ายในทุกสาขาอาชีพ  ในลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  (change 
agent) การสร้างสภาพแวดล้อมให้ทุนทางสังคมเจริญงอกงามและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา  
โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายมีความรู้    ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทุนทางสังคมและการสร้าง
จิตส านึกให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความส าคัญ ความจ าเป็นที่จะต้องร่วมกันพัฒนา และใช้ประโยชน์
จากทุนทางสังคมอย่างเหมาะสมในทุกขั้นตอน  

สถาบันการศึกษาเป็นทุนทางสังคมที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นแหล่งบ่มเพาะหล่อหลอม
อย่างมีระบบในการพัฒนาคนในฐานะเป็นทุนมนุษย์ของประเทศ การจัดการศึกษาท้องถิ่นที่ไม่
ค านึงถึงพื้นฐานทางวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่หลากหลาย   ไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภาษา และอาชีพ ท าให้ผู้คนเหล่านั้นได้รับการศึกษาที่เป็นมาตรฐานเดียว ซึ่งไม่
สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่และภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษ ย่ิงมีการศึกษาสูงก็ย่ิงท าให้
เกิดความรู้สึกแปลกแยก รังเกียจรากเหง้าของตัวเอง พอกพูนความทะเยอทะยานที่จะแสวงหา
ความส าเร็จ ชื่อเสียง และค่านิยมทางสังคมเมืองหลวง   นิยามการสร้างค่านิยมความเป็นไทยจึง 

ปัจจุบันวัฒนธรรมพื้นเมืองและภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องดิ้นรนเพื่อการรักษาสืบต่อคุณค่า
ให้คงอยู่ หากมองให้กว้างขึ้นถึงค่านิยม การตะเกียกตะกายเพื่อไปศึกษาไขว่คว้าปริญญาจาก
ต่างประเทศด้วยขาดซึ่งความเข้าใจและเห็นคุณค่าของรากฐานวัฒนธรรมของตนเองอย่างลึกซึ้ง 
ค่านิยมดังกล่าวเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของแนวโน้มการถูกกลืนทางวัฒนธรรมที่พบเห็นได้อย่างเด่น
ชัดเจน   คุณค่าของรากฐานทางภูมิปัญญาอันหลากหลายให้ผู้คนในแต่ละท้องถิ่น แต่ละชุมชน
เกิดความเข้าใจ ความรัก ความหวงแหนในรากเหง้า ตลอดจนคุณค่าและศักด์ิศรีความงดงามของ
ความเป็นมนุษย์ที่สั่งสมและสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ การศึกษาในลักษณะนี้เป็นการศึกษา
เพื่อเข้าใจตนเองและเข้าใจเพื่อนมนุษย์ ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บนพื้นฐานของ
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ความรัก และหวงแหนในคุณค่าของภูมิปัญญาอันหลากหลาย   จนเกิดเป็นภาพของการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงและเปิดกว้างอย่างแท้จริง 

 

ลักษณะเด่นของทุนทางสังคมของไทย 
ทุนทางสังคมในประเทศไทย มีความหมายแตกต่างหลากหลาย  ขึ้นอยู่กับมุมมองในมิติ

ต่างๆ ของบุคคล  โดยทั่วไปทุนทางสังคมมักจะถูกมองผ่านแนวคิดเรื่องชุมชน ในฐานะที่จะเป็น
พลังประสานความร่วมมือ  โดยใช้ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นทุนส าคัญเพื่อการด าเนินชีวิต  
สังคมไทยมีทุนทางสังคมที่โดดเด่นและเป็นพลังขับเคลื่อนให้ชุมชน สามารถสร้างความเข้มแข็งให้
ตนเอง  เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาภายในชุมชน  น าไปสู่การพึ่งตนเอง ลักษณะเด่นของทุนทาง
สังคมไทย มีดังต่อไปนี้  
 1.  ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันของคนในสังคม 
 2.  สมัครสมาน รักใคร่ กลมเกลียวกัน 
 3.  สังคมมีการเรียนรู้ มีเหตุผล และปรับตัวเสมอ 
 4.  คนในสังคมนิยมสร้างความดีแก่ส่วนรวม 
 5.   สถาบันชุมชน/องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 6.  มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
 7. ผู้คนมีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วมมีจิตใจสาธารณะ 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกส่วนของโลก
ระบบทุนนิยมซึ่งเป็นกระแสหลักได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างสังคมและชุมชนเป็นอย่างมาก  ทั้งนี้
ย่อมจะมีผลกระทบต่อทุนทางสังคมตามไปด้วย สมศักด์ิ  ศรีสันติสุข, (2549: 28) แต่โดยที่ทุนทาง
สังคมในสังคมไทยไม่ได้เป็นพื้นฐานของทุนนิยมแบบตะวันตก  จึงท าให้เกิดปัญหาและ ความ
ขัดแย้งขึ้นในสังคมไทยอยู่เนืองๆ   เช่น  ระบบทุนนิยมย่อมจะท าลายระบบวัฒนธรรมชุมชนเกิด
กระแสของการต่อต้านจากแนวคิดหลักของวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานของทุนทางสังคมใน
สังคมไทย ทุนทางสังคมกับกระแสการพัฒนาของโลกาภิวัฒน์ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ รวมทั้งทุนทางสังคมที่อาจจะผันแปรไปสู่การพัฒนาทุนทางสังคมในแนวใหม่ตามกระแส
ของตะวันตก  

ทุนทางสังคมเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้หล่อหลอมสั่งสมขึ้นมาเกิดเป็นบรรทัดฐาน  วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ฯลฯ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทุนขั้นพื้นฐานของสังคมที่ช่วยเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนา
ทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  และสิ่งแวดล้อม  อย่างยั่งยืน  โดยอาจกล่าวได้ว่าทุนทางสังคม
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เป็นทรัพย์สินสาธารณะที่มีค่า  ยิ่งคนในสังคมร่วมใช้  ร่วมบริโภคมากขึ้นเท่าไรก็จะยิ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์เพิ่มพูนแก่ประเทศมากขึ้นเท่าน้ัน  

 

ประโยชน์ของทุนทางสังคม 
การลงทุนทางสังคม ( social investment theory) เป็นแนวคิดทฤษฎีที่ต้ังอยู่บนพื้นฐาน

ที่ว่า การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจจะบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ต้องอาศัยทุนทางสังคมที่ส าคัญ
ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนทางวัฒนธรรม และทุนภูมิปัญญา (ประเวศ วะสี, 2544 : 65-80) 

1. ทุนมนุษย์ (human capital) เป็นทุนท่ีจะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ มี
ทักษะและความรู้ที่จะท างานให้ถึงเป้าหมายต่างๆ ร่วมกัน โดยปราศจากความขัดแย้งและ
ความเห็นแก่ตัว กระบวนการในการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพ คือกระบวนการ
ศึกษาและกระบวนการฝึกอบรม มนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.1 เป็นคนที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตเข้มแข็งมั่นคง 
1.2 เป็นคนที่มีจิตใจดี ประกอบด้วย เมตตา กรุณา และมีจิตส านึกรับผิดชอบที่ดีรู้จัก

เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นในระดับที่เป็น
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

1.3 เป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด รอบรู้ทันโลกและทันสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในโลก สามารถให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพสุจริต และสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

1.4 เป็นคนที่เคารพกฎเกณฑ์หรือกฎหมาย ระเบียบประเพณี วัฒนธรรมและ
บรรทัดฐานอันดีงามของสังคม   โดยไม่ล่วงละเมิดบรรทัดฐานเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ
ประโยชน์ของกลุ่มตน พร้อมทั้งปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป 

2. ทุนทางวัฒนธรรม ( cultural capital) ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นทุนทางสังคมที่มี
ค่ามาก  เป็นสิ่งที่จะต้องอนุรักษ์ พัฒนา และน ามาใช้ประโยชน์  จัดเป็นทุนทางสังคมอย่างแท้จริง
คนอ่ืนมาลักขโมยไม่ได้ (ประเวศ วะสี , 2544 : 66) และเป็นฐานของความงอกงามทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน ประเพณีและวัฒนธรรมถือว่าเป็นมรดกทางสังคม ซึ่งได้รับการสะสมมานานและมี
บทบาทในการหล่อหลอมผู้คนในสังคมให้เป็นปึกแผ่น วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการต่อสู้เพื่อให้
พ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมหล่อหลอมเอาทุกสิ่งทุกอย่างในสังคม  ทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม การพัฒนาด้านต่างๆ  จะประสบความส าเร็จขึ้นมาได้จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกคนในชุมชน ปัจจัยที่ช่วยในการรวมกลุ่มของประชาชนได้อย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืนก็คือ ปัจจัยทางด้านประเพณีและวัฒนธรรม ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องรู้จักพัฒนา
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และใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรม  ซึ่งประชาชนในชุมชนได้ช่วยกันลงทุนรักษาและพัฒนาให้อยู่รอด
ด้วยความต้ังใจ วัฒนธรรมช่วยให้มนุษย์มีความสัมพันธ์กันเชิงร่วมมือและสร้างสรรค์ เป็น
เครื่องมือส าหรับการพัฒนาสังคมเป็นอย่างดี 

3. ทุนภูมิปัญญา องค์ความรู้และภูมิปัญญาประกอบด้วยความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
ทรัพย์สินทางปัญญา ประสบการณ์ของผู้คน ฐานข้อมูลของศูนย์บริการความรู้ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่
ข้อมูลหรือข่าวสาร แต่ความรู้และภูมิปัญญารวมเอากระบวนการสร้างสรรค์  กระบวนการเสาะ
แสวงหา  กระบวนการใช้สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และวิธีการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน  องค์ความรู้
และภูมิปัญญาจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มความรู้เปิดเผย  ( explicit knowledge) เป็นความรู้ที่มี
ในหนังสือ เอกสาร สิ่งตีพิมพ์  กลุ่มความรู้แฝง ( latent knowledge) เป็นความรู้ที่แฝงอยู่ใน
กระบวนการท างาน และฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรมขององค์กรหรืออยู่ในกฎเกณฑ์ กติกา ของ
หน่วยงาน และกลุ่มความรู้ฝังลึกในตัวบุคคล ( tacit knowledge) เป็นความรู้ ความนึกคิด ความ
เชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานของมนุษย์ เป็นความรู้ที่มีพลังสูงสุดแต่อาจน ามาใช้
น้อยที่สุด (ประเวศ  วสี, 2544, หน้า 66)  

ทุนภูมิปัญญาที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการสั่งสมถ่ายทอดเรียนรู้มาจาก
ครอบครัวชุมชนท้องถิ่น เป็นภูมิปัญญาที่เคลื่อนไหวพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ และ
ไม่ปฏิเสธการน าเอาความรู้สมัยใหม่มาเชื่อม แต่เป็นการเชื่อมอย่างเหมาะสมโดยเอาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นหลัก เพราะถือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ในตัวบุคคลทุกคน ความส าคัญดังกล่าวต้อง
ได้รับการปลูกฝังให้บุคคลมีความภาคภูมิใจในสติปัญญาของตนและของชุมชนท้องถิ่น  

ค าว่า “ทุนทางสังคม” ก าลังได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับว่า มีความจ าเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับกรณีของประเทศไทย แม้ว่า
การพัฒนาจะประสบผลส าเร็จในหลายๆ ด้าน  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ขณะเดียวกันก็
เกิดปัญหาสั่งสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ท าให้การพัฒนามีลักษณะที่ไม่เข้มแข็ง ไม่สมดุล ไม่ยั่งยืน และไม่
เป็นธรรม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลท าให้การพัฒนากระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย หากมีการ
พัฒนาทุนทางสังคมและน ามาใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด ก็จะมีส่วนช่วยท าให้การพัฒนา
ประเทศไทยมีความยั่งยืน ประชาชนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547 : ออนไลน์) เสนอว่า การพัฒนาทุนทางสังคมเป็นเรื่อง
หนึ่งที่สมควรผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยได้เสนอความคิดเกี่ยวกับ “ทุนทางสังคม” 
ประกอบด้วยทุนที่เป็นสถาบัน ทุนทางปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม ทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ มี
ความรู้ สติปัญญาและทักษะ มีคุณธรรม มีวินัย และความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีในการท างาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม ทุนที่เป็น
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สถาบัน ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันการเมือง รวมทั้ง
องค์กรที่ต้ังขึ้นมา เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ ทุนทางภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม ครอบคลุมถึงระบบคุณค่า เช่น คุณธรรม วินัย จิตส านึกสาธารณะ วัฒนธรรมไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

 

มิติต่างๆ ของทุนทางสังคม 
ทุนทางสังคมได้ถูกก าหนดให้เป็นจุดเน้นหลักในการพัฒนาสังคมประเทศชาติ แม้จะมี

ความส าเร็จตามเป้าหมายของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งประเมินด้วยอัตราการเจริญเติบโต แต่
มักจะมีปัญหาทางด้านสังคม คือ มีช่องว่างระหว่างคนรวยคนจน จ านวนคนจนมีปริมาณเพิ่มขึ้น 
มีปัญหาสังคม มีปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาจากมลภาวะเป็นพิษมากขึ้น   
ปัญหาดังกล่าวนักพัฒนา นักวางแผน และนักวางนโยบาย จึงหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนา
ทุนทางสังคมมากขึ้น  ความเคลื่อนไหว  เรื่องทุนทางสังคมจึงก าเนิดขึ้น  โดยมี ความพยายาม  
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความหมาย ขอบเขต บริบทของทุนทางสังคม และการวัดทุนทางสังคมใน
มิติต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. มิติทุนทางสังคม 3 มิติ แบบ Robert Putnum   
2. มิติทุนทางสังคม 4 มิติ แบบ OECD และมิติทุนทางสังคม 5 มิติแบบ Onyx & Bullen   
3. มิติทุนทางสังคม 6 มิติ แบบ Nara   
4. มิติทุนทางสังคม 8 มิติ แบบ SCS 
5. มิติทุนทางสังคม 6 มิติ แบบ Winter  
6. มิติทุนทางสังคม 5 มิติ แบบ ON 
7. มิติทุนทางสังคม 5 มิติ แบบ SCCBS    

 

1. มิติทุนทางสังคม 3 มิติ แบบ Robert Putnum 
  โรเบริต์ พุทนัม ( Robert Putnum, 1993) สรุปทุนทางสังคมว่าเป็นกลไกที่เป็น
คุณสมบัติพิเศษขององค์กรทางสังคม ได้รับการยอมรับในการอ้างอิงทางวิชาการในระดับสูงของ
นักวิจัย นักบริหาร นักพัฒนา และนักวางแผน โดยเสนอมิติทุนทางสังคม 3 มิติ คือ ความสัมพันธ์
อันดียิ่งของเครือข่าย (network quality)ความสัมพันธ์กันตามบรรทัดฐาน ( norms of reciprocity) 
และการมีความเชื่อถือหรือการไว้เนื้อเชื่อใจ บนพื้นฐานของความพร้อมของการประสานงานและ
การร่วมมือกันเพื่อผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน นอกจากน้ันยังเสนอว่าหากใช้ทุนทางสังคมควบคู่
ทุนมนุษย์และทุนทางกายภาพ จะเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาที่
ยั่งยืน  ดังแผนภาพที่ 2.1 
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แผนภาพที่ 2.1 มิติทุนทางสังคม 3 มิติ แบบโรเบริต พุทนัม (Robert Putnum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : Putnum,R.D. (1993 : 4-13). ’The prosperous community: social capital and public 

life’  in the American Prospect.   
 
 

2. มิติทุนทางสังคม 4 มิติ แบบ OECD และมิติทุนทางสังคม 5 มิติ แบบ Onyx
และ Bullen 

ข้อสรุปในรายงานของ OECD เรื่อง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชาติเกี่ยวกับทุนทาง
สังคมว่า เป็นการมีส่วนร่วม และร่วมมือกันท างานตามบรรทัดฐานของสังคมสอดคล้องตามค า 
นิยาม รวมทั้งความเข้าใจในการท างานภายในกลุ่ม ( OECD, 2001) และมีมิติในการวัดทุนทาง
สังคม 4 ด้าน คือ 1) การมีส่วนร่วมทางการเมือง 2) การมีบทบาทในชุมชน 3) การเป็นเครือข่าย
ของข้อมูลทางสังคม 4) การมีความเชื่อถือ มีบรรทัดฐานทางสังคม และการลงโทษทางสังคม   ดัง
แผนภาพที่ 2.2  และมิติทุนทางสังคม 5 มิติ แบบ Onyx และ Bullen และแผนภาพที่ 2.3 มิติทุน
ทางสังคม 4 มิติ แบบ OECD 

 
 

ความสัมพันธ์อันดีของเครือข่าย 
Network Quality 

1 

ความสัมพันธ์กันตามบรรทัดฐาน 
Norms of reciprocity 

 

2 
3 

ความ
เชื่อถือ 
Trust 
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แผนภาพที่ 2.2 มิติทุนทางสังคม 5 มิติ แบบ OECD   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ที่มา : OECD. (2001). The role of Human and Social Capital. Center for Educational 
Research and  Innovation. 

 
 

แผนภาพที่ 2.3 มิติทุนทางสังคม 5 มิติ แบบ Onyx & Bullen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : Onyx และBullen (2000 : 23-24). ใน Measuring Social Capital in Five Community 

อ้างใน The Journal of Applied Behavioral Science,Vol.No.1,   

4 มิต ิ

Social Capital 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

(Political participation) 

ความเชื่อถือ  
บรรทัดฐาน และ  

การลงโทษทางสังคม  
(trust norms and 

sanctions) 

การมีบทบาทใน

ชุมชน (Community 

involvement 

1 

การเป็นเครือข่ายข้อมูลทางสังคม 

(Informal networks Sociability) 

2 

3 

4 

ความสัมพันธ ์
ซึ่งกันละกัน 

ความเชื่อถือ 

เอื้อเฟื้อ 
แบ่งปันตาม
บรรทัดฐาน 

 ผู้น าสังคม 

เครือข่าย 

1 

2 

3 

4 

5 
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3. มิติทุนทางสังคม 6 มิติแบบ Nara 
 มิติทางสังคมที่หลากหลายของพฤติกรรมสังคมเป็นพื้นฐานและองค์ประกอบ หรือ
เครื่องชี้วัดของทุนทางสังคม ซึ่งเป็นผลงานของสถาบันธนาคารโลก ( World Bank Institute) ที่ได้
ให้นักวิชาการวิเคราะห์ เพื่อการปรับปรุง และพัฒนากิจการหรือโครงการธนาคารของประเทศ
สมาชิก ดังแผนภาพที่ 2.4 
 
แผนภาพที่ 2.4 มิติทุนทางสังคม 6 มิติ แบบ Nara และคณะ 
 

 
 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Nara Dudwick และคณะ. (2006). Analyzing Social Capital in Context : A 

Quite to Using Qualitative Methods and Data. The International Bank for 
Reconstruction and Development/ The World Bank. U.S.A : Washington, D.C. 

กิจกรรม 
ประมวลและ
ความร่วมมือ 

 

พลังทางสังคม 

และกิจกรรม

ทางการเมือง 

 ความเหนี่ยวมั่น          

ทางสังคม 

 

ข้อมูลและ           

การสื่อสาร 

ความเชื่อและ

ความมั่นคง 

 

กลุ่มและ 
เครือข่าย 

 

 

6 มิติของ 

ทุนทางสังคม 

(Social Capital) 

 

1 

6 2 

3 

4 

5 
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4. มิติทุนทางสังคม 8 มิติ แบบ SCS 
 มิติทุนทางสังคม 8 มิติ แบบ SCS ค้นพบโดยองค์กรการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ 
สังคม สถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชน ประเทศออสเตรเลีย ได้ให้
ความส าคัญกับทุนทางสังคม  เป็นแนวคิดเชิงบวกและเชิงสร้างสรรค์การพัฒนาทุนทางสังคม มี
ผลในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนา และเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย 
ความสงบ ความปลอดภัยของชุมชนและการศึกษา ส่งผลให้เกิดการวิเคราะห์สังคม ท าให้เกิด
กระบวนการวัดทุนทางสังคมมากขึ้น ดังแผนภาพที่ 2.5 
 

แผนภาพที่ 2.5 มิติทุนทางสังคม 8 มิติ แบบ SCS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : Australia Bureau of Statistics. (2002 : 12-19). Social Capital and Social wellbeing : 
World Bank Institute.  

การศึกษา ฝึกอบรม                     

การจ้างงาน 

ศิลปะ           
วัฒนธรรม กีฬา
และการพักผ่อน 

ความ ปลอดภัย     

อาชญากรรม และ

ยุติธรรมของชุมชน 

สุขภาพ 

ครอบครัว 

ที่อยู่อาศัย การ

ขนส่ง และการ

วางแผนเมือง 

การพัฒนาสตรี 

อาสาสมัคร 
8 มิติของ 
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& 

Social wellbeing 
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5. มิติทุนทางสังคม 6 มิติ แบบ Winter  
 สถาบันครอบครัวออสเตรเลียศึกษา ( The Australia Institue of Family Studies) ได้
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะเรื่อง ชีวิตครอบครัวและทุนทางสังคม มีการศึกษา
และสังเคราะห์งานวิชาการเกี่ยวกับทุนทางสังคมของพุทนัม (Putnum) และคนอ่ืนๆ  เช่น โคลีแมน 
(Coleman, 1988), พุทแซล (Putze, 1977),นิวตัน (Newton,1977)  คณะผู้ศึกษาดังกล่าวได้สรุป
ทุนทางสังคมเป็น 6 มิติ ซึ่งแลน วินเตอร์ เสนอไว้ (Lan Winter,2002) ตามแผนภาพที่ 2.6 
 

แผนภาพที่ 2.6    มิติทุนทางสังคม 6 มิติ แบบ Winter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : Ian Winter (2002). Towards a theorized understanding of family life and social 

capital. Australian Institue of Family Studies. Working Paper No.21 
 
 
 

ลักษณะรูปแบบ แบบ
ทางการ และไม่เป็น

ทางการ ความมุ่งหมาย 
ความเป็นสังคม 
ของท้องถ่ิน 

การด ารงอยู่ด้วย
ความมุ่งมั่น 

Immediacy 

ความ
เชื่อมโยง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 6 มิต ิ
ทุนทางสังคม 
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แผนภาพที่ 2.7   มิติทุนทางสังคม 5 มิติ  แบบ ONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : Cindy-Ann Bryant and Doung Norris. (2002). Measurement of Social Capital  : The  
Canadian Experience. Paper prepared for the International Conference on the 
Measurement of Social Capital in London. 
 
 
 
 
 
 

การมีส่วนร่วมทางสังคม 

ระดับอ านาจ 

ความเข้าใจ

ของชุมชน 

เครือข่ายทางสังคม 

ความไว้วางใจ  

ซึ่งกันและกัน 

5 Themes 
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แผนภาพที่ 2.8   มิติทุนทางสังคม 5 มิติ  แบบ SCCBS 
 

 
ที่มา : Lisa Hudson and Chirs Chamman (2002). The Measurement of Social Capital in the 

United States. Paper prepared for the International Conference on the Measurement of 
Social Capital in London. 

 
จากการศึกษาสังเคราะห์มิติทุนทางสังคมข้างต้น ผู้วิจัยน ามาก าหนดขอบข่ายของทุน

ทางสังคม 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ทุนมนุษย์หรือทุนคน (human capital) ได้แก่ ส่วนของความสามารถในทางการผลิต

ทางเศรษฐกิจที่แฝงอยู่ในตัวของมนุษย์ ในรูปของความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ  
ฝีมือและสุขภาพอนามัย   

 

ประชาคม 
ในชุมชน 

 

 

การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

 

 

เครือข่ายแบบ
เป็นทางการ 

เครือข่ายแบบ
ไม่เป็น
ทางการ 

 

 

ความไว้วางใจ 

 

5 Themes 
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2. ทุนภูมิปัญญา เป็นความรู้ความเข้าใจและทักษะความสามารถในระดับสติปัญญา
ของมนุษย์  มีความสามารถในการคิดเป็น วิเคราะห์เป็น และน าไปสร้างมูลค่าเพิ่ม   

3. ทุนทางวัฒนธรรม  เป็นความเชื่อความศรัทธาในการมองโลก การด ารงชีวิต และ
ค่านิยมของคน การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มีการผลิตซ้ าและสืบทอดต่อๆ กันมา หรือการปลูกฝัง
ลักษณะอุปนิสัยและรสนิยมอันละเมียดละไมให้แก่ทายาทของกลุ่มสังคมบางกลุ่ม  เพื่อแยกตัว
เองออกจากกลุ่มอ่ืน  และสามารถรักษาสถานภาพและทรัพย์สมบัติที่กลุ่มของตนครอบครองอยู่  
หรือปลูกฝังรสนิยมสุนทรีย์คุณค่าทางจริยธรรม  ดุลยพินิจในการแยกแยะและเลือกบริโภคเพื่อให้
กลุ่มสังคมบางกลุ่ม   เช่น  วัยรุ่น มีทุนทางวัฒนธรรมของตัวเองสูงขึ้น  หรือมองทุนทางวัฒนธรรม
ในมิติอ่ืนที่ลุ่มลึกกว่า   

จากการสังเคราะห์แนวคิดทุนทางสังคมข้างต้น พบว่า แนวคิดหรือทฤษฎีทุนทางสังคม
เป็นแนวทางน าไปสู่การ ประกอบด้วย 3 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีทุนมนุษย์ ทฤษฎีทุนภูมิปัญญา และ
ทฤษฎีทุนวัฒนธรรม รายละเอียดมีดังนี้  

1. ทฤษฎีทุนมนุษย์ 
     ทุนมนุษย์เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible) ไม่สามารถวัดเทียบค่าทางธุรกิจได้  

แต่ก็สามารถแปรสภาพให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่สามารถวัดเทียบคุณค่าออกมาได้ และหาก
สามารถเทียบคุณค่าออกมาได้ ก็สามารถวัดและจัดการกับทุนมนุษย์นี้ได้   การจัดการทุนมนุษย์  
คือ การลงทุนมนุษย์    เป็นการลงทุนในตัวบุคคล  เพิ่มศักยภาพบุคคล  เพื่อไปเพิ่มคุณค่าผลผลิต
ในรูปของการสร้างคุณค่าและการฝึกอบรม  เป็นการลงทุนทรัพย์ที่ส าคัญที่สุด บีคเกอร์  (Becker, 
2006  : 1) ได้อธิยายไว้ว่า การลงทุนทรัพยากรมนุษย์  คือ การจัดให้บุคคลได้รับการฝึกฝนและ
เรียนรู้จากภายในและภายนอกโรงเรียน  โดยพัฒนาทักษะจากการท างานเพื่อเพิ่มประสบการณ์
ให้กับผู้เรียน  เป็นการสะสมทุนมนุษย์ในตัวบุคคล  นอกจากน้ีการดูแลรักษาทางการแพทย์ยังถือ
ว่าเป็นการรักษาสุขภาพส่วนบุคคลให้สมบูรณ์ก็เป็นทุนมนุษย์ด้วย จึงอาจสรุปพัฒนาการของ
ทฤษฎีทุนมนุษย์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทุนมนุษย์ให้เกิดประโยชน์ได้ดังนี้ 

1.1 พัฒนาการของทฤษฎีทุนมนุษย์   
เทื้อน ทองแก้ว (ม.ป.ป. : ออนไลน์) อธิบายว่า ปีโก (Pigou) เป็นคนแรกที่น าค า

นี้มาเปิดประเด็นและอภิปราย  โดยกล่าวว่าทุนมนุษย์เป็นการลงทุนในตัวมนุษย์เช่นเดียวกับการ
ลงทุนทางกายภาพ จากการน าเสนอบทความชื่อ  (Investment  in Human Capital Personal 
Income Distribution) และวารสาร  The Journal of Political Economy ในช่วงต้นปี  ค.ศ.1960 
เป็นต้นมา ทฤษฎีทุนมนุษย์มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อทฤษฎีทางเศรษฐกิจ  โดยน ามาก าหนดเป็น
นโยบายทางเศรษฐกิจ และอธิบายว่านักเศรษฐศาสตร์หลายคนได้มีส่วนร่วมในการขยาย
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ความคิดเรื่องทฤษฎีทุนมนุษย์  เช่น  นักเศรษฐศาสตร์ ชาวอังกฤษชื่อวิลเลียม  เพตตี  (William 
Petty,1623–1687)และอดัม สมิธ (Adam Smith,1723–1790) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อ
แกรี่ เบคเกอร์  (Gary Becker,1930) และทีโอดอร์ซูลท์ซ (Theodore Schultz, 1902–1998) 
แนวคิดภาพรวมที่มีข้อสมมุติฐานว่า  การใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการให้การศึกษามีคุณค่า   
สมควรได้มีการใช้เงินลงทุนเพื่อที่จะได้เพิ่มรายได้ให้กับประชากร 

แนวคิดเรื่องการลงทุนมนุษย์ เทื้อน ทองแก้ว (ม .ป.ป. : ออนไลน์) อธิบายว่า เป็นทุนท่ี
น าไปปรับปรุงโครงสร้างในส่วนนโยบายของประเทศ   ในการส่งเสริมแรงงานในตลาดแรงงาน  
และการยกระดับฝีมือแรงงานโดยมีการเพิ่มการลงทุนทางการศึกษา   การฝึกอบรมแรงงาน   โดย
มุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าในทุนมนุษย์ให้  การประยุกต์แนวคิดที่รู้จักกันดีคือข้อเขียนของมินเซอร์  
(Minser) และเบคเกอร์  (Becker) ในหนังสือ “Human Capital” ตีพิมพ์ในปี ค.ศ.1968 ถือว่าเป็น
หนังสือที่น าไปใช้อ้างอิงกับทุนมนุษย์เป็นเวลาหลายปี  เบคเกอร์มีแนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย์โดย
จ าแนกเป็นสองลักษณะคือลักษณะเฉพาะ (specific) และลักษณะทั่วไป  (general) ลักษณะทุน
มนุษย์เฉพาะ เกี่ยวข้องกับทักษะหรือความรู้ที่มีประโยชน์เฉพาะคนเดียวนั้น   ในขณะทุนมนุษย์
ทั่วไปมีประโยชน์ต่อทุกคน 

จากการวิเคราะห์ทุนมนุษย์ พบว่า ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับทุนทางสังคม (social capital) 
คือ การแลกเปลี่ยนความรู้หรือทุนทางความรู้  (instruction capital) ภาวะผู้น าของบุคคล   และ
ความคิดสร้างสรรค์หรือทุนส่วนบุคคล  ( individual capital) ประยุกต์ไปสู่การด าเนินการทาง
เศรษฐกิจ  สาระส าคัญของทุนมนุษย์จึงเป็นการเพิ่มคุณค่า  น าไปสู่การเพิ่มศักยภาพบุคคล  เพื่อ
เพิ่มคุณค่าทางผลผลิต  การลงทุนหรือการเพิ่มทุนมนุษย์ สามารถด าเนินการโดยการศึกษาและ
การฝึกอบรม จากแนวคิดด้านทุนมนุษย์  บอริส กรอยส์เบอร์ก  และแอนดรู  เอนแมคลีน  และนิติน 
นอร์เรีย (Boris Groysberg Andrew N Mclean and Nitin Nohria, 2006 อ้างจากเทื้อน ทองแก้ว
,ม.ป.ป. : ออนไลน์ ) ได้สรุปแนวคิดทฤษฏีทุนมนุษย์ว่า   ทุนมนุษย์ควรก าหนดรูปเค้าโครงเป็น
รูปแบบ มีทักษะและผลลัพธ์  สามารถถ่ายโอนได้  เรียกว่า Portfolio Model of Human capital ซึ่ง
ม ี5 ลักษณะดังนี้ 

1. ทุนมนุษย์ด้านการจัดการท่ัวไป  (general management human capital) หมายถึง 
ความสามารถในการจัดการทั่วไป ซึ่งเป็นระบบการบริหารที่น าไปสู่การปฏิบัติ  ในด้านต่างๆ ได้แก่
ด้านการเงิน  เทคนิคและการจัดการทรัพยากรมนุษย์  รวมถึงภาวะผู้น า ความสามารถในการ
ตัดสินใจจัดการ  พันธกิจ  ลักษณะของการจัดการท่ัวไปสามารถถ่ายโอนได้สูง  ผู้บริหารในทุก
องค์กรเมื่อก้าวหน้าเข้าสู่ต าแหน่งผู้จัดการ  พันธกิจในองค์การใหม่ถือว่าเป็นการถ่ายโอนการ
จัดการความรู้จากที่เดิมมาสู่ที่ใหม่ เป็นการถ่ายโอนทั้งความรู้และประสบการณ์ 

www.ssru.ac.th



 37 

2. ทุนมนุษย์ด้านกลยุทธ์  (strategic human capital) หมายถึง ทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพ
หรือความสามารถด้านกลยุทธ์หรือทักษะยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน  เช่น  กลยุทธ์การลดต้นทุน               
กลยุทธ์การตลาด  กลยุทธ์การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง  (change management) ทุนมนุษย์
ลักษณะนี้สามารถถ่ายโอนไปยังองค์กรอ่ืนหรือโรงงาน  ที่มีสถานการณ์ที่เผชิญหน้าคล้ายกัน  
สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สามารถจัดการต่อไปได้ โดยใช้กลยุทธ์ขับเคลื่อนการ
ด าเนินการและมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อก าหนดกลยุทธ์ 

3. ทุนมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม  (industrial human capital)  หมายถึง ทุนมนุษย์ที่มี
ความสามารถในการเรียนรู้และถ่ายทอดรายละเอียดในการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรม  จะ
ประกอบด้วยการเรียนรู้และการสร้างหรือก าหนดกฎเกณฑ์  การให้บริการลูกค้า  การส่งมอบของสู่
งานอุตสาหกรรม  กล่าวโดยสรุปก็คือความรู้ชนิดน้ีเป็นทุนท่ีมีเหมาะส าหรับการปฏิบัติในงาน
อุตสาหกรรม 

4. ทุนมนุษย์ด้านความสัมพันธ์  (relationship human capital) หมายถึง ทุนมนุษย์ด้าน
ความสัมพันธ์ สะท้อนสมรรถภาพของผู้บริหารในการสร้างความสัมพันธ์กับทีมงานหรือเพื่อน
ร่วมงาน ช่วยให้เกิดความส าเร็จในการบริหารงานในหน่วยงานและสร้างเครือข่าย  เพื่อนร่วมกัน
ท างาน 

5. ทุนมนุษย์ด้านความสามารถเฉพาะงาน   (company specific capital)  หมายถึง 
ความรู้เกี่ยวกับงานที่ท าและวิธีการ โครงสร้างขององค์การ  วัฒนธรรมองค์การ ระบบและ
กระบวนการที่มีลักษณะเฉพาะองค์การ ทุนมนุษย์แบบนี้ถ่ายโอนไปสู่องค์กรอ่ืนได้น้อยที่สุด 

จากการสังเคราะห์ลักษณะของทุนมนุษย์  สรุปได้ว่า การแข่งขันศักยภาพของมนุษย์ใน
ด้านความรู ้เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของผลผลิตส่วนบุคคลและประเทศชาติ  ตัวอย่างที่ชัดเจนที่มีการ
ลงทุนทางมนุษย์ทั้งในเรื่องการศึกษา การฝึกอบรมและสุขภาพ ประชาชนที่มีการศึกษาดี  สุขภาพ
ดี มีความสามารถสูง  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เป็นปัจจัยที่จะน าพาประเทศไปสู่ความส าเร็จ  การ
สร้างเสริมความรู้ทางทฤษฎีทุนมนุษย์จะเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เพื่อเพิ่มทุน
มนุษย์ น าไปสู่การพัฒนาองค์กรและสังคม  ทุนมนุษย์จึงเป็นวิธีการก าหนด จัดแบ่งทักษะและ
ความสามารถของบุคคลที่น าไปใช้ในการท างาน  

1.2 การประยุกต์ใช้ทฤษฏีทุนมนุษย์ 
ทุนมนุษย์เป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ เป็นศักยภาพและความสามารถที่

น าไปสู่การปฏิบัติ  การเพิ่มทุนมนุษย์ให้เกิดความเข้มแข็งจึงมีความจ าเป็น   การเพิ่มทุนมนุษย์จึง
เป็นการเพิ่มด้านความรู้ โดยการให้การศึกษาหรือการฝึกอบรม การเพิ่มด้านศักยภาพและสุขภาพ  
คือการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย ดูแลโดยรักษาทางการแพทย์ และการเสริมสร้างสุขภาพให้
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เข้มแข็งด้วยการออกก าลังกายและกิจกรรมสันทนาการ  ทุนมนุษย์จึงประกอบด้วยความสามารถ
ของบุคคลที่เกิดจากความรู้และประสบการณ์ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ   นอกจากน้ันทุนมนุษย์
จะต้องเสริมความแข็งแกร่งด้านคุณธรรม ซึ่งถือว่าเป็นฐานส าคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์    

ทุนทางมนุษย์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสั่งสมคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน  
ประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาล ได้แก่ ความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีความเป็นธรรม  การมีส่วนร่วม
และความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความไว้วางใจได้ก็ถือว่าเป็นทุนมนุษย์  คุณธรรมถือ
ว่าส าคัญมากถ้าหากขาดความชอบธรรมทางคุณธรรมแล้ว  ความเป็นทุนมนุษย์ที่มีอยู่ก็จะสูญ
สลายไปในเวลารวดเร็ว   

ดังนั้นในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทุนมนุษย์ ทั้งในด้านการจัดการทั่วไป   ด้านกลยุทธ์  ด้าน
อุตสาหกรรม และด้านความสัมพันธ์ไปสู่ระบบในสังคม  จึงต้องลงทุน  2 ลักษณะ คือ การลงทุน
มนุษย์ของปัจเจกบุคคล และการลงทุนทางสังคม  

1. การลงทุนมนุษย์ของปัจเจกบุคคล  การลงทุนมนุษย์ของปัจเจกบุคคลนั้น เป้าหมาย
ของการลงทุน คือ  การเพิ่มขีดความสามารถในการท างาน  ซึ่งจะต้องอาศัยทั้งความรู้  ทักษะและ
คุณธรรม รวมทั้งการมีบุคลิกภาพและสุขภาพที่ดี  เป็นการลงทุนเพื่อให้คนมีคุณภาพ เป็นคนดี    
คนเก่ง และเป็นคนมีความสุข  โดยกระบวนการให้การศึกษาและฝึกอบรม  แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ มีวิธีการต่างๆ  หลากหลายวิธี ได้แก่  การพัฒนาด้วยวิธีการใช้  Competency 
Based Learning (CBL) เป็นต้น (สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ , 2549 : 63-69) เสนอการพัฒนาทุน
มนุษย์ด้วยวิธีการใช้  CBL คือ การพัฒนาความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล   (personal 
characteristic or attributes) ที่ท าให้บุคคลท างานได้ดีกว่าคนอ่ืน  เป็นการน าความรู้และทักษะ
มาท างานเป็นสมรรถนะ  (competency) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลงานของแต่ละบุคคล   การ
ลงทุนมนุษย์เป็นการลงทุนในการพัฒนาสมรรถนะของบุคคล  โดยเฉพาะสมรรถนะหลัก  (core 
competency) ที่เน้นตัวบุคคลให้สามารถปฏิบัติงานเฉพาะต าแหน่ง อันจะท าให้เกิดผลดีต่อทั้ง
องค์กร 

2. การลงทุนทางสังคม  เกิดขึ้นจากการแนวคิดที่ต้องการจะรวมคุณค่าของเครือข่ายทาง
สังคมทั้งหมด  โดยเชื่อมโยงบุคคลในสังคมนั้นๆ เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายทางสังคมเดียวกัน มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ทุนทางสังคมไม่ได้รวมกันเฉพาะสถาบัน  แต่
จะเชื่อมโยงกันระหว่างประชาชน ด้วยความร่วมเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีความเข้าใจกันและกัน  
มีความซื่อสัตย์  ความเข้าใจกัน   การแลกเปลี่ยนค่านิยมกัน  และพฤติกรรม  ที่เชื่อมโยงสมาชิก
เป็นเครือข่ายและชุมชนที่ท าให้เกิดความร่วมมือในที่สุด  โคเฮนและพลูศัก (Cohen and Prusak, 
2001 : 4)  อธิบายว่า เป็นการสร้างสังคมที่สันติสุข  การลงทุนมนุษย์จึงเป็นการลงทุนทางสังคม   
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ทฤษฎีทุนมนุษย์จึงเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า แม้ว่าจะไม่เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้  แต่ผลจากทุน
มนุษย์ได้ก่อให้เกิดทรัพย์สินที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้จ านวนมาก การลงทุนมนุษย์จึงเป็นการ
ลงทุนที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อมนุษย์  เป็นมรดก และเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับมนุษย์ สังคม และประเทศชาติ 

2. ทุนภูมิปัญญา 
 ศจ.ดร.จีระ หงศ์ลดารมภ์ (อ้างจากสุนันทา เสถียรมาศ , ม.ป.ป. : ออนไลน์) ได้กล่าว

ไว้ว่า “ทุนทางภูมิปัญญา ”(intellectual capital) หมายถึง ความสามารถในการคิดเป็น วิเคราะห์
เป็น และการน าไปสร้างมูลค่าเพิ่ม คนที่มีการศึกษาไม่สูงแต่สามารถมีทุนทางปัญญาได้ ถ้ารู้จัก
สืบเสาะแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถที่จะน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับตนเองมากขึ้น ทุนภูมิปัญญาจึงเป็นองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นได้จากการเรียนรู้ จาก
ประสบการณ์และการทดลองแล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   

2.1 การสร้างทุนภูมิปัญญา  
ทุนภูมิปัญญาสามารถสร้างให้เกิดขึ้นในบุคคลได้ สุนันทา เสถียรมาศ , (ม.ป.ป. : 

ออนไลน์) ได้อธิบายการสร้างทุนภูมิปัญญาโดยใช้วิธีการตามทฤษฎีของเดวิด เอ กาวิน ( David 
A.Gavin) ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (systematic problem solving) 
2.1.2 การทดลองใช้วิธีการใหม่ๆ (experimentation with new approaches) 
2.1.3 การเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนและเรื่องในอดีต (learning from their 

own experience and past history) 
2.1.4 การเรียนรู้จากประสบการณ์และวิธีการที่ดีที่สุดของผู้อ่ืน (learning  from 

experience and best practices of others) 
2.1.5 การถ่ายทอดความรู้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธภาพ  (transferring 

knowledge quickly and efficiently) 
จากการสังเคราะห์วิธีการสร้างทุนทางภูมิปัญญา 5 ประการข้างต้น สรุปได้ว่าบุคคล 

สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองหรือผู้อื่นได้  การเรียนรู้จากประสบการณ์สามารถ
เรียนรู้ได้ทั้งจากสิ่งที่ดีที่สุดและเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด  ท าให้ผู้เรียนสามารถแบ่งแยกได้ว่าอะไร
คือสิ่งที่ถูก และอะไรคือสิ่งที่ผิด การสร้างทุนทางภูมิปัญญาให้ได้ประสบผลส าเร็จ ต้องด าเนินการ
แบบองค์รวม ไปสู่ภาพย่อย  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จาก Macro ไปสู่ Micro เป็นการมองในภาพ
กว้างไปสู่ภายย่อยๆ อย่างครบวงจร ตรงประเด็น และเป็นความจริง มิฉะนั้นจะท าให้การคิด การ
วิเคราะห์ผิดทิศทาง ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม การสร้างให้บุคคลมีทุนทางปัญญา ประกอบด้วย
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ความรู้ที่น ามาใช้สร้าง โดยการสร้างนั้นจะต้องให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถที่บุคคลนั้นมี 
อาจใช้อุปกรณ์  เครื่องมือต่างๆ เป็นเครื่องช่วยด้วยก็ได้  และเพื่อให้เกิดการกระตุ้นความอยากรู้
อยากลอง ควรเสริมด้วยแรงจูงใจต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการและความสนใจของบุคคล   

2.2 ประโยชน์ของทุนภูมิปัญญา   
ทุนภูมิปัญญามีประโยชน์ในทุกระดับของสังคม เริ่มตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับ 

ครอบครัว  ไปจนถึงประเทศชาติและสังคมโลก  ทั้งนี้เพราะทุนทางภูมิปัญญาจะน าไปใช้ในการ
จัดการองค์ความรู้ต่างๆ ในทุกระดับ  จนก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืนได้ ดังนั้น
จึงอาจกล่าวได้ว่า ทุนทางภูมิปัญญา เป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพราะเป็นทุนประเภทที่ท าให้รู้จักการคิด รู้จักวิเคราะห์ มีทักษะการตีความ การขยายความ และ
การบูรณาการ น าไปสู่การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้ สามารถเพิ่ม
คุณค่าและประโยชน์ของทุนภูมิปัญญา ดังตารางที่  2.1 ประโยชน์ของทุนภูมิปัญญา 

 
ตารางที่ 2.1  ประโยชน์ของทุนภูมิปัญญา   
  

ระดับองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล 

บุคคล สุขภาพกาย คือ ความเป็นอยู่ดีขึ้น 
สุขภาพใจดี คือ มีความมั่นคงทาง
อารมณ์ 

องค์กร ธุรกิจเจริญก้าวหน้า ธุรกิจสร้างคุณค่าแก่สังคม 

ชุมชน สภาพแวดล้อมดี ชุมชนเป็นสุข 

ประเทศ มีเสถียรภาพ ยั่งยืน 

ระหว่างประเทศ จัดสรร แบ่งปัน สันติสุข 

 
จากตารางที่ 2.1 สรุปได้ว่าประโยชน์ของทุนภูมิปัญญา ในระดับบุคคล ได้แก่ การ

สุขภาพกายดีคือ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนสุขภาพใจ การมีความมั่นคงทางอารมณ์  ในระดับ
องค์กรจะเพิ่มประสิทธิภาพด้านธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้า ในด้านประสิทธิผล และเป็นการสร้าง
คุณค่าแก่สังคมในระดับชุมชน มีสภาพแวดล้อมที่ชุมชนเป็นสุขในระดับประเทศมีเสถียรภาพ 
ยั่งยืน ระหว่างประเทศ มีการจัดสรรแบ่งปันและสันติสุข  

 จากการวิเคราะห์ทุนภูมิปัญญาในประเทศไทย พบว่า มีทุนทางปัญญาแฝงอยู่ในตัว
บุคคลทั้งในชุมชนท้องถิ่น และสังคมระดับประเทศมากมาย มีกระบวนการศึกษาอบรมช่วย
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เสริมสร้างให้คนไทยให้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้จักการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น
หรือสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นใหม่ได้โดยอาศัยจุดแข็งของคนไทยซึ่งมีอยู่หลายประการ สรุปได้ดังนี้ 

1. ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นจุดรวมด้วยใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งนี้เพราะ
องคพ์ระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์  ทรงสร้างคุณค่าให้กับประเทศในลักษณะที่แตกต่างกัน
ไปตามยุคสมัย   ดังจะเห็นได้จากปรีชาสามารถขององค์พระมหากษัตริย์ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
ทรงมีภูมิปัญญาความรู้และใช้ทุนทางปัญญาในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  
ทรงเป็นแบบอย่างให้ประชาชนชาวไทยเจริญรอยตามพระองค์ท่าน   

2. ประเทศไทยมีวัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการพัฒนาทุนมนุษย์และทุน
ภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น และสามารถใช้ทุนทางปัญญาสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มีอยู่น้ันให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามนุษย์ พัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น เช่น อาหารแต่ละประเภทจะมีที่มาแตกต่างกัน ท าให้สามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาหาร  
รวมกับการน าศิลปะแบบไทยมาผสมผสานเป็นภูมิปัญญาไทย เช่น น าการแกะสลักมาใช้คู่กับ
อาหารไทย ช่วยให้เกิดเอกลักษณ์และความสวยงามน่ารับประทาน ทุนภูมิปัญญาไทยใน 
ลักษณะนี้ไม่มีประเทศใดสามารถท าได้อย่างวิจิตรบรรจงเท่ากับประเทศไทย  

3. ลักษณะของความเป็นคนไทย  มีลักษณะพิเศษ คือ การรู้จักเอาตัวรอดเป็นอย่างดี 
ในภาวะวิกฤตของประเทศหลายต่อหลายครั้งจะพบว่า ประเทศไทยจะมีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอย่างที่คาดไม่ถึง  แสดงว่าคนไทยมีลักษณะของการคิดวิเคราะห์  มีความรู้ฝังลึกในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาดอยู่แล้ว  เพียงแต่ไม่เคยฝึกคิดในเชิงเศรษฐกิจ  การน าทุนทาง
ปัญญามาพัฒนาสร้างสรรค์เศรษฐกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่ม     

จากการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 –
2549) มุ่งเน้นฟื้นฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพมั่นคง วางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง
ยั่งยืนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงขบวนการบริหารจัดการในทุกระดับให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี รวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจน ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554) เน้นการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างสมดุลและ
มีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน รายละเอียดของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 มีประเด็นเกี่ยวกับ 
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  ( creative economy) เรียกว่า ทรัพย์สินทางปัญญา โดยจดลิขสิทธิ์เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่องเพื่อ    
การสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม  ( value  creation) สาระส าคัญข้างต้นสรุปได้ว่า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 –2554) เป็นจุดเริ่มต้นแนวความคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ และได้ถูกน าบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ    
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มีนโยบายประกาศเป็นพันธะสัญญา 4 ด้าน รวมจ านวน 12 ข้อ เรียกว่า พันธสัญญาของรัฐบาล
ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง   

จากการสังเคราะห์ทุนภูมิปัญญาดังกล่าว สรุปว่าทุนทางภูมิปัญญา ( intellectual  
capital)  เป็นทุนประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดการคิด การ
วิเคราะห์ และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าทุนที่มีอยู่นั้นมาพัฒนา
เพิ่มเติมต่อยอด ให้ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล สถานการณ์ สถานที่ และเวลา ท าให้เกิดการ
สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรม เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จากทรัพยากรที่มีอยู่หรือสร้างขึ้นใหม่ ท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มในตัวบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น    
สถาบันการศึกษาในฐานะเป็นองค์กรทางการศึกษา เป็นแหล่งให้การศึกษา อบรม และให้บริการ
ทางวิชาการ จ าเป็นต้องเสริมสร้างองค์ความรู้และทุนทางปัญญาให้กับบุคลากรและผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ให้รู้ทันโลกทันกับวิทยาการสมัยใหม่ มีทักษะการคิดวิเคราะห์วิทยาการดีๆ ที่มีประโยชน์ 
และคิดแก้ปัญหาได้ถูกต้อง 

3. ทุนวัฒนธรรม 
ทุนวัฒนธรรมเป็นส่วนหน่ึงของทุนทางสังคม  เนื่องจากลักษณะของสังคมไทยเป็น

สังคมที่เปิดกว้างยอมรับสิ่งใหม่ๆ  จากภายนอก  และสามารถน าสิ่งใหม่ๆ นั้นมาผสมผสานกับสิ่ง
เก่าที่มีอยู่ แล้วปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตไทยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ท าให้มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2547 : 11)  
สอดคล้องกับค าอธิบายของ  ชัยอนันต์ สมุทวณิช  (2540 : 3) ได้เสนอแนวคิดว่า  “วัฒนธรรม  คือ 
ทุน” (culture as capital)  และได้อธิบายว่า วัฒนธรรมเป็นทุนชนิดหนึ่งก็มี  cultural stock  การ
เปลี่ยนแปลงใน  cultural stock การลงทุนหรือท าให้ทุนเดิมที่มีอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  มีการ
รักษาคุณค่า  ความมั่งค่ัง และความมั่นคงทางจิตวิญญาณ เน้นความมั่งค่ังทางวัฒนธรรม  คือ 
จุดหมายของความเป็นมนุษย์  นอกจากน้ียังมองว่าวัฒนธรรมเป็นทุนทางสังคมที่มีมานานก่อน
การปฏิวัติอุตสาหกรรม  และไม่สูญสลายหายไป ไม่สามารถท าลายได้  แม้จะตกอยู่ภายใต้การ
ครอบง าของอ านาจอ่ืนๆ การท่ีวัฒนธรรมเดิมเสื่อม  แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมถูกกระท า  และหาก
ไม่มีการสานต่อหรือขาดการเอาใจใส่สนับสนุน  ทุนทางสังคมนี้จะลดลงและหมดไปได้  ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องปรับบทบาทให้วัฒนธรรมเป็นฝ่ายกระท า  ต่ืนตัวและมีบทบาทน าในสังคม  และเมื่อ
วัฒนธรรมกลับมาเป็นทุนทางสังคมใหม่ ย่อมส่งผลให้เกิดการผลิตได้  โดยเฉพาะผลผลิตด้านการ
พัฒนาคน   
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สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้แบ่งประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์เป็น 4 หมวด ได้แก่ การสืบทอดทางมรดกและวัฒนธรรม ศิลปะ สื่อสมัยใหม่  งาน
สร้างสรรค์และออกแบบ ดังตารางที่ 2.2 ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 

ดังตารางที่ 2.2 ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 

การสืบทอดทางมรดก
และวัฒธรรม 

ศิลปะ 
 

สื่อสมัยใหม่ งานสร้างสรรค์และ
ออกแบบ 

- งานฝีมือและหัตถกร 
- งานท่องเที่ยวเชิง 
วัฒนธรรม/ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
- การแพทย์แผนไทย  
- อาหารไทย 

- ศิลปะการแสดง 
- ทัศนศิลป์ 

- ภาพยนตร์และ              
วีดีทัศน์ 
- การพิมพ์ 
- การกระจายเสียง 
- ดนตรี 

- การออกแบบ 
- แฟชั่น 
- สถาปัตยกรรม 
- การโฆษณา 
- ซอฟท์แวร์ 

 
จากตารางที่ 2.2 สรุปได้ว่า ประเภทธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ข้างต้น เป็นทุนทางสังคมประเภท

ทุนวัฒนธรรมประเภทหนึ่ง ซึ่งมีอยู่มากมายในองค์กร ชมชน ท้องถิ่น สามารถน าไปใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคล สังคม ชุมชน ท้องถิ่น โดยการสืบทอดเป็นมรกดกตกทอด 

ประเทศไทยมีทุนทางวัฒนธรรมมากมาย พรระวี สีเหลืองสวัสด์ิ  (2545 : 91) ได้กล่าวว่า 
วัฒนธรรมใดเป็นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมใดไม่ใช่ทุนทางสังคมนั้นไม่สามารถระบุได้ชัดเจน  
เนื่องจากไม่สามารถวัดปริมาณทุนทางสังคมได้ เพราะวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิต  จึงต้องมีการศึกษา
อย่างครอบคลุมทั้งบริบททางสังคมและเงื่อนไขวิถีชีวิตนั้นๆ  ทุนวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวคน
หรือกลุ่มคน  เป็นวิถีชีวิตที่ด าเนินไปตามความเชื่อ จินตนาการ และความคิดริเริ่มของบุคคล 
เรียกว่าเป็นทุนด้านนามธรรม สิ่งของ รูปลักษณะที่มองเห็น ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ ผลผลิต ผลงาน
ทางวิชากร  อุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ที่เป็นมรดกโลก เป็นทุนด้านรูปธรรม นอกจากน้ันยังมีทุน
ฝังลึกอยู่ในสถาบัน หน่วยงาน องค์การ ได้แก่ กฎ ข้อบังคับ กติกา  ระเบียบ การยอมรับที่หลายๆ  
คนเห็นร่วมกัน  เช่น  การยอมรับในสถาบันพระมหากษัตริย์  วัดโรงเรียน  ท าให้เกิดความ
สามัคคี ประเพณี หรือกิจกรรมร่วมกันของสังคม                

 ทุนวัฒนธรรม หมายถึง ทุนวัฒนธรรมที่ถูกสื่อผ่านสินค้า  เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นวัตถุ
จับต้องได้ ได้แก่ หนังสือ ภาพเขียน อุปกรณ์ต่างๆ  รวมทั้งเครื่องจักรที่น ามาผลิตสินค้า  สามารถ
เชื่อมโยงวัตถุเหล่านี้เข้ากับทุนทางเศรษฐกิจ และการสื่อความหมายเกี่ยวกับทุนวัฒนธรรมในขั้น
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เป็นรูปเป็นร่างด้วยสัญลักษณ์ทางวัตถุนั้นๆ  ส่วนทุนวัฒนธรรมในระดับที่ เป็นสถาบันน้ันให้ความ
น่าเชื่อถือในเรื่องชื่อเสียงของสถาบัน ชื่อเสียงประวัติความเป็นมาและการสืบทอดยังรุ่นต่อๆ ไป 
ความมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ นอกจากน้ันยังแสดงคุณสมบัติที่สร้าง ขึ้นใหม่ เช่น การเรียนสูงๆ  
เพื่อปรับวุฒิ ปรับยศ หรือน าไป "ขึ้นค่าตัว" เมื่อต้องการหางานท า การสะสมทุนวัฒนธรรมเริ่มขึ้น
จากครอบครัว พ่อแม่และครอบครัวเป็นผู้ลงทุนทางวัฒนธรรมคนส าคัญให้กับลูกหลาน  การ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน ผ่านการอบรมสั่งสอนและการศึกษา  การศึกษาคือ
ตัวแบ่งแยกความแตกต่างของคนในสังคม  ทุนทางวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดมาจากครอบครัวและ
ระบบการศึกษา  มีหลายระดับ  ต้ังแต่ระดับบุคคลไปจนถึงโครงสร้างใหญ่ของสังคม  ครอบครัว 
ชุมชน และสถาบัน  การศึกษาจึงเป็นแหล่งสะสมถ่ายทอดทุนทางวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่ 
รุ่นอ่ืนๆ สืบต่อกันไป  
 

ทฤษฎีเครือข่ายทางสังคม 
   เครือข่ายทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล โดยมีการติดต่อสื่อสาร
และแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน  บอสซีเวียน  เจ (Boissevain J, 1974) ได้กล่าวว่า 
เครือข่ายทางสังคม  หมายถึง  สัมพันธภาพทางสังคมและความเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล   
อาจก่อให้เกิดการเข้าถึงหรือการระดมการสนับสนุนทางสังคมเพื่อสุขภาพ เสรี  พงศ์พิศ (2546 : 
ออนไลน์) กล่าวว่า เครือข่าย  (network) หมายถึง กลุ่มบุคคลหรือกลุ่มองค์กร ที่สมัครใจสื่อสาร
สัมพันธ์กัน หรือด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน   โดยไม่ท าให้แต่ละคนหรือแต่ละองค์กรสูญเสีย
ความเป็นอิสระ  จากการสังเคราะห์ความหมายของเครือข่ายสังคมข้างต้น สรุปได้ว่า เครือข่าย
ทางสังคม  (social networks) หมายถึง ชุดของความสัมพันธ์ของบุคคล  กลุ่ม องค์กร โดยมีการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากร ข้อมูลข่าวสาร การบริการ และค าแนะน าซึ่งกันและกัน  

คิวดัฟฟ์ และทซาย  ( kilduff & Tsai, 2003 : 36-37) ได้อธิบายเครือข่ายทางสังคมและ
กล่าวว่า กลุ่มงานวิจัยที่ใช้ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางสังคม 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี ้   

1. กลุ่มงานวิจัยท่ีใช้ทฤษฎีน าเข้า (import  theories) เป็นทฤษฎีที่หยิบยืมมาจาก
ศาสตร์สาขาอ่ืน  เช่น คณิตศาสตร์และจิตวิทยาสังคม  ทฤษฎีที่น ามาจากคณิตศาสตร์  คือทฤษฎี
กราฟ (graph theory) เป็นพื้นฐานของการวิจัยในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง  ส่วนทฤษฎีที่น ามาจาก
ศาสตร์สาขาจิตวิทยาสังคม  ได้แก่ ทฤษฎีสมดุลย์  (balance theory) และทฤษฎีการเปรียบเทียบ
ทางสังคม  (social comparison theory) ทฤษฎีเหล่านี้ต่างมีคุณูประการต่อกระบวนการศึกษา
และเครือข่ายทางสังคมในองค์กรต่างๆ 
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2. กลุ่มงานวิจัยท่ีใช้ทฤษฎีเติบโตจากภายใน (home-grown theories) ได้แก่ 
                  2.1 ทฤษฎี heterophily theory ซึ่งกล่าวถึงแนวคิดด้านจุดแข็งของการเกาะเกี่ยวกัน 
อย่างหลวมๆ (the strength of weak ties) และหลุมของโครงสร้าง (structure-hole)  
                  2.2 ทฤษฎีบทบาทเชิงโครงสร้าง (structural role theory) กล่าวถึงแนวคิดด้านความ
เท่าเทียมกันทางโครงสร้าง ความเหนียวแน่นในโครงสร้าง และความเท่าเทียมกันในบทบาท  ซึ่งจะ
สามารถท านายพฤติกรรมผู้แสดง  (actors) ในเครือข่ายมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของ
คนอ่ืนอย่างไร 

 3. กลุ่มงานวิจัยท่ีส่งออก  (exportation) ใช้ทฤษฎีองค์กร  (organization theories) ใน
การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์กรภายใต้มุมมองของเครือข่ายทางสังคม และมีการศึกษาค้นคว้า
ขยายผลเพื่อให้เห็นศักยภาพของความเกี่ยวพันอย่างส าคัญระหว่างทฤษฎีองค์กรและแนวคิด
ด้านเครือข่ายทางสังคม  ภาคธุรกิจได้น า มาใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรในเครือข่าย 
และสร้างอ านาจต่อรองให้แก่องค์กรของตน  เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจอยู่ให้ได้ท่ามกลางการ
แข่งขันที่สูงได้  

งานวิจัยที่ใช้ทฤษฎีต่างๆ  ข้างต้น  อธิบายลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ระหว่างองค์กร แนวคิดนี้สัมพันธ์กับทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้างเครือข่ายทางสังคม
จะสามารถกระท าได้ส าเร็จ ต่อเมื่อสามารถขยายเครือข่ายความร่วมมือของบุคคลในชุมชนได้  
ด้วยเหตุนี้การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงมีความส าคัญต่อการสร้างเครือข่ายทางสังคมด้วย 

 

การมีส่วนร่วมของชุมชน 
การมีส่วนร่วมของชุมชนถือได้ว่าเป็นทุนทางสังคมด้วยประการหนึ่ง ทวีทอง หงส์วิวัฒน์ 

(2527 : 1 -5)  ได้อธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า “การมีส่วนร่วม” คือ การที่ประชาชน
หรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตน ในการจัดการควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากร
ที่มีอยู่  เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและ สังคม  ความจ าเป็นอย่างสมศักด์ิศรีใน
ฐานะสมาชิกของสังคมในการมีส่วนร่วม  ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญา ซึ่งแสดง
ออกมาในรูปการตัดสินใจในการก าหนดชีวิตของตนอย่างเป็นตัวของตัวเอง  สอดคล้องกับแนวคิด
ของอคิน ระพีพัฒน์ (2527 : 320) ที่ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า ประชาชนเป็น
ผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้ที่ท าทุกอย่าง ไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ก าหนด สอดคล้องกับถวิลวดี  
บุรีกุล  (2550  : ออนไลน์ ) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การกระจายโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง  และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  รวมทั้งการ
จัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ   ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน   
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โดยการให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็น  ให้ค าแนะน าปรึกษา  ร่วมวางแผน  ร่วมปฏิบัติ  รวมตลอดจน
การควบคุมโดยตรงจากประชาชน 

ไพรัตน์  เดชะรินทร์ ( 2547: 6–7) ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของชุมชนว่า หมายถึง  
กระบวนการที่รัฐบาลท าการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งในรูปส่วน
บุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัครรูปต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี ้

1. ร่วมท าการศึกษาค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมตลอดจน
ความต้องการของชุมชน 

2. ร่วมคิดและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนา  เพื่อแก้ไข และลดปัญหาของชุมชนหรือ
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 

3. ร่วมวางนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมเพื่อขจัดและแก้ไขปัญหาให้สนอง
ความต้องการของชุมชน 

4. ร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

   6. ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและ
ของหน่วยงาน 

7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
8. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได้ท าไว้

ทั้งโดยเอกชนและรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
การมีส่วนร่วมเป็นการกระจายโอกาสให้บุคคลได้มีส่วนร่วมในการบริหารและตัดสินใจ

ในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่  โดยการ
ให้ข้อมูลการแสดงความคิดเห็น  ให้ค าแนะน าปรึกษา  ร่วมวางแผน  ร่วมปฏิบัติ  ตลอดจนการ
ควบคุมโดยตรงจากบุคคล  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสังคม มีเงื่อนไขพื้นฐานของการมี
ส่วนร่วมที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จได้อย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้  

1. ต้องมีความเป็นอิสระ  หมายถึง มีอิสระที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้  การเข้าร่วม
ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ  การถูกบังคับให้เข้าร่วมไม่ว่าจะในรูปแบบใดย่อมไม่ถือว่าเป็นการ
มีส่วนร่วม  

2. ต้องมีความเสมอภาค  บุคคลที่เข้าร่วมในกิจกรรมใด จะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับ
ผู้เข้าร่วมคนอ่ืนๆ ได้รับการยอมรับนับถือและถือปฏิบัติเท่าเทียมเป็นเอกภาพเดียวกัน 
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3. ต้องมีความสามารถ บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีความสามารถพอที่จะเข้าร่วม
ในกิจกรรมนั้นๆ  บางกิจกรรมแม้จะก าหนดว่าผู้เข้าร่วมมีเสรีภาพและเสมอภาค แต่ถ้ากิจกรรมที่
ก าหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย  ก็จะท าให้มีความต้องการบุคคลที่
มีความสามารถในกิจกรรมนั้น  

จากการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมดังกล่าว สรุปพอเป็นสังเขปได้ว่า  การ
มีส่วนร่วมของชุมชน หรือองค์กร มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังต่อไปนี ้  

1. ต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายชัดเจน  การให้บุคคลเข้าร่วมในกิจกรรมหนึ่งๆ  
จะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็นไปเพื่ออะไร  ผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสินใจถูกว่าควร
เข้าร่วมหรือไม่  

