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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ของครอบครัวต่อเดือน และระดับชั้น
ของนักเรียนในปกครอง และ 3) เพ่ือนำผลการวิจัยและข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการพัฒนาให้
นักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกมากยิ่งขึ้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ปกครองผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบ 
ถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
นักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ และส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาให้
ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียน                  
มารีย์อนุสรณ ์ให้มากยิ่งขึ้น 
 กลุ่มตัวอยา่งคือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จำนวน 263 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการทดสอบการทดสอบ t-test 
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis Of Variance หรือ F-test) 
 ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการอยู่อย่างพอเพียง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความกตัญญู   ส่วนด้านที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านรักเมตตา 
 นอกจากนี้ยัง พบว่า ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ อาชีพ และรายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือน  พบว่า 4 ตัวแปร ได้แก่  เพศ   อายุ  อาชีพ  รายได้   ไม่มีส่วนสำคัญต่อการส่งเสริม
คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์สรณ์  ส่วน  2 ตัวแปร พบว่า 
ระดับการศึกษาต่างกัน  และ  ระดับชั้นเรียนของนักเรียนในปกครองอยู่ในระดับชั้นต่างกัน  มีส่วน
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บทที่  1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา   
 

อัตลักษณ ์คือ ผลรวมของการรับรู้ว่าตนเป็นอย่างไร มีบทบาททางสังคมอย่างไร และ                 
อัตลักษณ์เกิดจากการพัฒนาทางด้านร่างกาย เพศสังคม อาชีพ จริยธรรม อุดมคติ และบุคลิกภาพ 
ฉะนั้นบุคคลที่จะมีความสำเร็จในการพัฒนาอัตลักษณ์จะมีการยอมรับตนเองสูง (จันทร์เพ็ญ ทัศนีสกุล
ชัย. 2548 : 10) อัตลักษณ์ (Identity) คือความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองว่าฉันคือใคร ซึ่งจะเกิดข้ึนจากการ
ปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเรากับคนอ่ืน โดนผ่านการมองตัวเองและคนอ่ืนมองเราในขณะนั้น และใน
เดียวกันมโนทัศน์ลักษณ์จะถูกกล่าวควบคู่ไปกับเรื่องของอำนาจ นิยามความหมาย หรือการสร้างภาพ
แทนความจริง (Representation) เมื่ออัตลักษณ์ไปสัมพันธ์กับแนวคิด (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2543 : 
6) 
 การศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ คุณธรรม ให้ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นการเตรียมคนให้มีคุณลักษณะมองกว้าง 
คิดไกลใฝ่ดี การเตรียมคนให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
แต่การจัดการศึกษาในปัจจุบันยังไม่สามารถสนองความต้องการในการพัฒนาบุคคล ชุมชน ท้องถิ่น 
และประเทศชาติซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ดีเท่าท่ีควร ดังนั้นการจัดการศึกษาจะต้องยึด 
หลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (กระทรวง 
ศึกษาธิการ. 2545 : 5) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการสร้างสรรค์ความ
เจริญก้าวหน้าให้กับสังคมและบ้านเมือง เพราะการศึกษาจะช่วยพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ
และคุณธรรมของบุคคลในสังคมหากสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน
พอเหมาะสมกันทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้น ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถธำรงรักษาความ
เจริญมั่นคงของสังคมนั้นได้อย่างยั่งยืน (ไพโรจน์ โตเทศ. 2547) การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา 
จำเป็นต้องตอบสนองแก่นักเรียนให้มากท่ีสุด นั่นคือสอดคล้องกับศกัยภาพของผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถ
นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ หลังการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 ได้เกิดกระแสความตื่นตัวของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หน่วยการศึกษา เริ่มมีการพัฒนาคุณภาพของงานที่ปฏิบัติเพ่ือสนองตอบความต้องการของสังคมและ
จัดการบริการทางการศึกษาให้อยู่เหนือความคาดหวังของผู้รับบริการหรือให้เป็นไปตามแนวพระราช 
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติด้วยวิธีการที่หลากหลาย (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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กระทรวงศึกษาธิการ. 2547 : 1-4) ดังนั้นเพ่ือให้เป็นสถานศึกษาที่ให้ความสุข ให้ความปลอดภัย และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความต้องการของเด็ก (รัตติกร ศรัณยสุนทร. 2554 : 8-
11) จึงต้องสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมท่ีช่วยเพิ่มสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนเพ่ือพัฒนาสติปัญญา สังคม 
ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เพ่ือให้ทุกคนตระหนักถึงศักยภาพในทุก ๆ ด้าน (นิรมล ศตวุฒิ. 2550 : 
44-48) โรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาต้องตระหนักในการออกแบบตนเองเพ่ือค้นหาสิ่งใหม่ นำเสนอต่อ
สาธารณะเพ่ือเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนต่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ตลอดทั้งการเป็นต้นแบบในการ
เรียนรู้คู่ศกัยภาพที่เป็นจริง (ศักดิ์สิน ช่วงดารากุล. 2550 : 10) โรงเรียนจะต้องพัฒนาชีวิตของคนอย่าง
ครบถ้วน ทั้งในด้านความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาการต่าง ๆ การพัฒนาความคิด และสติปัญญา การ
ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมให้อยู่ในวิถีทางที่ถูกที่ควร การสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้อง การสร้าง
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในชีวิตของผู้เรียน เป็นการพัฒนาความเป็นมนุษย์อย่างเป็น
องค์รวม นั่นคือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. 2543 : 60 ; กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 
: 4)  

โรงเรียนเป็นสถาบันที่ผู้ปกครองตั้งความหวังไว้อย่างสูง เพ่ือเป็นที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ 
อบรมบ่มนิสัยลูกหลานให้มีคุณธรรมจริยธรรมดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ตั้งแต่ครอบครัวจนถึง
ประเทศชาติ แต่ในปัจจุบันผู้ปกครองไม่แน่ใจในคุณภาพของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนว่ามีความเป็น
มาตรฐานในการจัดการศึกษาเท่าเทียมกันเพียงใด ถึงแม้กระทรวงศึกษาธิการต่างประชาสัมพันธ์กันมา
ตลอดว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนมีมาตรฐานเท่าเทียมกันในด้านองค์ประกอบ ทางอาคารเรียน อาคาร
ประกอบการ วัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอน และครูผู้สอน นอกจากนี้ยังมีโครงการต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย 
เพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้เท่าเทียมกัน เริ่มจากการตั้งกลุ่มโรงเรียน การจัดโครงการโรงเรียนพ่ี 
โรงเรียนน้องเป็นรูปสหวิทยาเขต ทั้งยังให้มีการประเมินมาตรฐานโรงเรียน การมอบเกียรติบัตรโรงเรียน
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานดีเด่น ตั้งแต่ขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กเพ่ือให้ผู้บริหารและครูตื่นตัวในการ
พัฒนาโรงเรียนไปสู่มาตรฐานเดียวกัน แต่ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแนวคิดของผู้ปกครองได้เพราะ
ผู้ปกครองยังมีแนวคิดที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง พ่อแม่บางคนปลูกฝังลูกตั้งแต่ยัง
เล็กให้ยึดมั่นกับโรงเรียนที่ตนเองปรารถนาและท่ีเป็นเช่นนี้เกิดจากความเป็นมาตรฐานของโรงเรียนหรือ
ความนิยมของผู้ปกครองคงไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนมีอาคารใหญ่โตสวยงาม มีวัสดุดีเยี่ยมหรือครูสอนเก่ง
เท่านั้น แต่สิ่งที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองปรารถนาอย่างแรงกล้าคือ คุณภาพของนักเรียนที่จบการศึกษามา
เป็นสิ่งสำคัญ (วลัดดา คำจุมพล. 2551 : 2) นั่นคือ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง 
และคนมีความสุข ซ่ึงคนดี หมายถึง คนที่ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ังทางด้านจิตใจ และพฤติกรรมที่แสดงออก อาทิ มีวินัย ซื่อสัตย์    
มีเหตุผล ขยัน ประหยัด มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย ผู้เรียนเป็นคนเก่ง หมายถึง คนที่มีสมรรถภาพสูงใน
การดำเนินชีวิต โดยมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง หรือรอบด้าน หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง 
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เช่น ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ความสามารถทางด้าน
ภาษา และผู้เรียนมีความสุข ซ่ึงหมายถึง คนที่มีสุขภาพดีท้ังกายและจิต เป็นคนร่าเริงแจ่มใส ร่างกาย
แข็งแรงจิตใจเข้มแข็ง จิตใจเข้มแข็ง มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรักต่อทุกสรรพสิ่ง และสามารถดำรงชีวิตได้
อย่างพอเพียงแก่อัตภาพ (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้. 2543 : 11-12) 

ในส่วนของการศึกษา อัตลักษณ์เป็นผลที่เกิดขึ้นของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
หน่วยงานต้นสังกัด ทุกสถานศึกษาไม่ว่าเล็กใหญ่ เหมือนกันหมดทั้งประเทศจะมีปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์สถานศึกษา จึงหมายถึง ลักษณะเฉพาะของ 
สถานศึกษา ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน). 2555) และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาเน้นไปที่การกำหนดภาพ 
ความสำเร็จ (Image of Success) ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน หรือเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติโดดเด่น 
ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนั้นซึ่งคุณลักษณะหรือคุณสมบัติโดดเด่นของนักเรียน 
ก็คือคุณภาพผู้เรียนที่สถานศึกษากำหนด (สุพักตร ์พิบูลย์. 2555) สำหรับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
เป็นลักษณะเฉพาะที่เป็นตัวตนของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการจัดตั้งสถานศึกษา               
หรือลักษณะโดดเด่นของสถานศึกษา ควรเน้นที่การกำหนดภาพความสำเร็จในตัวผู้เรียน ตามคุณค่า
พระวรสาร 21ประการ (อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ และคณะ, 2558 : 101) อัตลักษณ์การศึกษาโรงเรียน
คาทอลิก เป็นลักษณะอันแสดงถึงการดำเนินงานของโรงเรียนตามหลักการศึกษาของพระศาสนจักร
คาทอลิก และเหมาะสมกับบริบทของการจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ตามเป้าหมาย 
และพันธกิจการจัดการศึกษาคาทอลิก ที่สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยกำหนด (สุรินทร์        
จารย์อุปการะ และประเสริฐ อินทร์รักษ,์ 2558 : 34) 
 สำหรับโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแนวนโยบาย จุดหมาย หลักการ และโครงสร้างของหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอน
โดยปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และพร้อมที่จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข จัดกิจรรมที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้รับความรู้ ควบคู่คุณธรรม เพ่ือเติบโตเป็นคนดีของสังคม ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “ประพฤติดี  
เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม” โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาตลอดมา ทั้ง
ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านกิจการงานนักเรียน ด้านสัมพันธ์กับชุมชน โดยจะ
เห็นได้จากผลสัมฤทธิ์จากการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ทั้ง
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด และระดับชาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ยังคงมุ่งมั่นบริหารงานด้าน
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตามอัตลักษณ์การศึกษานั่นคือ ผู้เรียนเป็นผู้มีความรัก ความ
เมตตา ผู้เรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ พอใจในสิ่งที่ตนมีและมีความพอเพียง 
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(โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์. 2558 : เว็บไซต์) เนื่องจากโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะ
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และเพ่ือเป็นการรับทราบปัญหา 
ข้อเสนอแนะ และความร่วมมือกันพัฒนานักเรียนตามแนวทางท่ีถูกต้อง สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียนและผู้ปกครอง จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสอบถามและขอความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน  

ผู้ปกครองเป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่ง เพราะสิ่งทีส่ำคัญทีสุ่ดในชีวิตเด็ก คือ บ้าน 
และโรงเรียน หากเด็กได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่ถูกต้องจากโรงเรียน เมือ่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 
เป็นการเสริมแรงจากผู้ปกครอง เด็กจะเกิดความพร้อมในการเรียนรู้และเกิดพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน คือ 
ด้านร่างกาย อารมณ ์สังคม และสติปัญญา ดังนั้นผู้ปกครองควรเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน 
ส่งเสริม การจัดการศึกษาในโรงเรียน โดยมามีส่วนร่วมในการรับรู้การดำเนินงานและเสนอแนวทางใน
การจัดการศึกษา เนื่องจากจุดมุ่งหมายของโรงเรียน และจุดมุ่งหมายของผู้ปกครองต่างก็มุ่งท่ีจะพัฒนา
เด็กเป็นสำคัญ กล่าวได้ว่า สิ่งสำคัญทีสุ่ดในชีวิตเด็ก คือ บ้าน และโรงเรียน ผู้ปกครองและครู
เปรียบเสมือนผู้นำทางของเด็ก หากแต่ละคนต่างนำทางไปกันคนละทิศละทางจะเป็นเส้นขนานสองเส้น
ทีจ่ะไม่พบกัน ดังนั้นผู้ปกครองและครูต้องจับมือกันปรึกษาหารือกัน รับทราบปัญหาของกันและกัน และ
หาทางร่วมมือกันทำให้เด็กได้รับการพัฒนาตามแนวทางที่ถูกต้อง ซ่ึงเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและ
ส่วนรวม ส่วนสถานศึกษาต้องจัดระบบการบริหารงานภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ในท้องถิน่ เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซ่ึงความพึงพอใจของผู้ปกครองเป็นส่วน   
หนึ่งของสภาพแวดล้อมในการบริหารงานสถานศึกษา อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงาน และการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ถ้าผู้ปกครองเกิดความพึงพอใจมาก สถานศึกษาก็จะได้รับความร่วมมือในการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ มากด้วยเช่นกัน (วงเดือน ธรมีฤทธิ์. 2554 : ไม่มีหมายเลขหน้า) 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม 
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารยี์อนุสรณ ์ด้านผู้เรียนเป็นผู้มีความรัก ความ
เมตตา ผู้เรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  และมีความพอเพียง  เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการวางแนวทางและกำหนดนโยบายให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้นักเรียนมี
คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกเพ่ิมมากยิ่งข้ึนต่อไป  
 
คำถามของการวิจัย 
 
 1.  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อยู่ในระดับใด 

2.  มีตัวแปรใดบ้างที่ส่งผลให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 
การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ แตกต่างกัน 
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 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา 
คาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีวัตถปุระสงค์ดังต่อไปนี้ 

1  เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา 
คาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพของ
ผู้ปกครอง รายได้ของครอบครัวต่อเดือน และระดับชั้นเรียนของนักเรียนในปกครอง  

3. เพ่ือนำผลการวิจัยและข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนโรงเรียน                    
มารีย์อนุสรณใ์ห้มคีุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
 
ความสำคัญของการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยครั้งนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
นักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิจัยทำให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม
คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ซึ่งผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง
สามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการส่งเสริมให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมตาม                       
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผลการวิจัยทำให้ทราบถึงผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม
คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จำแนกตามสถานภาพต่าง ๆ 
ของผู้ปกครอง เพื่อผู้บริหารสามารถจัดการการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มีสถานภาพต่างกันได้อย่าง
ถูกต้อง  

3. ผลการวิจัยทำให้ไดข้้อเสนอแนะซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาให้นักเรียนโรงเรยีน            
มารีย์อนุสรณ์มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
   การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และตัวแปร            
ที่ศึกษา ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา   
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  การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ซึ่งผูวิจัยได้สังเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
โดยจำแนกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีองค์ประกอบ  
6 ด้าน เป็นตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) อาชีพของผู้ปกครอง                  
5) รายได้ของครอบครัวต่อเดือน และ 6) ระดับชั้นเรียนของนักเรียนในปกครอง  
  ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ซ่ึง
เป็นตัวแปรตาม ประกอบด้วย 1)  ด้านความรักเมตตา 2)  ด้านความซื่อสัตย์ 3) ด้านความกตัญญู                     
4)  ด้านการอยู่อย่างพอเพียง  
  2.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  2.1  ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  จำนวน 3,164 คน 
 2.2  กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  จำนวน 263 คน 
 3.  ตัวแปรที่ศึกษา 
  3.1  ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ได้แก่ สถานภาพทั่วไปของผู้ปกครอง 
ประกอบ 6 ตัวแปร ได้แก่ 
 3.1.1  เพศ 
 3.1.2  อายุ  
 3.1.3  ระดับการศึกษา  

 3.1.4  อาชีพ  
 3.1.5  รายได้ของครอบครัวต่อเดือน  

 3.1.6  ระดับชั้นของนักเรียนในปกครอง 
  3.2  ตัวแปรตาม (Dependent variables)  ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 4 ด้าน ได้แก่ 
   3.2.1  ด้านความรักเมตตา 
   3.2.2  ด้านความซื่อสัตย์ 
   3.2.3  ด้านความกตัญญู 
   3.2.4  ด้านการอยู่อย่างพอเพียง  



   7 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยใช้สถานภาพ
ทั่วไปของผู้ปกครอง 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) อาชีพของผู้ปกครอง 
5) รายได้ของครอบครัวต่อเดือน และ 6) ระดับชั้นของนักเรียนในปกครอง เป็นตัวแปรอิสระ และ
แนวคิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีองค์ประกอบ 4 ด้าน  ได้แก่ 1) ด้านความรักเมตตา 2)  ด้านความซื่อสัตย์ 
3)  ด้านความกตัญญู และ 4)  ด้านการอยู่อย่างพอเพียง  (ฝ่ายการศึกษาอบรมสังฆมณฑลนครราชสีมา, 
2558 : 14) เป็นตัวแปรตาม ดังกรอบแนวคิดการวิจัยที่แสดง ในภาพที่  1 
 
                 ตัวแปรอิสระ                                                     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
         
 
 
 

ภาพที ่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้กำหนดนิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัย ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการส่งเสริมให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ เริ่มตั้งแต่การคิดและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ร่วมตัดสินใจในการแบ่งหน้าที่
และแก้ปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมกำกับ ควบคุม ติดตามและประเมินผล และร่วม
รับผิดชอบ 
 2. ผู้ปกครอง หมายถึง พ่อ แม ่หรือผู้ที่ไดร้ับเป็นผู้ดูแลนักเรียน สามารถตัดสินใจและ
รับผิดชอบต่อตัวนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

3. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หมายถึง กระบวนการส่งเสริมให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เริ่มตั้งแต่การคิดและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ร่วมตัดสินใจในการ

สถานภาพทั่วไป 5 ด้าน ประกอบด้วย  

1) เพศ  
2) อายุ  
3) ระดับการศึกษา  
4) อาชีพ  
5) รายได้ของครอบครัวต่อเดือน  
6) ระดับชั้นของนักเรียนในปกครอง 

 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม
คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก                 
4 ด้าน ประกอบด้วย 
1)  ด้านความรักเมตตา  
2)  ด้านความซื่อสัตย์ 
3)  ด้านความกตัญญู  
4)  ด้านการอยู่อย่างพอเพียง   
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แบ่งหน้าที่และแก้ปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมกำกับ ควบคุม ติดตามและประเมินผล และ
ร่วมรับผิดชอบ 

4. คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก หมายถึง ลักษณะโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาและนักเรียน ซี่งเป็นผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา นั่นคือ ความเป็นตัวตนที่ชัดเจนสะท้อนให้เห็นจุดเน้นและจุดเด่น
ที่ส่งผลสะท้อนเป็นลักษณะโดดเด่นของสถานศึกษาและนักเรียนตามองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านความ
รักความเมตตา ด้านความซื่อสัตย์  ด้านความกตัญญู ด้านการอยู่อย่างพอเพียง   

5. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
นักเรียน หมายถึง กระบวนการส่งเสริมให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก เริ่มตั้งแต่การคิดและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมกำกับ ควบคุม ติดตามและประเมินผล และร่วมรับผิดชอบในการ
ส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียน 4 ด้าน ดังนี้ 
  5.1  ด้านความรักความเมตตา หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม             
อัตลักษณก์ารศึกษานักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านความรักเมตตา โดยสอนให้นักเรียนปฏิบัติในสิ่ง
ต่อไปนี้คือ สวดมนต์  แผ่เมตตาจิต  หลังตื่นนอนทุกวัน จัดเก็บท่ีนอนให้เรียบร้อย ไหว้กล่าวทักทายพ่อ
แม่  ผู้ปกครองและคนในครอบครัวช่วยผู้ปกครองจัดเตรียมอาหารและตักข้าวให้ผู้ปกครอง ไหว้พ่อแม่  
และผู้ปกครองก่อนมาโรงเรียน  และหรือไหว้ขอบคุณคนขับรถรับส่งหรือคนที่มาส่ง พ่ีดูแลน้องในการ
ขึ้น– ลง  รถรับส่ง ดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียนและโต๊ะเรียนของตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีน้ำใจให้
ความช่วยเหลือเพ่ือน ๆ เช่น  อธิบายบทเรียนหรือโจทย์ปัญหาที่เพ่ือนไม่เข้าใจ แบ่งเบาภาระของครูใน
สิ่งที่สามารถทำได้  เช่น  ยกโต๊ะ เก้าอ้ี  ช่วยถือของช่วยครู  ลบกระดาน มีน้ำใจและให้อภัยแก่บุคคลที่
ทำผิด มีจิตอาสาเพ่ือประโยชน์ของเพ่ือน  โรงเรียนและชุมชน สร้างความสามัคคี  ความเป็นน้ำหนึ่งใจ
เดียวกันในกลุ่มเพ่ือนแสดงกิริยามารยาทและพูดด้วยวาจาที่สุภาพ  เป็นมิตรกับเพ่ือนและครูบุคลากรทุก
คน ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนที่เรียนอ่อนกว่าและรู้จักแบ่งปัน ดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียน  ปิดน้ำ  
ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งานและบริเวณท่ีได้รับมอบหมาย ช่วยเหลือเพ่ือนทำความสะอาดห้องเรียน  และช่วย
เก็บขยะในโรงเรียนและนอกบริเวณโรงเรียน เดินทางกลับบ้านด้วยความระมัดระวัง  ดูแลน้องและเพ่ือน 
ๆ บนรถรับส่ง ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองของตนเองเป็นอย่างดี 
ศึกษาทบทวนบทเรียนและทำงานที่ได้รับมอบหมายจากครู สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิก่อนเข้านอน 

 5.2  ด้านความซื่อสัตย์  หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมอัตลักษณ์
การศึกษานักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ ์ด้านความซื่อสัตย์ โดยสอนให้นักเรียนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้คือ 
แต่งตัวถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน รอข้ึนรถรับ. ส่งตรงตามเวลานัด มาโรงเรียนทันเวลา ร่วม
กิจกรรมรักการอ่าน  ท่องคำศัพท์ เต็มเวลาทุกวัน เข้าแถวและเดินเข้าห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ  
รักษาความเงียบ  สำรวมสติ วางรองเท้าหน้าห้องเรียนให้เป็นระเบียบ รับการตรวจเครื่องแต่งกาย  ไหว้
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ครูก่อนเข้าห้องเรียน เข้าห้องเรียนตรงเวลาตามตารางเรียน ตั้งใจเรียนและทำงานที่รับมอบหมายด้วย
ตนเอง  ไม่ทุจริตในการสอบ ส่งการบ้านและส่งงานครบถ้วนตามกำหนด ขออนุญาตทุกครั้งที่หยิบ
สิ่งของของผู้อ่ืน ขออนุญาตเข้าออกห้องเรียนทุกครั้ง เข้าแถวซื้ออาหารและจ่ายเงินเพ่ือซื้ออาหารหรือ
สิ่งของทุกครั้ง เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว  เก็บภาชนะให้เรียบร้อย ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
ตามกำหนดเวลาพูดควมจริงทุกครั้ง  รักษาสัญญา  ยอมรับผิดเมื่อกระทำผิดและกล่าวคำขอโทษ นำ
จดหมายจากโรงเรียนส่งให้ถึงมือผู้ปกครอง  และแจ้งผู้ปกครองตามจริง ยืมอุปกรณ์การเรียนเพ่ือนแล้ว
ให้ส่งคืนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน กลับบ้านตรงเวลา  ไหว้พ่อแม่ผู้ปกครอง ทำการบ้านด้วย
ตัวเอง  ทบทวนบทเรียนและจัดตารางเรียนในวันต่อไป    
 5.3  ด้านความกตัญญู หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมอัตลักษณ์ 
การศึกษานักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ ์ด้านความกตัญญู โดยสอนใหน้ักเรียนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้คือ 
ช่วยเหลืองานบ้านตามความสามารถ ไหว้พ่อแม่ผู้ปกครอง  ญาติผู้ใหญ่ก่อนมาโรงเรียน  กล่าวขอบคุณ
พ่อแม่  ผู้ปกครอง คนรถที่มารับมาส่งและเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่อำนวยความสะดวก 
สอนไหว้พระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน สอนให้
ขอบคุณผู้ให้บริการเติมเงิน  ผู้ให้บริการร้านค้า  ผู้ให้บริการอาหารเช้า ขอบคุณครูประจำชั้นที่ดูแล
กิจกรรมรักการอ่าน ยืนตรง  และตั้งใจร้องเพลงชาติ  และเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยความเคารพ 
เคารพเชื่อฟังคุณครูและปฏิบัติตาม  คำสั่งสอนของครูและผู้ปกครอง กล่าวขอบคุณครูด้วยความจริงใจ
ทุกครั้งเมือ่สิ้นสุดชั่วโมงเรียน กล่าวคำขอบคุณ เมื่อได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับสิ่งของ ขอบคุณครูและ
แม่ครัวที่ตักอาหารเที่ยงให้ ขอบคุณผู้มีพระคุณด้วยความจริงใจทุกครั้ง สอนให้ใช้ทรัพยากรของโรงเรียน
อย่างรู้คุณค่าและรักษาทรัพย์สิน  ของโรงเรียนอนุรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  ให้สะอาดและสมบูรณ์
อยู่เสมอ ศรัทธาต่อพระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน สอนให้จงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา
พระมหากษัตริย์  เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยและกิจรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน สอนให้สวดมนต์
ภาวนาขอบคุณพระเจ้า  และผู้มีพระคุณก่อนกลับบ้านขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง/คนขับรถท่ีมารับมาส่ง
ด้วยความปลอดภัย กลับบ้านไหว้พ่อแม่  ผู้ปกครองช่วยแบ่งเบาภาระงานที่บ้าน ตอบแทนดูแล
ช่วยเหลือพ่อแม่  และผู้มีพระคุณตามโอกาส สอนให้สวดภาวนาก่อนและหลังรับประทานอาหาร และ
สอนใหส้วดมนต์  ภาวนา  ขอบคุณพระเจ้าและผู้มีพระคุณก่อนนอน 
 5.4  ด้านการอยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม               
อัตลักษณก์ารศึกษานักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านการอยู่อย่างพอเพียง โดยสอนให้นักเรียนปฏิบัติ
ในสิ่งต่อไปนี้คือ อาบน้ำโดยใช้ฝักบัวเพ่ือเป็นการประหยัด ปิดน้ำ ปิดไฟ ก่อนออกจากบ้าน สอนให้
นักเรียนปิดน้ำขณะแปรงฟัน และใช้ยาสีฟันให้หมดหลอด ใช้น้ำอย่างประหยัด  เช่น  น้ำดื่มตักแค่พออ่ิม  
ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้และใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด รับทานอาหารจากผักที่ปลูกเองหรือที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
ซื้อของเฉพาะที่จำเป็นและได้ใช้งาน  ใช้เงินอย่างประหยัด  ไม่ฟุ่มเฟ่ือยเกินตัว พอใจในสิ่งที่ตนเองมี  
รู้จักแบ่งกินแบ่งเก็บและทำบุญ ให้นักเรียนฝากเงินออมทรัพย์กับทางโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ให้นักเรียน
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ทำบัญชีรับจ่ายของตนเอง สอนให้นักเรียนสนใจศึกษาเรียนรู้อาชีพแบบพอเพียง  เช่น  เลี้ยงเป็ด  ไก่  
ปลา ปลูกผัก ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและถอดปลั๊กไฟ  ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัด  
คุ้มค่าและรู้คุณค่า  เช่น  สี  ดินสอ  กระเป๋า  รองเท้า  ยางลบ  เป็นต้น พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ นำ
หนังสือ  เสื้อผ้า  ของเล่น ที่ใช้แล้วไปบริจาคให้รุ่นน้อง รับประทานอาหารหมดจานทั้งท่ีบ้านและที่
โรงเรียน สอนให้นักเรียนตักอาหารแต่พออ่ิม  รับประทานอาหารที่ทางโรงเรียนจัดให้อย่างรู้คุณค่าและ
เต็มใจ  ไม่เลือกทานแต่สิ่งที่ตนเองชอบ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  เช่น  ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ สอนให้นักเรียนนำ  5R มาใช้  คือ Refuse (ปฏิเสธ)  
เช่น ปฎิเสธสิ่งของที่ไม่จำเป็นจากการเห็นสื่อโฆษณา  รีวิวสินค้าต่าง ๆ Reduce (ใช้น้อย) เช่น  การใช้
น้ำ  ใช้ไฟให้คุ้มค่า  ใช้จ่ายเงินไม่เกินตัว  ใช้กระดาษให้คุ้มค่า Repair (ซ่อมใช้ใหม่)  เช่น  การซ่อม
เสื้อผ้าที่ขาดมาใช้ใหม่  ซ่อมโทรศัพท์  Reuse (นำมาใช้ใหม่)  เช่น  การนำแก้วพลาสติกที่ใช้แล้วมาล้าง
แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ Recycle (การแปลงรูปมาใช้ใหม่)  เช่น การนำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสื่อ
การสอนเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและประดับห้อง สอนให้นักเรียนเลือกใช้สิ่งของที่จำเป็นและมี
ประโยชน์  ให้รีดผ้า  ซักผ้าสัปดาห์ละ 1  ครั้ง ให้เปิดหน้าต่างนอนแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือ
พัดลม  ในสภาพอากาศท่ีไม่ร้อน และให้ช่วยพ่อแม่  ปิดน้ำ–ปิดไฟ  ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อนเข้า
นอน 
 6. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ หมายถึง โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมาที่ทำหน้าที่
จัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  

 7. เพศ หมายถึง ความเป็นหญิง ความเป็นชายของผู้ปกครองที่ถูกกำหนดโดยสรีระ ได้แก่ 
เพศหญิง หรือเพศชาย 
 8. อายุ หมายถึง ระยะเวลานับตั้งแต่เกิดจนถึงปีท่ีผู้ปกครองตอบแบบสอบถาม โดยนับอายุ
เตม็ปีบริบูรณ์ ได้แก่ 1) 20–30  ปี 2) 31–40  ปี  3) 41–50  ปี 4) 51–60  ปี และ 5) 61 ปีขึ้นไป 
 9. ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ปกครองที่จบการศึกษาขั้นสูงสุด ได้แก่ 
1) ต่ำกว่าปริญญาตรี 2) ระดับปริญญาตรี 3) ระดับปริญญาโท 4) สูงกว่าปริญญาโท 
 10. อาชีพ หมายถึง รูปแบบการดำรงชีพในสังคมมนุษย์ปัจจุบันของผู้ปกครองที่ได้มาซึ่ง 
ค่าตอบแทน หรือ รายได้ เพ่ือใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ได้แก่ 1) รับราชการ 2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
3) ธุรกิจส่วนตัว 4) พนักงานบริษัทเอกชน 5) เกษตรกร 6) แม่บ้าน 7) อ่ืน ๆ 
 11. รายได้ หมายถึง รายรับที่ผู้ปกครองได้มาจากการประกอบอาชีพ ได้แก่ 1) ต่ำกว่า 
20,000  บาท 2) 20,000–30,000 บาท และ 3) 30,001 บาทข้ึนไป 

 12. ระดับชั้นของนักเรียนในปกครอง หมายถึง ชั้นเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน 
ได้แก่ 1) ประถมศึกษาปีที่ 1 2) ประถมศึกษาปีที่ 2 3) ประถมศึกษาปีที่ 3 4) ประถมศึกษาปีที่ 4 
5) ประถมศึกษาปีที่ 5 6) ประถมศึกษาปีที่ 6 7) มัธยมศึกษาปีที ่1 8) มัธยมศึกษาปีที ่2 
9) มัธยมศึกษาปีที ่3 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการศึกษา โดยมีประเด็นสำคัญและรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
1.2 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
1.3 ความสำคัญของการมีส่วนร่วม 
1.4 กระบวนการมีส่วนร่วม 

2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
2.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
2.2 ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
2.3 ผู้ปกครองกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
2.4 กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
3.1 ความหมายของอัตลักษณ์ 
3.2 ประเภทของอัตลักษณ์ 
3.3 ความสำคัญของอัตลักษณ์ 
3.4 พัฒนาการของแนวคิดทฤษฏีอัตลักษณ์ 
3.5 การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ 