2. ต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย การให้บุคคลเข้ามีส่วนร่วมต้องระบุลักษณะของกิจกรรมว่า
มีรูปแบบและลักษณะอย่างไร เพื่อที่บุคคลจะได้ตัดสินใจว่าควรเข้าร่วมหรือไม่  

3. ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย การให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมต้องระบุกลุ่มเป้าหมาย  
โดยทั่วไปกลุ่มบุคคลที่เป็นเป้าหมาย มักถูกจ ากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ลักษณะองค์ประกอบสามด้านนั้น ชี้ให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของบุคคลนั้นมีอยู่ในเกือบ
ทุกกิจกรรมของสังคม   ขึ้นอยู่กับความสนใจและประเด็นในการพิจารณา  แต่มีเงื่อนไขพื้นฐานใน
การมีส่วนร่วมว่าต้องมีอิสรภาพ  ความเสมอภาค  และความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรม  
นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย  ต้องมีกิจกรรม เป้าหมาย และต้องมี
กลุ่มเป้าหมาย  ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการมีส่วนร่วมด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   การมี
ส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการซึ่งบุคคล  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ  และเข้าร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ  มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีการน าความคิดเห็นต่างๆ ไปประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบายและการตัดสินใจขององค์กร   การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการสื่อสารใน
ระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง  ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ซึ่งประกอบ
ไปด้วย การแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี
ในสังคม ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วมเป็นการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ  การลดค่าใช้จ่าย  และ
การสูญเสียเวลา  เป็นการสร้างฉันทามติ  และท าให้ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ  อีกทั้งช่วยหลีกเลี่ยง
การเผชิญหน้า  การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม  ช่วยให้ทราบความ
ห่วงกังวลและค่านิยมของสาธารณชน  รวมทั้งเป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิด
สร้างสรรค์ของสาธารณชน  
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ทุนทางสังคมของโรงเรียนเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษา 
การให้บริการทางการศึกษาแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการ ของคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้ังอยู่บริเวณพื้นที่เขตดุสิต ได้แก่ การอบรมทางวิชาการต่างๆ  
เช่น  เทคนิคและการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานด้วย  backward design  การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน การผลิตสื่อและการใช้สื่อ การพัฒนาโรงเรียน
ต้นแบบ และการให้ความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ ตามความต้องการของโรงเรียน นอกจากน้ัน
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคณะครุศาสตร์กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง จากการส่งนักศึกษาออกไปฝึกปฏิบัติการสอน การเชิญอาจารย์จากโรงเรียนในเขตพื้นที่
ให้บริการการศึกษามาร่วมเป็นวิทยากร เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง และท างานวิจัยร่วมกัน  

จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษา ของ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาเฉพาะเขตดุสิต ได้แก่ โรงเรียนสุโขทัย 
โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร  โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  โรงเรียน
วัดจันทร์สโมสร  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย   โรงเรียนวัดราชผาติการาม  โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 
โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม  โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม โรงเรียนโยธินบูรณะ  
โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร  
โรงเรียนสมณานัมบริหาร ทั้งนี้เพื่อค้นหาทุนทางสังคม รายละเอียดสรุปตามล าดับดังนี้ 

 

โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม    
โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามเดิมชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาล  4 (วัดแคสามเสน)  ต้ังอยู่

เลขที่  996 ถนนนครไชยศรี  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต บริเวณวัดสวัสดิ์วารีสีมารามอยู่ใกล้
ริมคลองสามเสน เป็นโรงเรียนที่นายอ าเภอจัดต้ังตาม  พ.ร.บ. ประถมศึกษา โรงเรียนด ารงอยู่ได้ 
ด้วยเงินงบประมาณของรัฐบาล   จัดการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   เริ่มเปิดท า
การสอนที่ศาลาการเปรียญในบริเวณวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม  เมื่อวันที่   8  มีนาคม พ.ศ. 2475 ให้
ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาล   ต าบลถนนนครไชยศรี 1 ”ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียน
ประชาบาล  4 วัดแคสามเสน ”  มีนายจ าเนียร   วิเชียรเขียว   เป็นครูใหญ่คนแรก   วันเปิดเรียนมี
นักเรียน 104  คน ครู 4 คน วันที่ 25 มีนาคม   2540  แก้ไขชื่อ  “โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมา
ราม” เป็น  “โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ” โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ก าหนดวิสัยทัศน์
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษาดังนี้ คือ มีคุณธรรมน าความรู้ มุ่งสู่การพัฒนา
เต็มศักยภาพ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดี มีสุนทรีย์ในชีวิต ปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และก าหนดพันธกิจดังนี้คือ  
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1. การสร้างระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ การวางแผน การ
ตรวจสอบคุณภาพด้วยระบบ P D C A 

2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เข้มแข็ง มีความสามัคคี มีความรู้ มีระเบียบวินัย 
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริการและการบริหารให้มีประสิทธิภาพ  
4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีเป็น

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน  
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และสามารถใช้ชีวิต

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้สื่อสารได้ 
7. การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตได้อย่างมีความสุข  

 (โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม, 16 มิถุนายน 2553 : ออนไลน์) 
 

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร   
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ต้ังอยู่ในบริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต  

กรุงเทพมหานครในเนื้อท่ีประมาณ 5 ไร่ 42 ตารางวา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระปิยมหาราชรัชกาลที่  5 ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   พระราชก าเนิดเมื่อ ร.ศ. 119 (พ.ศ.
2443) ชั้นต้นท่ีอาคารชั่วคราวหลัง คามุงจาก ใช้เสื่อล าแพนกั้นเป็นประตูและหน้าต่างเพียงหลัง 
เดียว  พระองค์ทรงก าหนดหลักสูตร และแนวการสอนด้วยพระองค์เอง  เปิดสอนต้ังแต่วันที่ 5 
พฤษภาคม 2446 มีนักเรียน 40 คน เป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์โดยตรง   ไม่ขึ้นตรงต่อ
กระทรวงธรรมการสมัยนั้น จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่
และเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ร่วมกันวางแผนปรับปรุงโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร  และทรง  
ได้ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารถาวรเป็นตึกทรงยุโรป  (โรงเรียนมัธยมวัด
เบญจมบพิตร, 16 มิถุนายน 2553 : ออนไลน์) 

 

โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  
โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  สังกัดกรุงเทพมหานคร ต้ังอยู่เลขที่ 69 ถนนนครปฐม แขวง

ดุสิต เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน ต้ังอยู่ในเขตพระราชฐานใจกลางเมือง  ราย
รอบด้วยสถานที่ราชการและองค์กรต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ร่มรื่น สวยสะอาด  บรรยากาศ
วิชาการ มีแหล่งเรียนรู้และห้องเรียนธรรมชาติ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  เปิดท าการสอน
ต้ังแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร เดิมชื่อว่าโรงเรียนเทศบาล (วัดเบญจมบพิตร)   เป็นอาคารไม้
หลังเดียวทรงปั้นหยา ชั้นบนมี 3 ห้อง ชั้นล่างเปิดโล่ง  มีเนื้อที่ 190 ตารางวา ต้ังอยู่ในบริเวณวัด
เบญจมบพิตร   อ าเภอดุสิต จังหวัดพระนคร   ท่านเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร สมเด็จพระวันรัต  

(จ่าย  ปุญณทัตตะมหาเถระ) เป็นผู้สร้าง  เดิมเป็นโรงเรียนนักธรรม  ต่อมาเจ้าอาวาสได้ยกให้เป็น
โรงเรียนประชาบาล  และท าพิธีเปิดโรงเรียน  เมื่อวันที่  2  พฤษภาคม   2476 ต่อมาพระธรรมกิตติ
โสภณ  (ฉายาเดิม)  ปัจจุบันคือ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์  อดีตเจ้าอาวาส เห็นว่าโรงเรียน มีจ านวน
นักเรียนเพิ่มมากขึ้น   สถานที่คับแคบ สถานที่ไม่เพียงพอและไม่มีที่ขยับขยายได้อีกแล้ว   จึงให้ใช้
ที่ดินนอกวัดด้านทิศใต้ติดกับส านักงานคณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์  มีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน เพื่อ
ใช้ปลูกกสร้างอาคารเรียนใหม่  เมื่อปี  พ.ศ.2511 คือบริเวณโรงเรียนปัจจุบันมีชื่อเรียกว่า   
 โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร" สังกัดกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ,16 มิถุนายน 2553 
: ออนไลน์) 

  

โรงเรียนวัดจันทร์สโมสร  
โรงเรียนวัดจันทร์สโมสรงอยู่ในที่ดินของวัดจันทรสโมสร เลขที่ 977 / 39 แขวงถนนนคร

ไชยศรี ส านักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน เดิมเป็นโรงเรียนรัฐ สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย เดิมชื่อโรงเรียนตระกูลดิษฐ์ศึกษาลัย   ต่อมาโอนเป็น
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด กรมสามัญศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดท าการสอนชั้นป. 1-
ป.4 เมื่อ พ.ศ. 2475  ต่อมาโอนมาสังกัดเทศบาลกรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2478 
เปลี่ยนแปลงมาสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามประกาศคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 24 และฉบับที่ 25 ได้เปิด
ท าการสอนนักเรียนผู้ใหญ่ วัดจันทร์สโมสร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2496 ชื่อโรงเรียนผู้ใหญ่  สังกัด
กองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ท าการสอนระดับ 1 ถึงระดับ 4 และ
ได้ขยายผลเปิดท าการสอนโรงเรียนนักศึกษาผู้ใหญ่ระดับทางไกล ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน ในปี  พ.ศ.
2545 มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีนักเรียน
ทั้งหมด 747 คน 

เพลงประจ าโรงเรียนชื่อมาร์ชโรงเรียนวัดจันทร์สโมสร มีเนื้อร้องที่บ่งบอกคุณค่าของทุน
วัฒนธรรม ดังนี้ โรงเรียนวัดจันทร์สโมสร สถาพรคงสถิตย์ประสิทธิผล ให้การศึกษาของเราแก่
เยาวชน ทุกทั่วคนที่ได้ประสพพบความเฟื่องฟู ส่งเสริมวัฒนธรรมน าชาติ อีกศีลธรรมน ามา
ประสาทให้ได้เรียนรู้ น้อมน าความดีเป็นศรีสง่าเหมือนตราเชิดชู อบรมให้รู้หลักการศึกษาเพื่อ
ก้าวหน้าไกล ปรัชญา ความรู้ คู่คุณธรรม น าทางชีวิตสู่อนาคตกว้างไกล คติพจน์ รักษาวินัย ต้ังใจ
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เรียนเพียรท าดี มีความรับผิดชอบ  ค าขวัญคือ สร้างพลเมืองดี  มีคุณภาพ  มีภูมิปัญญาผ้าบาติก 
เป็นโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โรงเรียนวัดจันทร์สโมสร, 16 มิถุนายน 2553: ออนไลน์) 

  

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจ าชาย (โรงเรียนชายล้วน) สถาปนาขึ้นโดย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   โดยพระองค์ทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้าง
โรงเรียนแก่กุลบุตรชาวไทยแทนการสร้างพระอารามซึ่งมีอยู่มากแล้ว ต่อมาในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้มีพระบรมราชโองการให้รวมโรงเรียนมหาดเล็ก
หลวงกรุงเทพ  โรงเรียนราชวิทยาลัยและโรงเรียนพรานหลวงเข้าด้วยกัน  โดยให้นักเรียนย้ายมา
เรียนรวมกันที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงกรุงเทพ พร้อมทั้งได้พระราชทานนามโรงเรียนขึ้นใหม่ว่า 
“วชิราวุธวิทยาลัย ” เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระผู้พระราชทานก าเนิดโรงเรียน  

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยมีระบบหอพักหรือที่เรียกว่า "คณะ" ส าหรับเป็นที่พักอาศัย โดย
แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ คณะเด็กใน แบ่งออกเป็น คณะดุสิต คณะผู้บังคับการ คณะพญาไท คณะ
จิตรดา คณะจงรัก คณะภักดี คณะศักด์ิศรี และคณะมงคล ส่วนคณะเด็กเล็ก ป. 4 - ม.1 แบ่ง
ออกเป็นคณะสนามจันทร์ คณะนันทอุทยาน และคณะสราญรมย์ นอกจากน้ีทางโรงเรียนยัง
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาต่างๆ เช่น รักบ้ีฟุตบอล แบดมินตัน นอกจากน้ียังมีการจัดการ
แข่งขันรักบี้ประเพณีกับมาเลย์ คอลเลจ ( Malay College Kuala Kangsar) จากประเทศมาเลเซีย 
เป็นประจ าทุกๆ ปี ปัจจุบัน ด าเนินการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ต้ังอยู่ที่ ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

วชิราวุธวิทยาลัยส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬา มีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในทุกปี 
โดยมีการแบ่งประเภทกีฬาออกเป็นภาคการศึกษา ประกอบด้วย ภาควิสาขะ  หมายถึง กีฬา รักบี้
ฟุตบอล สควอช ไฟฟ์  ภาคปวารณา หมายถึง กีฬาบาสเกตบอล ฟุตบอล ว่ายน้ า และภาคมาฆะ  
หมายถึง กีฬาเทนนิส กรีฑา แบดมินตัน กีฬาหลักของโรงเรียนคือ รักบี้ โดยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด าริว่า รักบ้ีนั้นจะเป็นกีฬาที่สอนให้นักเรียนรู้จักแพ้ชนะและอภัย 
และจะฝึกให้นักเรียนเป็นสุภาพบุรุษอย่างสมบูรณ์แบบ รักบ้ีประเพณีกับมาเลย์ คอลเลจ ( Malay 
College Kuala Kangsar) จากประเทศมาเลเซีย จะถูกจัดขึ้นเป็นประจ าทุกๆ ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2503 และรักบี้ประเพณีกับ Saad foundation school ประเทศมาเลเซีย   

วชิราวุธวิทยาลัยมีหอพักเรียกว่าคณะ เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นที่พักอาศัยในช่วงระหว่างที่
อยู่โรงเรียนสองอาทิตย์ คณะหนึ่งนั้นจะมีนักเรียนประมาณ 80 คน แต่ละคณะนั้นจะแบ่งกระจาย
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นักเรียนของแต่ละชั้นเรียนให้เท่า ๆ กัน แบ่งเป็นสองฝั่ง  โดยที่คณะเด็กในจะใช้เป็นที่พักพิงของ
นักเรียนต้ังแต่ชั้น ม.1 ถึง ม.6 มี 6 คณะ คือ คณะผู้บังคับการ คณะดุสิต คณะจิตรดา คณะพญา
ไท คณะจงรักภักดี คณะศักด์ิศรีมงคล ส่วนคณะเด็กเล็กป็นที่พักของเด็กนักเรียนชั้น ป.4 ถึง ม.1 
เมื่อนักเรียนแต่ละคนเข้าเรียน แล้วจะท าการย้ายเข้าไปอยู่เด็กในกับรุ่นพี่ คณะของคณะเด็กเล็ก 
ได้แก่ คณะสนามจันทร์ คณะนันทอุทยาน และคณะสราญรมย์ การปกครองของคณะเด็กใน และ
เด็กเล็กนั้นจะต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยคณะเด็กเล็กนั้นจะมีผู้ก ากับ และครูผู้ช่วยมาช่วยดูแล 
และควบคุมเด็กๆ ส่วนคณะเด็กในนั้นจะมีเพียงผู้ก ากับคณะคอยดูแล ส าหรับหน้าที่ควบคุมเด็ก
ในคณะนั้นจะมอบให้อยู่กับรุ่นพี่หัวหน้าคณะโดยมีผู้ก ากับคณะเป็นท่ีปรึกษา การปกครองใน
คณะเด็กในนั้นจะเป็นระบบรุ่นพี่ รุ่นน้อง โดยจะเน้นอยู่ว่า "การจะเป็นผู้น าที่ดีได้ต้องเคยเป็นผู้
ตามที่ดีมาก่อน" ดังนั้นก่อนที่นักเรียนแต่ละคนจะมาเป็นหัวหน้าคณะปกครองรุ่นน้อง ต้องเคย
เป็นผู้ตาม เคยถูกปกครองโดยรุ่นพี่มาก่อน และเรียนรู้การปกครองนั้นมาปกครองรุ่นน้องถัด ๆ ไป 
(โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย,16 มิถุนายน 2553 : ออนไลน์)        

 

โรงเรียนวัดราชผาติการาม   
โรงเรียนวัดราชผาติการาม เดิมต้ังอยู่ที่วัดราชาธิวาสชื่อ โรงเรียนประชาบาล  ต าบลบ้าน

ญวน สามเสน (วัดราชาธิวาส) ปี พ.ศ. 2498 เจ้าคุณพระธรรมโฆษาจารย์  ได้ตกลงกับเทศบาลให้
รื้อโรงเรียนมาปลูกใหม่ที่วัดราชผาติการามเปิดสอนเมื่อวันที่  17 พฤษภาคม  2498 เปลี่ยนชื่อจาก     
โรงเรียนวัดราชาธิวาสเป็นโรงเรียนวัดราชผาติการาม       

ปัจจุบันโรงเรียนวัดราชผาติการาม ตั้งอยู่ใกล้สะพานกรุงธน  เลขที่  147 ถนนราชวิถี  
แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร   อยู่ในที่ดินของวัดราชผาติการาม  มีเนื้อที่  365
ตารางวา เปิดการจัดการศึกษาในปีการศึกษา  2544 ระดับชั้นอนุบาล  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
มี 10 ห้องเรียน  นักเรียน  296 คน เป็นชาย  145 คน  หญิง  151 คน ข้าราชการครู  12 คน (รวม
ผู้บริหาร) พี่เลี้ยง 3 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และนักการภารโรง 2 คน  

วิสัยทัศน์โรงเรียน  จัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน  ครูช านาญการและครูเชียวชาญใน
วิชาชีพ  ผู้เรียนมีคุณธรรมน าความรู้สู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยในวิถีชีวิตไทย  ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  และมีพันธกิจดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาให้ทันสมัยเสมอภาคทั่วถึงและเป็นที่ยอมรับ 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความเชียวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ

มาตรฐานวิทยฐานะ และสร้างจิตส านึกในการให้บริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ความสามารถผู้เรียนเต็มศักยภาพให้สอดคล้องกับบริบท
ทางสังคมและการก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาตามโครงการราชการไทยใสสะอาด หลักธรมมาภิบาล
และสัมฤทธิ์ผลของงาน 

 โรงเรียนวัดราชผาติการามเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครู 10 คน เด็ก 205 คน ครูทุกคน
ช่วยกันท างาน มีอะไรก็จะช่วยเหลือกันหมด  หยุดไม่ได้ ขาดไม่ได้ ลาไม่ได้ เพราะต้องช่วยเหลือ
กัน งานใหญ่ก็มีมากเท่ากับโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนมีบุคลากรน้อยแต่ก็ต้องท างานให้ทัน  ทาง
โรงเรียนก็มีปัญหาทางขาดบุคลากร ครูคนเดียวจะสอน  5 วิชา ทั้งๆ ที่ไม่ใช่วิชาเอกของครู  ส่วน
เด็กนักเรียนมีความสามารถ แต่ก็มักจะเสียโอกาสในการไปแข่งขัน  เช่น ศิลปะ  เพราะเด็กได้ไม่
เต็มที่ ทางโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง คือ  คุณหมอที่โรงพยาบาลวชิระ  เด็กที่
โรงเรียนจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องฟัน  ถ้าจะใช้ทรัพย์ส่วนตัวพาเด็กไปรักษาฟันทุกวันอังคาร ทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็ได้ให้ความร่วมมือไปลงทุนท าแหล่งการเรียนรู้  มีการอบรม
อาชีพให้ผู้ปกครอง  โดยสอนท าอาหารไทยให้ท าให้เกิดอาชีพได้จริงๆ  ส าหรับการเรียนนั้นจะมี
พระภิกษุมาช่วยมาสอน  และพาเข้าไปเรียนแหล่งการเรียนรู้ในวัด  คือภาพวาดพระมหาชนก   ใน
วัดก็จะมีภาพวาดพระมหาชนก  พระสงฆ์ก็จะพานักเรียนไปดู  ท่านจะสอนให้เด็กรู้  โดยพระเป็น
ผู้ด าเนินการให้  เด็กจะนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่แต่ในวันพระก็จะพาเด็กเข้าวัดเพราะมี
เด็กพุทธด้วย  โรงเรียนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ แหนมเนือง  เพราะเมื่อก่อนเป็นวัดญวนและที่นี่ก็
เป็นชุมชนญวน   จึงได้มีการดึงภูมิปัญญาตรงนี้มาให้คนญวนแท้ๆ มาสอนให้เด็กในโรงเรียน   
โรงเรียนไม่มีครูดนตรีไทย  ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็ได้ให้ความร่วมมือไปช่วยสอน
จนโรงเรียนสามารถต้ังวงปี่พาทย์ได้  (โรงเรียนวัดราชผาติการาม, 16 มิถุนายน 2553: ออนไลน์)       

สรุปได้ว่าทุนทางสังคมของโรงเรียนวัดราชผาติการาม ได้แก่ ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง มีคุณหมอโรงพยาบาลวชิระรักษาฟันให้
นักเรียน ท าให้นักเรียนมีสุขภาพฟันดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมมือท าแหล่งเรียนรู้ 
อบรมอาชีพให้ผู้ปกครอง สอนท าอาหารไทย พระภิกษุมาช่วยสอน มีศาสนาคริสต์ ภูมิปัญญา
แหนมเนือง ชุมชนบ้านญวณ ให้คนญวณมาสอน มีดนตรีไทยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มาช่วยสอน 

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ   
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ต้ังขึ้นตามโครงการแก้ไขสถานการณ์เด็กไม่มีที่เรียนในจังหวัด

พระนครธนบุรี สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2504 ด้วยเงินงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยมอบให้จังหวัดพระนคร เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง
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ตามแบบสามัญ 004 ของกรมสามัญศึกษา จ านวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน โดยทางวัดน้อยนพคุณได้
มอบที่ดินของวัดเนื้อที่ 760 ตารางวา ให้เป็นที่สร้างอาคารเรียน เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 400 คน โดยจัดเป็นสหศึกษา และจัดสอนเป็น
สองผลัด เริ่มเปิดเรียนวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 โดยมีนางสาวเทียบ สมานเชื้อ เป็นครูใหญ่
คนแรก และฯพณฯ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้นมาเป็น
ประธาน ในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังแรกเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2504 จึงถือว่าวันที่ 11 
สิงหาคมของทุกปีเป็นวันประเพณีรักโรงเรียน  

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เปิดท าการสอนครบทุกชั้น ต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2529 ปัจจุบันโรงเรียนวัดน้อยนพคุณอยู่ภายใต้การบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนคนที่ 10 คือ ท่านผู้อ านวยการนพพล เหลาโชติ   

วิสัยทัศน์ คุณธรรมน าความรู้ คู่กีฬา รักษาศิลปวัฒนธรรม น าบุคลากรสู่เทคโนโลยี และ
มีความสุขอยู่ในสังคม  พันธกิจ 1) เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยการบูรณาการในรูปแบบที่หลากหลาย ตามความถนัดและความสนใจ  3) ส่งเสริมการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 4) สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี และมีความเป็นเลิศทางกีฬา โดยมีเป้าประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ตามความสนใจ น าเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข  และได้ก าหนดนโยบายของโรงเรียนดังนี้  

1. เร่งพัฒนาระบบบริหารงานของโรงเรียนโดยระบบบริหารงานคุณภาพ ( ISO 9002) 
และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาโรงเรียน เน้นการจัดการที่คล่องตัว 
รวดเร็ว ชัดเจน การปรับปรุงองค์กร ระบบการวางแผน ข้อมูล สารสนเทศ การนิเทศ ก ากับติดตาม 
ประเมินผลตามสภาพจริง การประชาสัมพันธ์ และการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน 
แหล่งวิทยากร ชุมชน เอกชน  

2. เร่งพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักและเห็นความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการท างานเป็นทีม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ  

3. เร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูอาจารย์ได้ท าวิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจัยมา
พัฒนาการเรียนการสอน  

www.ssru.ac.th



 55 

4. เร่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาทุก 
พื้นที่ของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สะอาด ร่มรื่น โดยนักเรียนมีส่วนร่วม ตลอดทั้งพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน ห้องศูนย์วิชา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์และทันสมัย  

5. เร่งรัด จัดหา สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย น ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและเร่ง 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีเจตคติและสนใจด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นการปฏิบัติ การประดิษฐ์ คิดค้น การฝึกทักษะที่เหมาะสม ให้
สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท้ังวิชาสามัญและวิชาชีพ มีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ พัฒนาสื่อการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร  

7. เร่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามาตรฐานการศึกษาและมีความเป็นไทย ให้เป็นผู้มี
ลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และแสวงหาความรู้ มีทักษะ
ในการจัดระบบการท างาน สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมประชาธิปไตยอย่างมีความสุข มี
สุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตามวัย มีสุขภาพจิตดี มีความมั่นคงทางอารมณ์ เห็นคุณค่าและ
ปฏิบัติตนตามคุณธรรมพื้นฐาน จนเป็นนิสัยและแนะน าผู้อ่ืนได้  

8. ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขสิ่งเสพย์ติดในสถานศึกษา 
เพื่อให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดสิ่งเสพย์ติด ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้งการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียน 
 (โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ, 16 มิถุนายน 2553 : ออนไลน์) 
 

โรงเรียนราชินีบน   
โรงเรียนราชินีบนเดิมมีนามว่า   โรงเรียนศรีจิตรสง่าอยู่ในพระอุปถัมภ์ของหม่อมเจ้า

พิจิตรจิราภา  เทวกุล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชินี ที่มาของชื่อศรีจิตรสง่า คือ  
ศร ี  เป็นค าท้ายพระนามเสาวภาผ่องศรีของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ  
จิตร เป็นค าจากพระนามของหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา  เทวกุล  
สง่า เป็นชื่อของคุณครูสง่า   อินทรเสน   ผู้เป็นกัลยาณมิตรของหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา         

เทวกุล   ท่านได้รับการศึกษาการส านักวังหลังของแหม่มโคล   ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากใน
ยุคนั้น ปัจจุบัน คือ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  

โรงเรียนศรีจิตรสง่า ต้ังอยู่ที่ตึกแถวถนนอัษฎางค์   เปิดการสอนเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม 
พุทธศักราช  2454 มีนักเรียนต้ังแต่ชั้นเล็กจนถึงมัธยมศึกษาปีที่  3  ในปีพุทธศักราช  2465 จึงย้าย
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มาสอนที่ตึกของพระยามหิบาล    ถนนสามเสน   ต าบลถนนนครไชยศรี   ใกล้โรงไฟฟ้าหลวงสาม
เสน เมื่อย้ายมาได้ 3 ปี  จึงขยายการสอนสูงขึ้นจนถึงชั้นมัธยมปีที่ 6  

ปีพุทธศักราช   2496 สมเด็จพระราชปิตุจฉา  เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  กรมหลวงเพชรบุรี
ราชสิรินธร ทรงพระราชศรัทธาบริจาคทุนอุดหนุนการศึกษาเป็นจ านวนมาก  โปรดให้จัดซื้อที่ดิน  2
ไร่  74 ตารางวา ทรงขอพระราชทานที่ดินของสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี  พระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้า  ริมถนนเขียวไข่กามาสมทบ   ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวถมคูท่ีค่ันอยู่กลาง  เป็นเนื้อที่ติดต่อกันรวม  4 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา  และ
โปรดให้กองช่างสุขาภิบาล  อ านวยการสร้างสถานศึกษาส าหรับสตรี พร้อมประทานเครื่องเรือน  
ทรงมีพระด าริว่านักเรียนมัธยมปีที่  7 – 8 ของโรงเรียนราชินี  ที่ถนนมหาราช ซึ่งจวนส าเร็จ
การศึกษาแล้ว  สมควรจะให้คุ้นเคยกับสถานที่แบบสุขาภิบาล  เมื่อออกไปอยู่บ้านจะได้จัดแต่ง
บ้าน รักษาอนามัยเป็นอย่างดี  จึงโปรดให้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนสมทบกับนักเรียนที่มีอยู่เดิม  ตัด
ชั้นเล็กๆ  ออก เพื่อมิให้นักเรียนเกินจ านวนสถานที่  จัดสอนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม  3  ขึ้นไป  
และได้พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า  โรงเรียนราชินีบน   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีพัชริน
ทราบรมราชินีนาถ  

โรงเรียนราชินีบนเปิดท าการสอนวันที่   17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2472  โดยพระวรวงศ์เธอ   
พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา  เสด็จแทนพระองค์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์         
กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรเปิดแพรป้ายนามโรงเรียน แรกเปิดมีนักเรียน  63 คน หม่อมเจ้าพิจิตร
จิราภาเทวกุล  ผู้จัดการและอาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชินี ทรงด ารงต าแหน่งผู้จัดการและอาจารย์
ใหญ่โรงเรียนราชินีบน  โดยมีหม่อมเจ้าวงศ์ทิพย์สุดา  เทวกุล  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่    
และด าเนินกิจการด้วยพระกรุณาของสมเด็จพระราชปิตุจฉา  เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิริธร  ทรงสร้างห้องแถวไว้เพื่อเก็บผลประโยชน์   ต้ังทุนไว้บ ารุงโรงเรียน  พระราชทาน
สิ่งของและค่าใช้จ่ายต่างๆ   และเมื่อวันที่  18 พฤษภาคม  พุทธศักราช  2533 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราช
ปิตุจฉาฯ  ในงานฉลอง 60 ปี ของโรงเรียน   

โรงเรียนราชินีบนเป็นโรงเรียนสตรีโรงเรียนแรกที่ส่งนักเรียนชั้นมัธยมปีที่  8  สอบไล่ตาม
หลักสูตรมัธยมบริบูรณ์ชายของกระทรวงศึกษาธิการ  จากเดิมที่เคยสอบหลักสูตรวิสามัญ  ซึ่ง
เน้นหนักไปทางภาษาและวาดเขียน  ปี พ.ศ. 2475 หม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา   เทวกุล  ทรงสนับสนุน
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่  7–8  ต้ังสมาคมสุนทรพจน์แห่งราชินี   มีการประชุมนักเรียนทั้งสองโรงเรียน
ทุกวันเสาร์  เพื่อฟังการพูดของสมาชิกสมาคมสุนทรพจน์แห่งราชินี  การใช้ชื่อสมาคมอย่างนี้   
แสดงให้เห็นว่าในพระทัยของท่านอาจารย์   มิได้แบ่งแยกโรงเรียนราชินีกับราชินีบนออกจากกัน   
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โรงเรียนทั้งสองคือโรงเรียนเดียวกัน   เป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง   ทรงสนับสนุนให้นักเรียนของทั้ง
สองโรงเรียนท ากิจกรรมมีการโต้วาทีระหว่างโรงเรียนหลายครั้ง  และมีโอกาสโต้วาทีถวายสมเด็จ
พระศรีสวรินทราบรมราชเทวี   พระพันวสาอัยยิกาเจ้าด้วยสมาคมสุนทรพจน์นี้ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ
เป็นชุมนุมสามัคคีราชินีบนจนถึงปัจจุบัน  มีระบบบริหารนักเรียนโดยให้นักเรียนรู้จักปกครอง
กันเอง  การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  มีครูเป็นที่ปรึกษาเรียกว่า บรรยเวกษก์  

ปี พ.ศ. 2482 กระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่งให้งดเปิดสอนชั้นมัธยมปีที่ 7-8 ทางโรงเรียน
ได้เปิดรับชั้นมัธยมปีที่  1-3 และมัธยมปีที่  6 พิเศษ ในปี พ.ศ.  2489 กระทรวงศึกษาธิการอนุญาต
ให้เปิดสอนชั้นเตรียมอุดม โรงเรียนจึงเปิดการสอนชั้นเตรียมอุดมปีที่  1 อีก 2 ห้อง คือแผนกภาษา
และวิทยาศาสตร์  และเมื่อวันที่15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2486 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีบน
ต้องพบกับความเศร้าอีกครั้ง เมื่อทราบข่าวการถึงชีพตักษัยของหม่อนเจ้าพิจิตรจิราภา  เทวกุล ผู้
ทรงพระคุณยิ่งของโรงเรียน ดังนั้นวันที่  9 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ทางโรงเรียนจะบ าเพ็ญกุศลเพื่อ
เป็นการร าลึกถึงพระองค์ท่าน    

วันที่ 14 มกราคม  พ.ศ.  2503 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ด าเนินเปิดหอประชุมวไลยอลงกรณ์ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาและ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี เสด็จร่วมงานด้วย  

หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา   เทวกุล ทรงช่วยงานที่โรงเรียนราชินีบนต้ังแต่พุทธศักราช  2486  
เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการ  จนถึงพุทธศักราช  2512  ท่านอาจารย์หม่อมเจ้าวงศ์
ทิพย์สุดา  เทวกุล ถึงชีพิตักษัย ราชินีมูลนิธิจึงแต่งตั้งให้ทรงเป็นกรรมการราชินีมูลนิธิและผู้จัดการ
โรงเรียนราชินีบนแทน  จนกระทั้งประชวรและหยุดทรงงานที่โรงเรียนเมื่อพุทธศักราช  2536 แต่ยัง
ทรงเป็นรองประธานกรรมการราชินีมูลนิธิจนถึงชีพตักษัยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2539  

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนราชินีบน (ธรรมนูญโรงเรียนราชินีบน  พ.ศ. 2550-2552) จัด
การศึกษาอย่างมีเอกภาพ  โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มุ่งจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  การบูรณาการ  การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
และการท างานร่วมกัน  เพื่อพัฒนาให้นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกุลสตรีไทยที่ทันสมัย   
ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม มีกิริยามารยาทที่ดี  รู้จักกาลเทศะ  รักและแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมไทย
ได้อย่างเหมาะสม  มีวิจารณญาณ  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถดูแลสร้างเสริมสุขภาพส่วนตน  $ครอบครัว  และชุมชน  มีจิตส านึกแห่งการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ   พลังงาน   และสิ่งแวดล้อม   รู้จักสิทธิและหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีใน
สังคมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสามารถน าความรู้  ประสบการณ์
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และทักษะไปใช้ในการศึกษาต่อ  ใช้ในการประกอบอาชีพ  ใช้ในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง
ตลอดจนการแก้ปัญหา พัฒนา และสร้างสรรค์ความเจริญให้กับชุมชน 

พันธกิจของโรงเรียนราชินีบน  ประกอบด้วย 1) โรงเรียนราชินีบนบริหารจัดการศึกษา
ตามนโยบายและระเบียบของราชินีมูลนิธิ   2)  โรงเรียนราชินีบนจัดท าและประชาสัมพันธ์แผน 
พัฒนาโรงเรียนไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการ 
ศึกษาอย่างมีเอกภาพและเป็นระบบ   3) โรงเรียนราชินีบนประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า  และชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ  4) โรงเรียนราชินีบนส่งเสริมและสนับสนุนขวัญ
ก าลังใจและบุคลากรของโรงเรียนมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  5) โรงเรียนราชินีบน
ส่งเสริมการจัดการกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้แบบบูรณาการ  การ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการท างานร่วมกัน  ตลอดจนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับระดับพัฒนาการของนักเรียน มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระการ
เรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  6) 
โรงเรียนราชินีบนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และการอบรมสั่งสอนทั้งในและ
นอกเวลาเรียนให้นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นกุลสตรีไทยที่ทันสมัย  ใฝ่เรียนรู้  มี
คุณธรรม  มีกิริยามารยาทที่ดี  รู้จักกาลเทศะ อนุรักษ์และแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมไทยได้
อย่างเหมาะสม   มีวิจารณญาณและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ   
7) โรงเรียนราชินีบนส่งเสริมกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และสนับสนุนการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้
บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 ก าหนดเพื่อพัฒนาให้ผู้เเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สามารถใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  สามารถดูแลส่งเสริมสุขภาพส่วนตัว  ครอบครัวและ
ชุมชน  มีจิตส านึกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและสิ่งแวดล้อม รู้จักสิทธิและ
หน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
8) โรงเรียนราชินีบนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่นเข้าไปในมาตรฐานการเรียนรู้  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถ
น าความรู้ประสบการณ์  และทักษะไปใช้ในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ  การด ารงชีวิตอย่าง
พอเพียงตลอดจนการแก้ปัญา พัฒนา และสร้างสรรค์ความเจริญให้กับชุมชน   
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนราชินีบน  คือ เป้าหมายในการพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนา
นักเรียนให้เป็น "กุลสตรีไทยที่ทันสมัย " ประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี ้ 

1. คุณลักษณะด้านความเป็นกุลสตรีไทย  เป็นคุณลักษณะของกุลสตรีไทยที่พึงรักษา
ไว้ตามพระราชประสงค์ขององค์ผู้พระราชทานก าหนดโรงเรียน ประกอบด้วย 

1.1 นักเรียนมีกิริยามารยาทดี  มีสัมมาคารวะและรู้จักกาลเทศะ 
1.2 นักเรียนมีความเมตตากรุณา  อ่อนน้อมถ่อมตน  กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

และมีจิตใจอดทนอดกลั้น 
1.3 นักเรียนมีวินัย ซื่อสัตย ์ประหยัด และด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
1.4 นักเรียนรักและภูมิใจขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 
1.5 นักเรียนรักชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

2. คุณลักษณะด้านความทันสมัย  เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่จ าเป็นต่อการด ารงอยู่
ในสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้  

2.1 นักเรียนใฝ่เรียนรู้   รักการค้นคว้า  มีวิจารณญาณ  ความคิดสร้างสรรค์  และรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 นักเรียนปฏิบัติตามสิทธิ   บทบาท   และหน้าที่ของตนเองในสังคมระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.3 นักเรียนมีจิตส านึกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
เครื่องหมายประจ าโรงเรียน  เป็นอักษรไขว้  ส.ผ. ใต้มงกุฎ ส.ผ.คือพระนามาภิไธยย่อ

จากพระนาม "เสาวภาผ่องศรี" สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถพระราชินีในระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  มงกุฎคือเครื่องสูงประดับองค์ราชินี  สีประจ าโรงเรียนคือน้ าเงิน  
หมายถึง สีวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  ชมพู หมายถึง สีวันพระ
ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  คติพจน์ คือ รกฺเขยฺย   อตฺตโน สาธุ ลวน   
โลณต  ยถา แปลว่า รักษาความดีดังเกลือรักษาความเค็ม  ปรัชญาคือความรู้  คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม 

ความรู้ หมายถึง นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ  สามารถน าไปใช้ในการ  ศึกษาต่อและ
เป็นพื้นฐานการด ารงชีวิตได้  คู่วินัย หมายถึง  นักเรียนต้องเป็นผู้รู้หน้าที่  มีระเบียบ  และมีความ
รับผิดชอบสามารถปฏิบัติตามกฎ  และข้อบังคับของสังคมได้อย่างเหมาะสม  ใฝ่คุณธรรม  
หมายถึง นักเรียนต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีทั้งกาย วาจา และใจ ปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข  ไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคม   เพลงประจ าโรงเรียน  คือเพลงพิกุลแก้วและเพลงราชินี  
ดอกไม้ประจ าโรงเรียนคือดอกพิกุล (โรงเรียนราชินีบน,16 มิถุนายน 2553 : ออนไลน์)       
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โรงเรียนโยธินบูรณะ    
จากเอกสารบันทึกค าบอกเล่าของคุณครูภักด์ิ ฉวีสุข อดีตครูใหญ่โรงเรียนมัธยมวัด

สะพานสูง “อนุวัฒน์ศึกษาคาร ”  ได้กล่าวถึงประวัติการสร้างโรงเรียนไว้ดังนี้ เมื่อเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2460 รองหัวหมื่นพระอนุวัฒน์ราชนิยม (ฮง เตชะวณิช)  ได้มีจิตศรัทธาสร้างสถานศึกษาขึ้น
ที่วัดสะพานสูง  บางซื่อ และเมื่อสร้างเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2460 จึงได้กราบบังคมทูลพระ
กรุณาพระราชทานนามว่า “โรงเรียนอนุวัฒน์ศึกษาคาร” จากนั้นรองหัวหมื่นพระอนุวัฒน์ราชนิยม 
(ฮง เตชะวณิช) ได้กราบบังคมทูลอัญเชิญ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราช
ด าเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2461  ต่อมาชุมชนเริ่ม
ขยายตัวขึ้น ความหนาแน่นของประชากรในท้องที่บางซื่อมีมากขึ้น  โรงเรียนเดิมเริ่มคับแคบไม่
เหมาะสมที่จะขยายเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ได้  วันที่ 29  สิงหาคม 2479 กระทรวงธรรมการได้รับ
มอบที่ดิน จ านวน  9  ไร่เศษ จากกระทรวงกลาโหม  ต่อมาเจ้าหน้าที่กระทรวงธรรมการเสนอว่า 
ที่ดินแปลงนี้กว้างขวางและตั้งอยู่ ระหว่างกลางจากโรงเรียนมัธยมวัดสะพานสูงกับโรงเรียนวัด
จันทร์สโมสร เห็นควรย้ายนักเรียนทั้งสองแห่งมารวมกันและเปิดสอนถึงชั้นมัธยมปีที่ 6 ต่อมา
ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมบริบูรณ์  

โรงเรียนมัธยมโยธินบูรณะเปิดเรียนในปีแรก  เป็นนักเรียนชายล้วน มีจ านวน 516 คน    
เป็นครู  22  คน มีห้องเรียนจ านวน 18 ห้องเรียน เปิดสอนระดับประถมปีที่ 2 ถึงมัธยมปีที่ 6 ด้วย
เหตุท่ีย้ายนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวัดสะพานสูง และโรงเรียนวัดจันทร์สโมสร มาเรียนรวมกัน
โดยอาศัยที่ดินของกระทรวงกลาโหม และตั้งอยู่ระหว่างกลางของกรมทหารหลายหน่วยงาน    
โรงเรียนและชุมชนในเขตทหารได้มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกันและกันต้ังแต่นั้นมา พร้อมกันนี้จึงได้มี
การเปลี่ยนชื่อโรงเรียนแห่งนี้ใหม่ว่า “โรงเรียนมัธยมโยธินบูรณะ ” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
“โรงเรียนโยธินบูรณะ” สืบมาจนถึงปัจจุบัน และได้แต่งตั้งคุณครูภักด์ิ ฉวีสุข อดีตครูใหญ่โรงเรียน
มัธยมวัดสะพานสูงเป็นอาจารย์ใหญ่และคุณครูเปลื่อง สุเสวี อดีตครูใหญ่โรงเรียนวัดจันทร์สโมสร
เป็นครูผู้ปกครอง   

โรงเรียนโยธินบูรณะในปัจจุบัน มุ่งมั่นจัดระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สู่
คุณภาพมาตรฐานสากล  โรงเรียนโยธินบูรณะเป็นโรงเรียนสหศึกษา  มีนักเรียนทั้งชายและหญิง
ทุกระดับชั้น โดยเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เครื่องหมายประจ าโรงเรียน คือ คบเพลิง : แสวง
สว่างในโลก หมายถึง ควาามรุ่งโรจน์แห่งปัญญา สอดคล้องกับคติธรรมประจ าโรงเรียนที่ว่า 
ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต กงจักร : รูปกงจักรเกี่ยวกับคบเพลิง หมายถึง การก้าวไปข้างหน้า โดย
อาศัยปัญญาเป็นเครื่องน าทาง และพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรค์ทั้งปวงให้สิ้นไป  
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กนกลายไทย :  ล้อมรอบคบเพลิง กรจักรอักษรย่อ ย.บ. และคติธรรมของโรงเรียนนั้น
หมายถึง  ลูกโยธินบูรณะทุกคน  จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมในขอบเขตของขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย   

คติธรรมประจ าโรงเรียน : ปญฺญฺา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก             
ค าขวัญประจ าโรงเรียน คือ เรียนเด่น เล่นดี สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม  สีประจ าโรงเรียน คือ             
สีชมพูและสีน้ าเงิน มีความหมายดังนี้  1) สีชมพู หมายถึง ความร่าเริง แจ่มใส่ ความรัก ความ
สามัคคี และความเสียสละ 2) สีน้ าเงิน หมายถึง ความมีเกียรติ มีศักด์ิ มีวินัย และคุณธรรม   

วิสัยทัศน์ มีดังนี้คือ 1) มุ่งมั่นจัดระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สู่คูณภาพ
มาตฐานสากล   พันธกิจคือเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 2) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการศึกษาและการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  3) จัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์และปฏิบัติได้จริงตาม
ศักยภาพผู้เรียน  4) จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมตามนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธ   

เป้าประสงค์ของโรงเรียน คือ ส่งเสริมการจัดระบบการศึกษาของโรงเรียน มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีความรู้สู่ระดับสากล โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการและเจตคติตาม
หลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด  ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่ออบรมนักเรียนให้เป็นคนดี
สามารถครองตนให้พ้นจากอบายมุขและสารเสพติด  มุ่งปลูกฝังคุณสักษณะที่พึงประสงค์มี
คุณธรรม จริยธรรมตามในโยบายโรงเรียนวิถีพุทธ  (โรงเรียนโยธินบูรณะ ,16 มิถุนายน 2553 : 
ออนไลน์)  

 

โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม    
โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2475 โดยขุนส าราญราษฎร์ 

บริรักษ์นายอ าเภอเขตดุสิต  และนายบรรณกิจ ท้าวสั้น  ซึ่งได้ขออนุญาตต่อเจ้าอาวาสวัดประชา
ระบือธรรม เพื่อจัดต้ังโรงเรียนในเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล 
ถนนนครไชยศรี  ในปี พ.ศ. 2480 ได้โอนให้แก่เทศบาลนครกรุงเทพ ได้ชื่อว่า "โรงเรียนเทศบาล" ปี  
พ.ศ. 2496  เทศบาลนครกรุงเทพได้โอนโรงเรียนให้กับกรมสามัญศึกษา มีสภาพเป็นโรงเรียน
ประชาบาล และได้เปลี่ยนชื่อว่า "โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม" จนถึงปัจจุบัน มีอาคาร 3 หลัง  
อาคารละ 3 ชั้น อาคารส านักงาน 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง 
บ้านพักภารโรง 2 หลัง หอสมุดกาญจนาภิเษก 1 หลัง 
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ค าขวัญ  คือ ประพฤติดี  มีวินัย ใฝ่ศึกษา รักษาวัฒนธรรมไทย  ความภาคภูมิใจคือ  
ผลงานเด่นดังต่อไปนี้  1) เป็นโรงเรียนน าร่องโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กของกรุงเทพมหานคร  

2) จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา น าไปซื้อโต๊ะอาหาร โต๊ะเก้าอี้นักเรียน เครื่องเสียงห้องประชุม 
กล้องถ่ายวีดีโอระบบดิจิตอล  3) เป็นตัวแทนกองเชียร์และขบวนพาเหรดของส านักงานเขตดุสิต 
เข้าร่วมพิธีเปิดและปิดกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานครครั้งที่ 18 4) จัดงานประชาระบือธรรม 
สัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง  5) ส่งนักเรียนแข่งขันคีตมวยไทย 
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   

โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเป็นโรงเรียนในระดับประถม   ครูส่วนใหญ่จะมีจิตอาสาใน
เรื่องของการดูแลเด็กให้เหมือนลูกของตัวเอง   ไม่ว่าเด็กจะเป็นแผลเน่าเปื่อย   หรือไม่สบายมา  ครู
ก็จะพาไปส่งโรงพยาบาลให้ทันเวลา  และคิดว่าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนั้น ครูส่วนใหญ่
จะเป็นแบบนี้  เพราะเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กด้อยโอกาส  ส านักการศึกษาต้องการทราบข้อมูล 
จ านวนเด็กที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับคนในครอบครัว  และจ านวนเด็กที่ครอบครัวแตกแยก  จาก
เด็ก 800 กว่า คน มีเด็กที่ครอบครัวแตกแยกจ านวน   241 ครอบครัว ทางโรงเรียนจะมีการดูแล
เด็กเหล่านี้โดยมีข้าวเช้าให้กิน ทั้งๆ ที่โรงเรียนไม่มีงบประมาณ แต่สามารถบริหารจัดการโดยน า
วัตถุดิบที่เหลือจากอาหารมือเที่ยงในแต่ละวันมาแช่เย็นไว้อย่างดี   แล้วน ามาท าอาหารให้เด็กกิน
ในตอนเช้า  อาหารท่ีน ามานั้นได้รับความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานคร   

นักเรียนบางส่วนจะเป็นเด็กที่ติดตามพ่อแม่มาจากต่างจังหวัด เพื่อมาประกอบอาชีพ
ต่างๆ เช่น  ก่อสร้าง  ผู้ปกครองที่ไม่ค่อยมีฐานะจะมาปรึกษาปัญหากับทางโรงเรียนให้โรงเรียน
ช่วยเหลือ และผู้ปกครองบางคนก็มาติดตามดูว่าลูกของตัวเองได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ เช่น   
การแจกนมให้เด็กก่อนปิดเทอม การให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือ
ร้อยละ 50  จุดเด่นคือความมีจิตอาสาของครูเป็นเลิศ มีการพาเด็กไปส่งที่บ้าน  เด็กที่ด้อยโอกาสก็
จะมีการมอบทุน  โดยระดมทุนจากหน่วยงานต่างๆ  จากอาจารย์เก่า และกรมทหารสื่อสาร  มีการ
ปลูกฝังเรื่องการออมเงิน   พอสิ้นเดือนก็จะน าเงินของเด็กไปฝากธนาคาร  เป็นการช่วยเหลือ
ครอบครัวยามขาดแคลน   และสอนผู้ปกครองให้รู้จักประหยัดไปในตัว  ภูมิปัญญา  มีการท าผ้า
บาติกและการพับผ้าเช็ดหน้า (โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม,16 มิถุนายน 2553 : ออนไลน์) 

ลักษณะทุนทางสังคมของโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม คือ ความประหยัด ได้รับความ
ร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร ความมีจิตอาสาของครูเป็นเลิศ มีทุนให้เด็กด้อยโอกาส มีการระดม
ทุนจากอาจารย์เก่าๆ และกรมทหารสื่อสาร ปลูกฝังเรื่องการออมเงิน สอนผู้ปกครองให้รู้จัก
ประหยัด มีภูมิปัญญาท าผ้าบาติก และการพับผ้าเช็ดหน้า  
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โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม  
โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม เป็นโรงเรียนที่ต้ังอยู่ใกล้ตลาดขนาดใหญ่ สภาพแวดล้อม

เป็นแหล่งค้าขาย  ท าให้เด็กได้ซึมซับเรื่องการค้าการขายไปในตัว  เด็กส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชน
แออัด  เป็นลูกหลานของพ่อค้าแม่ค้าบริเวณแถวนั้น  ทั้งโรงเรียนมีครู  40 คน มีนักเรียน  800 คน 
บริเวณรอบโรงเรียนจะมีแหล่งอบายมุขและยาเสพติดมาก  โรงเรียนอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกับวัด 
ซึ่งทางวัดจะมีส่วนช่วยเหลือโรงเรียนโดยการให้ทุนการศึกษากับนักเรียน  มีการนิมนต์พระมาสอน
นักเรียน จุดเด่นของโรงเรียนมี  3 ด้าน คือ ด้านศาสนา  นาฏศิลป์ โดยมีการให้เด็กออกไปแสดง
ตามงานต่างๆ และด้านคอมพิวเตอร์ (โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม,16 มิถุนายน 2553 : ออนไลน์) 
 

โรงเรียนวัดราชาธิวาส   
โรงเรียนวัดราชาธิวาส  สถาปนาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2446 โดยพระครูปลัด

พิพัฒน์พรหมจริยคุณ รองเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสขณะนั้น ลักษณะอาคารเรียนชั่วคราวและ  
ก่อสร้างเป็นอาคารเรียนถาวร ในล าดับต่อมา คือ ตึกไชยันต์ 2462 และตึกสามพี่น้อง โดยทุน
ทรัพย์ของกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย  (พระองค์เจ้าไชยันต์มงคล พระโอรสของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) และหม่อมเจ้าหญิงสุภางค์พักตร์ ไชยันต์ ภายหลังได้งบประมาณจาก
กระทรวงศึกษาธิการ  ให้สร้างตึกวาสุกรี ตึกสมอรายเพิ่มเติม และสร้างตึกสามพี่น้อง ตึกไชยันต์
ของใหม่แทนของเก่าท่ีทรุดโทรม ปัจจุบันมี 4 อาคารเรียนและก่อต้ังครบ 96 ปี เปิดสอนเฉพาะ
นักเรียนชายทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมาจนถึงปี พ.ศ. 2538  จึงได้เริ่มเปิดรับ
นักเรียนหญิงตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

โรงเรียนวัดราชาธิวาส เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น (ส่วนกลาง) กรมสามัญศึกษา           
ปี พ.ศ. 2526 อยู่ในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่ 1 และสหวิทยาเขตรัตนโกสินทร์ 2 
(ประกอบด้วย  โรงเรียนสตรีวิทยา และโรงเรียนราชวินิตมัธยม 3.โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 4.โรงเรียน
วัดราชาธิวาส และ 5.โรงเรียนโยธินบูรณะ) และ เป็นโรงเรียนสหศึกษา"  อักษรย่อ " ร.ว." ตรา
ประจ าโรงเรียน เป็นอักษร ร.ว. อยู่ในตราธรรมจักรมีอุณาโลมและรัศมีอยู่เบื้องบน ส่วนล่าง ของ
ธรรมจักรมีคติธรรมค าว่า สทธมโม ครุกาตพโพ บนแถบแพรสบัดชาย คติธรรมประจ าโรงเรียน 
"สทธมโม ครุกาตพโพ” (พวกเราพึงเคารพพระธรรมค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) สีประจ า
โรงเรียนคือสีชมพู-สีน้ าเงิน  สีชมพูเป็นสีประจ าวันอังคาร ซึ่งเป็นวันประสูติของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หมายถึง ความลึกซึ้ง สีน้ าเงิน หมายถึง เกียรติ  
พระมหากษัตริย์ คือ รัชกาลที่ 5 ชมพูน้ าเงิน หมายถึง ความคิดที่จะสร้างเกียรติตลอดกาล ค า
ขวัญของโรงเรียน  "เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม" 
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ทุนทางสังคมด้านวัฒนธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนวัดราชาธิวาส ดังค า
กล่าวต่อไปนี ้

1. เราภูมิใจสถาบันของเราซึ่งเป็นโรงเรียนหน่ึง ที่ได้ให้การศึกษาแก่คนมาหลายรุ่น
หลายสมัย นับต้ังแต่ คุณทวด คุณปู่ คุณพ่อ จนถึงปัจจุบัน  

2. เราภาคภูมิใจต่อวัดของเราเป็นวัดที่เก่าแก่ต้ังแต่สมัยละโว้ เป็นปูชนียสถาน
ประวัติศาสตร์ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีค่าควรแก่การศึกษาค้นคว้า  

3. สิ่งที่เราภาคภูมิใจสิ่งสุดท้าย คือ พระพุทธไสยาสน์ ซึ่งเป็นพระที่สวยงามมากที่
ตระกูลไชยันต์ได้สร้างคู่ไว้กับตึกไชยันต์ ชื่อ "พระนิพพานทรงญาณ" เป็นสิ่งที่เราเคารพ
สักการบูชาได้คุ้ม ครองปกปักรักษา ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ครู-อาจารย์ผู้ร่วมชายคาทุกรุ่นทุก
สมัย ออกแบบ โดยพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธฮเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ นับเป็น
พระพุทธรูปที่งดงามที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย (โรงเรียนวัดราชาธิวาส ,16 มิถุนายน 2553 : 
ออนไลน์)    

ทุนทางสังคมของโรงเรียนวัดราชาธิวาส ได้แก่ ทุนสร้างอาคารจากพระองค์เจ้าไชยันต์
มงคลและหม่อมเจ้าหญิงสุภางค์พักตร์ ไชยันต์ มีเครือข่ายสถาบันกลุ่มส่วนกลาง  มีประวัติก่อต้ัง
ยาวนาน มีศิษย์หลายรุ่น มีวัดเก่าแก่สมัยละโว้เป็นปูชนียสถาน มีประวัติศาสตร์และหลายสิ่ง
หลายอย่างที่มีค่าควรศึกษา ความภูมิใจพระพุทธไสยาสน์ สถานที่สวยงามเป็นโบราณสถาน 
สร้างคู่กับตึกไชยันต์ชื่อพระนิพพานทรงญาณ เป็นสิ่งเคารพบูชาคุ้มครองปกปักษ์รักษาให้ร่มเย็น
เป็นสุข  

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
ประวัติของโรงเรียน  “สวนสุนันทา ” ต้ังอยู่ในเขตพระราชฐานของพระราชวังดุสิต  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถ
แบบเจ้านายในยุโรป  เมื่อครั้งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรคราวเสด็จประพาสยุโรป  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 
2449 โดยต้ังพระทัยจะสร้างให้มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด  จึงทรงสร้างเป็น “สวนป่า” 
ต่อมาโปรดเกล้า ฯ  ให้สร้างพระต าหนักที่ประทับของเจ้าจอมและเจ้าจอมมารดาที่มีแต่พระราช
ธิดา เพื่อจะได้ไม่ต้องระหกระเหินเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยเมื่อมีการผลัดแผ่นดิน  การสร้าง 
ต าหนักต่างๆ ยังไม่ทันเสร็จดี พระพุทธเจ้าหลวงก็เสด็จสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) จึงทรงรับเป็นพระราชธุระด าเนินการสร้างจนแล้วเสร็จเรียบร้อย  แต่การขึ้น
ครองราชย์ของรัชกาลที่ 6  มิได้กระทบกระเทือนทางราชส านักฝ่ายในของสมเด็จพระราชบิดาแต่

www.ssru.ac.th



 65 

อย่างใด  พระราชธิดาและเจ้าจอมในรัชกาลที่ 5 จึงมิได้โยกย้ายเข้าไปอยู่ตามพระราชประสงค์
ต าหนักต่างๆ ในสวนสุนันทาจึงถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่าอยู่เป็นเวลานานถึงขนาดหญ้าสูงท่วมหัว 

 

 
 
 
ปลายรัชกาลที่ 6 (ประมาณ พ.ศ. 2467)  พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ 

กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรดา พระอัครชายาเธอในรัชกาลที่ 5 ซึ่งเสด็จย้ายไปอยู่กับ  
สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงลพบุรีราเมศร์พระโอรสที่วังลดาวัลย์  ทรงขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตจากรัชกาลที่ 6  เสด็จเข้าไปประทับ ณ  พระต าหนักที่โปรดเกล้า  
ให้สร้างไว้ส าหรับพระองค์ ในวังสวนสุนันทา   จึงเป็นโอกาสให้เจ้าจอมในรัชกาลที่ 5 ตามเสด็จ
พระวิมาดาเธอฯ  ไปอยู่ในสวนสุนันทาคราวเดียวกันทั้งหมด สวนสุนันทาจึงมีชีวิตชีวาครึกครื้น  
กลายเป็นศูนย์กลางของราชส านักฝ่ายใน  เนื่องจากพระมเหสีที่ทรงมีพระอิสริยยศสูงกว่ามิได้
เสด็จอยู่ในสวนสุนันทา พระวิมาดาฯ  จึงทรงอยู่ในฐานะเป็นประธานในวังสวนสุนันทา  ด้วยเหตุที่
สมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดล  พระราชธิดาในพระวิมาดาเธอฯ  ทรงมีพระโอกาสได้รับใช้ใกล้ชิดเบื้อง
พระยุคลบาท  พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงตลอดรัชสมัย  ท าให้ทรงซึมซับพระราชปณิธาน
พระบรมชนกนาถ ที่ทรงปรารถนาให้บ้านเมืองก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่านานาอารยประเทศ  
พระองค์จึงทรงสืบสานเจตนารมย์  โดยโปรดจัดต้ังสถานศึกษาส าหรับข้าหลวงสตรีขึ้นภายใน
ต าหนักวังสวนสุนันทาชื่อโรงเรียนนิภาคาร  ในปี พ.ศ. 2467 จนเป็นที่เล่าลือกันโดยทั่วไปว่าสตรีที่
จบการศึกษาจากที่นี่จะมีความเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติและความสามารถในทุก ๆ ด้าน 

โรงเรียนนิภาคารเปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ รวมทั้งอบรมมารยาทและ
สอนการฝีมือ สมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดลทรงเป็นทั้งองค์อ านวยการสอน และพระอาจารย์  โดยโปรด
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จ้างครูสตรีท้ังไทยและต่างประเทศมาช่วยสอน   พระองค์ทรงรับวิทยาการและวัฒนธรรมสมัยใหม่  
ที่เป็นประโยชน์เข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เพื่อให้สตรีท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียน              
นิภาคาร ได้ออกไปใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่อย่างมีคุณภาพ  แต่มิได้ทรงทอดทิ้งคุณสมบัติของ          
กุลสตรีไทย กล่าวโดยรวมว่าวังสวนสุนันทา คือ ศูนย์กลางวัฒนธรรมประเพณีของพระราชส านัก
ฝ่ายในสมัยสุดท้ายแห่งระบอบราชาธิปไตย 

ในสมัยรัชกาลที่  7 ปี พ.ศ. 2475  เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองใช้ระบอบ
รัฐธรรมนูญ พระบรมวงศานุวงศ์เกรงว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเกิดความรุนแรง จึงพากันออกไป
ประทับนอกวังสวนสุนันทา  วังสวนสุนันทาจึงถูกทิ้งร้างอีกวาระหนึ่งเป็นเวลา  5 ปี ต่อมาในสมัย
รัชกาลที่  8 นายปรีดี  พนมยงค์  นายกรัฐมนตรีและคณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์  ได้มอบ        
วังสวนสุนันทาให้แก่คณะรัฐมนตรี  เพื่อใช้เป็นที่อยู่ของรัฐมนตรีและผู้แทนราษฎร  แต่สภา
ผู้แทนราษฎรแจ้งว่าไม่พร้อมที่จะใช้สถานที่นี้  คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์จึงลงมติมอบวัง
สวนสุนันทา ให้แก่กระทรวงธรรมการจัดต้ังเป็นสถานศึกษาของกุลสตรี  ส่วนกรรมสิทธิ์ในสถานที่
ยังเป็นของพระมหากษัตริย์อยู่และกันเขตบางแห่งไว้ วังสวนสุนันทาในครั้งนั้นมีอาณาเขต  122 ไร่ 
(พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  และกรมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมกัน ) ต้ังชื่อโรงเรียนว่า  “สวนสุนันทาวิทยาลัย ” มีอาคาร 20 กว่าหลัง เริ่มเปิดการ
เรียนการสอนเมื่อวันที่  17 พฤษภาคม  พ.ศ.2480 โดยมีอาจารย์นิลรัตน์  บรรณสิทธิ์วรสาสน์  เป็น
อาจารย์ใหญ่ท่านแรก 

เมื่อเริ่มเปิดเรียนจัดการศึกษาเป็น  2 แผนก คือแผนกสามัญ  (ชั้นป.1–ม.8 ) ส าหรับให้
นักเรียนฝึกหัดครูฝึกสอน  และแผนกวิสามัญ  (การฝึกหัดครู ) ทั้งยังเปิดเลขานุการด้วย  ได้รับโอน
นักเรียนหญิงชั้นมัธยมปีที่  7-8 จากโรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  โรงเรียนเบญจมราชาลัย  
โรงเรียนสตรีโชติเวชมาเรียนรวมกันที่นี่  และย้ายนักเรียนฝึกหัดครูประถมหญิงจากโรงเรียนฝึกหัด
ครูเพชรบุร ี-วิทยาลงกรณ์มาอยู่ที่นี่ด้วย  โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยจึงเป็นโรงเรียนหญิงที่ใหญ่
ที่สุด และเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถมแห่งแรกในสมัยนั้น  แบ่งการบริหารเป็น  ฝ่ายประถม  ฝ่าย
มัธยมและฝ่ายฝึกหัดครู   

ปี พ.ศ. 2500 โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนัน
ทา แผนกสามัญฝ่ายประถมจึงเปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนประถมสาธิต  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา  มี
อักษรปักที่หน้าอกเสื้อว่า  ส.ว.ส. เสื้อสีขาว และสวมกระโปรงสีน้ าเงินมีเอี๊ยม  ปี พ.ศ. 2521 ปรับ
การเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ คือ มีเพียง 6 ระดับ ป.1 –6 เปิดสอนระดับละ2 ห้องเรียน 
ต่อมา พ.ศ. 2529  ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรับรางวัลพระราชทานในฐานะ
โรงเรียนประถมสาธิตดีเด่น  พ.ศ. 2530- 2531 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็น

www.ssru.ac.th



 67 

อาคาร 3 ชั้น 7 ห้องเรียน  วันที่ 4 เมษายน  พ.ศ. 2547  ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ภาษาอังกฤษ  (Gifted English Program) ที่เน้นทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนตามนโยบาย
ของผู้บริหารสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา     

ปีการศึกษา  2549 โรงเรียนประถมสาธิต  ฯ จัดโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต  
(Mini English Program : English for life) เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม    
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ยังคงวางแผนพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้
โรงเรียนมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งด้านหลักสูตรบูรณาการให้มีความเข้มข้นแบบค่อยเป็น
ค่อยไป พัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน  รวมทั้งจัดสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการของ
ผู้เรียนและชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ และรักษาชื่อเสียงเกียรติภูมิที่เจ้านายในวัง
สวนสุนันทาในอดีตมีพระประสงค์ที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียม
นานาอารยประเทศ  (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ,16 มิถุนายน 2553 : 
ออนไลน์)  
 
  

โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร 
โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร  ต้ังอยู่เลขที่  90/1 ถนนศรีอยุธยา  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ  10300 มีพื้นที่ 1 ไร่ 56 ตารางวา เปิดท าการสอนต้ังแต่ชั้นอนุบาล -ชั้นประถมศึกษาปีที่  
6 สังกัดกรุงเทพมหานคร  โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร  เปิดท าการสอนต้ัง  พ.ศ.2476 มีอาคารเรียน
จ านวน  2 หลัง อาคาร  1 เป็นตึก  3 ชั้น 15 ห้องเรียน  ใต้ถุนเป็นห้องสมุดและห้องประชุม  
อาคาร 2 เป็นตึก 4 ชั้น 15 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งเป็นโรงอาหาร  ลักษณะการก่อสร้างอาคารเรียนทั้ง
สองหลัง  ต้ังขนานหันหน้าเข้าหากันไม่มีทางเชื่อมต่ออาคารเรียนสภาพชุมชนเป็นชุมชนขนาด
กลางค่อนข้างเล็ก  อยู่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนและหลังวัด  สถานที่ราชการที่มีส าคัญบริเวณ
ใกล้เคียง คือ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตโชติเวช และหอสมุดแห่งชาต ิ

วิสัยทัศน์ คือ “ปฎิรูปการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  อนุรักษ์ความเป็นไทย  ก้าวไกลในวิทยาการ
ผสานชุมชน   ปรัชญาของโรงเรียนคือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้เต็มตามศักยภาพ  มีวินัย  มี
คุณธรรม ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ค าขวัญ คือ วิชาการดี มีวินัยใฝ่คุณธรรม  น ากีฬา
รักษาสุขอนามัย  กิจกรรมที่จัดเป็นทุนทางภูมิปัญญา  คือ กิจกรรมเชิดหุ่น    กิจกรรมลายมืองาม
ตามอย่างไทย  กิจกรรมบันทึกนักอ่าน  กิจกรรมภาษาไทยวันละค า  กิจกรรมก่อนเรียนเขียน  5 ค า
กิจกรรมภาษาน่าสนุก  กิจกรรมปริศนาค าทาย   กิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวพันภาษา   กิจกรรมหมอ
ภาษาพัฒนาเยาวชน  กิจกรรมเยาวชนรักการอ่าน  กิจกรรมเสียงตามสาย  กิจกรรมหยุดทุกงาน
อ่านทุกคน (โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร, 16 มิถุนายน 2553 : ออนไลน์)        
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โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร 
โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร สังกัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งต้ังอยู่ใกล้ท าเนียบรัฐบาล มีการ

ชุมนุมบ่อยครั้ง เป็นโรงเรียนเดียวท่ีเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่มีการชุมชนประท้วง
ต่างๆ โดยมีนักเรียนมาเรียนเพียง  75 คน จากทั้งหมด 361 คน นางจุฑาภัค มีฉลาด ผู้อ านวยการ
โรงเรียนประเมินสถานการณ์ร่วมกับคณะครู และสรุปว่า การชุมนุมอาจไม่มีเหตุรุนแรง  จึง
ตัดสินใจเปิดเรียนตามปกติ แต่เตรียมแผนรับมือหากเกิดการปะทะกัน  โดยทางโรงเรียนจะแจ้งให้
ผู้ปกครองมารับบุตรหลานกลับบ้าน หรืออ านวยความสะดวก  โดยให้ครูไปส่งนักเรียนที่บ้าน เพื่อ
ความปลอดภัย   ขณะที่ผู้ปกครองนักเรียน กล่าวว่า ที่ผ่านมาโรงเรียนประกาศหยุดมาหลายครั้ง
แล้ว ส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียน จึงตัดสินใจให้ลูกมาเรียนในวันนี้  เพราะเชื่อมั่นในมาตรการ
รักษาความปลอดภัย ส่วนผู้ปกครองบางคนแม้ไม่อยากให้ลูกมาโรงเรียน แต่เพราะต้องไปท างาน  
จึงไม่อยากให้ลูกอยู่บ้านแต่เพียงล าพัง (โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร , 16 มิถุนายน 2553 : 
ออนไลน์)  

โรงเรียนสุโขทัย 
ประวัติโรงเรียนสุโขทัย  (20 กันยายน 2553 : ออนไลน์) เริ่มด าเนินการก่อสร้างตั้งแต่

เมื่อ พ.ศ. 2475 เป็นโรงเรียนประชาบาลขึ้นกับกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ต้ังอยู่วัด

ใหม่สุคันธาราม  เปิดสอนชั้นมูลถึงประถม  4 ต่อมาพระยาเพ็ชรพิสัยศรีสวัสดิ์  ข้าหลวงประจ า

จังหวัดพระนครได้มาตรวจโรงเรียนและเห็นว่า  สถานที่ต้ังคับแคบไม่พอกับจ านวนนักเรียนจึงได้

สั่งให้สร้างโรงเรียนใหม่ริมถนนสุโขทัย   ซึ่งเป็นที่ต้ังอยู่ในปัจจุบันนี้โดยเช่าที่ของทรัพย์สินมีเนื้อที่  

253.95 ตารางวา  ปลูกเป็นอาคารเรียนสองชั้น  จ านวน  6 ห้องเรียน  ใช้เงินงบประมาณ

ประถมศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนประชาบาลต าบลสวนจิตรลดา" ถนนสุโขทัย   

เมื่อวันที่  1 เมษายน  2480 ได้โอนโรงเรียนประชาบาลต าบลสวนจิตรลดาพร้อมทั้ง
ทรัพย์สิน ครู ภารโรง  ไปขึ้นแก่เทศบาลกรุงเทพ  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  "โรงเรียนเทศบาล  5" (ถนน
สุโขทัย) เมื่อ พ.ศ. 2487 โรงเรียนได้โอนกลับไปเป็นของกระทรวงศึกษาธิการตามเดิมแต่การโอน
ครั้งนี้ เป็นการโอนเฉพาะครู  และการบริหารงานเท่านั้น  ส่วนอาคารสถานที่ทรัพย์สินยัง  คงเป็น
ของเทศบาลตามเดิม   เมื่อ พ.ศ. 2498 รัฐบาลจึงให้โอนโรงเรียนประชาบาลในเขตเทศบาลมาให้
เทศบาลจัดการด าเนินการอีกครั้งหนึ่ง  ตามมติคณะรัฐมนตรี  ต่อมาเทศบาลนครกรุงเทพ  ได้
ยกระดับฐานะเป็นกรุงเทพมหานคร  โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น  "โรงเรียนสุโขทัย " เมื่อวันที่ 6 
กันยายน 2508 เทศบาลได้ขอต่อทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ขยายด้านหลังโรงเรียนไปจดซอย
คันธารามเป็นเนื้อที่  303.13 ตารางวา รวมเป็น 557.08 ตารางวา ปัจจุบันนี้ มีอาคารเรียนรวม  5 
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หลัง บ้านพักภารโรง  2 หลัง บริเวณด้านหน้าโรงเรียนติดถนนสุโขทัย  ส่วนด้านหลังโรงเรียนติด
ถนนสุคันธาราม  

จุดเด่นโรงเรียนสุโขทัย มีดังนี้ 1) เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน  1 ใน 10 ของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร   2) เป็นโรงเรียนรักการอ่านดีเด่น  1 ใน 8 โรงเรียนขนาดใหญ่ของกทม .
ประจ าปี การศึกษา 2549  3) เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง   4) เป็นโรงเรียนอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยด้านการละเล่นเด็กไทยและคีตมวยไทย   5) เป็นโรงเรียนนักเรียนเรียบร่วม
การศึกษาพิเศษ 

วิสัยทัศน์โรงเรียนสุโขทัย ภายในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนสุโขทัยเป็นโรงเรียนอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยนักเรียนมีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้รักการอ่านมีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตดี   กิจกรรมทางนโยบาย ประกอบด้วย โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โรงเรียนวิถีพุทธ  
โรงเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (การละเล่นของเด็กไทยและคีตมวยไทย)  โรงเรียนรักการอ่าน  
โรงเรียนสีขาว  กิจกรรม 5 ส  กิจกรรมที่ได้รับรางวัล  ได้แก่ กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ได้รับ
รางวัล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  กิจกรรม 5 ส ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนสะอาดใน
ระดับเขต กิจกรรมแข่งฟุตซอล ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต  กิจกรรมแข่งขันการอ่านสารานุกรม 
ได้รับรางวัลชมเชยระดับ กทม. มีทุนเรียนดีจากธนาคารอาคารสงเคราะห์  "โครงการทุนการศึกษา 
ธอส.เพื่อน้อง ปี 2552" (โรงเรียนสุโขทัย, 16 มิถุนายน 2553 : ออนไลน์) 

 

จากการวิเคราะห์ทุนทางสังคมของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการการศึกษา พบว่า โรงเรียน
ดังกล่าวมีทุนทางสังคมด้านทุนมนุษย์ ทุนภูมิปัญญา และทุนวัฒนธรรมอยู่มากมาก สามารถจะ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านการศึกษาและการพัฒนาวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ให้มี
สมรรถนะและคุณลักษณะที่สังคมพึงประสงค์ได้  แต่ยังไม่มีผู้ใดเห็นความส าคัญและดึงสิ่งที่ดีมี
คุณค่าและฝังลึกอยู่นั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน  การค้นคว้าสืบเสาะหาทุนทางสังคมที่
เป็นทั้งทุนภายในโรงเรียนและทุนทางสังคมภายนอกโรงเรียน เพื่อน ามาจัดท าเป็นคลังข้อมูลทุน
ทางสังคม และน ามาออกแบบจัดการเรียนรู้และพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งยั่งยืน   

สอดคล้องกับแนวคิดของส านักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ( 2546, 2) แสดงกรอบ
แนวคิดในการพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย การ
ประเมินทุนทางสังคมของไทย การปรับเปลี่ยนสังคมไทย  และกรอบแนวคิดในการจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคมที่ควรรักษาฟื้นฟูและสร้างขึ้นใหม่  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
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1. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผู้บริหาร  เป็นผู้วางแผนและเป็นผู้เกี่ยวข้องให้คิดใน
เชิงสร้างสรรค์ เป็นบุคคลส าคัญที่ใช้ความหลากหลายของทุนทางสังคมในองค์กร  ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ  

2. การรักษาฟื้นฟูและพัฒนาทุนทางสังคมที่มีอยู่แล้ว ควบคู่กับการสร้างทุนทางสังคม 
ใหม่และหาทางลดหรือขจัดพฤติกรรมและค่านิยมที่ไม่เหมาะสมออกไป 

3. การผสมผสานทุนทางสังคมที่มีอยู่เข้ากับสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นใหม่  ได้แก่ เทคโนโลยีเพื่อ
สร้างนวัตกรรมด้านต่างๆ ผสมผสานการพัฒนาทุนทางสังคมให้เข้ากับการพัฒนาด้านต่างๆ นั้น   

4. การใช้ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดย 
ระมัดระวังไม่ให้ใช้เป็นเครื่องมือเชิงพาณิชย์ รวมทั้งรณรงค์อย่างกว้างขวางเพื่อสร้างความรู้ สร้าง
จิตส านึก สร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการพัฒนาพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคม  

สถาบันการศึกษาเป็นทุนทางสังคมที่ส าคัญ เป็นแหล่งบ่มเพาะหล่อหลอมอย่างมีระบบ
ในการพัฒนาคนในฐานะเป็นทุนมนุษย์ของประเทศ การจัดการศึกษาท้องถิ่นที่ไม่ค านึงถึงพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่หลากหลาย ทั้งด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา และอาชีพ  
ท าให้ผู้คนเหล่านั้นได้รับการศึกษาที่เป็นมาตรฐานเดี่ยว  ซึ่งไม่สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่และ
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษ ยิ่งศึกษาสูงก็ยิ่งท าให้เกิดความรู้สึกแปลกแยก รังเกียจรากเหง้า
ของตัวเองพอกพูนความทะเยอทะยานที่จะแสวงหาความส าเร็จและชื่อเสียงตามที่สื่อและค่านิยม
ทางสังคมเมืองหลวงได้ก าหนดขึ้น การสร้างค่านิยมความเป็นไทยจึงผิดไปจากความหมายด้ังเดิม
ของการเป็นสังคมการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายวัฒนธรรม   

ปัจจุบันวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นต้องดิ้นรนเพื่อการรักษา สืบต่อคุณค่า
ให้คงอยู่  หากมองให้กว้างขึ้นถึงค่านิยมการตะเกียกตะกายเพื่อไปศึกษา ไขว่คว้าปริญญาจาก
ต่างประเทศด้วยการขาดซึ่งความเข้าใจและเห็นคุณค่าของรากฐานวัฒนธรรมของตนเองอย่าง
ลึกซึ้ง  ค่านิยมดังกล่าวเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของแนวโน้มการถูกกลืนทางวัฒนธรรมที่พบเห็นได้
อย่างเด่นชัดในสังคมนักเรียนนอก   จึงเป็นค าถามว่าถึงเวลาแล้วหรือยัง  ที่จะมีการศึกษาให้เห็น
คุณค่าของรากฐานทางภูมิปัญญาอันหลากหลาย  ให้ผู้คนในแต่ละท้องถิ่นแต่ละชุมชนเกิดความ
เข้าใจ ความรัก ความหวงแหนในรากเหง้า  ตลอดจนคุณค่าและศักด์ิศรีความงดงามของความ
เป็นมนุษย์ท่ีสั่งสมและสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ การศึกษาในลักษณะนี้เป็นการศึกษาเพื่อ
เข้าใจตนเองและเข้าใจเพื่อนมนุษย์ ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บนพื้นฐานของความ
รัก เคารพ  และหวงแหนในคุณค่าของภูมิปัญญาอันหลากหลาย  จนเกิดเป็นภาพของการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงและเปิดกว้างอย่างแท้จริง   
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เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ปิ่นวดี  ศรีสุรรณ (2547 : บทคัดย่อ) สรุปในงานวิจัยว่า  ทุนทางสังคม  (social capital) 

ที่ถูกน ามาใช้แตกต่างกันและฐานคิดของคนแตกต่างกัน  โดยกล่าวถึง  “ความสัมพันธ์ทางสังคม ” 
ในรูปแบบต่างๆ  ที่ส่งผลให้เกิดการร่วมมือของคนในสังคม  สามารถมีความหมายทั้งในระดับ
ปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล  การน าทุนทางสังคมมาใช้ในสังคมไทยมีพลวัตของความหมายจน
เปลี่ยนไปเป็น  “การเป็นทุนของสังคม ” ซึ่งท าให้เกิดการรวมเอาแนวคิดอ่ืนๆ  เช่น  ทุนวัฒนธรรม  
ทุนธรรมชาติ ทุนภูมิปัญญา มาเป็นองค์ประกอบของทุนทางสังคมด้วย   อัมรา สยามวาลา (2544 
: 40) กล่าวถึงทุนทางสังคมว่า “เป็นการทรัพยากรของชุมชนในการแก้ไขปัญหา ทรัพยากรที่
ส าคัญ คือ สติปัญญาและความเอื้ออาทรต่อกัน สิ่งเหล่านี้คือ ทุนทางสังคม ” โดยนัยนี้ ทุนทาง
สังคมก็นับเป็นมิติในรูปแบบของทรัพยากรของชุมชนอันประกอบด้วย เรื่องของค่านิยม ความเอื้อ
อาทรต่อกัน รวมทั้งเรื่องของสติปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนที่สมควรน าออกมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาสังคม 
 ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม  (2542 : 8) ได้อธิบายไว้ว่า  ทุนทางสังคมเป็นนามธรรม  ซึ่ง
หมายถึงความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น  ความสามัคคีรวมพลัง  การมีองค์กร  มีหน่วยการจัดการ
จัดระบบต่างๆ  ในชุมชน มีศิลปวัฒนธรรม  มีจุดรวมใจ  มีศีลธรรม  มีความสมัครสมานรักใคร่กลม
เกลียวกัน  เป็นพื้นฐานให้ท้องถิ่นและชุมชน  มีการพัฒนาที่เข้มแข็งต่อเนื่อง  และยั่งยืน ทุนทาง
สังคมต่างจากทุนเศรษฐกิจ  ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวเงิน  วัตถุ  แต่ทุนทางสังคมเป็นนามธรรม เป็น
จิตใจ เป็นจิตวิญญาณ  เป็นความรู้  ความสามารถ  เป็นพลังงานทางสังคมที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้
สังคมก้าวไปข้างหน้า  และเป็นฐานยึดโยงในยามที่ชุมชนและสังคมอ่อนไหว ทุนทางสังคมเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ามากต่อกลุ่มคน  องค์กรและชุมชน  เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของ
สังคมที่มีคุณค่า และเป็นพลังส าคัญให้แก่บุคคลฉันใด  ทุนทางสังคมก็มีคุณค่า ทุนทางสังคมเป็น
พลังส าคัญให้แก่ชุมชนและสังคมฉันนั้น”  

อัมรา สยามวาลา (2544 : 40) กล่าวถึงทุนทางสังคมว่า “เป็นการใช้ทรัพยากรของชุมชน
ในการแก้ไขปัญหา ทรัพยากรที่ส าคัญ คือ สติปัญญาและความเอื้ออาทรต่อกัน สิ่งเหล่านี้คือ ทุน
ทางสังคม ” โดยนัยนี้ทุนทางสังคมนับเป็นมิติในรูปแบบของทรัพยากรของชุมชน ประกอบด้วย 
เรื่องของค่านิยม ความเอื้ออาทรต่อกัน รวมทั้งเรื่องของสติปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนที่สมควรน า
ออกมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม 

ประยุทธ  ชุ่มนาเขียว (2548 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง สถานะภาพการด ารงอยู่ของทุนทาง
สังคมภายในชนบทภายใต้กระแสทุนนิยม พบว่าในภาพรวมทุนทางสังคมในด้านเครือข่ายด้าน
ความไว้วางใจและด้านบรรทัดฐานมีปฏิสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อกันไม่อาจแยกเรื่องหนึ่งเรื่อง
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ใดเป็นอิสระออกจากกันได้ เงื่อนไขที่ท าให้ทุนทางสังคมด ารงอยู่ 4 ประการ ได้แก่ เชิง
ประวัติศาสตร์ของชุมชน เชิงผลผลิตซ้ าทางความคิด ระบบเครือญาติ และความสามารถในการ
ขยายฐานความสัมพันธ์ของชุมชนออกไปสู่ภายนอกโดยเฉพาะด้านเครือข่าย 

ผจญ ใจกล้า ( 2549 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ทุนทางสังคมในการจัดการสุขภาพของ
ชุมชน ศึกษากรณีชุมชนปางค่า จังหวัดเชียงราย พบว่าทุนทางสังคม และการจัดการสุขภาพของ
ชุมชนนั้นมีความสัมพันธ์ ที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  ประกอบกับองค์ประกอบที่ช่วย
เสริมสร้างให้เกิดทุนทางสังคม คือ การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มสมาชิกองค์การต่าง ๆ ในชุมชน 
การจัดกิจกรรมตามความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมของคนในชุมชน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ชุมชนเกิดการเรียนรู้ ชุมชนมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเสริมสร้างคุณธรรม นอกจากน้ีชุมชนยังมี
การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งภายใน และภายนอกชุมชน 

พระมหาอภิเดช เนตรวิลา ( 2549 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ลักษณะของทุนทางสังคม
และการปรับใช้เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ศึกษากรณีบ้านหนองโสภณ อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น พบว่า ลักษณะของทุนทางสังคมที่เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมและสังคมเป็นตัวกระตุ้น
หรือเชื่อมโยงประสานคนในชุมชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นความปรองดอง รักใคร่กลม
เกลียว ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการน าต้นทุนดังกล่าวไปปรับใช้และน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ รวมทั้งกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม เกิดเป็นทุนทางสังคมที่เป็นความ
ไว้วางใจกัน ความไว้เนื้อเชื่อใจในสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหม โดยมีแบบแผนของต้นทุนวัฒนธรรมเดิม
เป็นเครื่องช่วยในการท างานและประกอบอาชีพ มีการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมและ
ในกลุ่มเครือข่ายภายใน 

รัฐกร ก้อนแก้ว ( 2547 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ทุนทางสังคมกับความส าเร็จของธุรกิจ
ชุมชน พบว่าทุนทางสังคม 3 ประการ ได้แก่  ความไว้วางใจ บรรทัดฐานแตกต่างกัน และ
เครือข่ายท่ีแตกต่างกัน ที่มีต่อการด าเนินงานธุรกิจชุมชน คือ บทบาทในการช่วยลดต้นทุนการ
ก ากับดูแล และต้นทุนทางธุรกรรม บทบาทในการสร้างให้เกิดความร่วมมือในการท ากิจกรรมของ
สมาชิก บทบาทในด้านการผลิต และการตลาด 

นราธิป แก้วทอง ( 2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง กระบวนการเสริมสร้างทุนทางสังคม 
เพื่อการพัฒนาชุมชน : ศึกษากรณีชุมชนบ้านไหมคุณธรรม อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
พบว่า มีการด าเนินไปเป็นตามขั้นตอน ต้ังแต่สร้างความตระหนักถึงปัญหาและส ารวจความ
ต้องการจากคนในชุมชน ใช้การเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมจากสถาบันทางสังคม สร้างให้เห็น
คุณค่าต่อทรัพยากรภายในท้องถิ่น และเน้นการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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และวิธีการน าทุนทางสังคมมาใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม และ
กระตุ้นผ่านกติกาของการใช้กลไกทางจารีตประเพณี กลไกสังคม และกลไกสมัยใหม่ 

สุจิตรา  ยางนอก (2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง กิจกรรมการขับเคลื่อนทุนในสังคมเพื่อ
การพัฒนา ศึกษากรณี ชุมชนสามัคคี เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร พบว่า กิจกรรมการ
ขับเคลื่อนทุนในสังคมที่ส าคัญนั้นแยกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) กิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยชุมชนคิดเอง 
คนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมจัดกระบวนการ และกิจกรรมที่ส าคัญ 2) กิจกรรมที่คนนอกสนับสนุน 
ได้แก่  โครงการบ้านมั่นคง โครงการหน้าบ้านน่ามอง นอกจากน้ี กระบวนการของกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนทุนในสังคมที่ส าคัญมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ร่วมวางแผน ร่วมคิด มีการประชุมและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ขั้นที่ 2 ร่วมท า มีการเตรียมงานสู่การปฏิบัติ ขั้นที่ 3 ร่วมรับผิดชอบโดย
การแบ่งบทบาทหน้าที่คนท างานชัดเจน ขั้นท่ี 4  ร่วมรับผลประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจ มีการ
แบ่งปัน และจัดสวัสดิการให้สมาชิกทุกคน ขั้นที่ 5 ร่วมคิดตามสรุปบทเรียนมีการติดตามงาน 
ประเมินผล และสรุปบทเรียนร่วมกัน 

เสาวลักษณ์ สมสุข ( 2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การฟื้นฟูชุมชน : ยุทธศาสตร์การ
สร้างทุนในสังคม กรณีศึกษาต าบลต้นแบบ อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบว่า รูปแบบของ
การพัฒนาขบวนการชุมชนที่มาจากการฟื้นฟูชุมชน สามารถพิจารณาจากมิติการก าหนดรูปแบบ
ใน 3 มิติ คือ 1)มิติในการน าทุนทรัพยากรของชุมชนขึ้นมาใช้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ต้นทุนทาง
วัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 2) มิติวิธีการ และเทคนิค คือการ
เรียนรู้ 3) มิติเป้าหมาย ได้แก่เป้าหมายทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในการนี้ กระบวนการ
ในการฟื้นฟูชุมชนเริ่มจากขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความตระหนัก ขั้นท่ี 2 ขั้นจัดท าแผนการฟื้นฟู ขั้นที่ 3 
ปฏิบัติการเรียนรู้จากการลงมือท า ขั้นที่ 4 การสรุปบทเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่คนในชุมชน 
และขั้นที่ 5 การขยายผลเพื่อยกระดับความรู้ที่เกิดจากการท างานขยายไปสู่พื้นที่ใกล้เคียง 

จิรายุ  โสภณคณาทร ( 2549 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การน าทุนทางสังคมไปปรับใช้ใน
การด าเนินงานพัฒนาชุมชน  บ้านโคกเจริญ จังหวัดขอนแก่น พบว่า การน าทุนสังคมไปปรับใช้ใน
การด าเนินงานพัฒนาชุมชนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการ
ด าเนินงานพัฒนาชุมชน สมาชิกกองทุนมีความเชื่อใจและไว้วางใจในการให้คณะกรรมการ
กองทุน ด าเนินการและจัดการเงินในกองทุนหมู่บ้านนี้ โดยมีการยอมรับทั้งในลักษณะนิสัย
ส่วนตัวที่มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ต้ังใจท างาน มีต าแหน่งในสังคม และผลงานเดิมที่เคยสะสมมา
ก่อน มีฐานะการเงินที่ดี มีประสิทธิภาพในการท างาน สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องยังมีความคาดหวัง
ที่จะให้คณะกรรมการกองทุนด าเนินการจัดการงานในกองทุนให้ดี จัดสรรเงินอย่างยุติธรรมและ
ทั่วถึง  
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เทียน พงศ์วิริยะศิริ ( 2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การน าทุนทางสังคมมาใช้เพื่อการ
พึ่งตนเองในระดับชุมชน ศึกษากรณีชุมชนแห่งหนึ่งในเขตอ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พบว่า 
ลักษณะของทุนทางสังคม ที่ท าให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ มีด้านความไว้วางใจ ความเอื้ออาทร 
ช่วยเหลือเก้ือกูล มีความรักความผูกพันต่อกันสูง ด้านบรรทัดฐานชุมชนยังรักษาจารีต วัฒนธรรม
ประเพณี กฎกติกาการอยู่ร่วมกัน และมีจิตส านึกต่อส่วนรวม ด้านเครือข่ายท่ีเป็นแบบทางการ
และแบบไม่เป็นทางการ เป็นพลังขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก และเป็น
ผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจของกลุ่มหรือบุคคล วิธีการน าทุนทาง
สังคมมาใช้โดยผ่านกระบวนการคิดเพื่อปลุกจิตส านึกให้ตระหนักปัญหา กระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่สร้างความแปลกแยกและแตกต่างกันในชุมชน ใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่
ในชุมชน 

พงษเดช  รัตนานุกูล ( 2547 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ทุนทางสังคมกับการจัดการป่า
ชุมชนพบว่า ทุนทางสังคมและการจัดการป่าชุมชน มีความสัมพันธ์ในเชิงที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่ง
กันและกัน การจัดการป่าชุมชนจะต้องอาศัยทุนทางสังคมเดิมน าเข้าเพื่อให้เกิดกระบวนการกลุ่ม 
โดยมีปทัสถานเป็นหลัก และเมื่อกลุ่มมีการจัดการเพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมายก็จะเกิดทุนทาง
สังคมขึ้นอีกต่อเนื่องกันไป  

ไพพาณี เหลืองภัทรเชวง (2547: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ทุนทางสังคมกับการด าเนินงาน
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษากรณี หมู่บ้านที่ประสบความส าเร็จกับหมู่บ้านที่
ประสบความล้มเหลว พบว่า ทุนทางสังคมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของกองทุนหมู่บ้าน ในหมู่บ้านที่ประสบความส าเร็จ มีลักษณะทุนทางสังคมจ าแนกเป็น
ด้านต่าง  ได้แก่ ด้านเครือข่าย มีจ านวนมากและมีความสนิทสนมเหนียวแน่น มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน มีความสัมพันธ์ต่างตอบแทนกัน นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ 
กิจกรรมด้านการศึกษา ด้านศาสนา รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันกับเครือข่าย   ด้าน
บรรทัดฐาน มีข้อตกลงร่วมที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ จะเป็นข้อตกลงบนพื้นฐานของ
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติ ส่วนข้อตกลงที่ไม่เป็นทางการ เป็น
ข้อตกลงในเรื่องการให้สมาชิกทุกคนกู้เงินในกองทุนฯ โดยคณะกรรมการเป็นผู้ท าโครงการให้ 
และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีชุดหนึ่ง จากผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน หากใครไม่
ช าระหนี้จะถูกลงโทษทางสังคมอย่างชัดเจน   ด้านความเชื่อใจ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านให้การ
ยอมรับในคณะกรรมการ เพราะซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งสมาชิกมีความไว้วางใจที่จะ
เล่าเรื่องส่วนตัวให้คณะกรรมการฟังเพื่อแก้ปัญหา   ส่วนหมู่บ้านท่ีประสบความล้มเหลวก็จะมีทุน
ทางสังคมในทางตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาข้างต้น 
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ประชาธิป กะทา (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ทุนทางสังคมและบทบาทในขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมด้านสุขภาพ :กรณีศึกษาประชากรสุขภาพหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบว่า  การท่ีจะน าทุนทางสังคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
งานพัฒนาได้นั้น จ าเป็นต้องมีตัวกระท าการที่ท าหน้าที่จัดการแปลงทุนทางสังคมลักษณะเชิง
โครงสร้างดังกล่าวออกมาเป็นภาคปฏิบัติการทางสังคม ตัวกระท าการที่กล่าวถึง ได้แก่ แกนน า
หมู่บ้านที่ผ่านการสั่งสม บ่มเพาะประสบการณ์ ความรู้จากการเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งบริบททางประวัติศาสตร์ชุมชนที่หล่อหลอมอุดมการณ์ทางการเมืองและแนวคิด
การท างานพัฒนา 

จากการสังเคราะห์ลักษณะทุนทางสังคมข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าทุนทางสังคมดั้งเดิมที่
น ามาแปลงเป็นภาคปฏิบัติการทางสังคม เช่น ค่านิยมการแสดงความเคารพนับถือผู้อาวุโสและ
ผู้น าหมู่บ้าน ระบบเครือญาติที่แน่นแฟ้น มโนส านึกความเป็นพี่น้อง และสายสัมพันธ์ทางสังคมที่
ขยายขอบเขตกว้างขวาง ภาคปฏิบัติการทุนทางสังคมตั้งอยู่บนบรรทัดฐานความไว้วางใจระหว่าง
กัน ความช่วยเหลือเก้ือกูลกัน แบบแผนความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันทั้งระหว่างแกนน ากับ
ชาวบ้าน และแกนน าด้วยกันเอง นอกจากน้ัน ทุนเศรษฐกิจได้สนับสนุนการแปลงทุนทางสังคม
เป็นภาคปฏิบัติการเช่นกัน  การปฏิบัติการทุนทางสังคมที่เกิดขึ้น ได้ผลิตใหม่ทุนทางสังคม เช่น 
วาทกรรมการพึ่งตนเอง ระบบเงินตราชุมชน โรงเรียนชาวนา โรงเรียนวัฒนธรรม บุญฉางข้าว และ
โรงสีชุมชน ทุนทางสังคมใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ของชีวิตรูปแบบใหม่ และผลิต
ความหมายใหม่อย่างสอดคล้องกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม และพบว่า
องค์กรลักษณะประชาสังคมเอื้อต่อการแปลงทุนทางสังคมออกมาเป็นภาคปฏิบัติการ และเอ้ือต่อ
การผลิตใหม่ทุนทางสังคม 

จากผลการวิจัยที่เกี่ยวกับทุนทางสังคมดังกล่าว พอสรุปได้ว่า ประกอบด้วยทุนต่างๆ 
ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม เครือข่ายทางสังคม มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน มีความสัมพันธ์ต่าง
ตอบแทนกัน นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ กิจกรรมด้านการศึกษา ด้านศาสนา 
รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันกับเครือข่าย  ที่ผู้วิจัยทบทวนมาสรุปเป็นตัวแปรต่าง ๆ ที่
ส าคัญ ได้แก่  ทุนมนุษย์ ทุนภูมิปัญญา ทุนวัฒนธรรม และทุนสถาบัน มีความสัมพันธ์กับกลุ่ม
ตัวอย่างต่าง ๆ ที่ศึกษา ผู้วิจัยจึงก าหนดให้ตัวแปรที่ส าคัญบางตัวแปรที่พบในผลการวิจัยที่กล่าว
มาเป็นตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ด้วย 
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สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
จากแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับการวิจัยครั้งนี้ โดย

ศึกษาทุนทางสังคมด้านทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม  ทุนสถาบัน และทุนภูมิปัญญาในโรงเรียนเขต
พื้นที่ให้บริการทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาเขต
ดุสิต จ านวน 16 โรงเรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุนทางสังคมในโรงเรียนจากการประชุม Focus 
groups โดยสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน ระดับผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้แทนผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้วิจัยศึกษาค้นหาทุนทาง
สังคม  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกทุนทางสังคม ส าหรับครู/อาจารย์ โรงเรียนเขตพื้นที่
บริการการศึกษา จ านวน 317 คน ดังภาพที่ 2.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
 ภาพที่ 2.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ศึกษาแนวคิดทฤษฎี         

ทุนทางสังคมจากเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ศึกษา วิเคราะห์จาก

เอกสาร เวบไซต์ เกี่ยวกับ

ทุนทางสังคมด้านประวัติ

ความมาของโรงเรียน 

จุดเด่นที่เป็นทุนมนุษย์         

ทุนวัฒนธรรม ทุนสถาบัน 

และองค์ความรู้ภูมิปัญญา

ในโรงเรียน   

ศึกษา วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ข้อมูล         

ทุนทางสังคมจาก

ประชุม Focus groups

และสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม

ส าหรับกลุ่มประชากร 

ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน

เขตพื้นที่ให้บริการการ 

ศึกษาเฉพาะเขตดุสิต  

จ านวน 16 โรงเรียน   

  

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล

ทุนทางสังคม ด้านทุน

มนุษย์ ทุนวัฒนธรรม 

ทุนสถาบัน ทุนภูมิ

ปัญญา และข้อเสนอ

แนวทางอนุรักษ์ ฟื้นฟู

และพัฒนาทุนทาง

สังคม จากแบบบันทึก

ทุนทางสังคมส าหรับ

ครู/อาจารย์โรงเรียน

เขตพื้นที่บริการการ 

ศึกษา ศึกษาเฉพาะ

กรณีเขตดุสิต  
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิธีวิจัยเชิงส ารวจ ( survey research) ทุนทางสังคม
ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กรณีศึกษาเขตดุสิต โดยคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัย    
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล    
5. การวิเคราะห์ข้อมูล    
6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย    

 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัย  
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบแนวทางด าเนินงานวิจัยอย่าง

เป็นระบบ คณะผู้วิจัยด าเนินการศึกษาดังนี้  
1. ศึกษาแนวการจัดการศึกษา และให้บริการทางการศึกษา ของคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับปรัชญา ทฤษฎี ทางการศึกษา  ทฤษฎีทุนสังคม และ

เครือข่ายทางสังคมจากเอกสาร ต ารา และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต        
3. ศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การพิจารณากลุ่ม โรงเรียนในเขตพื้นที่

ให้บริการการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต  และวิธีการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากครู อาจารย์โรงเรียนและข้อแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. ศึกษาข้อมูลทุนทางสังคมโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาเขตดุสิต  โดยเชิญผู้อ านวยการโรงเรียนมาประชุม 
(Focus Group) วันที่ 15 มีนาคม 2553  ผสมผสานกับการสัมภาษณ์ เป็นกลุ่ม  และวิเคราะห์
ประวัติความเป็นมา การจัดการศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติ และองค์ความรู้จากเอกสารเวบไซต์
เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย  ให้ตรงวัตถุประสงค์ของการศึกษาทุนทางสังคม
ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษา ก่อนที่จะสร้างแบบ บันทึกทุนทางสังคมส าหรับเก็บ
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รวบรวมข้อมูลจากครู / อาจารย์ ในโรงเรียนเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษาของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาเขตดุสิต 

5. ศึกษาการสร้างแบบ บันทึก ทุนทางสังคม ของ ครู อาจารย์ ในโรงเรียนเขตพื้นที่
ให้บริการการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต จากเอกสาร ต ารา 
งานวิจัย และเครื่องมือแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6. ศึกษาทุนทางสังคมโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษา  ของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาเขตดุสิต จากเอกสารและเว็บไซต์ของโรงเรียน 
เพื่อให้ผลการวิจัยครั้งนี้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ทางการศึกษา เมื่อท าการวิจัยสิ้นสุดลง
แล้วสามารถสร้างฐานข้อมูลทุนทางสังคมเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีข้อเสนอแนว
ทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทุนทางสังคมเป็นการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าทุนทางสังคมให้มี
ปริมาณและคุณภาพสืบทอดต่อไปในสถานศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ  
และใช้เป็นแนวทางในการจัดบริการการศึกษาร่วมกัน ระหว่างกลุ่มโรงเรียน และคณะครุศาสตร์ 
และเพื่อเป็นการสนองความต้องการ รับบริการ ทางวิชาการของโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการ
การศึกษา อันเป็นภารกิจหลักของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
1. ประชากร  
กลุ่มแรก คือ ประชากรผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม ในการประชุม

Focus Groups จ านวน 16 คน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ ผู้บริหารโรงเรียน 
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน และ
ผู้แทนผู้อ านวยการโรงเรียน คณะผู้วิจัยท าการศึกษาทั้งกลุ่มประชากร   

2. กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มที่สอง ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกเป็นครู /อาจารย์ในโรงเรียนเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษา 

ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาเขตดุสิต จ านวน  627 คน ผู้วิจัย 
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  จ านวน 317 คน ดังแสดงในตารางที่ 3.1  
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ตารางท่ี 3.1  ตารางแสดงโรงเรียนกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียนกลุ่มประชากร  ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง 
1 โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม    10 10 
2 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร      57 28 
3 โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร       11 10 
4 โรงเรียนวัดจันทร์สโมสร  27  15 
5 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  80 30 
6 โรงเรียนวัดราชผาติการาม   12  10 
7 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ    31 15 
8 โรงเรียนราชินีบน    57 25 
9 โรงเรียนโยธินบูรณะ     80 30 
10 โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม     18 12 
11 โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม   40  25 
12 โรงเรียนวัดราชาธิวาส    41 22 
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   60 30 
14 โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร  21 12 
15 โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร 36  19 
16  โรงเรียนสุโขทัย  46 24 

   รวม  627 317  
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบ

บันทึกทุนทางสังคมที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างแบบ บันทึกทุนทางสังคม วิเคราะห์ เอกสาร ข้อมูล

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษา วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับทุนทางสังคม ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนภูมิปัญญา ทุนสถาบัน และทุนวัฒนธรรม เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบบันทึกทุนทางสังคม 

www.ssru.ac.th



 80 

2. รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม และ รายงานการประชุม ( Focus Groups) 
ของผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน (ประชุมวันที่ 15 มีนาคม 2553) เพื่อก าหนด
กรอบแนวคิดในการสร้างข้อค าถามในแบบบันทึกทุนทางสังคม ส าหรับบันทึกข้อมูลความคิดเห็น
ของคร/ูอาจารย์ ในโรงเรียนเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษา ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เฉพาะเขตดุสิต  

3. สร้างแบบบันทึกทุนทางสังคมฉบับร่าง ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสอดคล้อง
กับปัจจัยหรือตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  โดยอาศัยข้อมูลจาก ข้อ 1 และข้อ 2 

4. ตรวจสอบแบบ บันทึกทุนทางสังคมขั้นต้น  โดยน าแบบ บันทึกทุนทางสังคมฉบับร่าง
ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านการวิจัยตรวจสอบขั้นต้น  จ านวน 3 คน   และน าแบบศึกษาทุน
สังคมมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  

5. น าแบบบันทึกทุนทางสังคมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไข
แล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมของ
แบบบันทึก ทุนทางสังคม  น าไปทดลองใช้กับนักวิชาการ  จ านวน 5 ราย ระหว่างวันที่ 4-6 
พฤษภาคม 2553  จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน า และจัดพิมพ์เป็นแบบ บันทึกทุนทาง
สังคมฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

แบบบันทึกทุนทางสังคมส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 5 ตอน 
ดังต่อไปนี ้

ตอนที่ 1 เป็ นข้อค าถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ บันทึกทุนทางสังคม ประกอบด้วย 
ชื่อ-นามสกุล สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา สังกัด ต าแหน่ง ความรู้ความสามารถพิเศษหรือ             
ภูมิปัญญาที่โดดเด่น ประสบการณ์การเป็นวิทยากร และประสบการณ์การท างาน ลักษณะ
ค าถามเป็นแบบค าถามปลายปิด จ านวน  9 ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ ค่าร้อยละ และ
สังเคราะห์สรุปเป็นเชิงพรณนา  

ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามข้อมูลทุนทางสังคมในโรงเรียนของผู้ตอบแบบ บันทึก ทุนทาง
สังคม ได้แก่ ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และสืบทอดต่อกันมา วัฒนธรรมที่สั่งสมมา
นานและมีบทบาทในการหล่อหลอมบุคลากรในโรงเรียน องค์ความรู้หรือกิจกรรมที่เป็นภูมิปัญญา
ของบุคลากรในโรงเรียน วัฒนธรรมที่ท าให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความร่วมมือร่วมใจท างาน
อย่างเป็นกัลยาณมิตร  โรงเรียนได้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ก าลังจะหายไป การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับบุคคลหรือองค์กร องค์ความรู้ฝังลึกจนเป็น
วัฒนธรรมการท างานของบุคลากรในโรงเรียน องค์ความรู้ด้านกฎ กติกา ข้อบังคับ ระเบียบของ
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โรงเรียน ค่านิยมที่ปฏิบัติร่วมกันเป็นปกติวิสัย และทุนทางสังคมอื่นๆ ลักษณะค าถามเป็นแบบ 
ค าถามปลายเปิด จ านวน 12 ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ ค่าร้อยละ และสังเคราะห์สรุป
เป็นเชิงพรณนา  

ตอนที่ 3  เป็นข้อค าถามลักษณะทุนทางมนุษย์ของผู้ตอบแบบ บันทึก ทุนทางสังคม
ประเมินตนเอง จ านวน 18 ข้อ แต่ละข้อค าถามให้เลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ ลักษณะค าถามให้
ผู้ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคมประเมินตนเองอย่างละเอียด 10 ระดับ ดังนี้ 

10 หมายถึง   มีทุนมนุษย์ในตนระดับมากที่สุด 
9   หมายถึง  มีทุนมนุษย์ในตนระดับมากค่อนข้างมากท่ีสุด  
8 หมายถึง   มีทุนมนุษย์ในตนระดับมาก  
7 หมายถึง  มีทุนมนุษย์ในตนระดับปานกลางค่อนข้างมาก 
6 หมายถึง   มีทุนมนุษย์ในตนระดับปานกลาง  
5     หมายถึง  มีทุนมนุษย์ในตนระดับปานกลางค่อนข้างน้อย 
4 หมายถึง   มีทุนมนุษย์ในตนระดับน้อย   
3 หมายถึง มีทุนมนุษย์ในตนระดับน้อยค่อนข้างน้อยที่สุด 
2 หมายถึง   มีทุนมนุษย์ในตนระดับน้อยที่สุด  
1 หมายถึง  มีทุนมนุษย์ในตนระดับน้อยที่สุดเกือบไม่มีเลย       
การแปลผลคะแนนลักษณะทุนมนุษย์ของผู้ตอบแบบ บันทึกทุนทางสังคม  แปลผลจาก

ระดับคะแนนเฉลี่ยของการประเมินลักษณะทุนมนุษย์ที่มีอยู่ในตน ของบุคลากรโรงเรียนเขตพื้นที่
ให้บริการการศึกษาในภาพรวม ศึกษาเฉพาะเขตดุสิต  โดยถือเกณฑ์การให้คะแนนแบบอิงเกณฑ์   
และก าหนดวิธีการแบ่งระดับคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย   8.21 - 10.00  หมายถึง   ผู้ตอบมีทุนมนุษย์ในตนมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย      6.41 - 8.20  หมายถึง ผู้ตอบมีทุนมนุษย์ในตนมาก  
คะแนนเฉลี่ย      4.61 - 6.40  หมายถึง ผู้ตอบมีทุนมนุษย์ในตนปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย     2.81 - 4.60  หมายถึง ผู้ตอบมีทุนมนุษย์ในตนน้อย  
คะแนนเฉลี่ย    1.00 - 2.80  หมายถึง ผู้ตอบมีทุนมนุษย์ในตนน้อยที่สุด 
 

ตอนที่ 4  เป็นข้อค าถามส าหรับผู้ตอบแบบ บันทึกทุนทางสังคมแสดงความคิดเห็น ที่มี
ต่อคร/ูอาจารยใ์นโรงเรียน ข้อค าถามจ าแนกเป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย ลักษณะทุนทางมนุษย์
ของคร/ูอาจารย์  จ านวน 16 ข้อ ลักษณะทุนทางวัฒนธรรมของครู/อาจารย์  จ านวน 15 ข้อ และ
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ลักษณะทุนทางภูมิปัญญาของครู/อาจารย์  จ านวน 15 ข้อ แต่ละข้อค าถามมีค าตอบให้เลื อก
ตามล าดับความคิดเห็น 5 ระดับ  โดยก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินค่า ดังต่อไปนี้ 

5 หมายถึง   ครู/อาจารย์ใน โรงเรียนมีทุนทางสังคมในระดับมากท่ีสุด        
4 หมายถึง   คร/ูอาจารย์ในโรงเรียนมีทุนทางสังคมในระดับมาก             
3 หมายถึง   คร/ูอาจารย์ในโรงเรียนมีทุนทางสังคมในระดับปานกลาง             
2 หมายถึง   คร/ูอาจารย์ในโรงเรียนมีทุนทางสังคมในระดับน้อย       
1 หมายถึง   คร/ูอาจารย์ในโรงเรียนมีทุนทางสังคมในระดับน้อยที่สุด            
การแปลผลคะแนนทุนทางสังคมโรงเรียนเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษา  คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท  กรณศึีกษาเขตดุสิต แปลผลจากระดับคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น
ของครู อาจารย์ โรงเรียนเขตพื้นที่ให้บริการ  โดยถือเกณฑ์การให้คะแนนแบบอิงเกณฑ์และ
ก าหนดวิธีการแบ่งระดับคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย   4. 21 - 5.00    หมายถึง   มทีุนทางสังคมในระดับมากท่ีสุด   
คะแนนเฉลี่ย      3.41 - 4.20    หมายถึง มีทุนทางสังคมในระดับมาก    
คะแนนเฉลี่ย   2. 61 - 3.40    หมายถึง มีทุนทางสังคมในระดับปานกลาง   
คะแนนเฉลี่ย   1. 81 - 2.60    หมายถึง มทีุนทางสังคมในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย   1.00  - 1.80    หมายถึง มีทุนทางสังคมในระดับน้อยที่สุด  

 

ตอนที่ 5 เป็นข้อค าถามปลายเปิด เกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาทุนทางสังคมในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษเขตดุสิต จ านวน 1 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ ค่าร้อยละ และ
สังเคราะห์สรุปเป็นเชิงพรณนา  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มิถุนายน 

2553 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาข้อมูลประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และทุนทางสังคมของโรงเรียนในเขตพื้นที่

ให้บริการการศึกษา ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษากรณีเขตดุสิต 
จากเอกสารและจากเว็ปไซต์ของโรงเรียน  

2. รวบรวมข้อมูลจากการประชุมสนทนากลุ่ม ( Focus Group Discussion) วันที่ 15 
มีนาคม 2553 และใช้การสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม ส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้แทน ของโรงเรียน
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ในเขตพื้นที่ให้บริการการศึกษา ของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษา
เขตดุสิต ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลในลักษณะเจาะจงเฉพาะประเด็นทุนทางสังคมที่มีอยู่ในโรงเรียน  

3. ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียน เขตพื้นที่ให้บริการการศึกษา เขตดุสิต ขอความ
ร่วมมือในการแจกแบบบันทึกทุนทางสังคมให้กับครู/อาจารย์ในโรงเรียน เป็นแบบบันทึกข้อมูลทุน
ทางสังคมที่เป็นข้อค าถาม เชิงลึก คณะผู้วิจัยด าเนินการแจก แบบบันทึกทุนทางสังคม ให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยตนเอง และเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับคืน จ านวน 317 ฉบับ  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ 

1.1 สร้างคู่มือในการลงรหัส ( code book) เพื่ออ่านข้อมูลจากแบบ บันทึกทุนทาง
สังคม ก าหนดค่าตัวแปรตามชื่อตัวแปรต่างๆ ในแบบบันทึกทุนทางสังคม 

1.2 ลงรหัสค าตอบในแต่ละข้อให้เป็นตัวเลขประจ าแบบ บันทึกทุนทางสังคม เพื่อ
เตรียมไปวิเคราะห์ข้อมูลในแบบฟอร์มกรอกข้อมูล  

1.3 บันทึกข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเร็จ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)  

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
2.1 วิเคราะห์หาค าส าคัญซ้ าๆ จากข้อค าถามปลายเปิด  
2.2 จ าแนกข้อมูลที่สอดคล้องกับค าส าคัญและวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ และ

ค่าร้อยละ ส าหรับข้อมูลเชิงบรรยายใช้การสังเคราะห์และสรุปน าเสนอเป็นเชิงพรรณนา 
 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม ได้แก่ สถานภาพ เพศ

วุฒิการศึกษาสูงสุด สังกัดโรงเรียน ต าแหน่ง ความรู้ความสามารถพิเศษหรือภูมิปัญญาที่โดดเด่น
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร ประสบการณ์การท างาน  ใช้การวิเคราะห์ความถี่และค่าร้อยละ  

2. การวิเคราะห์ทุนทางสังคมในโรงเรียนของผู้ตอบแบบ บันทึกทุนสังคม หาความถี่ของ
ค าส าคัญที่สอดคล้องกับทุนวัฒนธรรม ทุนมนุษย์ ทุนสถาบัน และทุนภูมิปัญญา ใช้การวิเคราะห์  
ความถี่และค่าร้อยละ  
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3. การวิเคราะห์ลักษณะทุนทางมนุษย์ของผู้ตอบแบบ บันทึกทุนทางสังคม ด้าน ร่างกาย
จิตใจ และสติปัญญา ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบียงเบนมาตรฐาน  โดยแปลผลคะแนน 
ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

คะแนนเฉลี่ย   4.21 - 5.00  หมายถึง ผู้ตอบมีทุนมนุษย์ในตนมากที่สุด  
คะแนนเฉลี่ย   3.41 - 4.20   หมายถึง ผู้ตอบมีทุนมนุษย์ในตนมาก  
คะแนนเฉลี่ย   2.61 - 3.40  หมายถึง ผู้ตอบมีทุนมนุษย์ในตนปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย   1.81 - 2.60  หมายถึง ผู้ตอบมีทุนมนุษย์ในตนน้อย  
คะแนนเฉลี่ย   1.00 - 1.80  หมายถึง ผู้ตอบมีทุนมนุษย์ในตนน้อยที่สุด  

4. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบ บันทึกทุนทางสังคม ที่มีต่อลักษณะทุนทาง  
มนุษย์ลักษณะ ทุนทางวัฒนธรรม ลักษณะทุนทางภูมิปัญญาของครู/อาจารย์ในโรงเรียนเขตพื้นที่
ให้บริการการศึกษา ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าเบียงเบนมาตรฐานโดยแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  4.21 - 5.00     หมายถึง   โรงเรียนมีทุนทางสังคมในระดับมากท่ีสุด  
คะแนนเฉลี่ย  3.41 - 4.20     หมายถึง   โรงเรียนมีทุนทางสังคมในระดับมาก    
คะแนนเฉลี่ย  2.61 - 3.40     หมายถึง   โรงเรียนมีทุนทางสังคมในระดับปานกลาง   
คะแนนเฉลี่ย  1.81 - 2.60     หมายถึง   โรงเรียนมีทุนทางสังคมในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.80     หมายถึง   โรงเรียนมีทุนทางสังคมในระดับน้อยที่สุด 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทุนทางสังคมของ
ผู้ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคมโรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา วิเคราะห์โดยหาความถี่และค่าร้อยละ  

6. การวิเคราะห์ค่าสถิติค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้โปรแกรม SPSS/PC+ เมื่อ
ประมวลผลค่าต่างๆ แล้ว จึง ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรความ โดยใช้ล าดับขั้นการ
ประมาณค่าข้างต้น 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้ คณะผู๎วิจัยได๎ศึกษาทุนทางสังคมของโรงเรียนเขตพื้นที่ให๎บริการ
การศึกษาของคณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาเขตดุสิต  ผลการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลทุนทางสังคมจากการสัมภาษณ๑ผู๎บริหาร สถานศึกษา เป็นกลุํม และผลการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบบันทึกทุนทางสังคม ประกอบด๎วย 

1. ข๎อมูลทุนทางสังคมจากการสัมภาษณ๑ผู๎บริหารโรงเรียนเป็นกลุํม   
2. ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม   
3. ข๎อมูลทุนทางสังคมในโรงเรียนของผู๎ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม  
4. ลักษณะทุนทางมนุษย๑ของผู๎ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม  
5. ลักษณะทุนทางมนุษย๑ของครู/อาจารย๑ในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา 
6. ลักษณะทุนทางวัฒนธรรมของครู/อาจารย๑ในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา 
7. ลักษณะทุนทางภูมิปัญญาของครู/อาจารย๑ในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา  
8. ข๎อเสนอการอนุรักษ๑ ฟื้นฟูและพัฒนาทุนทางสังคมโรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา  

  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมูลทุนทางสังคมจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน  

การวิเคราะห๑ข๎อมูลทุนทางสังคมจากการสัมภาษณ๑เป็นกลุํม  โดยการประชุม  
Focus groups ผู๎บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่ ให๎บริการการศึกษา  คณะครุศาสตร๑  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาเขตดุสิต ดังนี้  

กลุํมที่ 1 ประกอบด๎วย ผู๎บริหารโรงเรียนวัดจันทร๑สโมสร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนสุนันทา  โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัดราชผาติการาม  และโรงเรียนวัด
เบญจมบพิตร ผลการสังเคราะห๑ข๎อมูล พบวํา  

โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรมีพื้นที่น๎อยแตํชุมชนเข๎ามาใช๎พื้นที่มาก จํานวนครูมีครบ
ตามเกณฑ๑แตํไมํครบทุกวิชา  ครูมีประสบการณ๑ด๎านการสอนแตํไมํตรงตามวุฒิ   โรงเรียนสํงเสริม 
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎ครูที่มีประสบการณ๑  ครูมีลักษณะเป็นตัวของตัวเองและ
สามารถสร๎างทุนทางภูมิปัญญาแฝงอยูํในตัวเองได๎จากการทํางาน     

โรงเรียนวัดราชผาติการาม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ครูทุกคนจะชํวยเหลือกัน จุดแข็ง
ของโรงเรียนคือมีครูที่เสียสละและอุทิศเวลา ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  โรงเรียนมีงานใหญํๆ ไมํน๎อย
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ไปกวําโรงเรียนขนาดใหญํอื่นๆ  โรงเรียนมีปัญหาขาดบุคลากร  ดังนั้นครูคนเดียวจึงสอน  5 วิชา 
เด็กของโรงเรียนมีความสามารถแตํเสียโอกาสในการไปแขํงขันเพราะขาดครูที่จบตรงกับวิชาที่
สอน เชํน ศิลปะ ทําให๎เด็กได๎รับความรู๎ไมํเต็มที่ โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข๎มแข็งคือ             
คุณหมอโรงพยาบาลวชิระชํวยดูแลเรื่องฟัน  นักเรียนจึงไมํคํอยมีปัญหาเรื่องฟัน  คุณหมอจะใช๎
ทรัพย๑สํวนตัวพาเด็กไปรักษาฟันทุกวันอังคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได๎ให๎ความรํวมมือ
ไปลงทุนทําแหลํงการเรียนรู๎ มีการอบรมอาชีพให๎ผู๎ปกครอง โดยสอนทําอาหารไทยให๎กับชุมชนทํา
ให๎เกิดอาชีพได๎จริงๆ   มีพระสงฆ๑มาชํวยสอนและพาเด็กเข๎าไปเรียนที่วัด แหลํงการเรียนรู๎ในวัดคือ  
พระมหาชนก  เด็กนับถือศาสนาคริสต๑เป็นสํวนใหญํ  วันพระโรงเรียนจะพาเด็กเข๎าวัดเพราะมีเด็ก
พุทธด๎วย  มีภูมิปัญญาท๎องถิ่นคือแหนมเนือง  เดิมเป็นวัดญวนและเป็นชุมชนญวน  จึงได๎ดึง            
ภูมิปัญญามาใช๎โดยให๎คนญวนแท๎ๆ  มาสอนทําอาหารในโรงเรียน  ด๎านดนตรีไทยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาได๎ให๎ความรํวมมือชํวยสอนดนตรีไทยจนโรงเรียนต้ังวงปี่พาทย๑ได๎   

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรและโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร พื้นที่สํวนใหญํอาศัยวัด
อยู ํสํานักงานเขตดุสิตมีการจัดประชาสัมพันธ๑วัด  โดยจัดแสดงแสงสีเสียงให๎วัดเบญจมบพิตร  วัด
จึงเป็นที่ประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยวของกรุงเทพมหานครทางด๎านวัฒนธรรม   ทางโรงเรียนมี
นักเรียนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได๎  ก็ให๎ไปชํวยงานประจําซุ๎มฝึกพูดโดยอธิบายข๎อมูลให๎
นักทํองเที่ยวฟัง และในชํวงเปิดเทอมก็จัดให๎นักเรียนไปเรียนที่วัด  โรงเรียนเป็นโรงเรียน  Bilingual 
School  นักเรียนจะได๎ไปเรียนภูมิปัญญาท๎องถิ่นจากคนตํางชาติที่เข๎ามาเที่ยวในวัด  นักเรียน            
ทุกระดับชั้นที่เรียนสองภาษาจะต๎องพูดกับชาวตํางชาติ ซึ่งมีทั้งชาวจีน  ญี่ปุ่นหรือชาติอ่ืนใดก็ตาม  
ทุกชาติสามารถพูดภาษาอังกฤษเบื้องต๎นได๎  สําหรับครู/อาจารย๑จะทํางานวิจัย  จัดทําโครงการนํา
เด็กโตมาเรียนรู๎เรื่องคุณธรรมกับเด็กเล็ก   โรงเรียนใช๎ทุนภูมิปัญญาและทุนมนุษย๑ที่มีอยูํในชํวง
เปิดเทอม ใช๎เครือขํายสอนสองภาษาต้ังแตํชั้นอนุบาลในวิชาคณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑  นําครูออก
ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการสอนสองภาษา  ครูไทยพูดภาษาอังกฤษโดยไมํ
ต๎องใช๎สําเนียงอังกฤษ  เด็กและครูสนทนากันได๎ด๎วยภาษาอังกฤษงํายๆ   บุคลากรโรงเรียนวัด
เบญจมบพิตรมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี  มีจิตสํานึกและความเสียสละ  ครูสํวนใหญํเคารพกฎ  
กติกาสังคม  มีระเบียบ  วินัยและจรรยาบรรณครู  แม๎จะมีม็อบชุมนุมอยูํบริเวณรอบโรงเรียน ครูก็
ต๎องมาทํางานตามปกติ  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีทุนมนุษย๑  ได๎แกํ  คุณภาพของคน  
คุณคําของคนไมํได๎ดูกันที่การศึกษาอยํางเดียว  แตํละคนก็จะมีคุณภาพตํางกัน   ทําให๎สามารถ
เลือกคนเข๎ามาทํางานได๎เหมาะสม  เพราะทุนที่แฝงอยูํในตัวบุคลากรกํอเกิดประโยชน๑กับโรงเรียน 
เชํน ความสามารถพิเศษ  การสื่อสาร  โรงเรียนมีครูสอนตรงตามวุฒิ  และได๎รับการสนับสนุนจาก
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ทางมหาวิทยาลัยให๎ทุนไปเรียนตํอได๎ มีความมั่นคงเพราะครูอยูํมานาน  ครูได๎รับเงินเดือนขึ้นทุกปี  
สมาคมให๎เงินสนับสนุน โรงเรียนมีเงินเหลือจํายและนํามาต้ังเป็นกองทุน      ทางด๎านสุขภาพก็จะ
มีประกันสังคม  โรงเรียนมีทุนทางวัฒนธรรมที่เข๎มแข็งคือสมาคมศิษย๑เกํา สมาคมผู๎ปกครอง 

กลุํมที่ 2 ประกอบด๎วย  ผู๎บริหารโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม  โรงเรียนวัดราชาธิวาส  
โรงเรียนสุโขทัย โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร  โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร  และโรงเรียนราชินีบน  ผล
การสังเคราะห๑ข๎อมูล พบวํา  

โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม  มีจุดเดํนคือคุณธรรมนําความรู๎มุํงสูํการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ  มีความสามารถด๎านเทคโนโลยีและใช๎ภาษาในการสื่อสารได๎ดี  ครูมีสุนทรีย๑ในชีวิต  
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนวัดสํวนใหญํมีทุนมนุษย๑ด๎านคุณภาพของครู  
สุขภาพกาย  สุขภาพใจดี  และมีวุฒิปริญญาตรีทุกคน  มีการพัฒนาตนเองตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ และนําสิ่งดีๆ  มาบูรณาการจัดการเรียน  เคารพกฎสังคม  มีจิตสาธารณะ  อุทิศ
ตน และซึมซับหลํอหลอมให๎ตระหนักในภาระหน๎าที่ครู  

โรงเรียนวัดราชาธิวาสมีครูค .ศ.3 จํานวน 20% ของทั้งโรงเรียน  มีการสํงเสริมงานวิจัย  
โรงเรียนเดํนเรื่องทุนทางวัฒนธรรมเพราะอยํูในเขตวัด  มีการนิมนต๑พระสงฆ๑มาสอน  รํวม
ทอดผ๎าป่าเลไล ชุมชนกับนักเรียนมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรม  วัดกับโรงเรียนเกื้อหนุนกัน  ทางวัด
ไมํมีกําลังโรงเรียนก็เกื้อหนุน  มีการผลิตสื่อด๎านดนตรี  สร๎างสื่อที่เป็นจังหวะ  เพื่อชํวยพัฒนาเด็กที่
จับจังหวะไมํได๎ โดดเดํนในสื่อจังหวะดนตรี   

โรงเรียนราชินีบนให๎ทุนครูลาเรียนโดยได๎เงินเดือนปกติ  แตํมีเงื่อนไขให๎สอนที่โรงเรียน
ตลอดชีวิต มีระบบการขัดเกลา เด็กมัธยมปลายมีความรับผิดชอบ มีการสอนมารยาทกุลสตรี  การ
คลาน การกราบ เมื่อมีงานต๎องทําได๎ คนรุํนเกําสั่งสอนเพื่อการสืบทอดทางวัฒนธรรม  ครูอาวุโสที่
อายุเกินแล๎วถ๎ามีบุคลิกภาพดีโรงเรียนจะจ๎างตํอเพื่อสอนบุคลิกภาพความเป็นกุลสตรี  เน๎น
แนวความคิดที่วํา “กุลสตรีที่มีความทันสมัย” เน๎นเอกลักษณ๑ไทย   มีการทําวิจัยชั้นเรียน  มีคนมาดู
งานด๎านหลักสูตรการสอน  ห๎องสมุด  มีหนํวยอนามัยเข๎ารํวมโครงการสํงเสริมสุขภาพในโรงเรียน   
เด็กมีทุนทางเศรษฐกิจดี  มีความรํวมมือและความใกล๎ชิดกับผู๎ปกครอง  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ได๎แกํ 
การทํากลํองกระดาษทิชชูํจากกลํองนม  การทําป๋องแป๋ง  ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางครูกับเด็กเป็นไป
ด๎วยดี ครูให๎ความเอาใจใสํดูแลเด็กตลอดเวลาทําให๎เด็กรู๎สึกอบอํุน  ความผูกพันกับเด็กทําให๎ครู
แม๎เหนื่อยแตํก็ไมํไปไหน  ครูให๎ความอบอํุนเด็กโดยแสดงออกด๎วยการเข๎าไปใกล๎ชิดเด็ก  มี
วัฒนธรรมท๎องถิ่น เชํน การคัดน้ําอ๎อย  เป็นการศึกษาจากสิ่งแวดล๎อมรอบโรงเรียน  เด็กมีจิตอาสา
ชํวยเหลือเพื่อนๆ  และครู เด็กบางคนที่พํอแมํทําอาชีพร๎อยพวงมาลัยขาย  เด็กก็จะชํานาญในการ
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ร๎อยพวงมาลัยไปด๎วย  เด็กที่เกํงการถักเปียก็จะรับหน๎าที่ถักเปียให๎ครูที่สนใจ  เป็นการสํงเสริม
ความสามารถของเด็กอีกทางหนึ่ง 

โรงเรียนสุโขทัยมีจุดเดํนจากการเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน  1 ใน 10 ของโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร  เป็นโรงเรียนรักการอํานดีเดํน  1 ใน 8 โรงเรียนขนาดใหญํของ
กรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา  2549 เป็นโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับทอง  เป็นโรงเรียน
อนุรักษ๑วัฒนธรรมไทยด๎านการละเลํนเด็กไทยและคีตมวยไทย  จัดการศึกษาแบบเรียนรํวม
การศึกษาพิเศษ  

โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร  ต้ังอยูํใกล๎ทําเนียบรัฐบาล  มีการชุมนุมบํอยครั้ง  เป็น
โรงเรียนเดียวท่ีเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่มีการชุมนุมประท๎วงตํางๆ  ผู๎บริหารและครู
กล๎าตัดสินใจ  มีการเตรียมแผนรับมือกรณีเกิดการปะทะกันของผู๎ชุมนุม  ผู๎ปกครองยอมให๎ลูกมา
โรงเรียนเพราะเชื่อมั่นในมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน  

โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรมีจุดเดํนด๎านการอนุรักษ๑ความเป็นไทย  พัฒนานักเรียนให๎มี
ความรู๎เต็มตามศักยภาพ  เน๎นมีวินัย  คุณธรรมและใช๎ชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข  นํา
กีฬารักษาสุขอนามัย  มีทุนทางภูมิปัญญาคือกิจกรรมเชิดหุํน  กิจกรรมลายมืองามตามอยํางไทย   
กิจกรรมบันทึกนักอําน  กิจกรรมภาษาไทยวันละคํา  กิจกรรมกํอนเรียนเขียน  5 คํา กิจกรรมภาษา 
นําสนุก  กิจกรรมปริศนาคําทาย กิจกรรมวันสําคัญเกี่ยวพันภาษา  กิจกรรมหมอภาษาพัฒนา 
เยาวชน กิจกรรมเยาวชนรักการอําน  กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมหยุดทุกงานอํานทุกคน   

กลุํมที่  3 ประกอบด๎วย  ผู๎บริหารโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม  โรงเรียนโยธินบูรณะ  
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม  และโรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ  ผลการ
สังเคราะห๑ข๎อมูลทุนทางสังคมจากการสัมภาษณ๑เป็นกลุํม พบวํา   

โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เด็กโรงเรียนกรุงเทพมหานครสํวนใหญํเป็นเด็กด๎อย
โอกาส ครูดูแลเด็กเหมือนลูกของตัวเอง  แม๎เด็กจะเป็นแผลเนําเปื่อยหรือเจ็บป่วยครูก็จะพาไปสํง
โรงพยาบาลให๎ทันเวลา ดูแลเด็กโดยมีข๎าวเช๎าให๎กิน แม๎โรงเรียนไมํมีงบประมาณแตํบริหารจัดการ
โดยนําวัตถุดิบที่เหลือจากอาหารมือเที่ยงในแตํละวันมาแชํเย็นไว๎ แล๎วนํามาทําอาหารให๎เด็กกิน
ในตอนเช๎า ผู๎ปกครองจะมาปรึกษาปัญหาและให๎โรงเรียนชํวยเหลือผู๎ปกครองบางคนมาติดตามดู
วําลูกได๎รับความเป็นธรรมเรื่องการแจกนมให๎เด็กกํอนปิดเทอม จุดเดํนคือความมีจิตอาสาของครู
ถือวําเป็นเลิศ  มีการพาเด็กไปสํงที่บ๎าน  เด็กที่ด๎อยโอกาสก็จะมีการมอบทุน  โดยระดมทุนจาก
อาจารย๑เกํา และกรมทหารสื่อสาร  มีการปลูกฝังเรื่องการออมเงิน   สิ้นเดือนก็จะนําเงินของเด็กไป 
ฝากธนาคาร  เป็นการชํวยเหลือครอบครัวยามขาดแคลน   และสอนผู๎ปกครองให๎รู๎จักประหยัด          
ภูมิปัญญาของโรงเรียน คือ การทําผ๎าบาติก และการพับผ๎าเช็ดหน๎า 
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โรงเรียนโยธินบูรณะเป็นโรงเรียนขนาดใหญํพิเศษมีนักเรียน 3,000 กวําคน  โรงเรียนจะ
มีความชัดเจนในเรื่องทุนมนุษย๑  โรงเรียนประสบความสําเร็จและเป็นที่ยอมรับ  สะท๎อนให๎เห็นทุน 
ทางวัฒนธรรม มีความเข๎มแข็งในการรํวมมือกับชุมชน มีเครือขํายผู๎ปกครองทุกระดับชั้นเข๎ามามี
สํวนรํวมในการระดมความคิด การนําสิ่งที่มีอยูํมาใช๎ประโยชน๑  ผู๎ปกครองสํวนใหญํจะมีความรู๎สูง
และมีความพร๎อมหลายๆ  ด๎าน  จึงเป็นผลดีตํอโรงเรียนทําให๎มีการดําเนินงานตํางๆ  งํายขึ้น  
วัฒนธรรมที่เดํนๆ  ของโรงเรียน  จะเป็นเรื่องความอํอนน๎อมถํอมตน   และจะมีประโยคที่ใช๎กันมา
นานวํา  “โยธินฯ  ถิ่นคนดี  ” ซึ่งหมายถึงการแตํงกายดี  ถูกต๎องตามระเบียบ  มีกิริยามารยาทดี  
รวมถึงการไหว๎  โดยยึดหลักของวัฒนธรรมไทย   มีศูนย๑วัฒนธรรมสําหรับเป็นศูนย๑ที่ใช๎ในการ
ขับเคลื่อนวัฒนธรรม  ทําให๎เห็นความสําคัญของวัฒนธรรมที่ดีงามและพยายามรักษาไว๎   
ภาพลักษณ๑ของโรงเรียนเดิมมาจากทหาร ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นหนึ่งใน  ค.ม.ช. ทหาร
จะมีบทบาทด๎านสมาคมศิษย๑เกํา  ปัจจุบันเริ่มมีอาชีพอ่ืนหลายสาขาที่เข๎ามามีบทบาท  เพราะ 
ศิษย๑เกําที่จบไป  มีการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น  เชํน ห มอ ผู๎พิพากษาและนักธุรกิจ   
สภาพพื้นที่โรงเรียนมีจํากัดแตํการเดินทางคํอนข๎างสะดวก  วุฒิการศึกษาของครูมีตั้งแตํระดับ
ปริญญาตรีถึงปริญญาโท  สิ่งที่เป็นจุดเดํนในตัวครู  คือ มีความขยัน  รับผิดชอบ และทํางานมี
ประสิทธิภาพ   ครูแตํละคนจะเกํงและโดดเดํนแตกตํางกันไป  อายุของครูสํวนใหญํจะอยูํที่  50 ปี 
ขึ้นไป เอกสารที่ใช๎สอนมีมาตรฐาน  ผู๎ปกครองมีความรู๎สูงและมีการตรวจสอบวําลูกเรียนอะไร  ครู
มีจิตบริการ  มีกิจกรรมเยี่ยมบ๎านพักคนชรา  ห๎องสมุด  จัดกิจกรรมตามชุมชน  ออกไปบริการด๎าน
พยาบาลตามชุมชนตํางๆ 

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนเอกชนกํอต้ังโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎า
เจ๎าอยํูหัว  เป็นโรงเรียนประจํา  มีระบบหอพัก  ผู๎ปกครองมีฐานะดีและให๎ลูกอยํูประจําเพราะ
ต๎องการฝึกความมีระเบียบวินัยและเพื่อให๎เด็กชํวยเหลือตัวเองได๎   โรงเรียนจะเน๎นให๎เด็กเป็น
สุภาพบุรุษ  เป็นคนดี  มีความรู๎รอบด๎าน   ปลูกฝังให๎รักสถาบันพระมหากษัตริย๑   ครูจะมีความสุข
ในระดับหนึ่ง   ถ๎าสอนครบ  3 ปี ขึ้นไป จะได๎เงินบําเหน็จพระราชทานปีละ  2 หมื่น ครูเลือกสอนที่
โรงเรียนนี้เพราะความมีชื่อเสียงของโรงเรียน ครูได๎รับการสํงเสริมให๎ลาไปเรียนตํอโดยได๎เงินเดือน  
มีสวัสดิด๎านการรักษาพยาบาล  สํงครูไปอบรมตํางประเทศโดยโรงเรียนออกคําใช๎จํายให๎  สํงเสริม
ให๎เด็กไปเรียนตํางประเทศ 1 ปี โดยเฉพาะที่นิวซีแลนด๑  ชํวยเหลือสังคมโดยวงโยธวาทิตไปเลํนใน
งานตํางๆ  ด๎านกีฬา มีรักบี้เป็นกีฬาหลักของโรงเรียน  อบรมนักเรียนและให๎สวดมนต๑ตอนเช๎าและ
กํอนนอนทุกวัน    

โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม มีจุดเดํนคือตลาดขนาดใหญํใกล๎โรงเรียน  สภาพแวดล๎อม
เป็นแหลํงค๎าขาย  ทําให๎เด็กซึมซับไปในตัว  เด็กสํวนใหญํจะอยูํในชุมชนแออัด  เป็นลูกหลานของ
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พํอค๎าแมํค๎าแถวน้ัน   วัดอยูํติดกับโรงเรียนจึงมีสํวนชํวยเหลือโรงเรียนโดยการให๎ทุนการศึกษากับ
นักเรียน มีการนิมนต๑พระสงฆ๑มาสอนนักเรียน  จุดเดํนของโรงเรียน  ได๎แกํ ด๎านศาสนา  และด๎าน
นาฏศิลป ์โดยให๎เด็กออกไปแสดงตามงานตํางๆ    

โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ  เน๎นคุณธรรมนําความรู๎  คํูกีฬา รักษาศิลปะและวัฒนธรรม  นํา
บุคลากรสูํเทคโนโลยี  และมีความสุขอยํูในสังคม  เสริมสร๎างผู๎เรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ   สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสําคัญโดยการบูรณาการในรูปแบบที่หลากหลาย  ตามความถนัดและความสนใจ    ใช๎
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  สืบสานศิลปวัฒนธรรม  สํงเสริมให๎บุคลากรมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี มีความเป็นเลิศทางกีฬา  ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  ใฝ่รู๎ใฝ่เรียน ดํารงชีวิตอยํางมี
ความสุข   

 

2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม 
 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคมซึ่งเป็นครู /อาจารย๑

ในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กรณีศึกษาเขตดุสิต จํานวน  16 โรงเรียน ซึ่งมีผู๎ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคมรวมจํานวน 317 
ฉบับ  จําแนกเป็นด๎านสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต๎นสังกัด ตําแหนํง ความรู๎ความพิเศษ 
ประสบการณ๑การเป็นวิทยากรและประสบการณ๑ทํางาน ดังนี้ 

2.1 สถานภาพของผู๎ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม  จากจํานวน 317 ฉบับ มีผู๎ตอบ
ประเด็นนี้จํานวน 304 ฉบับ พบวํา สํวนใหญํมีสถานภาพสมรส คิดเป็นร๎อยละ 5 2.63  รองลงมา 
คือสถานภาพ โสด คิดเป็นร๎อยละ 41.78 สถานภาพหยํา คิดเป็นร๎อยละ 3.62  และหม๎าย คิดเป็น
ร๎อยละ 1.97 ดังแสดงในตารางที่ 4.1  
 

ตารางที่ 4.1 สถานภาพของผู๎ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม  
 

สถานภาพ ความถี่ ร๎อยละ 
โสด 127     41.78 

สมรส 160     52.63  
หยํา 11    3.62 

หม๎าย  6     1.97 
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2.2 เพศของผู๎ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม จากจํานวน 317 ฉบับ มีผู๎ตอบประเด็นนี้ 
จํานวน 257ฉบับ พบวํา สํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 71.60 เพศชาย คิดเป็นร๎อยละ 
28.40 ดังแสดงในตารางที่ 4.2   
 

ตารางที่ 4.2  เพศของผู๎ตอบแบบศึกษาทุนทางสังคม  
 

เพศ ความถี่ ร๎อยละ 
หญิง 184 71.60 
ชาย 73 28.40 

 
 

2.3 วุฒิการศึกษาของผู๎ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม  มีผู๎ตอบประเด็นนี้จํานวน 285 
ฉบับ พบวํา สํวนใหญํมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 75.64 รองลงมาคือวุฒิ
ปริญญาโท คิดเป็นร๎อยละ 22.55 ตํ่ากวําปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 5.26 ดังตารางที่ 4.3   

 

ตารางที่ 4.3  วุฒิการศึกษาของผู๎ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม  
 

 วุฒิการศึกษา ความถี่ ร๎อยละ 
ตํ่ากวําปริญญาตรี  15 5.26 
ปริญญาตรี 208 75.64 
ปริญญาโท  62 22.55 

 
2.4 จากการวิเคราะห๑ต๎นสังกัดของผู๎ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม พบวํา ผู๎ตอบแบบ

บันทึกทุนทางสังคมสังกัดโรงเรียนโยธินบูรณะ   โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย   โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา มีจํานวนเทํากัน คือ ร๎อยละ 9.5 รองลงมาคือ โรงเรียนมัธยมวัด
เบญจมบพิตร ร๎อยละ 8.8  โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม และโรงเรียนราชินีบนมีจํานวนเทํากัน คือ 
ร๎อยละ 7.9 โรงเรียนสุโขทัยร๎อยละ 7.6 โรงเรียนวัดราชาธิวาส  ร๎อยละ 6.9 โรงเรียนวัดสมณานัม
บริหารร๎อยละ 6.0  โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรและ โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ  มีจํานวนเทํากัน คือ ร๎อย
ละ 4.7 โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร  และโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม  มีจํานวนเทํากันคือ ร๎อยละ 
3.8 โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม   โรงเรียนวัดราชผาติการาม  และโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร มี
จํานวนเทํากัน คือ ร๎อยละ 3.2 ดังแสดงในตารางที่ 4.4 

 

www.ssru.ac.th



 92 

ตารางที่ 4.4  ต๎นสังกัดและจํานวนของผู๎ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม  
 

สังกัดโรงเรียน   จํานวนแบบบันทึก
ทุนทางสังคม  

ร๎อยละ 

1. โรงเรียนโยธินบูรณะ 30 9.5  
2. โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 30  9.5 
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 30  9.5 
4. โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 28 8.8 
5.  โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม  25 7.9  
6.  โรงเรียนราชินีบน 25 7.9 
7.  โรงเรียนสุโขทัย 24 7.6 
8.  โรงเรียนวัดราชาธิวาส 22 6.9 
9.  โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร  19 6.0 
10.  โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสร  15  4.7 
11.  โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ 15 4.7  
12.  โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร  12 3.8 
13.  โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม 12 3.8 
14.  โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม 10 3.2  
15.  โรงเรียนวัดราชผาติการาม 10 3.2 
16.  โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 10 3.2 

รวม 317   
 

2.5 ตําแหนํงของผู๎ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม มีผู๎ตอบ 259 ฉบับ พบวํา ครู 
อาจารย๑ โรงเรียนในเขตพื้นที่ให๎บริการการศึกษาสํวนใหญํมีตําแหนํงเป็นครู คิดเป็นร๎อยละ 98.07 
และมีตําแหนํงเป็นผู๎บริหาร ร๎อยละ 1.93 ดังแสดงในตารางที่ 4.5   
 

ตารางที่ 4.5  ตําแหนํงของผู๎ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม 
 

ตําแหนํง   ความถี่ ร๎อยละ  
 ผู๎บริหาร     5    1.93   
 ครู  254 98.07  
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2.6  ความรู๎ความสามารถพิเศษ/ภูมิปัญญาที่โดดเดํน ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลความรู๎
ความสามารถพิเศษหรือภูมิปัญญาที่โดดเดํนของครู /อาจารย๑โรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา 
คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาเขตดุสิต ซึ่งตอบได๎มากกวํา 1 
คําตอบ พบวํา ความรู๎ความสามารถพิเศษหรือภูมิปัญญาที่โดดเดํนของครู /อาจารย๑โรงเรียนเขต
พื้นที่บริการการศึกษา คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาเขตดุสิต 
พบวํา สํวนใหญํมีความรู๎ความสามารถพิเศษด๎านคอมพิวเตอร๑ คิดเป็นร๎อยละ 93.75 รองลงมา
คือความรู๎ความสามารถพิเศษด๎านการกีฬา คิดเป็นร๎อยละ 87.50 ความรู๎ความสามารถพิเศษ
ด๎านดนตรีไทย คิดเป็นร๎อยละ 81.25 ความรู๎ความสามารถพิเศษด๎านศิลปะ คิดเป็นร๎อยละ 68.75 
ความรู๎ความสามารถพิเศษด๎านนาฏศิลป์ไทย คิดเป็นร๎อยละ 56.25 ความรู๎ความสามารถพิเศษ
ด๎านภาษาอังกฤษ คิดเป็นร๎อยละ 43.75 ความรู๎ความสามารถพิเศษด๎านการทําอาหารไทย คิด
เป็นร๎อยละ 37.50 ความรู๎ความสามารถพิเศษด๎านคณิตศาสตร๑ คิดเป็นร๎อยละ 37.50 และความรู๎
ความสามารถด๎านการเขียนตํารา วารสาร บทความและแตํงคําประพันธ๑คิดเป็นร๎อยละ 18.75 ดัง
ตารางที่ 4.6 
 

ตารางท่ี 4.6 ความรู๎ความสามารถพิเศษ /ภูมิปัญญาที่โดดเดํนของครู /อาจารย๑โรงเรียนเขตพื้นที่
บริการการศึกษา   

 

ลําดับ  
ท่ี 

ความรู๎ความสามารถพิเศษ/ภูมิปัญญาที่โดดเดํน จํานวน
โรงเรียน  

คําร๎อยละ 

1 การใช๎งานคอมพิวเตอร๑  15 93.75 
2 การกีฬา  14 87.50 
3 ดนตรีไทย  13 81.25 
4 ศิลปะ  11 68.75 
5 นาฏศิลป์ไทย  9 56.25 
6 ภาษาอังกฤษ  7 43.75 
7 อาหารไทย  6 37.50 
 8 คณิตศาสตร๑   6 37.50 
9 การเขียนตํารา วารสาร บทความ แตํงคําประพันธ๑  3 18.75 
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เมื่อพิจารณาความรู๎ความสามารถพิเศษด๎านคอมพิวเตอร๑เป็นรายโรงเรียน พบวํา ครู /
อาจารย๑โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ มีความสามารถใช๎โปรแกรมประยุกต๑พัฒนาการเรียนการสอน
โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรมีความสามารถในการซํอมคอมพิวเตอร๑ ติดต้ังและควบคุมระบบเน็ตเวิร๑ก    

สําหรับความรู๎ความสามารถพิเศษด๎านการกีฬา เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน  พบวํา  
ครู/อาจารย๑โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรมีความสามารถด๎านศิลปะมวยไทย  โรงเรียนโยธิน
บูรณะ มีความสามารถด๎านกิจกรรมนันทนาการ  โรงเรียนราชีนีบนโดดเดํนด๎านกีฬากอล๑ฟ  
โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรโดดเดํนด๎านกิจกรรมลูกเสือ  โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรโดดเดํนด๎านการ
เป็นผู๎ตัดสินกีฬาระดับกรุงเทพมหานคร  โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามโดดเดํนการเป็นผู๎นําแอโรบิก  
โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณโดดเดํนด๎านเป็นผู๎นํากิจกรรม  การสอนกีฬาบาสเกตบอล  โรงเรียนวัด
ประชาระบือธรรมโดดเดํนด๎านกีฬาเปตอง  กิจกรรมเข๎าจังหว ะและลีลาศ  โรงเรียนวัดราชาธิวาส  
มีความรู๎ความสามารถพิเศษด๎านการเป็นผู๎นํากิจกรรมสันทนาการและการอบรม  โรงเรียนวัด
สวัสดิ์วารีสีมารามโดดเดํนด๎านกีฬาบาสเกตบอล  วํายน้ํา ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส   โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความรู๎ความสามารถด๎านการเป็นผู๎ฝึกสอนกีฬา  เป็นวิทยากร
ลูกเสือ และวิทยากรนันทนาการ  

เมื่อพิจารณาความรู๎ความสามารถด๎านดนตรีไทยที่มีความโดดเดํนเป็นรายโรงเรียน  
พบวํา  โรงเรียนราชีนีบนและโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยโดดเดํนด๎านการขับร๎องเพลงไทยเดิม  เพลง
ไทยลูกทุํง  โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามโดดเดํนด๎านดนตรีเพื่อการศึกษา   โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ
โดดเดํนด๎านการแตํงเพลงและแตํงกลอนเกี่ยวกับการเรียนการสอน  โรงเรียนวัดราชผาภิรติการาม
โดดเดํนด๎านการร๎องเพลงเกี่ยวกับเด็กอนุบาล โรงเรียนวัดราชาธิวาสโดดเดํนด๎านดนตรีไทย  ดนตรี
สากล  สามารถผลิตสื่อดนตรี  และ  โรงเรียนสุโขทัยโดดเดํนด๎านการขับร๎องเพลงลูกทุํง  ดนตรี
พื้นบ๎าน ซะล๎อ ซึงและพิณเปี๊ย  

ความรู๎ความสามารถพิเศษด๎านศิลปะที่ระบุความโดดเดํน เมื่อพิจารณาเป็นราย
โรงเรียน  พบวํา  โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรโดดเดํนด๎านการออกแบบงานศิลปะทั่วไป  
โรงเรียนราชินีบนโดดเดํนด๎านการเขียนลวดลายไทย  การประดิษฐ๑ของจิ๋วเอกลักษณ๑ไทย  และ
ประดิษฐ๑ของเหลือใช๎ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยโดดเดํนด๎านการแกะสลักและงานใบตอง  โรงเรียน
วัดสัมณานัมบริหารโดดเดํนด๎านศิลป ะประดิษฐ๑  การประดิษฐ๑ของใช๎จากวัสดุเหลือใช๎  การวาด
ภาพ   โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรโดดเดํนทางด๎านศิลปะประดิษฐ๑ การจัดตกแตํงดอกไม๎  งานใบตอง  
การทําบายศรี  โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรเดํนด๎านงานศิลปะการถํายภาพ  โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ
โดดเดํนด๎านการจัดดอกไม๎ งานประดิษฐ๑ และการวาดภาพ โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเดํนด๎าน
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การใช๎โปรแกรม Photoshop ในงานศิลปะ  โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามโดดเดํน ด๎านงาน
ประดิษฐ๑และเย็บปักถักร๎อย โรงเรียนสุโขทัยโดดเดํนด๎านศิลปะสําหรับเด็กและศิลปะสําหรับครู 

เมื่อพิจารณาความรู๎ความสามารถพิเศษด๎านนาฏศิลป์เป็นรายโรงเรียน พบวํา  โรงเรียน
โยธินบูรณะโดดเดํนด๎านการรํา โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรโดดเดํนด๎านนาฏศิลป์นานาชาติ   โรงเรียน
วัดธรรมาภิรตารามโดดเดํนด๎านรําไทย  โรงเรียนวัดราชาธิวาสโดดเดํนด๎านนาฏศิลป์พื้นเมือง  และ
โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม โดดเดํนด๎านคีตศิลปไทย-สากล  

ความรู๎ความสามารถพิเศษด๎านภาษาอังกฤษ เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบวํา  
โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามโดดเดํนด๎านการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช๎บทเพลง    

ความรู๎ความสามารถด๎านการทําอาหารไทย เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน  พบวํา  
โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรโดดเดํนด๎านการทําอาหารด๎วยสมุนไพร   โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
โดดเดํนด๎านการทําขนมอบ และโรงเรียนวัดราชผาภิรติการามโดดเดํนด๎านการทําแหนมเนืองและ
การทําถั่วสมุนไพร 

ความรู๎ความสามารถพิเศษด๎านคณิตศาสตร๑ที่ระบุความโดดเดํนเป็นรายโรงเรียน  
พบวํา โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามโดดเดํนด๎านการจัดการเรียนรู๎แบบทักษะการคิดแก๎ปัญหา
และแบบ 4 MAT โรงเรียนราชินีบนโดดเดํนด๎านการจัดบอร๑ดความรู๎คณิตศาสตร๑ 

ความรู๎ความสามารถพิเศษด๎านการเขียนตํารา  วารสาร บทความและแตํงคําประพันธ๑    
เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน  พบวํา  โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรโดดเดํนด๎านงานเอกสาร
การเขียนบทความ  การแตํงบทร๎อยกรอง  การใช๎คําในภาษาไทยถูกต๎อง  การเขียนตําราฟิสิกส๑ ชั้น 
ม.4 ม.5 และ ม.6 การเขียนวารสารแม็คเผยแพรํระดับประถมและมัธยม  เขียนวารสารแม็คราย  
เดือนวิชาฟิสิกส๑ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยโดดเดํนด๎านการเขียนบทความตํางๆ  

เมื่อพิจารณาความรู๎ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ พบวํา โรงเรียนกลุํมประชากรทั้ง 16 แหํง 
มีความรู๎ความสามารถพิเศษที่โดดเดํนแตกตํางหลากหลาย ผู๎วิจัยนําเสนอเป็นเชิงพรรณนา
ดังตํอไปนี ้

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรโดดเดํนด๎านงานชําง ด๎านภูมิศาสตร๑และภูมิสารสนเทศ  
โรงเรียนราชินีบนโดดเดํนด๎านการแกะสลักผักและผลไม๎  การเชิดหุํนกระบอก  การผลิตชิ้นสํวน
เสื้อผ๎าและเครื่องแตํงกาย  การสอนภาษาฝรั่งเศส   โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยโดดเดํนด๎านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎คํายวิชาการ  กิจกรรมทางศาสนา  การบริหารจัดการองค๑กร  ประวัติศาสตร๑  
วัฒนธรรมและท๎องถิ่นศึกษา  ศาสตร๑ของกล๎วยไม๎  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการย๎ายปลูก  
โรงเรียนวัดสัมณานัมบริหารโดดเดํนด๎านจัดทําซุ๎มลูกโป่งแฟนซีและโหราศาสตร๑   โรงเรียน         
วัดจันทร๑สโมสรโดดเดํนด๎านการบริหารงานด๎านบุคคล  การเลํานิทาน  การทําหมันสัตว๑  การผสม
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เทียมสุกร  การผสมพันธ๑ปลา  งานบรรณารักษ๑  โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรโดดเดํนด๎านจัดป้าย
นิเทศ  ภาษาไทย  พิธีกรด๎านศาสนา  โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามโดดเดํนด๎านกราฟฟิกส๑  งาน
ทะเบียน  การแตํงหน๎านางรําหรือนักแสดง  การคัดลายมือ  โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณโดดเดํนด๎าน
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีพุทธ  การวิจัยในชั้นเรียน  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาฝรั่งเศส   
การประชาสัมพันธ๑   โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมโดดเดํนด๎านการใช๎ลูกคิดญี่ปุ่น  การแตํงกลอน  
ภาษาเขมร โรงเรียนวัดราชผาภิรติการามโดดเดํนการสอนอนุบาลและการเลํานิทาน  โรงเรียนวัด
ราชาธิวาสโดดเดํนด๎านเคมีและโพลิเมอร๑  ชํางอิเล็กทรอนิกส๑  จิ๊กซอร๑  ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร๑  การแพทย๑แผนไทย  การแพทย๑แผนโบราณ  เภสัชกรรม  ผดุงครรภ๑ เวชกรรม  อนุรักษ๑
และซํอมแซมหนังสือ  ออกแบบตัดเย็บเสื้อผ๎า   โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามโดดเดํนด๎านการ
ประเมินผลตามสภาพจริง  การฝึกสมาธิให๎กับเด็ก  การจัดทําศูนย๑อบรมสามเณรภาคฤดูร๎อน  การ
ทําปุ๋ยชีวภาพ การบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาโดดเดํนในการใช๎ภาษาอังกฤษและศาสนกิจ  โรงเรียนสุโขทัยโดดเดํนด๎านการ
ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ ประวัติศาสตร๑ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นกาญจนบุรี แหลํงทํองเที่ยวเขตดุสิต  

 

2.7 ประสบการณ๑การเป็นวิทยากร  ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบบันทึกทุนทาง
สังคมด๎านประสบการณ๑การเป็นวิทยากรของผู๎ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม  ซึ่งตอบได๎มากกวํา 1 
คําตอบ ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล  พบวํา ครู /อาจารย๑สํวนใหญํมีประสบการณ๑จากการเป็นวิทยากร
ให๎การอบรมด๎านการเรียนการสอน  คิดเป็นร๎อยละ  75.00 ประสบการณ๑การเป็นวิทยากรลูกเสือ
และยุวกาชาด คิดเป็นร๎อยละ 75.00 ประสบการณ๑การเป็นวิทยากรคํายคณิตศาสตร๑ คิดเป็นร๎อย
ละ 37.50 และประสบการณ๑จากการเป็นวิทยากรหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู๎ คิดเป็นร๎อย
ละ 18.75 ดังตารางที่ 4.7  
 

ตารางที ่4.7 ประสบการณ๑การเป็นวิทยากรของผู๎ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม  
 

ลําดับที่  ประสบการณ๑การเป็นวิทยากรของครู/อาจารย๑  จํานวน
โรงเรียน  

คําร๎อยละ 

1 วิทยากรอบรมด๎านการเรียนการสอน  12 75.00 
2 วิทยากรลูกเสือและยุวกาชาด  12 75.00 
3 วิทยากรคํายคณิตศาสตร๑ 6  37.50 
4 วิทยากรหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู๎  3 18.75 
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เมื่อพิจารณาประสบการณ๑จากการเป็นวิทยากรอบรมด๎านการเรียนการสอนเป็นราย
โรงเรียน พบวํา  โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ครู /อาจารย๑มีประสบการณ๑การเป็นวิทยากร
สมาคมครูสังคมศึกษาแหํงประเทศไทย  วิทยากรและผู๎จัดทําแบบฝึกการแก๎ปัญหาผู๎เรียนอํานไมํ
ออกเขียนไมํได๎ของสํานักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  เขต 2  โรงเรียนราชินีบนมีประสบการณ๑
จากการเป็นวิทยากรอบรมการใช๎ โปรแกรม เพาเวอร๑พ๎อย  วิทยากรคอมพิวเตอร๑โรงเรียน
กลุํมเป้าหมายในจังหวัดหนองคาย และเป็นวิทยากรสาธิตการสอนให๎ครูภายในโรงเรียน   โรงเรียน
วชิราวุธวิทยาลัยมีประสบการณ๑จากการเป็นวิทยากรปลูกเลี้ยงกล๎วยไม๎ไทย  วิทยากรกิจกรรม
ศูนย๑การเรียนรู๎คํายวิชาการ   วิทยากรวิธีการจําแนกกล๎วยไม๎ไทย  วิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง  
วิทยากรหลักธรรมในชีวิตประจําวัน  วิทยากรประสบการณ๑หลัง ไปที่เวียดนามของสถาบันไทยคดี 
วิทยากรวิพากษ๑ข๎อสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑  วิทยากรอบรม
การจัดการเรียนการสอนสําหรับระดับชั้นประถมศึกษา สําหรับครู /อาจารย๑โรงเรียนวัดจันทร๑
สโมสรมีประสบการณ๑จากการเป็นวิทยากรเสวนาเรื่องการวัดและการประเมินผล  วิทยากรหนึ่ง
โรงเรียนหนึ่งการเรียนรู๎แกํชุมชนด๎านสมุนไพรไทย และเป็นวิทยการ อปพร.สํานักงานเขตดุสิต  ครู/
อาจารย๑โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรมีประสบการณ๑จากการเป็นวิทยากรอบรมสามเณรภาคฤดูร๎อน  
วิทยากรอบรมภาวะผู๎นําชุมชน   ครู/อาจารย๑โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามมีประสบการณ๑การเป็น
วิทยากรคํายภาษาอังกฤษ  คํายพระเทพฯ  มจธ . การร๎อยลูกปัดสูํอาชีพ  ครู/อาจารย๑โรงเรียนวัด
น๎อยนพคุณมีประสบการณ๑จากการเป็นวิทยากรจัดการเรียนการสอนแบบค๎นคิดด๎วยตนเอง  
วิทยากรสอนกลุํมแมํบ๎านในชุมชน  วิทยากรมหกรรมตํอต๎านยาเสพติด  และเป็นวิทยากรของเขต
ดุสิต  ครู/อาจารย๑โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม มีประสบการณ๑จากการเป็นวิทยากรเครือขําย
เยาวชนประชาธิปไตยเขตดุสิต  วิทยากรไบโอดีเซล  ครู/อาจารย๑โรงเรียนวัดราชผาภิรติการามมี
ประสบการณ๑จากการเป็นวิทยากรยาเสพติด วิทยากรการสอนนาฏศิลป์ไทย  ครู/อาจารย๑โรงเรียน
วัดราชาธิวาสมีประสบการณ๑จากการเป็นวิทยากรให๎กับมหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  และเป็น
วิทยากรพิเศษทบทวนความรู๎สอบบรรจุครูผู๎ชํวย  ครู/อาจารย๑โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามมี
ประสบการณ๑จากการเป็นวิทยากรธรรมะในสถานศึกษา  วิทยากรสอนชีวภาพ  วิทยากรขยะหอม  
วิทยากรศูนย๑ค๎ุมครองสวัสดิภาพชุมชนเขต  1 ครู/อาจารย๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทามีประสบการณ๑จากการเป็นวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษของสํานักงานการศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เป็นวิทยากรอบรมการสอนภาษาอังกฤษโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ  (keynote 
speaker)  วิทยากรอบรมครูกรุงเทพมหานคร เรื่องโครงการเสริมทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาด๎านภาษาอังกฤษ 
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เมื่อพิจารณาประสบการณ๑จากการเป็นวิทยากรลูกเสือและยุวกาชาดเป็นรายโรงเรียน 
พบวํา  ครู/อาจารย๑โรงเรียนโยธินบูรณะมีประสบการณ๑จากการเป็นวิทยากรลูกเสือเนตรนารี  
โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรมีประสบการณ๑การเป็นวิทยากรลูกเสือชาวบ๎าน  วิทยากรอบรมนายหมูํ
ลูกเสือ ยุวกาชาดของโรงเรียนและสํานักงานเขต  ครู/อาจารย๑โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมมี
ประสบการณ๑จากการเป็นวิทยากรลูกเสือและการปฐมพยาบาลยุวกาชาด  

ประสบการณ๑จากการเป็นวิทยากรคํายคณิตศาสตร๑ เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน 
พบวํา  ครู /อาจารย๑โรงเรียนราชีนีบนมีประสบการณ๑การเป็นวิทยากรอบรมครูคณิตศาสตร๑ 
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยมีประสบการณ๑จากการเป็นวิทยากรสมาคมคณิตศาสตร๑แหํงประเทศ
ไทย ปี พ.ศ.2552 โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรมีประสบการณ๑จากการเป็นวิทยากรคํายคณิตศาสตร๑
ของโรงเรียนและสํานักงานเขตดุสิต  โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรมีประสบการณ๑การเป็นวิทยากร
อบรมครูคณิตระบบทางไกลผํานดาวเทียมเครือขํายโรงเรียนที่ 7  

ประสบการณ๑การเป็นวิทยากรหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู๎  เมื่อพิจารณาเป็น
รายโรงเรียน  พบวํา  ครู/บุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรมีประสบการณ๑จากการเป็น
วิทยากรการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียน  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยมี
ประสบการณ๑จากการเป็นวิทยากรการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณมี
ประสบการณ๑จากการเป็นวิทยากรการจัดทําแผนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ  การเรียนการสอน
แบบ e-learning  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา  โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
มีประสบการณ๑การเป็นวิทยากรการจัดการเรียนรู๎ฝึกทักษะการคิด  โรงเรียนวัดสัมณานัมบริหารมี
ประสบการณ๑จากการเป็นวิทยากรประดิษฐ๑เศษวัสดุเหลือใช๎ 

เมื่อพิจารณาประสบการณ๑การเป็นวิทยากรด๎านอ่ืนๆ  เป็นรายโรงเรียน  พบวํา  ครู/
อาจารย๑โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรมีประสบการณ๑จากการเป็นคณะกรรมการอบรมครู
ภาษาไทยทั่วประเทศ วิทยากรศิลปะมวยไทย เป็นแหลํงเรียนรู๎หลักการใช๎ภาษาไทยแหํงชาติของ
สํานักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  เขต 1 ครู/อาจารย๑โรงเรียนโยธินบูรณะมีประสบการณ๑การ
เป็นวิทยากรพัฒนาทักษะการคิด  กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมเยาวชน  ครู/อาจารย๑โรงเรียน
ราชินีบนมีประสบการณ๑การแกะสลักและผลไม๎  การประกอบอาหารและขนมไทย  ครู/อาจารย๑  
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยมีประสบการณ๑ในการจัดกิจกรรมการสอนและการดูแลนักเรียนประจํา   
ครู/อาจารย๑โรงเรียนวัดสัมณานัมบริหารมีประสบการณ๑ในการเพ๎นท๑เสื้อด๎วยสีเทียน  การทําแผน
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  การจัดซื้อจัดจ๎าง   ครู/อาจารย๑โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรมีประสบการณ๑
ด๎านการผลิตก๏าซชีวภาพจากขยะอินทรีย๑  คอมพิวเตอร๑เบื้องต๎น  อาสาสมัครมูลฐานสาธารณะสุข   
ครู/อาจารย๑โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรมีประสบการณ๑อบรมครูสอนภาษาอังกฤษ  มนุษย๑สัมพันธ๑
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นักศึกษาฝึกสอนกับครูพี่เลี้ยง  การกีฬาและยาเสพติด  ครู/อาจารย๑โรงเรียนวัดธรรม าภิรตารามมี
ประสบการณ๑การเป็นวิทยากรอบรมการผลิตสื่อ  คอมพิวเตอร๑เบื้องต๎น  กิจกรรมดนตรีเด็ก  
กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนายหมูํลูกเสือ    ครู/อาจารย๑โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณมีประสบการณ๑
การเป็นวิทยากรเรื่องการนําหลักธรรมไปใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวิจัยชั้นเรียน  
การใช๎ concept map ในการจัดโครงสร๎างความรู๎  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน  การกีฬา  การดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ การผลิตสื่อแนววิถีพุทธ  การทําจุลินทรีย๑ที่มีประโยชน๑มาใช๎กับบุคลากร  โรงเรียน
และชุมชน  คร/ูอาจารย๑โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมมีประสบการณ๑จากการเป็นวิทยากรแกนนํา
ทําโครงงานเทคโนโลยี  (Intel)  สิทธิเด็กและแกนนําประชาธิปไตย  ครู/อาจารย๑  โรงเรียนวัด        
ราชผาภิรติการามมีประสบการณ๑การเป็น  บริหารงานเว็บไซต๑โรงเรียน  การบริหารห๎องสมุดระบบ  
E-library โครงการ Intel teach หลักสูตร Essentials คํายวิทยาศาสตร๑   ครู/อาจารย๑โรงเรียนวัด
ราชาธิวาสมีประสบการณ๑การเป็นวิทยากรผลิตและใช๎สื่อดนตรีสากล   วิทยากรนําชมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับหนังสือหายากหอสมุดวชิราวุธนุสรณ๑รัชกาลที่  6 วิทยากรนําชมนิทรรศการถาวรพระบรม
ราชะประทรรศนีย๑หุํนขี้ผึ้งรัชกาลที่  7  ครู/อาจารย๑โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามมีประสบการณ๑
การเป็นวิทยากรอบรมการทําดอกไม๎ประดิษฐ๑จากดินไทยและกระดาษ  การจัดดอกไม๎สด  ดอกไม๎
แห๎ง  การทําดอกไม๎จันท๑  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต๑สําหรับนักเรียน  การจัดทําข๎อมูล
สารสนเทศ เป็นวิทยากรศูนย๑โรตารีธนบุรี  ศูนย๑เยาวชนเกียกกาย  วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะ
ผู๎ด๎อยโอกาสและฝึกอาชีพระยะสั้น  ครู/อาจารย๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามี
ประสบการณ๑จากการอบรมอาชีพภูมิปัญญาไทย เป็นผู๎นํากิจกรรมเกมที่ธนาคารแหํงประเทศไทย  
และโรงเรียนสุโขทัยมีประสบการณ๑การเป็นวิทยากรแกนนําเขตดุสิต  วิทยากรจัดทําหนํวยการ
เรียนเรื่องเศรษกิจพอเพียง วิทยากรอบรมเพลงสําหรับเด็กให๎กับศูนย๑ฝึกอบรมเลี้ยงปณิณนันท๑ 

 

2.8 ประสบการณ๑การทํางานด๎านการสอน การบริหาร ชุมชน และอื่นๆ  
2.8.1  ประสบการณ๑การทํางานด๎านงานสอนของผู๎ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม

จํานวน 317 ฉบับ มีผู๎ตอบจํานวน 276 ฉบับ ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล พบวํา ครู/อาจารย๑สํวนใหญํมี
ประสบการณ๑การสอนอยูํระหวําง 1-10 ปี คิดเป็นร๎อยละ 100  รองลงมาคือ ประสบการณ๑การ
สอนระหวําง 31-40 ปี คิดเป็นร๎อยละ 87.50 ประสบการณ๑การสอนระหวําง 21-30 ปี คิดเป็นร๎อย
ละ 81.30 และประสบการณ๑การสอนระหวําง 11-20 ปี คิดเป็นร๎อยละ 75.00 ดังตารางที่ 4.8 
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ตารางที่  4.8 ประสบการณ๑การทํางานด๎านการสอนของครู /อาจารย๑โรงเรียนเขตพื้นที่ให๎บริการ
ทางการศึกษา คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรณีศึกษาเขตดุสิต 

 

ประสบการณ๑ด๎านการสอน  จํานวนโรงเรียน ร๎อยละ 
    1 – 10 ปี 16  100 

    11 – 20 ปี 12 75.00  
  21 – 30 ปี 13  81.30 
  31 – 40 ปี 14   87.50 

 
เมื่อพิจารณาประสบการณ๑ด๎านการสอนเป็นรายโรงเรียน พบวํา โรงเรียนมัธยมวัด

เบญจมบพิตร ระบุประสบการณ๑การสอนระหวําง 29-36 ปี จํานวน 8 คน  ประสบการณ๑การสอน
วิชาพละศึกษานาน 33 ปี จํานวน 1 คน ประสบการณ๑การสอนสังคมศึกษา 32 ปี จํานวน 1 คน 
และการสอนภาษาไทยมากกวํา 30 ปี จํานวน 1 คน ประสบการณ๑การสอนวิชาชีววิทยา 29 ปี 
จํานวน 1 คน  ไมํระบุวิชาที่สอนจํานวน 4 คน สําหรับประสบการณ๑การสอนท่ีไมํระบุเวลา คือ การ
สอนวิชาศิลปะชั้น ม.1 ถึง ม.6  การสอนวิชาชีววิทยาระดับ ม. 4-6 วิทยาศาสตร๑ ม.1 และการสอน
ภาษาอังกฤษ   

โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสร ระบุประสบการณ๑การสอน 32 ปี จํานวน 1 คน สําหรับ
ประสบการณ๑การสอนท่ีไมํระบุเวลา คือ ประสบการณ๑การสอนวิชาพละศึกษา สุขศึกษา ม. 1 การ
สอนวิชาการใช๎ห๎องสมุดมัธยมต๎นและมัธยมปลาย การสอนวิชาสังคมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร๑ 
และชีววิทยา ม.4-ม.6  

โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ระบุประสบการณ๑การสอนด๎านสังคมศึกษา 
โรงเรียนวัดราชาธิวาส ระบุครูที่มีประสบการณ๑การสอน 35 ปี จํานวน 1 คน  

ประสบการณ๑การสอนศิลปะ 25 ปี จํานวน 1 คน การสอนสังคมศึกษา 24 ปี จํานวน 1 คน การ
สอนการงานอาชีพ 28 ปี จํานวน 1 คน และการสอนภาษาอังกฤษ 10 จํานวน 1 คน สําหรับ
ประสบการณ๑การสอนท่ีไมํระบุเวลา คือ ประสบการณ๑การสอนงานชําง การออกแบบเทคโนโลยี 
แฟชั่น จิวเวอรี่ การสอนวิชาภาษาไทย การสอนศิลปะ การสอนวิชาดนตรีและขับร๎องในวิชาศิลปะ 
ม.1-ม.3 การสอนคณิตศาสตร๑ การสอนวิชาดนตรี  

โรงเรียนราชินีบน ครู /อาจารย๑มีประสบการณ๑การสอน 23 ปี จํานวน 1 คน 25 ปี 
จํานวน 1 คน ระหวําง 10-18 ปี จํานวน 4 คน ในจํานวนนี้มีครู /อาจารย๑ที่มีประสบการณ๑การสอน  
คณิตศาสตร๑ 18 ปี จํานวน 1 คน ระหวําง 3-9 ปี จํานวน 6 คน ในจํานวนนี้มีครูที่มีประสบการณ๑
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การสอนวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร๑ 9 ปี จํานวน 1 คน ประสบการณ๑การสอนวิชาคณิตศาสตร๑ 
8 ปี จํานวน 1 คน ประสบการณ๑การสอนเศรษฐศาสตร๑และภูมิศาสตร๑ 5 ปี จํานวน 1 คน 
ประสบการณ๑การสอนคณิตศาสตร๑ระดับมัธยม 3 ปี จํานวน 1 คน สําหรับประสบการณ๑การสอนท่ี
ไมํระบุเวลา คือ ประสบการณ๑การสอนวิชาพระพุทธศาสนา วชิราวุธศึกษา พลเมืองของโลก 
ประสบการณ๑การสอนวิชานาฏศิลป์ไทยชั้นมัธยมต๎น การสอนวิทยาศาสตร๑ ชั้นม.1 การสอนสังคม
ศึกษาระดับชั้น ม.4 การสอนวิชาคณิตศาสตร๑ 

โรงเรียนวัดราชผาติการาม ครู /อาจารย๑มีประสบการณ๑การสอน 25 ปี จํานวน 1 คน 
ประสบการณ๑การสอนวิชาคณิตศาสตร๑ 21 ปี จํานวน 1 คน ประสบการณ๑การสอนระหวําง 13-17
ปี จํานวน 3 คน ประสบการณ๑การสอนระหวําง 3-9 ปี จํานวน 5 คน สําหรับประสบการณ๑การ
สอนที่ไมํระบุเวลา คือ การสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร๑ การสอนเด็กที่มีความบกพรํอง การ
สอนวิชาพลศึกษา  

โรงเรียนสุโขทัย ครู /อาจารย๑มีประสบการณ๑การสอน 34 ปี จํานวน 1 คน ประสบการณ๑
การสอน 33 ปี จํานวน 2 คน ในจํานวนนี้มีประสบการณ๑การสอนวิชาคณิตศาสตร๑ จํานวน 1 คน 
ประสบการณ๑การสอนอนุบาล 29 ปี จํานวน 1 คน ด๎านงานสอนคณิตศาสตร๑ 24 ปี จํานวน 1 คน 
ด๎านการสอนกลุํมสาระวิทยาศาสตร๑และกลุํมสาระสังคม 23 ปี จํานวน 1 คน การสอนสายปฏิบัติ 
23 ปี จํานวน 1 คน ด๎านการสอนชั้นอนุบาล 18 ปี จํานวน 1 คน ด๎านการสอนวิชาพลศึกษา 12 ปี 
จํานวน 1 คน ด๎านงานสอนระดับอนุบาล 7 ปี จํานวน 1 คน ด๎านการสอนนาฏศิลป์ 4 ปี จํานวน 1
คน ด๎านการสอนวิทยาศาสตร๑ 4 ปี จํานวน 1 คน ด๎านการสอนภาษาอังกฤษ 3 ปี จํานวน 1 คน  
ประสบการณ๑ด๎านการสอน 8 ปี และไมํระบุวิชาที่สอน จํานวน 1 คน สําหรับประสบการณ๑ด๎าน
การสอนที่ไมํระบุจํานวนปี คือ ประสบการณ๑การสอนวิทยาศาสตร๑ ป. 3-6 การสอนวิชาพละ
ศึกษา การสอนการใช๎โปรแกรมตํางๆ การสอนวิชาภาษาไทย วิชาเกษตร การสอนให๎ผู๎เรียนมี
ความรู๎คํูคุณธรรม ด๎านการสอนวิชาคณิตศาสตร๑ คอมพิวเตอร๑ ด๎านการสอนวิชาสังคม ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ   

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครู /อาจารย๑มีประสบการณ๑การสอน 33 
ปี จํานวน 1 คน ประสบการณ๑การสอนวิทยาศาสตร๑ ป. 6  32 ปี จํานวน 1 คน ประสบการณ๑การ
สอน 30 ปี จํานวน 1 คน ประสบการณ๑การสอน 24 ปี จํานวน 1 คน ประสบการณ๑การสอน 5 ปี 
จํานวน 1 คน สําหรับประสบการณ๑การสอนท่ีไมํระบุจํานวนปี คือ ประสบการณ๑การสอนวิชาการ
ใช๎ห๎องสมุด การสอนวิชาดนตรีและนาฏศิลป์  

โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ครู /อาจารย๑มีประสบการณ๑การสอน 34 ปี จํานวน 2 คน
ประสบการณ๑การสอน 26 ปี จํานวน 1 คน ประสบการณ๑ด๎านการสอน 10-15 ปี จํานวน 5 คน ใน
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จํานวนนี้มีประสบการณ๑การสอนวิชาภาษาอังกฤษ 15 ปี จํานวน 1 คน ประสบการณ๑การสอน
อนุบาล 12 ปี จํานวน 1 คน ประสบการณ๑การสอนวิชาดนตรีและสังคมศึกษา 11 ปี จํานวน 1 คน 
ประสบการณ๑ด๎านการสอนวิชาภาษาไทย 10 ปี จํานวน 1 คน ประสบการณ๑การสอน 4–9 ปี 
จํานวน 7 คน ในจํานวนนี้มีประสบการณ๑การสอนภาษาอังกฤษ 6 ปี จํานวน 1 คน และการสอน
คณิตศาสตร๑ 6 ปี จํานวน 1 คน สําหรับประสบการณ๑การสอนท่ีไมํระบุจํานวนปี คือ ประสบการณ๑
การสอนกลุํมสาระคณิตศาสตร๑ ภาษาไทย วิทยาศาสตร๑ สังคม อนุบาล สุขศึกษาและพละศึกษา 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร๑ ดนตรี นาฏศิลป์   

โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม ครู/อาจารย๑มีประสบการณ๑ด๎านการสอนระหวําง 30-32 ปี 
จํานวน 3 คน ระหวําง 20-28 ปี จํานวน 8 คน ในจํานวนนี้มีครู /อาจารย๑ที่มีประสบการณ๑การสอน
วิชาสังคมศึกษา 27 ปี จํานวน 1 คน มีประสบการณ๑การสอนวิชาชีววิทยา 23 ปี จํานวน 1 คน 
ประสบการณ๑การสอนพลศึกษา 20 ปี จํานวน 1 คน ประสบการณ๑การสอน  10-17 ปี จํานวน 3 
คน ระหวําง 1-6 ปีจํานวน 6 คน ในจํานวนนี้มีครูที่มีประสบการณ๑การสอนคณิตศาสตร๑ ชั้น ป. 6  
4 ปี จํานวน 1 คน ด๎านการสอนลูกคิดญี่ปุ่น 3 ปี จํานวน 1 คน  สําหรับประสบการณ๑การสอนระบุ
วิชาแตํไมํระบุจํานวนปี คือประสบการณ๑ด๎านงานสอนกลุํมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี การ
สอนคณิตศาสตร๑ การสอนภาษาไทย การค๎นคว๎าเบ้ืองต๎น การสอนวิชานาฏศิลป์ การสอน
พระพุทธศาสนา และการสอนระดับชั้นอนุบาล  

โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร ครู /อาจารย๑มีประสบการณ๑ด๎านการสอน 25 ปี จํานวน 1 คน 
ประสบการณ๑การสอนชํวง 10-14 ปี จํานวน 3 คน ประสบการณ๑การสอนชํวง 1-9 ปี จํานวน 8 คน 
สําหรับประสบการณ๑การสอนท่ีไมํระบุจํานวนปี คือ ประสบการณ๑ด๎านการสอนวิชาศิลปะและการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร๑ 

โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ ครู /อาจารย๑มีประสบการณ๑ด๎านการสอน 36 ปี จํานวน 1 คน 
ประสบการณ๑การสอน ชํวง 20-27 ปี จํานวน 2 คน ประสบการณ๑การสอน  10-18 ปี จํานวน 5 คน 
ในจํานวนนี้มีครูที่มีประสบการณ๑การสอนวิทยาศาสตร๑ 14 ปี จํานวน 1 คน ด๎านการสอน
ภาษาไทยและคอมพิวเตอร๑ 10 ปี จํานวน 1 คน สําหรับประสบการณ๑การสอนท่ีไมํระบุจํานวนปี 
คือ ประสบการณ๑ด๎านการสอนวิชาดนตรี วิชาสังคม วิชาการงานอาชีพ และด๎านการสอนอนุบาล  

โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม ครู /อาจารย๑มีประสบการณ๑ด๎านการสอนระหวําง 30-36 ปี 
จํานวน 7 คน ในจํานวนนี้มีครูที่มีประสบการณ๑การสอนภาษาไทย 36 ปี จํานวน 1 คน ด๎านการ
สอนวิชานาฏศิลป์ 33 ปี จํานวน 1 คน ด๎านการสอนวิชาวิทยาศาสตร๑และชีววิทยา 30 ปี จํานวน 
1 คน  ประสบการณ๑การสอนระหวําง 22-29 ปี จํานวน 3 คน ในจํานวนนี้มีครูที่มีประสบการณ๑
การสอนวิชางานไฟฟ้า 29 ปี จํานวน 1 คน ด๎านการสอนวิทยาศาสตร๑ 22 ปี จํานวน  1 คน  และ
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ด๎านการสอนคณิตศาสตร๑ 14 ปี จํานวน 1 คน สําหรับประสบการณ๑ด๎านการสอนที่ไมํระบุจํานวน
ปี คือ ประสบการณ๑ด๎านการสอนวิชาภาษาไทย และวิชาเคมี  

โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร ครู/อาจารย๑มีประสบการณ๑ด๎านการสอนระหวําง 30-40 ปี 
จํานวน 5 คน จํานวนนี้มีครูที่มีประสบการณ๑ด๎านการสอนเคมี 32 ปี จํานวน 1 คน ประสบการณ๑
ด๎านการสอน 25 ปี จํานวน 2 คน ประสบการณ๑การสอน 18 ปี จํานวน 1 คน ประสบการณ๑การ
สอนเด็กเล็ก 11 ปี จํานวน 1 คน ประสบการณ๑การสอนระหวําง 1-9 ปี จํานวน 6 คน ในจํานวนนี้
มีครูที่มีประสบการณ๑ด๎านการสอนคอมพิวเตอร๑ 9 ปี จํานวน 1 คน สําหรับประสบการณ๑ด๎านการ
สอนที่ไมํระบุจํานวนปี คือ ประสบการณ๑ด๎านการสอนวิชาวิทยาศาสตร๑ ด๎านงานสอนการจัดการ
เรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   ด๎านการสอนธรรมะแกํนักเรียน/
นักศึกษาตามสถาบันตํางๆ   

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ครู /อาจารย๑มีประสบการณ๑ด๎านการสอน 20 ปี จํานวน 1 คน 
ประสบการณ๑ด๎านการสอนระดับประถมศึกษา 3 ปี จํานวน 1 คน สําหรับประสบการณ๑ด๎านการ
สอนที่ไมํระบุจํานวนปี คือ ประสบการณ๑การ จัดการเรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑  ด๎าน 
งานสอนธรรมะแกํเยาวชนและประชาชนทั่วไป  การสอนภาษาอังกฤษ และการจัดการเรียนรู๎กลุํม
สาระศิลปะ ป.1-6 

โรงเรียนโยธินบูรณะ ครูมีประสบการณ๑ด๎านการสอน 34 ปี จํานวน 1 คน ประสบการณ๑
การสอนระหวําง 10-17 ปี จํานวน 7 คน ในจํานวนนี้ระบุวํามีประสบการณ๑การสอนวิชา
วิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑ 12 ปี จํานวน 1 คน ด๎านการสอนวิชาสังคม 10 ปี จํานวน 1 คน 
ประสบการณ๑การสอนระหวําง 1-8 ปี จํานวน 11 คน ในจํานวนนี้ระบุวํามีประสบการณ๑การสอน
วิชาภาษาอังกฤษ 7 ปี จํานวน 1 คน ประสบการณ๑การสอนวิชาวิทยาศาสตร๑ 2 ปี จํานวน 1 คน 
ประสบการณ๑การสอนวิชาคณิตศาสตร๑ 3 ปี จํานวน 1 คน สําหรับประสบการณ๑การสอนท่ีไมํระบุ
จํานวนปี คือ ประสบการณ๑ด๎านการสอนภาษาอังกฤษ ประสบการณ๑ด๎านการสอนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ด๎านการสอนวิชาภาษาไทย ด๎านการสอนผํานงานสอนระดับประถม มัธยม 
และอุดมศึกษา ด๎านการสอนวิชาคณิตศาสตร๑ชั้นประถมศึกษา 
 

2.8.2  ประสบการณ๑การทํางานด๎านงานบริหาร  ผลการวิเคราะห๑ประสบการณ๑การ
ทํางานด๎านงานบริหารของผู๎ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม  พบวํา  ครู/อาจารย๑ โรงเรียนเขตพื้นที่
ให๎บริการการศึกษาสํวนใหญํมีประสบการณ๑การทํางานในตําแหนํงหัวหน๎าระดับปฏิบัติการ  ได๎แกํ 
รองผู๎อํานวยการฝ่ายบริหาร รองผู๎อํานวยการฝ่ายวิชาการ  ผู๎ชํวยรองผู๎อํานวยการ  หัวหน๎าหมวด  
หัวหน๎ากลุํมสาระตํางๆ  หัวหน๎างานอาคารสถานที่  หัวหน๎างานประกันคุณภาพ  หัวหน๎าโสตฯ  
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หัวหน๎ากลุํมงานวิชาการ  หัวหน๎าระดับหัวหน๎าห๎องสมุด  หัวหน๎างานประชาสัมพันธ๑  หัวหน๎างาน
งบประมาณ  หัวหน๎างานตรวจสอบภายใน  หัวหน๎าแผนกงานบริหารทั่วไป  หัวหน๎าฝ่ายแผนกงาน
บริการ และหัวหน๎างานอนามัย  

2.8.3 ประสบการณ๑การทํางานด๎านชุมชน ผลการวิเคราะห๑ประสบการณ๑ ด๎านชุมชน
ของผู๎ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม พบวํา  ครู/อาจารย๑โรงเรียนเขตพื้นที่ให๎บริการการศึกษาสํวน
ใหญํมีประสบการณ๑งานชุมชนหลากหลาย  ได๎แกํ เป็นวิทยากรชุมชน  อบรมคอมพิวเตอร๑เบื้องต๎น   
อบรมภาษาฝรั่งเศส  อบรมให๎ความรู๎ด๎านการเกษตรกับชาวเขา  เป็นผู๎นําเกมให๎กับธนาคารแหํง
ประเทศไทย   เป็นอุปนายก  เป็นพิธีกรเขตเคลื่อนที่  เป็นเลขานุการ  เป็นผู๎บําเพ็ญประโยชน๑   เป็น
ศูนย๑แหํงการเรียนรู๎ชุมชน  เป็นวิทยากรชุมชนเรื่องอาชีพเสริม  ประดิษฐ๑กระทงลอยและรํวมจัด
ประกวดนางนพมาศ  กิจกรรมมวลชนสัมพันธ๑   เป็นผู๎ชํวยอนุศาสนาจารย๑กระทรวงยุติธรรม   เป็น
คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทย   เป็นกรรมการหมูํบ๎าน   รํวมกิจกรรมชุมชนสะอาดเขต
บางกอกน๎อย บริการชุมชน ชุมชนสัมพันธ๑ สาธารณะชุมชน  แหํกลองยาว  แหํเทียนเข๎าพรรษา  ทํา
กิจกรรมบันเทิงกับผู๎สูงวัยบางแค กิจกรรมนันทนาการชุมชน   เป็นกรรมการสมาคมศิษย๑เกํา   
กรรมการหมูํบ๎าน ประชาสัมพันธ๑ชุมชน   ลูกเสือชาวบ๎าน  ประสานกับวัดและชุมชนจัดกิจกรรม
เปิดตลาดนัด กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนากับชุมชนบริเวณโรงเรียน  กิจกรรมทางศาสนา  งาน
ประเพณีตํางๆ ของชุมชน ประสานชุมชนด๎วยการแสดง ดนตรีและนาฏศิลป ์  

2.8.4 ประสบการณ๑การทํางานด๎านอ่ืนๆ   ผลการศึกษา พบวํา ครู /อาจารย๑มี
ประสบการณ๑การทํางานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานสอน ได๎แกํ งานจัดซื้อจัดจ๎าง  งานพัสดุครุภัณฑ๑  
งานห๎องสมุด งานธุรการ งานเขียนป้าย  งานเกี่ยวกับการจัดสถานที่  การจัดเวที  งานทะเบียนและ
วัดผล  งานแผน งานชํางศิลป์  งาน  5 ส. งานโครงการอาหารกลางวัน   งานเกี่ยวกับการจัดสรร
ทุนการศึกษาแกํนักเรียน  งานจัดสรรประจําโรงเรียน  งานอบรมดูแลพฤติกรรมนักเรียน  งาน
ผู๎จัดการโรงแรม งานครูบรรณารักษ๑ งานชํวยผู๎บริหารด๎านงานวิชาการและการเป็นนักดนตรี  

 
3. ข้อมูลทุนทางสังคมในโรงเรียนของผู้ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม  

 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทุนทางสังคมในโรงเรียนของผู๎ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม  
ซึ่งเป็นครู /อาจารย๑ในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
สวนสุนันทา กรณีศึกษาเขตดุสิต ประกอบด๎วย  1) ด๎านประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ๑
และสืบทอดตํอกันมา  2) วัฒนธรรมที่สั่งสมมานานและมีบทบาทในการหลํอหลอมบุคลากรใน
โรงเรียน  3) องค๑ความรู๎หรือกิจกรรมที่จัดวําเป็นภูมิปัญญาของชุมชนที่อาศัยอยูํพื้นที่รอบโรงเรียน  
4) องค๑ความรู๎ที่จัดวําเป็นภูมิปัญญาของชุมชนที่อาศัยอยูํพื้นที่รอบโรงเรียน  5) วัฒนธรรมที่ทําให๎
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บุคลากรในโรงเรียนเกิดความรํวมมือรํวมใจในการทํางานอยํางเป็นกัลยาณมิตร 6)
ทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังจะหายไปและโรงเรียนมีการอนุรักษ๑และฟื้นฟู  7) การอนุรักษ๑และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังจะหายไป  8) การสร๎างเครือขํายความรํวมมือการจัดการศึกษากับบุคคล
หรือองค๑กร   9) องค๑ความรู๎ฝังลึกจนเป็นวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน 10) ระดับ
ความรู๎กฎ กติกา ข๎อบังคับและระเบียบของโรงเรียน   11) คํานิยมที่บุคลากรในโรงเรียนที่ยึดถือ
ปฏิบัติรํวมกันเป็นปกติวิสัย 12) ทุนทางสังคมอื่นๆ  ผู๎วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห๑ดังนี้  

 

3.1 ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ๑และสืบทอดตํอกันมา  
จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ๑และสืบทอด

ตํอกันมาของครู /อาจารย๑โรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลสรุปได๎          
ดังตาราง ที่ 4.9 
 

ตารางที่ 4.9  ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ๑และสืบทอดตํอกันมาในโรงเรียน  
 

ลําดับ 
ท่ี  

ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ๑และสืบทอดกันมา จํานวน
โรงเรียน 

คําร๎อยละ 

1 วัฒนธรรมการแสดงความเคารพตํอผู๎อาวุโส  16 100 
2 ประเพณีไหว๎ครู  16 100 
3 ประเพณีทางพุทธศาสนา    15 93.80 
4 ประเพณีลอยกระทง  11 68.80  
5 ประเพณีการทําบุญและทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหมํ   8 50.00 
6 วัฒนธรรมการแสดงสัมมาคารวะ  6 37.50 
7 ประเพณีวันสําคัญของชาติและพระมหากษัตริย๑ 6  37.50  
8 วัฒนธรรมการอยูํรํวมกันด๎วยความรักความสามัคคี  3  18.80 

 
 จากตารางที่ 4.9 ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ๑และสืบทอดกัน มาใน

โรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา  คณะครุศาสตร๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กรณีศึกษา
เขตดุสิต  พบวํา  ทุกโรงเรียนมีวัฒนธรรมการแสดงความเคารพตํอผู๎อาวุโส  คิดเป็นร๎อยละ  100 
ประเพณีไหว๎ครู  คิดเป็นร๎อยละ100 ประเพณีทางพุทธศาสนา  คิดเป็นร๎อยละ  93.80 รองลงมาคือ  
ประเพณีลอยกระทงคิดเป็นร๎อยละ 68.80 ประเพณีการทําบุญและทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหมํ  
คิดเป็นร๎อยละ  50.00 วัฒนธรรมการแสดงสัมมาคารวะ  คิดเป็นร๎อยละ  37.50 การจัดกิจกรรมใน
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วันสําคัญของชาติและพระมหากษัตริย๑  คิดเป็นร๎อยละ  37.50 และวัฒนธรรมการอยูํรํวมกันด๎วย
ความรักความสามัคคี คิดเป็นร๎อยละ 18.80   

เมื่อพิจารณาประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ด๎านวัฒนธรรมแสดงความเคารพ
ตํอผู๎อาวุโส เป็นรายโรงเรียน พบวํา  ครู/อาจารย๑โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรมีวัฒนธรรมการ
ทําความเคารพผู๎อาวุโส   โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสร มีวัฒนธรรมการแสดงความเคารพผู๎อาวุโส          
รุํนน๎องให๎ความเคารพรุํนพี่  การไหว๎เมื่อพบกัน  การแสดงความยินดีในโอกาสตํางๆ  โรงเรียนวัด
เบญจมบพิตรมีวัฒนธรรมการเป็นรุํนพี่รุํนน๎อง  โรงเรียนวัดราชาธิวาสมีวัฒนธรรมการแสดงความ
เคารพระหวํางรุํนพี่รุํนน๎องและเพื่อนรํวมงาน  การแสดงมุทิตาจิต  โรงเรียนราชินีบนมีวัฒนธรรม
ระบบอาวุโส  การแสดงความเคารพผู๎อาวุโส  การไหว๎แทนการทักทาย  ความกตัญ๒ูกตเวที   
โรงเรียนวัดราชผาติการาม  มีวัฒนธรรมการทําความเคารพผู๎อาวุโส  การแสดงความเคารพซึ่งกัน
และกัน  การแสดงความเคารพด๎วยการไหว๎  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามี
วัฒนธรรมการเคารพผู๎อาวุโส   โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม  มีวัฒนธรรมเคารพผู๎อาวุโส  ครู/
อาจารย๑ให๎ความเคารพเชื่อฟังผู๎อาวุโส การทักทายกันด๎วยการไหว๎แบบไทย  ประเพณีไปลามาไหว๎  
และประเพณีคนดีศรีสวัสดิ์เคารพผู๎อาวุโส  โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมมีวัฒนธรรมการไหว๎  การ
แสดงความเคารพผู๎อาวุโส  วัฒนธรรมน๎องไหว๎พี่  การไหว๎ทักทายกันทุกเช๎า  โรงเรียนวัดเทวราช
กุญชร  มีวัฒนธรรมการเคารพผู๎อาวุโสและการไหว๎  โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณมีวัฒนธรรมการให๎
ความเคารพผู๎อาวุโส  การเคารพกันแบบพี่น๎อง  การทักทายด๎วยการไหว๎  และการทําความเคารพ
กันด๎วยการไหว๎เมื่อพบกันตอนเช๎า  โรงเรียนวัดธรรม าภิรตารามมีวัฒนธรรมการไหว๎  วัฒนธรรม
การทําความเคารพผู๎อาวุโสและการไหว๎ทักทายเมื่อพบกัน  โรงเรียนวัดสมณานัมบริหารมี
วัฒนธรรมการเคารพผู๎อาวุโส  ระบบอาวุโส  ให๎เกียรติผู๎อาวุโสและการไหว๎  โรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัยมีวัฒนธรรมการทําความเคารพผู๎อาวุโส  ระบบอาวุโส  ระบบรุํนพี่รุํนน๎อง  การทําความ
เคารพด๎วยการไหว๎ทุกวัน  ผู๎อาวุโสให๎คําแนะนําตักเตือนผู๎ที่อํอนกวําและยังไมํมีประสบการณ๑ด๎วย
ความเมตตา  โรงเรียนโยธินบูรณะมีวัฒนธรรมการแสดงความเคารพผู๎อาวุโส   