 4.  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  4.1 ความหมายของอัตลักษณ์สถานศึกษา 
  4.2 องค์ประกอบของอัตลักษณ์การศึกษา 

 4.3 การพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 5. อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
  5.1 ความหมายของอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
  5.2 องค์ประกอบของอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
  5.3 อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
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 6. การจัดการศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
6.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน 
6.2 วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ 
6.3 ตราและสีประจำโรงเรียน 
6.4 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คุณลักษณะของนักเรียน 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
7.1 งานวิจัยในประเทศ 
7.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วม เป็นการเข้าไปเกี่ยวข้องทางความคิด จิตใจ อารมณ์ และทางกาย มีความหมาย
มากกว่าการเป็นส่วนหนึ่ง  การมีส่วนร่วมมีความหมายทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพที่ครอบคลุมทั้งมิติ
ด้านความสามารถ เวลา และโอกาสที่จะมีส่วนร่วม ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงมีทั้งผู้กระทำ ผู้ถูกกระทำ 
และสาธารณชนผู้เป็นบริบทของการกระทำ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย องค์ประกอบ และ
ความสำคัญของการมีส่วนร่วม ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ความสำคัญของการมีส่วน
ร่วม  และกระบวนการมีส่วนร่วมไว้ดังต่อไปนี้ 

ความหมายของการมีส่วนร่วม 
  การมีส่วนร่วม (Participation) โดยทั่วไปจะมีความหมายที่หลากหลายสำหรับ 
ความหมายที่พูดถึงในด้านการพัฒนาหรือการจัดการศึกษา จะหมายถึงการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วน 
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครองนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา ประชาชน คณะกรรมการสถานศึกษาบุคคล 
ทั่วไป องค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน และสถาบันทางสังคมต่างๆ การมมีส่วนร่วมอาจมีหลายระดับหรือ 
หลายลักษณะ ตั้งแต่การมีส่วนร่วมระดับองค์กรไปจนถึงระดับบุคคล โดยที่การมีส่วนร่วมนี้  มี
นักวิชาการสาขาต่าง ๆ ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม ไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

   ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2534) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัต ิและการร่วมรับผิดชอบในเรื่อง
ต่างๆ อันมีผลกระทบมากถึงตัวประชาชนเองการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวคิดทางยุทธศาสตร์
ของหลักการพัฒนาชุมชน ที่จะทาให้ประชาชนบังเกิดความศรัทธาในตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเอง 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของในการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ในชุมชน ซึ่งจะนาไปสู่ความสามารถและ
ประสิทธิภาพ ในการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 

   เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2537) กล่าวถึงความหมายของ การมีส่วนร่วม หมายถึง                   
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การที่บุคคลหรือคณะบุคคลข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุน ทาประโยชน์ในเรื่องต่างๆ หรือกิจกรรมตา่งๆ 
อาจเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหารประสิทธิผลขององค์การข้ึนอยู่
กับการรวมพลังความคิด สติปัญญา ก็คือการให้มีส่วนร่วม เกี่ยวข้องในการดำเนินการหรือปฏิบัติภารกิจ 
ต่างๆ เป็นผลให้บุคคลนั้นมีความผูกพันต่อกิจกรรม และองค์การในที่สุด 

   เมตต์ เมตต์การุณจิตต์ (2541) กล่าวถึงความหมายของ การมีส่วนร่วม หมายถึง                   
การเปิดโอกาสให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น 
ทางตรง หรือทางอ้อม ในลักษณะการรับรู้ ร่วมคิดร่วมทา ที่มีผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน 

  ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) กล่าวถึงความหมายของ การมีส่วนร่วม 
หมายถึง การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ 
การร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีในท้องถิ่น                    
การบริหารจัดการ การตัดสินใจ การประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์จากโครงการ โดยโครงการ 
พัฒนาดังกล่าวต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 

   สมยศ นาวีการ (2545) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมหมายถึง  กระบวนการที่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ การบริหารแบบมีส่วนร่วมเน้นการมีส่วนร่วมเก่ียวข้อง
อย่างแข็งขันของบุคคล โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหาของ
การบริหาร ทีส่ำคัญ การบริหารแบบมีส่วนร่วม อยู่บนพื้นฐานแนวคิดของการแบ่งอานาจหน้าที่ของการ
บริหารให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ประการสุดท้าย การบริหารแบบมีส่วนร่วมต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง ในกระบวนการตัดสินใจที่สำคัญขององค์กร 

   ประภาพร ซื่อสุทธิกุล (2550) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง  กระบวนการที่เปิด 
โอกาสให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตั้งแต่การเริ่มคิดการวางแผน นำไป
ปฏิบัติละประเมินผล รวมทั้งได้รับผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนเพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ร่วมกัน 
    สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการส่งเสริมให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน

ร่วมในกิจกรรมต่างๆ เริ่มตั้งแต่การคิดและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ร่วมตัดสินใจในการแบ่ง
หน้าที่และแก้ปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมกำกับ ควบคุม ติดตามและประเมินผล และร่วม
รับผิดชอบ 
 

 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ 
ความหมายไว้หลายทัศนะ ดังนี้ 
 เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538) กล่าวถึงความหมายของ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
หมายถึง รูปแบบของความเกี่ยวข้องผูกพันร่วมกัน (Involvement) ของสมาชิกในการประชุมหรือเพ่ือ 
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ตัดสินใจและควบคุมการทำงานร่วมกัน 
  ธรรมรส โชติกุญชร (2540) กล่าวถึงความหมายของ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ว่าม ี
ความหมาย 5 ประการ ดังนี้ 

  1. รูปแบบการบริหารที่ผู้บริหารใช้ยุทธศาสตร์ระดมกำลังความคิด จิตใจ ให้เกิด
พลังงานทางการบริหาร โดยพฤติกรรมที่เอ้ือต่อรูปแบบการบริหาร 
  2. การบริหารที่องค์กรจะได้ทั้งมือ หัวใจและความคิด 

  3. การบริหารที่มีประสิทธิภาพตามความคาดหวังทางการบริหาร โดยได้รับการ
พิสูจน์จากการวิจัย ตามเงื่อนไขต่างๆ แล้ว 

  4. การจัดกิจกรรมและให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันคิดร่วมกันทำตั้งแต่ระดับกลุ่มเล็กๆ 
จนกระท่ังกิจกรรมที่เป็นความรับผิดชอบมากข้ึนและมีความหลากหลาย 
  5. การนำการบริหารแบบมีส่วนร่วมไปใช้แก้ปัญหาและอุปสรรค ที่สำคัญคือตัว 
ผู้บริหาร บรรยากาศองค์กร นิสัยและความคิดของผู้ร่วมงานองค์การ ใช้วิธีการแบบเปิดโอกาสให้ 
ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านต่างๆ เช่น การให้มีส่วนร่วมในการวางแผน เสนอแนะ 
ข้อคิดเห็น เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ตลอดจนการให้โอกาสและอิสระกับกลุ่มที่จะตัดสินใจ 
ทำงานเองภายใต้เป้าหมาย และนโยบายที่มอบหมายไว้ 
  สมยศ นาวีการ (2545) กล่าวถึงความหมายของ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
หมายถึงกระบวนการให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมเน้นส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล การบริหารแบบมีส่วนร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
ความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหาของการบริหารที่สำคัญ การบริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่บน
พ้ืนฐานของแนวคิดของการแบ่งอานาจหน้าที ่ที่ถือว่าผู้บริหารแบ่งอานาจหน้าที่การบริหารของพวกเขา
ให้เข้ากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของพวกเขา ประการสุดท้าย การบริหารแบบมีส่วนร่วม ต้องการให้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริงในกระบวนการตัดสินใจที่สำคัญขององค์การ ไม่ใช่เพียงแต่ 
สัมผัสปัญหาหรือแสดงความห่วงใยเท่านั้น 
  ประกอบ กุลเกลี้ยง (2545) กล่าวถึงความหมายของ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
หมายถึง วิธีการบริหาร หรือรูปแบบการตัดสินใจ ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เนื่องจากการ 
ทำงานในองค์การสิ่งสำคัญที่สุดของผู้บริหาร คือ การตัดสินใจ ในประเทศโลกเสรี เชื่อเรื่องความเสมอ 
ภาคและประชาธิปไตย เชื่อว่าถ้าเอาวิธีการนี้มาใช้กับการบริหารแล้วจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจ และ 
แรงจูงใจให้ผู้ร่วมงาน การตัดสินใจทั่ว ๆ ไปม ี4 ระดับ คือ ตัดสินใจด้วยผู้บริหารเอง ปรึกษา 
ผู้ร่วมงาน ในที่สุดผู้บริหารตัดสินใจ ตัดสินใจร่วมกัน และผู้บริหารมอบหมายให้ผู้อื่นไปตัดสินใจ 
 ยงยุทธ พนาสนธิ์ (2546) กล่าวถึงความหมายของ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
หมายถึง การที่บุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจ 
และการปฏิบัติงานตลอดจนการประเมินผล 
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 สมเดช สีแสง (2547) กล่าวถึงความหมายของ การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง 
การบริหารที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการภายในขอบเขตหน้าที่ของ 
ตน ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการบริหารแบบใหม่ที่เรียกว่าการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total 
Quality Control หรอื TQC) 
 วันชัย โกลละสุต (2549) กล่าวถึงความหมายของ การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
หมายถึงการที่บุคคลในหรือต่างองค์กรได้ร่วมกันเพ่ือจัดการงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพและสำเร็จ ทั้งนี้การมีส่วนร่วมนั้น ๆ จะอยู่ในขั้นตอนใด ๆ ก็ตาม โดยขึ้นอยู่กับความรู้ 
ความสามารถประสบการณ์ ข้อจากัดขององค์กรในแต่ละกระบวนการของการดำเนินการเป็นเกณฑ์ 

 สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ (2554) กล่าวถึงความหมายของ การบริหารแบบมีส่วน 
ร่วมหมายถึง การบริหารโดยให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกาได้รับประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อมจาก 
การจัดการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทางในการจัดการศึกษา มีส่วนร่วมในการ 
กำหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาร่วมดำเนินการให้การสนับสนุนทั้งด้านกำลังความคิดกำลัง 
กาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ พร้อมทั้งร่วมกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือให้การศึกษา 
คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดที่ยอมรับในระดับสากล 

สรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการบริหารที่ผู้บังคับบัญชาของ 
องค์การ เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการคิดและแสดงความ 
คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ร่วมตัดสินใจในการแบ่งหน้าที่และแก้ปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วม 
กากับ ติดตามและประเมินผล และร่วมรับผิดชอบและแบ่งปันผลประโยชน์ทั้งด้านกำลังกาย กำลังใจ 
และกำลังทรัพย์ 

ความสำคัญของการมีส่วนร่วม 
 สุจินต์ ดาววีระกุล (2539) กล่าวถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้ 
 1. เป็นสิทธิพื้นฐานอันชอบธรรมของคนทุกคนที่ต้องเคารพให้การยอมรับและยกย่อง 

โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกเกี่ยวกับการปรับปรุงวิถีชีวิตของเขา 
2. งานพัฒนาเป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นจำนวนมาก จำเป็นจะต้อง 

ให้คนหมู่มากเหล่านี้มีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงออก 
3. กลยุทธ์ทั้งหลายในการพัฒนาที่ผ่านมา ยังไม่สามารถส่งผลถึงกลุ่มประชาชน 

ผู้ด้อยโอกาสและยากจน และในทางตรงกันข้ามกลับส่งผลให้กลุ่มคนผู้ได้เปรียบมีโอกาสมากขึ้นจึง 
จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การพัฒนาใหม่ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนมากขึ้น 

4. ประสบการณ์ท่ีผ่านมาได้พบว่า มีโครงการจำนวนไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จ 
โดยอาศัยวิธีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปของการรวมกลุ่มและจัดตั้งองค์กรประชาชนในขณะเดียวกันก็มี 
ตัวอย่างของโครงการที่ล้มเหลวจำนวนมาก อันเนื่องจากไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 

5. การมสี่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องของการปฏิบัติการเป็นกลุ่ม หรือของกลุ่ม 
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(Group Action) อันเป็นผลมาจากความรู้สึกผูกพันของสมาชิกแต่ละคนที่เข้ามาร่วม เพ่ือพิทักษ์ 
ประโยชน์ของเขาและในขณะเดียวกันก็ได้ประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยการมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งจำเป็น 

6. การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นตัวชี้วัดของการพัฒนาชุมชน ยิ่งประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมมากเท่าใด ยิ่งแสดงว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนำมากยิ่งขึ้น 

7. ประชาชนย่อมรู้ดีว่าตนเองกำลังต้องการอะไร มีปัญหาอะไร และอยากจะ 
แก้ปัญหาอย่างไรถ้าให้โอกาสแก่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาย่อมช่วยให้โครงการ 
ต่างๆ สนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้ดีกว่า 

8. การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยให้การปฏิบัติการทางสังคม (Social Action) 
เป็นไปอย่างสงบสันติ ก่อให้เกิดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่มีระเบียบเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับทุกฝ่าย 

9. เป็นนโยบายของรัฐในปัจจุบันที่ให้โครงการที่ลงสู่ชนบทต้องให้ประชาชนมีส่วน 
ร่วมเพ่ิมข้ึนตามปรัชญาของการพัฒนา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2539) ได้จำแนกการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540 – 2544 ว่ามีกระบวนการร่วม 5 ขั้นตอนคือ 
1) การร่วมคิด 2) การร่วมวางแผน 3) การร่วมปฏิบัติ 4) การร่วมประเมินผล และ 5) การร่วมรับ 
ผลประโยชน ์

พจนี เทียมศักดิ ์(2543) กล่าวถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม 
มีความสำคัญเพราะเป็นการทำให้ทุกฝ่ายได้เข้ามาเก่ียวข้องให้ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการ 
ดำเนินงานในลักษณะของกิจกรรมและการดำเนินชีวิตในชุมชนอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมกันใน 
สิทธิอำนาจตามแนวทางประชาธิปไตย และรวมถึงเป็นการลดการพึ่งพารัฐ อันเป็นความสัมพันธ์ตาม 
แนวราบ ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 

สรุปได้ว่า ความสำคัญของการมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้ชุมชน องค์กรทุกภาคส่วนรับรู้ 
เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุก ๆ ฝ่าย 

กระบวนการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดเชิงระบบที่มีกระบวนการหรือขั้นตอนหลายประการซึ่งมีผู้เสนอ 

ความคิดเห็นไว้ดังนี้ 
ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์ (2551) กล่าวถึง กระบวนการการมีส่วนร่วม ซึ่งสรุปได้ 

5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการร่วมคิด และวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุแห่งปัญหา และทางเสือก 
ในการแก้ปัญหา 2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 4) การมีส่วนร่วมใน 
การปฏิบัติ และ 5) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

จิตติมา อินทะทามา (2543) กล่าวถึง กระบวนการการมีส่วนร่วม ที่เรียกว่า เทคนิค 
A-I-C ซึ่งเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนหรือประชาชน เข้ามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน 
ความคิดเหน็และประสบการณ์ร่วมกันซึ่งจะน่าไปสู่การระดมความคิดเห็นในการพัฒนาและวางแผน 
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หาแนวทางแก้โขปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห ์ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมวางแผน และร่วมรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องคำนึงถึงการปฏิบัติร่วมกัน 
ด้วยความรัก ความเข้าใจ การเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน ทาให้เกิดบรรยากาศท่ีเป็นมิตร สมาชิกกลุ่ม 
สามารถแสดงความคิดเห็น1โต้อย่างอิสระ ทาให้เกิดความคิดอย่างหลากหลายและตรงกับความต้องการ 
น่าไปสู่การตัดสินใจและได้แนวทางแก้โขปัญหาได้ โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นซาบซึ้งคุณค่า (A : Appreciation) ในขั้นตอนนี้ผู้มีส่วนได้เสียใน 
ชุมชนต้องร่วมกันระดมความคิด ความรู้สึก เพ่ือที่จะสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันในด้านการออกกำลัง
กายของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยให้สมาชิกทกุ
คนในกลุ่มร่วมกันระดมความคิดเห็นของตนเอง และน่าเสนอสิ่งที่ตนเองคิดในรูปแบบของการวาดภาพ 
สัญลักษณ์หรือการนาเสนอแบบปากเปล่าหากไม่สามารถน่าเสนอความคิดของตนโดยการสื่อด้วยภาพได้ 
ในขั้นนี้สมาชิกกลุ่มต้องยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกที่น่าเสนอ ไม่มีการโต้แย้งซึ่งกันและกัน ซ่ึง 
หลังจากระดมความคิดต่อสภาพปัญหาปัจจุบันแล้ว สมาชิกแต่ละคนจะต้องระดมความคิดถึงภาพฝืน 
หรือวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการดำเนินการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนแล้วมีการน่า 
เสนอให้ทราบภายในกลุ่มก่อนสรุปเป็นวิสัยทัศน์ร่วมของกลุ่ม 

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นปฏิสัมพนัธ์ หรือมีอิทธิพลระหว่างกัน (I : Influence) ในขั้นนี้ผู้มี 
ส่วนได้เสียของชุมชนจะต้องช่วย กันระดมความคิดของตนเพ่ือที่จะทาให้ภาพฝืนหรือวิสัยทัศน์กลายเป็น 
ความจริง แล้วน่าเอาความคิดของตนมาแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่ม ซึ่งจะต้องกำหนดเป็นแผนงาน 
โครงการ หรือมาตรการของกลุ่ม ที่จะนำมาส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน ซึ่งเมื่อกำหนด 
ออกมาเป็นแผนงาน โครงการ มาตรการ และจะต้องนำแผนงาน โครงการ มาตรการมาแจกแจงเป็น 
ประเภท และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โครงการ มาตรการ เพ่ือที่จะคัดเลือกว่ามีกิจกรรมใด 
สามารถกระทำได้ในทนัที และมีความสำคัญท่ีจะกระทำเป็นอันดับแรก 

 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นควบคุมไปสู่การกระทำ (C : Control) ขั้นตอนนี้ให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
ของชุมชนร่วมกันพิจารณาแผนงาน โครงการ มาตรการทีส่ำคัญเป็นอันดับแรก นำมากำหนดเป็น
แผนการอย่างละเอียด ตลอดจนจัดสรรผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น ๆ ซึ่งในข้ันตอนนี้ผู้มีส่วนได้เสีย
จะต้องร่วมกันเขียนแผนงาน โครงการ ซึ่งหากไม่สามารถเขียนได้ ผู้อำนวยการกลุ่มต้องช่วยชี้แนะ
เพ่ิมเติมในการเขียนแผนงานโครงการ ในกระบวนการประชุมปฏิบัติการ การวางแผนแบบมีส่วนร่วม 
เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียนั้น การจัดประชุมอาจใช้ระยะเวลาการดำเนินการ
ประชุมตลอดกระบวนการแล้วเสร็จภายใน 1 วัน หรืออาจใช้ระยะเวลามากกว่า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปฏิกิริยา
ของกลุ่มหากในขั้นตอนใดไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ใน 1 วัน การจัดประชุมปฏิบัติการ จะต้อง
ขยายระยะเวลาออกไปตามสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงนำเทคนิค 
A-I-C มาเป็นกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ ผู้มีส่วนได้เสีย ให้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันใน
การระดมความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์หรือเป้าหมาย และกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน 
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และการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการดำเนินการพัฒนาที่เกิดจากการรวมกลุ่มของ 
ชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา ด้วย ตนเอง ซึ่งการเข้ามารวมกลุ่มกัน เป็นจุดเริ่มต้นของความ 
เป็นเครือข่าย ซึ่งความเป็นเครือข่ายนั้นจะทำให้เกดิการประสานงานของบุคคล กลุ่ม หรือองค์กร ในการ 
ทำกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 

สรุปได้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วม เป็นขั้นตอนในการร่วมดำเนินการจากกลุ่มของชุมชน 
เพ่ือดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด มีการร่วมคิด วิเคราะห์ปัญหา ร่วมตัดสินใจร่วมวางแผนร่วม 
ปฏิบัติ และร่วมติดตามประเมินผล 
 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

หลักการสำคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ก็คือ การให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย ความสำคัญ
ของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ผู้ปกครองกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และกระบวนการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองไว้ดังต่อไปนี้ 

ความหมายของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม พบว่ามีนักการศึกษาและนักวิชาการ 

ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนหรือประชาชน เกี่ยวกับการจัดการศึกษาไว้ 
หลายทัศนะ ดังนี้ 

  Erwin (1976) ได้อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หมายถึง กระบวนการให้ 
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง 
ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ความชานาญร่วมกับการใช้วิทยากรที่เหมาะสมและสนับสนุนติดตาม 
ผลการปฏิบัติขององค์กรและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

  ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ (2527) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
หมายถงึ การที่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการและควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร 
และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพ่ือประโยชน์ต่อการดารงชีวิต ตามความจำเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีใน 
ฐานะสมาชิกของสังคม ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญาซึ่งแสดงออก ในรูปการตัดสินใจใน 
การกำหนดชีวิตของตนอย่างเป็นตัวของตัวเอง 
  นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
หมายถึง การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ (Mental and Emotional Involvement) ของ 
ผู้ปกครองในสถานการณ์กลุ่ม (Group Situation) ซ่ึงผลของการเกี่ยวข้องเป็นเหตุเร้าให้กระทำ 
(Contribution) บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น อีกท้ังทาให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มด้วย 
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ ยังได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วม ไว้อีกนัยหนึ่งในรูปของสมการว่า 
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การมีส่วนร่วม = ความร่วมมือร่วมใจ + การประสานงาน + ความรับผิดชอบ (Participation = 
Cooperation + Coordination + Responsibility) โดยให้ความหมายของความร่วมมือร่วมใจว่า 
หมายถึง ความตั้งใจของบุคคลที่จะมาทำงานร่วมกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ส่วนการ 
ประสานงาน หมายถึง ห้วงเวลาและลำดับเหตุการณ์ที่มีประสิทธิภาพในการกระทำกิจกรรมหรือการงาน 
สำหรับความรับผิดชอบ หมายถึง ความรู้สึกผูกพันในการทำงานและการกระทำให้เชื่อถือไว้วางใจ 
  อคิน รพีพัฒน์ (2527) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมายถึง การให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้ที่ทาทุกอย่าง ไม่ใช่ว่าราชการกำหนดให้ประชาชน 
มาร่วมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ทุกอย่างต้องเป็นเรื่องที่ประชาชนมาร่วมคิดร่วมทา 
  ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2529) ได้ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง หมายถึง 
การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจการปฏิบัติและการ 
รับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบต่อประชาชนเองการที่สามารถทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาชนบท เพ่ือแก้ปัญหาและนำมาซึ่งความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้นได้นั้นผู้นำการ 
เปลี่ยนแปลงต้องรับปรัชญาพัฒนาชุมชนที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาทีจ่ะอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนอย่าง 
เป็นสุข ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น 
  ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การมีส่วนร่วมของ 
ผู้ปกครอง หมายถึง การให้ประชาชนในฐานะผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ใน 
ลักษณะการร่วมกันค้นหาปัญหาการวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในท้องถิ่น 
การบริหารจัดการการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมของชุมชน 
  เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2544) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน 
หมายถึง การที่บุคคล หรือคณะบุคคลเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนทาประโยชน์ในเรื่องต่างๆ หรือกิจกรรม 
ต่างๆ อาจเป็นการมีส่วนร่วมทั้งในกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหารประสิทธิผลของ 
องค์การ ขึ้นอยู่กับการรวมพลังของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์การนั้น ในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุ 
เป้าหมาย วิธีการหนึ่งในการรวมพลังทางความคิด สติปัญญา และการกระทำนั้นคือการมีส่วนร่วม การ 
ให้บุคคลมีส่วนร่วมในองค์การนั้น บุคคลจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการ หรือปฏิบัติภารกิจ 
ต่างๆ เป็นผลให้บุคคลนั้นมีความผูกพันต่อกิจกรรมและองค์การในท่ีสุด 
  เมตต์ เมตต์การุณจิต (2547) ได้ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง 
การเปิดโอกาสประชาชนหรือภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการบริหารการศึกษาไม่ว่าจะมี 
ส่วนร่วมในการวางแผน การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การประสานงาน ตลอดจน การ 
ประเมินผลในลักษณะการร่วมคิดร่วมทำ และร่วมแก้ไขปัญหาด้วยความเสียสละและเต็มใจ สมัครใจ 
มากกว่าจะถูกขอร้องแกมบังคับ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจะช่วยให้การ 
ตัดสินใจละเอียดถี่ถ้วน มีโอกาสผิดพลาดน้อยก่อเกิดให้เกิดผลดีแก่หน่วยงานซึ่งถ้าหากประชาชนมี 
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แนวคิดเช่นนี้เป็นส่วนใหญ่จะทำให้สังคมเข้มแข็งและเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยต่อไป 
  รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน 
หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและท้องถิ่นได้เข้าไปเกี่ยวข้องในการ 
จัดการศกึษาของโรงเรียนโดยร่วมแสดงความคิดเห็นและกระทำในสิ่งที่เห็นพ้องต้องกัน 
 จากการศึกษาความหมายของการมีส่วนร่วมข้างต้น สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
หมายถึง กระบวนการที่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน พัฒนา ร่วมคิด ร่วม 
ตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหาของตนเอง ระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในท้องถิ่น การบริหารจัดการการ 
ติดตามประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์ เน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็งของชุมชน การ 
เกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ และอารมณ์ของบุคคลในสถานการณ์กลุ่ม เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้า 
มามีส่วนร่วมในกิจการใดๆ ร่วมรับผิดชอบเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบถึงชุมชน 

ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
 มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

ไว้หลายทัศนะ ดังนี้ 
  Berger (1995) ได้กล่าวถึง ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในโรงเรียน 
ว่า โรงเรียนไม่สามารถแยกผู้เรียนออกจากครอบครัวได้ เพราะว่าผู้เรียนได้ถูกหล่อหลอมทางวัฒนธรรม 
และสังคม จากครอบครัว ความรู้สึก ความอ่อนแอ ความเข้มแข็งที่ผู้เรียนได้รับมาจากบ้านย่อมไปใช้ที่ 
โรงเรียน ดังนั้น ถ้าบ้านและโรงเรียนถูกเชื่อมโยงโดยผ่านผู้เรียนเป็นสื่อกลาง การร่วมมือกันระหว่างบ้าน 
และโรงเรียนย่อมจะมีความชัดเจนขึ้น ซึ่งจะทาให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ความ 
ร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน และจะมีผลต่อการศึกษา 
ในระดับท่ีสูงขึ้นประสบความสำเร็จต่อไปด้วย 

นิตยา ประพฤติกิจ (2539) ได้กล่าวถึง ความสำคัญของการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
ว่า การร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ผู้เรียน และโรงเรียน นาผลประโยชน์มาให้ซึ่งกันและกัน คือได้ช่วย 
ผู้ปกครองและผู้เรียน พร้อมกันนั้นก็ช่วยโรงเรียนด้วย ผู้ปกครองอาจร่วมมือโดยเป็นผู้ช่วยครูเป็น 
อาสาสมัคร ช่วยกิจกรรมกลุ่มย่อยหรือช่วยผู้เรียนเป็นรายบุคคลและช่วยเหลืองานอ่ืน ๆ ความช่วยเหลือ 
เหล่านี้จะส่งผลทาให้การสอนและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ 
ตัวครูเองก็มีความเข้าใจครอบครัวและผู้เรียนได้ดีขึ้นด้วย 

จากการศึกษาความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม 
ของผู้ปกครอง (Participation) เป็นกระบวนการที่ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทำงานร่วมกัน โดยมี 
เป้าหมายเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา เพ่ือให้การจัด 
การศึกษาประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 
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ผู้ปกครองกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540) ได้ระบุว่าการพัฒนาการ 
บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จะได้ผลอย่างแท้จริงมีประสิทธิภาพ ถ้าหากชุมชนหรือผู้ปกครองมีส่วน 
ร่วมรับผิดชอบพฒันาอย่างจริงจัง สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ 
 1. ชุมชนหรือผู้ปกครองต้องถือเป็นภาระหน้าที่ต้องร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้เจริญ 
 2. ชุมชนหรือผู้ปกครองต้องเข้าร่วมวิเคราะห์เพ่ือหาจุดพัฒนาการศึกษา โดยร่วมแสดง 
ความคิดเห็นร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้สำเร็จ 
 3. ร่วมค้นหาผู้มีความรู้ ความสามารถในท้องถิ่นเข้ามาร่วมให้การศึกษาในโรงเรียน 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ผสมผสานกับความรู้สมัยใหม่ 
 4. ชุมชนหรือผู้ปกครองร่วมพัฒนาช่วยเหลือโรงเรียน เช่น ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 
เรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้าง หาทุนเพื่อพัฒนา ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดให้มีข้ึน 
 5. ร่วมตรวจสอบการพัฒนาโรงเรียน การจัดการศึกษานอกโรงเรียน หากพบปัญหาก็ 
ร่วมกันแก้ไข 

6. สร้างความภูมิใจในผลงานร่วมกัน โดยชุมชนหรือผู้ปกครองรับรู้ความก้าวหน้าของ 
โรงเรียน 
 

 พนิจดา วีระชาติ (2542) ได้กล่าวถึงวิธีการนาชุมชนเข้าสู่โรงเรียนและสถาบันการศึกษา 
ระดับสูง ดังนี้ 
 1. การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียน ด้วยวิธีจัดให้มีการประชุมปฏิบัติการ 
ผู้ปกครอง เช่น ให้มีการเยี่ยมชมโรงเรียน จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและครู 
 2. การอนุญาตให้ชุมชนใช้โรงเรียนเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดงานมงคล 
สมรส จัดงานประเพณีประจำปี จัดแข่งขันกีฬา 
 3. โรงเรียนจัดรายการดนตรีไทยสำหรับประชาชน 

4. โรงเรียนจัดงานรื่นเริงประจำปี 
5. เปิดสอนภาคค่ำให้แก่ประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
6. เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้บริการห้องสมุด หอประชุม ศูนย์วัฒนธรรม เพ่ือแสวงหา 

ความรู้เพิ่มเติม 
7. เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ 
8. จัดอบรมสัมมนา หรือฝึกปฏิบัติการให้กับพนักงานของสถาบันเอกชน ชุมชน หรือ 

ของสถานประกอบการท้องถิ่น 
9. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมการสาธิต การทดลอง เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ 

ไปสู่ประชาชน 
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10. จัดทำวารสารเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียน 
11. จัดป้ายประกาศไว้ที่หน้าโรงเรียน เพ่ือแจ้งให้ชุมชนทราบว่าขณะนี้ทางโรงเรียน 

กำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่ เพ่ือเป็นการเชิญชวนให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ 
12. บริการแก่ชุมชนในรูปแบบจัดค่ายพักแรมร่วมกับสมาคมและศูนย์เยาวชนต่างๆ 

 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543) ได้กล่าวถึงการนำชุมชนหรือ 
ผู้ปกครองเข้าสู่โรงเรียน ดังนี้ 

1. การนิเทศจากบุคลากรภายนอกโรงเรียน เน้นการทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน 
2. การระดมทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

สรุปได้ว่า ผู้ปกครองกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยต้องถือเป็นภาระหน้าที่ 
ต้องร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้เจริญ ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้สำเร็จ ร่วมค้นหาผู้มี
ความรู้ ความสามารถในท้องถิ่นเข้ามาร่วมให้การศึกษาในโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น ผสมผสานกับความรู้สมัยใหม่ ร่วมพัฒนาช่วยเหลือโรงเรียน เช่น ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้าง หาทุนเพ่ือพัฒนา ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดให้มีข้ึน 
ร่วมตรวจสอบการพัฒนาโรงเรียน การจัดการศึกษานอกโรงเรียน หากพบปัญหาก็ร่วมกันแก้ไข และร่วม
สร้างความภูมิใจในผลงานร่วมกัน โดยชุมชนหรือผู้ปกครองรับรู้ความก้าวหน้าของโรงเรียน 

กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
 กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ซึ่งผู้ปกครองถือเป็นตัวแทนของประชาชนหรือ 
ชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วม ซ่ึงมีนักการศึกษาและนักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึงกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความสนใจว่าจะศึกษาในด้านใด ซึ่งได้เสนอ 
แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้ 
 
 Cohen and Uphoff (1977) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วน 
ร่วมของผู้ปกครองไว้ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ได้แก่ 
 1.1 การกำหนดความต้องการจำเป็น 
 1.2 การกำหนดลำดับก่อนหลัง การเริ่มต้นและการกำหนดสิ่งที่จะต้องกระทำ 