สําหรับประเพณีไหว๎ครู พบวํา โรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษาถือปฏิบัติสืบตํอกันมา
จนเป็นเอกลักษณ๑ทุกโรงเรียน  

เมื่อพิจารณาประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ๑ด๎าน ประเพณีทางพุทธศาสนา  
พบวํา  โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรจัดกิจกรรมประเพณีทางพุทธศาสนา  กิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา  ตานก๐วยฉลาก  หลํอเทียนและแหํเทียนพรรษาประจําปี  โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรมี
กิจกรรมทางพุทธศาสนา  ตานก๐วยฉลากกํอนออกพรรษา  โรงเรียนวัดราชาธิวาสจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา ทําพิธีทางพระพุทธศาสนา งานเทศน๑มหาชาติ  การเวียนเทียนในวันสําคัญทาง
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พุทธศาสนา  วันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามี
ประเพณีแหํเทียนพรรษา  โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามจัดกิจกรรมทําบุญวันสําคัญและศาสนา  
โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมมีประเพณีวันขึ้นปีใหมํ  กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  โรงเรียนวัด
เทวราชกุญชรจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  กิจกรรมวันเข๎าพรรษา  ออกพรรษา  วันวิสาขบูชา   
พิธีแหํเทียนพรรษา  โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณจัดกิจกรรมหลํอเทียนและแหํเทียนพรรษา  เวียนเทียน 
และการฟังธรรมในวันพระ โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามมีประเพณีวันสําคัญทางพุทธศาสนา  งาน 
ประจําปีปิดทองรอยพระพุทธบาทจําลองของวัดธรรมาภิรตาราม  กิจกรรมเวียนเทียน  วัด
สมณานัมบริหารมีประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษา  การเวียนในวันสําคัญทางพุทธศาสนา   โรงเรียน
วชิราวุธวิทยาลัยมีวัฒธรรมที่เป็นเอกลักษณ๑  คือการสวดมนต๑บนหอประชุมทุกเช๎า  และถวาย
เทียนประจําปี โรงเรียนโยธินบูรณะมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ๑คือ การจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
พุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 

เมื่อพิจารณาประเพณีลอยกระทง  พบวํา โรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษาถือปฏิบัติ
จนเป็นเอกลักษณ๑และสืบทอดกันมา ได๎แก ํโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัดราชาธิวาส  
โรงเรียนราชินีบน  โรงเรียนวัดราชผาติการาม  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วารีสีมาราม โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร  โรงเรียน
วัดน๎อยนพคุณ โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร 

เมื่อพิจารณาประเพณีการทําบุญและทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหมํ  พบวํา โรงเรียนเขต
พื้นที่บริการการศึกษา  ถือปฏิบัติจนเป็นเอกลักษณ๑และสือทอดกันมา   ได๎แกํ  โรงเรียนมัธยมวัด
เบญจมบพิตร  โรงเรียนวัดราชาธิวาส  โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม  โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ  
โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมการแสดงสัมมาคารวะ ความอํอนน๎อมถํอมตน  สุภาพอํอนโยน  
มารยาททางสังคม  ความมีน้ําใจเอ้ือเฟื้อเผื่อแผํ  เมตตากรุณา  ความมีคุณธรรมของครู  อาจารย๑  
พบวํา   โรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษาถือปฏิบัติสืบทอดตํอกันมาจนเป็นเอกลักษณ๑  ได๎แกํ  
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสร  โรงเรียนวัดราชาธิวาส  โรงเรียนราชินีบน  
โรงเรียนสุโขทัย  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  

เมื่อพิจารณาประเพณี กิจกรรมวันสําคัญของชาติและพระมหากษัตริย๑  เชํน  กิจกรรม
แสดงความจงรักภักดี  กิจกรรมวันเทิดพระเกียรติ  กิจกรรมวันพํอวันแมํ  กิจกรรมสํงเสริม
ประชาธิปไตยของโรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษาถือปฏิบัติสืบทอดตํอกันมาจนเป็นเอกลักษณ๑  
ได๎แกํ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร  โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสร  โรงเรียนวัดราชาธิวาส  โรงเรียน
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ราชินีบน  (วันองค๑ทิพย๑สุดา  วันทูลกระหมํอม ) โรงเรียนสุโขทัย  โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม  
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  

เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมการอยูํรํวมกันด๎วยความรักความสามัคคี  เชํน ความมีน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกัน การทํางานรํวมกันเป็นทีม  พบวํา โรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษาถือปฏิบัติสืบทอด
ตํอกันมาจนเป็นเอกลักษณ๑ ได๎แก ํโรงเรียนวัดจันทร๑สโมสร โรงเรียนวัดราชาธิวาส  โรงเรียนวัดน๎อย
นพคุณ 

เมื่อพิจารณาประเพณีและวัฒนธรรมอ่ืนๆ  นอกเหนือจากที่สรุปไว๎ข๎างต๎น  พบวํา  
โรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา มีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดมาจนเป็นเอกลักษณ๑ของโรงเรียน  
ได๎แกํ  วัฒนธรรมการถวายตนเป็นศิษย๑วัด  ตัวอักษรไทย  และกิจกรรมตามที่กําหนดไว๎ในปฏิทิน
ของโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร  วัฒนธรรมการเลี้ยงต๎อนรับและเลี้ยงสํงหรือเลี้ยงงาน
เกษียณอายุราชการ  ความกตัญ๒ูกตเวทีตํอบิดามารดาและผู๎มีพระคุณ  และรักษาชื่อเสียงของ
องค๑กรของโรงเรียนวัดจันทร๑สโมสร  วัฒนธรรมการถวายตัวเป็นศิษย๑วัด  ถวายพวงมาลาพันธบัตร
เป็นดอกไม๎แดํรัชกาลที่  5 ในวันปิยะมหาราช  และการแสดงความรักในสถาบันของโรงเรียนวัด
เบญจมบพิตร  วัฒนธรรมสืบสานประเพณีสงกรานต๑และอื่นๆ  และให๎เด็กเรียนธรรมศึกษา  ของ
โรงเรียนวัดราชาธิวาส  วัฒนธรรมการแตํงกายผ๎าไทยสัปดาห๑ละ  1 วัน ประเพณีสงกรานต๑  การ
แสดงนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทย งานจัดพานดอกไม๎สด  งานประดิษฐ๑ใบตอง  งานร๎อยพวงมาลัย  
และงานจัดพานผ๎าตาลสีทองของโรงเรียนราชินีบน การละเลํนเด็กไทย  ประเพณีวันสงกรานต๑ของ
โรงเรียนสุโขทัย  วัฒนธรรมงานสายสัมพันธ๑ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ประเพณีสงกรานต๑ของโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม  วัฒนธรรมการทักทาย  การแตํงกาย  การพูด 
และการให๎ความชํวยเหลือครอบครัวบุคลากร ท่ีเจ็บป่วยของโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม  
วัฒนธรรมวันสําคัญตํางๆ  ของโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร  วัฒนธรรมการแตํงกายชุดผ๎าไทยในวัน
ศุกร๑ การปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  และวัฒนธรรมน๎อยนพคุณรักดีมีสงําของโรงเรียนวัด
น๎อยนพคุณ  ประเพณีสรงน้ําพระวันสงกรานต๑ วัฒนธรรมการค๎าขายของโรงเรียนวัดธรรมาภิรตา
ราม  วัฒนธรรมการแตํงกาย  การสะเดาะเคราะห๑บูชาดาว  แหํเจ๎าพํอกวนอู  อักษรไทยและอาหาร
ไทยของโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร   วัฒนธรรมความเป็นสุภาพบุรุษ  ประเพณีงานรับ
ประกาศนียบัตรนักเรียนวชิราวุธ  วินัยและความกตัญ๒ูกติเวที  กิจกรรมภายในโรงเรียนที่เป็น
ลักษณะเฉพาะและเป็นเอกลักษณ๑ของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 
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3.2 วัฒนธรรมที่สั่งสมมานานและมีบทบาทหลํอหลอมบุคลากรในโรงเรียน  
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลวัฒนธรรมที่สั่งสมมานานและมีบทบาทในการหลํอ

หลอมบุคลากรในโรงเรียน ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลสรุปได๎ดังตาราง ที่ 4.10 
 

ตารางที่ 4.10 วัฒนธรรมที่สั่งสมมานานและมีบทบาทในการหลํอหลอมบุคลากรในโรงเรียน 
 

ลําดับ
ท่ี 

วัฒนธรรมที่สั่งสมมานานและมีบทบาทหลํอหลอม
บุคลากรในโรงเรียน 

จํานวน
โรงเรียน 

คําร๎อยละ 

1 วัฒนธรรมการแสดงความเคารพอาวุโส    16 100 
2 วัฒนธรรมด๎านความสามัคคี     11 68.80 
3 วัฒนธรรมกีฬาในโรงเรียน  3 18.8 

 
  จากตารางที่ 4.10 วัฒนธรรมที่สั่งสมมานานและมีบทบาทในการหลํอหลอมบุคลากร

ในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา  คณะครุศาสตร๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
กรณีศึกษาเขตดุสิต พบวํา โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการการศึกษาทั้งกลุํมประชากรมีวัฒนธรรมการ
เคารพผู๎ใหญํ  คิดเป็นร๎อยละ  100 รองลงมาคือ  ความรักความสามัคคี คิดเป็นร๎อยละ  68.80 และ
วัฒนธรรมกีฬาในโรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 18.8  

  เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมการเคารพอาวุโสเป็นรายโรงเรียน  พบวํา  โรงเรียนเขตพื้นที่
บริการการศึกษามีวัฒนธรรมการไหว๎แทนการทักทาย  การไหว๎แสดงความเคารพผู๎อาวุโส  การมี
ระบบอาวุโส  เชื่อฟังผู๎ใหญํ  ความสุภาพอํอนโยน  อํอนน๎อมถํอมตน  ความกตัญ๒ูกตเวที  พูดจา
สุภาพและให๎เกียรติกัน  การแสดงมุทิตาจิต  มีสัมมาคารวะซึ่งกันและกัน  ได๎แกํ โรงเรียนมัธยมวัด
เบญจมบพิตร โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสร โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  โรงเรียนวัดราชาธิวาส   โรงเรียน
ราชินีบน โรงเรียนวัดราชผาติการาม โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม   โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม  
โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร  โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ  โรงเรียนวั ดธรรมาภิรตาราม  โรงเรียนวัด
สมณานัมบริหาร  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  โรงเรียนสุโขทัย โรงเรียนโยธินบูรณะ  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมด๎านความสามัคคีเป็นรายโรงเรียน  พบวํา  โรงเรียนมัธยมวัด
เบญจมบพิตรบุคลากรมีความเป็นกันเอง  นับถือกันเหมือนญาติพี่น๎อง  โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสร
บุคลากรมีความสามัคคี มีความรักความผูกพันในการอยูํรํวมกัน  มีความเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน  มี
ความเป็นกัลยาณมิตรตํอกัน  มีน้ําใจรักใครํกลมเกลียวในกลุํมครู  เอื้อเฟื้อเผื่อแผํชํวยเหลือกัน  
และอาทรตํอกัน  โรงเรียนวัดราชาธิวาสบุคลากรมีความสามัคคี  มีความเอ้ืออาทรรักในพวกพ๎อง  
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นับถือรุํนพี่รุํนน๎องและให๎เกียรติเพื่อนรํวมงาน   โรงเรียนวัดราชผาติการามบุคลากรมีความรักใครํ
สามัคคีในหมูํคณะ  มีความเอ้ือเฟื้อแบํงปัน  ชํวยเหลือกันและกัน  โรงเรียนสุโขทัยบุคลากรมีความ
รักความสามัคคีเหมือนพี่น๎อง  เอื้อเฟื้อเผื่อแผํชํวยเหลือเก้ือกูลแบบพี่ชํวยน๎อง  เพื่อนชํวยเพื่อน  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบุคลากรอยูํกันอยํางพี่น๎อง  เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน   โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมบุคลากรมีวัฒนธรรมการอยูํรํวมกันแบบพี่
แบบน๎อง จัดซื้อของขวัญให๎บุคลากรในโอกาสมีบุตรเกิดใหมํ  หรือซื้อของเยี่ยมบุคลากรที่เจ็บป่วย  
โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรบุคลากรมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํและชํวยเหลือกัน  โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ
มีวัฒนธรรมความเป็นพี่น๎องเครือญาติ รักสามัคคี รํวมมือกันทํางาน   โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
มีวัฒนธรรมการทํางานอยํางกัลยาณมิตร  พบปะชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  ความเป็นพี่น๎อง  ความ
สามัคคี  และความรํวมมือ  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  มีวัฒนธรรมความเป็นวชิราวุธวิทยาลัย  
ระบบครอบครัวและความซื่อตรงตํอหน๎าที ่โรงเรียนโยธินบูรณะบุคลากรมีความสามัคคี  

สําหรับวัฒนธรรมกีฬาในโรงเรียน  พบวํา โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรมีกิจกรรมวัน
กีฬาสี  โรงเรียนวัดราชาธิวาสมีกิจกรรมคณะสี  และกีฬาสีมหาวิทยาลัยของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมที่สั่งสมมานานและมีบทบาทในการหลํอหลอมบุคลากรใน
โรงเรียนด๎านอ่ืนๆ  เป็นรายโรงเรียน  พบวํา มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ๑เฉพาะโรงเรียนแตกตําง
หลากหลาย รายละเอียดดังนี้   

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรมีวัฒนธรรมสั่งสมมานาน  คือครูที่เข๎ามาปฏิบัติหน๎าที่
ต๎องถวายตนเป็นศิษย๑   โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรมีวัฒนธรรมจากการจัดกิจกรรมวันพํอวันแมํและ
วันสําคัญทางศาสนา โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรมีวัฒนธรรมการถวายตนเป็นศิษย๑วัด  ความเคารพ
ศรัทธาองค๑ผู๎กํอต้ังโรงเรียน  พิธีบูชารัชกาลที่  5 รักโรงเรียนและวัด  การอบรมนักเรียนให๎เป็นผู๎อยูํ
ในกฎระเบียบของโรงเรียน    โรงเรียนวัดราชาธิวาสมีวัฒนธรรมการทํางานด๎วยความทุํมเทอยําง
เต็มสมรรถนะสูงสุดเพื่อนักเรียน  ความรับผิดชอบตํอหน๎าที่การสอน  ประเพณีไหว๎ครู  ความเป็น
อิสระในการใช๎ชีวิตความเป็นอยูํภายในโรงเรียน  การปกครองดูแลนักเรียนเหมือนลูกหลาน  
กิจกรรมทําบุญตักบาตรและฟังธรรมในวันสําคัญทางศาสนา  โรงเรียนราชินีบนมีวัฒนธรรมการ
แตํงกายโดยใช๎ผ๎าไทย แตํงกายสุภาพ มีความเป็นกุลสตรีไทย  กิริยามารยาทไทย  การรักษาความ
เป็นไทย  ระลึกถึงพระคุณและความจงรักภักดีตํอทูลกระหมํอมและพระอาจารย๑ทุกพระองค๑  
โรงเรียนวัดราชผาติการามมีวัฒนธรรม การปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียน
สุโขทัยมีวัฒนธรรมไหว๎ครูและแหํเทียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีวัฒธรรม
ด๎านศาสนา พิธีไหว๎ครู สํงเสริมเรื่องมารยาทและอนุรักษ๑ภาษาไทย  โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
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มีวัฒนธรรมการทําบุญวันสําคัญทางพระพุทธศาสนารํวมกัน  เวียนเทียนในวันสําคัญทางศาสนา  
โครงการวิถีพุทธ  อบรมและศึกษาดูงาน  และให๎บริการการสอน  โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมมี
วัฒนธรรมการแตํงกายและการทักทายกัน  โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรมีวัฒนธรรมวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณมีวัฒนธรมวิถีชีวิตไทย  วิถีพุทธ การฟังธรรมและอบรมธรรมะ  
5 นาท ีการปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย  โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามมี
วัฒนธรรมการจัดกิจกรรมตํางๆ  รํวมกับวัดและ มีวัฒนธรรมการแตํงกายที่ถูกต๎อง  โรงเรียนวัด
สมณานัมบริหาร  มีวัฒนธรรมการประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  โรงเรียน
วชิราวุธวิทยาลัย  มีวัฒนธรรมการเป็นผู๎ดี  ความกตัญ๒ูตํอพระมหากษัตริย๑และราชวงศ๑  ความ
จงรักภักดีและการสวดมนต๑เช๎า  

 

3.3 องค๑ความรู๎หรือกิจกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของบุคลากรในโรงเรียน  
ผลการวิเคราะห๑องค๑ความรู๎หรือกิจกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของบุคลากรใน

โรงเรียนเขตพื้นที่ให๎บริการการศึกษา กรณีศึกษาเขตดุสิต เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบวํา มี
ความหลากหลาย ผู๎วิจัยนําเสนอข๎อค๎นพบเป็นเชิงพรณนาดังตํอไปนี้  

3.3.1 องค๑ความรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียง ได๎แกํ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยและ
โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสร  

3.3.2 องค๑ความรู๎ด๎านการทํานํ้าอีเอ็มและนํายาชีวภาพ ได๎แกํ  โรงเรียนมัธยม
วัดเบญจมบพิตร และโรงเรียนวัดราชาธิวาสที่มีองค๑ความรู๎ด๎านโครงงานวิทยาศาสตร๑    

3.3.3 องค๑ความรู๎ด๎านกีฬา ได๎แกํ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร  โรงเรียนวัด
เบญจมบพิตร และโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยซึ่งมีองค๑ความรู๎โดดเดํนด๎านกีฬารักบ้ีและฟุตบอล   

3.3.4 องค๑ความรู๎ด๎านศาสนา การสืบทอดพระพุทธศาสนา  และการปลูกฝัง
คุณธรรมให๎ผู๎เรียน  และองค๑ความรู๎วัดเบญจมบพิตร  ได๎แกํ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร  สํวน
องค๑ความรู๎ด๎านการจัดกิจกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของบุคลากร  เชํน  กิจกรรมหลํอเทียนและแหํ
เทียนพรรษา  ได๎แกํ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  และโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามที่มีกิจกรรมตาม
รูปแบบของไตรสิกขา กิจกรรมสํงเสริมทางพระพุทธศาสนาและเน๎นกิจกรรมด๎านวิถีพุทธ   

3.3.5 องค๑ความรู๎ด๎านอาหารพื้นบ๎านและอาหารไทย ได๎แกํ โรงเรียนวัดจันทร๑ 
สโมสร โรงเรียนวัดราชผาติการาม  และโรงเรียนสุโขทัยมีองค๑ความรู๎ด๎านการทําขนมไทยโบราณ  
อาหารพื้นบ๎าน และกิจกรรมโภชนาการ   
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3.3.6 องค๑ความรู๎ด๎านการจัดการอบรมสัมมนาได๎แกํ  โรงเรียนมัธยมวัดเบญจ  
มบพิตร และโรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรซึ่งมีความรู๎ทางด๎านการจัดสถานที่และจัดอาหารเลี้ยงในการ
อบรมสัมมนาด๎วย  

3.3.7 องค๑ความรู๎ด๎านอ่ืนๆ ที่เป็นภูมิปัญญาของบุคลากรในโรงเรียน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบวํา มีองค๑ความรู๎และภูมิปัญญาหลากหลายแตกตํางกัน  ผู๎วิจัย
นําเสนอเป็นเชิงพรรณนาดังนี้ 

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร  มีองค๑ความรู๎จากการเป็นโรงเรียนวิถี
พุทธ  วัดเป็นแหลํงเรียนรู๎และมีพระสงฆ๑มาชํวยสอนหนังสือ  ความสมานฉันท๑ของบุคลากรและ
นักเรียน ความมัธยัสถ๑ และการจัดกิจกรรมนิทรรศการ open house   

โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสร  มีองค๑ความรู๎ด๎านการใช๎เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร๑ การจัดเวทีและสถานที่ในวันสําคัญ  การอนุรักษ๑วัฒนธรรมและประเพณี  การจัดการ
เรียนรู๎ด๎วยกิจกรรม  ความสามารถเฉพาะบุคคล  การทําวําว  การทําวุ๎นสมุนไพร  การจัดสวน 
พฤกษศาสตร๑ 

โรงเรียนวัดราชาธิวาส  มีองค๑ความรู๎ด๎านการจัดการเรียนการสอน  การใช๎
เทคนิคอบรมเด็กให๎มีคุณธรรมและมีความรู๎  การนวดแผนโบราณ  การนวดแผนไทย  การปลูกพืช
สมุนไพร ยาสมุนไพรไทย  การงานอาชีพ  การเกษตร  มือกล สําหรับกิจกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของ
บุคลากรในโรงเรียน  คือ กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑  กิจกรรมลัดเลาะรอบรั้ววัด
ราชาธิวาส กิจกรรมคณะสี กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนหลากหลาย  

โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  มีองค๑ความรู๎จากการจั ดกิจกรรมมุทิตาจิตแดํผู๎
เกษียณอายุและครูเกํา   

โรงเรียนราชินีบน มีองค๑ความรู๎ด๎านการทําดอกไม๎จากดินญี่ปุ่น การทําดอกไม๎
ประดิษฐ๑เป็นที่ติดผมเวลาแสดงนาฏศิลป์  การทําเทียนเป็นรูปผลไม๎ไทย   ทําน้ําหอม  ปักสไบด๎วย
เลื่อม การจัดกิจกรรมโครงงานของกลุํมสาระ การถํายทอดความรู๎ให๎นักเรียน หลักสูตรกุลสตรีไทย  
กิจกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของบุคลากรในโรงเรียน  คือ กิจกรรมการเสริมความรู๎ความเป็นกุลสตรี
ราชินีบน กิจกรรมฟื้นฟูเพลงไทยเดิม 

โรงเรียนวัดราชผาติการาม  มีองค๑ความรู๎ด๎านคอมพิวเตอร๑  งานประดิษฐ๑  
นาฏศิลป์และกิจกรรมศิลปะ 

โรงเรียนสุโขทัย  มีองค๑ความรู๎ จาก การจัดกิจกรรมคํายวิชาการ  เชํน  คําย
วิทยาศาสตร๑ คํายคณิตศาสตร๑ คํายภาษาอังกฤษ การถํายทอดความรู๎สูํกันฟัง  การทําน้ําสมุนไพร
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ชนิดตํางๆ  สํวนกิจกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของบุคลากรในโรงเรียน  คือ กิจกรรมการละเลํนเด็กไทย
และกิจกรรมระบําสี่ภาค 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีองค๑ความรู๎ด๎านการจัด
นิทรรศการวันสัปดาห๑วิชาการ การปลูกฝังการทํางานเป็นทีมให๎นักเรียน และกิจกรรมบูรณาการ 

โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม มีองค๑ความรู๎ด๎านการให๎บริการความรู๎แกํ
นักเรียนให๎รู๎จักกตัญ๒ูรู๎คุณผู๎มีพระคุณ  การปลูกพืชผักสวนครัว  กิจกรรมวิทยาศาสตร๑  การทําสบูํ
และยาสระผม 

โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม  มีองค๑ความรู๎ด๎านการทําผ๎าบาติก  และจัด
กิจกรรมนิยมไทย กิจกรรมโครงการสหกรณ๑ 

โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร  มีองค๑ความรู๎ด๎านคุณธรรม  การรํวมกันทํางาน  การ
ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส๑เพื่อใช๎ในการสอน งานวิจัย ดนตรี และการทําโครงการลูกคร ู

โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ มีองค๑ความรู๎การจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  การผลิต
สื่อแนววิถีพุทธทุกกลุํมสาระ การนําวัสดุเหลือใช๎มาทําให๎เกิดประโยชน๑  ประดิษฐ๑ดอกไม๎จิ๋ว  ความ 
สามารถในการแบํงแยกวิเคราะห๑ด๎านงานสอนให๎เหมาะสมกับนักเรียน 

โรงเรียนวัดธรรมาภิรต าราม มีองค๑ความรู๎ด๎านการแสดงแสงสี  การทําเครื่อง  
ประดับ การร๎อยลูกปัด การประดิษฐ๑ดอกไม๎แห๎ง  ดอกไม๎จันทน๑  การประดิษฐ๑เศษวัสดุและการเลํน
หมากฮอส 

โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร มีองค๑ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นการประดิษฐ๑ของ
เลํนพื้นบ๎าน ได๎แกํ การทําป๋องแป๋ง  พัด จั๊กจัน มังกรจีน ลูกสลัด เต๎งส๎ง การบิดลูกโป่งเป็นรูปสัตว๑  
ดอกไม๎ สิ่งประดิษฐ๑จากเศษวัสดุเหลือใช๎  

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  มีองค๑ความรู๎ด๎านประวัติความเป็นมาของโรงเรียน  
วิถีวชิราวุธ พิธีไหว๎ครู รูปแบบการแตํงกายของนักเรียน งานสอนและงานวิจัย  กิจกรรมจากการกิน
นอนรํวมกันทั้งวันทั้งคืน 
 

3.4 องค๑ความรู๎ที่จัดวําเป็นภูมิปัญญาของชุมชนที่อาศัยอยูํพื้นที่รอบโรงเรียน  
ผลการวิเคราะห๑องค๑ความรู๎ที่จัดเป็นภูมิปัญญาของชุมชนที่อาศัยอยูํพื้นที่รอบ

โรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา  คณะครุศาสตร๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กรณีศึกษา
เขตดุสิต พบวํา องค๑ความรู๎ที่จัดวําเป็นภูมิปัญญาของชุมชนที่อาศัยอยูํโดยรอบโรงเรียนมีลักษณะ
แตกตํางกันไปตามสภาพพื้นที่  ผู๎วิจัยสังเคราะห๑และนําเสนอเป็นเชิงพรรณนาดังนี้  
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โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร มีองค๑ความรู๎ที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชน คือวัด
เบญจมบพิตร  สวนสัตว๑ดุสิต  ทําเนียบรัฐบาล  สวนจิตรลดา  สําหรับองค๑ความรู๎ที่เป็นภูมิปัญญา 
ได๎แกํ  กิจกรรมตานก๐วยฉลาก การอยูํอยํางพอเพียง และความศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย๑  

โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสร  มีองค๑ความรู๎ที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนคือวัดจันทร๑
สโมสร สวนพฤกษศาสตร๑ในโรงเรียน คํายทหาร โรงเบียร๑ สําหรับองค๑ความรู๎ภูมิปัญญาไทย  ได๎แกํ 
การทําวําว การเลํนเชิดสิงห๑โต และอาชีพการค๎าขาย  

โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร มีองค๑ความรู๎จากการจัดงานย๎อนยุควัดเบญจมบพิตร
ของสํานักงานเขตดุสิต และองค๑ความรู๎ด๎านพุทธศาสนา  

โรงเรียนวัดราชาธิวาส องค๑ความรู๎ด๎านการศึกษาธรรมในพระพุทธศาสนา  จาก
การจัดงานสํงเสริมพระพุทธศาสนารํวมกับวัดและชุมชน  ศิลปกรรมและประวัติศาสตร๑ของวัด
ราชาธิวาส  กิจกรรมลอยกระทง  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑  อาหารปักษ๑ใต๎  อาหารบ๎านญวน  
นิมนต๑พระสงฆ๑มาสอนคุณธรรมจริยธรรมในวิชาธรรมศึกษา  การจัดแบบเรียนวัดราชา  และการ
ค๎าขายอาหารปักษ๑ใต๎  

โรงเรียนราชินีบน  มีองค๑ความรู๎ที่เป็นภูมิปัญญาจากการดํารงชีวิตอยํางพอเพียง  มี
คุณธรรมจริยธรรมทางศาสนา มีมนุษย๑สัมพันธ๑ที่ดีตํอครูและนักเรียน  และการค๎าขายอาหารแบบ
ด้ังเดิมไทยๆ  

โรงเรียนวัดราชผาติการาม  มีองค๑ความรู๎ที่เป็นภูมิปัญญาชุมชนคือแหลํงเรียนรู๎
ชุมชนเขตเคลื่อนที่  และมีองค๑ความรู๎ภูมิปัญญาด๎านการทําอาหารญวน  การทําแหนมเนือง  การ
ทําขนมและการร๎อยพวงมาลัย 

โรงเรียนสุโขทัย มีองค๑ความรู๎ที่จัดเป็นภูมิปัญญาของชุมชน คือ  แหลํงทํองเที่ยวใน
เขตดุสิต  และมีองค๑ความรู๎ด๎านการทําอาหารพื้นบ๎านจําหนําย  อาหารพื้นบ๎านชุมชนญวน  เชํน 
ข๎าวเกรียบปากหม๎อ  การทําอาหารประจําภาคตํางๆ  การทําขนมไทย  การตัดเย็บเสื้อผ๎า  การนํา
ความรู๎มาสร๎างอาชีพ การทําบุญประเพณีตํางๆ ชุมชนบ๎านญวน และการแพทย๑แผนไทย  

โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม มีองค๑ความรู๎ที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนคือการทํา
ดอกไม๎พลาสติก  การทําเครื่องประดับจากคริสตัล  การจัดกิจกรรมฝึกอาชีพขั้นพื้นฐานและ
กิจกรรมสํงเสริมอาชีพในชุมชน    

โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมมีสวนพฤกษศาสตร๑ในโรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎  และมี
องค๑ความรู๎จากการทําผ๎าบาติก  การประดิษฐ๑ดอกไม๎ด๎วยผ๎าเช็ดหน๎า  การพับผ๎าเช็ดหน๎าและ
กีฬาเปตอง 
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โรงเรียนวัดเทวราช กุญชร มีองค๑ความรู๎ที่เป็นจากการจัดงานเลี้ยงและรับทําอาหาร
งานเลี้ยงตํางๆ การร๎อยพวงมาลัยและการค๎าขาย  

โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ  มีองค๑ความรู๎ที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชน คือ การทําดอกไม๎
ด๎วยสบํูและการทํามาลัยสบู ํ

โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม  มีองค๑ความรู๎ที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชน คือ ตลาดแหํง
การเรียนรู๎ การค๎าขาย  การค๎าสํง  การค๎าปลีก  การตลาด  การประดิษฐ๑ดอกไม๎แห๎ง  การทํา
ดอกไม๎จันทน๑ การถักกระเป๋า การร๎อยลูกปัด  การทํากระเป๋าหนัง  รองเท๎าหนัง  หัวโขน การประชุม
ผู๎ปกครอง และการทําหนังสือวารสารประจําเดือน  

โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร มีองค๑ความรู๎ที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชน คือ วัดญวน 
เป็นแหลํงผลิตน้ําอ๎อย  การละเลํนพื้นบ๎าน  เชํน ป๋องแป๋ง  มังกร  องค๑ความรู๎จากการทําป๋องแป๋ง  
ของเลํนจั๊กจั่น มังกร การทําพัด การประดิษฐ๑ดอกไม๎และร๎อยพวงมาลัย    

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย มีองค๑ความรู๎ที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชน คือโครงการ
พระราชดําริ โดยให๎นักเรียนออกไปศึกษาสถานที่จริง มารยาทสังคมและการพึ่งพาอาศัยกัน  

 โรงเรียนโยธินบูรณะมีองค๑ความรู๎ที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนคือเป็น โรงเรียนวิถีพุทธ
และระบบการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน  
 

3.5 วัฒนธรรมที่ทําให๎บุคลากรในโรงเรียนเกิดความรํวมมือรํวมใจทํางานอยํางเป็น
กัลยาณมิตร  

ผลการวิเคราะห๑วัฒนธรรมที่ทําให๎บุคลากรในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา 
เกิดความรํวมมือรํวมใจทํางานอยํางเป็นกัลยาณมิตร สรุปได๎ดังตารางที่ 4.11      
 

ตารางที่ 4.11 วัฒนธรรมที่ทําให๎บุคลากรในโรงเรียนเกิดความรํวมมือทํางานอยํางเป็น
กัลยาณมิตร 

ลําดับ
ท่ี 

 วัฒนธรรมในโรงเรียน 
  

จํานวน
โรงเรียน 

ร๎อยละ 

1 ความรักความสามัคคีและความมีน้ําใจ 16 100 
2  วัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร 14 87.50 
3 ระบบอาวุโสและการแสดงความเคารพของรุํนพี่รุํนน๎อง 13 81.25 
4 โครงการและกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา พระมหากษัตริย๑ 

และของโรงเรียน 
11 68.75 
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จากตาราง ท่ี 4.11 วัฒนธรรมที่ทําให๎บุคลากรโรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษาทั้ง
กลุํมประชากรรํวมมือรํวมใจทํางานอยํางเป็นกัลยาณมิตร  คือ ความรักความสามัคคีและความมี
น้ําใจคิดเป็นร๎อยละ  100 รองลงมาคือ วัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร คิดเป็นร๎อยละ 87.50 
ระบบอาวุโสและการแสดงความเคารพของรุํนพี่รุํนน๎อง  คิดเป็นร๎อยละ 81.25 และโครงการและ
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา พระมหากษัตริย๑และของโรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 68.75  เมื่อ
พิจารณาวัฒนธรรมของบุคลากรในโรงเรียนที่ทําให๎เกิดความรํวมมือรํวมใจอยํางเป็นกัลยาณมิตร
เป็นรายโรงเรียน พบวํา  

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร มีวัฒนธรรมการทํางานรํวมกันแบบพี่น๎อง  ความมี
น้ําใจตํอกันของบุคลากร   โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสร มีวัฒนธรรมการทํางานด๎วยความรักความ
สามัคคีในหมูํคณะ  รํวมแรงรํวมใจกันทํางาน  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ  แบํงปัน
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  รุํนพี่ดูแลให๎การชํวยเหลือรุํนน๎อง   โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรมีวัฒนธรรม
การมีสัมมาคารวะตํอกัน  ความนับถือเป็นพี่เป็นน๎อง  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากร  
โรงเรียนวัดราชาธิวาสมีวัฒนธรรมความสามัคคี  เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ  
อยูํกันแบบพี่น๎อง  เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน   โรงเรียนราชินีบนมีวัฒนธรรมระบบอาวุโส  รักใครํกัน
แบบพี่น๎อง  ความชํวยเหลือของรุํนพี่ที่มีตํอรุํนน๎อง  ความมีจิตรํวมสร๎างสามัคคีในหมูํคณะ  ความ
พร๎อมเพรียงกันและมีความรักที่มีตํอกันฉันท๑พี่น๎อง   โรงเรียนสุโขทัยมีวัฒนธรรมความสามัคคี  
พึ่งพาอาศัยชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  พี่ชํวยเหลือน๎อง ให๎เกียรติกันและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
คนอ่ืน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีวัฒนธรรมการนับถือปรองดอง  การดูแล
ชํวยเหลือกันและกันอยํางพี่น๎อง  การให๎ความรํวมมือและมีไมตรีจิตที่ดีตํอกัน   โรงเรียนวัดสวัสดิ์
วารีสีมาราม มีวัฒนธรรมความชํวยเหลือเกื้อกูลกันแบบพี่น๎องจนงานประสบความสําเร็จ  ความ
ชํวยเหลือและสนับสนุนในสิ่งที่เป็นประโยชน๑ตํอสังคม  ความ สัมพันธ๑ที่มีมาแตํเดิมเพราะอาศัยที่
เดิมมาตั้งแตํสมัยปู่  ยํา ตา ยาย โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมมีวัฒนธรรมการอยูํรํวมกันแบบพี่
น๎อง  ชํวยเหลือกันตามวาระและโอกาส  ความมีน้ําใจเสียสละ  โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร มี
วัฒนธรรมการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ  การสร๎างความสามัคคีในหมูํคณะ  และการ
มีสํวนรํวมในการทํางาน   โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ มีวัฒนธรรมความรํวมมือรํวมใจ  ครูรู๎สึกวํา
โรงเรียนเหมือนบ๎าน  บุคลากรรักกันเหมือนพี่น๎องเป็นญาติมิตร  นับญาติด๎วยการเรียกลุง  ป้า น๎า 
ผู๎บริหารสนับสนุน  ครูสํงเสริม  นักเรียนสร๎างสรรค๑  ผู๎ปกครองเสริมสร๎างและชุมชนรํวมสืบสาน  
บุคลากรมีจิตใจเมตตากรุณา มีจิตอาสาทําประโยชน๑แกํสาธารณะ  โรงเรียนวัดธรรมาภิ รตาราม มี
วัฒนธรรมการทํางานด๎วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ  มีน้ําใจตํอเพื่อนรํวมงาน  มีความ หวังดีตํอเพื่อน  
การแสดงตัวอยํางที่ดีให๎กับรุํนน๎อง  บุคลากรมีจุดมุํงหมายเดียวกัน  รํวมกันทํางานด๎วยความ
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สามัคคี  การให๎เกียรติและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  พี่ชํวยแนะนําสนับสนุนน๎อง  น๎อง
ชํวยเหลือพี่  ชื่นชมความสามารถ และให๎ขวัญกําลังใจ  โรงเรียนวัดสัมณานัมบริหาร มีวัฒนธรรม
การชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  เอื้อเฟื้อเผื่อแผํมีน้ําใจ  ให๎เกียรติและจริงใจตํอกัน  ทํางานด๎วยความ
สามัคคี การเป็นผู๎มีน้ําใจรักใครํปรองดอง  ประนีประนอม  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย มีวัฒนธรรม
ความเป็นพี่น๎อง  ความสามัคคี  ความเสียสละชํวยเหลือเก้ือกูลและการมีน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  และ
โรงเรียนโยธินบูรณะ มีวัฒนธรรมการทํางานด๎วยความสามัคคี  ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  เอื้อ
อาทรชํวยเหลือตํอกัน  

 เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรเป็นรายโรงเรียน พบวํา โรงเรียนมัธยม
วัดเบญจมบพิตรมีวัฒนธรรมการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  มีความเชื่อมั่นในความสามารถเฉพาะตน  
เคารพในเรื่องสิทธิและปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่   โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรมีวัฒนธรรมการ
ทํางานด๎านความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามที่ได๎รับมอบหมาย  แบํงงานกันทําตามความสามารถ
และมีความชัดเจน  วางคนให๎เหมาะสมกับงาน  เผยแผํความรู๎ที่ได๎รับจากการอบรมสัมมนาให๎
เพื่อนๆ ได๎รับทราบ อุทิศเวลาสํวนตนเพื่อสํวนรวมและมีความเสียสละ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรมี
วัฒนธรรมการทํางานรํวมกันเป็นทีม  โรงเรียนวัดราชาธิวาส  มีวัฒนธรรมการทํางานด๎วยการให๎
เกียรติในความเป็นผู๎รํวมงาน  ไมํถือเขาถือเรา  โรงเรียนราชินีบน  มีวัฒนธรรมการทํางานรํวมกัน  
การประชุมปรึกษาหารืออยํางตํอเนื่อง  การยอมรับซึ่งกันและกัน  การย้ิม  การให๎ความจริงใจ  
โรงเรียนวัดราชผาภิรติการามมีวัฒนธรรมการทํางาน 5 ส. โรงเรียนสุโขทัยมีวัฒนธรรมการทํางาน
เป็นทีมและความเป็นนักประชาธิปไตย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามี
วัฒนธรรมการทํางานตามบทบาทหน๎าที่และความรับผิดชอบ  การมอบหมายงานตามความถนัด
และความสามารถเฉพาะด๎านของแตํละบุคคล  เน๎นกิริยามา รยาทไทย โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณมี
วัฒนธรรมการทํางานที่บุคลากรทุกคนคํานึงถึงภาพรวมความสําเร็จของหนํวยงาน  ทํางานด๎วย
ความรํวมมือรํวมใจ  การให๎อภัยและมุํงผลการปฏิบัติงาน  ยิ้มแย๎มแจํมใส  เมื่อมีปัญหาชํวยกัน
แก๎ไขไมํถือโทษโกรธกัน  ผู๎บริหารสนับสนุน  เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมมี
วัฒนธรรมการแสดงความคิด  เห็นอยํางเปิดเผย    โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามมีวัฒนธรรมการ
ทํางาน รํวมกัน เป็นทีม  ความเชื่อมั่นในศักยภาพ  การประชุมรับผิดชอบงานที่ได๎รับมอบหมาย  
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ความเป็นไทย  โรงเรียนวัดสมนาณัมบริหารมีวัฒนธรรมการทํางานเป็น
ทีม โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยบุคลากรทํางานด๎วยความต้ังใจเพื่อพัฒนานักเรียน  ยอมรับความ
คิดเห็นของผู๎อื่นโดยใช๎เหตุใช๎ผล  การไปอบรมสัมมนาทั้งโรงเรียน  และการจัดกิจกรรมทํองเที่ยว
เพื่อสานสัมพันธมิตรไมตรี 
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 เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมของบุคลากรด๎านระบบอาวุโสและการแสดงความเคารพ
ผู๎ใหญํเป็นรายโรงเรียน พบวํา บุคลากรของโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรมีวัฒนธรรมเคารพรุํน
พี่รุํนน๎อง  โรงเรียนวัดจันทร๑สมโมสรมีวัฒนธรรมการเคารพครูผู๎อาวุโส  เชื่อฟังผู๎บังคับบัญชา  
โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรมีวัฒนธรรมการนับถือ ผู๎อาวุโส  โรงเรียนวัดราชาธิวาสมีวัฒนธรรมการ
เคารพและมีสัมมาคารวะ  โรงเรียนราชินีบนมีวัฒนธรรมการเคารพผู๎อาวุโส  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีวัฒนธรรมผู๎น๎อยให๎ความเคารพผู๎ใหญํ  การนับถือผู๎ใหญํ  
โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามมีวัฒนธรรมเคารพ ผู๎อาวุโส  ความมีสัมมาคารวะ  ผู๎ใหญํให๎ความ
เมตตาผู๎อํอนวัยกวํา  และผู๎อํอนวัยกวําประพฤติตามคําแนะนําของผู๎อาวุโสและผู๎มีประสบการณ๑  
โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมมีวัฒนธรรมไปลามาไหว๎ อํอนน๎อมถํอมตน วัฒนธรรมน๎องไหว๎พี่และ
เคารพผู๎อาวุโส โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรมีวัฒนธรรมการให๎ความเคารพซึ่งกันและกัน  เคารพสิทธิ
และให๎เกียรติ โรงเรียนวัดธรรมาภิรติการามมีวัฒนธรรมการเคารพซึ่งกันและกัน  รุํนน๎องเคารพรุํน
พี่ เคารพผู๎อาวุโสและมีสัมมาคารวะ   โรงเรียนวัดสัมณานัมบริหารมีวัฒนธรรมการเคารพและให๎
เกียรติผู๎อาวุโส  โรงเรียนวชิราวุธมีวัฒนธรรมเคารพผู๎อาวุโสที่สืบทอดตํอกันมา  และความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน 

เมื่อพิจารณาวัฒนธรรมด๎านการปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมซึ่งสํงผลตํอการ
ทํางานอยํางเป็นกัลยาณมิตร เป็นรายโรงเรียน พบวํา โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรมีวัฒนธรรม
ด๎านการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย๑  กิจกรรมชาวพุทธรํวมใจ  ใสํบาตร
ปีใหมํ  และกิจกรรมแสดงมุทิตาผู๎มีพระคุณ  โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรมีวัฒนธรรมด๎านการจัด
กิจกรรมตามโครงการและวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมวันพํอวันแมํ  โครงการและกิจกรรมตํางๆ  
ของโรงเรียน  โครงการและกิจกรรมตามประเพณี  โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรมีวัฒนธรรมด๎านการ
จัดกิจกรรมทักษิณานุปทา  ทําบุญวันปิยะมหาราชผู๎กํอกําเนิดโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร กิจกรรม
เทิดพระเกียรติฯ  ถวายพวงมาลาแดํรัชกาลที่  5  โรงเรียนวัดราชาธิวาสมีวัฒนธรรมด๎านการจัด
กิจกรรมคณะสี  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑  กิจกรรมสํงเสริมพระพุทธศาสนา  การทําบุญในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาและจัดงานโรงเรียน   โรงเรียนราชีนีบนมีวัฒนธรรมด๎านการทําบุญ         
ใสํบาตร  ฟังธรรมเทศนาทุกเช๎าวันพุธ  และทําบุญตามเทศกาลวันสําคัญตํางๆ  โรงเรียนสุโขทัยมี
วัฒนธรรมด๎านการจัดกิจกรรมทางศาสนา  โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณมีวัฒนธรรมด๎านการจัด
กิจกรรมทําบุญในเทศกาลตํางๆ  ทางพระพุทธศาสนา  ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา  "เมตตา
ธรรม "  โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามมีวัฒนธรรมด๎านการจัดกิจกรรมตํางๆ  ของโรงเรียน  และ
กิจกรรมระหวํางชุมชนกับวัดและโรงเรียน   โรงเรียนวัดสัมณานัมบริหารมีวัฒนธรรมด๎านการจัด
กิจกรรมและปฏิบัติโครงการตํางๆ  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยมีวัฒนธรรมด๎านการจัดงานพระราช
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พิธี งานเทิดพระเกียรติ งานพิธีทางศาสนา  งานพระราชพิธีประจําปี  พระบรมราโชวาทรัชกาลที่  6 
และกิจกรรมตํางๆ ที่จัดขึ้นในโรงเรียน  
 

3.6  ทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังจะหายไปและโรงเรียนมีการอนุรักษ๑ฟื้นฟู  
 ผลการวิเคราะห๑ทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังจะหายไปและโรงเรียนเขตพื้นที่

บริการการศึกษา คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาเขตดุสิต พบวํา
โรงเรียนสํวนใหญํอนุรักษ๑และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด๎านต๎นไม๎ สภาพแวดล๎อมในโรงเรียน และ
การอนุรักษ๑สัตว๑  ดังตารางที่ 4.12  

 

ตารางที่ 4.12  ทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังจะหายไปและโรงเรียนมีการอนุรักษ๑ฟื้นฟู  
 

ลําดับ
ท่ี 

ทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังจะหายไปและโรงเรียนมีการ
อนุรักษ๑ฟื้นฟู 

จํานวน 
โรงเรียน 

ร๎อยละ 

1 อนุรักษ๑พันธ๑ไม๎ ฟื้นฟูด๎วยการปลูกต๎นไม๎ทดแทนต๎นไม๎
เกําและทําสวนพฤกษศาสตร๑ 

14 87.50 

2 การดูแลรักษาสภาพแวดล๎อมในโรงเรียน 8 50.00 
3 การอนุรักษ๑สัตว๑  4 25.00 

 
จากตารางที่ 4.12 ทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังจะหายไปและโรงเรียนมีการอนุรักษ๑ฟื้นฟู  

พบวํา โรงเรียนสํวนใหญํอนุรักษ๑พันธ๑ไม๎ ฟื้นฟูด๎วยการปลูกต๎นไม๎ทดแทนต๎นไม๎เกํา  และทําสวน
พฤกษศาสตร๑  คิดเป็นร๎อยละ  87.50 การดูแลรักษาสภาพแวดล๎อมในโรงเรียน  คิดเป็นร๎อยละ  
50.00 และการอนุรักษ๑สัตว๑ คิดเป็นร๎อยละ 25.00   

เมื่อพิจารณาทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังจะหายไปและโรงเรียนมีการอนุรักษ๑ฟื้นฟูเป็น
รายโรงเรียน พบวํา โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรอนุรักษ๑ต๎นไม๎และปลูกต๎นไม๎ทดแทน   โรงเรียน
วัดจันทร๑สโมสรอนุรักษ๑ต๎นไม๎หรือพันธ๑ไม๎หายาก  การปลูกต๎นไม๎ทดแทนต๎นไม๎ใหญํที่กําลังจะ
หมดอาย ุ โครงการสวนพฤกษศาสตร๑  ต๎นไม๎ใหญํที่ให๎รํมเงาบังแดดและฝน  การอนุรักษ๑โต๏ะไม๎สัก  
โรงเรียนวัดราชาธิวาส  อนุรักษ๑และฟื้นฟูโดยการปลูกต๎นไม๎   โรงเรียนราชนีบนมีการอนุรักษ๑ต๎นไม๎
และพันธ๑ไม๎หายากและฟื้นฟูด๎วยการทําสวนพฤษศาสตร๑   โรงเรียนวัดราชผาติการามมีการ
อนุรักษ๑และฟื้นฟูการปลูกต๎นไม๎  ปลูกไม๎ประดับและพืชสวนครัว   โรงเรียนสุโขทัยมีการอนุรักษ๑
ต๎นไม๎และพรรณไม๎  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอนุรักษ๑ต๎นไม๎  ดอกไม๎  และ
สวนหยํอม   โรงเรียนวัดสวัสดิวารีสีมารามอนุรักษ๑และฟื้นฟูโดยจัดให๎มีการปลูกพืชสมุนไพร  
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พืชผักสวนครัวริมรั้วโรงเรียน ต๎นไม๎ประดับรอบๆ  โรงเรียนละการอนุรักษ๑คลองสวยน้ําใส  โรงเรียน
วัดประชาระบือธรรมอนุรักษ๑พันธุ๑พืชไม๎หายาก  ปลูกสวนพฤษศาสตร๑   โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร
อนุรักษ๑พรรณไม๎ในโรงเรียน  การปลูกต๎นไม๎  พื้นที่สีเขียว  โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมมีการ
อนุรักษ๑พันธุกรรมพืช  พืชสมุนไพร  สวนพฤกษศาสตร๑ในโรงเรียน   โรงเรียนวัดธรรมาภิรติการามมี
การอนุรักษ๑การปลูกต๎นไม๎บริเวณรอบๆ   โรงเรียนวัดสัมณานัมบริหารอนุรักษ๑ต๎นไม๎  ปลูกต๎นไม๎ใสํ
กระถาง ปลูกพืชสมุนไพร    โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยมีการอนุรักษ๑ต๎นก๎ามปู  ต๎นสักทอง  ต๎นไม๎ที่มี
อายุมากมีโพรงและพุพัง  

เมื่อพิจารณาทรัพยากรธรรมชาติที่โรงเรียนอนุรักษ๑และฟื้นฟูด๎านสภาพแวดล๎อมใน
โรงเรียนเป็นรายโรงเรียน พบวํา โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรมีการฟื้นฟูสภาพแวดล๎อมภายใน
โรงเรียน  โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรอนุรักษ๑ฟื้นฟูแหลํงน้ําที่สะอาดในบริเวณบํอน้ําในวัด   โรงเรียน
วัดราชาธิวาสมีการฟื้นฟูด๎านความสะอาดและอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมภายในโรงเรียนให๎รํมรื่น
สวยงาม  รักษาความสะอาดคลองข๎างโรงเรียน   โรงเรียนราชินีบนอนุรักษ๑ตึกพิจิตรจิราภาเป็น           
ตึกเกําแกํ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอนุรักษ๑แหลํงน้ําภายในโรงเรียน  
โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรอนุรักษ๑น้ําและสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน   โรงเรียนวัดธรรมาภิรติการาม
อนุรักษ๑ความสะอาด ความรํมรื่นสวยงามของสถานที่  โรงเรียนวัดสมณานัมบริหารอนุรักษ๑
พลังงานและสิ่งแวดล๎อม สําหรับทรัพยากรธรรมชาติด๎านการอนุรักษ๑พันธ๑สัตว๑    เมื่อพิจารณาเป็น
รายโรงเรียนพบวํา โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรมีการอนุรักษ๑เตําและปลา สํวนโรงเรียนสุโขทัย  
และโรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรอนุรักษ๑พันธ๑ปลา   โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยอนุรักษ๑นกนานาชาติและ
นกตามธรรมชาติ 

เมื่อพิจารณาทรัพยากรธรรมชาติด๎านอ่ืนๆ เป็นรายโรงเรียน  พบวํา โรงเรียนมัธยมวัด
เบญจมบพิตรอนุรักษ๑สวนหินธรรมชาติและสวนธรณีวิทยา  โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติโดยผลิตก๏าซจากถังหมักชีวภาพ  การเพาะเห็ด  โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
อนุรักษ๑ยอดมงกุฏประตูวัดทุกด๎าน  อาคารพระพุทธเจ๎าหลวง   โรงเรียนวัดราชาธิวาสอนุรักษ๑การ
ใช๎พลังงานอยํางประหยัดและคุ๎มคํา  โรงเรียนราชินีบนอนุรักษ๑ผ๎าไทย  ผ๎าฝ้าย ผ๎าทอมือของไทย  
โรงเรียนสุโขทัยอนุรักษ๑การละเลํนของเด็กไทย 

 

3.7 การอนุรักษ๑และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังจะหายไป  
ผลการวิเคราะห๑วิธีการอนุรักษ๑และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังจะหายไป

ของโรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา พบวํา มีวิธีการอนุรักษ๑ฟื้นฟูดังแสดงในตารางที่ 4.13  
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ตารางที่ 4.13  การอนุรักษ๑และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังจะหายไป  
 

ลําดับ
ท่ี 

 การการอนุรักษ๑และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ   จํานวน 
โรงเรียน 

ร๎อยละ 

1 การจัดทําโครงการปลูกป่าและสวนพฤกษศาสตร๑    15 93.75  
2 การปลูกฝังจิตสํานึกและให๎ความรู๎นักเรียน  10 62.50  
3 การจัดทําแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน   3 18.75  
4 การทําโครงการรีไซเคิล  2 12.50 

 
จากตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห๑การอนุรักษ๑และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังจะ

หายไป พบวํา โรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษาสํวนใหญํมีวิธีการอนุรักษ๑และฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ โดยการจัดทําโครงการปลูกป่า จัดทําสวนพฤกษศาสตร๑  และปลูกต๎นไม๎ภายในโรงเรียน  
คิดเป็นร๎อยละ  93.75 วิธีปลูกจิตสํานึกและให๎ความรู๎นักเรียน  คิดเป็นร๎อยละ  62.50 จัดทําแหลํง
เรียนรู๎ภายในโรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 18.75 และจัดทําโครงการรีไซเคิล คิดเป็นร๎อยละ 12.50  

เมื่อพิจารณาวิธีการอนุรักษ๑และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด๎านการทําโครงการปลูกป่า 
สวนพฤกษศาสตร๑และปลูกต๎นไม๎ภายในโรงเรียน เป็นรายโรงเรียน  พบวํา  โรงเรียนมัธยมวัด
เบญจมบพิตรอนุรักษ๑และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยจัดทําโครงการปลูกป่าชายเลน โรงเรียนวัด
จันทร๑สโมสรอนุรักษ๑ฟื้นฟูโดยการจัดทําโครงการสวนพฤกษศาสตร๑ในโรงเรียน  ปลูกต๎นไม๎ทดแทน
ต๎นไม๎เกํา  ปลูกต๎นไม๎บริเวณริมรั้วรอบโรงเรียนและจัดเป็นสวนเกษตรพอเพียง  จัดทําสวนหยํอม
และเรือนเพาะชํา   โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรอนุรักษ๑ต๎นไม๎ที่มีอยูํคํูกับโรงเรียนมานาน ได๎แกํ  ต๎น
อโศก ต๎นสาระ   โรงเรียนวัดราชาธิวาส  ดําเนินการอนุรักษ๑ต๎นไม๎ที่ระเบียงตึก  การปลูกต๎นไม๎ให๎
ความรํมรื่น   โรงเรียนราชินีบนอนุรักษ๑ด๎วยการจัดทําโครงการปลูกป่าเพื่อลดโลกร๎อน  การ
ขยายพันธุ๑ไม๎และดูแลรักษาให๎ความรู๎   โรงเรียนวัดราชผาติการามอนุรักษ๑ด๎วยการปลูกต๎นไม๎  
พืชผักสวนครัว  โรงเรียนสุโขทัยอนุรักษ๑โดยจัดทําโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชตามพระราชดําริ   
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อนุรักษ๑ฟื้นฟูด๎วยการปลูกไม๎ทดแทนและสร๎างขึ้น
ใหมํ โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม อนุรักษ๑โดยการจัดทําโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  เพาะพันธุ๑พืชและขยายพันธุ๑พืชหายาก  ปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับข๎างลําคลอง 
โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมอนุรักษ๑ต๎นไม๎และจัดทําโครงการสวนพฤกษศาสตร๑ในโรงเรียน 
โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมอนุรักษ๑ด๎วยการจัดทําเป็นโครงการปลูกสวนพฤกษศาสตร๑ใน
โรงเรียน   โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรอนุรักษ๑ด๎วยการปลูกต๎นไม๎และจัดทําสวนหยํอมในโรงเรียน  
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โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามมีการอนุรักษ๑โดยปลูกต๎นไม๎ในกระถาง  โครงการปลูกต๎นไม๎คนละ  1 
ต๎น  การจัดสวนหยํอม  โรงเรียนวัดสมณานัมบริหารมีการอนุรักษ๑ต๎นไม๎  พันธุกรรมพืช  สวน
พฤกษศาสตร๑และอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม โรงเรียนวชิรวาวุธวิทยาลัยอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติโดย
ไมํตัดต๎นไม๎ แตํบํารุงรักษาและปลูกต๎นไม๎เพิ่ม ฟื้นฟูโดยการปลูกป่าและเข๎ารํวมเศรษฐกิจพอเพียง 

 เมื่อพิจารณาการอนุรักษ๑และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังจะหายไป ด๎านการปลูก
จิตสํานึกและให๎ความรู๎นักเรียนเป็นรายโรงเรียน  พบวํา  โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรอนุรักษ๑
ฟื้นฟูด๎วยการให๎ทุกคนชํวยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรอนุรักษ๑อาคาร
ท่ีข้ึนทะเบียนเป็นอาคารอนุรักษ๑  โรงเรียนวัดราชาธิวาสอนุรักษ๑ด๎วยการปลูกฝังให๎เห็นคุณคําและ
นํามาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด  ผู๎อํานวยการโรงเรียนพัฒนาโรงเรียนอยํางตํอเนื่อง  มีการสํงเสริม
จัดต้ังชมรม  จัดกิจกรรมรณรงค๑  จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนให๎นักเรียนมีสํวนรํวมดูแล   โรงเรียน
ราชินีบนอนุรักษ๑ฟื้นฟูโดยปลูกจิตสํานึกให๎นักเรียนรักและตระหนักถึงความสําคัญของพืชโดย
แทรกเข๎าไปในทุกวิชา  ให๎นักเรียนรู๎จักคุณคําของทรัพยากรธรรมชาติ   ชี้แจงให๎นักเรียนตระหนัก
เห็นคุณคําและชํวยกันอนุรักษ๑   โรงเรียนวัดราชผาภิรติการามฟื้นฟูด๎วยการให๎ความรู๎และปฏิบัติ
เป็นประจําอยํางตํอเนื่อง  โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมอนุรักษ๑ด๎วยการปลูกฝังคุณธรรมให๎
นักเรียนในชั่วโมงเรียนโรงเรียนวัดเทวราชกุญชรฟื้นฟูด๎วยการสร๎างจิตสํานึกให๎กับเยาวชน   สร๎าง
ความตระหนัก   ให๎ความรู๎แกํนักเรียนด๎วยการพาไปทัศนศึกษา  และทําโครงการให๎นักเรียนรํวม
ปฏิบัติ โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณอนุรักษ๑และฟื้นฟูทรัพยากรของโรงเรียน  โรงเรียนวัดธรรมาภิรติกา
รามอนุรักษ๑ด๎วยการปลูกจิตสํานึกเรื่องโลกสีเขียว  สร๎างจิตสํานึกให๎เด็กรักและรํวมใจกันอนุรักษ๑  
ดูแลปกป้องธรรมชาติที่มีอยูํ  โรงเรียนวัดสมณานัมบริหารฟื้นฟูด๎วยการให๎ความมรู๎ทางวิชาการ  
และพาไปศึกษานอกสถานที่  

 สําหรับวิธีการอนุรักษ๑ฟื้นฟูด๎วยการจัดทําแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียน พบวํา  โรงเรียนวัด
จันทร๑สโมสรจัดทําแหลํงเรียนรู๎ขึ้นในโรงเรียนและชุมชน  โรงเรียนวัดสมณานัมบริหารอนุรักษ๑โดย
การจัดทําแหลํงเรียนรู๎พืชสมุนไพร   โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยอนุรักษ๑โดยการจัดภูมิทัศน๑ภายใน
โรงเรียน และเมื่อพิจารณาวิธีการอนุรักษ๑ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด๎วยการรีไซเคิล  พบวํา โรงเรียน
มัธยมวัดเบญจมบพิตรฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด๎วยการทํารีไซเคิล   โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร
ฟื้นฟูด๎วยการทําธนาคารขยะรีโซเคิล  

เมื่อพิจารณาวิธีการอนุรักษ๑และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังจะหายไป พบวํา 
โรงเรียนเขตพื้นที่ให๎บริการการศึกษามีวิธีการอนุรักษ๑และฟื้นฟูหลากหลาย  ผู๎วิจัยสังเคราะห๑และ
นําเสนอเป็นเชิงพรรณนาดังนี้  
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โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรฟื้นฟูด๎วยการเชิญชวนให๎ตระหนักถึงคุณคําของ
ธรรมชาติภายในโรงเรียน ศึกษาข๎อมูลและจัดงบประมาณซํอมแซม  โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรฟื้นฟู
ด๎วยการซํอมแซมรักษาและใช๎งาน เศรษฐกิจพอเพียง   โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรฟื้นฟูด๎วยการจัด
งบประมาณบูรณะอาคารพระพุทธเจ๎าหลวง ดูแลรักษายอดมงกุฎประตู  โรงเรียนวัดราชาธิวาส 
ฟื้นฟูด๎วยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเพิ่มเติมให๎กับผู๎เรียน โรงเรียนราชินีบนฟื้นฟูโดยการนําเศษ
วัสดุมาประดิษฐ๑สิ่งของใช๎ใหมํ เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นแบบ  t.8 เพื่อชํวยประหยัดพลังงาน  ลดการ
ใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ  บูรณะซํอมแซม  นําถุงน้ํานมมาออกแบบเป็นชุดรีไซเคิล  โรงเรียนวัดราช
ผาภิรติการามฟื้นฟูโดยการขยายพันธุ๑เทียม โรงเรียนสุโขทัยฟื้นฟูโดยการนําขยะมาใช๎ทําโต๏ะเก๎าอี้  
และเข๎ารํวมโครงการ 7 สีปันรักษ๑โลก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอนุรักษ๑ด๎วย
การปลูกฝังให๎นักเรียนเกิดความตระหนักและรํวมกิจกรรมเมื่อมีโอกาส  สร๎างน้ําตกจําลองทั้งใน
บริเวณโรงเรียนและนอกโรงเรียน จัดสวนตามมุมตํางๆ ในโรงเรียน  โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
อนุรักษ๑ทรัพยากรน้ําโดยจัดทําโครงการคลองสวยน้ําใส  และรํวมโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชใน
สมเด็จพระเทพฯ   โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรอนุรักษ๑และฟื้นฟูการทําความสะอาดแหลํงน้ํา  
โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณอนุรักษ๑โดยทําโครงการจิตอาสา  โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามฟื้นฟู
สภาพแวดล๎อมในโรงเรียน กํอสร๎างอาคารเรียนและใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัด   โรงเรียนวัด
สมณานัมบริหารอนุรักษ๑การใช๎พลังงานและทรัพยากรอยํางประหยัดและคุ๎มคํา  โรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัยจัดทําโครงการอนุรักษ๑สร๎างบ๎านให๎นก   จัดต้ังสมาคมอนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ฟื้นฟูทรัพยากรที่สําคัญตามกําลัง ไมํทําลายพื้นที่สีเขียวด๎วยการกํอสร๎างอาคารเพิ่มโดยไมํจําเป็น 
รณรงค๑ความรํวมมือระหวํางครูและบุคลากรในโรงเรียน   สร๎างจิตสํานึกให๎นักเรียนโดยผําน
กิจกรรมการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน เชิญผู๎เชี่ยวชาญเข๎ามามีสํวนรํวมชํวยดูแล 
 

3.8 การสร๎างเครือขํายความรํวมมือจัดการศึกษากับบุคคลหรือองค๑กร   
 จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลการสร๎างเครือขํายความรํวมมือจัดการศึกษากับบุคคล

หรือองค๑กรของโรงเรียนเขตพื้นที่ให๎บริการการศึกษา ของคณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา กรณีศึกษาเขตดุสิต  ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลสรุปได๎ดังแสดงในตารางที่ 4.14  
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ตารางที่ 4.14 เครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษากับบุคคลหรือองค๑กร   
 

ลําดับที่    โรงเรียนได๎สร๎างเครือขํายความรํวมมือการจัด
การศึกษากับบุคคลหรือองค๑กร 

จํานวน 
โรงเรียน 

ร๎อยละ 

1 สร๎างเครือขํายกับสถานศึกษา 16  100 
2 สร๎างเครือขํายกับองค๑กรภาครัฐ 13  81.25  
3 สร๎างเครือขํายกับชุมชน  12 75.00  
4 สร๎างเครือขํายผู๎ปกครอง 10   62.50 
5 สร๎างเครือขํายกับองค๑กรเอกชน 9   56.25 
6 สร๎างเครือขํายกับศาสนสถาน   8  50.00  
7 สร๎างเครือขํายกับคณะกรรมการโรงเรียน  6  37.50  
8 สร๎างเครือขํายกับศิษย๑เกํา 3 18.75  

 
จากตารางที่ 4.14  การสร๎างเครือขํายความรํวมมือการจัดการศึกษากับบุคคลหรือ

องค๑กรของโรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา คณะครุศาสตร๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
กรณีศึกษาเขตดุสิต  พบวํา  โรงเรียนมีการสร๎างเครือขํายความรํวมมือการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา  คิดเป็นร๎อยละ  100 รองลงมา คือ สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับองค๑กรภาครัฐ  คิด
เป็นร๎อยละ  81.25 สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับชุมชน  คิดเป็นร๎อยละ  75.00 สร๎างเครือขําย
ความรํวมมือกับผู๎ปกครอง  คิดเป็นร๎อยละ  62.50 สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับองค๑กรเอกชน        
คิดเป็นร๎อยละ  56.25 สร๎างเครือขํายความรํวมกับศาสนสถาน  คิดเป็นร๎อยละ  50.00 สร๎าง
เครือขํายความรํวมมือกับคณะกรรมการโรงเรียน  คิดเป็นร๎อยละ  37.50 และสร๎างเครือขํายความ
รํวมมือกับศิษย๑เกํา คิดเป็นร๎อยละ 18.75  

เมื่อพิจารณาการสร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษากับสถานศึกษาเป็น
รายโรงเรียน  พบวํา โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับมหาวิทยาลัย
เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  และองค๑กรทางการ
ศึกษา โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนคร
เหนือ  โรงเรียนวัดราชาธิวาสสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  และสถานศึกษาใกล๎เคียง  โรงเรียน
ราชินีบนสร๎างเครือขํายความรํวมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย๑  โรงเรียนวัดราชผาติการามสร๎าง
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เครือขํายความรํวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วิทยาลัยเกื้อการุณย๑  โรงเรียนสุโขทัย
สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับคณะครุศาสตร๑   โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามสร๎าง
เครือขํายความรํวมมือกับวิทยาลัยพาณิชยการสุโขทัย  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตดุสิต  และ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับ
โรงเรียนในเขตดุสิต   โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณสร๎างเครือขํายกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โรงเรียนคํูพัฒนากับโรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย  โรงเรียนในเขต  1 โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมสร๎างเครือขํายกับโรงเรียนในเขตดุสิต  
โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามมเีครือขํายกับกลุํมโรงเรียนที่  8 เขตดุสิต โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร
สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสร๎าง มี
ขํายความรํวมมือกับโรงเรียนประจําในตํางประเทศ  โรงเรียนที่รัชกาลที่  6 ทรงพระราชทานกํอต้ัง  
โรงเรียนในพระอุปถัมภ๑และมีความเกี่ยวข๎องกับรัชกาลที่  6 มหาวิทยาลัย  โรงเรียนโยธินบูรณะ
สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

เมื่อพิจารณาการสร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษากับองค๑กรภาครัฐ  
พบวํา   โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรสร๎างเครือขํายความรํวมมือจัดการศึกษากับสถานที่
ราชการ  สปค .บ.บ.และสนบ . โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรสร๎างเครือขํายกับกองทัพภาคที่  1 
สํานักงานเขตดุสิต  สํานักงาน  ก.พ. สํานักงาน  ป.ป.ช. และกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนวัด
ราชาธิวาสสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับหนํวยราชการ  การเคหะแหํงชาติและองค๑กรท๎องถิ่น  
โรงเรียนราชินีบนสร๎างเครือขํายกับสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  
สํานักงานพื้นที่การศึกษา กทม.และองค๑กรทางด๎านการศึกษา  โรงเรียนวัดราชผาภิรติการามสร๎าง
เครือขํายกับสํานักงานเขตดุสิต  โรงเรียนสุโขทัยสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับสถานสงเคราะห๑
เด็กหญิงบ๎านราชวิถี  ศูนย๑สาธารณสุข  6 สํานักสาธารณสุข  สํานักการแพทย๑  กรุงเทพมหานคร   
โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมสร๎างเครือขํายความรํวมมือจัดการศึกษากับหนํวยงานใกล๎เคียงและ
กรมการค๎าภายใน  โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับธนาคารธนชาติ  การ
ไฟฟ้าแหํงประเทศไทย และองค๑กรเครือขํายในเขตดุสิตและเขตอ่ืนๆ  โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณสร๎าง
เครือขํายความรํวมมือกับสถานีตํารวจนครบาลสามเสน  มทบ.11 สํานักงานเขตดุสิต  และองค๑กร
ท๎องถิ่นทุกระดับ โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับกรุงเทพมหานคร  
สํานักอนามัย ศูนย๑บริการสาธารณสุข 3  โรงเรียนวัดสมณานัมบริหารสร๎างเครือขํายความรํวมมือ
กับศูนย๑สาธารณสุข โรงพยาบาลรามาธิบดี  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสร๎างเครือขํายความรํวมมือ
กับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิโครงการหลวง  
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เมื่อพิจารณาการสร๎างเครือขํายความรํวมมือจัดการศึกษากับชุมชน  พบวํา  โรงเรียน
มัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสร  โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  โรงเรียนวัดราชาธิวาส  
โรงเรียนราชีนีบน  โรงเรียนวัดราชผาติการาม  โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม  โรงเรียนวัดประชา
ระบือธรรม  โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม  โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร  และโรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับชุมชนใกล๎เคียงและชุมชนที่อาศัยอยูํโดยรอบโรงเรียน  

สําหรับการสร๎างเครือขํายความรํวมมือจัดการศึกษากับผู๎ปกครอง  พบวํา  โรงเรียน
มัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสร  โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  โรงเรียนวัดราชาธิวาส   
โรงเรียนวัดราชผาภิรติการาม  โรงเรียนสุโขทัย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม 

เมื่อพิจารณาการสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับองค๑กรเอกชน พบวํา โรงเรียนมัธยมวัด
เบญจมบพิตรสร๎างเครือขํายกับเอกชนและสมาคมตํางๆ  โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรสร๎างเครือขําย
กับบริษัทบุญรอดเดริวเวอรี่  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสร๎างเครือขํายกับ
บริษัทตํางๆ และมูลนิธิพลเอกเปรม  โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับ
บริษัทกันกุล  โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมสร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการศึกษากับห๎างร๎าน
บริษัทและโรงพิมพ๑  โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร มีเครือขํายความรํวมมือทางการศึกษากับมูลนิธิชิน  
โสภณพานิช  และเอกชนที่เกี่ยวข๎อง   โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณสร๎างเครือขํายความรํวมมือทาง
การศึกษากับองค๑กรเครือขํายชุมชนและสมาคม โรงเรียนวัดธรรม าภิรตารามสร๎างเครือขํายความ
รํวมมือทางการศึกษากับศูนย๑เยาวชนเกียกกาย  ศูนย๑เยาวชนเตชะวณิช  ศูนย๑เยาวชนสวนอ๎อย  
และโรงเรียนโยธินบูรณะสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับมูลนิธิสยามกัมมาจล 

เมื่อพิจารณาการสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับศาสนสถาน  พบวํา โรงเรียนมัธยมวัด
เบญจมบพิตรและโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับวัดเบญจมบพิตร  
โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรสร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการศึกษากับเจ๎าอาวาสวัดจันทร๑สโมสร   
โรงเรียนวัดราชาธิวาสสร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการศึกษากับวัดราชาธิวาสวิหาร  โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการศึกษากับวัดตํางๆ
โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามสร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการศึกษากับวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
และองค๑กรทางศาสนา โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามสร๎างความรํวมมือทางการศึกษากับเจ๎าอาวาส
วัดธรรมาภิรตาราม  

เมื่อพิจารณาการสร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการศึกษากับคณะกรรมการ
สถานศึกษา เป็นรายโรงเรียน พบวํา  โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสร  โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม  
โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม  โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม  โรงเรียนวัดราชผาติการาม  โรงเรียน
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สุโขทัยสร๎างเครือขํายความรํวมมือทางการศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาและกรรมการใน
โรงเรียน  

สําหรับเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษากับศิษย๑เกํา เมื่อพิจารณาเป็นราย
โรงเรียน  พบวํา  โรงเรียนที่มีสมาคมศิษย๑เกํา  คือ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร  โรงเรียนวัด
เบญจมบพิตร และโรงเรียนวัดราชาธิวาส   

เมื่อพิจารณาการสร๎างเครือขํายความรํวมมือการจัดการศึกษาด๎านอ่ืนๆ  ของโรงเรียน  
พบวํา โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรสร๎างเครือขํายพัฒนาวิชาชีพครู  และสร๎างกลุํมเครือขํายระหวําง
กลุํมโรงเรียนด๎วยกันทั้ง 9 โรงเรียน โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาใกล๎เคียง และสร๎างเครือขํายคุณธรรมสํานึกดี  CRS กับ โรงเรียนประถมศึกษา  
โรงเรียนวัดสมณานัมบริหารสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น  โรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัยสร๎างเครือขํายความรํวมมือผํานกิจกรรมชมรม สมาคมอนุรักษ๑ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
Bio Project  

 

3.9 องค๑ความรู๎ฝังลึกจนเป็นวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน  
 ผลการวิเคราะห๑องค๑ความรู๎ฝังลึกจนเป็นวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรใน

โรงเรียน พบวํา มีองค๑ความรู๎ฝังลึกจากการทํางาน   จากการอยูํรํวมกันฉันท๑พี่น๎องและการแสดง
ความเคารพผู๎อาวุโส และจากคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน  ดังแสดงในตารางที่ 4.15   
 

ตารางที่ 4.15 แสดงองค๑ความรู๎ฝังลึกจนเป็นวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนเขต
พื้นที่บริการการศึกษา  

 

ลําดับ
ท่ี 

องค๑ความรู๎ฝังลึกจนเป็นวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร
ในโรงเรียน     

จํานวน 
โรงเรียน 

ร๎อยละ 

1 องค๑ความรู๎ฝังลึกจากการทํางาน  14  87.50 
2 องค๑ความรู๎ฝังลึกจากการอยูํรํวมกันฉันท๑พี่น๎องและการ

แสดงความเคารพผู๎อาวุโส   
 14  87.50 

3 องค๑ความรู๎ฝึงลึกจากปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรม   9  56.25 
 

จากตารางที่ 4.15 องค๑ความรู๎ฝังลึกจนเป็นวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรใน
โรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา กรณีเขตดุสิต พบวํา มีองค๑ความรู๎จากการทํางานของบุคลากร 
คิดเป็นร๎อยละ  87.50 องค๑ความรู๎ฝังลึกจากการอยูํรํวมกันฉันท๑พี่น๎องและการแสดงความเคารพ              
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ผู๎อาวุโส  คิดเป็นร๎อยละ  87.50 และองค๑ความรู๎ฝังลึกจากการปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรม คิด
เป็นร๎อยละ 56.25 

เมื่อพิจารณาองค๑ความรู๎ฝังลึกจากการทํางานเป็นรายโรงเรียน  พบวํา  โรงเรียนมัธยม
วัดเบญจมบพิตร มีองค๑ความรู๎ฝังลึกจากการทํางานตามบทบาทหน๎าที่และระเบียบวินัย  โรงเรียน
วัดจันทร๑สโมสรมีองค๑ความรู๎จากความรํวมมือในการทํางาน  ความรับผิดชอบตํอหน๎าที่  จากการ
ทํางานอยํางละเอียดและสร๎างสรรค๑ การทํุมทํางานด๎วยความรักความเอาใจใสํ  มาทํางานทันเวลา  
มุํงมั่นตั้งใจในการทํางาน  อุทิศเวลาให๎กับราชการ    โรงเรียนวัดราชาธิวาสมีองค๑ความรู๎จากการ
ทํางานเป็นทีม  การมีสํวนรํวมและความสามัคคี  การให๎เกียรติและให๎บทบาทแกํผู๎ที่ปฏิบัติหน๎าที่
อยํางเข๎มแข็ง  โรงเรียนราชินีบนมีองค๑ความรู๎จากการทํางานเป็นทีม  ความมีระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ตรงตํอเวลา ซื่อสัตย๑สุจริต ตระหนักในหน๎าท่ีความรับผิดชอบ รู๎กาละเทศะ  รู๎รักสามัคคี
และมีศักด์ิศรี  โรงเรียนวัดราชผาติการามมีองค๑ความรู๎จากความขยันหมั่นเพียรอดออม  โรงเรียน
สุโขทัยครู /อาจารย๑มีองค๑ความรู๎จากการทํางานเป็นทีม  การอาสาชํวยเหลืองานของเพื่อน  ความ
สามัคคี  รักองค๑กร  และให๎เกียรติซึ่งกัน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีองค๑
ความรู๎จากการเข๎างานตรงเวลา  โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามมีองค๑ความรู๎จากความสามัคคีมี
น้ําใจตํอเพื่อนรํวมงาน  โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมมีองค๑ความรู๎จากการทํางานตามที่ได๎รับ
มอบหมายให๎ดีที่สุด  รักและตั้งใจทํางาน   โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรมีองค๑ความรู๎จากการทํางาน
โดยมีสํวนรํวม การทํางานเป็นทีม  การทํางานอยํางมีประสิทธิภาพและความสามัคคี  โรงเรียนวัด
น๎อยนพคุณมีองค๑ความรู๎จากความเชื่อใจกันในการทํางาน  มุํงมั่นทํางานให๎เสร็จ  ความสามัคคี
เอื้ออาทรและตรงตํอเวลา   โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามมีองค๑ความรู๎จากการทํางานเป็นทีม  การ
ชํวยกันทํางานด๎วยความสามัคคี  ความรับผิดชอบงานในหน๎าที่และตามที่ได๎รับมอบหมาย  การ
ระดมความคิด  โรงเรียนวัดสมณานัมบริหารมีองค๑ความรู๎จากความมีวินัย  ความสามัคคี  มุํงมั่น
สร๎างสรรค๑พัฒนาองค๑กร  โรงเรียนวชิราวุธมีองค๑ความรู๎จากความรับผิดชอบ 

เมื่อพิจารณาองค๑ความรู๎จากการอยูํรํวมกันฉันท๑พี่น๎องและแสดงความเคารพผู๎ใหญํ
เป็นรายโรงเรียน พบวํา โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรมีองค๑ความรู๎จากความเป็นพี่น๎องและจาก
การเคารพผู๎อาวุโส  โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรมีความรู๎ฝังลึกระบบอาวุโส   โรงเรียนวัดราชาธิวาสมี 
ความรู๎ฝังลึกจากการอยูํรํวมกัน ความรักใครํผูกพันฉันท๑พี่น๎องเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน  
โรงเรียนราชินีบนมีความรู๎ฝังลึกเรื่องการแสดงความเคารพผู๎อาวุโสและระบบอาวุโส  โรงเรียนวัด
ราชผาติการามมีความรู๎ฝังลึกเรื่องความเป็นกัลยาณมิตร  ความมีน้ําใจซึ่งกันและกัน   โรงเรียน
สุโขทัยมีความรู๎ฝังลึกเรื่องความเป็นกัลยาณมิตร  รักกันฉันท๑พี่น๎องและเคารพผู๎อาวุโส   โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความรู๎ฝังลึกจากการดูแลเอาใจใสํของคนในองค๑กร   
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โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามมีองค๑ความรู๎ฝังลึกจากความมีน้ําใจ และความชํวยเหลือเอ้ือเฟื้อ
แบํงปัน  โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ และโรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามมี
ความรู๎ฝังลึกเรื่องความเคารพผู๎อาวุโส   โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรมีองค๑ความรู๎จากการชํวยเหลือ
เกื้อกูล โรงเรียนวัดสมณานัมบริหารมี ความรู๎ฝังลึกจากการเคารพและรับฟังความคิดเห็นของกัน
และกัน  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยมีความรู๎ฝังลึกเรื่องระบบอาวุโสและการให๎เกียรติผู๎สูงอายุ  
กิริยามารยาทและกาลเทศะ 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห๑ความรู๎ฝังลึกจากการปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมการ
ทํางานของครู /อาจารย๑  พบวํา  โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรมีความรู๎ฝังลึกด๎านความเรียบงํายและ
พอเพียงของบุคลากรในโรงเรียน  ความซื่อสัตย๑สุจริตและความโปรํงใส   โรงเรียนวัดราชาธิวาสมี
องค๑ความรู๎เกี่ยวกับการมีสัมมาคารวะ  โรงเรียนราชินีบนมีความรู๎ฝังลึกเกี่ยวกับความสุจริตและ
ทํางานให๎ดีที่สุด  โรงเรียนสุโขทัยมีความรู๎ฝังลึกเกี่ยวกับการชํวยเหลือกันและเคารพซึ่งกันและกัน  
โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมมีความรู๎ฝังลึกเรื่องความอํอนน๎อมถํอมตน การมีน้ําใจเอื้อเฟื้อ
ชํวยเหลือกันและกัน  โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรมีความรู๎ฝังลึกจากการปฏิบัติงานด๎วยความ
ซื่อสัตย๑  โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณมีความรู๎ฝังลึกเกี่ยวกับความรํวมมือในการทํางาน  ความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ ความปรองดองและการมีน้ําใจชํวยเหลือกัน  โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามมีความรู๎
จากการปฏิบัติด๎วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ  ความเสียสละ  ความพยายาม รํวมระดมพลังความคิด  
ความรํวมมือรํวมใจทํางานให๎บรรลุผลสําเร็จ  การทําตัวอยํางที่ดี   โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยมี
ความรู๎เกี่ยวกับการทํางานเพื่อราชวงศ๑จักรีและฝึกความเป็นผู๎นํา 

สําหรับความรู๎ฝังลึกจนเป็นวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรด๎านอ่ืนๆ  เมื่อพิจารณา
เป็นรายโรงเรียน พบวํา โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรมีความรู๎ฝังลึกจากความจงรักภักดี  ความ
กตัญ๒ูตํอรัชกาลที่  5 ราชวงศ๑จักรี และความเป็นสุภาพบุรุษ  โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรมีความรู๎         
ฝังลึกจากการปฏิบัติการสอนในโรงเรียนและการสร๎างสื่อการสอน  โรงเรียนวัดเบญจบพิตรมี
ความรู๎ฝังลึกด๎านศาสนาและหลักคําสอน  การสอบนักเปรียญธรรม  การจัดกิจกรรมหน๎าเสาธงใน
วันสําคัญตรงกับสาระของกลุํม  จัดการบริการการศึกษาให๎แกํศิษย๑วัดเบญจมบพิตร  โรงเรียนวัด
ราชาธิวาสมีความรู๎ฝังลึกเรื่องเทคนิคการสอนโครงงาน   โรงเรียนราชินีบนมีความรู๎ฝังลึกด๎าน
ความเป็นกุลสตรีไทย  มารยาทไทย  การจัดคํายวิชาการ  อบรม  ดูงาน  ทัศนศึกษาของนักเรียน  
ประชุมครูฝ่ายการสอน  โรงเรียนวัดราชผาติการามมีความรู๎ฝังลึกเรื่องการจัดงานวันพํอวันแมํ
แหํงชาติ  แสวงหาความรู๎ใหมํๆ  ให๎กับตนเอง  โรงเรียนสุโขทัยมีความรู๎ฝังลึกเรื่องวิชาชีพครู  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความรู๎ฝังลึกด๎านจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามมีวัฒนธรรมด๎านเชื่อฟังผู๎บังคับบัญชา  โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรมี
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ความรู๎ฝังลึกจากการดําเนินงานโครงการ /กิจกรรม  โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณมีความรู๎ฝังลึกเรื่อง
การบูรณการการจัดการเรียนรู๎  โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามมีความรู๎ฝังลึกจากการปฏิบัติด๎านการ
ไหว๎พระและการไหว๎ผู๎ใหญํ  โรงเรียนวัดสมณานัมบริหารมีความรู๎ฝังลึกจากการนําความรู๎ของครู /
อาจารย๑แตํละคนมาขยายผลระหวํางบุคลากรในโรงเรียน  และบรรยากาศระหวํางบุคลากรใน
โรงเรียน  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยมีความรู๎ฝังลึกเรื่องพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ 6   

 

3.10 ระดับความรู๎ในกฎ กติกา ข๎อบังคับ และระเบียบของโรงเรียน  
 จากการวิเคราะห๑ระดับความรู๎ในกฎ กติกา ข๎อบังคับและระเบียบของโรงเรียน 

ครู/อาจารย๑โรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษาคณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กรณีศึกษาเขตดุสิต ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลสรุปได๎ดังแสดงในตารางที่ 4.16  

 
ตารางที่ 4.16  ระดับความรู๎ของบุคลากรเกี่ยวกับกฎ กติกา ข๎อบังคับ และระเบียบของโรงเรียน  
 

 ลําดับที่ ระดับความรู๎ จํานวนโรงเรียน  คําร๎อยละ 
 1 มาก 16 100 
 2 ปานกลาง 10 62.50 
 3 มากที่สุด 3 18.75 

 

 
จากตารางที่ 4.16 ระดับความรู๎โดยภาพรวมของบุคลากรในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ

การศึกษา พบวํา บุคลากรของโรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษามีความรู๎กฎ กติกา ข๎อบังคับและ
ระเบียบของโรงเรียนโดยภาพรวม อยูํในระดับดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 100 รองลงมาคือ มีความรู๎อยํู
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร๎อยละ 62.50 และมีความรู๎อยูํในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 18.75  

เมื่อพิจารณาระดับความรู๎ในกฎ กติกา ข๎อบังคับ และระเบียบของบุคลากรในโรงเรียน
เป็นรายโรงเรียน ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลสรุปได๎ดังแสดงในตารางที่ 4.17 
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ตารางที่ 4.17 ระดับความรู๎กฎ กติกา ข๎อบังคับ และระเบียบของโรงเรียน 
 

ลําดับที่  ความรู๎ในกฎ กติกา ข๎อบังคับและระเบียบของ
โรงเรียน  

 คําร๎อยละของระดับความรู๎ 
มากที่สุด ดีมาก ปานกลาง 

1 โรงเรียนสุโขทัย    100   
2 โรงเรียนวัดราชผาติการาม    100   
3 โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม    100   
4 โรงเรียนราชินีบน   100   
5 โรงเรียนโยธินบูรณะ   100   
6 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร   93.33 6.67 
9 โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร  92.30 7.69 
7 โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม    90.90 9.10 
8 โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร  12.50 87.50  
10 โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ  86.66 13.34 
11 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย   86.66 13.34 
12 โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสร  83.33 16.67 
13 โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม   73.33 26.67 
14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  66.66 33.34 
15 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 22.22 66.66 11.11 
16 โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  20.00 60.00 20.00 

 
จากตารางที่ 4.17 ระดับความรู๎ในกฎ กติกา ข๎อบังคับ และระเบียบของโรงเรียน พบวํา 

ครู/อาจารย๑โรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษามีความรู๎กฎ กติกา ข๎อบังคับ และระเบียบของ
โรงเรียน อยูํในระดับดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 100 จํานวน 5 โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนสุโขทัย  โรงเรียน
วัดราชผาภิรติการาม  โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม  โรงเรียนราชินีบน และโรงเรียนโยธินบูรณะ  
รองลงมา คือ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรบุคลากรมีความรู๎กฎระเบียบของโรงเรียนอยูํใน
ระดับดีมาก  คิดเป็นร๎อยละ  93.33 และมีความรู๎อยูํในระดับปานกลาง  คิดเป็นร๎อยละ  6.67 
โรงเรียนสมณานัมบริหารบุคลากรมีความรู๎กฎระเบียบของโรงเรียนอยูํในระดับดีมาก  คิดเป็นร๎อย
ละ 92.30 และมีความรู๎อยูํในระดับปานกลาง  คิดเป็นร๎อยละ  7.69 โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม  
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บุคลากรมีความรู๎กฎระเบียบของโรงเรียนอยูํในระดับดีมาก คิดเป็นร๎อยละ  90.90 และมีความรู๎อยูํ
ในระดับปานกลาง  คิดเป็นร๎อยละ  9.10 โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรบุคลากรมีความรู๎กฎระเบียบ
ของโรงเรียนอยูํในระดับดีมาก  คิดเป็นร๎อยละ  87.50 และมีความรู๎อยูํในระดับดีมากที่สุด  คิดเป็น
ร๎อยละ 12.50 โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ บุคลากรมีความรู๎กฎระเบียบของโรงเรียนอยูํในระดับดีมาก  
คิดเป็นร๎อยละ  86.66 และมีความรู๎อยูํในระดับปานกลาง  คิดเป็นร๎อยละ  13.34 โรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย บุคลากรมีความรู๎กฎระเบียบของโรงเรียนอยูํในระดับดีมาก  คิดเป็นร๎อยละ  86.66 และมี
ความรู๎อยูํในระดับปานกลางคิดเป็นร๎อยละ  13.34 โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรบุคลากรมีความรู๎
กฎระเบียบของโรงเรียนอยูํในระดับดีมาก  คิดเป็นร๎อยละ  83.33 และมีความรู๎อยูํในระดับปาน
กลางคิดเป็นร๎อยละ16.67 โรงเรียนวัดธรรม าภิรตาราม บุคลากรมีความรู๎กฎระเบียบของโรงเรียน
อยูํในระดับดีมาก  คิดเป็นร๎อยละ73.33 และมีความรู๎อยูํในระดับปานกลางคิดเป็นร๎อยละ  26.67   
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบุคลากรมีความรู๎กฎระเบียบของโรงเรียนอยูํใน
ระดับดีมาก  คิดเป็นร๎อยละ  66.66 และมีความรู๎อยูํในระดับปานกลางคิดเป็นร๎อยละ  33.34 
โรงเรียนวัดราชาธิวาสบุคลากรมีความรู๎กฎระเบียบของโรงเรียนอยูํในระดับดีมาก  คิดเป็นร๎อยละ  
66.66 มีความรู๎อยูํในระดับดีมากที่สุด  คิดเป็นร๎อยละ  22.22 และมีความรู๎อยูํในระดับปานกลาง
คิดเป็นร๎อยละ  11.11 โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรบุคลากรมีความรู๎กฎระเบียบของโรงเรียนอยูํใน
ระดับดีมาก  คิดเป็นร๎อยละ  60.00 มีความรู๎อยูํในระดับดีมากที่สุด  คิดเป็นร๎อยละ  20.00 และมี
ความรู๎อยูํในระดับปานกลางคิดเป็นร๎อยละ 20.00 

 

3.11 คํานิยมที่บุคลากรในโรงเรียนยึดถือปฏิบัติรํวมกันเป็นปกติวิสัย  
ผลการวิเคราะห๑คํานิยมที่บุคลากรในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษายึดถือ

ปฏิบัติรํวมกันเป็นปกติวิสัย ผู๎วิจัยวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยหาคําสถิติร๎อยละ ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล        
ดังแสดงในตารางที่ 4.18 
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ตารางที่ 4.18  คํานิยมที่บุคลากรในโรงเรียนยึดถือปฏิบัติรํวมกันเป็นปกติวิสัย 
 

ลําดับที่ คํานิยมที่ปฏิบัติรํวมกันเป็นปกติวิสัย จํานวน
โรงเรียน 

ร๎อยละ 

1 การทําความเคารพผู๎อาวุโส 14 87.50 
2 การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่และการปฏิบัติงานตาม

ระเบียบราชการ   
12 75.00 

3 การทักทายกันด๎วยการไหว๎ 11 68.75 
4 คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ 11 68.75 
5 การชํวยเหลือเกื้อกูลกันอยํางกัลยาณมิตร 10 62.50 
6 ระบบอาวุโส 6 37.50 

 
จากตารางที่ 4.18 คํานิยมที่บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติรํวมกันเป็นปกติวิสัยสํวนใหญํ

คือ คํานิยมการทําความเคารพผู๎อาวุโส  คิดเป็นร๎อยละ  87.50 รองลงมา  คือ คํานิยมการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน๎าที่และการปฏิบัติงานตามระเบียบราชการ คิดเป็นร๎อยละ 75.00 คํานิยมการไหว๎
ทักทายกัน คิดเป็นร๎อยละ 68.75 คํานิยมคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ คิดเป็นร๎อยละ 
68.75 คํานิยมการชํวยเหลือเกื้อกูลกันอยํางกัลยาณมิตร คิดเป็นร๎อยละ 62.50 และคํานิยมระบบ
อาวุโส คิดเป็นร๎อยละ 37.50  

เมื่อพิจารณาคํานิยมการทําความเคารพผู๎อาวุโสซึ่งบุคลากรปฏิบัติรํวมกันเป็นปกติ
วิสัย เป็นรายโรงเรียน พบวํา บุคลากรของโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรมีคํานิยมแสดงความ
เคารพตํอผู๎อาวุโส  โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรมีคํานิยมผู๎น๎อยให๎ความเคารพผู๎ใหญํ  การแสดงความ
เคารพซึ่งกันและกัน  รุํนพี่เป็นแบบอยํางที่ดีงาม   โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรมีคํานิยมแสดงความ
เคารพผู๎อาวุโส   โรงเรียนวัดราชาธิวาสมีคํานิยมเคารพผู๎อาวุโส  ให๎เกียรติผู๎อาวุโส  คํานิยมความ
เป็นพี่น๎อง เคารพซึ่งกันและกัน  โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนวัดราชผาติการาม  และโรงเรียนสุโขทัย
มีคํานิยมเคารพผู๎อาวุโส และการไหว๎  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีคํานิยม
เคารพผู๎อาวุโสและคํานิยมการแสดงมุทิตาจิตแกํผู๎สูงวัย   โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามมีคํานิยม
เคารพผู๎อาวุโสทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ  การยกยํองผู๎บริหาร  โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณมีคํานิยมการ
เคารพผู๎อาวุโสและความเป็นกัลยาณมิตร  โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมมีคํานิยมการเคารพ              
ผู๎อาวุโสและเคารพความคิดซึ่งกันและกัน  โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามมีคํานิยมการเคารพ           
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ผู๎อาวุโส   โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยและโรงเรียนโยธินบูรณะมีคํานิยมการแสดงเคารพผู๎อาวุโส  
การให๎เกียรติกันและการนอบน๎อม 

เมื่อพิจารณาคํานิยมการปฏิบัติงานตามระเบียบราชการและตามบทบาทหน๎าที่ของ
บุคลากรเป็นรายโรงเรียน พบวํา โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรมีคํานิยมปฏิบัติงานตามบทบาท
หน๎าที ่โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรมีคํานิยมการเคารพสิทธิหน๎าที่ของตน  ปฏิบัติตามกฏระเบียบของ
ราชการและของโรงเรียนที่ชํวยกันคิดและตั้งขึ้นมา  โรงเรียนวัดราชาธิวาสมีคํานิยมผู๎มี
ความสามารถ  ผู๎นํา  รู๎หน๎าที่  และเคารพสิทธิของผู๎อ่ืน  โรงเรียนราชินีบนมีคํานิยมการทํางาน
รํวมกันอยํางเป็นระบบ  มีกฏระเบียบ  และมีวินัยในการทํางาน   โรงเรียนวัดราชผาติการาม
บุคลากรมีคํานิยมระเบียบวินัยและการปฏิบัติงานตามหน๎าที่  โรงเรียนสุโขทัยมีบุคลากรทํางาน
รํวมกันเป็นทีม  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  บุคลากรมีคํานิยม การปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน๎าที่ของตนเอง  โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามมีคํานิยมความรํวมมือกันทํางาน  
โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณมีคํานิยมความรับผิดชอบในหน๎าที่   โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามมีคํานิยม
การลงเวลาปฏิบัติงาน โรงเรียนวัดสมณานัมบริหารมีคํานิยมความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน๎าที่  
ความซื่อสัตย๑สุจริต และโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยบุคลากรมีคํานิยมการทํางานตามคําสั่ง  

เมื่อพิจารณาคํานิยมการทักทายกันด๎วยการไหว๎ของบุคลากรเป็นรายโรงเรียน พบวํา 
โรงเรียนที่บุคลากรมีคํานิยมทักทายกันด๎วยการไหว๎เมื่อพบหน๎ากัน ได๎แกํ โรงเรียนมัธยมวัด
เบญจมบพิตร  โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร  โรงเรียนราชินีบน  โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ  โรงเรียนวัด
ประชาระบือธรรม  โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม  โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร  โรงเรียนสุโขทัย  
โรงเรียนวัดราชผาติการาม  สํวนโรงเรียนวัดราชาธิวาสมีคํานิยมไปลามาไหว๎  ยิ้มแย๎มแจํมใสและ
ไหว๎ผู๎อาวุโสทุกเช๎าและกํอนกลับบ๎าน   โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามมีคํานิยมไปลามาไหว๎บุคคล
ที่สูงวัยกวํา  

 เมื่อพิจารณาคํานิยมการปฏิบัติงานตามระเบียบราชการและตามบทบาทหน๎าที่ของ
บุคลากรเป็นรายโรงเรียน พบวํา  บุคลากรโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรมีคํานิยมปฏิบัติตนอยูํ
ในพรหมวิหาร ฆราวาสธรรม เมตตาตํอศิษย๑ สัมมาคารวะ กตัญ๒ูรู๎คุณ โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรมี
คํานิยมรักษาวินัย ซื่อสัตย๑สุจริต มีความรับผิดชอบและอยูํอยํางพอเพียง  โรงเรียนวัดราชาธิวาสมี 
คํานิยมการสัมมาคารวะ  เมตตากรุณาและมีความสุขทางใจ   โรงเรียนราชินีบนมีคํานิยมความ
อํอนน๎อมถํอมตน มีสัมมาคา รวะ มีคุณธรรม  และมารยาท  โรงเรียนวัดราชผาติการามมีคํานิยม
เรื่องมารยาท  โรงเรียนสุโขทัยมีคํานิยมเรื่องการตรงตํอเวลา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาและโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามมีคํานิยมเรื่องความเสียสละเพื่อสํวนรวมและมี
ความรับผิดชอบ   โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามมีคํานิยมเรื่องสัมมาคารวะและความรับผิดชอบ  
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โรงเรียนวัดสมณานัมบริหารมีคํานิยมเรื่องความซื่อสัตย๑สุจริต  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยมีคํานิยม
เรื่องความกตัญ๒ู ความอํอนน๎อมถํอมตนและความมีระเบียบวินัย 

เมื่อพิจารณาคํานิยมด๎านความชํวยเหลือเก้ือกูลกันอยํางกัลยาณมิตรภายในโรงเรียน  
พบวํา  โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรมีคํานิยมการอยูํรํวมกันอยํางกัลยาณมิตร  โรงเรียนวัด
จันทร๑สโมสรมีคํานิยมการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  เป็นกัลยาณมิตรตํอกัน  ความมีน้ําใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผํตํอผู๎รํวมงาน  การอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข  ให๎เกียรติซึ่งกันและกัน   โรงเรียนวัด
ราชาธิวาสมีคํานิยมความรักสามัคคี  การชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  การอยูํรํวมฉันท๑พี่น๎องและเป็น
ครอบครัวเดียวกัน   โรงเรียนวัดราชผาภิรติการามมีคํานิยมความเอ้ืออาทร  โรงเรียนสุโขทัยมี
คํานิยมเรื่องความสามัคคี  ชํวยเหลือเก้ือกูลกันโดยไมํแบํงแยก  รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน  
โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามมีคํานิยมการอยูํรํวมกันแบบกัลยาณมิตร  การพึ่งพาอาศัยกัน  
ชํวยเหลือกัน  และความสามัคคี   โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรและโรงเรียนวัดน๎อยนพคุณมีคํานิยม
เรื่องความสามัคคี  ความเอื้อเฟื้อชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  โรงเรียนวัดธรรมาภิรติการามมีคํานิยม
เรื่องความมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผํแบํงปัน  เอื้ออาทรตํอเพื่อนรํวมงาน  การอยูํรํวมกันอยํางมี
ความสุข และโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยมีคํานิยมเรื่องความอะลุํมอลํวยกัน  

สําหรับคํานิยมด๎านระบบอาวุโสของบุคลากร  พบวํา โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร  
โรงเรียนวัดราชผาติการาม  โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  โรงเรียนวัดราชาธิวาส  โรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย และโรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม ยึดถือระบบอาวุโสและปฏิบัติเป็นปกติวิสัย 

เมื่อพิจารณาคํานิยมด๎านอ่ืนๆ  ของบุคลากรในโรงเรียนที่ยึดถือปฏิบัติเป็นปกติวิสัย  
พบวํา คํานิยมที่บุคลากรยึดถือปฏิบัติมีความหลากหลายแตกตํางกัน ผู๎วิจัยสังเคราะห๑และสรุป
นําเสนอเป็นเชิงพรรณนา ดังนี้  

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร มีคํานิยมการสักการะพระพุทธชินราชและพระพุทธเจ๎า
หลวง  อบรมสั่งสอนผู๎เรียนเชํนเดียวกับบุตรของตนเอง  โรงเรีนวัดจันทร๑สโมสร  มีคํานิยมความ
รํวมมือ อุทิศเวลาให๎กับราชการและนักเรียน  ทุํมเทให๎กับนักเรียนเต็มความสามารถ  โรงเรียนวัด
เบญจมบพิตร มีคํานิยมยกยํองคนดีและรักความเป็นไทย  โรงเรียนวัดราชาธิวาสมีคํานิยมยกยํอง
คนดี คนเสียสละ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  ความสัมพันธ๑ระหวํางครูเกษียณกับครูปัจจุบันในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน  โรงเรียนราชินีบนมีคํานิยมอนุรักษ๑วัฒนธรรมไทย อนุรักษ๑การใช๎ผ๎าไทย  การ
แตํงกายด๎วยชุดผ๎าไทยทุกวันจันทร๑  อนุรักษ๑ของไทย  ดํารงความเป็นกุลสตรีของราชินีบน  คํานิยม
สีประจําวันและพิธีการงานวันสําคัญของโรงเรียน โรงเรียนวัดราชผาติการาม มีคํานิยมการทํางาน
วันนี้ให๎ดีที่สุด  โรงเรียนวัดสุโขทัยมีคํานิยมการรับประทานอาหารรํวมกันของบุคลากร  การ
รับประทานอาหารไทย  และเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม  มีคํานิยมการเลี้ยง
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สํงบุคลากรที่ย๎ายและเลี้ยงสํงบุคลากร  โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร มีคํานิยการแตํงกายและการทํา
โรงเรียนให๎เป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎   โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ  มีคํานิยมรักองค๑กร  รํวมมือรํวมใจ
กันทําให๎งานสําเร็จลุลํวงด๎วยดี  ยิ้มแย๎มแจํมใส  ต๎อนรับด๎วยไมตรี  พูดจาไพเราะ  พอใจสนทนา  
สงเคราะห๑เอื้อเฟื้อ  โรงเรียนเหมือนบ๎าน  หลากหลายความคิดและความรู๎สํวนบุคคล  โรงเรียนวัด
ประชาระบือธรรม  มีคํานิยมไทย   โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามมีคํานิยมการแตํงกาย ผ๎าไทย รัก
ชาติ รักความเป็นไทย รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย   โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร  มีคํานิยม
ประหยัดและใช๎ชีวิตแบบพอเพียง  อนุรักษ๑ผ๎าไทยทุกวันศุกร๑  เคารพนับถือบุคคลดีมีคุณธรรม   
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยมีคํานิยม  ความจงรักภักดีแดํล๎นเกล๎ารัชกาลที่  6 ยึดมั่นในสถาบันหลัก
ของชาติ พระบรมราโชวาทรัชกาลที่ 6 ความเป็นวชิราวุธ  การขึ้นหอประชุมตอนเช๎า เพื่อสวดมนต๑
รํวมกับนักเรียน จิตสํานึกการทํางานและการเข๎ารํวมกิจกรรมทางโรงเรียนอยํางพร๎อมเพียง 

 

 3.12 ทุนทางสังคมด๎านอ่ืนๆ   
ผลการวิเคราะห๑ทุนทางสังคมด๎านอ่ืนๆ ในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา 

คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาเขตดุสิต พบวํา โรงเรียนมีทุนทาง
สังคมอื่นๆ อยูํในระดับมาก  ผู๎วิจัยวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยจําแนกออกเป็นด๎านทุนมนุษย๑ ทุนสถาบัน 
ทุนภูมิปัญญา และทุนวัฒนธรรม ดังแสดงในตารางที่ 4.19  
 

ตารางที่ 4.19 ทุนทางสังคมด๎านทุนมนุษย๑  ทุนสถาบัน  ทุนภูมิปัญญา  และทุนวัฒนธรรมใน
โรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา   

 

ลําดับที่ ทุนทางสังคมในโรงเรียน จํานวนโรงเรียน ร๎อยละ 
1 ทุนมนุษย๑  15 93.75 
2 ทุนสถาบัน 8 50.00 
3 ทุนภูมิปัญญา 5 31.25 
4 ทุนวัฒนธรรม 4 25.00 

 
จากตารางที่ 4.19  ทุนทางสังคมด๎านอ่ืนๆ  ในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา  พบวํา 

ทุนทางสังคมสํวนใหญํในโรงเรียนเป็นทุนมนุษย๑  คิดเป็นร๎อยละ  93.75 ทุนสถาบัน คิดเป็นร๎อยละ  
50.00 ทุนภูมิปัญญา คิดเป็นร๎อยละ 31.25 และทุนวัฒนธรรม คิดเป็นร๎อยละ 25.00   
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เมื่อพิจารณาทุนทางสังคมด๎านทุนมนุษย๑ ทุนสถาบัน ทุนภูมิปัญญา  และทุนวัฒนธรรม   
เป็นรายโรงเรียน พบวํา   

3.12.1 ทุนทางสังคมด๎านทุนมนุษย๑ พบวํา  
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรมีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถ  มีความ

ศรัทธา ความรักความสามัคคี ความเมตตาตํอผู๎เรียน มีทุนการศึกษาจากวัด  สถานที่ราชการ  และ
เอกชน  สํวนโรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรมีบุคลากรที่เสียสละ  อุทิศเวลาเพื่อสํวนรวม  มีจิตสาธารณะ  
เอื้อเฟื้อเผื่อแผํและเอ้ืออาทร  พึ่งพาอาศัยกัน  มีความเป็นกัลยาณมิตรตํอเพื่อนรํวมงาน  มีจิตรํวม
สร๎างสามัคคีในหมูํคณะ  และครูเป็นท่ีเคารพนับถือของผู๎ปกครองและคนในชุมชน  บุคลากรมี
ความสุขในการทํางาน  มีความสามารถด๎านศิลปะ  ดนตรี กีฬาและอาคารสถานที่   โรงเรียนวัด
เบญจมบพิตรมีบุคลากรอยูํกันอยํางพี่น๎องและเป็นกันเอง  โรงเรียนวัดราชาธิวาส  มีครูและ
บุคลากรรักสามัคคีกันมาก  มีเงินบริจาคจากการเคหะแหํงชาติ  สํานักงานสลากกินแบํงรัฐบาล   
การปิโตรเลี่ยมแหํงประเทศไทย  พระสงฆ๑วัดราชาธิวาสให๎การสนับสนุนโรงเรียน   ชุมชนโดยรอบ
ให๎ความรํวมมือกับกิจกรรมของโรงเรียน  โรงเรียนราชินีบนมีการสํงเสริมบุคลากรให๎เรียนตํอใน
ระดับปริญญาโท  เอก และศึกษาดูงานตํางประเทศ  สังคมภายนอกศรัทธา  นิยมชมชอบและให๎
เกียรติ บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและมีกิริยามารยาท   โรงเรียนวัดราชผาติการามมีบุคลากรที่
มีความรักความสามัคคี   โรงเรียนสุโขทัยบุคลากรรักความสงบ  อยูํกันอยํางมีระบบ  มีความรัก
ความสามัคคี  ชํวยเหลือกัน  และมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดี   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  มีความเอ้ืออาทรชํวยเหลือเกื้อกูลกันและกันฉันท๑ญาติพี่น๎อง  ครอบครัว
นักเรียนอบอํุนและมีฐานะดี   โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามบุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรม  
โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม  มีมูลนิธิ โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร  บุคลากรมีความรัก  ความผูกพัน
และเคารพซึ่งกันและกัน   โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ  มีความรักความสามัคคีปรองดองเหมือนพี่น๎อง  
และมีความเป็นกัลยาณมิตร  โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม  คณะครูเป็นผู๎มีความรับผิดชอบในการ
ทํางาน ต้ังใจอบรมสั่งสอนนักเรียน  เป็นที่นับถือของผู๎ปกครอง  และได๎รับการยอมรับจากโรงเรียน
อ่ืนๆ  ในสํานักงานเขตดุสิตวําบุคลากรมีความสามารถ  ครู/อาจารย๑เชื่อฟังผู๎บริหารเพราะเป็น
ข๎าราชการ  มีความพร๎อมเรื่องอาหารอุปโภคบริโภคและสาธารณูปโภค  โรงเรียนวัดสมณานัม
บริหารมีบุคลากรสามัคคี การลีลาศเพื่อสุขภาพ เต๎นแอโรบิค และสังสรรค๑ในโอกาสตํางๆ  โรงเรียน
วชิราวุธวิทยาลัยมีการสั่งสมคุณงามความดีจากอดีตถึงปัจจุบัน 
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3.12.2 ทุนทางสังคมด๎านทุนสถาบัน พบวํา   
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรมีวัดเบญจมบพิตร  ตึกพระพุทธเจ๎าหลวง  

บุคลากรรักและเชิดชูสถาบัน   โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรรักองค๑กร  โรงเรียนวัดราชาธิวาสมีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับจากชุมชนเรื่องการดูแลนักเรียนเป็นอยํางดี   โรงเรียนราชินีบนเป็นโรงเรียนเกํา แกํ มี
ชื่อเสียงในอดีต และยังคงดํารงความมีชื่อเสียง ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ๑จนถึงปัจจุบัน  
โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามบุคลากรรู๎สึกวําโรงเรียนเป็นบ๎านหลังที่สอง  ได๎รับความชํวยเหลือ
อยํางดีจากหนํวยงานรัฐบาล  เอกชน วัด และชุมชน  โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรมีวัดเทวราชกุญชร
ให๎การอุปถัมภ๑ตํอเนื่อง   โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม  มีวัดธรรมาภิรตาราม  ตลาดบริเวณรอบ
โรงเรียน  มีสหกรณ๑โรงเรียนและอยํูในทําเลที่การเดินทางสะดวก   โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเป็น
โรงเรียนหลวง  (มหาดเล็กหลวงรัชกาลที่  6 ถึงปัจจุบัน) มีสถานที่พักอาศัยและบรรยากาศภายใน
โรงเรียนสวยงาม มีสวัสดิการตํางๆ ดี  

3.12.3 ทุนทางสังคมด๎านทุนภูมิปัญญา พบวํา  
โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสรมีทุนภูมิปัญญาด๎านเทคโนโลยีและความสามารถ

เฉพาะด๎านของบุคลากร   โรงเรียนวัดราธิวาสและโรงเรียนสุโขทัยมีบุคลากรที่มีความสามารถ
เฉพาะด๎าน  โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามมีภูมิปัญญาจากผู๎อาวุโส  บุคลากรในโรงเรียนมีความรู๎
ความ  สามารถและให๎ความรํวมมือ  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  มีองค๑ความรู๎ที่สํงผํานกันมา
ยาวนานต้ังแตํรัชกาลที่  6 และตั้งแตํกํอต้ังโรงเรียน  มีแนวการจัดการเรียนการสอนแบบ  public 
school 

3.12.4 ทุนทางสังคมด๎านทุนวัฒนธรรม พบวํา 
โรงเรียนวัดราชาธิวาส  ปลูกฝังซึมซับความเป็น ลูกราชามีสัมมาคารวะ  

โรงเรียนราชินีบนมีวัฒนธรรมการแตํงกายอยํางไทย  มีการอุปโภคและบริโภค  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีวัฒนธรรมการประชุมปรึกษาหารือ 

 

4. ลักษณะทุนทางมนุษย์ของผู้ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม   
ลักษณะทุนทางมนุษย๑ของผู๎ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม ผลการประเมินตนเองของ

ครู/อาจารย๑โรงเรียน พบวํา ลักษณะทุนทางมนุษย๑ของผู๎ตอบแบบบันทึกทุนมากที่สุดเป็นลําดับ
แรก คือ ความรู๎สึกสุขใจในการให๎ความชํวยเหลือคนอ่ืน  ( X = 8.91) รองลงมา คือ ความสุขสด
ชื่นกับครอบครัว ( X = 8.84) และรู๎สึกน๎อยเนื้อตํ่าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นรอบตัว มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด 
( X = 4.40)  
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เมื่อพิจารณาภาพโดยรวมพบวํา ลักษณะทุนทางมนุษย๑ในตนของผู๎ตอบแบบบันทึก
ทุนทางสังคมอยูํในเกณฑ๑ระดับมาก ( X = 7.87) รายละเอียดดังตารางที่ 4.20 

 

ตารางที่ 4.20 ลักษณะทุนทางมนุษย๑ของผู๎ตอบแบบศึกษาทุนทางสังคม  
 

ลําดับ
ท่ี 

ลักษณะทุนทางมนุษย๑ ระดับการประเมิน 

X  S.D. แปลผล 
1 มีสุขภาพรํางกายสมบูรณ๑แข็งแรง 8.00 1.395 มาก 
2 เอาใจใสํในการตรวจสุขภาพรํางกายประจําปี 7.48 2.296 มาก 
3 พิถีพิถันในการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน๑  7.69 1.912 มาก 
4 การออกกําลังกายอยํางสม่ําเสมอ 6.13 2.327 ปานกลาง 
5 การทํางานอยํางมีความสุข 8.13 1.520 มาก 
6 ความสุขสดชื่นกับครอบครัว 8.84 1.374 มากที่สุด 
7 ความสนุกสนานกับเพื่อนรํวมงาน 8.51 1.348 มากที่สุด 
8 ดําเนินชีวิตประจําวันอยํางมีความสุข 8.70 1.306 มากที่สุด 
9 มีความคิดเชิงบวกและมองโลกในแงํดี 8.66 1.334 มากที่สุด 
10 สามารถควบคุมอารมณ๑ความโกรธ 8.11 1.384 มาก 
11 สามารถควบคุมอาการวิตกกังวลหรือหวาดกลัว 7.84 1.552 มาก 
12 รู๎สึกน๎อยเนื้อตํ่าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นรอบตัว 4.40 3.110 น๎อย 
13 ความรู๎สึกชื่นชอบกิจกรรมบันเทิง 8.04 1.859 มาก 
14 ความสามารถสร๎างความบันเทิงและอารมณ๑ขันให๎ผู๎อื่น 7.29 1.857 มาก 
15 ความรู๎สึกมั่นคงปลอดภัยในอาชีพการงาน 8.67 1.628 มากที่สุด 
16 ความรู๎สึกชื่นชอบกับการเข๎ารํวมกิจกรรมทางสังคม 8.05 1.370 มาก 
17 ความสามารถในการทําตัวเป็นกลาง 8.24 1.551 มากที่สุด 
18 ความรู๎สึกสุขใจในการให๎ความชํวยเหลือคนอ่ืน 8.91 1.387 มากที่สุด 

                                                             รวม 7.87 - มาก 
 

จากตารางที่ 4.20 ลักษณะทุนมนุษย๑ของผู๎ตอบแบบศึกษาทุนทางสังคม พบวํา อยูํใน
เกณฑ๑ระดับมากที่สุดมีจํานวน 7 ข๎อ  โดยเรียงลําดับดังนี้ ความรู๎สึกสุขใจในการให๎ความ
ชํวยเหลือคนอ่ืน ( X = 8.91) ความสุขสดชื่นกับครอบครัว ( X = 8.84) ดําเนินชีวิตประจําวัน
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อยํางมีความสุข ( X = 8.70)  ความรู๎สึกมั่นคงปลอดภัยในอาชีพการงาน ( X = 8.67) มีความคิด
เชิงบวกและมองโลกในแงํดี ( X = 8.66) ความสนุกสนานกับเพื่อนรํวมงาน ( X = 8.51)  
ความสามารถในการทําตัวเป็นกลาง ( X = 8.24) 

สําหรับข๎อที่อยูํในเกณฑ๑ระดับมาก มี 9 ข๎อ เรียงลําดับดังนี้ คือ การทํางานอยํางมี
ความสุข ( X = 8.13) สามารถควบคุมอารมณ๑ความโกรธ ( X = 8.11) ความรู๎สึกชื่นชอบกับการ
เข๎ารํวมกิจกรรมทางสังคม ( X = 8.05)  ความรู๎สึกชื่นชอบกิจกรรมบันเทิง ( X = 8.04) มีสุขภาพ
รํางกายสมบูรณ๑แข็งแรง ( X = 8.00)สามารถควบคุมอาการวิตกกังวลหรือหวาดกลัว ( X = 7.84) 
พิถีพิถันในการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน๑ ( X = 7.69) เอาใจใสํในการตรวจสุขภาพ
รํางกายประจําปี ( X = 7.48) และความสามารถสร๎างความบันเทิงและอารมณ๑ขันให๎ผู๎อื่น ( X = 
7.29) 

สํวนข๎อที่อยูํในเกณฑ๑ระดับปานกลางมีเพียงข๎อเดียว คือ การออกกําลังกายอยําง
สม่ําเสมอ ( X = 6.13) และข๎อที่อยูํในเกณฑ๑ระดับน๎อยมีเพียงข๎อเดียว คือ รู๎สึกน๎อยเนื้อตํ่าใจกับ
เรื่องที่เกิดขึ้นรอบตัว ( X = 4.40)  

 
5. ลักษณะทุนทางมนุษย์ของครู/อาจารย์โรงเรียนเขตพื้นท่ีให้บริการ

การศึกษา 
ลักษณะทุนมนุษย๑ของครู/อาจารย๑โรงเรียนเขตพื้นที่ให๎บริการการศึกษา พบวํา มีอยูํ

ในระดับมาก ( X =4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ลักษณะทุนมนุษย๑ ที่มีมากที่สุด  คือ 

ความ เป็นผู๎มีความ ซื่อสัตย๑สุจริต  ( X =4.25) และความเป็นผู๎มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
( X = 4.23) สํวนทุนมนุษย๑ที่มีอยูํในระดับน๎อย คือ ความเป็นผู๎มีสุขภาพรํางกายสมบูรณ๑แข็งแรง 
( X = 3.66) นอกนั้นอยูํในเกณฑ๑ระดับมากทุกข๎อ รายละเอียดดังตารางที่ 4.21 
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ตารางที่ 4.21 ลักษณะทุนทางมนุษย๑ของครู/อาจารย๑ในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา    
 

ลําดับ
ท่ี 

ลักษณะทุนทางมนุษย๑ ระดับการประเมิน 

X  S.D. แปลผล 
1  ความเป็นผู๎มีสุขภาพรํางกายสมบูรณ๑แข็งแรง 3.66 .808 มาก 
2 ความเป็นผู๎มีสุขภาพจิตดี 3.88 .795 มาก 
 3 ความเป็นผู๎มีจิตอาสาทําประโยชน๑แกํสาธารณะ 3.88 .795 มาก 
 4 ความเป็นผู๎มีจิตใจเมตตา กรุณา เอ้ืออาทร 4.07 .803 มาก 
 5 ความเป็นผู๎มีความซื่อสัตย๑สุจริต 4.25 .785 มากที่สุด 
 6 ความเป็นผู๎มีวินัยเครํงครัด 3.88 .834 มาก 
 7 ความเป็นผู๎มีสติปัญญาในการทํางาน 4.07 .756 มาก 
8 ความสามารถในการนําความรู๎มาประยุกต๑ใช๎งาน 3.98 .759 มาก 
9 ความสามารถในการตัดสินใจแก๎ไขปัญหาของตน 3.96 .781 มาก 
10 เป็นผู๎มีความรู๎กฎหมาย กติกา ระเบียบของโรงเรียน 4.05 .816 มาก 
11 ความสามารถในการเป็นผู๎เรียนรู๎ตลอดชีวิต 4.04 .832 มาก 
12 ความสามารถในการพิจารณาข๎อมูลกํอนเชื่อถือ 3.91 .803 มาก 
13 ความเป็นผู๎ปฏิบัติตามกฎ กติกา ของโรงเรียน 4.06 .842 มาก 
14 ให๎ความสําคัญในการปรึกษาหารือแก๎ปัญหาการ

ทํางานด๎วยสันติวิธี 
4.08 .810 มาก 

 15 ความประนีประนอม ยอมรับซึ่งกันและกัน 4.10 .788 มาก 
 16 ความเป็นผู๎มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 4.23 .875 มากที่สุด 

 รวม 4.00 - มาก 
 
จากตารางที่ 4.21 ลักษณะทุนมนุษย๑ของครู/อาจารย๑โรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา

มากที่สุดมี 2 ข๎อ คือ ความเป็นผู๎มีความซื่อสัตย๑สุจริต  ( X = 4.25) และความเป็นผู๎มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู ( X = 4.23) 

สําหรับข๎อที่อยูํในเกณฑ๑ระดับมากเป็นลําดับแรก คือ ความประนีประนอมยอมรับซึ่งกัน
และกัน ( X = 4.10) รองลงมาตามลําดับ คือ การให๎ความสําคัญในการปรึกษาหารือแก๎ปัญหา
การทํางานด๎วยสันติวิธี ( X = 4.08) ความเป็นผู๎มีจิตใจเมตตา กรุณาเอื้ออาทร ( X = 4.07) 
ความเป็นผู๎มีสติปัญญาในการทํางาน  ( X = 4.07) ความเป็นผู๎ปฏิบัติตามกฎ กติกาของโรงเรียน
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( X = 4.06) ความเป็นผู๎มีความรู๎กฎหมาย กติกา ระเบียบของโรงเรียน  ( X = 4.05) 
ความสามารถในการเป็นผู๎เรียนตลอดชีวิต ( X = 4.04) ความสามารถในการนําความรู๎มา
ประยุกต๑ใช๎งาน ( X = 3.98) ความสามารถในการพิจารณาข๎อมูลกํอนเชื่อถือ ( X = 3.91) ความ
เป็นผู๎มีสุขภาพจิตดี  ( X = 3.88) ความเป็นผู๎มีจิตอาสาทําประโยชน๑แกํสาธารณะ ( X = 3.88) 
ความเป็นผู๎มีวินัยเครํงครัด  ( X = 3.88) และข๎อที่อยูํในเกณฑ๑มากเป็นลําดับสุดท๎ายคือ ความ
เป็นผู๎มีสุขภาพรํางกายสมบูรณ๑แข็งแรง ( X = 3.66) 
 

6. ลักษณะทุนวัฒนธรรมของครู /อาจารย์โรงเรียนเขตพื้นท่ีให้บริการ
การศึกษา 

ลักษณะทุนทางวัฒนธรรมของครู/อาจารย๑ในโรงเรียน พบวํา ลักษณะทุนทางวัฒนธรรม 
มากที่สุดเป็นลําดับแรก คือ ครู/อาจารย๑รํวมกันยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย๑เป็นประมุข ( X = 4.53)  สํวนข๎อที่อยูํในเกณฑ๑ระดับน๎อย คือ มีความเชื่อถือ
ไว๎วางใจกันและกันมี ( X = 3.94)  

เมื่อพิจารณาโดยรวม  พบวํา ลักษณะทุนทางวัฒนธรรมของสมาชิกในโรงเรียนอยูํใน
เกณฑ๑ระดับมาก ( X = 4.19) รายละเอียดดังตารางที่ 4.22 
 

ตารางที่ 4.22  ลักษณะทุนทางวัฒนธรรมของครู/อาจารย๑ในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา 
 

ลําดับ
ท่ี 

ลักษณะทุนวัฒนธรรม ระดับการประเมิน 

X  S.D. แปลผล 
1  มีความเชื่อถือไว๎วางใจกันและกัน 3.94 .775 มาก 
2 มีกิริยามารยาทเหมาะสมเป็นแบบอยํางความเป็นไทย 4.11 .730 มาก 
3 มีความเอ้ือเฟื้อ แบํงปัน ชํวยเหลือกันและกัน 4.17 ..761 มาก 
4 มีการสืบทอดความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 4.08 .763 มาก 
5  ความมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู 4.13 .796 มาก 
 6 ความมีจิตรํวมสร๎างสามัคคีในหมูํคณะ 4.15 .789 มาก 
7 มีความเสียสละ อุทิศเวลาสํวนตนเพื่อสํวนรวม 4.01 .658 มาก 
8 ยึดมั่นและปฏิบัติตนอยูํในบรรทัดฐานของโรงเรียน 4.07 .717 มาก 
 9 มีการแสดงความเคารพตํอผู๎อาวุโส 4.42 .688 มากที่สุด 
10 รํวมกันอนุรักษ๑แตํงกายด๎วยผ๎าไทย 3.89 .907 มาก 
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ตารางที่ 4.22 (ตํอ) 
ลําดับ

ท่ี 
ลักษณะทุนวัฒนธรรม ระดับการประเมิน 

X  S.D. แปลผล 
11 รํวมกันยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย๑เป็นประมุข 
4.53 .715 มากที่สุด 

12 รํวมใจกันผนึกกําลังพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 4.28 .705 มากที่สุด 
13 รํวมกันอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย 4.30 .701 มากที่สุด 
14 มีความชื่นชมและศรัทธาในคุณคําของวัฒนธรรมไทย 4.37 .689 มากที่สุด 
15 รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักด์ิศรีแหํงวิชาชีพ 4.44 .700 มากที่สุด 
                                                             รวม 4.19 - มาก 

 
จากตารางที่ 4.22  ลักษณะทุนวัฒนธรรมอยูํในเกณฑ๑ระดับมากท่ีสุด มี 6 ข๎อ เรียง 

ลําดับ  คือ รํวมกันยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑เป็น
ประมุข ( X = 4.53) รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักด์ิศรีแหํงวิชาชีพ ( X = 4.44) มีการแสดงความ
เคารพตํอผู๎อาวุโส ( X = 4.42) มีความชื่นชมและศรัทธาในคุณคําของวัฒนธรรมไทย ( X = 
4.37) รํวมกันอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ( X = 4.30)  และรํวมใ จกันผนึกกําลัง
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ( X = 4.28) 

สํวนข๎อที่อยูํในเกณฑ๑ระดับมากเป็นลําดับแรก คือ มีความเอื้อเฟื้อแบํงปันชํวยเหลือกัน
และกัน ( X = 4.17) ความมีจิตรํวมสร๎างสามัคคีในหมูํคณะ ( X = 4.15) ความมีบุคลิกภาพ
เหมาะสมกับความเป็นครู ( X = 4.13) มีกิริยามารยาทเหมาะสมเป็นแบบอยํางความเป็นไทย
( X = 4.11) มีการสืบทอดความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ( X = 4.08)  ยึดมั่นและปฏิบัติตน
อยูํในบรรทัดฐานของโรงเรียน ( X = 4.07)  มีความเสียสละอุทิศเวลาสํวนตนเพื่อสํวนรวม ( X = 
4.01) และมีความเชื่อถือไว๎วางใจกันและกัน ( X = 3.94) 
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7. ลักษณะทุนทางภูมิปัญญาของครู/อาจารย์ในโรงเรียนเขตพื้นท่ี
บริการการศึกษา 

ลักษณะทุนทางภูมิปัญญาของครู/อาจารย๑ในโรงเรียน พบวํา ทุนภูมิปัญญาของครู/
อาจารย๑ในโรงเรียนโดยรวม อยูํในเกณฑ๑ระดับมาก ( X  = 3.90) รายละเอียดดังตารางที่ 4.23 
 

ตารางที่ 4.23  ลักษณะทุนภูมิปัญญาของครู/อาจารย๑ในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา    
 

ลําดับ
ท่ี 

ลักษณะทุนทางภูมิปัญญา ระดับการประเมิน 

X  S.D. แปลผล 
 1 มีองค๑ความรู๎และภูมิปัญญาเฉพาะบุคคล 4.09 .711 มาก 
  2 มีฐานข๎อมูล ขําวสาร และสารสนเทศของตน 3.89 .719 มาก 
3 มีประสบการณ๑และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 4.13 .686 มาก 
4 แสวงหาความรู๎ใหมํ ๆ ให๎ตนเอง 4.11 .709 มาก 
5 มีวิธีการสร๎างสรรค๑สังคมในโรงเรียนให๎เกิดความเจริญ

ยั่งยืน 
4.06 .725 มาก 

6 มีกระบวนการนําสิ่งที่มีอยูํตามธรรมชาติมาใช๎พัฒนา
งานให๎เกิดประโยชน๑อยํางค๎ุมคํา 

3.92 .755 มาก 

7 มีความรู๎แฝงอยูํในกระบวนการทํางานของตนเอง 4.00 .720 มาก 
8 มีการเผยแพรํความรู๎ด๎วยการจัดทําเป็นเอกสาร 

สิ่งพิมพ๑ หนังสือ ตํารา 
3.61 .891 มาก 

9 มีวิธีการแลกเปลี่ยนสิ่งที่มีอยูํในธรรมชาติระหวํางกัน 3.69 .813 มาก 
10 มีความเชื่อถือในองค๑ความรู๎และภูมิปัญญา                   

ของเพื่อนรํวมงาน 
3.92 .782 มาก 

11 มีการศึกษาอบรมเพิ่มเติมอยํางตํอเนื่อง 4.01 .788 มาก 
12 มีความเชื่อในความรู๎ฝังลึกเฉพาะตน 3.80 .806 มาก 
13 มีความรู๎ฝังลึกในกฎ กติกา ข๎อบังคับ ระเบียบ                