1.3 การแสวงหาความต้องการจำเป็นและลำดับก่อนหลังของผู้ร่วมงาน 
1.4 การดำเนินการต่อเนื่องและการแสวงหาสิ่งที่จะต้องกระทำเพ่ิมเติม 
1.5 การพิจารณาประชุมปรึกษาหารือ การเลือกผู้นำ การบริหารบุคลากร 
1.6 การติดต่อประสานประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 

 2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ได้แก่ 
2.1 การสนับสนุนด้านงบประมาณ 



23 
 

2.2 การสนับสนุนด้านบุคลากร 
2.3 การสนับสนุนด้านข้อมูลวัสดุอุปกรณ์และแรงงาน 
2.4 การสนับสนุนด้านบริหารจัดการศึกษา 
2.5 การประสานงาน 
2.6 การเข้าร่วมในโครงการ 

 3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ได้แก่ 
3.1 การได้รับผลประโยชน์ทางวัตถุที่เป็นรายได้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ 
3.2 การได้รับผลประโยชน์ทางสังคมด้านการเรียนรู้และการได้รับการบริการที่ดี 
3.3 การได้รับผลประโยชน์ทางสังคมด้านความสุข ความพึงพอใจ 
3.4 การได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวด้านความนิยมนับถือตนเอง 
3.5 การได้รับผลประโยชน์ด้านการได้มีโอกาสใช้อำนาจทางสังคม 
3.6 การได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวด้านความมั่นใจในตนเอง 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ได้แก่ 
4.1 การประเมินผลการทำงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
4.2 การประเมินผลกระทบจากการทำงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
4.3 การประเมินผลกิจกรรมทางสังคม 
4.4 การประเมินความเห็นสาธารณะ 
4.5 การประเมินความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
4.6 การติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนาการบริหารงาน 

 Shaeffer (1994) กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ซึ่งสามารถนำมา 
ประยุกต ์ใช้ในการจัดการศึกษาว่ามี 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การศกึษาสภาพปัญหา 
2. การจัดลำดับความสำคัญและกำหนดเป้าหมาย 
3. การประเมินความเป็นไปได้ 
4. การตัดสินใจและการวางแผนดำเนินงาน 
5. การกำหนดยุทธศาสตร์ และการแบ่งหน้าที่ 
6. การดำเนินการตามแผนงาน 
7. การตรวจสอบความก้าวหน้า 
8. การประเมินผล 

  เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2525) กลา่วถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองว่า
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
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2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินกิจกรรม 
3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 

 ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527) ได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ 
ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายการพัฒนา คือ 

1. ร่วมทำการศึกษาค้นคว้าถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดถึงความ 
ต้องการของชุมชน 

2. ร่วมค้นหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนา เพ่ือแก้ไขและลดปัญหาของชุมชน 
หรือเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 

3. ร่วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือขจัดและแก้ปัญหา 
ตลอดจนสนองความต้องการของชุมชน 

4. ร่วมตัดสินใจ ในการใช้ทรัพยากร ที่มีจากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5. ร่วมจัดและปรับปรุงระบบบริหารงาน พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. ร่วมลงทุน ในกิจกรรมโครงการในชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและ 

หน่วยงาน 
 7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุตาม 

เป้าหมาย 
 8. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได้
ทาไว้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล ให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
 โอวาท สุทธนารักษ (2530) กล่าวว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การสำรวจขั้นต้น (Preliminary Reconnaissance) 

2. การศึกษาเพ่ือจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Priority Problem  
Identification Studies) 

3. การแสวงหาแนวทางแกไข (Search for Solution) 
4. การกำหนดแนวทางแกปัญหา (Assessment for Solution) 
5. การปฏิบัติงานโครงการ (Project Implementation) 
6. การประเมินผลโครงการ (Formal Project Evaluation) 
7. การพิจารณาทบทวนโครงการหรือดำเนินโครงการให้บรรลุผล (Project 

Reconsideration of Complemention) 
 
 ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2533) ได้เสนอกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองไว้ 
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4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโครงการ 
3. การมสี่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ซึ่งม ี5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในข้ันการริเริ่มการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วน 
ร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาตลอดจนการตัดสินใจ ใช้การประชุมกลุ่มท่ีศึกษาทุกคน
และร่วมกันวิเคราะห์ 

2. การมีส่วนร่วมในข้ันการวางแผนในการการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ผู้ปกครองมีส่วน 
ร่วม ในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงาน 

3. การมีส่วนร่วมในข้ันการดำเนินการพัฒนา เป็นขัน้ตอนทีผู่้ปกครองมีส่วนร่วมใน 
การสร้างประโยชน์ เข้าร่วมดำเนินงาน 

4. การมีส่วนร่วมในข้ันการรับผลประโยชน์ เป็นขั้นตอนท่ีผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน 
การรับประโยชน์หรือยอมรับผลจากการพัฒนา 

5. การมีส่วนร่วมในข้ันการประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ผู้ปกครองมีส่วน 
ร่วมในการประเมินผลการดำเนินงาน 
 กรมสามัญศึกษา (2544) กล่าวถึง กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด 
การศึกษา สามารถสรุปได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมคิดริเริ่มและตัดสินใจ 
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
3. การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
4. การมีส่วนร่วมในข้ันประเมินผล 
5. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

 วิชิต นันทสุวรรณ และจานง แรกพินิจ (2547) กล่าวถึง กระบวนการมีส่วนร่วมของ 
ผู้ปกครอง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การร่วมคิด 
2. การร่วมวางแผน 
3. การร่วมปฏิบัติงาน 
4. การร่วมรับประโยชน์ 
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 สถาบันพระปกเกล้า (2549) ได้เสนอว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
สามารถแบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมในลักษณะเป็นกระบวนการต่อเนื่อง 4 ขั้นตอน โดยสรุปดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน ประกอบด้วย การรับรู้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ การ 
วางแผนและร่วมวางแผนโครงการ 
 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในกิจกรรม 
ต่างๆ และการตัดสินใจ 

3. การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรร 
ประโยชน์ หรือผลของโครงการ หรือผลของการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้น 

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ผู้ปกครองหรือประชาชนจะเข้ามา 
เกีย่วข้องกับการคิด เกณฑ์ในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ด้วย 
 อรทัย ก๊กผล (2552) กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง สรุปได ้ดังนี้ 

1. การเกิดจิตสำนึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่ง 
ของสังคมหรือชุมชนที่ตนเองอยู่ 

2. ร่วมคิดค้นหาปัญหา ว่ามีสาเหตุอย่างไร และจะจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 
เป้าหมายอย่างไร และ ควรที่จะจัดการกับปัญหาใดก่อนหลัง 

3. ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน ว่าจะจัดกิจกรรมหรือโครงการ อะไร จะแบ่งงาน 
กันอย่างไร ใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด จะจัดหางบประมาณมาจากที่ใดและใครจะเป็นผู้ดูแลรักษา 

4. ร่วมดำเนินงาน ผู้ปกครองจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความ เต็มใจ เต็มกำลัง 
ความรู้ความสามารถของตนเอง 

5. ร่วมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาที่ทำงานร่วมกัน ผู้ปกครองจะต้องมีส่วน 
ร่วมในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรค และร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหา เพ่ือให้งานหรือภารกิจ 
ดังกล่าวสามารถสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

6. ร่วมรับผลประโยชน์ ผู้ปกครองที่เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมแล้วย่อมที่จะได้รับ 
ผลประโยชน์ร่วมกัน 
 สรุปได้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ และการตัดสินใจ 
การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรรประโยชน์ หรอืผลของ
โครงการ หรือผลของการตัดสินใจที่จะเกิดข้ึน และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ผู้ปกครอง
หรือประชาชนจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการคิด เกณฑ์ในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ด้วย 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
อัตลักษณ์เป็นผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรนั้น 

มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของอัตลักษณ์ ประเภทของอัตลักษณ์ ความสำคัญของอัต
ลักษณ์ พัฒนาการของแนวคิดทฤษฏีอัตลักษณ์ และการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ความหมายของอัตลักษณ์ 
นันทนา น้ำฝน (2536 : 36) ได้กล่าวว่าอัตลักษณ์ของบุคคล (Identity) 

เป็นลักษณะอย่างหนึ่งในตัวบุคคลที่ทำให้บุคคลนั้นมีความเป็นตัวของตัวเองซึ่งแตกต่างจากผู้อ่ืน เห็นได้ 
ว่าอัตลักษณ์เป็นคุณลักษณะประการหนึ่งในตัวบุคคล ซึ่งในทางสังคมวิทยามองว่า เมื่อบุคคลมาอยู่ 
ร่วมกันในสังคม ก็มีการติดต่อสื่อสารกัน หรือมีการกระทำ ทางสังคมระหว่างกัน (Social Interaction) 
โดยพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาเป็นปฏิสัมพันธ์ เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) ซึ่งข้ึนอยู่ 
กับปทัสถานทางสังคม (Social Norms) ตามโครงสร้างทางสังคมนั้นๆ การกระทำระหว่างกันทางสังคม 
ทำให้บุคคลมีบทบาทตามสถานการณท่ีตนสัมพันธ์อยู่ (Stryker. 1980 : 2) 

สายฝน ควรผดุง (2536 : 16) กล่าวว่าอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล 
มีการเปลี่ยนแปลงไปทางแรงขับ ความสามารถ ความเชื่อ และการปรับตัวของบุคคล 

อรรถจักร สัตยานุรักษ์ (2546 : 1) อธิบายว่า สัญลักษณ ์(Symbol) หมายถึง 
สิ่งที่กำหนดขึ้นให้มีความหมายแทนพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ตัวอักษรเป็นสัญลักษณ์ 
แทนเสียงพูด สัญลักษณ์อาจปรากกฎเป็น รูปภาพ ตัวอักษร เครื่องหมาย สี เสียง วัตถ ุรูปนั้น ฯลฯ 
อัตลักษณ ์เป็นผลรวมของโครงสร้างแห่งตน (Selt-Structure) เป็นลักษณ์เฉพาะบุคคลที่เกิดข้ึน 
ภายในตน มีพัฒนาการตามช่วงวัยการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์จึงเกิดข้ึนอยู่กับการปรับตัว 
ตามบทบาท ความเชื่อ และค่านิยม ส่วนบุคคล ถ้าพัฒนาการของโครงสร้างแห่งตนจะมีความเป็น 
ตัวของตัวเอง รู้ถึงความเหมือนและความแตกต่างกับผู้อ่ืนถ้าพัฒนาการทางโครงสร้างแห่งตนไม่ดี 
จะทำให้เกิดความสับสนในตัวเองแต่อาศัยสิ่งภายนอกมาช่วยประเมินตน 

จันทร์เพ็ญ ทัศนียสกุลชัย (2548 : 10) กล่าวว่า อัตลักษณ์ คือ ผลรวมของการ 
รับรู้ว่าตนเป็นอย่างไร มีบทบาททางสังคมอย่างไร และอัตลักษณ์เกิดจากการพัฒนาทางด้านร่างกาย 
เพศ 
สังคม อาชีพ จริยธรรม อุดมคติ และบุคลิกภาพ ฉะนั้นบุคคลที่จะมีความสำเร็จในการพัฒนาอัตลักษณ์ 
จะมีการยอมรักตนเองสูง 

อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2543 : 6) อัตลักษณ์ (Identity) คือ ความรู้สึกนึกคิดต่อ 
ตนเองว่าฉันคือใคร ซึ่งจะเกิดขึ้นจาการปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเรากับคนอ่ืน โดนผ่านการมองตัวเอง 
และคนอ่ืนมองเราในขณะนั้น และในเดียวกันมโนทัศน์ลักษณ์จะถูกกล่าวควบคู่ไปกับเรื่องของอำนาจ 
นิยามความหมาย หรือการสร้างภาพแทนความจริง (Representation) เมื่ออัตลักษณ์ไปสัมพันธ์กับ 
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แนวคิดท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ดูจะมีความหมายที่แตกต่างจากความหมายที่เข้าใจกัน โดยสามัญสำนึก
มาก 

ไพฑูรย์ มีกุศล (2550 : 3) กล่าวว่า อัตลักษณ์ หมายถึง สิ่งที่ทำให้รู้ว่าเป็นเรา 
หรือพวกเรา ซึ่งแตกต่างจากเขา พวกเขาหรือคนอ่ืน อัตลักษณ์ใช้สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่ 
ถูกสร้างข้ึนโดยสังคม 

สรุปได้ว่า อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะโดดเด่นที่ดำรงอยู่ในตนเอง ของแต่ละบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถมองตนเองได้ หลายแง่มุมตามหน้าที่ของสมาชักขององค์กร ซึ่งจะมบีทบาทแตกต่างกัน
ออกไปตามบริบททางสังคม ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ความหมาย อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะโดด
เด่นทางวิชาชีพเฉพาะทาง ที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของตนเอง ผ่านการมองตนเองและการที่คน
อ่ืนมองเราโดยมุ่งสู่อัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ีชัดเจนสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียน 

 
ประเภทของอัตลักษณ์ 

 ประเภทของอัตลักษณ์มีการจำแนกแตกต่างกันเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วอัตลักษณ์ 
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท โดยพิจารณาจากสิ่งที่ใช้ในการแสดงออกของบุคคล ได้แก่ อัตลักษณ์ส่วนบุคคล 
(Personal Identity) เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงการรู้จักตนเอง การับรู้ตนเอง การยอมรับตนเอง ความมั่นใน 
ในตนเอง และความภาคภูมิใจในตนเองที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ 
สภาพ แวดล้อมทางวัฒนธรรม ซึ่งอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงผลของ 
การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและระบบการศึกษา ทั้งนี้สิ่งที่แสดงออก 
จะปรากฏในรูปวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และแบบแผนพฤติกรรม 
 

Golfman (1963 : 118-121) นักสังคมวิทยาในสายสัญลักษณ์สัมพันธ์ จำแนก 
แยกแยะความแตกต่างระหว่างอัตลักษณ์ส่วนบุคคลและอัตลักษณ์ทางสังคม ดังนี้ 

 1. อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Individual Identity) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ความคิด 
ความรู้สึก เป็นปัจเจกที่มีต่อตัวเองว่า Ego Identity ส่วนภาพปัจเจกในสายตาคนอ่ืนในฐานะท่ีเป็น 
บุคคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เขาเรียกว่า Personal Identity 

 2. อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) คือ สถานภาพทางสังคมของบุคคล เช่น 
อาชีพ เพศ ชาติพันธุ์ ศาสนา ที่เป็นอยู่ นั่นคือ จุดที่อัตลักษณ์ทางสังคมและอัตลักษณ์ปัจเจกซ้อนทับอยู่ 
อัตลักษณ์ทางสังคม จึงมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นมาตรฐานที่สังคมเรียกร้องจากปัจเจกบุคคล (Virtual 
Identity) และส่วนที่สอง คือ อัตลักษณท์ี่เป็นจริงของคนนั้น (Actual Identity) โดยอัตลักษณ์ของ
ปัจเจก (Individual Indulge Entity) ประกอบด้วย 2 ส่วน นิยามว่าความคิดความรู้สึกท่ีปัจเจกมีต่อ
ตัวเองว่า Ego Identity ส่วนภาพปัจเจกในสายตาคนอ่ืน ในฐานะท่ีเป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เขาเรียกว่า Personal Identity ส่วน Social Identity ของบุคคลคือ สถานภาพทางสังคม เช่น อาชีพ 
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ชนชั้น เพศ ชาติพันธุ์ หรือศาสนาที่ปัจเจกบุคคลนั้นสังกัดอยู่สังคมคาดหวังและเรียกร้องว่าปัจเจกบุคคล
ควรจะวางตัวอย่างไร นั้นคือจุดที่อัตลักษณ์ทางสังคมและอัตลักษณ์ปัจเจกซ้อนทับกันอยู่ อัตลักษณ์ทาง
สงัคมจึงมีส่วน คือ ส่วนแรก เป็นมาตรฐาน ที่สังคมเรียกร้องปัจเจกบุคคล (Virtual Identity) และส่วนที่
สอง คือ อัตลักษณ์ที่เป็นจริงของคนนั้น (Actual Identity) 

วิระดา สมสวัสดิ์ (2545 : 77) ได้แบ่งอัตลักษณ์เป็น 3 ประเภท คือ 
 1. อัตลักษณ์หรือตัวตนส่วนตัว (Personal or Self Identity) ตนเป็นปัจเจกชน 

สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการก่อสร้างอัตลักษณ์ของตนขึ้นมาได้ 
 2. อัตลักษณ์ส่วนร่วม (Collective Identity) หมายถึง อัตลักษณ์ที่เป็นปัจเจกชน 

จำนวนหนึ่งมีร่วมกันทั่งทางด้านที่เป็นอัตลักษณ์ส่วนตัวและอัตลักษณ์ทางสังคม 
 3. อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) หมายถึง อัตลักษณ์ที่คนอ่ืนๆ 
มอบให้กับปัจเจกชน กล่าวอีกนัยหนึ่ง หมายความว่า ปัจเจกชนคนหนึ่งอาจถูกกำหนดนิยามในทาง 
สังคมโดยเชื่อมโยงกับอาชีพ ศาสนา ภูมิหลังทางชาติพันธ์ หรืออาจจะเป็นประเภททางสังคมใดๆ ก็ได้ 

 ธงชัย สมบูรณ์ (2549 : 44) แบ่งอัตลักษณ์เป็น 5 ประเภท คือ 
 1. อัตลักษณ์ของปัจเจกบุคคล (Individual Identity) คือการมองตนเองในแง่มุม 

ต่างๆ ในฐานะสมาชิกหน่วยหนึ่งในสังคม บุคคลหนึ่งจะมองตนเองในหลายๆ แง่ มุม 
 2. อัตลักษณ์ (Collective Identity) คือ กระบวนการสร้างจิตสำนึกร่วมของ 
กลุ่มต่างๆ ในสังคมทำให้ตระหนักถึงลักษณะร่วมของกลุ่ม มีลักษณะที่แตกต่างกันสามารถสร้างและ 
ปรับเปลี่ยนโดยอาศัยสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบวัฒนธรรมของกลุ่ม เช่น เพลงพ้ืนบ้าน 
วรรณกรรมท้องถิ่น ตำนานเรื่องวีรกรรมของบรรพบุรุษ ดังนั้น สังคมและวัฒนธรรมจึง มีบทบาทในการ 
สร้างการดำรงรักษาและการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์โดยตรง 

 3. อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) ในความหมายของการแสดงออกของ 
บุคลิกภาพขององค์กรที่ทุกคนรู้สึกได้โดยแสดงในทางพฤติกรรมและการสื่อสารขององค์กร และสามารถ 
วัดผลการรับรู้ของกลุ่มคนระหว่างภายในและภายนอกได้ 

 4. อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Identity) เป็นองค์ประกอบที่บอกว่าเรา 
เป็นใครและแตกต่างจากคนอ่ืนอย่างไร 

 5. อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) ซึ่งจะควบคู่ไปกับอัตลักษณ์ทาง 
วัฒนธรรม (Cultural Identity) โดยลักษณะของ (Cultural Identity) ทางสังคมนั้นเป็นผลผลิตที่สั่งสม 
มาจากการใช้วาทกรรม (Product of Discourse) อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องของตัวบ่งชี้ที่มี 
ลักษณะเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรม (Cultural Product) เช่น อาหารไทย รำไทย เพลงไทยเดิม เป็นต้น 
แล้วยังเป็นเรื่อง “กระบวนการทางวัฒนธรรม” (Cultural Process) เช่น การเก็บรักษาอัตลักษณ์ทาง 
วัฒนธรรม การรื้อฟ้ืน การทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์ และแนวคิดใหม่ล่าสุดในเรื่องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ก็คือ กระบวนการต่อสู้ในเรื่อง อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 



30 
 

มานะ แก้วมาลา (2552 : 20) แบ่งประเภทของอัตลักษณ์เป็น 2 ประเภทดังนี้ 
 1. อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) เป็นสิ่งที่แสดงออกถึง การรู้จัก 

ตนเอง การรับรู้ตนเอง การยอมรับตนเอง ความมั่นใจในตนเองและความภาคภูมิใจในตนเอง ที่เกิดจาก 
การปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 

 2. อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) เป็นสิ่งทีแ่สดงออกถึงผลของการขัด 
เกลาทางสังคม กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและระบบการศึกษา ทั้งนี้สิ่งที่แสดงออกมา 
จะปรากฏในรูปวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และแบบแผนพฤติกรรม 

อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2546) กล่าวว่า ประเภทของอัตลักษณ์ มี 2 ระดับ คือ 
อัตลักษณ์บคุคล (Personnel Identity) และอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) เพ่ือศึกษาความ 
คาบเก่ียวและปฏิสัมพันธ์ของทั้งสองระดับนี้ บุคลิกภาพ ไม่ได้หมายถึง การตอบสนอง (Response) 
ต่อสิ่งเร้าข้างนอกแต่เป็น “ความพร้อม” หรือ “แนวโน้ม” ที่ตอบสนองการก่อรูปของอัตลักษณ์เป็น 
กระบวนการตลอดทั้งชีวิต (A life-Long Process) และคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะสำคัญของ 
ตนเองได้ อีริคสัน เลือกใช้คำว่า อัตลักษณ์ (Identity) แทนคำว่า บุคลิกภาพ และแม้ได้อิทธิพลจาก 
ฟรอยด ์เขาเลือกท่ีเน้นที่บทบาทของ Ego มากกว่าบทบาทของจิตสำนึก และมนีัยของการเน้นเสรีภาพ 
ในการเลือกของปัจเจก ปัจเจกแต่ละคนจึงต้องรับผิดชอบต่อทางเลือกในชีวิตและรูปแบบอัตลักษณ์ท่ี 
ตนเลือกเป็นปัจเจกสามารถบูรณาการที่หลากหลายให้เข้ามาอยู่ภายใต้อัตลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวได้ 
หากล้มเหลวเกิดภาวะ “วิกฤตของอัตลักษณ์ (Identity Crisis)” คือ อาการที่ค้นหาตนเองไม่พบ ไม่รู้แน่ 
ว่าตนเอง คือ อะไร ไม่ม่ันใจในความสามารถของตน และไม่รู้จักวางตนในความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ผลใน 
ขั้นต่อมา คือ ทางเลือกระหว่างบุคลิกภาพที่ชอบโดดเดี่ยวตนเอง ประสบผลในการพัฒนาอัตลักษณ์ท่ีมี 
ดุลยภาพมีบุคลิกภาพที่มีการบูรณาการ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอดีตของตน ส่วนคนที่หาอัตลักษณ์ตนเอง 
ไม่พบ หรือมีอัตลักษณ์ที่แตกสลายก็รู้สึกว่า ชีวิต คือ ความสิ้นหวัง และไม่อาจแก้ไขให้ดีได้อีก 
 

ความสำคัญของอัตลักษณ์ 
 การสร้างอัตลักษณ์ของผู้คนมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะอัตลักษณ์เป็น 
ลักษณ์ร่วมกันที่ช่วยเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข หากสังคมมีความแตกต่างทางอัตลักษณ์ 
อย่างมากจะเกิดความขัดแย้งทางอัตลักษณ์เกิดขึ้น นำไปสู่ความรุนแรง ซึ่งในบางแห่งบางที่ในโลกนี้ 
นำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เพราะถือว่าเผ่าพันธุ์ของตนมีความเป็นอาระยะมากกว่าแม้แต่ปัจจุบันนี้ 
ความขัดแย้งเกิดขึ้นในทุกมุมโลก หากพิจารณาเบื้องหลังลึกแล้วจะพบว่าเกิดจากความขัดแย้งเชิง 
อัตลักษณ์ท้ังสิ้น โดยเป็นสิ่งที่เรียกว่า วาทกรรมอัตลักษณ์ 

อภิญญา เพ่ืองฟูสกุล (2546 : 134-135) ได้กล่าวว่าอัตลักษณ์ปะปนอยู่ใน 
ชีวิตประจำวันของเราโดยเราไม่ตระหนักรู้ตกอยู่ภายใน ภายใต้โครงครอบของมันใช้มัน และถูกมันใช้ 
เกือบตลอดเวลา และหากมองไปรอบๆ ตัวจะพบความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ของการกีดกัน และแบ่งแยก 
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อยู่เสมอ อัตลักษณ์ช่วยให้เห็นความละเอียดอ่อนของอำนาจในความนิยามความหมายในกระบวนการ 
สร้างอัตลักษณ ์ความเค้าใจในเรื่องอำนาจ และอัตลักษณ์ ช่วยให้เรารู้เท่านั้น และเข้าใจถึงท่ีมาของ 
ความรุนแรงทางสังคมรอบๆ ตัวเรา การสร้างอัตลักษณ์มีความสำคัญเชื่อมโยงกับอำนาจ ซึ่งไม่ใช้อำนาจ 
แบบใช้กำลังบังคับแต่เป็นกระบวนการครอบครองงำตัวตนที่แยบยล จากตัวตนดั่งเดิมเป็นตัวตน 
ชนิดใหม่เช่นเดียวกับอัตลักษณค์วามเป็นไทยได้ถูกสร้างขึ้นจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่มีความแตกต่าง 
หลากหลายของคนในชาติ ด้วยการหยิบยกวัฒธรรมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเป็นวัฒธรรมหลักและ 
ใช้เครื่องมือหล่อหลอมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ฉะนั้นการทำความเข้าใจอัตลักษณ์จึงช่วยให้มองเห็น 
กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่มองเห็นในปรากฏการณ์ทางสังคม 

ในยุคโลกาภิวัตน์ต่อให้เกิดลักษณ์ชนิดใหม่ขึ้น เป็นอัตลักษณ์ของการนำสมัยเป็น 
อัตลักษณ์ของบริโภคนิยม เป็นอัตลักษณ์ของระบบทุนนิยม ซึ่งพยามครอบนำสังคมโลกให้มีลักษณะ 
เดียวกันมีอัตลักษณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน โดยการหลอมละลายอัตลักษณ์ดั้งเดิมของผู้คนลงด้วยกระบวนการ 
ที่เรียกว่า “ขบวนการโลกาภิวัตน์” แต่สังคมโลกเป็นสังคมที่มีองค์ประกอบของความแตกต่าง 
หลากหลายจากความเจริญก้าวของลัทธิการปกครองแบบประชาธิปไตยก่อให้เกิดความยอมรับในสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์มากขึ้นทำให้เกดิความยอมรับในความแตกต่างหลากหลายมากข้ึน นักวิชาการ 
เรียกสังคมลักษณะเหล่านี้ว่า “สังคมพหุลักษณ์” ขณะที่พลังของโลกาภิวัตน์เอง ได้ก่อให้เกิดกระแส 
ที่ต่อต้านขึ้นหลายลักษณะ เกิดกระแสท้องถิ่นนิยมเด่นชัดขึ้นแม้จะเกิดการหลอมละลายอัตลักษณ์ท่ี 
แตกต่างหลากหลายก่อให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่ขึ้น แต่ยังผูกโยงกับระบบคุณค่าหรือความเป็นชุมชนแบบใด 
แบบหนึ่ง ซึ่งนำไปสู่การรื้อฟ้ืนอัตลักษณ์ในอดีตในแง่นี้ทำให้อัตลักษณ์มีลักษณะเป็น “กระบวนการ” 
มากกว่าคำนิยามแทนตัวตนหรือการใช่ลักษณะตัวสื่อความหมาย 

 ลักษณะสำคัญของอัตลักษณ์คือยังเป็นเรื่องการใช่สัญลักษณ ์(Symbol) เพราะการ 
แสดงออกซ่ึงความสัมพันธ์ต่างๆ จะกระทำโดยผ่านระบบสัญลักษณ์ที่หลายรูปแบบในอีกด้านหนึ่ง 
อัตลักษณ์ก็ยังเกี่ยวข้องกับมิติ “ภายใน” ของความเป็นตัวมนุษย์อย่างมากทั้งในด้านของอารมณ์ 
ความรู้สึกมนุษย์เพราะมนุษย์ให้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายทีเ่กี่ยวกับตนเองใน
กระบวนการที่เข้าสัมพันธ์กับโลกและปริมณฑลของอัตลักษณ์ และตัวตนที่มันซ้อนทับอยู่จึงมีการตักแบ่ง
ประเภทของอัตลักษณ์เป็น 2 ระดับ 1) อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) 2) อัตลักษณ์ทาง
สังคม (Social Identity) การที่สังคมกำหนดบทบาท:ที่และระบบคุณที่ติดตัวมาให้กับมนุษย์ เช่น ความ
เป็นพ่อความเป็นเพ่ือน ความเป็นสามีภรรยา ตราประจำโรงเรียน เข็มกลัดรุ่น ผ้าที่พันคอทีม ภาษาหรือ
เสื้อผ้าที่ใส่ เป็นการใช้สัญลักษณ์ และการสร้างภาพแทนความจริง (Representation) เป็นสิ่งสำคัญใน
การแสดงให้เห็นแนวทาง หรอืที่มนุษย์มีอัตลักษณ์ร่วมกับบุคคลบางคนบางกลุ่ม และแสดงการแยกแยะ 
ตนเองด้วยการสร้างความแตกต่างจากคนอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนขณะเดียวกัน แม้ว่าในฐานะบุคคลของมนุษย์ 
ควรจะยอมรับในอัตลักษณ์ต่างๆ อย่างตั่งใจ อัตลักษณ์เหล่านั่นยังเป็นผลผลิตที่สำคัญของสังคมท่ีมนุษย์ 
อาศยัอยู่ และยังกบัโลกที่เค้าอาศัยอยู่ และยังเป็นความสำคัญระหว่างตัวมนุษย์กับสังคมอ่ืน 
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 อัตลักษณ์จึงได้จัดเตรียมการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับโลกที่อาศัยอยู่นอกจากนี้ 
อัตลักษณ์ยังรวมถึงเรื่องว่า ฉันมองตัวเองอย่างไร และคนอ่ืนมองฉันอย่างไร มันเข้าไปเทียบตนเอง 
(Selt) และสิ่งที่อยู่ภายในมันเป็นการกำหนดตำแหน่งที่ระลึกรู้จากสังคม ซึ่งเกิดขึ้นจากท่ีคนอ่ืนรับรู้ด้วย 
ไม่ใช่แค่มนุษย์รับรู้เท่านั้น อย่างไรก็ตามท่ีมนุษย์มองตัวเราอย่างไรและคนอ่ืนมองงเราอย่างไรมันอาจมา 
สอดคล้องกันเสมอไป 

พัฒนาการของแนวคิดทฤษฏีอัตลักษณ์ 
 จากการศึกษาแนวคิดเกีย่วกับอัตลักษณ์สรุปการพัฒนาของแนวคิดตามลำดับตาม 

ยุคสมัย ดังนี้ 
ในยุคของสังคมเริ่มแรกเป็นการพัฒนาการของอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์และ 

อัตลักษณ์ทางวัฒธรรมที่วางอยู่บนพื้นฐานของลักษณะทางกายภาพ มีวัฒธรรมเฉพาะกลุ่ม การสร้าง 
ความเหมือน และความแตกต่างจากพวกอ่ืนหรือกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนโดยการนิยามตนเองผ่านเครื่องแต่ง 
กายภาษา พิธีกรรม ตำนาน เรื่องเล่า และประวัติศาสตร์ ในการดำเนินรัฐชาติเป็นยุคของการสร้าง 
อัตลักษณ์ชาติโดยการหลอมรวมเอาความแตกต่างหลากหลายของอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์และอัตลักษณ์ 
ทางวัฒธรรมที่โดดเด่นในเป็นอัตลักษณ์ร่วมกันของคนในชาติ และสำหรับประเทศไทยเริ่มการสร้างรัฐ 
ชาติสมัยใหม่อย่างระบบในราชการที่ 5 โดยอาศัยเทคโนโลยีการทำแผนที่ของชาวยุโรปกำหนดอาณา 
เขตข้ึนให้ชัดเจนเพ่ือแบ่งแยก พวกเขา พวกเรา ก่อให้เกิดชุมชุนจิตนาการแบบใหม่ที่เรียกว่ารัฐชาติ 
(Nation) ที่วางอยู่บนพ้ืนฐานทางภูมิศาสตร์ 