ของโรงเรียน 
4.04 .756 มาก 

14 สามารถสร๎างผลงานที่แสดงถึงการค๎นพบ 3.66 .826 มาก 
15 มีความสามารถในการสร๎างสรรค๑สิ่งประดิษฐ๑ใหมํ  ๆ 3.62 .848 มาก 

                                                             รวม 3.90 - มาก 
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จากตารางที่ 4.23  ลักษณะทุนภูมิปัญญาของครู /อาจารย๑โรงเรียนเขตพื้นที่ให๎บริการ
การศึกษา พบวํา อยูํในเกณฑ๑ระดับมากทุกข๎อ เรียงลําดับดังนี้ คือ มีประสบการณ๑และความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ  ( X = 4.13) แสวงหาความรู๎ใหมํๆ ให๎ตนเอง ( X = 4.11) มีองค๑ความรู๎และ
ภูมิปัญญาเฉพาะบุคคล ( X = 4.09) มีวิธีการสร๎างสรรค๑สังคมในโรงเรียนให๎เกิดความเจริญยั่งยืน 
( X = 4.06) มีความรู๎ฝังลึกในกฎ กติกา ข๎อบังคับ ระเบียบของโรงเรียน  ( X = 4.04) มีการศึกษา
อบรมเพิ่มเติมอยํางตํอเนื่อง ( X = 4.01) มีความรู๎แฝงอยูํในกระบวนการทํางานของตนเอง ( X = 
4.00) มีกระบวนการนําสิ่งที่มีอยูํตามธรรมชาติมาใช๎พัฒนางานให๎เกิดประโยชน๑อยํางค๎ุมคํา 
( X = 3.92) มีความเชื่อในความรู๎ฝังลึกเฉพาะตน  ( X = 3.80) มีวิธีการแลกเปลี่ยนสิ่งที่มีอยูํใน
ธรรมชาติระหวํางกัน ( X = 3.69) สามารถสร๎างผลงานที่แสดงถึงการค๎นพบ ( X = 3.66) มี
ความสามารถในการสร๎างสรรค๑สิ่งประดิษฐ๑ใหมํๆ ( X = 3.62) ข๎อที่พบวํามากเป็นลําดับสุดท๎าย 
คือ มีการเผยแพรํความรู๎ด๎วยการจัดทําเป็นเอกสาร สิ่งพิมพ๑ หนังสือ ตํารา ( X = 3.61) 
 

8. ข้อเสนอการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทุนทางสังคมโรงเรียนเขต
พื้นที่บริการการศึกษา 

ผลการวิเคราะห๑ข๎อเสนอการอนุรักษ๑ ฟื้นฟู และพัฒนาทุนทางสังคมโรงเรียนเขตพื้นที่
ให๎บริการการศึกษา กรณีศึกษาเขตดุสิต ดังแสดงในตารางที่ 4.24 
 

ตารางที่ 4.24 ข๎อเสนอแนวทางการอนุรักษ๑ ฟื้นฟูและพัฒนาทุนทางสังคมโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ
การศึกษา 

 

ลําดับที่ ข๎อเสนอการอนุรักษ๑ ฟื้นฟูและพัฒนาทุนทางสังคม จํานวน 
โรงเรียน 

ร๎อยละ 

1 จัดทําศูนย๑ข๎อมูลทุนทางสังคมด๎านทุนมนุษย๑ ทุนสถาบัน 
ทุนภูมิปัญญา และทุนวัฒนธรรม  

15 93.8 

2 จัดอบรมสัมมนาผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของโรงเรียนเพื่อสร๎าง
ความตระหนักและรํวมมือกันอนุรักษ๑ ฟื้นฟูและพัฒนา
ทุนทางสังคมในโรงเรียน  

14 87.50 

 3 อบรมพัฒนาองค๑ความรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎กับ
บุคลากร นักเรียน และชุมชนโดยรอบโรงเรียน    

12 75.00 

4 สร๎างเครือขํายความรํวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แนว
ทางการพัฒนาฟื้นฟูข๎อมูลทุนทางสังคมในโรงเรียน 

11 68.8 
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จากตารางที่ 4.24 ข๎อเสนอแนวทางการอนุรักษ๑ ฟื้นฟูและพัฒนาทุนทางสังคม  พบวํา 
โรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษาสํวนใหญํเสนอแนวทางอนุรักษ๑ ฟื้นฟูและพัฒนาทุนทางสังคม
โดยจัดทําศูนย๑ข๎อมูลทุนทางสังคมด๎านทุนมนุษย๑ ทุนสถาบัน ทุนภูมิปัญญา และทุนวัฒนธรรม 
คิดเป็นร๎อยละ 93.8 รองลงมาคือ จัดอบรมสัมนาผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของโรงเรียนเพื่อสร๎างความ
ตระหนักและรํวมมื อกันอนุรักษ๑ ฟื้นฟูและพัฒนาทุนทางสังคมในโรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 87.50
อบรมพัฒนาองค๑ความรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎กับบุคลากร นักเรียน และชุมชนโดยรอบ
โรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 75.00 และข๎อเสนอสร๎างเครือขํายความรํวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูข๎อมูลทุนทางสังคมในโรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 68.80  

เมื่อพิจารณาข๎อเสนอการอนุรักษ๑โดยจัดทําศูนย๑ข๎อมูลทุนทางสังคมด๎านทุนมนุษย๑ ทุน
สถาบัน ทุนภูมิปัญญา และทุนวัฒนธรรม เป็นรายโรงเรียน พบวํา มีจํานวน 15 โรงเรียน ได๎แกํ 
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสร โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัด
ราชาธิวาส โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนวัดราชผาภิรติการาม โรงเรียนสุโขทัย โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารี
สีมาราม โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม 
โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และโรงเรียน
โยธินบูรณะ สําหรับข๎อเสนอการอนุรักษ๑โดยจัดอบรมสัมมนาผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของโรงเรียนเพื่อ
สร๎างความตระหนักและรํวมมือกันอนุรักษ๑ ฟื้นฟูและพัฒนาทุนทางสังคมในโรงเรียน มีจํานวน 14 
โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสร โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 
โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนวัดราชผาภิรติการาม โรงเรียนสุโขทัย โรงเรียน
วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ โรงเรียนวัดประชา
ระบือธรรม โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 

สํวนข๎อเสนอการอนุรักษ๑ทุนทางสังคม ด๎านการอบรมพัฒนาองค๑ความรู๎และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นให๎กับบุคลากร นักเรียนและชุมชนโดยรอบโรงเรียน เป็นรายโรงเรียน พบวํา มีจํานวน 12 
โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสร โรงเรียนวัดราชาธิวาส 
โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนวัดราชผาภิรติการาม โรงเรียนสุโขทัย โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม 
โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม โรงเรียนวัด
เทวราชกุญชร โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร   

เพื่อพิจารณาข๎อเสนอการอนุรักษ๑ทุนทางสังคม  ด๎านการสร๎างเครือขํายความรํวมมือ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูข๎อมูลทุนทางสังคมในโรงเรียน  เป็นรายโรงเรียน 
พบวํา โรงเรียนที่เสนอให๎สร๎างเครือขํายความรํวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการฟื้นฟูข๎อมูลทุน
ทางสังคม มี จํานวน 11 โรงเรียน  ได๎แกํ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัดจันทร๑สโมสร 
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โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนวัดราชผาภิรติการาม โรงเรียนสุโขทัย โรงเรียน  
วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม  โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม   โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม  โรงเรียนวัด  
สมณานัมบริหาร โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ   
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

ผลการวิจัย เรื่อง ทุนทางสังคมของโรงเรียนเขตพื้นที่ให๎บริการการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาเขตดุสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทุนทางสังคมของ
โรงเรียนเขตพื้นที่ให๎บริการการศึกษาของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณี 
ศึกษาเขตดุสิต และเพื่อศึกษาข๎อเสนอแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทุนทางสังคมของ
โรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา  
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยจากการสังเคราะห์ทุนทางสังคมโดยสัมภาษณ์ผู๎บริหารโรงเรียนเป็นกลุํม 

ผู๎วิจัยจัดประชุม Focus groups ประกอบด๎วยผู๎บริหารโรงเรียนเขตพื้นที่ให๎บริการการศึกษา 
กรณีศึกษาเขตดุสิต จํานวน 16 โรงเรียน และผลการวิเคราะห์ข๎อมูลจากแบบบันทึกทุนทางสังคม
ของครู /อาจารย์โรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา จากกลุํมตัวอยํางจํานวน 317 คน ผู๎วิจัยนํา  
เสนอผลการศึกษาเป็นเชิงพรรณนา คําร๎อยละ และคําเฉลี่ย ดังตํอไปนี้ 

 

1. ผลการศึกษาทุนทางสังคมจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน   
ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู๎บริหารโรงเรียนแบบเป็นกลุํมโดยจัดประชุม Focus 

groups พบวํา โรงเรียนวัดจันทร์สโมสรมีครูครบตามเกณฑ์และมีประสบการณ์ด๎านการสอน  ครูมี
ลักษณะเป็นตัวของตัวเองและสามารถสร๎างทุนทางภูมิปัญญาแฝงอยูํในตัวเองได๎จากการทํางาน     

โรงเรียนวัดราชผาติการาม  มีจุดแข็งคือครูเสียสละและอุทิศเวลา ชํวยเหลือซึ่งกัน
และกัน ครูคนเดียวสอนได๎  5 วิชา คณะกรรมการสถานศึกษาเข๎มแข็ง มีเครือขํายความรํวมมือทํา
แหลํงการเรียนรู๎อบรมอาชีพให๎ชุมชน มีพระสงฆ์ชํวยสอน มีวัดเป็นแหลํงการเรียนรู๎ มีภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น คือ แหนมเนือง ที่ต้ังโรงเรียนเดิมเป็นวัดญวนและเป็นชุมชนญวน จึงดึงภูมิปัญญามาใช๎
โดยให๎คนญวนแท๎ๆ มาสอนทําอาหารในโรงเรียน นักเรียนมีความสามารถด๎านดนตรีไทยและมี       
วงปี่พาทย์  

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร มีวัดเบญจมบพิตรเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเป็นโรงเรียน Bilingual School นักเรียนได๎เรียนรู๎ภาษา  
ตํางประเทศกับคนตํางชาติที่เข๎ามา ทํองเที่ยวในวัด มีเครือขํายสอนสองภาษาต้ังแตํชั้นอนุบาล                
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ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครูไทยพูดภาษาอังกฤษโดยไมํต๎องใช๎สําเนียงอังกฤษ  เด็กและ
ครูสนทนากันได๎ด๎วยภาษาอังกฤษงํายๆ 

โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรครูมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี มีจิตสํานึกและความเสียสละ 
ครูสํวนใหญํเคารพกฎ กติกาสังคม  มีระเบียบวินัยและจรรยาบรรณครู แม๎จะมีม็อบชุมนุมอยูํ
บริเวณรอบโรงเรียน ครูก็ต๎องมาทํางานตามปกติ  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีครูสอนตรงตามวุฒิ และได๎รับการ
สนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยให๎ทุนไปเรียนตํอ สถานภาพครูมั่นคง ครูอยูํนานและได๎รับ
เงินเดือนขึ้นทุกปี สมาคมให๎เงินสนับสนุน มีเงินเหลือจํายจัดต้ังเป็นกองทุน มีประกันสังคมให๎กับ
บุคลากร  ทุนทางวัฒนธรรมที่เข๎มแข็งคือสมาคมศิษย์เกําและสมาคมผู๎ปกครอง 

โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม  มีจุดเดํนด๎านคุณธรรมนําความรู๎ ครูมีสุนทรีย์ในชีวิต  
มีความสามารถด๎านเทคโนโลยีและใช๎ภาษาในการสื่อสาร ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
คุณภาพของครูคือมีสุขภาพกายสุขภาพใจดี และจบวุฒิปริญญาตรีทุกคน มีการพัฒนาตนเอง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ และนําสิ่งดีๆ มาบูรณาการจัดการเรียน เคารพกฎสังคม 
มีจิตสาธารณะและอุทิศตน  

โรงเรียนวัดราชาธิวาส มีครูค.ศ.3 จํานวน 20 % ของทั้งโรงเรียน มีการสํงเสริม ครู
ทํางานวิจัย โรงเรียนเดํนเรื่องทุนทางวัฒนธรรมเพราะอยํูในเขตวัด นิมนต์พระสงฆ์มาสอน ชุมชน
กับนักเรียนมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรม วัดกับโรงเรียนเกื้อหนุนกัน ทางวัดไมํมีกําลังโรงเรียนก็
เกื้อหนุน มีการผลิตสื่อดนตรี สร๎างสื่อที่เป็นจังหวะ เพื่อชํวยพัฒนาเด็กที่จับจังหวะไมํได๎ โดดเดํน
การผลิตสื่อจังหวะดนตรี   

โรงเรียนราชินีบนให๎ทุนครูลาเรียนโดยได๎เงินเดือนตามปกติ แตํมีเงื่อนไขให๎สอนที่
โรงเรียนตลอดชีวิต  มีระบบการขัดเกลาเด็กมัธยมปลายให๎มีความรับผิดชอบ มีการสอนมารยาท
กุลสตรี การคลาน การกราบ  ครูอาวุโสที่อายุเกินแล๎วถ๎ามีบุคลิกภาพดีโรงเรียนจะจ๎างตํอเพื่อสอน
บุคลิกภาพความเป็นกุลสตรี เน๎นแนวความคิดที่วํา “กุลสตรีที่มีความทันสมัย ” เน๎นเอกลักษณ์
ไทย มีการทําวิจัยชั้นเรียน มีคนมาดูงานด๎านหลักสูตรการสอน ห๎องสมุด มีหนํวยอนามัยเข๎ารํวม
โครงการสํงเสริมสุขภาพในโรงเรียน เด็กมีทุนทางเศรษฐกิจดี มีความรํวมมือและความใกล๎ชิดกับ
ผู๎ปกครอง  

โรงเรียนสุโขทัยมีจุดเดํนจากการเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน 1 ใน 10 ของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนรักการอํานดีเดํน 1 ใน 8 โรงเรียนขนาดใหญํของ
กรุงเทพมหานคร ประจําปีการศึกษา 2549 เป็นโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับทอง  เป็นโรงเรียน
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อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด๎านการละเลํนเด็กไทยและคีตมวยไทย จัดการศึกษาแบบเรียนรํวม
การศึกษาพิเศษ  

โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร ต้ังอยูํใกล๎ทําเนียบรัฐบาลมีการชุมนุมบํอยครั้ง เป็น
โรงเรียนเดียวท่ีเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่มีการชุมนุมประท๎วง ผู๎บริหารและครูกล๎า
ตัดสินใจ  มีการเตรียมแผนรับมือกรณีเกิดการปะทะกันของผู๎ชุมนุม  ผู๎ปกครองยอมให๎ลูกมา
โรงเรียนเพราะเชื่อมั่นในมาตราการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน  

โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร  มีจุดเดํนด๎านการอนุรักษ์ความเป็นไทย  เน๎นมีวินัย 
คุณธรรมและใช๎ชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข นํากีฬารักษาสุขอนามัย ภูมิปัญญาคือ
การจัด กิจกรรมเชิดหุํน  กิจกรรมลายมืองามตามอยํางไทย  กิจกรรมบันทึกนักอําน กิจกรรม
ภาษาไทยวันละคํา  กิจกรรมกํอนเรียนเขียน 5 คํา กิจกรรมภาษานําสนุก  กิจกรรมปริศนาคําทาย 
กิจกรรมวันสําคัญเกี่ยวพันภาษา  กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชน กิจกรรมเยาวชนรักการอําน  
กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมหยุดทุกงานอํานทุกคน   

โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เด็กสํวนใหญํเป็นเด็กด๎อยโอกาส ครูดูแลเด็กเหมือน
ลูกของตัวเอง เด็กเป็นแผลเนําเปื่อยหรือเจ็บป่วยครูจะพาไปสํงโรงพยาบาลให๎ทันเวลา โรงเรียน
ดูแลเด็กโดยมีข๎าวเช๎าให๎กิน ไมํมีงบประมาณแตํบริหารจัดการโดยนําวัตถุดิบที่เหลือจากอาหาร
มื้อเที่ยงในแตํละวันมาแชํเย็นไว๎ แล๎วนํามาทําอาหารให๎เด็กกินในตอนเช๎า จุดเดํนคือความมีจิต
อาสาของครูถือวําเป็นเลิศ มีการพาเด็กไปสํงที่บ๎าน เด็กที่ด๎อยโอกาสก็จะมีการมอบทุน โดยระดม
ทุนจากอาจารย์เกํา และกรมทหารสื่อสาร มีการปลูกฝังเรื่องการออมเงิน สิ้นเดือนก็จะนําเงินของ
เด็กไปฝากธนาคารเป็นการชํวยเหลือครอบครัวยามขาดแคลน  สอนผู๎ปกครองให๎รู๎จักประหยัด         
ภูมิปัญญาของโรงเรียน คือ การทําผ๎าบาติก และการพับผ๎าเช็ดหน๎า 

โรงเรียนโยธินบูรณะ มจีุดแข็งคือความรํวมมือกับชุมชน มีเครือขํายผู๎ปกครองทุกระดับ  
ชั้นเข๎ามามีสํวนรํวมในการระดมความคิด  ผู๎ปกครองสํวนใหญํจะมีความรู๎สูงและมีความพร๎อม
หลายๆ ด๎าน ทําให๎การดําเนินงานงํายขึ้น วัฒนธรรมที่เดํนๆ คือ อํอนน๎อมถํอมตน ประโยคที่ใช๎กัน
มานานวํา “โยธินฯ ถ่ินคนดี ” หมายถึง  การแตํงกายดี ถูกต๎องตามระเบียบ มีกิริยามารยาทดี 
รวมถึงการไหว๎ โดยยึดหลักของวัฒนธรรมไทย มีศูนย์วัฒนธรรม ภาพลักษณ์ของโรงเรียนเดิมมา
จากทหาร  ซึ่งมีบทบาทด๎านสมาคมศิษย์เกํา ปัจจุบันศิษย์เกํามีหลากหลายอาชีพ สภาพพื้นที่
โรงเรียนจํากัดแตํการเดินทางสะดวกจุดเดํนในตัวครู คือ ความขยัน ความรับผิดชอบ การทํางานมี
ประสิทธิภาพ ครูแตํละคนจะเกํงและโดดเดํนแตกตํางกันไป  เอกสารที่ใช๎สอนมีมาตรฐาน 
ผู๎ปกครองมีความรู๎สูงและตรวจสอบวําลูกเรียนอะไร ครูมีจิตบริการ   
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โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย มีทุนด๎านชื่อเสียงของโรงเรียน เป็นโรงเรียนเอกชนกํอต้ังโดย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เป็นโรงเรียนประจํา มีระบบหอพัก  ผู๎ปกครองมีฐานะดี
และให๎ลูกอยูํประจําฝึกความมีระเบียบวินัย และชํวยเหลือตัวเอง  เน๎นให๎เด็กเป็นสุภาพบุรุษ เป็น
คนดี มีความรู๎รอบด๎าน ครูมีความสุขและเลือกสอนที่โรงเรียนนี้เพราะความมีชื่อเสียงของโรงเรียน 
ครูได๎รับการสํงเสริมให๎ลาไปเรียนตํอโดยได๎เงินเดือน มีสวัสดิด๎านการรักษาพยาบาล   สํงเสริมให๎
เด็กไปเรียนตํางประเทศ 1 ปี โดยเฉพาะที่นิวซีแลนด์  ชํวยเหลือสังคมโดยวงโยธวาทิตไปเลํนใน
งานตํางๆ ด๎านกีฬา มีรักบ้ีเป็นกีฬาหลักของโรงเรียน   

โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม มีทุนด๎านสภาพแวดล๎อมเป็นแหลํงค๎าขาย มีตลาดอยูํ
ใกล๎โรงเรียน ทําให๎เด็กซึมซับการค๎าขาย วัดอยูํติดกับโรงเรียนและชํวยเหลือโรงเรียนโดยการให๎
ทุนการศึกษากับนักเรียน  นิมนต์พระสงฆ์มาสอน  โรงเรียนมีจุดเดํนด๎านศาสนา  นาฏศิลป์ เด็กได๎
โอกาสออกไปแสดงตามงานตํางๆ    

โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ มีทุนด๎าน ความเป็นเลิศทางกีฬาเน๎นคุณธรรมนําความรู๎คูํ
กีฬา ครูมีความสุข ดํารงชีวิตตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ครูใช๎เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน สืบสานศิลปวัฒนธรรม สํงเสริมให๎บุคลากรมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  

โรงเรียนวัดจันทร์สโมสร ครูได๎รับการสํงเสริมให๎มีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน  
และมีประสบการณ์โดยสร๎างความเป็นตัวของตัวเอง สร๎างตัวตนของตัวเองเป็นทุนทางภูมิปัญญา   
 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุนทางสังคมจากแแบบบันทึกทุนทางสังคม   
2.1 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไป ความรู๎ความสามารถพิเศษ ประสบการณ์การเป็น

วิทยากร และประสบการณ์การทํางาน สรุปได๎ดังนี้ 
2.1.1  ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม พบวํา สํวนใหญํมี

สถานภาพสมรส  คิดเป็นร๎อยละ 5 2.63 สถานภาพเป็นโสด คิดเป็นร๎อยละ 41.78 สํวนใหญํ เป็น
เพศหญิงคิดเป็นร๎อยละ 71.60 วุฒิการศึกษาสํวนใหญํ เป็นวุฒิปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 75.64 
วุฒิปริญญาโท คิดเป็นร๎อยละ 22.55 และมีตําแหนํงเป็นครู คิดเป็นร๎อยละ 98.07  

2.1.2  ข๎อมูลความรู๎ความสามารถพิเศษ พบวํา ครู /อาจารย์โรงเรียนเขตพื้นที่
บริการการศึกษา กรณีศึกษาเขตดุสิต สํวนใหญํมีความรู๎ความสามารถพิเศษด๎านคอมพิวเตอร์ 
คิดเป็นร๎อยละ 93.75 รองลงมา คือ ความรู๎ความสามารถพิเศษด๎านการกีฬา คิดเป็นร๎อยละ 
87.50 ความรู๎ความสามารถพิเศษด๎านดนตรีไทย คิดเป็นร๎อยละ 81.25 ความรู๎ความสามารถ
พิเศษด๎านศิลปะ  คิดเป็นร๎อยละ 68.75 ความรู๎ความสามารถพิเศษด๎านนาฏศิลป์ไทย  คิดเป็น     
ร๎อยละ 56.25 ความรู๎ความสามารถพิเศษด๎านภาษาอังกฤษ คิดเป็นร๎อยละ 43.75 ความรู๎ความ 
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สามารถพิเศษด๎านการทําอาหารไทย คิดเป็นร๎อยละ 37.50 ความรู๎ความสามารถพิเศษด๎าน
คณิตศาสตร์  คิดเป็นร๎อยละ 37.50 ความรู๎ความสามารถด๎านการเขียนตํารา วารสาร บทความ
และแตํงคําประพันธ์ คิดเป็นร๎อยละ 18.75  

2.1.3  ข๎อมูลประสบการณ์การเป็นวิทยากร พบวํา ครู /อาจารย์โรงเรียนเขต
พื้นที่ให๎บริการการศึกษา กรณีศึกษาเขตดุสิต สํวนใหญํมีประสบการณ์จากการเป็นวิทยากรด๎าน
การเรียนการสอน คิดเป็นร๎อยละ 75.00 ประสบการณ์การเป็นวิทยากรลูกเสือและยุวกาชาด คิด
เป็นร๎อยละ 75.00 ประสบการณ์การเป็นวิทยากรคํายคณิตศาสตร์ คิดเป็นร๎อยละ 37.50 และ
ประสบการณ์จากการเป็นวิทยากรหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู๎ คิดเป็นร๎อยละ 18.75  

2.1.4 ข๎อมูลประสบกาณ์การทํางาน ด๎านการสอน ด๎านงานบริหาร ด๎านชุมชน 
และงานด๎านอ่ืนๆ พบวํา  

ประสบการณ์ด๎านการสอน ครู /อาจารย์สํวนใหญํมีประสบการณ์การ
สอนอยูํระหวําง 1-10 ปี คิดเป็นร๎อยละ 100 รองลงมาคือ ประสบการณ์การสอนระหวําง 31-40 ปี 
คิดเป็นร๎อยละ 87.50 ประสบการณ์การสอนระหวําง 21-30 ปี คิดเป็นร๎อยละ 81.30 และ
ประสบการณ์การสอนระหวําง 11-20 ปี คิดเป็นร๎อยละ 75.00   

ประสบการณ์ด๎านงานบริหาร ครู/อาจารย์สํวนใหญํมีประสบการณ์การ
ทํางานในตําแหนํงหัวหน๎าระดับปฏิบัติการ ได๎แกํ รองผู๎อํานวยการฝ่ายบริหาร รองผู๎อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ ผู๎ชํวยรองผู๎อํานวยการ หัวหน๎าหมวด หัวหน๎ากลุํมสาระตํางๆ  หัวหน๎างานอาคาร
สถานที่ หัวหน๎างานประกันคุณภาพ หัวหน๎าโสตฯ หัวหน๎ากลุํมงานวิชาการ หัวหน๎าระดับหัวหน๎า
ห๎องสมุด หัวหน๎างานประชาสัมพันธ์ หัวหน๎างานงบประมาณ หัวหน๎างานตรวจสอบภายใน 
หัวหน๎าแผนกงานบริหารทั่วไป หัวหน๎าฝ่ายแผนกงานบริการ และหัวหน๎างานอนามัย   

ประสบการณ์การทํางานด๎านชุมชน มีประสบการณ์หลากหลาย ได๎แกํ 
ประสบการณ์จากการเป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต๎น  อบรมภาษาฝรั่งเศส อบรมด๎าน
การเกษตรกับชาวเขา วิทยากร นําเกมให๎กับธนาคารแหํงประเทศไทย เป็นพิธีกรเขตเคลื่อนที่  
วิทยากรชุมชนเรื่องอาชีพเสริม ประดิษฐ์กระทงลอยและจัดประกวดนางนพมาศ  กิจกรรมมวลชน
สัมพันธ์  เป็นผู๎ชํวยอนุศาสนาจารย์กระทรวงยุติธรรม เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมครู
ภาษาไทย  รํวมกิจกรรมชุมชนสะอาดเขตบางกอกน๎อย บริการชุมชน ชุมชนสัมพันธ์ สาธารณะ
ชุมชน  แหํกลองยาว แหํเทียนเข๎าพรรษา ทํากิจกรรมบันเทิงกับผู๎สูงวัยบางแค กิจกรรม
นันทนาการชุมชน  เป็นกรรมการสมาคมศิษย์เกํา  กรรมการหมูํบ๎าน ประชาสัมพันธ์ชุมชน ลูกเสือ
ชาวบ๎าน ประสานกับวัดและชุมชนจัดกิจกรรมเปิดตลาดนัด กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนากับ
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ชุมชนบริเวณโรงเรียน  กิจกรรมทางศาสนา  งานประเพณีตํางๆ ของชุมชน ประสานชุมชนด๎วย
การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์   

ประสบการณ์การทํางานด๎านอ่ืนๆ โดย ภาพรวม พบวํา ครู/อาจารย์ มี
ประสบการณ์งานจัดซื้อจัดจ๎าง งานพัสดุครุภัณฑ์ งานห๎องสมุด งานธุรการ งานเขียนป้าย งาน  
การจัดสถานที่ การจัดเวที งานทะเบียนและวัดผล งานแผน งานชํางศิลป์ งาน 5 ส. งานโครงการ
อาหารกลางวัน งานผู๎จัดการโรงแรม งานครูบรรณารักษ์ และเป็นนักดนตรี  

 
3. ผลการวิเคราะห์ลักษณะทุนทางสังคมในโรงเรียน  

ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลทุนทางสังคมในโรงเรียนของผู๎ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม 
โรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษา
เขตดุสิต  สรุปได๎ดังนี้  

3.1 ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และสืบทอดตํอกันมา พบวํา โรงเรียนมี
วัฒนธรรมการแสดงความเคารพตํอผู๎อาวุโส คิดเป็นร๎อยละ 100 ประเพณีไหว๎ครู คิดเป็นร๎อยละ
100 ประเพณีทางพุทธศาสนา คิดเป็นร๎อยละ 93.80 ประเพณีลอยกระทงคิดเป็นร๎อยละ 68.80 
ประเพณีการทําบุญและทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหมํ คิดเป็นร๎อยละ 50.00 วัฒนธรรมการแสดง
สัมมาคารวะ คิดเป็นร๎อยละ 37.50 และการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ 
คิดเป็นร๎อยละ 37.50 และวัฒนธรรมการอยูํรํวมกันด๎วยความรักความสามัคคี คิดเป็นร๎อยละ 
18.80   

3.2 วัฒนธรรมที่สั่งสมมานานและมีบทบาทในการหลํอหลอมบุคลากรในโรงเรียน  
พบวํา โรงเรียนมีวัฒนธรรมการเคารพผู๎ใหญํ คิดเป็นร๎อยละ 100 ความสามัคคี  คิดเป็นร๎อยละ 
68.80 และวัฒนธรรมกีฬาในโรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 18.8 

3.3   องค์ความรู๎หรือกิจกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของบุคลากรในโรงเรียน   
3.3.1 องค์ความรู๎ด๎านเศรษฐกิจพอเพียง ได๎แกํ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยและ

โรงเรียนวัดจันทร์สโมสร  
3.3.2 องค์ความรู๎ด๎านการทํานํ้าอีเอ็มและนํายาชีวภาพ ได๎แกํ โรงเรียนมัธยม

วัดเบญจมบพิตร และโรงเรียนวัดราชาธิวาสซึ่งมีองค์ความรู๎ด๎านโครงงานวิทยาศาสตร์    
3.3.3 องค์ความรู๎ด๎านกีฬา ได๎แกํ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัด

เบญจมบพิตร และโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยซึ่งมีองค์ความรู๎โดดเดํนด๎านกีฬารักบ้ีและฟุตบอล   
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3.3.4 องค์ความรู๎ด๎านศาสนา การสืบทอดพระพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณธรรม
ให๎ผู๎เรียน และองค์ความรู๎วัดเบญจมบพิตร ได๎แกํ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร องค์ความรู๎ด๎าน
การจัดกิจกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของบุคลากร ได๎แกํ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร และโรงเรียนวัด
สวัสดิ์วารีสีมาราม มีกิจกรรมตามรูปแบบของไตรสิกขา กิจกรรมสํงเสริมทางพระพุทธศาสนาและ
เน๎นกิจกรรมด๎านวิถีพุทธ   

3.3.5 องค์ความรู๎ด๎านอาหารพื้นบ๎านและอาหารไทย ได๎แกํ โรงเรียนวัดจันทร์  
สโมสร โรงเรียนวัดราชผาติการาม และโรงเรียนสุโขทัยมีองค์ความรู๎ด๎านการทําขนมไทยโบราณ  
อาหารพื้นบ๎าน และกิจกรรมโภชนาการ  

3.3.6 องค์ความรู๎ด๎านการจัดการอบรมสัมมนา  ได๎แกํ โรงเรียนมัธยมวัด
เบญจมบพิตร และโรงเรียนวัดจันทร์สโมสรที่มีความรู๎ด๎านการจัดสถานที่และจัดอาหารเลี้ยงใน
การอบรมสัมมนา 

3.3.7 องค์ความรู๎ ในงานด๎านอ่ืนๆ พบวํา โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร มี
องค์ความรู๎จากการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ความสมานฉันท์ของบุคลากรและนักเรียน ความมัธยัสถ์ 
และการจัดกิจกรรมนิทรรศการ  open house โรงเรียนวัดจันทร์สโมสรมีองค์ความรู๎ด๎านการใช๎
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดเวทีและสถานที่ในวันสําคัญ   การทําวําว การทําว๎ุนสมุนไพร การ
จัดสวนพฤกษศาสตร์  โรงเรียนวัดราชาธิวาส  มีองค์ความรู๎ด๎าน การใช๎ เทคนิคอบรมเด็กให๎มี
คุณธรรมและมีความรู๎การนวดแผนโบราณ และแผนไทย การปลูกพืชสมุนไพร ยาสมุนไพรไทย 
การงานอาชีพ การเกษตร โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร มีองค์ความรู๎จากการจัดกิจกรรมมุทิตาจิตแดํ
ผู๎เกษียณอายุและครูเกํา  โรงเรียนราชินีบน มีองค์ความรู๎ด๎านการทําดอกไม๎จากดินญี่ปุ่น การทํา
ดอกไม๎ประดิษฐ์เป็นที่ติดผมเวลาแสดงนาฏศิลป์ การทําเทียนเป็นรูปผลไม๎ไทย ทําน้ําหอม ปัก
สไบด๎วยเลื่อม การทําหลักสูตรกุลสตรีไทย กิจกรรมการเสริมความรู๎ความเป็นกุลสตรีราชินีบน 
กิจกรรมฟื้นฟูเพลงไทยเดิม  โรงเรียนวัดราชผาติการาม  มีองค์ความรู๎ด๎านคอมพิวเตอร์ งาน
ประดิษฐ์ นาฏศิลป์และศิลปะ โรงเรียนสุโขทัย  มีองค์ความรู๎จากการจัดกิจกรรม คํายวิทยาศาสตร์ 
คํายคณิตศาสตร์ คํายภาษาอังกฤษ การทําน้ําสมุนไพร  การละเลํนเด็กไทยและระบําสี่ภาค  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีองค์ความรู๎ด๎านการจัดนิทรรศการวันสัปดาห์
วิชาการ  โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม  มีองค์ความรู๎ด๎านการปลูกพืชผักสวนครัว กิจกรรม
วิทยาศาสตร์ การทําสบํู  และยาสระผม  โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม  มีองค์ความรู๎ด๎านการทํา         
ผ๎าบาติก  โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร  มีองค์ความรู๎ด๎านคุณธรรม การรํวมกันทํางาน การผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ใช๎ในการสอน งานวิจัย ดนตรี และการทําโครงการลูกครู  โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ มี
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องค์ความรู๎โรงเรียนวิถีพุทธ การผลิตสื่อแนววิถีพุทธ  การนําวัสดุเหลือใช๎มาทําให๎เกิดประโยชน์ 
ประดิษฐ์ดอกไม๎จิ๋ว โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามมีองค์ความรู๎ด๎านการแสดงแสงสี การทํา
เครื่องประดับ การร๎อยลูกปัด การประดิษฐ์ดอกไม๎แห๎ง ดอกไม๎จันทน์ การประดิษฐ์เศษวัสดุ  
โรงเรียนวัดสมณานัมบริหารมีองค์ความรู๎ด๎านการประดิษฐ์ของเลํนพื้นบ๎าน ได๎แกํ การทําป๋องแป๋ง 
พัด จั๊กจัน มังกรจีน ลูกสลัด เต๎งส๎ง การบิดลูกโป่งเป็นรูปสัตว์ ดอกไม๎  สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช๎  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยมีองค์ความรู๎ด๎านประวัติความเป็นมาของโรงเรียน วิถีวชิราวุธ 
พิธีไหว๎ครู  รูปแบบการแตํงกายของนักเรียน     

3.4 องค์ความรู๎ที่จัดวําเป็นภูมิปัญญาของชุมชน  พบวํา  ภูมิปัญญาของชุมชนใกล๎
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร คือ วัด เบญจมบพิตร สวนสัตว์ดุสิต ทําเนียบรัฐบาล สวนจิตรลดา 
สําหรับองค์ความรู๎  คือ กิจกรรมตานก๋วยฉลาก การอยูํอยํางพอเพียง โรงเรียนวัดจันทร์สโมสรมี            
ภูมิปัญญาชุมชน  คือ วัดจันทร์สโมสร คํายทหาร โรงเบียร์  มีองค์ความรู๎ของชุมชน คือ การทําวําว 
การเลํนเชิดสิงห์โต และอาชีพการค๎าขาย  โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรมีองค์ความรู๎ ชุมชน คือ งาน
ย๎อนยุควัดเบญจมบพิตร สํานักงานเขตดุสิต   โรงเรียนวัดราชาธิวาส มีองค์ความรู๎ของชุมชนคือ งาน
สํงเสริมพระพุทธศาสนารํวมกับวัดและชุมชน ศิลปกรรมและประวัติศาสตร์ของวัดราชาธิวาส 
กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ อาหารปักษ์ใต๎ อาหารบ๎านญวน นิมนต์พระสงฆ์มา
สอนคุณธรรมจริยธรรมในวิชาธรรมศึกษา การค๎าขายอาหารปักษ์ใต๎  โรงเรียนราชินีบน  องค์ความรู๎
ของชุมชนคือ การดํารงชีวิตอยํางพอเพียง มีคุณธรรมจริยธรรม  มีมนุษย์สัมพันธ์  และการค๎าขาย
อาหารไทยด้ังเดิม   โรงเรียนวัดราชผาติการาม มีภูมิปัญญาชุมชนคือแหลํงเรียนรู๎ชุมชนเขตเคลื่อนที่ 
และภูมิปัญญาด๎านการทําอาหารญวน การทําแหนมเนือง การทําขนม  และการร๎อยพวงมาลัย  
โรงเรียนสุโขทัยมีภูมิปัญญาของชุมชน คือ แหลํงทํองเที่ยวในเขตดุสิต การทําอาหารพื้นบ๎าน
จําหนําย อาหารพื้นบ๎านชุมชนญวน เชํน ข๎าวเกรียบปากหม๎อ การทําอาหารประจําภาคตํางๆ การ
ทําขนมไทย การตัดเย็บเสื้อผ๎า การนําความรู๎มาสร๎างอาชีพ การทําบุญประเพณีตํางๆ  ของชุมชน
บ๎านญวน และการแพทย์แผนไทย โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม มีภูมิปัญญาของชุมชน  คือ การทํา
ดอกไม๎พลาสติก การทําเครื่องประดับจากคริสตัล  การจัดกิจกรรมฝึกอาชีพขั้นพื้นฐานและกิจกรรม
สํงเสริมอาชีพในชุมชน   โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมมี ภูมิปัญญาด๎าน การทําผ๎าบาติก การ
ประดิษฐ์ดอกไม๎ด๎วยผ๎าเช็ดหน๎า การพับผ๎าเช็ดหน๎า และกีฬาเปตอง โรงเรียนวัดเทวราช กุญชรมีองค์
ความรู๎จากการจัดงานเลี้ยงและรับทําอาหารงานเลี้ยง  การร๎อยพวงมาลัยและการค๎าขาย  โรงเรียน
วัดน๎อยนพคุณ  มีภูมิปัญญาของชุมชนคือ การทําดอกไม๎ด๎วยสบํูและการทํามาลัยสบูํ  โรงเรียนวัด
ธรรมาภิรตาราม มีภูมิปัญญาของชุมชนคือ ตลาดแหํงการเรียนรู๎ การค๎าขาย การค๎าสํง การค๎าปลีก 
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การตลาด การประดิษฐ์ดอกไม๎แห๎ง การทําดอกไม๎จันทน์ การถักกระเป๋า การร๎อยลูกปัด การทํา
กระเป๋าหนัง รองเท๎าหนัง และหัวโขน  โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร มีภูมิปัญญาของชุมชนวัดญวน 
เป็นแหลํงผลิตน้ําอ๎อย  การละเลํนพื้นบ๎าน การทําป๋องแป๋ง การทําของเลํนจั๊กจั่น มังกร การทําพัด 
การประดิษฐ์ดอกไม๎  และร๎อยพวงมาลัย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยมีภูมิปัญญาชุมชน คือ  โครงการ
พระราชดําริ  โรงเรียนโยธินบูรณะมีภูมิปัญญาของชุมชนคือการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ    

3.5 วัฒนธรรมที่ทําให๎บุคลากรในโรงเรียนเกิดความรํวมมือรํวมใจทํางานอยํางเป็น
กัลยาณมิตร พบวํา วัฒนธรรมสํวนใหญํคือความรักความสามัคคีและความมีน้ําใจ คิดเป็นร๎อยละ 
100 วัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร คิดเป็นร๎อยละ 87.50 ระบบอาวุโสและการแสดงความ
เคารพของรุํนพี่รุํนน๎อง  คิดเป็นร๎อยละ 81.25 และโครงการและกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
พระมหากษัตริย์และของโรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 68.75    

3.6  ทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังจะหายไปและโรงเรียนมีการอนุรักษ์ฟื้นฟู  พบวํา 
โรงเรียนสํวนใหญํอนุรักษ์พันธ์ไม๎ และฟื้นฟูด๎วยการปลูกต๎นไม๎ทดแทนต๎นไม๎เกํา และ การทําสวน
พฤกษศาสตร์  ร๎อยละ 87.50 การดูแลรักษาสภาพแวดล๎อมในโรงเรียน  ร๎อยละ 50.00 และการ
อนุรักษ์สัตว์ที่กําลังจะหายไปร๎อยละ 25.00   

3.7 โรงเรียนมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังจะหายไป พบวํา 
โรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษาสํวนใหญํมีวิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยการ
จัดทําโครงการปลูกป่า จัดทําสวนพฤกษศาสตร์ และปลูกต๎นไม๎ภายในโรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 
93.75 วิธีปลูกจิตสํานึกและให๎ความรู๎นักเรียน คิดเป็นร๎อยละ 62.50 จัดทําแหลํงเรียนรู๎ภายใน
โรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 18.75 และจัดทําโครงการรีไซเคิล คิดเห็นร๎อยละ 12.50  

3.8 โรงเรียนสร๎างเครือขํายความรํวมมือจัดการศึกษากับบุคคลหรือองค์กรใด บ๎าง  
พบวํา โรงเรียนทั้ง 16 แหํง สร๎างเครือขํายความรํวมมือการจัดการศึกษากับสถานศึกษา คิดเป็น
ร๎อยละ 100 สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับองค์กรภาครัฐ คิดเป็นร๎อยละ 81.25 สร๎างเครือขําย
ความรํวมมือกับชุมชน คิดเป็นร๎อยละ 75.00 สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับผู๎ปกครอง คิดเป็น
ร๎อยละ 68.75 สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับองค์กรเอกชน คิดเป็นร๎อยละ 56.25 สร๎างเครือขําย
ความรํวมกับศาสนสถาน คิดเป็นร๎อยละ 50.00 สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับคณะกรรมการ
โรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 37.50 และสร๎างเครือขํายความรํวมมือกับศิษย์เกํา คิดเป็นร๎อยละ 18.75 

3.9 องค์ความรู๎ฝังลึกจนเป็นวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน มีองค์
ความรู๎จากการทํางานของบุคลากร คิดเป็นร๎อยละ 87.50 องค์ความรู๎ฝังลึกจากการอยูํรํวมกัน
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ฉันท์พี่น๎องและการแสดงความเคารพผู๎อาวุโส ร๎อยละ 87.50 และองค์ความรู๎ฝังลึกจากการปฏิบัติ
คุณธรรมและจริยธรรม ร๎อยละ 56.25 

 3.10 ระดับความรู๎ในกฎ กติกา ข๎อบังคับ และระเบียบของโรงเรียน พบวํา  โรงเรียน
เขตพื้นที่บริการการศึกษา  ครู/อาจารย์ที่มีความรู๎กฎ กติกา ข๎อบังคับและระเบียบของโรงเรียนอยูํ
ในระดับดีมากร๎อยละ 100 คร/ูอาจารย์ที่มคีวามรู๎อยูํในระดับปานกลางร๎อยละ 62.50 ครู/อาจารย์
ที่มีความรู๎อยูํในระดับมากท่ีสุดมีเพียงร๎อยละ 18.75 

3.11 คํานิยมที่บุคลากรในโรงเรียนยึดถือปฏิบัติรํวมกันเป็นปกติวิสัย  พบวํา คํานิยม
การปฏิบัติตามบทบาทหน๎าที่และการปฏิบัติงานตามระเบียบราชการร๎อยละ 75.00 คํานิยมการ
ไหว๎ทักทายกัน มีร๎อยละ 68.75 คํานิยมคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบร๎อยละ 68.75 
คํานิยมการชํวยเหลือเกื้อกูลกันอยํางกัลยาณมิตร  ร๎อยละ 62.50 และคํานิยมระบบอาวุโสร๎อยละ 
37.50  

3.12 ทุนทางสังคมด๎านอ่ืนๆ พบวํา ทุนทางสังคมสํวนใหญํในโรงเรียนเป็นทุนมนุษย์   
ร๎อยละ 93.75 ทุนสถาบัน คิดเป็นร๎อยละ 50.00 ทุนภูมิปัญญา  ร๎อยละ 31.25 และทุนวัฒนธรรม  
ร๎อยละ 25.00   

ผลการสังเคราะห์ทุนทางสังคมด๎านทุนมนุษย์ พบวํา ครู/อาจารย์โรงเรียนมัธยม
วัดเบญจมบพิตร มีความรักความสามัคคี มคีวามเมตตาตํอผู๎เรียน มีทุนการศึกษาจากวัด สถานที่
ราชการ และเอกชน  โรงเรียนวัดจันทร์สโมสร ครูมีความ เสียสละ อุทิศเวลาเพื่อสํวนรวม มีจิต
สาธารณะ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผํและเอ้ืออาทร พึ่งพาอาศัยกัน มีความเป็นกัลยาณมิตรตํอเพื่อนรํวมงาน 
มีจิตรํวมสร๎างสามัคคีในหมูํคณะ เป็นที่เคารพนับถือของผู๎ปกครองและคนในชุมชน ครูมีความสุข
ในการทํางาน มีความสามารถด๎านศิลปะ ดนตรี กีฬา   โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ครูอยูํกันอยํางพี่
น๎อง  โรงเรียนวัดราชาธิวาสครู มีความ รักสามัคคีกันมาก มีเงินบริจาคจากการเคหะแหํงชาติ 
สํานักงานสลากกินแบํงรัฐบาล   การปิโตรเลี่ยมแหํงประเทศไทย วัดราชาธิวา ส ชุมชนโดยรอบให๎
ความรํวมมือกับโรงเรียน   ครูโรงเรียนราชินีบน ได๎รับการสํงเสริมให๎เรียนตํอปริญญาโท และเอก 
และศึกษาดูงานตํางประเทศ คนภายนอก ศรัทธานิยมชมชอบและให๎เกียรติ บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมและมีกิริยามารยาท   โรงเรียนวัดราชผาติการามบุคลากรมีความสามัคคี   โรงเรียน
สุโขทัยบุคลากรรักความสงบ อยูํกันอยําง เรียบงําย มีความรักความสามัคคี และมีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมดี  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครูเอื้ออาทรชํวยเหลือ
เกื้อกูลกัน  ครอบครัวนักเรียนอบอํุนและมีฐานะดี  โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามบุคลากรมี
คุณธรรมและจริยธรรม   โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมมีมูลนิธิ   โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร ครูมี
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ความรักความผูกพัน  เคารพซึ่งกันและกัน  โรงเรียนวัดน๎อยนพคุณ ครูมีความรักความสามัคคี
ปรองดองเหมือนพี่น๎องและเป็นกัลยาณมิตร   โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามครูมีความรับผิดชอบใน
การทํางาน ต้ังใจอบรมสั่งสอนนักเรียน เป็นที่นับถือของผู๎ปกครอง ได๎รับการยอมรับจากโรงเรียน
อ่ืนๆ ในสํานักงานเขตดุสิตวําบุคลากรมีความสามารถ เชื่อฟังผู๎บริหารเพราะเป็นข๎าราชการ มี
ความพร๎อมเรื่องอาหารอุปโภคบริโภคและสาธารณูปโภค โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร ครูสามัคคี
มีกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ เต๎นแอโรบิค และสังสรรค์ในโอกาสตํางๆ  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยมี
การสั่งสมคุณงามความดีจากอดีตถึงปัจจุบัน 

ทุนทางสังคมด๎านทุนสถาบัน พบวํา โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรมีวัดเบญจมบพิตร 
ตึกพระพุทธเจ๎าหลวง บุคลากรรักและเชิดชูสถาบัน  โรงเรียนวัดจันทร์สโมสรรักองค์กร โรงเรียนวัด
ราชาธิวาส  มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากชุมชนเรื่องการดูแลนักเรียนเป็นอยํางดี  โรงเรียนราชินีบน
เป็นโรงเรียนเกํา แกํ มีชื่อเสียงในอดีต และยังคงดํารงความมีชื่อเสียง ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์จนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามบุคลากรรู๎สึกวําโรงเรียนเป็นบ๎านหลังที่
สอง ได๎รับความชํวยเหลืออยํางดีจากหนํวยงานรัฐบาล เอกชน วัด และชุมชน โรงเรียนวัดเทวราช
กุญชรมีวัดเทวราชกุญชรให๎การอุปถัมภ์ตํอเนื่อง  โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม  มีวัดธรรมาภิรตา
ราม ตลาดบริเวณรอบโรงเรียน มีสหกรณ์โรงเรียนและอยํูในทําเลที่การเดินทางสะดวก  โรงเรียน
วชิราวุธวิทยาลัยเป็นโรงเรียน ในพระพุทธเจ๎า หลวง สถานที่พักอาศัยและบรรยากาศภายใน
โรงเรียนสวยงาม มีสวัสดิการตํางๆ ดี   

ทุนทางสังคมด๎านทุนภูมิปัญญา พบวํา โรงเรียนวัดจันทร์สโมสรมีทุนภูมิปัญญาด๎าน
เทคโนโลยีและความสามารถเฉพาะด๎านของบุคลากร  โรงเรียนวัดราธิวาสและโรงเรียนสุโขทัยมี
บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด๎าน โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามมีภูมิปัญญาจากผู๎อาวุโส 
บุคลากรในโรงเรียนมีความรู๎ความ สามารถและให๎ความรํวมมือ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย มีองค์
ความรู๎ที่สํงผํานกันมายาวนานต้ังแตํรัชกาลที่ 6 และตั้งแตํกํอต้ังโรงเรียน มีแนวการจัดการเรียน
การสอนแบบ public school 

ทุนทางสังคมด๎านทุนวัฒนธรรม พบวํา โรงเรียนวัดราชาธิวาส มีระบบสร๎างการ ปลูกฝัง
นักเรียนให๎ ซึมซับความเป็น ลูกราชามีสัมมาคารวะ  โรงเรียนราชินีบนมีวัฒนธรรมการแตํงกาย
อยํางไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีวัฒนธรรมดั้งเดิมของการเป็นชาววัง
สุนันทา มีองค์ความรู๎ประวัติความเป็นมาของวังสุนันทาและมีเจ๎านายหลายพระองค์ที่เคยอยูํที่วัง
สวนสุนันทา มีองค์ความรู๎จากการทํางานแบบปรึกษาหารือ   
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4. ลักษณะทุนทางมนุษย์ของผู้ตอบแบบบันทึกทุนทางสังคม   
ผลการวิเคราะห์ลักษณะทุนมนุษย์ของผู๎ตอบแบบ บันทึกทุนทางสังคม โดย ภาพรวม

พบวํา อยูํในเกณฑ์ระดับมาก คําเฉลี่ย ( X = 7.87) แตํเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ลักษณะ
ทุนมนุษย์ที่มมีากที่สุดเป็นลําดับแรก คือ ความรู๎สึกสุขใจในการให๎ความชํวยเหลือคนอ่ืน  คําเฉลี่ย 
( X = 8.91) รองลงมา  คือ  ความสุขสดชื่นกับครอบครัว คําเฉลี่ย ( X = 8.84) ดําเนินชีวิต  
ประจําวันอยํางมีความสุข คําเฉลี่ย  ( X = 8.70) ความรู๎สึกมั่นคงปลอดภัยในอาชีพการงาน  
คําเฉลี่ย ( X = 8.67) มีความคิดเชิงบวกและมองโลกในแงํดี คําเฉลี่ย ( X = 8.66)  ความ
สนุกสนานกับเพื่อน รํวมงาน ( X = 8.51) และความสามารถในการทําตัวเป็นกลาง ( X = 8.24)   

สําหรับลักษณะทุนมนุษย์ที่อยูํในระดับมาก  คือการทํางานอยํางมีความสุข คําเฉลี่ย 
( X = 8.13)  สามารถควบคุมอารมณ์ความโกรธ คําเฉลี่ย  ( X = 8.11) ความรู๎สึกชื่นชอบกับการ
เข๎ารํวมกิจกรรมทางสังคม คําเฉลี่ย ( X = 8.05)  ความรู๎สึกชื่นชอบกิจกรรมบันเทิง ( X = 8.04) 
มีสุขภาพรํางกายสมบูรณ์แข็งแรง คําเฉลี่ย ( X = 8.00)สามารถควบคุมอาการวิตกกังวลหรือ
หวาดกลัว คําเฉลี่ย ( X = 7.84) พิถีพิถันในการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ คําเฉลี่ย 
( X = 7.69) เอาใจใสํในการตรวจสุขภาพรํางกายประจําปี คําเฉลี่ย ( X = 7.48) ความสามารถ
สร๎างความบันเทิงและอารมณ์ขันให๎ผู๎อื่น ( X = 7.29)  ลักษณะทุนมนุษย์ที่ อยูํในระดับปานกลาง  
คือ การออกกําลังกายอยํางสม่ําเสมอ คําเฉลี่ย ( X = 6.13) สํวนทุนทางมนุษย์ที่อยูในระดับน๎อย 
คือ รู๎สึกน๎อยเนื้อตํ่าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นรอบตัว คําเฉลี่ย ( X = 4.40)  
 

5. ลักษณะทุนมนุษย์ของครู/อาจารย์โรงเรียนเขตพื้นท่ีให้บริการ
การศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ ลักษณะทุนมนุษย์ของครู/อาจารย์โรงเรียนเขตพื้นที่ให๎บริการ
การศึกษา โดยภาพรวม พบวํา อยูํในเกณฑ์ระดับมาก คําเฉลี่ย ( X =4.00) แตํเมื่อพิจารณาเป็น

รายข๎อ พบวํา ลักษณะทุนมนุษย์ของครู /อาจารย์ที่มีในระดับ มากที่สุด  คือ ความซื่อสัตย์สุจริต 
คําเฉลี่ย ( X = 4.25) และความเป็นผู๎มีจิตวิญญาณของความเป็นครู คําเฉลี่ย ( X = 4.23)   

สํวนลักษณะทุนมนุษย์ ที่อยูํในเกณฑ์ระดับมาก  คือ ความประนีประนอมยอมรับซึ่ง
กันและกัน คําเฉลี่ย ( X = 4.10) การให๎ความสําคัญในการปรึกษาหารือแก๎ปัญหาการทํางาน
ด๎วยสันติวิธี คําเฉลี่ย ( X = 4.08) ความเป็นผู๎มีจิตใจเมตตากรุณาเอ้ืออาทร คําเฉลี่ย ( X = 4.07) 
ความเป็นผู๎มีสติปัญญาในการทํางาน คําเฉลี่ย ( X = 4.07) ความเป็นผู๎ปฏิบัติตามกฎ กติกาของ
โรงเรียน คําเฉลี่ย ( X = 4.06) ความเป็นผู๎มีความรู๎กฎหมาย กติกา ระเบียบของโรงเรียน คําเฉลี่ย 
( X = 4.05) ความสามารถในการเป็นผู๎เรียนตลอดชีวิต คําเฉลี่ย ( X = 4.04) ความสามารถใน
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การนําความรู๎มาประยุกต์ใช๎งาน คําเฉลี่ย ( X = 3.98) ความสามารถในการพิจารณาข๎อมูลกํอน
เชื่อถือ คําเฉลี่ย ( X = 3.91) ความเป็นผู๎มีสุขภาพจิตดี คําเฉลี่ย ( X = 3.88) ความเป็นผู๎มีจิต
อาสาทําประโยชน์แกํสาธารณะ คําเฉลี่ย ( X = 3.88) ความเป็นผู๎มีวินัยเครํงครัด คําเฉลี่ย ( X = 
3.88) ความเป็นผู๎มีสุขภาพรํางกายสมบูรณ์แข็งแรง คําเฉลี่ย ( X = 3.66) 
 

6. ลักษณะทุนวัฒนธรรมของครู /อาจารย์โรงเรียนเขตพื้นท่ีให้บริการ
การศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ ลักษณะทุนวัฒนธรรมของครู/อาจารย์ในโรงเรียน เขตพื้นที่บริการ
การศึกษา โดยภาพรวมอยํูใน ระดับมาก คําเฉลี่ย ( X = 4.19) แตํเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา 

ลักษณะทุนวัฒนธรรมของครู /อาจารย์ ที่มีอยูํม ากท่ีสุด เป็นลําดับแรก คือ รํวมกันยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข คําเฉลี่ย ( X = 4.53) รักษา
ชื่อเสียงและปกป้องศักด์ิศรีแหํงวิชาชีพ คําเฉลี่ย ( X = 4.44) การแสดงความเคารพตํอผู๎อาวุโส 
คําเฉลี่ย ( X = 4.42) มีความชื่นชมและศรัทธาในคุณคําของวัฒนธรรมไทย คําเฉลี่ย ( X = 4.37) 
รํวมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย คําเฉลี่ย ( X = 4.30) และรํวมใจกันผนึกกําลัง
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน คําเฉลี่ย ( X = 4.28) 

สํวนลักษณะทุนวัฒนธรรมของครู /อาจารย์ ท่ีมีอยูํในระดับมาก  คือ มีความเอื้อเฟื้อ
แบํงปันชํวยเหลือกันและกัน คําเฉลี่ย ( X = 4.17) ความมีจิตรํวมสร๎างสามัคคีในหมูํคณะ 
คําเฉลี่ย ( X = 4.15) ความมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู คําเฉลี่ย ( X = 4.13) มี
กิริยามารยาทเหมาะสมเป็นแบบอยํางความเป็นไทย คําเฉลี่ย ( X = 4.11) มีการสืบทอดความ
เป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี คําเฉลี่ย ( X = 4.08)  ยึดมั่นและปฏิบัติตนอยูํในบรรทัดฐานของ
โรงเรียน คําเฉลี่ย ( X = 4.07)  มีความเสียสละอุทิศเวลาสํวนตนเพื่อสํวนรวม คําเฉลี่ย ( X = 
4.01) ความเชื่อถือไว๎วางใจกันและกัน คําเฉลี่ย ( X = 3.94) 

 

7. ลักษณะทุนภูมิปัญญาของครู/อาจารย์ในโรงเรียนเขตพื้นท่ีบริการ
การศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ ลักษณะทุนทางภูมิปัญญาของครู/อาจารย์ในโรงเรียน เขตพื้นที่บริการ
การศึกษา โดยภาพรวม มีอยูํในระดับมาก  คําเฉลี่ย ( X  = 3.90) แตํเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ 

พบวํา ลักษณะทุนภูมิปัญญาที่มี มากเป็นลําดับแรก คือ  มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ คําเฉลี่ย ( X = 4.13) แสวงหาความรู๎ใหมํๆ ให๎ตนเอง คําเฉลี่ย ( X = 4.11) มีองค์ความรู๎
และภูมิปัญญาเฉพาะบุคคล คําเฉลี่ย ( X = 4.09) มีวิธีการสร๎างสรรค์สังคมในโรงเรียนให๎เกิด
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ความเจริญยั่งยืน คําเฉลี่ย ( X = 4.06) มีความรู๎ฝังลึกในกฎ กติกา ข๎อบังคับ ระเบียบของ
โรงเรียน คําเฉลี่ย ( X = 4.04) มีการศึกษาอบรมเพิ่มเติมอยํางตํอเนื่อง คําเฉลี่ย ( X = 4.01) มี
ความรู๎แฝงอยูํในกระบวนการทํางานของตนเอง คําเฉลี่ย ( X = 4.00) มีกระบวนการนําสิ่งที่มีอยูํ
ตามธรรมชาติมาใช๎พัฒนางานให๎เกิดประโยชน์อยํางค๎ุมคํา คําเฉลี่ย ( X = 3.92) มีความเชื่อใน
ความรู๎ฝังลึกเฉพาะตน คําเฉลี่ย ( X = 3.80) มีวิธีการแลกเปลี่ยนสิ่งที่มีอยูํในธรรมชาติระหวําง
กัน คําเฉลี่ย ( X = 3.69) สามารถสร๎างผลงานที่แสดงถึงการค๎นพบ คําเฉลี่ย ( X = 3.66) มี
ความสามารถในการสร๎างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหมํๆ คําเฉลี่ย ( X = 3.62) มีการเผยแพรํความรู๎ด๎วย
การจัดทําเป็นเอกสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือ ตํารา คําเฉลี่ย ( X = 3.61) 
 

8. ข้อเสนอการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทุนทางสังคมโรงเรียนเขต
พื้นที่บริการการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ข๎อเสนอแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทุนทางสังคม โรงเรียน
เขตพื้นที่บริการการศึกษา  พบวํา สํวนใหญํเสนอแนวทางอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทุนทางสังคม
โดยจัดทําศูนย์ข๎อมูลทุนทางสังคมด๎านทุนมนุษย์ ทุนสถาบัน ทุนภูมิปัญญา และทุนวัฒนธรรม 
คิดเป็นร๎อยละ 93.8 รองลงมาคือ จัดอบรมสัมนาผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของโรงเรียนเพื่อสร๎างความ
ตระหนักและรํวมมื อกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทุนทางสังคมในโรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 87.50
อบรมพัฒนาองค์ความรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎กับบุคลากร นักเรียน และชุมชนโดยรอบ
โรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 75.00 และข๎อเสนอสร๎างเครือขํายความรํวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูข๎อมูลทุนทางสังคมในโรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 68.80  
 

การอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาทุนทางสังคมโรงเรียนเขตพื้นที่ให๎บริการการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  เป็นกระบวนการรวบรวม  
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข๎อมูลทุนทางสังคม โรงเรียน กลุํมประชากร โดยสัมภาษณ์ผู๎อํานวยการ
โรงเรียนหรือผู๎แทนผู๎อํานวยการโรงเรียนเขตพื้นที่ให๎บริการการศึกษาเป็นกลุํม จากการจัดประชุม 
Focus groups และเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบบันทึกทุนทางสังคม โดยกลุํมตัวอยําง ครู/อาจารย์
โรงเรียนในเขตพื้นที่ให๎บริการการศึกษา เริ่มศึกษาจากการสัมภาษณ์เป็นกลุํมและระดมสมองเพื่อ
ทําความเข๎าใจสิ่งดีดี ท่ีเป็นทุนทางสังคมในโรงเรียนด๎านทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม  ทุนสถาบัน  ทุน
ภูมิปัญญา จนได๎แนวทางการศึกษาทุนทางสังคม 4 ด๎าน  คณะผู๎วิจัยจะได๎นํามาอภิปรายเพื่อ
ค๎นหาทุนทางสังคมด๎านทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม ทุนสถาบัน ทุนภูมิปัญญา และ ข๎อเสนอแนวทาง
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อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทุนทางสังคมให๎เกิดประโยชน์ตํอการบริการทางการศึกษาและเป็นแหลํง
เรียนรู๎ทุนทางสังคมรํวมกัน รายละเอียดมีดังตํอไปน้ี  
 

1. ทุนทางสังคมด้านทุนมนุษย์ 
โรงเรียนในเขตพื้นที่ให๎บริการการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา กรณีศึกษาเขตดุสิต เป็น โรงเรียนที่มีบุคลากรครู/อาจารย์ที่มีความรู๎ความสามารถ มี
ทักษะความชํานาญและประสบการณ์ด๎านตํางๆ ที่สั่งสมอยูํในตัวบุคคล เป็นความรู๎ฝังลึกที่หาก
นํามารวมกันแล๎วทําให๎โรงเรียนมีศักยภาพ ประกอบด๎วย ทุนมนุษย์ด๎านสติปัญญา ด๎านจิตใจ 
ด๎านสังคม และด๎านรํางกาย  

1.1 ทุนมนุษย์ในด๎านสติปัญญา ผลการศึกษาพบวํา ครู/อาจารย์เป็นผู๎มีสติปัญญา
ในการทํางาน มีความรู๎กฎหมาย กติกา ระเบียบของโรงเรียน มีความสามารถในการเป็นผู๎เรียน
ตลอดชีวิต มีความสามารถในการนําความรู๎มาประยุกต์ใช๎งาน มีความสามารถในการพิจารณา
ข๎อมูลกํอนเชื่อถือ สอดคล๎องกับทฤษฎีทุนมนุษย์ของบีคเกอร์ ( Becker, 1994) ที่อธิบายวํา ทุน
มนุษย์เป็นทรัพย์สินที่ไมํสามารถวัดเทียบคําทางธุรกิจได๎ แตํสามารถแปรสภาพให๎กลายเป็น
สินทรัพย์ที่สามารถวัดเทียบคุณคําได๎ โดยการจัดการมนุษย์หรือการลงทุนมนุษย์ เป็นการจัดการ
ให๎บุคคลได๎รับการฝึกฝนและเรียนรู๎ภายในและภายนอกโรงเรียน โดยพัฒนาทักษะการทํางานเพิ่ม
ประสบการณ์ เป็นการสะสมทุนมนุษย์ในตัวบุคคล   

นอกจากน้ันยังพบวําบุคลากรสามารถ แก๎ปัญหาการทํางานด๎วยสันติวิธี มี
ความสามารถในการตัดสินใจแก๎ปัญหาของตน มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอื่นๆ 
นอกเหนือไปจากงานสอน  ได๎แกํ งานจัดซื้อจัดจ๎าง งานพัสดุ งานธุรการ งานเขียนป้าย งานจัด
สถานที่ งานทะเบียนและวัดผล งานชํางศิลป์ งาน 5 ส. โครงการอาหารกลางวัน งานเลขานุการ 
และเป็นผู๎จัดการโรงแรม สอดคล๎องกับแนวคิดของพระมหาสุทิตย์ อาภากโร ( 2547) ที่กลําววํา
กระบวนการเรียนรู๎จะชํวยให๎บุคคลและองค์กรได๎มีการปรับตัวในการแสวงหาความรู๎ใหมํวิธีการ
ใหมํ แนวรํวมใหมํอยํางตํอเนื่อง การเพิ่มโอกาสในการแก๎ไขปัญหาเป็นการระดมความคิดเห็นและ
ความรํวมมือจากฝ่ายตํางๆ ที่จะนําไปสูํการแก๎ไขปัญหาอยํางเป็นรูปธรรม นอกจากน้ันยังค๎นพบ
คุณลักษณะทุนมนุษย์ที่ดี  ได๎แกํ บุคลากรทุกคนคํานึงถึงภาพรวมความสําเร็จของหนํวยงาน  รู๎จัก
บทบาทหน๎าที่ ความมุํงมั่นในการทํางาน การเอาใจใสํคนในองค์กร  มีความขยันหมั่นเพียร ความ
มุํงมั่นสร๎างสรรค์พัฒนาองค์กร  ทํางานจริงจังและตั้งใจทําตามบทบาทหน๎าที่ให๎ดีที่สุด บุคลากร
ทํางานตามคําสั่งผู๎บังคับบัญชา บุคลากรมีความสุขในการทํางาน มีการประชุมปรึกษาหารือ มี
การปลูกฝังการเรียนรู๎การทํางานเป็นทีม สอดคล๎องกับผลการวิจัยของเทียน พงศ์วิริยะศิริ ( 2550 : 
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บทคัดยํอ) สรุปไว๎วํา ลักษณะทุนทางสังคมที่ชุมชนพึ่งพาตนเองได๎ก็คือการมีกฎ กติกา การอยูํ
รํวมกันได๎และมีจิตสํานึกตํอสํวนรวม ผํานกระบวนการคิดเพื่อปลุกจิตสํานึกเป็นแบบอยํางแกํ
ชุมชน มีการกระจายบทบาทและการเรียนรู๎รํวมกันทั้งที่มีรูปแบบและตามอัธยาศัย เป็นการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต สอดคล๎องกับแนวคิดของประเวศ วะสี ( 2544 : 66) ที่กลําวไว๎วํา ทุนมนุษย์มีลักษณะ
เป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด รอบรู๎ทันโลกและทันสถานการณ์ตํางๆ สามารถแก๎ปัญหาตํางๆ 
ได๎ 

นอกจากน้ันผลการศึกษายังพบวํา ครู /อาจารย์โรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษามี
ความรู๎ฝังลึกที่เป็นรูปธรรม มีความโดดเดํนในรูปลักษณ์ของการเป็นวิทยากร ได๎แกํ วิทยากรด๎าน
การสอน วิทยากรอบรมอาชีพเสริมให๎กับชุมชน วิทยากรด๎านการใช๎ทักษะคิดคํานวณ ด๎านการ
อบรมกฎระเบียบของโรงเรียน เป็นอุปนายก อนุศาสนาจารย์ พิธีกรเคลื่อนที่ นักประชาสัมพันธ์ 
และเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมครู สอดคล๎องกับทฤษฎีทุนทางสังคม 5 มิติของ ลิสา ฮัดสัน 
และคริส์ ชามแมน ( Lisa Hudson and Chirs Chamman, 2000) ได๎อธิบายไว๎วํา ทุนมนุษย์หรือ
ทุนคน ได๎แกํ สํวนของความสามารถในทางการผลิตทางเศรษฐกิจที่แฝงอยูํในตัวมนุษย์ในรูปของ
ความรู๎ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะฝีมือ คุณธรรมจริยธรรม และสุขภาพอนามัย  

1.2 ทุนมนุษย์ด๎านจิตใจ  ผลการศึกษา พบวํา ครู/อาจารย์มีความรู๎สึกสุขใจใน
การให๎ความชํวยเหลือคนอ่ืน มีความสุขสดชื่นกับครอบครัว ดําเนินชีวิตประจําวันอยํางมีความสุข   
ความรู๎สึกมั่นคงปลอดภัยในอาชีพการงาน มีความคิดเชิงบวกและมองโลกในแงํดี  สนุกสนานกับ  
เพื่อนรํวมงาน เป็นผู๎มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความสามารถในการ
ทําตัวเป็นกลาง  การทํางานอยํางมีความสุข สามารถควบคุมอารมณ์ความโกรธ รู๎สึกชื่นชอบกับ
การเข๎ารํวมกิจกรรมทางสังคม และรู๎สึกชื่นชอบกิจกรรมบันเทิง  สอดคล๎องกับสํานักงานสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (27 ตุลาคม 2553 : ออนไลน์) ที่อธิบายองค์ประกอบของทุน
ทางสังคมวํา คนมีบทบาทหลักในการพัฒนาประเทศ ต๎องได๎รับการพัฒนาทุกมิติ ในด๎านจิตใจนั้น
ต๎องพัฒนาให๎เป็นคนที่มีจิตใจดี มีน้ําใจ เอื้ออาทร เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม และรักชาติ 
สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ ผจญ  ใจกล๎า (2549 : บทคัดยํอ) ท่ี ศึกษาทุนเดิมของชุมชน ได๎แกํ 
ความเป็นเครือญาติของสมาชิกในชุมชน  ประวัติศาสตร์ชุมชนที่สมาชิกผํานวิกฤตชีวิตรํวมกัน 
และใช๎ชีวิตรํวมทุกข์รํวมสุขมาเป็นระยะเวลานาน ทําให๎สมาชิกมีความรักความสามัคคี มีความ
เข๎าใจกันและชํวยเหลือเกื้อกูลกัน  สอดคล๎องกับแนวคิดของประเวศ วะสี  (2544 : 65-68) อธิบาย
วํามนุษย์ที่ได๎รับการพัฒนาจะมีลักษณะเป็นคนที่สุขภาพกายดีและสุขภาพจิตที่เข๎มแข็งมั่นคง 
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เป็นคนที่มีจิตใจที่ประกอบด๎วยเมตตา กรุณา และมีจิตสํานึกรับผิดชอบที่ดี รู๎จักเสียสละประโยชน์
สํวนตัวเพื่อสํวนรวม  

นอกจากน้ันครู/อาจารย์โรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา ยังมีทุนมนุษย์ด๎าน ความ
กตัญํูกตเวที ตํอบิดามารดาและ ผู๎กํอต้ังโรงเรียน จงรักภักดีตํอพระมหากษัตริย์และราชวงค์จักรี  
มีจิตใจเมตตากรุณา เสียสละและอุทิศเวลาเพื่อสํวนรวม มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผํชํวยเหลือเก้ือกูล 
อาทรแบํงปัน โอบอ๎อมอารี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา จิตรํวมสร๎างสามัคคี และจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู  มีพรหมวิหารสี่ ย้ิมแย๎มแจํมใสมีน้ําใจไมตรีตํอกัน มีการสั่งสมคุณงามความดีจาก
อดีตถึงปัจจุบัน  รักผูกพันฉันท์พี่น๎อง มีความเป็นกัลยาณมิตรและจริงใจตํอกัน  สอดคล๎องกับ
ทฤษฎีทุนทางสังคมของพุทนัม (Putmum, 2000) ที่อธิบายไว๎วํา บุคคลจะยิ่งมีความสุขจากทุน
ทางสังคมมากขึ้นถ๎าบุคคลนั้นมีการคบหาสมาคมกับผู๎ที่มีการศึกษา เนื่องจากการเรียนรู๎จากผู๎มี
ความรู๎จะสํงผลทําให๎สังคมโดยรวมเกิดกระบวนการของการถํายโอนความรู๎ ( knowledge 
transfer) มากขึ้น ท๎ายสุดจะสํงผลทําให๎ระดับความสุขโดยรวมของคนในชุมชนเพิ่มขึ้น สอดคล๎อง
กับผลการศึกษาของพิริยะ ผลพิรุฬห์ และปังปอนด์ รักอํานวยกิจ ( ม.ป.ป. : บทคัดยํอ ) ผล
การศึกษาพบวํา ปัจจัยที่มีผลตํอความสุข ประกอบด๎วย การมีทรัพยสินไว๎ครอบครอง การมี
ครอบครัวอบอํุนและการได๎อยูํกับลูก การมีสุขภาพดี การได๎อยูํในชุมชนที่มีความไว๎เนื้อเชื่อใจกัน 
ชํวยเหลือกันและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ . (2550 : ออนไลน์) กลําวไว๎สนับสนุนผลการศึกษาคือ คนเป็นทุนทางสังคมที่มี
บทบาทหลักในการพัฒนาประเทศ ต๎องได๎รับการพัฒนาด๎านจิตใจ ให๎เป็นคนมีจิตใจดี มีน้ําใจ 
เอื้ออาทร เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม และรักชาติ ศาสนา นอกจากน้ันยังค๎นพบวําครู /อาจารย์
เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ให๎เกียรติผู๎รํวมงาน การให๎ความรํวมมือชํวยเหลือจนงานประสบ
ความสําเร็จ ประพฤติตามคําแนะนําของผู๎อาวุโสและผู๎มีประสบการณ์ มีความเป็นผู๎นํา เคารพใน
สิทธิของตนและผู๎อื่น  

1.3 ทุนมนุษย์ด๎าน สุขภาพ รํางกาย ผลการศึกษา พบวํา  ครู /อาจารย์มีสุขภาพ
รํางกายสมบูรณ์แข็งแรง เอาใจใสํในการตรวจสุขภาพรํางกายประจําปี พิถีพิถันในการเลือก
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ออกกําลังกายอยํางสม่ําเสมอ สอคล๎องกับผลการศึกษาของ
จินตนา ชุณหมุกดา มันทนา บัววัฒนา และจิรัตน์  กอบเกียรติคุณ ( 2545 : บทคัดยํอ) ศึกษาทุน
ทางสังคมด๎านสุขภาพ จังหวัดราชบุรี  สรุปผลการศึกษาวํา  ทุนสังคมด๎านสุขภาพครอบคลุมมิติ
ทางกาย ใจ สังคม และวัฒนธรรม สิ่งแวดล๎อม และเศรษฐกิจชุมชน แบํงเป็นประเภทบุคคล 
ประกอบด๎วยกลุํมออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ  
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นอกจากน้ันผลการศึกษา ทุนมนุษย์ด๎านรํางกาย ยังพบวํา ครู/อาจารย์มีสุขภาพกาย
สุขภาพใจดีเพราะมีทักษะทางดนตรีไทย  ดนตรีสากล  ดนตรีเพื่อการศึกษา ดนตรีพื้นบ๎าน ซะล๎อ
ซอซึง พิณเปี๊ยะ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์นานาชาติ นาฏศิลป์พื้นเมือง ลีลาศเพื่อสุขภาพ งาน
ศิลปะ วาดภาพ ความคิดสร๎างสรรค์สิ่งใหมํ ทักษะที่ค๎นพบดังกลําวเป็นองค์ความรู๎ที่มีคุณคําชํวย
สํงเสริมให๎ครู อาจารย์ มีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี และดํารงชีวิตอยํางมีความสุข  และพบวํา
สุขภาพรํางกายดีจากการ เป็นผู๎ตัดสินใจกีฬาระดับกรุงเทพมหานคร เป็นผู๎ฝึกสอนกีฬา เป็น
นักกีฬาเปตอง กีฬาฟุตบอล กีฬารักบ้ี กีฬากอลฟ์ กีฬาสี เป็นผู๎นําแอโรบิก ผู๎นํานันทนาการ เป็น
วิทยากรลูกเสือ -ยุวกาชาด  ทฤษฎีมิติทุนทางสังคม  8 มิติ แบบ SCS ขององค์กรในประเทศ
ออสเตรเลีย (Australia Bureau of Statistics, 2002) อธิบายไว๎วํา ทุนทางสังคม ประกอบด๎วย 
สภาพครอบครัว ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาและการพักผํอน ที่อยูํอาศัย การขนสํงและการวางแผน 
อาสาสมัครและพัฒนาสตรี  การศึกษา การฝึกอบรม การจ๎างงาน ความปลอดภัย อาชญากรรม
และยุติธรรมของชุมชน  

1.4 ทุนมนุษย์ด๎านสังคม ผลการศึกษาพบวํา มีคุณลักษณะของกุลสตรีไทย วางตัว
เหมาะสม นอบน๎อมถํอมตน กิริยามารยาทดี พูดจาไพเราะ  ประนีประนอม ประพฤติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน มี
คํานิยมเกี่ยวกับกฎ เคารพสิทธิผูอื่น เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รักองค์กร มีคํานิยม
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ให๎เกียรติผู๎รํวมงาน ให๎ความจริงใจตํอกัน  ให๎ความชํวยเหลือจนงานประสบ
ความสําเร็จ  ประพฤติตามคําแนะนําของผู๎อาวุโสและผู๎มีประสบการณ์ มีความเป็นผู๎นํา ปฏิบัติ
ตาม บทบาทหน๎าที่ ตรงตํอเวลาและมีศักด์ิศรี  รํวมแรงรํวมใจทํากิจกรรมรํวมกับวัด ดําเนิน
กิจกรรมวิถีพุทธ ปลูกฝังคุณธรรมให๎นักเรียน ทําตัวอยํางที่ดี สมานฉันท์กับบุคลากรและนักเรียน
ได๎ มีความเรียบงํายพอเพียงและครอบครัวมีความอบอํุน  สอดคล๎องกับผลการวิจัยของพระมหา
อภิเดช เนตรวิลา (2549 : บทคัดยํอ) ศึกษาพบวํา ลักษณะทุนทางสังคมเป็นตัวเชื่อมโยงประสาน
คนในชุมชนให๎เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นความปรองดองรักใครํกลมเกลียวกัน และพบวําสาเหตุ
ที่เปลี่ยนแปลงทุนทางสังคมคือ ขนบธรรมเนียมประเพณี คํานิยม กฎเกณฑ์ ข๎อบังคับ ระเบียบ
ตํางๆ ของกลุํมและตัวผู๎นํา สอดคล๎องกับแนวคิดของคริสซิ่ง ( Keesing,1962 : 213-217) ที่วํา 
ความสัมพันธ์ของคนในสังคม เป็นความสัมพันธ์ของสถานภาพ บทบาทและหน๎าที่ตํอกัน ที่เป็น
ดังนี้เป็นการสร๎างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นสิ่งทุกคนในองค์กรต๎องรํวมกันสร๎างขึ้นมาเพื่อความ
สะดวกสบาย และเป็นระบบระเบียบให๎ทุกคนเดินตามไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล๎องกับแนวคิด
ของฉวีวรรณ  สายบัว ( 2546 : 6) กลําวไว๎วํา ทุนทางสังคมเป็นเรื่องลึกซึ้ง เป็นเรื่องความสัมพันธ์
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ระหวํางผู๎คนในสังคม เมื่ออยูํรํวมกันก็ต๎องมีระบบระเบียบ ทุนทางสังคมที่สําคัญที่สุด คือ เป็น
เรื่องควมสัมพันธ์รํวมกันของบุคคลในสังคม ที่ทําให๎คนสามารถจะเติบโตเต็มที่ตามศักยภาพได๎  
และสอดคล๎องกับทฤษฎีเครือขํายทางสังคมของโบสเซเวียน เจ ( Boisssevain,J.,1974) ที่วํา 
เครือขํายสังคมเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล โดยมีการติดตํอสื่อสารและแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีเครือขํายทางสังคม ของเกษม นครเขตต์ (ม.ป.ป. 
: เอกสารอัดสําเนา) อธิบายไว๎วํา เครือขํายทางสังคมจะมีคุณลักษณะที่เป็นปัจเจกบุคคล 
ตําแหนํงของบุคคลตํางๆ ในเครือขําย ระบบการติดตํอสื่อสาร ตลอดจนสาระที่ต๎องการสื่อสาร ทํา
ให๎เกิดกระบวนการเครือขํายทางสังคม ความสัมพันธ์ของปัจเจกบุคคลและองค์กรที่ทํางาน
รํวมกัน เพื่อมุํงสูํเป้าหมายเดียวกัน  

 

2.  ทุนทางสังคมด้านทุนวัฒนธรรม 
ผลการศึกษาทุนทางสังคม ด๎านทุนวัฒนธรรมใน โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

การศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กรณีศึกษาเขตดุสิต พบวํา ทุน
วัฒนธรรมที่มีอยูํในระดับมากที่สุด คือ รํวมกันยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักด์ิศรีแหํงวิชาชีพ มีการแสดงความ
เคารพตํอผู๎อาวุโส มีความชื่นชมและศรัทธาในคุณคําของวัฒนธรรมไทย รํวมกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย และรํวมใจกันผนึกกําลังพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สําหรับ
ทุนวัฒนธรรมที่มีอยูํในระดับมาก คือ  มีความเอื้อเฟื้อแบํงปันชํวยเหลือกันและกัน ความมีจิตรํวม
สร๎างสามัคคีในหมูํคณะ ความมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู มีกิริยามารยาทเหมาะสม
เป็นแบบอยํางความเป็นไทย มีการสืบทอดความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ยึดมั่นและปฏิบัติ
ตนอยูํในบรรทัดฐานของโรงเรียน มีความเสียสละอุทิศเวลาสํวนตนเพื่อสํวนรวม และมีความ
เชื่อถือไว๎วางใจกันและกัน  สอดคล๎องกับทฤษฎีเติบโตจากภายในของคิวพัฟฟ์ และทซาย ( kilduff 
& Tsai, 2003 : 36-37) อธิบายทฤษฎีบทบาทเชิงโครงสร๎าง เป็นแนวคิดด๎านความเทําเทียมกัน
ทางโครงสร๎าง ความเหนียวแนํนในโครงสร๎าง และความเทําเทียมกันในบทบาท สามารถทํานาย
พฤติกรรมผู๎แสดง ในเครือขํายมีอิทธิพลตํอทัศนคติและพฤติกรรมของคนเอื่น  แนวคิดของ            
ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2540 : 3) มองวําทุนวัฒนธรรมเป็นทุนสังคมที่มีมานานและไมํสูญสลาย
หายไป ไมํสามารถทําลายได๎  นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบวํา มีทุนวัฒนธรรมที่มีคุณคําอยูํใน
โรงเรียนและชุมชนจํานวนมาก สรุปได๎ดังนี้  

2.1 ประเพณีที่มีคําของโรงเรียนและชุมชน  ได๎แกํ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ “วันพํอ
วันแมํ” การถวายความจงรักภักดีแดํล๎นเกล๎ารัชกาลที่ 6 พิธีถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช 
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สอดคล๎องกับแนวคิดของ  ประเวศ วะสี ( 2544 : 66) ท่ีกลําววํา ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นทุน
ทางสังคมที่มีคํามาก เป็นสิ่งที่จะต๎องอนุรักษ์และนํามาใช๎ประโยชน์ นอกจากน้ันยังค๎นพบวํา มี
การสืบสานประเพณีไทย ได๎แกํ ประเพณีลอยกระทง ซึ่งมีการประกวดนางนพมาศ ประกวด
กระทง ประเพณีสงกรานต์ และพิธีลดน้ําดําหัว ประเพณีวันสําคัญทางศาสนา และการประพฤติ
ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มีการสวดมนต์ตอนเช๎าทุกวัน การจัดงานเลี้ยงสํงและ
เลี้ยงเกษียณอายุราชการ การจัดงานประจําปีของวัดธรรมาภิรตาราม งานประจําปีปิดทองรอย
พระพุทธบาทจําลอง การจัดกิจกรรมตํางๆ ของโรงเรียน การแสดงมุทิตาจิตแกํผู๎สูงวัย การรํวมกัน
อนุรักษ์การแตํงกายด๎วยผ๎าไทย วัฒนธรรม การไปลามาไหว๎ และการมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สอดคล๎องกับถ๎อยแถลงของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ( 27 สิงหาคม
2553 : ออนไลน์ ) ท่ีวําวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานและเป็นท่ียอมรับในสังคม
นั้นๆ ซึ่งมีความหลากหลายในแตํละพื้นที่  โดยอยูํในรูปของความเชื่อ ความศรัทธา จารีต
ประเพณีที่ดีงาม คํานิยม ความเป็นไทย และสอดคล๎องกับแนวคิดของปิแอร์ บวลเดี่ยน ( Pierre 
Bourdien, 27 ตุลาคม 2553 : ออนไลน์) ที่อธิบายไว๎วําทุนวัฒนธรรมจะปรากฎตัวใน 3 รูปแบบ 
คือ เป็นสิ่งที่ฝังอยูํในตัวคนหรือกลุํมคน เชํน ความคิด จินตนาการ ความคิดริเริ่มและความเชื่อ   
ความเป็นสถาบัน เชํน กติกา การยอมรับที่หลายคนรํวมกันยอมรับ เชํน การยอมรับและศรัทธาใน
สถาบันพระมหากษัตรย์ วัด โรงเรียน ทําให๎เกิดสามัคคี ประเพณี หรือกิจกรรมรํวมกันของสังคม   

2.2 ทุนวัฒนธรรมด๎านประเพณีที่เป็นมรดกของโรงเรียนและชุมชน มีวัฒนธรรม
เป็นตัวยึดโยงคนในโรงเรียนให๎ตระหนักถึงรากเหง๎าของตนเอง ได๎แกํ ประเพณีวันไหว๎ครู ประเพณี
ดนตรีศรีสวัสดิ์ กิจกรรมวันทูลกระหมํอม งานวันรับประกาศนียบัตรนักเรียนวชิราวุธ งานสาย
สัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การดํารงความเป็นกุลสตรีของราชินีบน 
พิธีทําบุญวันคล๎ายวันสวรรค์คตพระนางเจ๎าสุนันทากุมารีรัตน์ เป็นโรงเรียนของในหลวงมหาดเล็ก
หลวงรัชกาลที่ 6 เป็นโรงเรียนเกําแกํและยังคงดํารงประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ 
เอกลักษณ์โรงเรียนวัดสุคันธาราม  ประวัติตึกพระพุทธเจ๎าหลวง การสืบทอดความเป็นสุภาพบุรุษ
และความเป็นสุภาพสตรี และพิธีต๎อนรับน๎องใหมํ สอดคล๎องกับประเวศ วะสี ( 2544 : 66) ที่วํา 
ประเพณีและวัฒนธรรมถือเป็นมรดกทางสังคม ซึ่งได๎รับการสะสมมานานและมีบทบาทในการ
หลํอหลอมผู๎คนในสังคมให๎เป็นปรึกแผํน  สอดคล๎องกับแนวคิดของวรวุฒิ โรมรัตนพันธ์  (2548 : 
ออนไลน์) ที่กลําวไว๎วํา ทุนทางสังคมไทยที่เคยมีในอดีตสํวนหนึ่งได๎รับอิทธิพลมาจากหลักคําสอน
ทางพุทธศาสนา คํานิยม ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดมาจากบรรพชน สํงผลถึงความสัมพันธ์ของ
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คนในชุมชน ความไว๎เนื้อเชื่อใจกัน ความเอื้ออาทรระหวํางกัน ความเป็นกลุํมเป็นก๎อนและความ
เป็นเครือขํายระหวํางกันของคนในสังคมไทย  

2.3 ทุนวัฒนธรรมที่หลํอหลอมคนให๎เป็นปรึกแผํน ได๎แกํ ความรํวมมือรํวมใจกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย มีการทําบุญตักบาตรฟังธรรมในวันสําคัญทางพุทธศาสนา มีการ
ทําบุญในเทศกาลตํางๆ เชํน ทําบุญปีใหมํ วันออกพรรษา วันเข๎าพรรษา วันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา การถวายตัวเป็นศิษย์วัด ประพฤติตามหลักธรรมทางศาสนาและงานพิธีทางศาสนา 
การแสดงความเคารพตํอผู๎อาวุโส การไหว๎แสดงความเคารพซึ่งกันและกัน การเคารพยกยํอง
ผู๎บริหาร มารยาททางสังคมและกิริยามารยาทแบบไทย มีความสุภาพอํอนน๎อมถํอมตน การกราบ
ไหว๎ กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักด์ิศรีแหํงวิชาชีพ รํวมกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ยึดมั่นและปฏิบัติตนอยูํในบรรทัดฐานของโรงเรียน สอดคล๎องกับ
ผลการวิจัยของประชาธิป กะทา (2547 : บทคัดยํอ) ศึกษาทุนทางสังคมดั้งเดิม ได๎แกํ คํานิยมการ
เคารพนับถือผู๎อาวุโสและผู๎นําหมูํบ๎าน ระบบเครือญาติที่แนบแนํน มโนสํานึกความเป็นพี่น๎องและ
สายสัมพันธ์ทางสังคม รวมทั้งบริบททางประวัติศาสตร์ชุมชนที่หลํอหลอมอุดมการณ์ทาง
การเมืองและความมีแนวคิดพัฒนา สอดคล๎องกับแนวคิดของยรรยง เอกนนท์ ( 2552, เอกสารอัด
สําเนา) เห็นวํา ทุนสังคมเดิมของสังคมไทยมิติของความสัมพันธ์ผํานงานบุญ ประเพณี พิธีกรรม
ตํางๆ เป็นสิ่งที่เตือนให๎รู๎วําวิถีชีวิตที่อยูํมาได๎เพราะสํานึกในคุณคําของทรัพยากรและรํวมกันรักษา  

2.4 ทุนวัฒนธรรมด๎านวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม  เกิดขึ้นจากความเคารพศรัทธา
ในผู๎กํอต้ังองค์กรโรงเรียน  การทําโครงการวิถีพุทธ การมีสัมมาคารวะ ดํารงฆราวาสธรรมห๎า
ประการ มีความเป็นไทย รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย คติชน การแตํงกลอน การแตํงคํา
ประพันธ์ การเลํานิทาน ความเป็นอิสระในการใช๎ชีวิตความเป็นอยูํภายในโรงเรียน จิตสํานึกใน
การทํางานและเข๎ารํวมกิจกรรมทางโรงเรียนอยํางพร๎อมเพียง บรรยากาศภายในโรงเรียน คํานิยม
ความเป็นไทย คํานิยมแหํงการแสดงมุทิตาจิตแกํผู๎สูงวัย คํานิยมเกี่ยวกับมารยาท คํานิยมสี
ประจําวัน ชื่นชมและศรัทธาในคุณคําของวัฒนธรรมไทย ความเชื่อถือไว๎วางใจกัน สอดคล๎องกับ
ผลการวิจัยของพงษเดช รัตนานุกูล ( 2547 : บทคัดยํอ) ศึกษาทุนทางสังคมกับการจัดการป่า
ชุมชนพบวํา มีกิจกรรมกลุํมจัดต้ังหลากหลาย มีโอกาสในการปฏิสัมพันธ์ในชุมชนอยํูเสมอ มีการ
ดํารงกิจกรรมตามประเพณีสูง มีการพึ่งพาอาศัยกัน โดยทั่วไปมีน้ําใจเอื้อเฟื้อแบํงปัน มีความ
ซื่อตรงและเชื่อมั่นในการใช๎คําพูด มีกิจกรรมสาธารณะเป็นประจํา มีสถานการณ์ในชุมชนที่
ไว๎วางใจและมีการรํวมสัมพันธ์เครือขํายได๎ดี ส อดคล๎องกับถ๎อยแถลงของสํานักงานสภาที่ปรึกษา
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เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (23 สิงหาคม 2553 : ออนไลน์) ที่วํา วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอด
กันมายาวนานและเป็นท่ียอมรับในสังคมนั้นๆ มีความหลากหลายในแตํละพื้นที่โดยอยูํในรูปของ
ความเชื่อความศรัทธา นอกจากน้ันยังค๎นพบจารีตประเพณีที่ดีงาม คํานิยมความเป็นไทย 
วัฒนธรรมเป็นตัวยึดโยงคนในสังคมให๎ตระหนักถึงรากเหง๎าของตนเอง เกิดความหวงแหน ภูมิใจที่
จะรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและตํอยอดเพื่อประโยชน์ตํอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติ 

2.5 ทุนวัฒนธรรมด๎านวัฒนธรรมที่สร๎างความเข๎มแข็งยั่งยืน  ได๎แกํ ความจงรัก  
ภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงค์จักรี  กิจกรรมวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ มีความรักความสามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน รักในพวกพ๎อง อยํู
รํวมกันฉันท์พี่น๎อง ให๎ความรํวมมือในการทํางาน มีความพร๎อมเพรียง มีการชํวยเหลือเกื้อกูลกัน
อยํางพี่น๎อง มีการทํางานเป็นทีม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมประชาธิปไตย รักษาชื่อเสียง
ขององค์กร    ครูเป็นที่เคารพนับถือของผู๎ปกครองและคนในชุมชน การปลูกฝังให๎นักเรียนเกิด
ความตระหนักและรํวมกิจกรรมเมื่อมีโอกาส  เอกลักษณ์ของความเป็นกุลสตรีไทย มีตัวอักษรไทย 
การแตํงกายด๎วยผ๎าไทย การอนุรักษ์ภาษาไทย วิถีชีวิตไทย กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม
ระหวํางชุมชน วัด และโรงเรียน การรณรงค์เรื่องการใช๎พลังงานอยํางประหยัดและคุ๎มคํา โรงเรียน
เป็นบ๎านหลังที่สอง บุคลากรมีความเสียสละ อุทิศเวลาเพื่อสํวนรวม และมีจิตรํวมสร๎างสามัคคีใน
หมูํคณะ สอดคล๎องกับแนวคิดของเสรี  พงศ์พิศ ( 2548 : ออนไลน์) มองวํา ระบบ คุณคําที่ร๎อยรัด
ผู๎คนเข๎าด๎วยกันให๎อยูํเป็นครอบครัว ชุมชน เป็นกฏเกณฑ์ ระเบียบ จารีต ประเพณี วิถีชีวิตและ
การปฏิบัติของชุมชน สอดคล๎องกับคําอธิบายของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ (2549 : ออนไลน์)  ที่วํา วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานและเป็นท่ียอมรับ
ในสังคมนั้นๆ ซึ่งมีความหลากหลายในแตํละพืนที่ โดยอยูํในรูปของความเชื่อ ความศรัทธา จารีต 
ประเพณีที่ดีงาม และคํานิยมความเป็นไทย  

2.6 ทุนวัฒนธรรมด๎านความรํวมมือและสร๎างสรรค์ของบุคลากรและชุมชน ได๎แกํ
ระบบรุํนพี่รุํนน๎อง การมีระบบอาวุโส วัฒนธรรมการเป็นพี่น๎องเครือญาติ ความเอกลักษณ์ ได๎แกํ
ลูกราชามีสัมมาคารวะ ความเป็นวชิราวุธวิทยาลัย ความเป็นผู๎ดี  การทํางาน รํวมกันอยํางเป็น
กัลยาณมิตร บุคลากรมีความรู๎ความสามารถและให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี ความรํวมมือของ
ชุมชนและจากสังคมภายนอก  ความเอื้อเฟื้อแบํงปันชํวยเหลือซึ่งกันและกัน การรํวม แรงรํวมใจ
ของคร/ูอาจารยพ์ัฒนาการศึกษาของโรงเรียน การยอมรับจากโรงเรียนอ่ืนๆ ในสํานักงานเขตดุสิต 
วําบุคลากรของโรงเรียนมีความสามารถพัฒนาผู๎เรียนได๎ดีแม๎วําจะมีพื้นที่น๎อย สอดคล๎องกับ  
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แนวคิด ของปิยพรรณ วรรณศิริ ( 2550 : 43) ที่ได๎กลําวไว๎ วํา วัฒนธรรมหลากหลายเกิดจาก
ความคิดของมนุษย์ที่ตอบโต๎ตํอสิ่งแวดล๎อม เมื่อสิ่งแวดล๎อมตํางกันความคิดของคนก็แตกตํางกัน 
และแสดงออกทางพฤติกรรมตํางกัน นอกจากน้ันผลการศึกษาวัฒนธรรมด๎านความรํวมมือยัง
พบวํา ชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต ได๎แกํ พิธีแหํเจ๎าพํอกวนอู งานตานก๋วย
ฉลาก การสะเดาะเคราะห์บูชาดาว สอดคล๎องกับผล วิจัย ของเทียน พงศ์วิริยะศิริ ( 2550 : 
บทคัดยํอ) ศึกษา บรรทัดฐานของชุมชน  พบวํา ยังรักษาจารีตประเพณี กฏกติกา ของ การอยูํ
รํวมกัน และมีจิตสํานึกรํวมกัน  ความสัมพันธ์ของครูเกษียณกับครูปัจจุบัน การแตํงกายสุภาพ มี
มารยาทในการเดิน การพูดกับนักเรียน แสดงการเคารพด๎วยการไหว๎ผู๎อาวุโสทุกเช๎าและกํอนกลับ
บ๎าน มีการรับประทานอาหารรํวมกัน การขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง เพลงไทยเดิม การรําไทย 
การละเลํนเด็กไทย ดนตรีไทย นาฏศิลป์ และการสอนศิลปะมวยไทย สํวนวัฒนธรรมด๎านงาน
ประดิษฐ์ ได๎แกํ งานใบตอง การทําบายศรี การจัดดอกไม๎ การถักร๎อยเบื้องต๎น การทํางาน
ประดิษฐ์ งานออกแบบศิลปะทั่วไป การประดิษฐ์ของเหลือใช๎เป็นผลิตภัณฑ์ที่นํามาใช๎ใหมํ 
วัฒนธรรมการทํางานอยํางเป็นกัลยาณมิตร การสังสรรค์ในโอกาสตํางๆ ความเป็นกัลยาณมิตร
ของเพื่อนรํวมงาน ได๎รับ เงินบริจาคจากการเคหะแหํงชาติ  การปิโตรเลี่ยมแหํงประเทศไทย 
สํานักงานสลากกินแบํงรัฐบาล และได๎รับอุปถัมภ์จากวัดราชาธิวา สอดคล๎องกับ ผลวิจัยของ ไพ
พาณี  เหลืองภัทรเชวง ( 2547 : บทคัดยํอ) ศึกษาพบวําวํา จํานวนเครือขํายท่ี มีมากและมีความ
สนิทสนมเหนียวแนํน มีการชํวยเหลือเก้ือกูลกัน มีความสัมพันธ์ตํางตอบแทน มีกิจกรรมเพื่อสร๎าง
ความสัมพันธ์ด๎านการศึกษา ศาสนา และมีการใช๎ทรัพยกรมนุษย์รํวมกับเครือขําย 
 

3. ทุนทางสังคมด้านทุนภูมิปัญญา 
ผลการศึกษาทุน สังคมด๎านทุน ภูมิปัญญา  พบวํา ลักษณะทุนภูมิปัญญาของครู /

อาจารย์โรงเรียนเขตพื้นที่ให๎บริการการศึกษา  ได๎แกํประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
แสวงหาความรู๎ใหมํๆ ให๎ตนเอง  มีองค์ความรู๎และภูมิปัญญาเฉพาะบุคคล  มีธีการสร๎างสรรค์
สังคมในโรงเรียนให๎เกิดความเจริญยั่งยืน มีความรู๎ฝังลึกในกฎ กติกา ข๎อบังคับ ระเบียบของ
โรงเรียน มีการศึกษาอบรมเพิ่มเติมอยํางตํอเนื่อง  มีความรู๎แฝงอยูํในกระบวนการทํางานของ
ตนเอง  มีระบวนการนําสิ่งที่มีอยูํตามธรรมชาติมาใช๎พัฒนางานให๎เกิดประโยชน์อยํางค๎ุมคํา  มี
ความเชื่อในความรู๎ฝังลึกเฉพาะตน  มีวิธีการแลกเปลี่ยนสิ่งที่มีอยูํในธรรมชาติระหวํางกัน  
สามารถสร๎างผลงานที่แสดงถึงการค๎นพบ  มีความสามารถในการสร๎างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหมํๆ    
มีการเผยแพรํความรู๎ด๎วยการจัดทําเป็นเอกสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือ ตํารา สอดคล๎องกับแนวคิดทุน
ทางปัญญาของ จิระ หงศ์ลดารมภ์ (ม.ป.ป. : ออนไลน์) ที่ได๎กลําวไว๎วํา ทุนทางปัญญา คือ ความ 
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สามารถในการคิดเป็น วิเคราะห์เป็น โดยแสวงหาความรู๎อยํางตํอเนื่องและสามารถนําความรู๎และ
ประสบการณ์ที่ได๎รับมาสร๎างมูลคําเพิ่มได๎  นอกจากน้ันผลการศึกษาทุนภู มิปัญญา ยังพบวํา มี
ภูมิปัญญา หลากหลายทั้งแบบที่เป็นความรู๎เปิดเผย ความรู๎แฝงอยูํในกระบวนการทํางาน และ
ความรู๎ฝังลึกในตัวบุคลากรครู/อาจารย์ในโรงเรียน สอดคล๎องกับแนวคิดของ ประเวศ วะสี (2544 
: 66) ที่วําองค์ความรู๎และภูมิปัญญมี 3 กลุํม ได๎แกํ กลุํมความรู๎เปิดเผย เป็นความรู๎ที่มีในหนังสือ 
เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ กลุํมความรู๎แฝง เป็นความรู๎ที่แฝงอยูํในกระบวนการทํางานและฝังลึกอยูํใน
วัฒนธรรมขององค์กรหรืออยูํในกฏเกณฑ์ กติกาของหนํวยงาน กลุํมความรู๎ฝังลึกในตัวบุคคล เป็น
ความรู๎ ความนึกคิด ความเชื่อ คํานิยมประสบการณ์ที่สั่งสมมาของมนุษย์ รายละเอียดดังนี้ 

3.1 ทุนภูมิปัญญาด๎านความรู๎เปิดเผย ผลการศึกษา พบวํา มี ทุนภูมิปัญญาด๎าน
การเขียนตําราฟิสิกส์ วารสารแมคเผยแพรํระดับประถมและมัธยม  บทความ การแตํงคําประพันธ์  
การจัดทําเป็นเอกสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือ และฐานข๎อมูลสารสนเทศ   วัดเป็นแหลํงเรียนรู๎มีพระสงฆ์
สอนหนังสือ ได๎แกํ วัดเบญจมบพิตร วัดญวณ วัดราชาธิวาส  วัดจันทร์สโมสร วัดราชผาติการาม 
วัดน๎อยนพคุณ วัดประชาระบือธรรม วัดธรรมาภิรตาราม วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม  ชุมชนรอบ
โรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎  ได๎แกํ ตลาดแหลํงเรียนรู๎ด๎านการค๎าขาย  แหลํงทํองเที่ยวเขตดุสิต  ได๎แกํ 
สวนสัตว์ดุสิต สวนจิตรดา สวนพฤกษศาสตร์ รัฐสภา ทําเนียบรัฐบาล คํายทหาร โรงเบียร์ อาคาร
ท่ีข้ึนทะเบียนเป็นอาคารอนุรักษ์ อาคารพระพทุธเจ๎าหลวง ความรู๎ด๎านการเรียนการสอน ได๎แกํ 
การผลิตสื่อวิถีพุทธและการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎แบบ
บูรณาการ  การทําแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การจัดบอร์ดความรู๎คณิตศาสตร์  การจัดป้าย
นิเทศ การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ความรู๎จากโครงงานวิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู๎คําย            
วชิรมงกุฏ ความรู๎ด๎านสิ่งประดิษฐ์ ได๎แกํ การผลิตชิ้นสํวนเสื้อผ๎า สื่อดนตรี การทําดอกไม๎จันท น์ 
จัดพานดอกไม๎สด  จัดดอกไม๎แห๎ง การทําพันธบัตรเป็นดอกไม๎แดํรัชกาลที่ 5 การประดิษฐ์ดอกไม๎
จิ๋ว การทําดอกไม๎จากดิน ความสามารถสร๎างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหมํๆ  สอดคล๎องกับคํากลําวของ 
ประเวศ วะสี (2544 : 66) ที่อธิบายวํา ทุนภูมิปัญญาและองค์ความรู๎ประกอบด๎วยองค์ประกอบ
หลายอยําง เชํน ความรู๎ ข๎อมูลขําวสาร ทรัพย์สินทางปัญญา ประสบการณ์ของผู๎คน ฐานข๎อมูล
ของศูนย์ใช๎บริการ ความรู๎และภูมิปัญญารวมเอากระบวนการสร๎างสรรค์ กระบวนการแสวงหา 
กระบวนการใช๎สิ่งที่มีอยูํตามธรรมชาติ และวิธีการแลกเปลี่ยนระหวํางกัน สอดคล๎องกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน ( 2548 : ออนไลน์) ที่วําภูมิปัญญาเกิดจากวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อม
หนึ่ง ๆ เพราะมนุษย์มีสิ่งแวดล๎อมไมํเหมือนกัน การด้ินรนของคนในการมีชีวิตอยูํให๎ได๎ในแตํละ
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สิ่งแวดล๎อม  ไมํวําจะเป็นทะเลทราย ทะเล ภูเขา คือ อยูํให๎ได๎ดี อยูํแล๎วมีความสุข  แล๎วเกิดการ
เรียนรู๎สั่งสมเป็น ภูมิปัญญาขึ้นมา  

3.2 ทุนภูมิปัญญาด๎านความรู๎แฝง ผลการศึกษา พบวํา องค์ความรู๎ที่แฝงอยูํใน
กระบวนการทํางานของครู อาจารย์ ได๎แกํ  การสอนแบบบูรณาการวิถีพุทธ การสอนอนุบาล การ
สอนวิทยาศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ การสอนภาษาฝรั่งเศส การสอนกีฬาบาสเกตบอล การ
สอนภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช๎บทเพลง การสอนศิลปะมวยไทย การจัดกิจกรรมและการดูแล
นักเรียนประจํา การนําหลักธรรมไปใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอน ความรู๎จากงานอ่ืนที่ได๎รับ
มอบหมาย ได๎แกํ งานทะเบียน การใช๎ลูกคิดญี่ปุ่น กิจกรรมรูปแบบไตรสิกขา การสอนเกษตร การ
งานอาชีพ การสอนให๎มัธยัสถ์ การแสดงแสงสี การสอนคอมพิวเตอร์ การสอนศิลปะสําหรับเด็ก
ประวัติชุมชนและอาคารภาย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการฟื้นฟูบรรยากาศโรงเรียน
ให๎เป็นธรรมชาติ การจัดสวนพฤกษศาสตร์และต๎นไม๎รอบโรงเรียน การดูแลสิ่งแวดล๎อมให๎รํมรื่น
สวยงาม มีวิธีการสร๎างสรรค์สังคมในโรงเรียนให๎เกิดความเจริญยั่งยืน มีความรู๎ฝังลึกในกฏ กติกา
ข๎อบังคับ ระเบียบของโรงเรียน มีการอบรมเพิ่มเติมอยํางตํอเนื่อง มีความรู๎แฝงอยูํที่ใน
กระบวนการทํางานของตนเอง และมีวิธีการแลกเปลี่ยนสิ่งที่อยํูในธรรมชาติระหวํางกัน สอดคล๎อง
กับแนวคิดของประเวศ วะสี ( 2544 : 65-68) ที่วํา ภูมิปัญญา ประกอบด๎วยความรู๎ข๎อมูลขําวสาร 
ทรัพย์สินทางปัญญา และประสบการณ์ของผู๎คน  

3.3   ทุนภูมิปัญญาด๎านความรู๎ฝังลึกในตัวบุคคล ผลการศึกษาพบวํา ครู/อาจารย์มี
ความรู๎เฉพาะทางการทําหมันสัตว์ การผสมพันธ์ปลา การผสมเทียมสุกร เคมีและโพลิเมอร์ การ
ทําน้ํายาชีวภาพ การทํานํ้าสมุนไพร การทํา ยาสมุนไพร การทําวุ๎นสมุนไพร การทํานํ้าหอม สบูํ 
น้ํายาสระผม ทําเทียนเป็นรูปผลไม๎ไทย การทําอาหารไทย การประกอบอาหารสมุนไพรไทย การ
ทําขนมอบ การทําอาหารพื้นบ๎าน  การวาดภาพ  การเขียนลวดลายอยํางประยุกต์และสร๎างสรรค์ 
การแตํงบทร๎อยกรอง การแกะสลักผักและผลไม๎ งานประดิษฐ์ใบตอง งานร๎อยพวงมาลัย งาน
ศิลปะประดิษฐ์ การเชิดหุํนกระบอก การออกแบบตัดเย็บเสื้อผ๎า การใช๎งานคอมพิวเตอร์ การใช๎
งานโปรแกรมสําเร็จรูปและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน  งานชําง
อิเล็กทรอนิกส์ และการติดต้ังระบบเน็ตเวิร์กก้ิง สอดคล๎องกับบทความของสํานักงานสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (27 ตุลาคม 2553 : ออนไลน์) ที่วํา องค์ความรู๎ประกอบด๎วย
ภูมิปัญญาและความรู๎ที่เกิดขึ้นใหมํ โดยภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดําเนิน
ชีวิตที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นฐานคิดและหลักเกณฑ์การกําหนดคุณคําและจริยธรรมที่มี
การสั่งสมสืบทอดกันมายาวนาน ทําให๎เกิดความหลากหลายของความรู๎ที่นํามาใช๎ประโยชน์ได๎ 
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และสร๎างสมดุลการอยูํรํวมกันของคนและธรรมชาติ สอดคล๎องกับ  ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (254 2 : 
8) ได๎สรุปวํา ทุนทางสังคมเป็นนามธรรม มีการพัฒนาที่เข๎มแข็งตํอเนื่องและยั่งยืน ทุนทางสังคม
ตํางจากทุนเศรษฐกิจ ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวเงิน วัตถุ แตํทุนทางสังคมเป็นนามธรรม เป็นจิตใจ เป็น
จิตวิญญาณ เป็นความรู๎ความสามารถ เป็นพลังงานทางสังคมที่จะขับเคลื่อนเพื่อให๎สังคมก๎าวไป
ข๎างหน๎า และเป็นฐานยึดโยงชุมชนและสังคมท่ีอํอนไหว ทุนทางสังคมเป็นปัจจัยที่มีคุณคําตํอกลุํม
คน องค์กรและชุมชน เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของสังคมที่มีคุณคํา   

 นอกจากน้ัน ผลการศึกษาความรู๎ฝังลึกยัง พบวํา ครู /อาจารย์ มีความรู๎ จากการเป็น  
วิทยากรตํางๆ  สํวนภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภายในโรงเรียนและชุมชนใกล๎เคียง พบวํา  มีการประดิษฐ์
ของจิ๋วเอกลักษณ์ไทย การนวดแผนไทยและแผนโบราณ การปลูกพืชสมุนไพรไทย การทํายา
ชีวภาพและยาสมุนไพร การผลิตกาซจากถังหมักชีวภาพ การเกษตรในครัวเรือน  จัดทําแหลํง
เรียนรู๎พืชสมุนไพร  สวนเกษตรพอเพียง ธนาคารขยะรีไซเคิล การขุดลอกค ลองและกระบวนการ
นําสิ่งที่อยูํตามธรรมชาติมาใช๎พัฒนางานให๎เกิดประโยชน์  สอดคล๎องกับสํานักงานสํงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนายยํอม (30 สิงหาคม 2553 : ออนไลน์) ท่ีสรุปไว๎วําภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ไทยเป็นองค์ความรู๎ของกลุํมบุคคลในท๎องถิ่น  รวมถึงงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎านที่มีอยํูในทุกภาค
ของประเทศ แบํงเป็นภูมิปัญญาประเภทองค์ความรู๎ของกลุํมบุคคลท๎องถิ่น เชํน การผลิตอาหาร
และเครื่องดื่ม การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช๎  และการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากไม๎ หิน โลหะ เซรามิค ดินเผา เครื่องหนัง  การผลิตแก๎ว สํวนภูมิปัญญาอีกประเภท  
คือ ภูมิปัญญาประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎าน ได๎แกํ การเลํานิทานพื้นบ๎าน กวีนิพนธ์พื้นบ๎าน 
ปริศนาพื้นบ๎าน เพลงพื้นบ๎าน ดนตรีพื้นบ๎าน การฟ้อนรําพื้นบ๎าน ละครพื้นบ๎าน จิตรกรรมพื้นบ๎าน 
ปฏิมากรรมพื้นบ๎าน  หัตถกรรมพื้นบ๎าน เครื่องแตํงกายพื้นบ๎าน และสิ่งทอพื้นบ๎าน  สอดคล๎องกับ
ผลงานวิจัยของปิ่นวดี ศรีสุวรรณ ( 2547 : บทคัดยํอ) ศึกษาพบวํา ทุนทางสังคมที่ถูกนํามาใช๎
แตกตํางกัน  เนื่องจากฐานคิดที่แตกตํางกัน และสอดคล๎องกับแนวคิดของประเวศ วะสี ( 2544 : 
66) ที่กลําวไว๎วํา ภูมิปัญญาที่สําคัญ คือ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นภูมิปัญญาทีได๎สั่งสมเรียนรู๎มา
จากครอบครัว ชุมชน ท๎องถิ่น และเคลื่อนไหวไมํหยุดอยูํกับที่ และไมํปฏิเสธการนําความรู๎
สมัยใหมํมาเชื่อมอยํางเหมาะสม โดยเอาภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นหลักเพราะถือวําภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นอยํูในตัวบุคคลทุกคน สิ่งสําคัญจึงอยูํที่วําจะทําอยํางไรให๎บุคคลมีความภูมิใจในปัญญา
ของตนและของชุมชนท๎องถิ่นตน 
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4. ผลการศึกษาทุนทางสังคมด้านทุนสถาบัน 
ผลการศึกษาทุนสถาบันพบวํา มีทุนสถาบันด๎านการกํอต้ังโรงเรียนและประวัติความ

เป็นมาของโรงเรียน บุคลากรรักองค์กร มีเครือขํายความรํวมมือการจัดการศึกษากับสถานศึกษา
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและโรงเรียน   เครือขํายความรํวมมือกับองค์กรภาครัฐ เครือขํายความ
รํวมมือกับชุมชน สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับผู๎ปกครอง  เครือขํายความรํวมมือกับองค์กร
เอกชน  เครือขํายความรํวมกับศาสนสถาน  เครือขํายความรํวมมือกับคณะกรรมการโรงเรียน  
และเครือขํายความรํวมมือกับศิษย์เกํา สอดคล๎องกับ ผลงานวิจัยของ ไพพาณี เหลืองภัทรเชวง 
(2547: บทคัดยํอ) ศึกษาทุนทางสังคมกับการดําเนินงานของกองทุนหมูํบ๎านและชุมชนเมือง : 
ศึกษากรณี หมูํบ๎านที่ประสบความสําเร็จกับหมูํบ๎านที่ประสบความล๎มเหลว พบวํา หมูํบ๎านที่
ประสบความสําเร็จมีลักษณะทุนทางสังคม   ได๎แกํ ด๎านเครือขํายมีจํานวนมากและมีความสนิท
สนมเหนียวแนํน มีการชํวยเหลือเก้ือกูลกัน มีความสัมพันธ์ตํางตอบแทนกัน นอกจาก นั้นผล
การศึกษา ทุนสถาบันยังพบวํา มีกิจกรรมเพื่อสร๎างความสัมพันธ์ กิจกรรมด๎านการศึกษา ด๎าน
ศาสนา รวมทั้งมีการใช๎ทรัพยากรมนุษย์รํวมกันกับเครือขําย   ด๎านบรรทัดฐาน มีข๎อตกลงรํวมที่
เป็นทางการและไมํเป็นทางการ   สอดคล๎องกับผลวิจัยของ ประยุทธ  ชุํมนาเขียว ( 2548 : 
บทคัดยํอ) ศึกษาสถานะภาพการดํารงอยํูของทุนทางสังคมภายในชนบทภายใต๎กระแสทุนนิยม 
พบวํา  ในภาพรวมทุนทางสังคมในด๎านเครือขําย  ด๎านความไว๎วางใจ  และด๎านบรรทัดฐานมี
ปฏิสัมพันธ์และสํงผลกระทบตํอกันไมํอาจแยกเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นอิสระออกจากกันได๎ เงื่อนไขที่
ทําให๎ทุนทางสังคมดํารงอยํู 4 ประการ ได๎แกํ เชิงประวัติศาสตร์ของชุมชน เชิงผลผลิตซ้ําทาง
ความคิด ระบบเครือญาติ และความสามารถในการขยายฐานความสัมพันธ์ของชุมชนออกไปสูํ
ภายนอกโดยเฉพาะด๎านเครือขําย  และสอดคล๎องกับทฤษฎีทุนทางสังคม  3 มิติ แบบโรเบริต์ 
พุทนัม (Robert Putnum, 1993) คือ ความสัมพันธ์อันดียิ่งของเครือขําย ( Network Quality) 
ความสัมพันธ์แบบบันทัดฐาน (Norms of reciprocity) และการมีความเชื่อถือหรือการไว๎เนื้อเชื่อ
ใจ (Trust) บนพื้นฐานของความพร๎อมของการประสานงานและการรํวมมือกันเพื่อผลประโยชน์ซึ่ง
กันและกัน  

ผลการศึกษาทุน สถาบัน ที่สร๎างชื่อเสียงและความเชื่อถือศรัทธาให๎กับผู๎ปกครอง คือ  
ประวัติการกํอต้ังโรงเรียนและความเป็นมา   ซึ่งริเริ่มกํอต้ังโดยพระมหากษัตริย์  ประวัติศาสตร์ของ
ชุมชนและประวัติ ศาสตร์ของ อาคารภายในสถาบันการศึกษา ความรู๎สึกวําโรงเรียนเป็นเหมือน
บ๎าน โรงเรียนเป็นที่นับถือของผู๎ปกครอง ชื่อเสียงในอดีตของโรงเรียน  ชื่อเสียงและการยอมรับจาก
ชุมชนในการดูแลนักเรียนเป็นอยํางดี  การเดินทางสะดวก  การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
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โรงเรียน  รักเชิดชูสถาบัน การนําชื่อเสียงมาสูํโรงเรียน และค๎นพบวําโรงเรียนมีเครือขํายความ
รํวมมือทางการศึกษา คือมีวัดและคณะครูเป็นแหลํงทุนการศึกษา สอดคล๎องกับแนวคิดของบอส
เสฟียน เจ (Boissevain. J., 1974) ที่วํา เครือขํายสังคมเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล
โดยมีการติดตํอสื่อสารและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน  นอกจากน้ันยังมีทุนสถาบันท่ี
เกิดจากสิ่งแวดล๎อมภายในและภายนอกโรงเรียน ได๎แกํ สถานที่สวยงาม มีความรํมรื่นและสะอาด  
คลองข๎างโรงเรียนมีความสะอาด และค๎นพบทุนมนุษย์ภายในตัวครูอาจารย์ ได๎แกํ การมุํงมั่น
สร๎างสรรค์พัฒนาองค์กร การนําความรู๎มาขยายผลระหวํางบุคลากร การทํางานตามคําสั่ง
ผู๎บังคับบัญชา การประชุมหารือ การปลูกฝังการเรียนรู๎การทํางานเป็นทีม และทํางานตามบทบาท
หน๎าที่ให๎ดีที่สุด  สอดคล๎องกับผลการศึกษาของสุจิตรา  ยางนอก ( 2550 : บทคัดยํอ) ที่วํา 
กระบวนการขับเคลื่อนทุนทางสังคมที่สําคัญ คือ รํวมคิด มีการประชุม วางแผนและรํวม
แลกเปลี่ยนเรียนรํวมกัน มีการเตรียมงานสูํการปฏิบัติ รํวมรับผิดชอบโดยแบํงบทบาทหน๎าที่ให๎
ชัดเจน รํวมรับผลประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจ มีการแบํงปัน  

 

5. ผลการศึกษาข้อเสนอการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทุนทางสังคม  
ข๎อเสนอแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทุนทางสังคม โดยจัดทําศูนย์ข๎อมูลทุน

ทางสังคมด๎านทุนมนุษย์ ทุนสถาบัน ทุนภูมิปัญญา และทุนวัฒนธรรม จัดอบรมสัมนาผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียของโรงเรียนเพื่อสร๎างความตระหนักและรํวมมืกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทุนทางสังคม
ในโรงเรียน อบรมพัฒนาองค์ความรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎กับบุคลากร นักเรียน และชุมชน
โดยรอบโรงเรียน  และข๎อเสนอสร๎างเครือขํายความรํวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แนวทางการ
พัฒนาฟื้นฟูข๎อมูลทุนทางสังคมในโรงเรียน  สอดคล๎องกับผลการวิจัยของนันทวุฒิ พิมพ์แพง ( 27 
ตุลาคม 2553 : ออนไลน์)  ที่สรุปไว๎วํา ควรเตรียมแกนนําและกระต๎ุนแกนนําแตํละคนให๎แสดง
ความสามารถเต็มที่ ให๎สํารวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของข๎อมูล และสอดคล๎องกับ
ผลงานวิจัยของไพพาณี เหลืองภัทรเชวง (2547 : บทคัดยํอ) ผลการศึกษาสรุปได๎วํา ควรมีการ
สร๎างเครือขํายให๎เข๎มแข็งโดยการปรับปรุงสํงเสริมสมาชิกรํวมกิจกรรม นําทุนทางสังคมมาจัดเป็น
กระบวนการให๎เป็นระบบและนํามาใช๎พัฒนาสังคมไทย และนําทุนทางสังคมด๎านความไว๎วางใจ
มาใช๎ให๎เหมาะสม เพื่อทําให๎งานราบรื่นและลดทุนระยะยาวโดยคํานึงถึงกระบวนการทํางานที่
ถูกต๎องและยั่งยืน สอดคล๎องกับบทความของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
(27 ตุลาคม 2553 : เวบไซต์) อธิบายวํา ทุนทางสังคมเกิดจากการรวมตัว รํวมคิด รํวมทํา บนฐาน
ของความไว๎เนื้อเชื่อใจ สายใยความผูกพันและวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยผํานระบบ
ความสัมพันธ์ในองค์ประกอบหลัก ได๎แกํ คน สถาบัน วัฒนธรรม และองค์ความรู๎ซึ่งเกิดเป็นพลัง
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ในชุมชนและสังคม สถาบันมีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันให๎เกิดพลังรํวมของคนใน
ชุมชน/สังคม และการอยูํรํวมกันได๎อยํางสันติสุข     
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการทําวิจัย เรื่อง การศึกษาทุนทางสังคมของโรงเรียนเขตพื้นที่ให๎บริการการศึกษา

ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาเขตดุสิต คณะผู๎วิจัยเห็นวํามี  
ควรนําผลวิจัยไปใช๎ประโยชน์ และมีประเด็นบางอยํางที่ควรศึกษาและทําการวิจัยตํอไป ดังนี้ 
 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
1.1 ควรมีการกําหนดนโยบายและ แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคมใน

มหาวิทยาลัย และจัดทํากรอบตัวชี้วัดด๎านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทุนทางสังคมมิติตํางๆ ให๎
เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.2 ควรนํา ข๎อมูลทุนทางสังคม ไปพัฒนาเป็นฐานข๎อมูลสารสนเทศด๎านทุนทาง
สังคมของโรงเรียนในเขตพื้นที่ให๎บริการทางการศึกษา  และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทุนทางสังคมที่
ค๎นพบระหวํางโรงเรียนเขตพื้นที่บริการการศึกษา  

1.3 ควรนําข๎อมูลทุนทางสังคมของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการการศึกษา ไปสร๎าง
หลักสูตรสถานศึกษาและเพิ่มมูลคําทุนทางสังคมด๎านทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม ทุนภูมิปัญญา 
และทุนสถาบัน เพื่อนําไป ใช๎เป็นแนวทางในการจัดบริการทางการศึกษาให๎เกิดประโยชน์กับ
โรงเรียนและเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ 
 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อเนื่อง 
2.1 ควรมีการศึกษาเพื่อค๎นหาทุนทางสังคมของโรงเรียนรํวมพัฒนาวิชาชีพครู ของ

คณะครุศาสตร์   ในลักษณะของการหาความสัมพันธ์ระหวํางองค์ความรู๎ทุนทางสังคมที่ฝังลึกใน
โรงเรียน กับทุนทางสังคมที่ต๎องการปลูกฝังและเสริมสร๎างให๎กับนักศึกษาครู 

2.2 ควรมีการศึกษาทุนทางสังคมของโรงเรียนที่อยํูในเขตพื้นที่ให๎บริการทางการ
ศึกษาของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให๎ครบทุกแหํง 
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แบบเรียนรวม  ปี พ.ศ.  2549 ได้รับทุนอุดหนุนส านักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา 

1.2  การติดตามประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการ ในหน้าที่ครูของบัณฑิตทุน  
โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษา 2551     

2. ผลงานต ารา บทความ 
2.1  การศึกษาและความเป็นครูไทย 
2.2  กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
2.2  ความเป็นครูวิชาชีพ  
2.3  กิจกรรมยามว่างเพื่อการศึกษา 
2.4  การฝึกหัดครูไทย คุรุปริทัศน์ 117 ปี การฝึกหัดครูไทย ปี พ.ศ. 2552 
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2. รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  มกรมณี 
E-mail :    makaramani@yahoo.com 
ต าแหน่ง   คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประวัติการศึกษา : 

2528    Ph. D.  in Instructional Design and Technology, Texas A&M University, USA. 
2524    M. Ed. in Educational Technology, Texas A&M University, USA 
2522    ค.ม. (การประถมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2517  ค.บ. เกียรตินิยมอันดับหน่ึง,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ผลงานวิชาการ 

A Systematic Problem Solving Model for Improving Quality of Life and 
Learning. A research paper presented in a Panel Discussion: Learner-
centered Approach and Pedagogic Concern, 4th International Forum 
on Education Reform: Learner-centered Approach towards Education 
for Sustainable Development, Bangkok, 2004. 

Guidelines on Teacher Training in ICT and Teacher Standards for Competency 
in ICT Based on the RISS Experience. A paper presented at Seminar 
on the Development of Guidelines in Teacher Training in Use of ICT 
and The Development of Teacher Standards for Competencies in ICT, 
Beijing, 2003. 

A Success Case of Learner-Centered Classroom in Higher Education.  A 
paper presented at the Second International Forum on Education 
Reform: Key Factors in Effective Implementation, Bangkok, 2002. 

Design and Development of Large Group Instructional System. A paper 
presented at the International Forum on Education in the Asia-Pacific 
Region: Globalization, Localization, and Individualization for the Future, 
Hong Kong, 2002. 

ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐอิตาลี. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552. 
ระบบการศึกษาของราชอาณาจักรสวีเดน. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551.  
การส ารวจและจัดระบบฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  .  ส านักงาน

บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2549.  
รูปแบบนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมของต่างประเทศ.   ส านักงาน

บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2549.  
การวิจัยและติดตามการใช้หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ปีการศึกษา 2547.  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549.  
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การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการศึกษาไทยกับนานาชาติ : นวัตกรรมด้านการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อยกระดับการศึกษาของแรงงานไทย.  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548 . 

การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด 
(Potential Demand) ครั้งที่ 1. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 
2548 

รูปแบบการบริหารและการจัดการวิจัยทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องขององค์กรวิจัยในประเทศ
และต่างประเทศ.  ส านักพัฒนาและวิจัยการศึกษา  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2547.  
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3. รองศาสตราจารย์มาลี  พัฒนกุล 
ต าแหน่ง  ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
ประวัติการศึกษา       

-  M.A.T( Nonformal  Education ) การศึกษานอกระบบ Technological  University                           
 of  The  Philippines 

-  ศศ.บ.(ภาษาไทย) ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ประสบการณ์ด้านงานบริหาร 

1. หัวหน้าแขนงวิชาภาษาไทย 
2. รองประธานศูนย์การศึกษาดรุณพิทยา 
3. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ประสบการณ์ฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน 
1. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้าน การฝึกหัดครู  ณ มหาวิทยาลัยซิดนี่ย์ ประเทศ

ออสเตรเลีย ปี พ.ศ.2545  
2. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราชผาติการาม ปี พ.ศ.2550-ปัจจุบัน 
3. กรรมการคัดเลือกโรงเรียนดีเด่นสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  2551-2552 

ผลงานวิชาการ 
  1. เอกสารต ารา  

 1.1  หลักสูตรและการจัดการมัธยม(2534)  
 1.2  ผู้น าร่วมสมัย(2549) 
 1.3  มนุษยสัมพันธ์ส าหรับผู้บริหาร(2549)   

 2. งานวิจัย 
 2.1  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนประถมสาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนัน

ทาในทัศนะของอาจารย์ผู้สอนและผู้ปกครอง (2534) 
2.2 การติดตามประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการ ในหน้าที่ครูของบัณฑิตทุน 

โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (5 ปี) ส าเร็จการศึกษา 2551     
3. บทความ 

3.1 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  วารสารดรุณวิชาการ  (2551) 
3.2  เมื่อไปเป็นผู้ตรวจและประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ (2552) 
3.3  การพัฒนาวิชาชีพครูจะเป็นจริงได้หรือ? คุรุปริทัศน์ 117ปีการฝึกหัดครูไทย  (2552)    
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4. อาจารย์ชัยวัฒน์  จิวพานิชย์ 
ประวัติการศึกษา 
      ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
      ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา   
ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา 

1. สัมมนา Emerging Issues in E-Learning/Distance Learning 
      2. Uninet  WUNCA ครั้งที่15 ,16, 17,18 
      3. สัมมนา “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ”   

4. สัมมนา “การส ารวจความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายไร้สายของ 
สถาบันอุดมศึกษา              
           ของรัฐ เอกชน” 

 5. สัมมนา  ผลการศึกษาความเหมาะสมเครือข่ายไร้สายของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
เอกชน                                       
 6. สัมมนาและสาธิตการท างานของระบบ IP VIDEO NETWORK 
 7. สัมมนาหน่วยงานเพื่อบูรณาการโครงการไอซีทีภายใต้หัวข้อ  “ระบบสารสนเทศเพื่อการ  

         สนับสนุนโครงการไอซีทีหน่วยงานภาครัฐ” 
 8. สัมมนาหน่วยงาน IT เพื่อการศึกษาไทยในอนาคต 
 9. Higher Education: Global Challenges and Prospect 
10. สัมมนาเรื่องการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ และการเตรียมความพร้อมกับ   

          กฎหมายใหม่ 
11. สัมมนาผ่าวิกฤติภัยคุกคามเครื่อข่ายกับแนวทางการป้องกันแบบรวมศูนย์ 
12. สัมมนา “MSC Open House 2007” 
13. สัมมนาเชิงวิชการเรื่อง อีเลิร์นนิงกับการพัฒนาประเทศ 
14. สัมมนา ICT IN EDUCATION 
15. สัมมนาการเขียนหลักสูตรตามรูปแบบ TQF 
16. ฝึกอบรมการเขียนแผนการสอน มคอ.3 ตามรูปแบบ  TQF 
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