ยุคของการพัฒนาเป็นการสร้างอัตลักษณ์ความทันสมัยจากการนิยามความหมาย 
ของการพัฒนาขึ้นในประเทศตะวันตกช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1และได้แผ่ขยายแนวคิดการพัฒนา 
ตะวันตกสู่ตะวันออกอย่างรวดเร็วด้วยอาศัยเทคโนโลยี แห่งอำนาจที่ Michael Foucault เรียกว่า 
ความรู้ผ่านตัวแทนสถาบันต่างๆ ในระดับโลก เช่น องค์การสหประชาชาติ กองทุนการเงินระหว่าง 
ประเทศ และอีกหลายองค์กรที่มีการจัดตั่งขึ้น เพ่ือช่วยเหลือประเทศต่างๆ ให้หลุดพ้นจากสภาพความ 
ด้อยพัฒนา วาทกรรม ดังกล่าว ได้สร้างตัวตนชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า ความด้อยพัฒนา ในฐานะที่เป็น 
ผู้ตรงข้างของการพัฒนาโดยอาศัยภาคปฏิบัติการต่างๆ (Discourse Practice) ทำทีเก็บกดปิดกั้น กดทับ 
แทนที ่สวมรอยวัฒธรรมท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ภายใต้อัตลักษณ์ความด้อยพัฒนาหรือสิ่งที่ไม่ 
ทันสมัย 

ยุคโลกาภิวัตน์ได้เกิดอัตลักษณ์โลกไร้พรมแดนขึ้นด้วยความเร็วของเทคโนโลยีการ 
สื่อสารที่ผู้คนสามารถสื่อสารกันข้ามพรมแดนรัฐชาติและด้วยความแรงของชุดความรู้ที่มนุษย์สร้างข้ึน 
มากมายแก่การจำแนกสาขา อีกท่ังมีความลึกและความกว้างขวางที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจนเกิด 
ความสามารถของสมองของมนุษย์จะจดจำได้ ถึงกบัต้องอาศัยสมองอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ 
ในการจดจำและการประมวลผล อันส่งผลให้มนุษย์ก้าวข้ามยุคแห่งอารยธรรมอย่างรวดเร็วจากเมื่อก่อน 
นับเป็นพันปี แต่บัดนี้นับได้แค่ข้ามทศวรรษอารยธรรมโลกก็เปลี่ยนแล้วแต่แนวคิดของ ไชยรัตน์ 
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เจริญสินโอฬาร (2542 : 312-313) มองว่าโลกาภิวัตน์เป็นสำนวนล่าสุดของวาทกรรมการพัฒนาที่ 
สามารถช่วงชิงความเป็นเจ้าในการนำเสนอมุมมองรวมตลอดถึงวิธีคิดหรือวิธีพูดเกี่ยวกับโลกแบบเดียว 
และยังคงตอบย้ำวาทกรรมการพัฒนาในอดีตได้อย่างครบครัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปของภาษาและ 
นัยยะของการเปลี่ยนแปลงที่คงไว้ซึ่ง ซุ่มเสียงและสำเนียงแบบเผด็จการ ผูกการรวมศูนย์ว่าหากประเทศ 
ใดสังคมใด มิสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันกับโลกยุคไร้พรมแดนก็กลายเป็นประทศล้าหลัง เนื่องจาก 
โลกาภิวัตน์เป็น สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เลื่อนไม่ได้ หยุดไม่ได้ และไม่มีใครควบคุมบงการสืบเนื่องใน 
ช่วงเวลา ต้ังแต ่ปี พ.ศ.2544 - 2554 ที่ผ่านมา นับเป็นระยะเวลาที่ประเทศไทยมีจุดเปลี่ยนมากมายใน 
ประเทศทั้ง เทคโนโลยี, สภาพสังคม, เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม ซึ่งถูกพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดไปใน 
ทิศทางที่เชื่อมต่อกับ “ระบบโลก” มากขึ้น ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวทำให้ประชาชนในราชอาณาจักรไทย 
นั้นเขา้ยุดแห่งการติดต่อ สื่อสารข่าวสารอันไร้พรมแดนและนั้นหมายถึงการที่มนุษย์นั้นสามารถ 
ส่งต่อ “ทัศนคติ และการกระทำ” ตามผ่านทางระบบสื่อสารอันน่าอัศจรรย์อย่างระบบ “Social 
Networks–เครือข่ายทางสังคมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งมันมีผลกระทบเชิงบวกต่อสภาพสังคมอย่าง 
ชัดเจนเมื่อ “ทัศนคติ และการกระทำ” ดังกล่าว เป็นตัวกระตุ้นประชาชน ให้เกิดการพัฒนาทางความคิด 
โดยขาดความเข้าใจที่แท้จริงส่งผลเสียต่อ สภาพสังคม เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม อย่างชัดเจนเช่นกัน 

สภาพวัฒนธรรมของประชาชนไทยโดยเฉพาะกลุ่มสังคมชนบท และกลุ่มเยาวชน 
รุ่นใหม ่ถูกเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนทางความคิดวัฒนธรรมไปในทิศทางวัฒนธรรมตะวันตกที่ผิดเพ้ียนไม่ 
เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย จากการรับสื่อสาธารณะเช่น “เครือข่ายทางสังคมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต, 
เคเบิลทีวีและวิทยุชุมชน” ที่เปิดกันแพร่หลายขาดการควบคุมการให้บริการที่เหมาะสม และการโดน 
แทรกแซงจาก “ธุรกิจการเมือง” จนทำให้ประชาชนของชาติมีมุมมองทัศนคติที่คลาดเคลื่อนจากความ 
เป็นจริง จนมีผลกระทบต่อ อัตลักษณ์ของชาติ เช่น การไม่ให้ความสำคัญต่อประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิม 
หรือการไม่ให้ความสำคัญต่อ “ชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์” เพราะอัตลักษณ์ในแง่มุมของประชาชน 
ในปัจจุบัน ถูกทำให้เกิดความเบี่ยงเบน 

ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2549 : เว็ปไซด์) กล่าวว่าอัตลักษณ์นั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดข้ึน 
ลอยๆ ตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการสร้างของวัฒนธรรมในช่วงเวลา และวัฒนธรรมก็เป็น 
สิ่งก่อสร้างทางสังคม (Social Construct) ไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งตายตัวหากแต่มี รูปแบบเป็นวงจรที่เรียกว่า 
“วงจร แห่งวัฒนธรรม” (Circuit of Culture) ดังนั้นอัตลักษณ์ทั้งหลายจึงมีกระบวนการถูกผลิต 
(Produced) ให้เกิดข้ึน สามารถถูกบริโภค (Consumed) และถูกควบคุมจัดการ (Regulated) อยู่ใน 
วัฒนธรรมเหล่านั้น และท้ังนี้ยังมีการสร้างความหมายต่างๆ (Creating Meanings) ผ่านทางระบบต่างๆ 
ของการสร้างภาพตัวแทน (Symbolic Systems of Representation) ที่เก่ียวกับตำแหน่งแห่งที่ต่างๆ 
ทางอัตลักษณ์อันหลากหลาย ที่เราเลือกใช้ หรือนำเอามาสร้างเป็นอัตลักษณ์ของเรา”เพราะฉะนั้น 
คำว่า อัตลักษณ์ ประกอบด้วยคำว่า อัต (อัด-ตะ) ซึ่งหมายถึง ตน หรือ ตัวเอง กับลักษณ์ซึ่งหมายถึง 
สมบัติเฉพาะตัว คำว่า อัตลักษณ์ จึงมีความหมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้สิ่ง 
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นั้นเป็นที่รู้จักหรือจำได้ ซึ่งมีความหมายตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Identity (อ่านว่า ไอ-เด็น-ติ-ต้ี) 
จักหรือจำได้ ซึ่งมีความหมายตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Identity (อ่านว่า ไอ-เด็น-ติ-ต้ี) 

การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ 
 การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ท่ีปรากฏขึ้นมามีความสัมพันธ์อย่างมากกับการทำความ 
เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงวัฒธรรมในปัจจุบัน และบริบทของโลกาภิวัตน์นิติเวลาที่เร่งเร็วขึ้นและมิติ 
พ้ืนที่ที่ดูหดแคบเข้ามา เพราะการปฏิวัติเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้เคลื่อนไหวทางวัฒธรรมเป็นไปอย่าง 
หลากหลาย ซับซ้อน และรวดเร็ว การเปลี่ยนแลงประสบการณ์เกี่ยวกับเวลา พ้ืนที่และระบบแผนการ 
ให้คุณค่า การใช้ชีวิตประจำวันมีผลอย่างยิ่งต่อความรู้สึกท่ีมนุษย์มีเกี่ยวกับตนเองสิ่งที่เคยเป็นมาตรฐาน 
ของระบบคุณค่า และการนิยามอัตลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าทางศาสนา ค่านิยามเรื่องเพศ คุณค่า 
ประเพณี วัฒนธรรมเก่า หรือค่านิยมของกลุ่มชาติพันธุ์ ล้วนแล้วแต่กระบวนการกระทบกระทั่งใน 
รปูแบบต่างๆ จากพลังจากโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงออกได้หลายลักษณะ ทั้งในระบบ 
จุลภาคในแง่แบบแผนชีวิตประจำวันของปัจเจกชนในแง่การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจนถึงระดับกลายเป็น 
ขบวนการไหวทางสังคม มนุษย์จะเห็นได้จากกระบวนการทางศาสนา ชาติพันธุ์ และวัฒธรรมใหม่ 
ไดเ้กดิขึ้นมาราวกับดอกเห็ดในประเทศต่างๆ มันเป็นปรากฏการทางสังคมที่ทำให้ต้องมีการทบทวน 
คำว่า วัฒธรรมหรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกันใหม่ขบวนการเหล่านี้ต้องการเสนอความหมาย 
และทิศทางใหม่ในเชิงสังคมวัฒนธรรม กระบวนการสร้างตัวตนและอัตลักษณ์ของกลุ่มเกิดจาดการ 
ผสมผสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อน สัมพันธภาพของตัวแทนทำให้ความแตกต่างและความ 
ขัดแย้งกับวาทกรรมหลักในสังคมที่มีผลทำให้อัตลักษณ์ท่ีแสดงออกมามีความแตดต่างกันออกไปทั้งนี้ 
เพราะลักษณะเด่นของแต่ละสังคม อ่ืน เงื่อนไข และความทรงจำบางอยางที่เกิดข้ึนรวมกัน ทำให้เกิด 
รูปแบบทางการเมืองและอัตลักษณ์ที่แสดงออกถึงความซับซ้อน โดยเฉพาะอัตลักษณ์ท่ีสร้างขึ้น 
จากจิตสำนึกร่วมของเชื่อชาติที่ต่างกันที่ถูกแสดงออกในลักษณะของการช่วงเชิงความหมาย และ 
องค์ประกอบของการเมืองใหม่ของตัวแทนนั้น คือ อัตลักษณ์ใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นในบริบทของวัฒนธรรม 
หลักๆ พร้อมกับการตีความใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ผ่าน
ประสบการณ์ของพวกสีผิว ผ่านกระบวนการผสมผสานการตัด และผสมผสานการประดิษฐ์ใหม่ และ 
การตั้งถ่ินฐานใหม่ของบริบทต่างๆ ในสังคม 
 อัตลักษณ์ของบุคคล ในทางจิตวิทยาสังคม หมายถึง ความสำนึกของแตล่ะบุคคลว่า 
ตนเองมีความแตกต่างจากผู้อ่ืนอย่างไร ส่วนในทางจิตวิทยาการทางแพทย์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะ 
ดังกล่าวนี้จะช่วยให้ผู้อ่ืนสามารถบ่งชี้ ความเป็นบุคคลนั้นได้ อัตลักษณ์เป็นคำตอบของคำถามที่ว่า ฉัน 
คือใคร และฉันคือใครในสายตาผู้อื่นนักจิตวิทยาหลายท่านได้ให้คำนยิาม อัตลักษณ์ Conger ได้ 
กล่าวถึงอัตลักษณ์ของตนเป็นสภาวะที่บุคคลยอมรับตนเองแตกต่างจากผู้อ่ืน ซึ่งความแตกต่างนี้เป็นผล 
จากการบรูณาการระหว่างประสบการณ์อดีตกับสภาพปัจจุบัน ในลักษณะความต่อเนื่องกันไปอย่างคงที่ 
สม่ำเสมอ กล่าวว่า อัตลักษณ์คือความสำนึกของบุคคลว่าตนสังกัดอยู่ในขอบเขตของบทบาท และ 
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แนวทางท่ีเป็นอยู่แบบใดในสังคม ซึ่งกล่าวว่า อัตลักษณ์ เป็นพัฒนาการตระหนักรู้ของคนคนหนึ่งว่าเขา 
เป็นใครและเค้าเป็นอะไรเนื้อหาสำคัญของอัตลักษณ์ คือ จิตสำนึกส่วนและจิตสำนึกร่วมในระดับสังคม 
ที่เกิดจากความนิยามตัวเองว่าตัวเองคือใคร มีความเป็นมาอย่างไรแตกต่างจากคนอ่ืนกลุ่มอ่ืนหรือสังคม 
อ่ืนอย่างไรและจะใช้เป็นเครื่องหมายในการแสดงออก (พัฒนา กิติอาษา. 2546 : 46 ; อ้างอิงมา 
จาก Lavita. 1999 ; Liechty. 1998) 

 อัตลักษณ์ของตนจึงหมายถึงความเข้าใจในตนเองเป็นใครมีความคิดในการแสดงออก 
ของตนเพ่ือการดำเนินชีวิตในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง ยอมรับความแตกต่าง และความเหมือนกัน 
ของบุคคลในเรื่องต่างๆ ความรู้สึกของการมีอัตลักษณ์ของตนเกิดจากการที่คนนั้นดำรงความเหมือน 
(Sameness) และความต่อเนื่อง (Continuity) ภายในตนของแต่ละคนที่สอดคล้องกับผู้อ่ืนมี 
องค์ประกอบของพัฒนาการการมอัีตลักษณ์มี 3 ลักษณ์ ได้แก่ 1) แต่ละคนยอมรับว่าตนเองมีความ 
เหมือนและความต่อเนื่องอยู่ภายในตน 2) ผู้อื่นในสังคมมองอย่างเดียวกับที่เรามองตนเอง 3) บุคคลจะ 
มีความเชื่อมั่นและติดต่อสัมพันธ์ระหว่างโลกภายในและภายนอกและยอมรับผลสะท้อนกับท่ีเกิดขึ้น 
เมือ่กล่าวถึงอัตลักษณ์ปัจเจกบุคคล (Individual Identity) บุคคลหนึ่งๆ จะมีหลาย 
อัตลักษณ์ซึ่งก็คือการมองตนเองแง่มุมต่างๆ ในสถานะสมาชิกหน่วยหนึ่งในสังคมบุคคลหนึ่งๆ จะมอง 
ตนเองในหลายแง่มุม ตัวอย่างเช่น นายธงชัยมองตนเองว่าเป็นคนไทย เป็นคนอีสานจังหวัดมหาสารคาม 
เป็นผู้ชาย เป็นอาจารย์ เป็นพุทธศาสนิกชน ซึ่งการมองตนเองในแง่มุมต่างๆ ของนายธงชัยก็คือ 
อัตลักษณ์ในแง่มุมต่างๆ ของนายธงชัยนั้นเอง 
 นอกจากนี้อัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลในระดับกลุ่ม กลุ่มสังคมหนึ่งๆ จะมีลักษณะ 
อัตลักษณ์รวม (Collective Identity) ซ่ึง Melucci อธิบายว่าหมายถึง กระบวนกาสร้างจิตสำนึก 
ร่วมของกลุ่มต่างๆในสังคมอันจะทำให้สมาชิกได้ตระหนักถึงลักษณะร่วมของกลุ่มและเข้าใจว่า พวกเรา 
มีลักษณ์แตกต่างไปจาก พวกเข้า อย่างไร สำนึกร่วมดังกล่าวสามารถสร้างปรับเปลี่ยนได้โดยอาศัย 
สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบวัฒนธรมของกลุ่ม เช่น เพลงพืน้บ้านตำนานเรื่องวีรกรรม 
ของบรรพบรุ ษุ ดังนั้น สังคมและวัฒนธรรมจึง มีบทบาทในการสรา้งการดำรงรักษา และการปรับ 
เปลี่ยน (Collective Identity) โดยตรง 

สรุปได้ว่าอัตลักษณ์ของบุคคลหนึ่งเป็นการมองตนเองเพ่ือตอบคำถามว่า ฉันคือใคร 
ฉันเหมือนหรือแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร โดยที่ลักษณะนั้นดำรงอยู่ในตนเองอย่างต่อเนื่องในแต่ละ 
บุคคลสามารถมองตนเองได้หลายแง่มุมข้ึนอยู่กันเราเป็นสมาชิกในหน่วยใดของสังคมแต่ละหน่วยใดของ 
สังคมละหน่วยของสังคม เราก็จะมีบทบาทแตกต่างกันออกไป อัตลักษณ์อาจแบ่งได้เป็น 5 ประเภท 
ดังนี้ 1) อัตลักษณ์ปัจเจกบุคคล (Individual Identity) 2) อัตลักษณ์ร่วม (Collective Identity) 
3) อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) 4) อัตลักษณ์ทางสังคม (Social identity) 5) อัตลักษณ์ 
ทางวัฒนธรรม (Cultural Identity) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสรุปจากแนวคิดต่างๆ และกำหนดเป็น 
ความหมาย อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะโดดเด่นทางวิชาชีพเฉพาะทาง ที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตน 
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ของตนเองของสถานศึกษาที่ชัดเจนสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียน 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของอัต
ลักษณ์สถานศึกษาองค์ประกอบของอัตลักษณ์การศึกษาการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
 ความหมายของอัตลักษ์สถานศึกษา 
 อัตลักษณ์ของสถานศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเตรียมความพร้อม 
ผู้เรียนสู่การประกอบอาชีพในอนาคตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม 
และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งการสร้างอัตลักษณ์ของผู้เรียนนั้น มี
ความสัมพันธ์ 
อย่างใกล้ชิดกับกระบวนการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับอัตลักษณ์สถานศึกษาดังต่อไปนี้ 
  นันธนัย ประสานนาม. (2549 : 65). อัตลักษณ์” (Identity) เป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมี
ต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” เกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเรากับคนอ่ืน โดยผ่านการมองตนเอง
และการที่คนอ่ืนมองเรา อัตลักษณ์ต้องการความตระหนัก (Awareness) ในตัวเราและพ้ืนฐานของการ
เลือกบางอย่าง นั่นคือเราจะต้องแสดงตนหรือยอมรับอย่างตั้งใจกับอัตลักษณ์ท่ีเราเลือก ความสำคัญของ
การแสดงตน คือ การระบุได้ว่าเรามี อัตลักษณ์เหมือนกลุ่มหนึ่งและมีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนอย่างไร 
และ “ฉันเป็นใคร” ในสายตาคนอ่ืน  

 ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2549 : เว็ปไซต์) กล่าวว่า อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดข้ึนลอยๆ 
ตามธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการสร้างวัฒนธรรมและวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งก่อสร้างทางสังคม (Social 
Construct) นอกจากนี้วัฒนธรรมกไ็ม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งหรือตายตัวหากแต่มีรูปแบบเป็นวงจรที่เรียกว่า 
วงจรแห่งวัฒนธรรม (Circuit of Culture) ดังนั้น อัตลักษณ์ท้ังหลายจึงมีกระบวนการถูกผลิต 
(Produced) ให้เกิดข้ึนสามารถถูกบริโภค (Consumed) และถูกควบคุมจัดการ (Regulated) อยู่ใน 
วัฒนธรรมเหล่านั้นและทั้งนี้ยังมีการสร้างความหมายต่างๆ (Creating Meanings) ผ่านทางระบบต่างๆ 
ของการสร้างภาพตัวแทน (Symbolic Systems of Representation) ที่เก่ียวกับตำแหน่งแห่งที่ต่างๆ 
ทางอัตลักษณ์หลากหลายที่เลือกใช้ หรือนำเอามาสร้างเป็นอัตลักษณ์ของเรา 
 สุพักตร์ พิบูลย์. (2555). กล่าวว่า อัตลักษณ์สถานศึกษา หมายถึง อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาเน้นไปที่การกำหนดภาพความสำเร็จ (Image of Success) ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน หรือ
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เป็นลักษณะหรือคุณสมบัติโดดเด่นของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนั้นซึ่งคุณลักษณะ
หรือคุณสมบัติ โดดเด่นของนักเรียนกค็ือคุณภาพผู้เรียนที่สถานศึกษากำหนด  
 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน). (2553).  
เสนอว่า อัตลักษณ์สถานศึกษา หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด ทุกสถานศึกษาไม่ว่าเล็กใหญ่ เหมือนกันหมดทั้งประเทศจะมีปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์สถานศึกษา จึงหมายถึง ลักษณะเฉพาะของ
สถานศึกษา ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

 สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (2554 : 51) ได้ให้ 
ความหมายของอัตลักษณ์ว่า หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญาปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษารวมทั้งความสำเร็จตามจุดเน้น และจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน). (2555) 
เสนอว่า อัตลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น 
 สรุปได้ว่าอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ ลักษณะโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและ
นักเรียน ซี่งเป็นผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา นั่นคือ ความเป็นตัวตนที่ชัดเจนสะท้อนให้เห็นจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
ลักษณะโดดเด่นของสถานศึกษาและนักเรียน 
 องค์ประกอบของอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ศุภมาศ  ปลื้มกุศล (2559 : 28) กล่าวว่า อัตลักษณ์ของสถานศึกษามีองค์ประกอบ 7 ด้าน 
ประกอบด้วย  

1. ด้านการสื่อสารองค์กร  
2. ด้านการออกแบบองค์กร  
3. ด้านโครงสร้างองค์กร  
4. ด้านกลยุทธ์องค์กร  
5. ด้านวัฒนธรรมองค์กร  
6. ด้านพฤติกรรมองค์กร  
7. ด้านลักษณะเฉพาะของธุรกิจ 
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 สุมิตรา ศรีวิบูลย์ (2547 : 52-57) กล่าวว่า องค์ประกอบของอัตลักษณ์สสานศึกษา 
ประกอบด้วย  

1. ชื่อ (Name) ขององค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นสิ่งแรก โดยทั่วไปแล้วมี 
หลักการตั้งชื่อองค์กร โดยการตั้งชื่อมีที่มาแตกต่างกันเช่นชื่อบุคคล โดยนำชื่อผู้ก่อตั้งมาใช้เป็นชื่อบริษัท 
ชื่อบุคคลในประวัติศาสตร์ ชื่อในเทพนิยายหรือวรรณคดี และชื่อบุคคลทั่วไปหรือชื่อที่อธิบายถึง
คุณลักษณะ ชื่อประเภทนี้จะเป็นชื่อที่อธิบายถึงคุณลักษณะขององค์กร ซึ่งมีข้อดีที่เข้าใจได้ง่ายแต่อาจ
เกิดปัญหาในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากชื่อนั้นเป็นชื่อทั่วไป ชื่อที่เกิดจากการสร้างขึ้น
ใหมช่ื่อที่มีความหมาย ชื่อย่อและตัวเลข เป็นต้น 

2. เครื่องหมายการค้า (Marks) นับเป็นสิ่งสำคัญท่ีจะก่อให้เกิดระบบอัตลักษณ์ท่ีมี 
ประสิทธิภาพ เครื่องหมายที่สร้างขึ้นอาจเป็นเพียงการใช้ชื่อตัวอักษรหรืออาจเป็นการผสมผสานภาพกับ
ตัวอักษรเครื่องหมายนั้น อาจสื่อความหมายโดยตรงหรือเป็นภาพนามธรรมซึ่งไม่มีความหมายอะไรเลยก็
ได้ แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ดูแล้วสมเหตุสมผลกว่าก็จะสร้างการยอมรับได้ง่ายกว่า 

3. ตัวอักษร (Thpography)  ในการวางระบบอัตลักษณ์จำเป็นต้องมีการกำหนดแบบ 
ตัวอักษรที่ใช้ในระบบ โดยทั่วไปแล้วจะกำหนดแบบตัวอักษรที่ใช้กับสัญลักกษณ์และเลือกแบบอื่น ๆ ที่
เข้ากันได้ดีกับตัวอักษรนั้น ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเตรียมไว้สำหรับการใช้งานกับตัวอักษรที่ใช้
เป็นสัญลักษณ์อีก 3-4 แบบ 

4. สีตามอัตลักษณ์ (Color signature) นับว่าเป็นองค์ประกอบที่ใช้เป็นตัวแทนองค์กร 
ได้เป็นอย่างดี มักมีที่มาจากสีของสัญลักษณ์ที่สร้างให้เกิดการจดจำในใจกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นในการวาง
ระบบอัตลักษณ์จึงควรกำหนดสีอัตลักษณ์และโครงสีอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกับสีอัตลักษณ์นั้นด้วยเพื่อให้การ
ออกแบบมีความยืดหยุ่นได้บ้าง 

5. ข้อความประกอบ (Tag line) จะเป็นข้อความสั้น ๆ ที่อธิบายถึงความเป็นองค์กรที่ 
วางอยู่ใต้ชื่อหรือสัญลักษณ์เพ่ือเป็นการอธิบายถึงคุณลักษณะเฉพาะขององค์กรสินค้าหรือบริการนั้น ๆ 
 สรุปได้ว่า อัตลักษณ์สถานศึกษา ประกอบด้วย ด้านการสื่อสารองค์กร ด้านการออกแบบ
โครงสร้างองค์กร ด้านกลยุทธ์องค์กร ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านพฤติกรรมองค์กร  
ด้านลักษณะเฉพาะของธุรกิจ 

การพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 การพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นเรื่องใหม่ที่ทุกสถานศึกษา 

ต้องทำความเข้าใจ เพราะเป็นการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่ง ไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่า 
เดิมอย่างเป็นระบบ หรือการทำให้ดีขึ้นกว่าสภาพเดิมที่เป็นอยู่อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ 
ทางด้านคุณภาพระหว่างสภาพการณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลาที่ต่างกันกล่าวคือ ถ้าปัจจุบัน 
สภาพการณ์ของสิ่งนั้นดีกว่า สมบรูณ์กว่าที่แสดงว่าเป็นการพัฒนาจากการศึกษาข้อมูลงานวิจัยต่างๆ 
ผู้วิจัยจึงได้กำหนดข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาดังนี้ 
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 1. ด้านลักษณะอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาขึ้นอยู่กับบริบทของ 
แต่ละสถานศึกษา เพราะสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 
สถานศึกษาว่าจะมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์กลยุทธ์ และทิศทาง ในการพัฒนาโรงเรียน 
โดยการวางแผน แผนกลยุทธ์ แสดงกลยุทธ์ทีเ่กิดจากการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่จะส่งผลให้ 
สถานศึกษา บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมมุมมอง 
หรือมิติด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน กระบวนการและบริหารทรัพยากร และงบประมาณการเรียนรู้ 
และการพัฒนา แล้วแสดงความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างวัตถุประสงค์ต่างๆ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกันมีบริบทต่างกัน 
โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามจุดประสงค์ของการ 
จัดตั้ง จุดเด่นและลักษณะพิเศษของประเภทโรงเรียน ดังนั้นสถานศึกษาแต่ละแห่งจึงควรกำหนด 
อัตลักษณ ์และเอกลักษณ์ให้เหมาะสมกับโรงเรียน โดยมุ่งเน้นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ที่เป็นจริงเชิง 
ประจักษ์พยายามเน้นและเสนอแนะให้สถานศึกษากำหนดคุณสมบัติ หรือลักษณะโดดของ ผู้เรียน                 
หรือสถานศึกษาของตนให้ชัดเจน 

2. ด้านผู้กำหนดอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา อาจเป็นผู้บริหาร 
สถานศึกษาร่วมกับคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ร่วมกำหนด อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
ของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากการดำเนินงานของสถานศึกษา ความสำเร็จของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และบริบทของสถานศึกษา ซึ่งบุคลากรทุกคน ควรมีส่วนร่วมในการกำหนดอัตลักษณ์และ 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่ชุมชนรับรู้สามารถเขียนในรูปคำขวัญหรือ
วิสัยทัศน์เพื่อให้จำได้ง่าย กำหนดเป็นภาพรวมของโรงเรียน แบ่งตามขอบข่ายงาน หรือไม่จำเป็นต้อง
กำหนดเป็นคำขวัญเสมอไป อาจกำหนดไว้เป็นข้อ ๆ ตามจุดเด่นของสถานศึกษาและเป็นสิ่งที่
สถานศึกษาปฏิบัติได้จริง 
  สุมิตรา ศรีวิบูลย์ (2547 : 85-107) ได้แสดงขั้นตอนของการสร้างอัตลักษณ์เป็นลักษณะ
ของตัวแทน โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคระห์ข้อมูล (Research and analysis) เป็นขั้นตอนที่
จะต้องทำการศึกษาข้อมูลทั้งหมดขององค์กร วัตถุประสงค์หลักของขั้นนี้ก็คือการหาข้อมูลให้มากที่สุด
เท่าท่ีจะทำได้ ข้อมูลที่ได้จะทำให้ทราบถึงปัญหาและนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่องค์กรได้ 
   การทำงานขั้นตอนที่ 1 แบ่งได้ดังนี้ 
   1. จัดประชุมสัมภาษณ์สอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างขององค์กร รวมถึงภาพขององค์กรที่ปรากฎอยู่ในใจของบุคคลทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ข้อมูลที่ต้องการประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาและการเจริญเติบโตขององค์กร 
ปรัชญาการปฏิบัติต่อบุคลากร ลักษณะโคร้างสร้างขององค์กร ข้อมูลทางการตลาดและภาพลักษณ์ท่ี
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องค์กรนั้นเป็นหรือต้องการให้เป็น รวมทั้งจะต้องศึกษาเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
เพ่ือเป็นข้อมูลเบี้องต้นสำหรับนำไปใช้ในการออกแบบต่อไป 
   2. การตรวจสอบสภาพการใช้งาน เป็นการทำความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดที่งาน
ออกแบบนั้นจะถูกนำไปใช้ ผู้ออกแบบควรรวบรวมสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในองค์กรมาทำกรมึทำการตั้งคำถาม 
เช่น ชื่อองค์กรที่ใช้อยู่เป็นอย่างไร สามารถอธิบายถึงองค์กรนั้นหรือไม่ การเลือกใช้วัสดุหรือวิธีการง่าย
ต่อการทำซ้ำหรือไม่มีรูปแบบที่คงเส้นคงวาหรือไม่แบบตัวอักษรที่ใช้ในงานออกแบบทั้งหมดเป็นอย่างไร 
เป็นต้น 
   3. การทำวิจัยอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไปทั้งขององค์กร
และองค์กรอ่ืน เนื่องจากองค์กรประเภทเดียวกันมักจะประสบปัญหาคล้ายกัน ข้อมูลบางอย่างอาจมี
ความเก่ียวข้องกัน สามารถนำมาใช้ประกอบได้และการวิจัย การออกแบบทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ภาพลักษณ์และสื่อต่าง ๆ  
   4. วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดจะต้องนำมาวิเคราะห์เพ่ือสรุปแนวทาง
ในการแก้ปัญหาเพ่ือการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของอัตลักษณ์อาจเป็นการปรับเปลี่ยนเพียง
เล็กน้อยให้ดูทันสมัยขึ้นจนถึงเปลี่ยนทั้งระบบเลยก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้ว่ามีน้ำหนักเพียงใด 
   ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาการออกแบบ (Design development) การออกแบบระบบอัต
ลักษณ์นั้น สิ่งที่มุ่งหวังก็คือ ทำอย่างไรจึงจะให้ระบบแบบอัตลักษณ์นั้นประสบความสำเร็จ ได้รับการ
ยอมรับจากบุคคลทั่วไป ซึ่งการสร้างระบบอัตลักษณ์มักขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ต้องการให้
ปรากฎในการออแบบสัญลักษณ์ซึ่งวัตถุประสงค์เหล่านี้จะปรากฏอยู่ในข้อมูลเพ่ือการออกแบบ (Design 
brief) 
   การออกแบบทั่วไปจะเริมต้นจากการพัฒนาข้อมูลเพ่ือการออกแบบด้วยการสรุปข้อมูล
และความต้องการที่ชัดเจนจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลทางการตลาดทั้งหมดที่มีอยู่เพ่ือให้สามารถ
กำหนดทิศทางในการออกแบบที่สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  

1. ขั้นตอนพัฒนาความคิดและออกแบบโดยเริ่มจากความคิดสร้างสรรค์ซึ่งขึ้นอยู่ 
กับความสามารถในการรับรู้ต่อสิ่งที่มองเห็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การตอบสนองทางอารมณ์ 
รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆและนำมาหาข้อสรุปในการออกแบบเพ่ือให้ได้แนวคิด
เพียงหนึ่งเดียว 

2. ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง นักออกแบบควรมีความรู้เกี่ยวกับการจด 
ทะเบียนเครื่องหมายขององค์กรว่าเครื่องหมายแบบใดสามามารถขออนุญาตจดทะเบียนได้ 
   ขั้นตอนที่ 3 การใช้งานและการประเมินผล (Application and implementation) 
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างระบบอัตลักษณ์ซึ่งจะเป็นการกำหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานการใช้งาน
ระบบอัตลักษณ์นั้นกับการสื่อสารทุกรูปแบบในองค์กรเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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สรุปได้ว่า การพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีขั้นตอนประกอบด้วย 
การศึกษาและวิเคระห์ข้อมูล การพัฒนาการออกแบบ และการการใช้งานและการประเมินผลอัตลักษณ์
การศึกษา 
 
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
 โรงเรียนคาทอลิกเป็นทางเลือกของสังคมไทย โดยจัดการศึกษาแบบคาทอลิก ที่มุ่งเน้นงาน
อภิบาล และการอบรม หล่อหลอมนักเรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และ
จิตวิญญาณด้วยจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร เพ่ือให้นักเรียนดำเนินชีวิตในหนทางของความเป็นหนึ่ง
เดียวกันกับผู้อ่ืน และสร้างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก เป็นฐานการประกาศข่าวดีแห่งความรัก
ของพระเจ้า ซึ่งนำความรอดพ้นสู่ชีวิตนิรันดร เป็นสนามเผยแผ่ธรรม ด้วยกระบวนการศึกษาที่สร้าง
นักเรียนให้มีจิตอาสาและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสังคม ซึ่งโรงเรียนนำอัตลักษณ์การศึกษามาเป็น
แนวทางในการดำเนินการ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
องค์ประกอบของอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียน ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 ความหมายของอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
  โรงเรียนคาทอลิกมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของการเป็นเครื่องมือที่แท้จริงและเฉพาะเจาะจง
ของพระศาสนจักร โรงเรียนคาทอลิกเป็นที่แห่งการประกาศพระวรสาร การเผยแผ่ธรรมที่แท้จริง และ
การทำงานอภิบาล ในสารัตถะของตัวมันเอง มิเพียงแต่ในรูปแบบกิจกรรมเสริม หรือคู่ขนาน หรือนอก
หลักสูตร มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ดังต่อไปนี้ 

 อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ และคณะ (2558 : 101) กล่าวว่า อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  
หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่เป็นตัวตนของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการจัดตั้งสถานศึกษา 
หรอืลักษณะโดดเด่นของสถานศึกษา ควรเน้นที่การกำหนดภาพความสำเร็จในตัวผู้เรียน ตามคุณค่า
พระวรสาร 21ประการ  

 สุรินทร์ จารย์อุปการะ และประเสริฐ อินทร์รักษ์ (2558 : 34) กล่าวว่า อัตลักษณ์ 
การศึกษาโรงเรียนคาทอลิก หมายถึง ลักษณะอันแสดงถึงการดำเนินงานของโรงเรียนตามหลักการศึกษา
ของพระศาสนจักรคาทอลิก และเหมาะสมกับบริบทของการจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศ
ไทย ตามเป้าหมาย และพันธกิจการจัดการศึกษาคาทอลิก ที่สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
กำหนด คำว่า “อัตลักษณ์” คำในภาษาอังกฤษใช้คาว่า “Identity” แปลว่า ความเหมือนกัน
บุคลิกลักษณะ ลักษณะพิเศษ ลักษณะเฉพาะ เอกลักษณ์ สำหรับคำว่า “เอกลักษณ์” คาในภาษาอังกฤษ
คือ “Uniqueness” หรือ “Unique” แปลว่า (เกี่ยวกับ) ลักษณะเฉพาะ ลักษณะพิเศษเฉพาะ เรื่อง
พิเศษเฉพาะความเป็นหนึ่ง 

 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2553 :  
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99-100) ให้ความหมาย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนไว้
ว่า อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ผลผลิตของผู้เรียน ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง สถานศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
หน่วยงานที่สังกัด และเอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ 
สะท้อนให้เห็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษา114 และกำหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนา 
คุณลักษณะของผู้เรียนในสถานศึกษาของตนมีลักษณะเป็นเฉพาะของตนเองเรียกว่า “อัตลักษณ์ 
ของผู้เรียน” ดังนั้นโรงเรียนต้องมีการการกำหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียนจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของ 
สถานศึกษา การกำหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียนพิจารณาจากความเป็ นมาของสถานศึกษา 
เจตนารมณ์ในการจัดตั้งหรือบริบทของสถานศึกษา ผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์ของ 
ผู้เกี่ยวข้องจนเป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน ซึ่งอัตลักษณ์ของผู้เรียนจะสะท้อนปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

 สุพักตร์ พิบูลย์, (2554 : online) เสนอความคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนว่า                     
อัตลักษณ์โรงเรียน คือลักษณะเฉพาะที่เป็นตัวตนของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ในการจัดต้ัง สถานศึกษา หรือลักษณะโดดเด่นของสถานศึกษา โดยควรเน้นที่การกำหนด
ภาพความสำเร็จในตัวผู้เรียน (อาจเป็นคุณลักษณะหรือสมรรถนะ)ในการกำหนดอัตลักษณ์ 
สถานศึกษาควรทำการวิเคราะห์ความเป็นมาของสถานศึกษา เจตนารมณ์ในการจัดตั้ง หรือบริบท 
ของสถานศึกษา แล้วกำหนดอัตลักษณ์หรือคุณสมบัติเฉพาะที่ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องมีก่อน 
สำเร็จการศึกษา ทัง้นี้ควรมีการประชาพิจารณ์ให้เห็นพ้องร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ 
รวมทัง้ จะต้องมีกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาที่เป็นรูปธรรม และมีการประเมินตรวจสอบอย่าง 
เป็นระบบว่า ผู้เรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษาได้มีคุณสมบัติหรือผ่านเกณฑ์แล้วหรือไม่ อัตลักษณ์ 
ของสถานศึกษาควรเน้นไปที่การกำหนดภาพความสำเร็จ (Image of Success)115 
อัตลักษณ์โรงเรียน คือ ลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงความเป็นโรงเรียน โดยโรงเรียนมี 
กระบวนการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อแสดงลักษณะของโรงเรียนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคล 
โดยทั่วไป และอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก คือ ลักษณะอันเป็นไปตามลักษณะของการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกตามคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก 

 ฉลองรัฐ สังขรัตน์ (2559 : 194) กล่าวว่า อัตลักษณ์การศึกษาโรงเรียนคาทอลิก หมายถึง  
ลักษณะอันแสดงถึงการดำเนินงานของโรงเรียนตามหลักการศึกษาของพระศาสนจักรคาทอลิก และ
เหมาะสมกับบริบทของการจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย โดยมีคุณลักษณะคือ วิธีการ
บริหารแบบคาทอลิกได้แก่ ใช้แนวทางคาสอนของพระเยซูคริสต์ การบูรณาการเรียนการสอนโดยใช้คา
สอนของพระเยซูคริสต์สู่การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชน โดยผ่านกระบวนการจัดการศึกษา  
การเผยแพร่ธรรมะ ที่เป็นคาสอนของพระเยซูคริสต์ ผ่านกิจกรรมและบรรยากาศความเชื่อความศรัทธา 
และพิธีกรรม เป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน เพ่ือบ่มเพาะ คุณลักษณะอันพึง
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ประสงค์และคุณลักษณะการเป็นศาสนิกที่ดี และมีระบบความช่วยเหลือโรงเรียนที่ต่างระดับ โรงเรียน
ขนาดใหญ่ช่วยเหลือโรงเรียนที่ยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือช่วยเหลือโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบ
สงเคราะห์ภายใต้นโยบายในฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 สรุปได้ว่า อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก หมายถึง ลักษณะอันแสดงถึงการดำเนินงานของ
โรงเรียนตามหลักการศึกษาของพระศาสนจักรคาทอลิก และเหมาะสมกับบริบทของการจัดการศึกษา
โรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ตามเป้าหมาย และพันธกิจการจัดการศึกษาคาทอลิก 
 องค์ประกอบของอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
  อัตลักษณ์การศึกษาโรงเรียนคาทอลิก เป็นลักษณะอันแสดงถึงการดำเนินงานของโรงเรียน
ตามหลักการศึกษาของพระศาสนจักรคาทอลิก และเหมาะสมกับบริบทของการจัดการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิกในประเทศไทย ตามเป้าหมาย และพันธกิจการจัดการศึกษาคาทอลิก ๆ  มีนักวิชาการหลาย
ท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกไว้ดังต่อไปนี้ 

  สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (2555 :  8-9)  เสนอว่า คุณธรรมตาม 
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก มีองค์ประกอบ 6 ประการ  ดังต่อไปนี้ 
   1. การมีความรัก ความเมตตา เคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อ่ืน 
   2. การมีความซ่ือสัตย์สุจริต ดํารงตนอยู่ในความจริง กล้าหาญที่จะทําสิ่งที่
ถูกต้องและเทีย่งตรง 
 

3. การมีความกตัญ ูรู้คุณ ตระหนักในความดีที่ผู้อ่ืนมอบใหตน พรอมตอบ 
แทนคุณในทุกโอกาส   
   4. การมีความพอเพียง มีภูมิคุ้มกัน พอใจในสิ่งทีต่นเป็นและมี ประหยัด 
อดออม มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและมีความสุข 
   5. การรักกันฉันพ่ีนอง เคารพในความแตกตางทางความเชื่อ ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 
 6. การมุ่งความเปนเลิศ ใฝรใูฝเรียน พัฒนาสูความเปนมนุษย์ที่สมบูรณ์                      
ตามศักยภาพ 

 สุรินทร์ จารย์อุปการะ และประเสริฐ อินทร์รักษ์ (2558 : 30) ศึกษาพบว่า  
องค์ประกอบการจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก มี 9 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 
 1. การเงินและงบประมาณตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  
 2. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณค่าพระวรสาร  
 3. การบริหารจัดการตามนโยบายการจัดการศึกษาคาทอลิกแบบมีส่วนร่วม  
 4. การอภิบาลและบริหารงานบุคคล  
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 5. การจัดกิจกรรมตามหลักอภิบาล  
 6. งานจิตตาภิบาล  
 7. การกำหนดหลักสูตรบนพ้ืนฐานคุณค่าพระวรสาร  
 8. การกำหนดเนื้อหารายวิชาตามแนวคิดของพระศาสนจักรคาทอลิก  
 9. การวางแผนและกำหนดเป้าหมายตามนโยบายของพระศาสนจักรคาทอลิก 

 อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ และคณะ, 2558 : 102-103) ศึกษาพบว่า อัตลักษณ์การศึกษา 
คาทอลิกตามคุณค่าพระวรสาร มี 21 ประการ ดังนี้ 

1.  ความเชื่อความศรัทธา  
2.  ความจริง  
3.  การไตร่ตรอง/ภาวนา  
4.  มโนธรรม/วิจารณญาณ/ความกล้าหาญเชิงศีลธรรม  
5. อิสรภาพ 
6. ความยินดี  
7. ความเคารพ/ศักดิ์ศรี  
8.  ความสุภาพถ่อมตน  
9.  ความซื่อตรง 
10. ความเรียบง่าย/ความพอเพียง 
11. ความรัก  
12. เมตตา  
13. ความกตัญญูรู้คุณ  
14. การงาน/หน้าที่  
15. การรับใช้  
16. ความยุติธรรม  
17. สันติ/การคืนดี 
18. อภัย  
19. ความเป็นหนึ่ง/ความเป็นชุมชน  
20. ความมหัศจรรย์ใจในสิ่งสร้าง/รักษ์ธรรมชาติ  
21. ความหวัง  

 สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (2551 : 177) เสนอคุณลักษณะของ 
นักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ประกอบด้วย 

1.  รักเมตตา รับใช้-รักองค์ความดี รักและเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 
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ตนเองและผู้อื่น เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น เสียสละ มีน้าใจ พร้อมแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน รู้จักให้อภัยและคืนดี รักและทะนุถนอมสิ่งสร้างทั้งหลาย  
 2. ซื่อตรง/ ซื่อสัตย์-มีปรีชาญาณในการดารงตนอยู่ในความจริง รู้จักแสวงหา
ความจริง แยกแยะดี-ชั่ว จริง-เท็จ และให้คุณค่าสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องกล้าหาญที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง
และเท่ียงตรง จริงใจ มีสัจจะ โปร่งใส ไม่คดโกงหรือเบียดเบียนผู้อ่ืน 

 3. กตัญญูรู้คุณ-รู้คุณต่อพระเจ้า สิ่งสร้างและผู้มีพระคุณ และตระหนักใน 
ความดีที่ผู้อื่นมอบให้ตนพร้อมตอบแทนคุณในทุกโอกาส นบนอบ เคารพ เชื่อฟัง ให้เกียรติบิดา มารดา 
และผู้มีพระคุณรู้คุณสถาบันและแผ่นดิน  
 4. พอเพียง มีภูมิคุ้มกัน-เฉลียวและฉลาด รอบคอบ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
พอใจในสิ่งที่ตนเป็นและมี ประหยัดอดออม มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและมีความสุข รักและอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  
 5. รักกันฉันพี่น้อง-ดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียว ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บน 
พ้ืนฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เคารพในความแตกต่างทางความเชื่อศาสนาและวัฒนธรรม 
 6. มุ่งความเป็นเลิศ-ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้รอบ และมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเต็มตาม 
ศักยภาพแห่งตน 
  สรุปได้ว่า  องค์ประกอบของอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ประกอบด้วย การมีความรัก  
ความเมตตา  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อ่ืน  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ดํารงตนอยู่ใน
ความจริง  กล้าหาญที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องและเท่ียงตรง  มีความกตัญ ูรู้คุณ  ตระหนักในความดีท่ีผู้อื่น
มอบใหตน พรอมตอบแทนคุณในทุกโอกาส  มีความพอเพียง  มีภูมิคุ้มกัน พอใจในสิ่งที่ตนเป็นและ 
มีประหยัด อดออม มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและมีความสุข รักกันฉันพ่ีนอง เคารพในความแตกตาง 
ทางความเชื่อ  ศาสนา  และวัฒนธรรม  และครูมุ่งความเปนเลิศ  ใฝรใูฝเรียน  พัฒนาสูความเปนมนุษย์
ที่สมบูรณ์ตามศักยภาพ 
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 อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเป็นไปตามแนวนโยบาย จุดหมาย หลักการ และโครงสร้างของหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอน
โดยปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และพร้อมที่จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข จัดกิจรรมที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้รับความรู้ ควบคู่คุณธรรม เพ่ือเติบโตเป็นคนดีของสังคม ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “ประพฤติดี  
เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม” โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาตลอดมา ทั้ง
ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านกิจการงานนักเรียน ด้านสัมพันธ์กับชุมชน โดยจะ
เห็นได้จากผลสัมฤทธิ์จากการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ทั้ง
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด และระดับชาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ยังคงมุ่งมั่นบริหารงานด้าน
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตามอัตลักษณ์การศึกษานั่นคือ ผู้เรียนเป็นผู้มีความรัก ความ
เมตตา ผู้เรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ พอใจในสิ่งที่ตนมีและมีความพอเพียง 
(โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์. 2558 : เว็บไซต์) เนื่องจากโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะ
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และเพ่ือเป็นการรับทราบปัญหา 
ข้อเสนอแนะ และความร่วมมือกันพัฒนานักเรียนตามแนวทางท่ีถูกต้อง สอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียนและผู้ปกครอง จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสอบถามและขอความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน  
 ผู้ปกครองเป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่ง เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเด็ก คือ บ้าน 
และโรงเรียน หากเด็กได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่ถูกต้องจากโรงเรียน เมื่อได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 
เป็นการเสริมแรงจากผู้ปกครอง เด็กจะเกิดความพร้อมในการเรียนรู้และเกิดพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน คือ 
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ดังนั้นผู้ปกครองควรเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน 
ส่งเสริม การจัดการศึกษาในโรงเรียน โดยมามีส่วนร่วมในการรับรู้การดำเนินงานและเสนอแนวทางใน
การจัดการศึกษา เนื่องจากจุดมุ่งหมายของโรงเรียน และจุดมุ่งหมายของผู้ปกครองต่างก็มุ่งท่ีจะพัฒนา
เดก็เป็นสำคัญ กล่าวได้ว่า สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเด็ก คือ บ้าน และโรงเรียน ผู้ปกครองและครู
เปรียบเสมือนผู้นำทางของเด็ก หากแต่ละคนต่างนำทางไปกันคนละทิศละทางจะเป็นเส้นขนานสองเส้น
ที่จะไม่พบกัน ดังนั้นผู้ปกครองและครูต้องจับมือกันปรึกษาหารือกัน รับทราบปัญหาของกันและกัน และ
หาทางร่วมมือกันทำให้เด็กได้รับการพัฒนาตามแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและ
ส่วนรวม ส่วนสถานศึกษาต้องจัดระบบการบริหารงานภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
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ในท้องถิ่น เพื่อให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งความพึงพอใจของผู้ปกครองเป็นส่วน   
หนึ่งของสภาพแวดล้อมในการบริหารงานสถานศึกษา อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงาน และการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ถ้าผู้ปกครองเกิดความพึงพอใจมาก สถานศึกษาก็จะได้รับความร่วมมือในการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ มากด้วยเช่นกัน 
  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ทุ่มเทเพ่ือการพัฒนา และการอบรมหลอหลอมนักเรียนสูความ 
เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  สติปญญา  จิตใจและจิตวิญญาณ ใหนักเรียนดําเนินชีวิตในหนทาง 
ของความเปนหนึ่งเดียวกันเพ่ือสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ สรางสันติสุขในสังคมไทยและ
สังคมโลก  โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ และเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โรงเรียนได้เชิญชวนให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 
     ด้านความรักเมตตา 
    โรงเรียนมารีย์อนุสรณม์ีพันธกิจในการพัฒนา และอบรมหลอหลอมนักเรียนสู่               
ความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางด้านรางกาย สติปญญา จิตใจและจิตวิญญาณ ใหนักเรียนดําเนินชีวิต     
ในหนทางของความเปนหนึ่งเดียวกันเพ่ือสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ สรางสันติสุขในสังคม               
ซ่ึงคุณสมบัติด้านความรักเมตตาเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญที่โรงเรียนจำเป็นต้องดำเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์โดยการเชิญชวนให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมให้การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณสมบัติดังกล่าว               
มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงการมีส่วนของผู้ปกครองในการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ด้านความรักเมตตา ดังต่อไปนี้   
    สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (2012  :  9) เสนอว่า นักเรียนเป็นผู้มี
ความรัก  (love)  เมตตา  (compassion)  รับใช้  (service)  รักองค์ความดี  รักและเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อ่ืน  เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น  เสียสละ  มีน้ำใจ  พร้อมแบ่งปันและช่วยเหลือ
ผู้อื่น  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  รู้จักใหอภัยและคืนดี  รักและทะนุถนอมสิ่งสร้างทั้งหลาย  (นงเยาว์     
แข่งเพ็ญแข. 2552  :  16,  23)  ความรักเป็นความรู้สึกภายในจิตใจที่ต้องมีการแสดงออก  รักตนเอง  
ต้องไม่ทำอะไรที่จะเป็นผลเสียต่อตนเอง  รักผู้อื่น  เป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  เข้าใจเขา  ไม่ทำให้เขา
ทุกขใ์จเดือนร้อน  มนุษย์ทุกคนต้องการความรัก  การยอมรับ  เห็นคุณค่า  ให้เกียรติ  โดยคิดดี  พูดดี  
ทำดีต่อกัน  หากมีปัญหาความขัดแย้งใช้วิธีการเจรจาแก้ไขปัญหา  ให้ทุกคนได้สิ่งที่ต้องการ  และอยู่
ร่วมกันอยา่งมีความสุข   
    เชาวฤทธิ์  สาสาย (2550 : 6) กล่าว่า ผู้ที่มีความรัก  ความเมตตาต้องมีใจเสียสละ                  
โดยการให้และการแบ่งปัน  ซึ่งต้องแบ่งปันอย่างอิสระโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  เป็นวิถีทางที่ทำให้คนอ่ืน
ได้รับความสุข  ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีท่ีสุดในการแสดงความรักและมิตรภาพต่อทุกคน (ปริญญา  ตันสกุล,    
2551  :  คำนำ)  การแบ่งปัน  เป็นการที่ใครคนใดคนหนึ่งพึงพอใจที่จะนำเอาสิ่งที่ตนมีอยู่บางส่วนหยิบ
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ยื่นให้แก่บุคคลอ่ืน  ๆ  ที่มีความปรารถนาจะได้ในสิ่งนั้น  หรือขาดแคลนสิ่งนั้น  โดยไม่คิดคาดหวังว่าจะ
ได้สิ่งใด  ๆ  หากจะมีก็เพียงแต่ความสุขอันเกิดจากการให้ที่เกิดข้ึนภายในจิตใจของตนเท่านั้น  การให้
คำแนะนำ  ให้ความรู้  ให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะแก่ผู้อื่น  การทำบุญสุนทานในโอกาสต่าง  ๆ  และ
การให้ทานแก่ผู้ยากไร้ล้วนเป็นการให้ด้วยวิธีแบ่งปันทั้งสิ้น  การเสียสละเป็นการยอมยกเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อ่ืนด้วยความยินดียิ่ง  โดยยกยื่นให้โดยไม่คิดคาดหวังสิ่งใดเป็นการแลกเปลี่ยนตอบแทน  
ให้ด้วยความยินดีที่จะให้อย่างสุดซึ้ง  ให้ทั้งหมดที่ตนมีอยู่ขณะนั้นโดยไม่นึกเสียดายและไม่คิดว่าตน
สูญเสียในสิ่งที่ให้ไป  ให้ด้วยสุขใจทั้งในขณะที่กำลังให้และเมื่อได้ให้ไปแล้ว 
 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมอัตลักษณการศึกษานักเรียนโรงเรียน                 
มารีย์อนุสรณ์ด้านความรักเมตตา โดยสอนให้นักเรียนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้คือ สวดมนต์  แผ่เมตตาจิต  
หลังตื่นนอนทุกวัน จัดเก็บท่ีนอนให้เรียบร้อย ไหว้กล่าวทักทายพ่อแม่  ผู้ปกครองและคนในครอบครัว 
ช่วยผู้ปกครองจัดเตรียมอาหารและตักข้าวให้ผู้ปกครอง ไหว้พ่อแม่  และผู้ปกครองก่อนมาโรงเรียน  
และหรือไหว้ขอบคุณคนขับรถรับส่งหรือคนที่มาส่ง พ่ีดูแลน้องในการข้ึน–ลง  รถรับส่ง ดูแลรักษาความ
สะอาดห้องเรียนและโต๊ะเรียนของตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือเพ่ือน ๆ เช่น  อธิบาย
บทเรียนหรือโจทย์ปัญหาที่เพ่ือนไม่เข้าใจ แบ่งเบาภาระของครูในสิ่งที่สามารถทำได้  เช่น  ยกโต๊ะ เก้าอ้ี  
ช่วยถือของช่วยครู  ลบกระดาน มีน้ำใจและให้อภัยแก่บุคคลที่ทำผิด มีจิตอาสาเพื่อประโยชน์ของเพ่ือน  
โรงเรียนและชุมชน สร้างความสามัคคี  ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในกลุ่มเพ่ือน แสดงกิริยามารยาท
และพูดด้วยวาจาที่สุภาพ  เป็นมิตรกับเพ่ือนและครูบุคลากรทุกคนให้ความช่วยเหลือเพ่ือนที่เรียนอ่อน
กว่าและรู้จักแบ่งปัน ดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียน  ปิดน้ำ  ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งานและบริเวณท่ีได้รับ
มอบหมาย ช่วยเหลือเพ่ือนทำความสะอาดห้องเรียน  และช่วยเก็บขยะในโรงเรียนและนอกบริเวณ
โรงเรียน เดนิทางกลับบ้านด้วยความระมัดระวัง  ดูแลน้องและเพ่ือน ๆ บนรถรับส่ง ปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันและแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองของตนเองเป็นอย่างดี ศึกษาทบทวนบทเรียนและ
ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากครู สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิก่อนเข้านอน 
   ด้านความซ่ือสัตย์ 
    โรงเรียนมารีย์อนุสรณม์ีพันธกิจในการพัฒนา และอบรมหลอหลอมนักเรียนสู่               
ความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางด้านรางกาย สติปญญา จิตใจและจิตวิญญาณ ใหนักเรียนดําเนินชีวิต  
ในหนทางของความเปนหนึ่งเดียวกันเพ่ือสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ สรางสันติสุขในสังคม               
ซึ่งคุณสมบัติด้านความซื่อสัตย์เป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญที่โรงเรียนจำเป็นต้องดำเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์โดยการเชิญชวนให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมให้การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณสมบัติดังกล่าว                
มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงการมีส่วนของผู้ปกครองในการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ
ด้านความซ่ือสัตย์ ดังต่อไปนี้   
     สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย  (2012  :  9) เสนอว่า นักเรียนเป็นผู้มี
ความซื่อตรง  (honesty)  ซื่อสัตย์  มีปรีชาญาณในการดํารงตนอยู่ในความจริง  รู้จักแสวงหาความจริง  
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แยกแยะดี-ชั่ว  จริง-เท็จ และให้คุณค่าสิ่งต่าง  ๆ  ได้อย่างถูกต้อง  กล้าหาญที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องและ
เที่ยงตรง  จริงใจ  มีสัจจะ  โปรงใส  ไมคดโกงหรือเบียดเบียน  (เชาวฤทธิ์  สาสาย.  2550  :  6)  การ
ดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์เป็นคุณค่าสูงสุดของตัวมนุษย์เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับความจริงใจช่วยมนุษย์ให้
ฟังเสียงแห่งมโนธรรมของตนเอง  ทำในสิ่งที่ถูกต้อง  และบอกเล่าความจริง  คำพูดและการกระทำต้อง
สอดคล้องกัน  ทำให้เกิดความรู้สึกเคารพตนเอง และมีสันติสุขในใจ  (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์.    
2551  :  15,  19,  21) ความซื่อสัตย์และความซื่อตรงเป็นองค์ประกอบสำคัญของคุณธรรม  ทำหน้าที่
ผสานคุณลักษณะต่าง ๆ  ของคุณธรรมเอาไว้ด้วยกัน  และแสดงออกเป็นความเชื่อม่ันในการทำสิ่งที่
ถูกต้อง  เคารพในกติกาเพ่ือผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  คนทำงานทุกคนควรปลูกฝังความ
ซื่อตรงไว้ในจิตใจ  ด้วยความตั้งใจจะปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม  แม้จะเกิดความกลัวหรือยั่วยุ
ด้วยผลประโยชน์ต่าง  ๆ  ต้องยืนหยัดรักษาความซื่อตรงให้ถึงท่ีสุด  โดยตระหนักว่าการเป็นคนซื่อตรง
จะช่วยเสริมสร้างทุนทางชื่อเสียง  ทำให้คนได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ  ไม่ว่าจะทำงานใดย่อมได้รับ
การยอมรับ ส่งผลให้ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและการทำงานอย่างแน่นอน 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมอัตลักษณการศึกษานักเรียนโรงเรียน                 
มารีย์อนุสรณ์ด้านคาวมซื่อสัตย์ โดยสอนให้นักเรียนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้คือ แต่งตัวถูกต้องตามระเบียบ
ของโรงเรียน รอขึ้นรถรับ. ส่งตรงตามเวลานัด มาโรงเรียนทันเวลา ร่วมกิจกรรมรักการอ่าน  ท่องคำ
ศัพย์ เต็มเวลาทุกวัน เข้าแถวและเดินเข้าห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ  รักษาความเงียบ  สำรวมสติ                
วางรองเท้าหน้าห้องเรียนให้เป็นระเบียบ รับการตรวจเครื่องแต่งกาย  ไหว้ครูก่อนเข้าห้องเรียน เข้า
ห้องเรียนตรงเวลาตามตารางเรียน ตั้งใจเรียนและทำงานที่รับมอบหมายด้วยตนเอง  ไม่ทุจริตในการ
สอบ ส่งการบ้านและส่งงานครบถ้วนตามกำหนด ขออนุญาตทุกครั้งที่หยิบสิ่งของของผู้อ่ืน ขออนุญาต
เข้าออกห้องเรียนทุกครั้ง เข้าแถวซื้ออาหารและจ่ายเงินเพ่ือซื้ออาหารหรือสิ่งของทุกครั้ง เมื่อ
รับประทานอาหารเสร็จแล้ว  เก็บภาชนะให้เรียบร้อย ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนตามกำหนดเวลา 
พูดควมจริงทุกครั้ง  รักษาสัญญา  ยอมรับผิดเมื่อกระทำผิดและกล่าวคำขอโทษ นำจดหมายจาก
โรงเรียนส่งให้ถึงมือผู้ปกครอง  และแจ้งผู้ปกครองตามจริง ยืมอุปกรณ์การเรียนเพ่ือนแล้วให้ส่งคืน 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน กลับบ้านตรงเวลา  ไหว้พ่อแม่ผู้ปกครอง ทำการบ้านด้วยตัวเอง  
ทบทวนบทเรียนและจัดตารางเรียนในวันต่อไป   
   ด้านความกตัญญู 
    โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มีพันธกิจในการพัฒนา และอบรมหลอหลอมนักเรียนสู่ความ
เปนมนุษยทีส่มบูรณทั้งทางด้านรางกาย สติปญญา จิตใจและจิตวิญญาณ ใหนักเรียนดําเนินชีวิตใน
หนทางของความเปนหนึ่งเดียวกันเพ่ือสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ สรางสันติสุขในสังคม               
ซึ่งคุณสมบัติด้านความกตัญญูเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญที่โรงเรียนจำเป็นต้องดำเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์โดยการเชิญชวนให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมให้การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณสมบัติดังกล่าว                
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มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงการมีส่วนของผู้ปกครองในการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัต ิ        
ด้านความกตัญญู ดังต่อไปนี้   
   สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย  (2012  :  9) เสนอว่า นักเรียนเป็นผู้มี
ความกตัญ ูรู้คุณ  (gratitude)  ต่อผู้มีพระคุณ  และตระหนักในความดีที่ผู้อื่นมอบใหตน  พรอมตอบ
แทนคุณในทุกโอกาส  นบนอบ  เคารพ  เชื่อฟัง  ให้เกียรติบิดามารดาและผู้มีพระคุณ  รู้คุณสถาบันและ
แผ่นดิน  (ชยกร  ปุตระเศรณี.  2555  :  3)  ทุกคนต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่  ครูบาอาจารย์
และผู้ที่มีบุญคุณ  ผู้ที่มีความกตัญญูเป็นผู้ที่มีความคิดในทางบวก  คิดในทางดี  เป็นคนดี  จึงทำให้เป็นผู้
ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งเรื่องการงานที่ดี  ชีวิตครอบครัวที่ดี  มีคู่ครองดี  มีลูกก็เป็นลูกท่ีดี  ไม่
เกเร เป็นคนดี  มีความสำเร็จและรักพ่อแม่  ซ่ึงเห็นได้ประจักษ์รอบ  ๆ ตัวไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง  
เพ่ือนสนิท คนรู้จัก หรือเพ่ือนร่วมงาน (พระมหาวุฒิชัย  วชริเมธี. 2551  :  54-90) ความกตัญญูกตเวที  
เป็นเครื่องหมายของคนดี  เป็นคนดีที่ประเสริฐเลิศล้ำ  นักเรียนแสดงความกตัญ ูต่อพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด
ด้วยการเลี้ยงดูท่านทางกายอย่างดีที่สุด  ให้ท่านได้กินอ่ิมนอนอุ่นเหมือนเรา  และเลี้ยงดูท่านทางใจโดย
พาพ่อแม่เข้ามาสู่เส้นทางธรรม  พาพ่อแม่มาฝึกรักษาศีล  ฝึกให้มีศรัทธาเรียนรู้ที่จะแบ่งปัน  นักเรียน
แสดงความกตัญ ูต่อต่อสถาบันชาติด้วยการไม่ขายชาติ  ด้วยการไม่แตกสามัคคี  นักเรียนแสดงความ
กตัญ ูต่อสถาบันศาสนาด้วยการถวายความอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์ให้ท่านได้อยู่อย่างมีความสุข ทำได้
ด้วยการอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์  และเอ้ืออำนวยให้ท่านได้ทำงานเผยแผ่ศาสนาอย่างเต็มที่  นักเรียน
แสดงความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการแสดงความจงรักภักดี  และสุดท้ายนักเรียนต้อง
แสดงความกตัญญูต่อโลกด้วย 
 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมอัตลักษณการศึกษานักเรียนโรงเรียน                 
มารีย์อนุสรณ์ด้านความรักเมตตา โดยสอนให้นักเรียนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้คือ ช่วยเหลืองานบ้านตาม
ความสามารถ ไหว้พ่อแม่ผู้ปกครอง  ญาติผู้ใหญ่ก่อนมาโรงเรียน  กลา่วขอบคุณพ่อแม่  ผู้ปกครอง           
คนรถท่ีมารับมาส่งและเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่อำนวยความสะดวก สอนไหว้พระแม่มา
รีย์องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน สอนให้ขอบคุณผู้ให้บริการเติม
เงิน  ผู้ให้บริการร้านค้า  ผู้ให้บริการอาหารเช้า ขอบคุณครูประจำชั้นที่ดูแลกิจกรรมรักการอ่าน ยืนตรง  
และตั้งใจร้องเพลงชาติ  และเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยความเคารพ เคารพเชื่อฟังคุณครูและปฏิบัติ
ตาม  คำสั่งสอนของครูและผู้ปกครอง กล่าวขอบคุณครูด้วยความจริงใจทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดชั่วโมงเรียน 
กล่าวคำขอบคุณ เมื่อได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับสิ่งของ ขอบคุณครูและแม่ครัวที่ตักอาหารเที่ยงให้ 
ขอบคุณผู้มีพระคุณด้วยความจริงใจทุกครั้ง สอนให้ใช้ทรัพยากรของโรงเรียนอย่างรู้คุณค่าและรักษา
ทรัพย์สิน  ของโรงเรียนอนุรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  ให้สะอาดและสมบูรณ์อยู่เสมอ ศรทัธาต่อ
พระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน สอนให้จงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เข้าร่วม
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยและกิจรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน สอนให้สวดมนต์ภาวนาขอบคุณพระเจ้า  
และผู้มีพระคุณก่อนกลับบ้านขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครอง/คนขับรถท่ีมารับมาส่งด้วยความปลอดภัย กลับ
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บ้านไหว้พ่อแม่  ผู้ปกครองช่วยแบ่งเบาภาระงานที่บ้าน ตอบแทนดูแลช่วยเหลือพ่อแม่  และผู้มีพระคุณ
ตามโอกาส สอนให้สวดภาวนาก่อนและหลังรับประทานอาหาร และสอนให้สวดมนต์  ภาวนา  ขอบคุณ
พระเจ้าและผู้มีพระคุณก่อนนอน 
   ด้านการอยู่อย่างพอเพียง  
    โรงเรียนมารีย์อนุสรณม์ีพันธกิจในการพัฒนา และอบรมหลอหลอมนักเรียนสู่ความ
เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางด้านรางกาย สติปญญา จิตใจและจิตวิญญาณ ใหนักเรียนดําเนินชีวิตใน
หนทางของความเปนหนึ่งเดียวกันเพ่ือสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ สรางสันติสุขในสังคม               
ซ่ึงคุณสมบัติด้านการอยู่อย่างพอเพียงเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญท่ีโรงเรียนจำเป็นต้องดำเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์โดยการเชิญชวนให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมให้การส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณสมบัติดังกล่าว         
มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงการมีส่วนของผู้ปกครองในการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ 
ด้านการอยู่อย่างพอเพียง ดังต่อไปนี้   
    สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย (2012  :  9)  เสนอว่า นักเรียนมีความ
พอเพียง  (sufficiency)  มีภูมิคุ้มกัน  เฉลียวและฉลาด  รอบคอบ  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พอใจใน
สิ่งที่ตนเป็นและมีประหยัดอดออม  มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและมีความสุข  รักและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลาย  (ดุจเดือน  พันธุมนาวิน, 2551  :  266-267)  ความพอประมาณเป็น
พฤติกรรมการใช้ของเท่าท่ีจำเป็นให้พอสำเร็จประโยชน์โดยไม่สุรุ่ยสุร่าย  และใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
กาลเทศะ  มีความประหยัดและใช้อย่างคุ้มค่า  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  พฤติกรรมการประหยัดพลังงาน  
พฤติกรรมประหยัดค่าใช้จ่าย และพฤติกรรมการอดออม  ความมีเหตุผลเกี่ยวข้องกับความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ในการเลือกบริโภค  มีเหตุผลในการตัดสินใจที่กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ส่วนการมีภูมิคุ้มกัน  
เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากสิ่งที่ไม่ดี  หรือภัยรอบตัว  เช่น  พฤติกรรมต้านทานสิ่ง
เสพติด  และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่าง  ๆ  (อภิชัย  พันธเสน, 2549  :  18-21)  จะเห็นได้ว่าจุดเน้น
ของความพอเพียงอยู่ที่การมีภูมิคุ้มกันที่ดีซึ่งจะช่วยให้สามารถดำรงอยู่ได้ในลักษณะไม่เสี่ยงมากเกินไป  
ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  หรือถ้าหากได้ร้บผลกระทบก็สามารถฟ้ืนตัวได้ใน
เวลารวดเร็ว  แต่การจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีได้นั้นต้องมาจากการพึ่งตัวเองให้ได้  ซึ่งผู้นั้นจำเป็นต้องมีความ
พอประมาณคือ  ทำทุกอย่างเท่าท่ีจะสามารถจัดการได้เอง  ไม่ทำเกินกำลังความสามารถหรือโลภมาก  
ความพอประมาณ  เป็นวิธีการที่สำคัญที่จะหนุนช่วยให้สามารถพ่ึงตนเอง  อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของ
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี  และเม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้ว  ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น  
สามารถดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างซื่อสัตย์สุจริต  มีความเพียร  มีความอดทน  ตลอดจนมีความ
เมตตากรุณาต่อผู้อ่ืน  การมีภูมิคุ้มกันที่ดี  เป็นวิธีที่จะช่วยให้สามารถดำรงอยู่ในโลกที่มีความไม่แน่นอน 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะรวดเร็วได้อย่างไม่ยากจนเกินไป ซึ่งหากเข้าใจถึงความพอประมาณใน
เรื่องความพอเพียง  ก็จะสามารถพัฒนาต่อยอดความพอเพียงจากระดับที่เป็นวิธีการมาสู่การเป็นวิถีชีวิต  
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เพราะความพอประมาณนอกจากจะช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตด้วยการพึงตนเองได้จริงแล้ว  ยังช่วยทำ
ให้ชีวิตมีความสุขเพ่ิมข้ึนด้วย   
 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมอัตลักษณการศึกษานักเรียนโรงเรียน                 
มารีย์อนุสรณด์้านความรักเมตตา โดยสอนให้นักเรียนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้คือ อาบน้ำโดยใช้ฝักบัวเพ่ือ
เป็นการประหยัด ปิดน้ำ ปิดไฟ ก่อนออกจากบ้าน สอนให้นักเรียนปิดน้ำขณะแปรงฟัน และใช้ยาสีฟันให้
หมดหลอด ใช้น้ำอย่างประหยัด  เช่น  น้ำดื่มตักแค่พออ่ิม  ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้และใช้น้ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุด รับทานอาหารจากผักท่ีปลูกเองหรือที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ซื้อของเฉพาะที่จำเป็นและได้ใช้งาน  ใช้
เงินอย่างประหยัด  ไม่ฟุ่มเฟ่ือยเกินตัว พอใจในสิ่งที่ตนเองมี  รู้จักแบ่งกินแบ่งเก็บและทำบุญ ให้นักเรียน
ฝากเงินออมทรัพย์กับทางโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ให้นักเรียนทำบัญชีรับจ่ายของตนเอง สอนให้นักเรียน
สนใจศึกษาเรียนรู้อาชีพแบบพอเพียง  เช่น  เลี้ยงเป็ด  ไก่  ปลา ปลูกผัก ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและถอด
ปลั๊กไฟ  ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัด  คุ้มค่าและรู้คุณค่า  เช่น  สี  ดินสอ  
กระเป๋า  รองเท้า  ยางลบ  เป็นต้น พึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ นำหนังสือ  เสื้อผ้า  ของเล่น ที่ใช้แล้วไป
บริจาคให้รุ่นน้อง รับประทานอาหารหมดจานทั้งท่ีบ้านและที่โรงเรียน สอนให้นักเรียนตักอาหารแต่พอ
อ่ิม  รับประทานอาหารที่ทางโรงเรียนจัดให้อย่างรู้คุณค่าและเต็มใจ  ไม่เลือกทานแต่สิ่งที่ตนเองชอบ 
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เช่น  ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 
สอนให้นักเรียนนำ  5R มาใช้  คือ Refuse (ปฏิเสธ)  เช่น ปฎิเสธสิ่งของที่ไม่จำเป็นจากการเห็นสื่อ
โฆษณา  รีวิวสินค้าต่าง ๆ Reduce (ใช้น้อย) เช่น  การใช้น้ำ  ใช้ไฟให้คุ้มค่า  ใช้จ่ายเงินไม่เกินตัว  ใช้
กระดาษให้คุ้มค่า Repair (ซ่อมาใช้ใหม่)  เช่น  การซ่อมเสื้อผ้าที่ขาดมาใช้ใหม่  ซ่อมโทรศัพท์   
Reuse (นำมาใช้ใหม่)  เช่น  การนำแก้วพลาสติกท่ีใช้แล้วมาล้างแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ Recycle (การ
แปลงรูปมาใช้ใหม่)  เช่น การนำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสื่อการสอนเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
และประดับห้อง สอนให้นักเรียนเลือกใช้สิ่งของที่จำเป็นและมีประโยชน์  ให้รีดผ้า  ซักผ้าสัปดาห์ละ 1  
ครั้ง ให้เปิดหน้าต่างนอนแทนการเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือพัดลม  ในสภาพอากาศที่ไม่ร้อน และให้
ชว่ยพ่อแม่  ปิดน้ำ–ปิดไฟ  ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อนเข้านอน 
    สรุปได้ว่า  อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
ประกอบด้วย นักเรียนเป็นผู้มีความรัก  ความเมตตา  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น  
มีความซื่อสัตย์สุจริต  ดํารงตนอยู่ในความจริง  กล้าหาญที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องและเที่ยงตรง  มีความกตัญ

ูรู้คุณ  ตระหนักในความดีที่ผู้อื่นมอบใหตน พรอมตอบแทนคุณในทุกโอกาส  มีความพอเพียง  มี
ภูมิคุ้มกัน พอใจในสิ่งที่ตนเป็นและมีประหยัด อดออม มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและมีความสุข  
 
การจัดการศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ (โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์. 2558 : เว็บไซต์) 
  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ตั้งอยู่เลขท่ี 100 หมู่ 13 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
31000 โทรศัพท์ 044-611-980, 044-612-274 Fax : 044-613-984 เว็บไซต์ http://www.ms.ac.th 

http://www.ms.ac.th/
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เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตาม
แนวนโยบายของการจัดการศึกษาแห่งชาติ ตามจุดหมาย หลักการ และโครงสร้างของหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  
 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 
       ปีพทุธศักราช 2524 พระสังฆราชพเยาว์ มณีทรัพย์ มุขนายกมิสซังคาทอลิกนครราชสีมา 
เป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งโรงเรียน โดยมอบหมายให้บาทหลวงวิโรจน์ สมหมาย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดตั้งโรงเรียนในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ และได้สำรวจและหาทำเลที่เหมาะสมในการตั้งโรงเรียน ได้รับความ
ช่วยเหลือจากนางสุรีย์ ตันติอลงการ (เจ้บ้วยร้านฮะหลี) และได้ซื้อที่ดินเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน ทำการสร้าง
อาคารคอนกรีตสองชั้น เป็นอาคารเรียนหลังแรก มีห้องเรียน 7 ห้อง หอประชุมขนาดกว้าง 12 เมตร
ยาว 36 เมตร 1 หลัง บ้านพักบาทหลวง 1 หลัง บ้านพักซิสเตอร์ 1 หลัง และบ้านพักเจ้าหน้าที่ 1 หลัง 
โดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลมารีย์อนุสรณ์ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2525 
โดยมพีระสังฆราชพเยาว์ มณีทรัพย์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม เป็นครูใหญ่ มี
นักเรียนทั้งสิ้น 234 คน และครู จำนวน 11 คน การบริหารงานและการดำเนินงานการศึกษาของ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในปีต่อมา 
        ปีการศึกษา 2526 โรงเรียนอนุบาลมารีย์อนุสรณ์ ได้ขยายพ้ืนที่จากเดิม เป็น 36 ไร่ 3 
งาน 23 ตารางวาง จึงได้ทำการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังใหม่ขึ้นอีก 1 หลัง สูง 4 ชั้น และได้
เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอนุบาลมารีย์อนุสรณ์ เป็น “โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์”  ปีการศึกษา 2527 พร้อม
กับได้รับอนุญาตให้เปิดใช้อาคารโดยใช้ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ทำการสอน ระดับประถมศึกษา  
มีนักเรียน 435 คน ครู 18 คน และในช่วงเดือนมีนาคม 2526 บาทหลวงวิโรจน์ สมหมาย ได้ย้ายไป
ประจำที่จังหวัดปราจีนบุรี และบาทหลวงสุรินทร์ ประสบผล ได้มาทำหน้าที่แทนชั่วคราวประมาณ 2 
เดือน ต่อจากนั้น บาทหลวงบุญชอบ พงศ์ศิริพัฒน์ ทำหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์จำนันท์  
ไพรงาม เป็นครูใหญ่ 
      ปีการศึกษา 2528 ซิสเตอร์บุญชอบ หัวใจ ได้ย้ายมารับหน้าที่เป็นผู้จัดการและครูใหญ่
สมัยนั้นการบริหารงานการจัดการศึกษาโรงเรียนถือว่าเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งที่จะพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้เป็นพลเมืองดีของชาติ เพื่อให้มีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร กล่าวคือ “เป็นทั้ง              
คนด ีและคนเก่งในสังคม” ในปีการศึกษา 2528 นี้มีนักเรียนทั้งสิ้น 462 คน มีครู 20 คน ปีการศึกษา 
2529 มีนักเรียน 522 คน ครู 21 คน ปีการศึกษา 2530 มีนักเรียน 628 คน ครู 27 คน ปีการศึกษา 
2531 มีนักเรียน 850 คน ครู 30 คน ปีการศึกษา 2532 มีนักเรียน 955 คน ครู 33 คน ปีการศึกษา 
2533 ซิสเตอร์มลิวัลย์ กู้ชาติ ได้ย้ายเข้ามารับหน้าที่เป็นครูใหญ่และผู้จัดการ มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,150 
คน ครู 42 คน ปีการศึกษา 2534 มีนักเรียน 1,197 คน ครู 42 คน  
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 ปีการศึกษา 2535 บาทหลวง สมเดช พันธ์สมบัติ ได้เข้ามารับหน้าที่ฐานะผู้จัดการและ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต โดยมีซิสเตอร์พิมพร เจริญภูมิ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,220 คน ครู 42 คน 
และครูพ่ีเลี้ยง 2 คน ปีการศึกษา 2536 มีนักเรียน 1,254 คน ครู 46 คน ในปีการศึกษา 2537 มี
นักเรียน 1,318 คน ครู 50 คน ปีการศึกษา 2538 มีนักเรียน 1,378 คน ครู 52 คน ปีการศึกษา 2539 
บาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัติ ได้สร้างอาคาร เรียนหลักใหม่คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น เพ่ือรองรับ
นักเรียนระดับกอ่นประถมศึกษา จำนวน 12 ห้องเรียนขึ้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,387 คน ครู 57 คน  
มีซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ์ เป็นครูใหญ่  
 ปีการศึกษา 2540 บาทหลวงสุข ศรจันทร์ ย้ายมารับหน้าที่เป็นผู้จัดการและผู้แทน                
ผู้รับใบอนุญาต และมีซิสเตอร์บุญสม ปิ่นสุวรรณ์ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,419 คน ครู 63 คน   
ปีการศึกษา 2541 ซิสเตอร์บุญชอบ หัวใจ ได้ย้ายมารับหน้าที่เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 1,460 คน ครู 62 
คน ปีการศึกษา 2542 ซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม ได้ย้ายกลับเข้ามารับหน้าที่เป็นครั้งที่ 2 มีนักเรียน 
1,640 คน ครู 67คน ปีการศึกษา 2543 มีนักเรียน 1,861 คน ครู 73 คน ปีการศึกษา 2544 มี
นักเรียน 2,005 คน ครู 74 คน และต่อมาบาทหลวงสุข ศรจันทร์ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 5 ชั้นเพื่อ
รองรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2545 ได้ทำพิธีเปิดและเสกอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตั้งชื่ออาคารว่าอาคารยออากิม ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ทำการจัดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 
2545 มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,125 คน ครู 91 คน ปีการศึกษา 2546 มีนักเรียน 2,407 คน มีครู 100 คน 
บาทหลวงสุข  ศรจันทร์ เป็นผู้แทนรับใบอนุญาต และซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงามเป็นครูใหญ่  
       ปีการศึกษา 2547 บาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ได้ย้ายเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้แทนผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน โดยซิสเตอร์จำนันท์ ไพรงาม เป็นครูใหญ่ พร้อมกับขยายพื้นที่เดิม 36 
ไร่ 3 งาน 23 ตารางวาเป็น 54 ไร่ และซื้อที่ดินซึ่งเป็นสวนยางพารา ต้ังอยู่ที่บ้านโนนแดง ตำบลสแก
โพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อท่ี 140 ไร่ และที่สวนยางพารานี้ได้จัดตั้งเป็นค่ายลูกเสือ-เนตร
นารี สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีกด้วย ปีการศึกษา 2548 มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,762 คน 
ครู 111 คน บาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับคุณธรรม จนเป็น
ที่ยอมรับและศรัทธาจากผู้ปกครอง ชุมชน ทำให้นักเรียนเพิ่มข้ึนทุกปี และได้จัดสร้างวัด”แม่พระแห่ง
สายประคำศักดิ์สิทธิ์” หลังใหม่ข้ึน แทนวัดหลังเก่าที่มีขนาดเล็ก เพื่อรับรองคริสตชนที่เพ่ิมจำนวนมาก
ขึน้ ปีการศึกษา 2549 ซิสเตอร์วันทา สิทธิพล ได้ย้ายมารับหน้าที่เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งสิ้น 3,2005 
คน ครู 128 คน ต่อมาบาทหลวงสมชัย พงศ์ศิริพัฒน์ สร้างสระว่ายน้ำสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล–ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้น เปิดใช้ในปีการศึกษา 2550  
       ปีการศึกษา 2552- 2560 บาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโคตร ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา
สังฆมณฑลนครราชสีมา ได้ย้ายมารับหน้าที่เป็นผู้รับใบอนุญาต ต่อมาได้สร้างอาคาร เมรีโดม อาคาร
อเนกประสงค์ เพ่ือใช้ทำกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง จำนวน 1 หลัง และได้พัฒนาระบบ ICT ในการ
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บริหารจัดการ เช่น บัตรประจำตัวนักเรียน ใช้เป็นบัตรเติมเงิน บัตรตรวจสอบผลการเรียน ใช้เป็นบัตร
ฝากธนาคารออนไลน์ เป็นต้น  
 ปีการศึกษา 2561 - ปัจจุบัน  บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์  ได้ย้ายมารบัตำแหน่งผู้แทน
ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  โดยได้สานต่อโครงการ กิจกรรม และแผนงานของ
บาดหลวง ดร.เอกชัย  ชิณโคตร เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ในทุก
ด้านทุกมิติ 
 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอน
ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีและคนเก่ง โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จัดกิจรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับ
ความรู้ ควบคู่คุณธรรม เพื่อเติบโตเป็นคนดีของสังคม ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ประพฤติดี เรียนดี มีวินัย 
อใฝ่คุณธรรม” โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาตลอดมา ทั้งด้านวิชาการ 
ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านกิจการงานนักเรียน ด้านสัมพันธ์กับชุมชน โดยจะเห็นได้จาก
ผลสัมฤทธิ์จากการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ทั้งระดับอำเภอ 
จังหวัด ประเทศ และระดับชาติ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ยังคงมุ่งมั่นบริหารงานด้านการศึกษา ให้มี
ความก้าวหน้าควบคู่กับจังหวัดบุรีรัมย์สืบไป 
 ปรัชญา 
       การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติ 

วิสัยทัศน์ 
     ภายในปี 2558 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จัดการศึกษาแบบคาทอลิก ที่หล่อหลอมให้นักเรียน
มีคุณธรรมนำความรู้ และเป็นเลิศทางด้านวิชาการ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม โดยบูรณาการวัฒนธรรม ความเชื่อ และชีวิต มีการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถและมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 พันธกิจ 

  1. กำหนดวิสัยทัศน์ จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการเพ่ือให้โรงเรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

  2. พัฒนาคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนในเรื่องคุณค่าการจัดการศึกษา 
แบบคาทอลิก รวมทั้งทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นครู บุคลากร 
  4. จัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมี 
การบูรณาการวัฒนธรรม ความเชื่อและชีวิต พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
  5. จัดทำแผนอภิบาล จัดการสอนคำสอน คริสตศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และจัดให้มี
บุคลากรฝ่ายจิตตาภิบาลในสัดส่วนที่เหมาะสม 
  6. ประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน เพื่อพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และช่วยเหลือผู้รอโอกาส 
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  7. สร้างบรรยากาศในโรงเรียนตามจิตารมณ์พระวรสาร และมีอาคารสถานที่ที่เอ้ือต่อ                
การจัดการการเรียนรู้ 
  8. สร้างเครือข่ายเพ่ือช่วยเหลือและแบ่งปันตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
  9. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ให้มีความรู้  
เกิดทักษะ และประสบการณ์ตามหลักสูตร 
  10. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  11. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถเฉพาะด้าน 
มีจิตสำนึกท่ีจะเสียสละ มุ่งมั่น รักษ์สิ่งแวดล้อม และความเป็นไทย 
 อัตลักษณ์ 
  ลูกมารีย์รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง 
 เอกลักษณ์ 
        มารยาทดี มีวินัย แต่งกายสะอาด 
  คุณลักษณะของนักเรียน 
       รักเมตตา รักตนเอง และรักผู้อ่ืน เสียสละ เห็นอกเห็นใจ มีน้ำใจ แบ่งปัน และช่วยเหลือ
ผู้อื่นอย่างสุภาพอ่อนโยน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และรู้จักให้อภัย 
       ซื่อสัตย์ ดำรงอยู่ในศิลธรรม ซื่อตรง จริงใจ ประพฤติชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ไม่คดโกง                   
ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
        กตัญญู เคารพ เชื่อฟัง ให้เกียรติบิดามารดาและผู้มีพระคุณ มีความนบนอบ ตระหนักใน
ความดทีี่ผู้อื่นมอบให้ตน รู้จักตอบแทนบุญคุณ รู้คุณสถาบันและแผ่นดิน 
        พอเพียง พอใจในสิ่งที่ตนเป็นและประหยัดอดออม มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย รอบคอบ และ
มีความสุข 
 สีประจำโรงเรียน (ฟ้า-ขาว) 
 

 
 

  ฟ้า หมายถึง ความรัก ความอ่อนหวาน อ่อนโยน และอบอุ่น 
  ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สดใส ซื่อสัตย์สุจริต 
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  ต้นไม้ประจำโรงเรียน (ต้นชัยพฤกษ์)      
       ต้นชัยพฤกษ์สื่อความหมายถึง ความมีระเบียบ วินัย ความเข้มแข็งมั่นคง และอ่อนหวาน 
 ดอกไม้ประจำโรงเรียน (ดอกชัยพฤกษ์) 
       ธรรมชาติของดอกชัยพฤกษ์ เป็นต้นไม้ท่ีมีความอดทนต่อสภาพแวดล้อม จะผลิดอกในย่าน
ฤดูหนาว เปรียบเสมือนความอ่อนหวาน และอดทน และยังเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำชาติอีกด้วย 
   
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 นอกจากแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยพบว่า ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนและได้นำเสนอผลการวิจัยต่อไปนี้ 
 งานวิจัยในประเทศ 
 พัชรินทร์ สวนใต้ (2552) ศึกษาการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนั้นมีความแตกต่างกันเมื่อแยก
ตามระดับชั้น วุฒิการศึกษา เพศ โดยมีผลการเปรียบเทียบดังนี้ ตามระดับชั้นพบว่า ผู้ปกครองในระดับ
ช่วงชั้นที่ 2 มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางด้านความสุภาพและความสามัคคี มากกว่าผู้ปกครองใน
ระดับช่วงชั้นที่ 1 ตามวุฒิการศึกษา พบว่า โดยผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
ปริญญาตรี มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในด้านความขยัน ด้านความซื่อสัตย์
สุจริต ด้านความสุภาพ และด้านความสะอาดมากกว่าผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาต่า กว่าปริญญาตรี 
ยกเว้น ด้านความประหยัดและด้านความมีน้ำใจและเมื่อจำแนกตามเพศ พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองทั้งเพศชาย และเพศหญิงในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนั้นไม่แตกต่างกัน 

 นีรนุช เหลือลมัย (2552) ศึกษาการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จากผลการวิเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ 
(Experiential learning) เป็นแนหลักเพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการลงมือปฏิบัติโดยใช้
ประสบการณ ์รวมทั้งสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการกระทำ ทั้งทางด้านความคิด ความรู้สึกและการปฏิบัติ 
เกิดการเรียนรู้ในสิ่งนั้นอย่างเป็นกระบวนการ ผู้เรียนได้ร่วมกันวางแผนการทำงานและแบ่งหน้าที่ในการ
ทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติ
และนา ไปใช้ในชีวิตประจำวัน จากการศึกษาและวิเคราะห์ความสำคัญดังกล่าวทำให้เกิดรูปแบบการจัด
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
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 พะนากร มีภูคำ (2554 : 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัด
การศึกษาโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์สำนักงานเขพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา
โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 และ เพ่ือ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 
จำแนกตามวุฒิการศึกษาและอายุ ประชากรที ่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ ผู่้ปกครอง นักเรียนจำนวน 250 คน 
เครือ่งมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
และ การทดสอบหาค่า t-test 

 ผลการวิจัยพบว่า 
1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์                   

ดำรงวิทย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย                 
เมือ่พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการจัดหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการตัดสินใจใน
นโยบายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน ด้านการช่วยเหลือการเรียนทีบ่้าน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 

  2. ส่วนผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา จำแนก
ตามวุฒิการศึกษาและอาย พุบว่า ระดับการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน 

 นันทพร เชื้อคำ อนงค ์อนันตริยเวช และสุรางค ์เมรานนท์, 2555 : 87) ศึกษาบทบาท 
ของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียน โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ จำแนกตามอำเภอ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถจ์ำนวน 376 คน ซึ่งใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลหา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test 
Independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. บทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ ภาพรวมปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก และรายด้านปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ 
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ค่านิยมท่ีพึงประสงค์แก่นักเรียน จำแนกตาม อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และลักษณะของครอบครัว
โดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย
ผู้ปกครองมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์แก่นักเรียน ด้านผู้เรียนมี
ความซื่อสัตย์สุจริตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05  
 วัลลภา วงศ์ศักดิรินทร์ (2560 : 1321) ศึกษาพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการมี
วินัยในตนเองแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ
พฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียน สัมพันธภาพในครอบครัว ความตระหนักใน
บทบาทหน้าที ่และการควบคุมอารมณ์ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม เพ่ือ
เปรียบเทียบพฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียนจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ปกครองได้แก่ เพศของบุตร ระดับการศึกษา อาชีพ จำนวนบุตร และภาวะทางการเงินของครอบครัว 
3)ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม จำนวน 341 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ
แบ่งชั้นจำแนกตามโรงเรียน เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตามลำดับความสำคัญของตัวแปรที่นาเข้าสมการ  

 ผลการวิจัยพบว่า 
1. พฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียนของผู้ปกครองนักเรียน 

โรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม สัมพันธภาพในครอบครัว ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และการ
ควบคุมอารมณ์ อยู่ในระดับมาก 

2. พฤติกรรมในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียนของผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม เมื่อจำแนกตาม เพศของบุตร ระดับการศึกษา อาชีพ จำนวนบุตร 
และภาวะทางการเงินของครอบครัว ไม่พบความแตกต่าง 

3. ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ การควบคุมอารมณ์ และสัมพันธภาพในครอบครัว 
สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองแก่นักเรียนโรงเรียน
สาธิตในจังหวัดนครปฐมได้ร้อยละ 63.3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 เสน่ห์ มั่งมูล (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนาวินัยนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครู
และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านแม่มะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนว
ทางการพัฒนาวินัยนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของครูและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านแม่มะ อำเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
จำนวน 45 คน ครูโรงเรียนบ้านแม่มะ จำนวน 4 คน และกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นการประชุมปฏิบัติการ แบบสังเกต
และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานและแจกแจงความถี่ ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาวินัยนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครูและ
ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านแม่มะ ด้านความรับผิดชอบที่ผู้ปกครองมอบหมาย และการพัฒนาวินัยนักเรียน
ด้านความรับผิดชอบที่ครูมอบหมาย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ดำเนินการตาม
กระบวนการ A-I-C คือ ขั้นตอนการสร้างความรู้ ขั้นตอนการสร้างแนวทางการพัฒนา และขั้นตอนการ
สร้าง แนวทางปฏิบัติ โดยมีกิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมที่นำโครงการไปพัฒนาวินัยของนักเรียนที่บ้าน 
จำนาน 2 โครงการ คือ โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน และโครงการทำความสะอาดร่างกาย (ร่างกาย, 
เสื้อผ้า) และโครงการที่นำมาพัฒนาวินัยของนักเรียนที่โรงเรียน จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการวางทุก
งานอ่านทุกคน โครงการการฝึกทักษะในโรงเรียน (การเพาะเห็ด, การเลี้ยงไก่) โครงการการทำความ
สะอาดร่างกาย (ร่างกาย, เสื้อผ้า) และโครงการการทำความสะอาดในโรงเรียน ซึ่งปรากฏว่า เมื่อ
ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้น นักเรียนมีพฤติกรรมด้านวินัยดีขึ้นกว่าก่อนที่เริ่มดำเนินการตาม
โครงการ 

 ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน และพนมพร จันทรปัญญา (2558 : 267) ศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ 
ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างอัต
ลักษณ์ของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และ
สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข อัตลักษณ์ของผู้เรียนถือเป็นอัตลักษณ์
บุคคล (Individual Identity) ซึ่งเก่ียวข้องกับมิติภายในที่บุคคลรู้จักและรับรู้เกี่ยวกับตนเอง และอัต
ลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) ซึ่งเก่ียวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล ทั้งนี้แนวคิด
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของผู้เรียนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ได้แก ่นโยบายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย พ.ศ. 
2554-2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และจากแนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ์ของผู้เรียนดังกล่าว พบว่า มีการกำหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสอดคล้องใกล้เคียงกัน และได้นำมาสรุปจำแนกประเภทเป็น อัต
ลักษณ์ทางวิชาการ(Academic Identity) และอัตลักษณ์ทางวิชาชีพ (Professional Identity) สำหรับ
การสร้างอัตลักษณ์ของผู้เรียนนั้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกระบวนการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาทั้งด้านผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านวิธีการสอน ด้าน
หลักสูตร และด้านผู้บริหาร รวมทั้งปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทั้งด้านสภาพแวดล้อม และ
ด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะเป็นปัจจัยสำคัญท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และส่งผลให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามท่ีสถาบันกำหนดได้ประสบความสำเร็จ 
 นอกจากนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยต่างประเทศท่ีชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ดังต่อไปนี้ 
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 งานวิจัยต่างประเทศ 
 บาร์นส์ (Barnes, 1995) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของผู้ปกครอง 

นักเรียน พบว่า การมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยอุดมคติแล้วผู้ปกครอง 
ต้องการมีบทบาทที่โรงเรียนหรือในชั้นเรียน แม้ว่าจริง ๆ การมีส่วนร่วมของพวกเขาจะไม่เป็นไป 
ตามอุดมคติดังกล่าว และได้พบว่าผู้ปกครองยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน 
ที่บ้านด้วย การศึกษาครั้งนี้ให้หลักฐานเพ่ิมเติมว่าบิดามารดาชาวอเมริกัน แอฟริกันเห็นคุณค่าของ 
การศึกษา และเห็นว่า โรงเรียนจำ เป็นต้องตระหนักถึงความคาดหวังด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
ของผู้ปกครองด้วย 

 ฟอสเตอร์ (Foster, 1993) ได้ศึกษาประเภทของผู้ปกครองที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง 
ผลต่ออัตราการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ผลการวิจัยระบุว่า ผู้ปกครองที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ 
โรงเรียนแยกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ปกครองที่เข้ามาในโรงเรียนและอาสาทำงานต่าง ๆ ในโรงเรียน 
หรือเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมสภาที่ปรึกษาของโรงเรียน ซึ่งผู้ปกครอง 
ประเภทนี้จะมผีลต่อนักเรียนในทางอ้อมและผู้ปกครองประเภทที่สองเป็นประเภทที่ส่งผลต่อ 
นักเรียนโดยตรง ได้แก ่ผู้ปกครองที่เข้ามามีส่วนร่วมเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน โดยการช่วย 
นักเรียนทำ การบ้านหรือช่วยทำ โครงการให้กับนักเรียน 
 สรุปได้ว่า การศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญาความรู้ คุณธรรม ให้ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่
ผู้ปกครองตั้งความหวังไว้อย่างสูง เพ่ือเป็นที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ อบรมบ่มนิสัยลูกหลานให้มี
คุณธรรมจริยธรรมดี เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ผู้ปกครองเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดการศึกษา 
เพราะเป็นบุคคล หากเด็กได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่ ถูกต้องจากโรงเรียน เมื่อได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน เป็นการเสริมแรงจากผู้ปกครอง เด็กจะเกิดความพร้อมในการเรียนรู้และเกิดพัฒนาการใน             
ทุก ๆ ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ ์สังคม และสติปัญญา ดังนั้นผู้ปกครองควรเข้ามามีบทบาทในการ
สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาในโรงเรียน โดยมามีส่วนร่วมในการรับรู้การดำเนินงานและเสนอ
แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา เนื่องจากจุดมุ่งหมายของโรงเรียน และ
จุดมุ่งหมายของผู้ปกครองต่างก็มุ่งที่ จะพัฒนาเด็กเป็นสำคัญ ดังนั้นครูและผู้ปกครองจึงต้องจับมือ
ปรึกษาหารือกัน และหาทางร่วมมือกันทำให้เด็กได้รับการพัฒนาตามแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์
ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียน ดังนั้นเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงซึ่งจะเป็นข้อมูลในการพัฒนาที่ถูกต้อง   
จึงเห็นควรทำการวิจัยเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ผลที่ได้จะนำมาเป็นฐานในการพัฒนาคุณธรรมตามอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนต่อไป 



บทที่  3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา 
คาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตามตัวแปรต่าง ๆ โดยมีวิธีการและขั้นตอนการวิจัยตามลำดับ 
ดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3,164 คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2562 จำนวน 263 คน การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตาราง  Krejcie และ 
Morgan  (สมบูรณ์  ตันยะ, 2546 : 105-106)   
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ลักษณะของเครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จำนวน  1  ฉบับ แบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดังนี้   

 ตอนที่  1  สถานภาพทั่วไปของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ลักษณะของ 
แบบสอบถามเป็นแบบสำรวจรายการ (Check list) จำนวน 5 ข้อ ได้แก่  1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับ
การศึกษา 4) อาชีพ  5) รายได้  และ 6) ระดับชั้นของนักเรียนในปกครอง    

 ตอนที ่ 2  แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัต 
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 61 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  มีองค์ประกอบ 4 ด้าน            
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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  แบบสอบถาม  ข้อ  1-18   ด้านความรักเมตตา 
  แบบสอบถาม  ข้อ  1-10   ด้านความซื่อสัตย์    
  แบบสอบถาม  ข้อ  1-9   ด้านความกตัญญู 
  แบบสอบถาม  ข้อ  1-24   ด้านการอยู่อย่างพอเพียง 
 ตอนที ่ 3  แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
 2.  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
  ผู้วิจัยมีขัน้ตอนในการสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้ 
  1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตาม                  
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนนำมาเป็นเกณฑ์ในการสร้างแบบสอบถาม 
  2.  กำหนดขอบข่ายของคำถาม โดยวิเคราะห์ประเด็นย่อยของตัวแปรแต่ละตัว                   
แล้วดำเนินการสร้างแบบสอบถาม   
  3.  นำแบบสอบถามไปปรึกษาคณะกรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  4.  ตรวจสอบ ปรับปรุง  แก้ไขแบบสอบถามตามคำแนะนำของคณะกรรมการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
    5.  จัดทำเป็นฉบับสมบูรณ์นำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยไดด้ำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. จัดประชุมครูที่ปรึกษาเพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดทำวิจัยและแนวทางการแจก  
แบบสอบถามแก่ผู้ปกครอง  
 2.  ครูที่ปรึกษาดำเนินการแจกแบบสอบถาม โดยแจกให้ผู้ปกครองโดยตรงเมื่อมารับและส่ง
นักเรียนที่โรงเรียน หรือฝากไปกับนักเรียนหากผู้ปกครองไม่ได้มารับส่งนักเรียนที่โรงเรียน ใช้เวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 7 วัน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยนำแบบสอบถามท้ัง 3 ตอน  มาจัดกระทำข้อมูลโดยใช้    

เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป  SPSS for Windows (Statistics package for social 

sciences for Windows)  ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 1.  นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความเรียบร้อย ความถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบ  
แล้วคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์และถูกต้องมาลงรหัสไว้ 
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 2.  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของ
ผู้ปกครองผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการคำนวณหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) จำแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 3.  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ 
ผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ย ( ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จำแนกเป็นโดยภาพรวมและรายด้าน นำค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 100) แล้วแปลความหมายดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00  หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
       อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50  หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
       อยู่ในระดับมาก 
    ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายถึง การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 
       อยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50  หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
       อยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50  หมายถึง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
       อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 4.  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัต 
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิก จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือน และระดับชั้นเรียนของนักเรียนในปกครอง โดยการทดสอบการทดสอบ t-test 
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis Of Variance หรอื F-test) (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 
2544 : 229)  

  5.  การสรุปข้อเสนอแนะซึ่งเป็นแนวทางท่ีจะส่งเสริมให้ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนให้เพ่ิมมากข้ึน  
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา 
คาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาสร้างเครื่องมือเก็บรวมรวมข้อมูล และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 4 ขั้นตอน 
ตามลำดับดังนี้ 
 1.  ผลการวิเคราะห์ตัวแปรสถานภาพทั่วไปของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

2.  ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 
การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

3.  ผลการทดสอบสมมติฐานการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตาม 
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิเคราะห์ตัวแปรสถานภาพทั่วไปของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี ้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา  

2562 จำนวน  263  คน โดยจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือน ระดับชั้นของนักเรียนในปกครอง และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม
คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีรายละเอียดดังนี้   
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ตารางที่  4.1  จำนวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามตัวแปรสถานภาพทั่วไปของผู้ปกครอง 
                  นักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 

สถานภาพทั่วไป จำนวน ( n = 263 คน) ร้อยละ (100) 
เพศ 

     ชาย 
     หญิง 

 
71 
192 

 
27.10 
92.90 

อายุ 
     20  -  30  ป ี
     31  -  40  ป ี
     41  -  50  ป ี
     51  -  60  ป ี
     61  ปีขึ้นไป 

 
12 
145 
 86 
14 
6 

 
 4.56 
55.13 
32.70 
 5.32 
 2.28 

ระดับการศึกษา 
     ต่ำกว่าปริญญาตร ี
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 
     สูงกว่าปริญญาโท  

 
77 
127 
54 
5 

 
29.28 
48.29 
20.53 
1.90 

อาชีพ 
     รับราชการ 
     พนังงานรัฐวิสาหกิจ 
     ธุรกิจสว่นตัว 
     พนักงานบริษัทเอกชน 
     เกษตรกร 
     แม่บ้าน 
     อ่ืน ๆ 

 
135 
19 
56 
16 
6 
10 
20 

 
51.33 
7.22 
21.29 
6.08 
2.28 
3.80 
7.98 

รายได้ 
     ต่ำกว่า 20,000 บาท 
     20,000-30,000 บาท 
     30,001 บาทข้ึนไป 

 
41 
94 
128 

 
15.59 
35.74 
48.67 

รวม 263 100.00 
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 จากตารางที ่ 4.1 พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จำนวน 
192   คน (ร้อยละ 92.90 )  มีอายุระหว่าง  31-40  ปี จำนวน  145  คน ( ร้อยละ 55.13 ) 
 มีวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 127  คน (ร้อยละ  48.29)  มีอาชีพรับราชการ  
จำนวน 135  คน (ร้อยละ 51.33)  และมีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 30,001 บาทข้ึนไป 
จำนวน 128  คน (ร้อยละ 48.67)  
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ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 
การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 
การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ 
ผู้ปกครองของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมและมัธยมโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 263 คน โดยจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือน และระดับชั้นเรียนของนักเรียนในปกครอง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียด
ต่อไปนี้   
 
ตารางที ่ 4.2   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม 
                   คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  โดยภาพรวม  
 

การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม 
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียน 

  
S.D. 

แปลความ 

1. ด้านความรักเมตตา 3.89 0.59 มาก 

2. ด้านความซือ่สัตย์ 4.16 0.58 มาก 

3. ด้านความกตัญญู 4.00 0.66 มาก 

4. ด้านการอยู่อย่างพอเพียง 4.18   0.52 มาก 

รวม 4.06 0.59 มาก 
 

 จากตารางที่  4.2  พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตาม                          
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  โดยภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยด้านการอยู่อย่าง
พอเพียงมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับหนึ่ง (  = 4.18, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ ด้านความ
ซื่อสัตย์  (  = 4.16, S.D. = 0.58) ด้านความกตัญญู  (  = 4.00, S.D. = 0.66) ส่วนด้านที่ผู้ปกครอง
มีส่วนร่วมค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านความรักเมตตา  (  = 3.89, S.D. = 0.59) 
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ตารางที่  4.3   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม 
 คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
  ด้านความรักเมตตา 

 

ด้านความรักเมตตา 
  S.D. แปลความ 

1. อธิษฐานภาวนาต่ออำนาจศักดิ์สิทธิ์เมื่อตื่นนอน 2.79 1.20 ปานกลาง 

2. จัดเก็บที่นอนด้วยตัวเองอย่างเป็นระเบียบ 3.65 1.01 มาก 

3. กล่าวคำทักทาย สวัสดีพ่อแม่ผู้ปกครองเมื่อ   ตื่นนอน 3.64 1.11 มาก 

4. ดูแลร่างกายและสุขภาพของตน เช่น ออกกำลังกาย อาบน้ำ 
   ชำระร่างกาย เป็นต้น 

4.33 0.73 มาก 

5. ช่วยทำงานบ้าน เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน 3.77 0.93 มาก 

6. รดน้ำต้นไม้ พืชผักสวนครัว ให้อาหารสัตว์   เป็นต้น 3.60 1.03 มาก 

7. ตักอาหาร น้ำ ให้สมาชิกในครอบครัว เช่น บิดามารดา ปู่ยา 
   ตายาย เป็นต้น 

3.82 0.96 มาก 

8. รับประทานอาหารเช้าให้หมดจาน 4.08 0.95 มาก 

9. เก็บโต๊ะอาหาร ล้างจานหลังรับประทานอาหาร 3.71 1.00 มาก 

10. ไหว้ กล่าวคำอำลาพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนออกจากบ้าน 4.39 0.89 มาก 

11. ยิ้มไหว้ทักทาย พ่อแม่ปู่ย่าตายายเมื่อไปถึงบ้าน 4.46 0.77 มาก 

12. ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านด้วยความเอาใจใส่ 3.82 0.92 มาก 

13. ช่วยพ่อแม่จัดเตรียมอาหารสำหรับสมาชิกในครอบครัว 3.68 0.92 มาก 

14. ทานอาหารร่วมกับสมาชิกในครอบครัว 4.43 0.70 มาก 

15. พูดคุยกับสมาชิกในบ้าน หรือ ชมรายการโทรทัศน์ด้วยกัน 3.38 0.79 มาก 

16. อธิษฐานภาวนา แผ่เมตตาก่อนเข้านอน 3.35 1.15 ปานกลาง 

17. ให้อภัยแก่บุคคลที่ทำผิดต่อเรา 4.03 0.84 มาก 

18. อ่อนน้อมถ่อมตนรับคำสั่งสอนของผู้ใหญ่และปฏิบัติตาม 4.16 0.80 มาก 

รวม 3.89 0.59 มาก 

 
 จากตารางที ่ 4.3  พบว่า  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตาม                    
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านความรักเมตตา โดยภาพรวม                     
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อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากจำนวนทุกข้อ 16 
ข้อ  และระดับปานกลาง 2 ข้อ  โดยข้อที่ระบุว่า ยิ้มไหว้ทักทาย พ่อแม่ปู่ย่าตายายเมื่อไปถึงบ้าน  

มีส่วนร่วมมากเป็นอันดับหนึ่ง ( =4.46, S.D.=0.77) รองลงมาคือ ทานอาหารร่วมกับสมาชิกใน

ครอบครัว  ( =4.43, S.D.=0.70) ส่วนข้อที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ อธิษฐานภาวนา

ต่ออำนาจศักดิ์สิทธิ์เมื่อตื่นนอน ( =2.79, S.D.=1.20) 
 
ตารางที ่ 4.4   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม 
 คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
  ด้านความซื่อสัตย์ 
 

ด้านความซื่อสัตย์ 
  S.D. แปลความ 

1. ตื่นนอนตรงเวลา 3.93 0.94 มาก 

2. จัดเก็บที่นอนของตนให้เรียบร้อย 3.71 0.94 มาก 

3. จัดตารางเรียนให้ตรงตามวัน 3.98 0.97 มาก 

4. แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียนทุกวัน 4.59 0.65 มากที่สุด 

5. รอรถรับส่งตรงเวลา (ในกรณีข้ึนรถรับส่ง) 4.52 0.80 มากที่สุด 

6. มาโรงเรียนทันเวลา 4.26 0.90 มาก 

7. นำจดหมายจากโรงเรียนส่งให้ถึงมือผู้ปกครองและแจ้ง 
    ผู้ปกครองตามความเป็นจริง 

4.55 0.70 มากที่สุด 

8. ทำการบ้านด้วยตัวเอง 4.45 0.69 มาก 

9. ทำงานบ้านและแบ่งเบาภาระพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ 3.80 0.94 มาก 

10.เข้านอนตรงเวลา 3.83 0.99 มาก 

รวม 4.16 0.58 มาก 
 
 จากตารางที ่ 4.4  พบว่า  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตาม                    
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านความซื่อสัตย์ โดยภาพรวม                     

อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( =4.16, S.D.=0.58)   โดยข้อที่ระบุว่า แต่งกายถูกระเบียบของ

โรงเรียนทุกวันมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับหนึ่ง ( =4.59, S.D.=0.65) รองลงมาคือ รอรถรับส่งตรงเวลา 

(ในกรณีขึ้นรถรับส่ง) ( =4.52, S.D.=0.80) ส่วนข้อที่ผู้ปกครองมสี่วนร่วมค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ จัดเก็บ

ที่นอนของตนให้เรียบร้อย ( =3.71, S.D.=0.94) 
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ตารางที ่ 4.5  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม 
 คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
  ด้านความกตัญญู 
 

ด้านความกตัญญู 
  S.D. แปลความ 

1. ยิ้มไหว้ทักทายพ่อแม่ผู้ปกครอง 4.36 0.85   มาก 

2. จัดเก็บที่นอนให้พ่อแม่ผู้ปกครอง 3.43 1.02 ปานกลาง 

3. ช่วยจัดเตรียมอาหารให้พ่อแม่ผู้ปกครอง 3.56 1.03 มาก 

4. ไหว้ลาพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนออกจากบ้าน 4.38 0.82 มาก 

5. ไหว้ทักทายพ่อแม่ผู้ปกครองหรือบุคคลที่มารับ 4.43 0.83 มาก 

6. ไหว้แสดงความเคารพต่อผู้ปกครองเมื่อกลับถึงบ้าน 4.46 0.81 มาก 

7. ช่วยงานพ่อแม่ผู้ปกครองเท่าท่ีสามารถทำได้ 3.99 0.85 มาก 

8. ช่วยจัดเตรียมอาหารเย็นให้พ่อแม่ผู้ปกครอง 3.55 1.02 มาก 

9. สนทนาถามสารทุกข์สุกดิบพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนเข้านอน 3.88 1.02 มาก 

รวม 4.00 0.66 มาก 

 
 จากตารางที ่ 4.5  พบว่า  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตาม                    
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านความกตัญญู โดยภาพรวม                     
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุก 8 ข้อ ปาน
กลาง 1 ข้อ  โดยข้อที่ระบุว่าไหว้แสดงความเคารพต่อผู้ปกครองเมื่อกลับถึงบ้าน มีส่วนร่วมมากเป็น

อันดับหนึ่ง ( =4.46, S.D.=0.81) รองลงมาคือ จัดเก็บที่นอนให้พ่อแม่ผู้ปกครอง   ไหว้ทักทายพ่อแม่

ผู้ปกครองหรือบุคคลที่มารับ ( =4.43, S.D.=0.83) ส่วนข้อที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 

ช่วยจัดเตรียมอาหารเย็นให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ( =3.55, S.D.=1.02) 
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ตารางที ่ 4.6   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม 
 คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
          ด้านการอยู่อย่างพอเพียง 
 

ด้านความกตัญญู 
  S.D. แปลความ 

1. พักอาศัยในบ้านที่ประหยัดพลังงาน 3.87 0.95 มาก 

2. เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแทนใช้พัดลม หรือใช้พัดลมแทน
เครื่องปรับอากาศ ถ้าจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศให้ตั้งอุณหภูมิ
ไม่ต่ำกว่า 25 องศา 

4.13 0.94 มาก 

3. อาบน้ำโดยใช้ฝักบัว โดยปิดน้ำในขณะ    ถูสบู่หรือสระผม  4.10 0.93 มาก 

4. ใช้ยาสีฟันให้หมดหลอด 4.39 0.77 มาก 

5. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาไม่แพง 4.21 0.79 มาก 

6. เก็บออมเงินอย่างสม่ำเสมอ 4.19 0.84 มาก 

7. ถนอมอาหารไว้รับประทาน 3.76 0.94 มาก 

8. ใช้ของใช้ส่วนตัวอย่างประหยัดคุ้มค่า 4.11 0.84 มาก 

9. ใช้กระดาษครบสองหน้า (หรือมากกว่า) 3.95 0.91 มาก 

10. ใช้ดินสอให้หมดแท่ง ปากกาให้หมดด้าม  3.90 0.95 มาก 

11. ผลิตของเล่นจากวัสดุเหลือใช้หรือจากวัสดุในท้องถิ่น 3.46 1.01 ปานกลาง 

12. ใช้สิ่งของที่ผลิตในประเทศหรือท้องถิ่น ปฏิเสธสินค้า
ต่างประเทศท่ีมีราคาแพง 

3.84 0.96 มาก 

13. ปิดไฟและพัดลมเมื่อไม่ใช้ 4.40 0.80 มาก 

14. ตักอาหารแต่พออ่ิมและทานให้หมดจาน 4.36 0.74 มาก 

15. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

4.13 0.78 มาก 

16. ปฏิเสธการพนันทุกชนิด 4.72 0.67 มากที่สุด 

17. รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเสมอ 4.23 0.72 มาก 

18. กล่าวคำขอโทษเม่ือทำผิด 4.38 0.73 มาก 

19. ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ไหว้
คนอ่ืนก่อนเสมอ 

4.41 0.69 มาก 

20. ให้บริการคนอ่ืนอยู่เสมอ 4.11 0.84 มาก 

21. กินอยู่อย่างง่ายๆ ไม่ติดหรู 4.43 0.75 มาก 
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ตารางที ่ 4.6   (ต่อ) 
 

ด้านความกตัญญู 
  S.D. แปลความ 

22. เป็นกันเองกับทุกคน ไม่เจ้ายศเจ้าอย่าง 4.56 0.61 มากที่สุด 

23. แบ่งปันแก่คนอ่ืนเสมอ ไม่สะสมเกินจำเป็น 4.41 0.68 มาก 

24. ร่วมกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมไทย 4.36 0.74 มาก 
รวม 4.18 0.52 พึงพอใจมาก 

 
 จากตารางที ่ 4.6  พบว่า  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตาม                    
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านการอยู่อย่างพอเพียง โดยภาพรวม                     
อยู่ในระดับความถึงพอใจมาก  มีค่าเฉลี่ย (  =4.18, S.D.=0.52)  โดยข้อที่ระบุว่าปฏิเสธการพนันทุก

ชนิด มีส่วนร่วมมากเป็นอันดับหนึ่ง ( =4.72, S.D.=0.67) รองลงมาคือ เป็นกันเองกับทุกคน ไม่เจ้ายศ

เจ้าอย่าง  ( =4.56, S.D.=0.61) ส่วนข้อที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผลิตของเล่นจาก

วัสดุเหลือใช้หรือจากวัสดุในท้องถิ่น ( =3.46, S.D.=1.01) 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
 
 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ใช้การทดสอบ t-test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way Analysis Of Variance หรือ F-test)  ตามลักษณะของตัวแปรอิสระ คือข้อมูลสถานภาพ
ทั่วไป ได้แก ่เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ของครอบครัวต่อเดือน และ
ระดับชั้นที่นักเรียนในความปกครองของท่านกำลังศึกษาอยู่ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 

 สมมตฐิานที่  1  ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ต่างกัน 
 

ตารางที ่ 4.7  การวิเคราะห์ความแตกต่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จำแนกตามเพศ       

               

เพศ N 
  S.D. t Sig. 

     ชาย 
     หญิง 

71 
192 

3.97 
4.10 

0.47 
0.52 

-1.75 
-1.83 

0.80 
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 จากตารางที ่ 4.7 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จำแนกตามเพศ โดย
ใช้  t-test  พบว่า  ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ไม่ต่างกัน  ดังนั้นผลการศึกษาจึงไมเ่ป็นไปตาม
สมมติฐาน  
 
 สมมติฐานที่ 2  ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ต่างกัน 
 
ตารางที ่ 4.8  การวิเคราะห์ความแตกต่างของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จำแนกตามอายุ 

 

อายุ N 
  S.D. F Sig. 

     20 – 30  ป ี
     31 – 40  ป ี
     41 – 50  ป ี
     51 – 60  ป ี
     61 ปีขึ้นไป 

10 
146 
87 
14 
6 

3.77 
4.09 
4.08 
3.98 
3.98 

0.55 
0.54 
0.45 
0.59 
0.40 

1.098 0.358 

รวม 263 4.07 0.51   

  
 จากตารางที ่ 4.8  พบว่า เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม
คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จำแนกตามอายุโดยใช้ One-
way ANOVA พบว่า ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ไม่ต่างกัน ดังนั้นผลการศึกษาจึงไมเ่ป็นไปตาม
สมมติฐาน ที่ระดับ .05 อย่างมีนัยสำคัญ 
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 สมมตฐิานที่  3  ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ต่างกัน 
 
ตารางที ่ 4.9  การวิเคราะห์ความแตกต่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตาม 
                  อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จำแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา N 
  S.D. F Sig. 

    ต่ำกว่าปริญญาตรี 
    ระดับปริญญาตรี 
    ระดับปริญญาโท 
    สูงกว่าปริญญาโท 

77 
126 
54 
6 

3.89 
4.18 
4.08 
3.94 

0.59 
0.46 
0.44 
0.54 

5.442 0.0012 

รวม 263 4.07 0.51   

 
 จากตารางที ่ 4.9 พบว่า  เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม
คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จำแนกตามระดับการศึกษา 4  
กลุ่ม  ได้แก ่ ต่ำกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท และสูงกว่าปริญญาโท  โดยใช้  One-way 
ANOVA พบว่า  ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ต่างกัน ดังนั้นผลการศึกษาจึงเป็นไป
ตามสมมติฐาน ที่ระดับ .05 อย่างมีนัยสำคัญ 
 

 สมมติฐานที่  4  ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ต่างกัน 
 

ตารางที ่ 4.10  การวิเคราะห์การมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จำแนกตามอาชีพ 
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อาชีพ N 
   S.D. F Sig. 

   รับราชการ 
   พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   ธุรกิจส่วนตัว 
   พนักงานบริษัทเอกชน 
   เกษตรกร 
   แม่บ้าน 
   อ่ืน ๆ 

97 
9 
72 
21 
11 
19 
34 

4.10 
4.12 
4.10 
4.01 
4.18 
4.14 
3.86 

0.54 
0.39 
0.50 
0.39 
0.42 
0.37 
0.60 

1.240 0.286 

รวม 263 4.07 0.51   

 จากตารางที ่ 4.11  พบว่า  เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม
คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ผู้ปกครองที่มีอาชีพแตกต่าง
กัน 7 กลุ่ม  ได้แก ่รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว พนักงานบริษัทเอกชน เกษตรกร 
แม่บ้านและอ่ืน ๆ  โดยใช้ One-way ANOVA พบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ไม่
ต่างกัน ดังนั้นผลการศึกษาจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 
 สมมติฐานที่ 5 ผู้ปกครองที่มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนต่างกันมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ต่างกัน 
 
ตารางที ่ 4.11  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จำแนกตามรายได้ของครอบครัวต่อเดือน 
 

รายได้ของครอบครัวต่อเดือน N 
  S.D. F Sig. 

     ต่ำกว่า  20,000  บาท 
     20,000– 30,000 บาท 
     30,001 บาทข้ึนไป 

41 
94 
128 

3.99 
4.06 
4.10 

0.67 
0.49 
0.46 

0.716 0.490 

รวม 263 4.07    
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 จากตารางที ่ 4.11 พบว่า  เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จำแนกตามรายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ต่ำกว่า 20,000 บาท 2) 20,000–30,000 บาท และ 3) 30,001 
บาทข้ึนไป  โดยใช้ One-way ANOVA พบว่าผู้ปกครองที่มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนต่างกันมีความ
พึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ไม่ต่างกัน ดังนั้น ผลการศึกษาจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนด 
 
 สมมติฐานที่  6  ผู้ปกครองที่ระดับชั้นของต่างกันนักเรียนในปกครองมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรยีนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ต่างกัน 
 

ตารางที ่ 4.12  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จำแนกตามระดับชั้นของ 
นักเรียนในปกครอง 
 

ระดับชั้น N 
  S.D. F Sig. 

ประถมศึกษาปีที่  1 
ประถมศึกษาปีที่  2 
ประถมศึกษาปีที่  3 
ประถมศึกษาปีที่  4 
ประถมศึกษาปีที่  5 
ประถมศึกษาปีที่  6 
มัธยมศึกษาปีที่  1 
มัธยมศึกษาปีที่  2 
มัธยมศึกษาปีที่  3 

30 
40 
25 
28 
37 
29 
10 
10 
11 

3.97 
3.34 
3.73 
4.03 
4.22 
4.06 
3.88 
3.93 
3.55 

0.50 
0.40 
0.58 
0.43 
0.49 
0.46 
0.41 
0.18 
0.74 

5.733 0.000 

รวม 263 4.04 0.52   

 
 จากตารางที ่ 4.12  พบว่า  เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม
คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จำแนกตามระดับชั้นที่
นักเรียนกำลังศึกษา 9 กลุ่ม  ได้แก่ 1) ประถมศึกษาปีที่ 1  2)  ประถมศึกษาปีที่ 2 3) ประถมศึกษาปีที่ 
3  4) ประถมศึกษา ปีที ่4  5) ประถมศึกษาปีที่ 5 6) ประถมศึกษาปีที่ 6 7)  มัธยมศึกษาปีที่  1 8)  
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มัธยมศึกษาปีที ่2  9)  มัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้ One-way ANOVA พบว่า  ผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน
เรียนอยู่ในระดับชั้นที่ต่างกัน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น 
ผลการศึกษาจึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 
ตารางที ่ 4.13  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน มีการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
                   นักเรียนโรงเรยีนมารีย์อนุสรณ์ สมมติฐานที่  1-7  
 

สมมติฐาน ข้อความ 
ผลการวิจัย 

ยอมรับ 
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ 
สมมติฐาน 

1 ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ ต่างกัน 

 ✓ 

2 ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ ต่างกัน 

 ✓ 

3 ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ต่างกัน 

✓  

4 ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ ต่างกัน 

 ✓ 

5 ผู้ปกครองที่มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนต่างกันมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
นักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ต่างกัน 

 ✓ 

6 ผู้ปกครองที่ระดับชั้นเรียนของนักเรียนในปกครองอยู่ใน
ระดับชั้นต่างกันมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
ต่างกัน 

✓  
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 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้างต้น จำนวน  4 ตัวแปร ได้แก่  เพศ   อายุ  
อาชีพ  รายได ้  ไม่มีส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียน 
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ส่วน  2 ตัวแปร พบว่า ระดบัการศึกษาต่างกัน  และ  ระดับชั้นเรียนของนักเรียน
ในปกครองอยู่ในระดับชั้นต่างกัน  มีส่วนสำคัญตอ่การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
ตารางที่ 4.14  แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา 
                  คาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 

ด้านรักเมตตา ด้านซื่อสัตย์ ด้านกตัญญู ด้านอยู่อย่างพอเกียง 

เป็นเด็กที่มีความรักเมตตา
ต่อคนสัตว์ให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อยามทุกข์ 

เป็นเด็กที่มีความซื่อสัตย์ไม่
รักเล็กขโมยน้อยของคนอ่ืน
เมื่ออยากได้ต้องขออนุญาต
ก่อน 

 มีความกตัญญูต่อ
พ่อเมตตายายรู้จัก
ตักน้ำให้พ่อเมตตา
ยายกิน 

รู้จักปลูกผักช่วยแม่และ
ทำมาหากินตาม
พ้ืนบ้านที่มีอยู่  

 ลูกช่วยสอนหนังสือและ
อธิบายเวลาเพื่อนไม่เข้าใจ 

 ลูกไม่พูดโกหก  ลูกเป็นเด็กดีรักพ่อ
แม่ช่วยเหลืองานที่
ได้รับมอบหมายได้ดี
มาก 

 ลูกซื้อเสื้อผ้าใส่อย่าง
ประหยัดใช้ได้สองถึง
สามปี 

ทางโรงเรียนมีการปลูกฝัง
เรื่องความรักและความ
เมตตาโดยเฉพาะต่อสมาชิก
ในครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่ดี
ควรส่งเสริมและทำอย่าง
ต่อเนื่อง 

หากมีการนำเสนอตัวอย่างที่
ดีไว้บ่อยก็จะเป็นการกระตุ้น
เด็กให้อยากทำความดีเป็น
คนซื่อสัตย์เช่นใครเก็บของ
ได้แล้วนำมาแจ้งหรือคืน
เจ้าของก็จะมีการกล่าวถึงท่ี
หน้าเสาธงเพ่ือให้เด็กเด็ก
เห็นว่าการทำความดีเป็นคน
ซื่อสัตย์จะมีคนชื่นชม 

 ทางโรงเรียนปลูกฝัง
ให้เด็กรู้จักกว่าตันอยู่
เช่นสอนให้ลูกลูกว่า
ผู้ปกครองและรู้จัก
แสดงความเคารพ 

 ทางโรงเรียนปลูกฝังให้
เด็กรู้จักใช้เงินอย่าง
ประหยัดใช้เท่าที่
จำเป็น 
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ด้านรักเมตตา ด้านซื่อสัตย์ ด้านกตัญญู ด้านอยู่อย่างพอเกียง 

 มีความรักความเมตตาต่อ
พ่ีน้องคนในครอบครัวและ
เพ่ือนเพ่ือนรู้จักแบ่งปัน
ขนมของเล่น 
  

 ทำผิดแล้วยอมรับผิด
ปรับปรุงแก้ไข 

 ช่วยพ่อแม่ทำงาน
บ้านเท่าที่ทำได้ 

 รู้จักออมประหยัดทาน
ผักผลไม้ตามฤดูกาล
เพราะราคาไม่สูงมาก 

 ให้อภัยผู้อ่ืน  ทำการบ้านด้วยตนเอง  ช่วยงานผู้ปกครอง
ตามความสามารถ 

 เก็บออมเงินอย่าง
สม่ำเสมอ 

 มีความรักความเมตตาต่อ
ผู้อื่นเสมอชอบช่วยเหลือ
ผู้อื่นในสิ่งที่ตนสามารถทำ
ได้ 

 มีความซือ่สัตย์สุจริตเมื่อ
เก็บของได้จะบอกพ่อแม่
หรือจะนำไปแจ้งครูด้วย
ตนเอง 

 มีความกตัญญูต่อ
พ่อเมตตายายและ
บุคคลอื่นๆใน
ครอบครัวแสดง
ความเคารพ 

 อยู่อย่างพอเพียงทั้ง
การใช้จ่ายและใช้ของ
ต่างๆไม่ฟุ่มเฟือย 

 ชอบช่วยเหลือคนอ่ืน  ยอมรับเมื่อทำความผิด  ช่วยเหลืองานบ้าน  ใช้อุปกรณ์การเรียน
อย่างคุ้มค่า 

 กล่าวสวัสดีพ่อแม่ทุกครั้ง
ตอนเช้าช่วยงานบ้านให้
อาหารสัตว์เลี้ยง 

 ทำการบ้านด้วยตัวเองตรง
ต่อเวลาตื่นนอนแต่งกายถูก
ระเบียบ 

 ยิ้มไหว้ทักทายพ่อ
แม่แบ่งเบาช่วยงาน
บ้านตามความ
เหมาะสม 

 ไม่ใช้ของพรุ่งเฟือ 
เวลา อาบน้ำถูสบู่ปิด
ฝักบัวทุกครั้ง 

 มีความเมตตากรุณาต่อ
สัตว์เลี้ยงชอบให้อาหาร 

 มีความซื่อสัตย์ต่อพ่อและ
แม่ไม่โกหกพูดกันได้ทุกเรื่อง 

 มีความกตัญญูต่อ
บิดามารดาปู่ย่าตา
ยายช่วยเหลือบ้างใน
บางครั้งเช่นตักน้ำให้
ปูก่ับย่ารับประทาน 

 รู้จักอดออมเงินในส่วน
หนึ่ง 

 เวลาอยู่บ้านช่วยพ่อแม่
ดูแลน้องเป็นประจำให้
อาหารสุนัขบ่อยบ่อย 

 ไม่เอาของคนอ่ืนมาเป็น
ของตนเองเวลาเก็บของได้
บอกพ่อแม่ 

 เชื่อฟังพ่อแม่  ใช้ของอย่างประหยัด
ไม่ฟุ้งเฟือย 
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ด้านรักเมตตา ด้านซื่อสัตย์ ด้านกตัญญู ด้านอยู่อย่างพอเกียง 

 มีความรักและความเอ็นดู
ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีแต่
ความสุข 

 มีความซื่อสัตย์
ตรงไปตรงมาพร้อมด้วย
ความประพฤติตรงไม่โกหก
ไม่คดโกงไม่ลักขโมยมีความ
บริสุทธิ์ใจในสิ่งที่ทำ 

 น้องมีความรู้คนมี
สติมีปัญญารู้คุณคน
ที่ผู้อื่นได้กระทำแก่
ตนเองไม่ว่าจะมาก
หรือน้อยก็ตามมี
ความกตัญญูต่อพ่อ
แม่ 

 ดำเนินชีวิตเรียบง่าย
พอประมาณไม่
ฟุ่มเฟือยในเรื่องต่างๆ
เช่นการกินการใช้
สิ่งของการเที่ยวอยู่ใน
แบบพอเพียงและ
ประหยัดทุกอย่าง 

 ดูแลสัตว์เลี้ยงขยันรดน้ำ
ต้นไม้ 

 เมือ่เก็บของผู้อ่ืนได้มักจะ
ตามหาเจ้าของหรือนำไป
บอกครูประจำชั้น 

 แบ่งปันขนมให้แม่
กับน้องกินอยู่เสมอ
ดูแลแม่เวลาแม่ไม่
สบาย 

 ประดิษฐ์ของเล่นจาก
กล่องกระดาษเล่นเอง
ได้ ไม่สนใจของเล่น
ราคาแพง 

เป็นเด็กที่รักและเห็นใจ
เข้าใจคนอ่ืนมีความเมตตา
ช่วยเหลือผู้อื่น 

 ไม่เคยโกหกบดิามารดากล้า
ตอบและพูดความจริง 

คอยช่วยเหลือ
ครอบครัวอยู่
พอสมควรและไม่
เคยแสดงพฤติกรรม
ไม่ดีต่อผู้อื่น 

 ใช้จ่ายไม่ฟุ้งเฟือย 

 ยิ้มไหว้พ่อแม่พ่ีน้องก่อนไป
โรงเรียน 

 มาโรงเรียนทันเวลา  ยิ้มไหว้ทักทายพ่อ
แม่ผู้ปกครอง 

 พักอาศัยในบ้านที่
ประหยัดไฟ 

การช่วยเหลือทาง
ครอบครวัเด็กจะไม่ค่อย
อยากช่วยเนื่องจากติด
โทรศัพท์ได้ทำการห้าม
แล้วแต่เด็กช่วงนี้จะอารมณ์
ร้ายไม่ค่อยอยากตอบสนอง
ความต้องการของ
ผู้ปกครองสักเท่าไหร่เล่นซะ
ส่วนใหญ่ส่วนความเมตตา

จะไม่ค่อยกล้าโกหกสัก
เทา่ไหร่เพราะทางผู้ปกครอง
จะเขียนออกความจริงถ้ารู้
ว่ามันผิดเด็กจะกลัวและไม่
กล้าโกหกแต่ก็มีบางครั้งท่ี
เด็กไม่บอกไม่พูดเพราะกลัว
ผู้ปกครองรู้ความจริง 

มีความกตัญญูขี้
สงสารถามความสุข
ทุกข์ของผู้ปกครองมี
ความช่วยเหลือตาม
ผู้ปกครองได้รับ
ความเจ็บป่วยทำ
เท่าท่ีทำได้ 

 กินอาหารที่ผู้ปกครอง
จัดหาให้หรือไม่ก็กิน
น้ำพริกผักกับ
ผู้ปกครองไม่ค่อย
ฟุ้งเฟ้อแต่ก็มีบางครั้งที่
อยากกินของอร่อย
อร่อยแต่ก็ไม่บ่อย
เพราะฐานะทางบ้านจะ
สอนให้รู้จักประหยัด 
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ด้านรักเมตตา ด้านซื่อสัตย์ ด้านกตัญญู ด้านอยู่อย่างพอเกียง 

เป็นคนสงสารเพื่อนอยู่บ้าง 
อารมณ์ขัน เป็นบางครั้ง 

 รักสัตว์มีความเมตตาต่อ
เด็กเด็กที่อายุน้อยกว่า 

 ไม่ขโมยทำงานตามที่
มอบหมาย 

 เคารพรักผู้ปกครอง
เชื่อฟังผู้ปกครอง 

 ใช้จ่ายอย่างพอเพียง
เก็บออมเงิน 

 ทำบุญบริจาคเงินให้วัด  เก็บของได้แล้วนำคืน
เจ้าของ 

 สวัสดีพ่อแม่และ
ช่วยเลี้ยงน้อง 

 เก็บออมเป็นประจำ
และประหยัดเงิน 

 ให้อาหารสัตว์ที่เลี้ยงไว้
และไม่ได้เลี้ยง 

 ไม่พูดโกหกพูดความจริง
ตามท่ีเห็นเหตุการณ์ 

ช่วยพ่อแม่ทำงาน
บ้าน 

 ไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็น 

จัดเก็บที่นอนด้วยตัวเอง
อย่างเป็นระเบียบ 

 จัดตารางเรียนให้ตรงตาม
วันทำการบ้านด้วยตนเอง 

ไหว้ลาพ่อแม่
ผู้ปกครองก่อนออก
จากบ้านไหว้แสดง
ความเคารพต่อพ่อ
แม่ 

 อาบน้ำโดยใช้ฝักบัว
และปดิน้ำขณะถูสบู่
หรือแปรงฟัน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สรุปผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 
  1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2. สรุปผล 
  3. อภิปรายผล 
  4. ขอเสนอแนะ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา 
คาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 
การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง 
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน และระดับชั้นของนักเรียนในปกครอง  
 3.  เพ่ือนำผลการวิจัยและข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 
สรุปผล 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สรุปผลการวิจัยไดด้ังนี้ 
 1. สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง  จำนวน 192   คน (ร้อยละ 92.90 )  มีอายุระหว่าง  31-40  ปี 
จำนวน  145  คน ( ร้อยละ 55.13 )    มีวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 127  คน 
(ร้อยละ  48.29)  มีอาชีพรับราชการ  จำนวน 135  คน (ร้อยละ 51.33)  และมีรายได้ของครอบครัวต่อ
เดือนมากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป จำนวน 128  คน (ร้อยละ 48.67) 
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 2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตาม อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
นักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยด้านด้านการอยู่อย่างพอเพียงมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วม
มากเป็นอันดับหนึ่ง  รองลงมาคือ ด้านความซ่ือสัตย์   ลำดับทีส่ามด้านความกตัญญู   ส่วนด้านที่
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านความรักเมตตา   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้ 
 
 2.1  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ด้านความรักเมตตา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมากจำนวนทุกข้อ 16 ข้อ  และระดับปานกลาง 2 ข้อ  โดยข้อที่ระบุว่า ยิ้มไหว้
ทักทาย พ่อแม่ปู่ย่าตายายเมื่อไปถึงบ้านมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ทานอาหารร่วมกับ
สมาชิกในครอบครวั  ส่วนข้อที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ อธิษฐานภาวนาต่ออำนาจ
ศักดิ์สิทธิ์เมื่อตื่นนอน  
 2.2  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
นักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ด้านความซื่อสัตย์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียนทุกวันมีส่วนร่วมมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ รอรถรับส่งตรง
เวลา (ในกรณีข้ึนรถรับส่ง  ส่วนข้อที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ จัดเก็บที่นอนของตนให้
เรียบร้อย  
 
  2.3 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ด้านความกตัญญู โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุก 8 ข้อ ปานกลาง 1 ข้อ  โดยข้อที่ระบุว่าไหว้
แสดงความเคารพต่อผู้ปกครองเมื่อกลับถึงบ้าน มีส่วนร่วมมากเป็นอันดับหนึ่ง, รองลงมาคือ จัดเก็บที่
นอนให้พ่อแม่ผู้ปกครอง   ไหว้ทักทายพ่อแม่ผู้ปกครองหรือบุคคลที่มารับ ส่วนข้อที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ช่วยจัดเตรียมอาหารเย็นให้พ่อแม่ผู้ปกครอง  
 2.4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
นักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ด้านการอยู่อย่างพอเพียง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ปฏิเสธการพนันทุกชนิด มีส่วนร่วมมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ เป็นกันเองกับ
ทุกคน ไม่เจ้ายศเจ้าอย่าง  ส่วนข้อทีผู่้ปกครองมีส่วนร่วมค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผลิตของเล่นจากวัสดุเหลือ
ใช้หรือจากวัสดุในท้องถิ่น  
  2.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน ตัวแปร ได้แก่ ข้อมูลสถานภาพทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ของครอบครัวต่อเดือน และระดับชั้นที่นักเรียนในความปกครอง
ของท่านกำลังศกึษาอยู่ พบว่า จำนวน  4 ตัวแปร ได้แก่  เพศ   อายุ  อาชีพ  รายได้   ไม่มีส่วนสำคัญ
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ต่อการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียน  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ส่วน  2 ตัว
แปร พบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน  และ  ระดับชั้นเรียนของนักเรียนในปกครองอยู่ในระดับชั้นต่างกัน  
มีส่วนสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
นักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 

อภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
นักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้เป็นเพราะว่า อาจเป็นเพราะการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยกิจกรรม ทีส่่งเสริมเป็นวิถีชีวิต ด้านความรักเมตตา  ความซื่อสัตย์  ความ
กตัญญู  ความพอเพียง  และโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้กครองไดม้ีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนด้วยการเชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน การประชุมผู้ปกครองและ
การสนบั สนุนการศกึษาในดา้นต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจยัของฟอสเตอร์ (Foster, 1993) ศึกษา
ประเภทของผู้ปกครองที่เข้ามีส่วนเกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ผู้ปกครองกับโรงเรียนแยกเปน็ 2 ประเภท คือ
ผู้ปกครองที่เข้ามาในโรงเรียนและอาสาทำงานต่าง ๆ ในโรงเรียนหรือเขา้มามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการประชุมสภาที่ปรึกษาของโรงเรียน ซึ่งผู้ปกครองประเภทนี้จะมีผลต่อนักเรียนในทางออ้ม และ
ผู้ปกครองประเภทที่สองเป็นประเภททีส่่งผลต่อนักเรียนโดยตรงได้แกดผู้ปกครองที่เข้ามามีส่วนร่วม
เกี่ยวขอ้งกบัการเรียนการสอน โดยการช่วยนักเรียนทำการบ้านหรือช่วยทำโครงการให้กับนักเรียน ทัง้นี้
โรงเรียนวัดศรีพโลทัย มีวิสัยทัศน์ในการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งมีส่วน
ในการพฒันาสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพตามหลักสูตรการศึกษา ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จากเหตุผลที่กล่าวมา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้ 

 1.1 ด้านความรักเมตตา พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
ผู้ปกครองได้เล็งเห็นความสำคัญเป็นอันดับแรกในการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยของนักเรียน คือการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม โดยมีความเชื่อมั่นว่าถ้านักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  มีความรัก
เมตตา ก็จะเป็นตัวแปรที่จะยกระดับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดข้ึนกับนักเรียนในด้านอื่น ๆ 
โดยเริ่มจาก  รักตนเอง และรักผู้อ่ืน เสียสละ เห็นอกเห็นใจ มีน้ำใจ แบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่นอย่าง
สุภาพอ่อนโยน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและรู้จักให้อภัย สอดคล้องกับแนวคิดของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2555) คือ ส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ความสามารถในการประกอบ
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อาชีพเพ่ือความมัน่คง สอดคล้องกับแนวคิดของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 (2554) ได้อธิบายถึงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมพืน้ฐาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมใหผู้เรียนมีความตั้งใจจเพยีรพยายามทำหนา้ที่การงานอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ำเสมออดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรคความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญา
แก้ปัญหาจนเกิดผลงานสำเร็จตามความมุ่งหมาย ซ่ึงจะส่งผลให้นักเรียนมีความตั้งใจทำอย่างจริงจัง
ต่อเนื่องในเรื่องที่ควร  ผู้ที่เป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ถ้อถอน กล้าเผชิญอุปสรรครักงานที่ทำ  
ต้ังใจทำหนา้ที่  อย่างจริงจงจากเหตุผลที่กล่าวมา ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านความรักเมตตา โดยภาพรวมจึงอยู่ใน
ระดับ มาก  
   1.2 ด้านความซึ่อสัตย์ พบว่า การมสี่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสรมิ
คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนีเ้ป็นเพราะว่าความซื่อสัตย์สุจริต ความจริงใจ และความตรงไปตรงมา พร้อมด้วยความประพฤติตรง 
ตลอดจนการงดเว้นการโกหก การคดโกง หรือการลักขโมย เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น ความซื่อสัตย์ยัง
หมายถึงความน่าไว้วางใจ ความภักดี ความเป็นธรรมและความบริสุทธิ์ใจอีกด้วยดำรงอยู่ในศิลธรม 
ซื่อตรง จริงใจ ประพฤติชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ไม่คดโกง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เป็นสิ่งที่ผู้ปกครอง
คาดหวังอยากให้เกิดขึ้นกับบุตรหลานของต้นเอง    สอดคล้องกับกลัยา ศรปีาน (2542, หนา้ 31) 
กล่าวว่า ผู้ทีมี่ความซื่อสตัยสุจริตย่อมเป็นที่น่าเชื่อถือของคนทั่วไป และสามารถทำงานร่วมกบัผู้อ่ืนได้
ใคร ๆ ก็อยากคบด้วยไม่ว่า ไปอยู่ที่ใดกจ็ะมีความองอาจกล้าพดู กล้าทำ อย่างเปิดเผย สอดคล้อ้กับ
ประภาศรีสีหอำไพ (2543, หน้า 65-66) ให้ความหมายของความซื่อสัตย์ไว้ว่า ความซื่อสัตย์ 
หมายถึงการประพฤติปฏิบัติิอย่าตรงไปตรงมา ทัง้กายวาจา ใจ ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน  ไม่ทำให้ 
ผู้อื่นเดือดร้อน ยึดหลักแห่งความยุติธรรม ซื่อตรงต่อตนเองและผู้อ่ืน รวมไปถงึสังคมประเทศชาติ 
หนา้ที่การงาน คำมั่นสัญญาแบบแผน กฎหมายที่ถูกต้องดีงาม ประพฤติปฏิบัติอย่างเหมาะสม 
และตรงต่อความเป็นจริง สอดคล้องกับ ดวงเด่น นุเรมรัมย์ (2547)  กล่าวว่า ความซื่อสัตย์หมายถึง 
การประพฤตปิฏิบัติอย่างเหมาะสมและตรงต่อความเป็นจริง ประพฤติปฏิบัตอิย่างตรงไปตรงมา 
ทั้งกายวาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่น ตลอดทัง้ต่อหน้าที่การงานและคำมั่นสัญญา  ความประพฤติ 
ที่ตรงมา  และจริงใจในสิ่งที่ถูกท่ีควรถูกต้องตามทำนองคลองธรรม รวมไปถึงการไม่คดโกง 
หลอกลวง  จากเหตุผลที่กล่าวมา ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ ์ด้านความซื่อสัตย์ โดยภาพรวมจึงอยู่ในระดับมาก  
   1.3 ด้านความกตัญญู พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม
คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การพัฒนาด้านความกตัญญเูคารพ เชื่อฟัง ให้เกียรติบิดามารดาและผู้มีพระคุณ มี
ความนบนอบ ตระหนักในความดีท่ีผู้อื่นมอบให้ตน รู้จักตอบแทนบุญคุณ รู้คุณสถาบันและแผ่นดิน เป็น
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สิ่งจำเป็นที่ผู้ปกครองม่ความต้องการให้บุตรหลานหรือนักเรียนได้เป็นบุคคลที่มีความกตัญญู ซึ่งจะ
กลายเป็นบ่อเกิดของความดีต่อไป  สอดคล้องกับสำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
(กระทรวงวัฒนธรรม, 2537) ที่กล่าวไว้ว่า บิดา มารดา บ้านหรือสถาบันครอบครัว เป็นสถาบันที่สำคัญ
ที่สุดและเป็นแหล่งแรกท่ีทำหน้าที่ปลูกฝังและหล่อหลอมตลอดจนถ่ายทอดลักษณะอันทรงคุณธรรมและ 
จรยิธรรมรวมทั้งเรื่องระเบียบวินัยแก่สมาชิกในครอบครัวทั้งทางตรงโดยการอบรมสั่งสอน และ 
ทางอ้อมซึ่งเด็กจะเฝ้าสังเกตลักษณะและการกระทำต่าง ๆ ของผู้เลี้ยงดูเพ่ือเลียนแบบการกระทำนั้น 
และบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูยังต้องทำหน้าที่ต่อแม้เด็กจะเข้าไปรับการศึกษาอบรมในโรงเรียนระดับ 
ต่างๆ แล้วก็ตาม ซึ่งบทบาทหน้าที่ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ 
ผู้ปกครอง สอดคล้องกับคำกล่าวของสุมน อมรวิวัฒน์ (2546) ที่กล่าวถึงบทบาทครอบครัวต่อการ 
พัฒนาคุณธรรมและวัฒนธรรมเยาวชนว่า 1) การสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในครอบครัว เพื่อ 
การซึมซับลักษณะนิสัยและวิถีดำเนินชีวิต 2) บทบาทการสั่งสอน ฝึกหัดอบรมให้เด็กเรียนรู้และเกิด 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 3) การเป็นแบบอย่างที่เด็กคอยเลียนแบบจนเกิดความเคยชินและปฏิบัติเป็น 
นิสัย 4) การชี้นำจูงใจ ให้กำลังใจ ให้โอกาสเด็กได้พัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านจิตใจ และสุนทรียภาพ 5) 
การว่ากล่าวตักเตือนและห้ามปราม เมื่อเด็กมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์โดยชี้แจงแสดงเหตุผล 6) 
การแก้ไขปัญหาทางคุณธรรมและวัฒนธรรม เมื่อเด็กทำผิดด้วยวิธีที่เหมาะกับวัยและมีหลักการ และ 
สอดคล้องกับคำกล่าวของ วิริยะ ดุสิตพงศ์ (2547) ที่กล่าวถึงหน้าที่ของพ่อแม่ท่ีดี 5 ประการได้แก่ 
สอนลูกเว้นจากทำความชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี ให้การศึกษาเล่าเรียน ช่วยหาคู่ครองที่เหมาะสมให้ 
และมอบทรัพย์สมบัติให้  จากเหตุผลที่กล่าวมา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ด้านความกตัญญู โดยภาพรวมจึงอยู่ใน
ระดับ มาก 
  1.4 ด้านการอยู่อย่างพอเพียง พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า การส่งเสริมการอยู่อย่างพอเพียง ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ในการขับเคลื่อนพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนที่หลากหลาย เช่น การส่งเสริมให้ตักให้พออ่ิม ทานขา้วให้หมดจาน 
เศษอาหารเป็นศูนย์ และหลาย ๆ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักของปรัชญาเศรษกิจพอเพียง เพือ่ส่งเสริม
ให้นักเรยีนเป็นคนดี มีเหตุผล  พอใจในสิ่งที่ตนเป็นและประหยัดอดออม มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย 
รอบคอบ และมีความสุข  สอดคล้องกับ  ศรินยา ชัยเพียรเจริญกิจ (2550, หนา้ 14)  กล่าวว่า การ
ประหยัด  หมายถึงการรู้จักออม ทรัพยสินเวลา ทรัพยากร ทั้งส่วนตนและสังคมรู้จักประมาณตนใน
การใชปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตตามความจำเป็นใหเ้กดิประโยชน์และคุ้มคา่ที่สุดรวมทั้งการรูจ้ัก
ดำรงชีวิตใหเ้หมาะสมกับสภาพฐานะความเป็นอยู่ส่วนตนและสังคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน (2550, หน้า 24)  ได้ใหค้ำอธิบายไว้ว่า  ประหยัด  หมายถึงการทีน่ักเรียนใช้ทรัพยสินและ
สิ่งของ ทั้งของตนเองและส่วนรวมอย่างคุ้มค่าตามความจำเป็น เลือกซื้อสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่จำเป็น และ
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รู้จกัเกบ็ออม รวมถึงการรู้จักแบ่งเวลาและใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด จากเหตุผลที่กล่าวมา การมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ ด้านความพอเพียง โดยภาพรวมจึงอยู่ในระดับ มาก 

 
2. ผลการทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาระดับชั้น 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 2.1  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จำแนกตามเพศ โดยใช้ t-test  พบว่า ผูป้กครองมี
สว่นร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ไม่
แตกตา่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงไม่เป็นตามสมมติฐานที่กำหนด
หว้  ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียน เป็นสิ่งที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต้องให้การพัฒนาคุณธรรม ซ่ึงจะส่งผลการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะด้านต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งมากขึ้น 
บิดา มารดา บ้านหรือสถาบันครอบครัว เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดและเป็นแหล่งแรกที่ทำหน้าที่ปลูกฝัง
และหล่อหลอมตลอดจนถ่ายทอดลักษณะอันทรงคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งเรื่องระเบียบวินัยแก่
สมาชิกในครอบครัวทั้งทางตรงโดยการอบรมสั่งสอน และทางอ้อมซึ่งเด็กจะเฝ้าสังเกตลักษณะและการ
กระทำต่าง ๆ ของผู้เลี้ยงดูเพ่ือเลียนแบบการกระทำนั้น  และบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูยังต้องทำหน้าที่ต่อ
แม้เด็กจะเข้าไปรับการศึกษาอบรมในโรงเรียนระดับ ต่างๆ แล้วก็ตาม ซึ่งบทบาทหน้าที่ในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้ปกครอง ผู้ปกครองไมว่่า เพศชายหรือเพศหญิงต้อง
ออกไปทำงานนอกบา้นเพ่ือหารายไดม้าเลี้ยงครอบครัวจึงทำใหผู้ปกครองทั้งเพศชายและเพศหญิงมีสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เจตคติการแสดงออกด้านการมีส่วนร่วมได้ไม่แตกต่างซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วจิิต นิ่มนวล (2547, หน้า86)  กล่าวว่า บทบาทของผู้ปกครองทัง้เพศชายและเพศหญิง
ในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนมิใช่หนา้ที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผู้ปกครองทั้งเพศชายและเพศหญิง สามารถมี
สิทธิและเสรีภาพในการอบรมเลี้ยงดูใหนักเรียนเป็นคนดีสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชัรินทร์สวนใต้
(2552, หน้า 82) ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยองเขต 1 พบว่าเมื่อจำแนกตาม
เพศการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองทัง้เพศชายและเพศหญิงในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขอนักเรียน
นั้น ไม่แตกต่างกัน  และสอดคลอ้งกบั งานวิจัยของ จีรนนั ท์ฮงักาสี(2551, หน้า 137) ศึกษาการมีส่วน
ร่วมของ ผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนครเขต 1 พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนทีม่ีเพศ อายุ และวุฒิ 
การศึกษาแตกต่างกัน   มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนศิริราษฎร์วทิยาคารไม่
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แตกต่างกัน จากเหตุผลที่กล่าวมา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
 2.2  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จำแนกตามอายุโดยใช้ One-way ANOVA พบว่า 
ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ไม่ต่างกัน ดังนั้นผลการศึกษาจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ที่ระดับ 
.05 อย่างมีนัยสำคัญทั้งนี้เป็นเพราะว่า เนื่องมาจากสภาพแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรมใน 
การเลี้ยงดูไม่แตกต่างกันจึงทำให้ผู้ปกกครองมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ มณีวรรณ โสรถาวร (2554, หน้า 67) ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านตูม (นพค. 15 กรป.กลางอุปถัมภ์) อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะ
เกษ พบวว่าผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของจีรนันท์ ฮังกาส ี(2551, หน้า 137) ศึกษาการ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา
คาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนครเขต 1 พบว่าผู้ปกครองนักเรียนที่มีเพศอายุและวฒุการศึกษา
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนศิริราษฎร์วทิยาคารไม่แตกต่างกัน 
จากเหตุผลที่กล่าวมา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ไม่
เป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนดไว้ 
 
 2.3  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จำแนกตามระดับการศึกษา 4  กลุ่ม  ได้แก่  ต่ำกว่า
ปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท และสูงกว่าปริญญาโท  โดยใช้  One-way ANOVA พบว่า  
ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ต่างกัน ดังนั้นผลการศึกษาจึงเป็นไปตามสมมติฐาน ที่
ระดับ .05 อย่างมีนัยสำคัญ  ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญ ของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ 
นักเรียน มีความต้ังใจให้นักเรียนมีวุฒิการศึกษาท่ีสูงกว่าตน เพื่อจะได้ประกอบอาชีพและมีรายได้ 
เลียงดูครอบครัวในอนาคต ซ่ึงต่างจากผู้ปกครองที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี อาจไม่ค่อย 
มีความรู้ ความเข้าใจและไม่มีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูนักเรียน จึงส่งผลให้ผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษา 
ต่างกัน มีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญ ทางสถิติซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  กิจพัฒน์  ยศชาติ  (2556)   การมีส่วนร่วมของ 
ผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนปากช่องพิทยาคม สังกัดองค์การ 
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บริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา พบว่าผู้ปกกครองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีส่วนร่วม 
ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกัน  จากเหตุผลที่กล่าวมา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงแตกต่างกันอย่างมี
นยัสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนดไว้ 
 
  2.4  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ผู้ปกครองที่มีอาชีพแตกต่างกัน 7 กลุ่ม  ได้แก่ 
รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัว พนักงานบริษัทเอกชน เกษตรกร แม่บ้านและอ่ืน ๆ  โดย
ใช้ One-way ANOVA พบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริม
คุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์สไม่ต่างกัน ดังนั้นผลการศึกษา
จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  ทั้งนี้เป็นเพราะว่าอาชีพของผู้ปกครองนั้น ส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับราชการ 
ทำงานอยู่ใกล้บ้าน และมี่เวลาอยู่กับเรียนให้การอบรมเลี้ยงดูประกอบกบั ทางโรงเรียนมีกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมใหผู้้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคณะธรรมจริยธรรมของนักเรียน รวมทั้งชุมชน 
มีการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและประเพณที้องถิ่น ทำใหผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วม 
ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับวิจัยของ  กิจพัฒน   ยศชาติ
(2556) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนปากช่อง
พิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพแตกต่างกัน จะมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนไมแ่ตกตา่งกัน   จากเหตุผลที่กล่าวมา การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงไม่
แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนดไว้ 
 
 2.5  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จำแนกตามรายได้ของครอบครัวต่อเดือน 3 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) ต่ำกว่า 20,000 บาท 2) 20,000–30,000 บาท และ 3) 30,001 บาทขึ้นไป  โดยใช้ One-way 
ANOVA พบว่าผู้ปกครองที่มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ
จัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ไม่ต่างกัน ดังนั้น ผลการศึกษา
จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนด  ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้ปกครองส่วนใหญมีรายได้ 30,001 บาทข้ึนไป  
จะมีความพร้อมในการพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้บุตรหลานได้แสดงออกซี่ง
พฤติกรรมที่เชิงประจักษ์ในลักษณะอันพึงประสงค์ และผู้ปกครองทุกคน ไม่ว่าจะมีรายได้น้อยหรือมากมี
ความคาดหวังให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิจพัฒน์  ยศชาติ  (2556)   
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนปากช่องพิทยาคม 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่าผู้ปกกครองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมี
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ส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแตกต่างกัน  จากเหตุผลที่กล่าวมา การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนดไว้ จากเหตุผลที่กล่าว
มา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงไม่ต่างกัน ดังนั้น ผลการศึกษาจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนด 
 
 2.6  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จำแนกตามระดับชั้นที่นักเรียนกำลังศึกษา 9 กลุ่ม  
ได้แก่ 1) ประถมศึกษาปีที่ 1  2)  ประถมศึกษาปีที่ 2 3) ประถมศึกษาปีที่ 3  4) ประถมศึกษา ปีที่ 4  
5) ประถมศึกษาปีที่ 5 6) ประถมศึกษาปีที่ 6 7)  มัธยมศึกษาปีที่  1 8)  มัธยมศึกษาปีที่ 2  9)  
มัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้ One-way ANOVA พบว่า  ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในระดับชั้นที่
ต่างกัน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น ผลการศึกษาจึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  เป็นช่วงวัยที่ผู้ปกครองต้องดูแล
เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดมากกว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1-3  ซึ่งเป็นเด็ก
โต เพราะเด็กเล็กในวัยนี้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางสติปัญญา  จิตใจ  สังคม  เป็นวัยแห่ง
การเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ถ้าเด็ได้รับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้อย่าง
ราบรื่นเด็กวัยนี้จะมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  ดังนั้นผู้ปครองจึงพยายามปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ตั้งแตย่ังเล็กจะดีกว่าการปลูกฝังเมื่อโตแล้ว  สอดคล้องกับงานวิจยัของ พรรินทร์  สวนใต้ (2552) ที่
ศึกษาการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่างเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรยน
โรงเรียนบ้านหนองบอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1  จำแนกตามระดับชั้น  พบว่า
ในด้านสุขภาพ  ด้านความสะอาด และด้านความีน้ำใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .05  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  จุรีรัตน์  บุตรบุญชู (2556)  ได้ศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรยนโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1 จำแนกตามระดับชั้นพบว่าผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาและ
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติตที่ระดับ .05   จากเหตุผลที่กล่าวมา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จึงแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ขอเสนอแนะ 
 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์สรุปผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 

1.1 จากผลการวิจัย พบวา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัต 
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ด้านความรักเมตตา ข้อที่ระบุว่า  อธิษฐาน
ภาวนาต่ออำนาจศักดิ์สิทธิ์เมื่อตื่นนอน  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนควรมี
การส่งเสริม ประชุมผู้ปกครองเพ่ือขอความร่วมมือในการส่งเสริมนักเรียนให้ปฏิบัติกจิวัตรประจำวันเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม 
 

1.2  จากผลการวิจัย พบวา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัต 
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ด้านความซื่อสัตย์ ข้อที่ระบุว่า จัดเก็บท่ีนอน
ของตนให้เรียบร้อยมีความพึงพอใจน้อยที่สุด  ผู้บริหารโรงเรียนควรหาแนวทางในการสนับสนุนกระตุ้น
นักเรียนเพิ่มเติมที่โรงเรียนในการฝึกให้นักเรียนจัดเกบ็ที่นอนของตนเองให้เรียบเมื่อตื่นนอน 

1.3 จากผลการวิจัย พบวา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัต 
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ด้านความกตัญญู ข้อที่ระบุว่า ช่วยจัดเตรียม
อาหารเย็นให้พ่อแม่ผู้ปกครอง  มีคะแนนน้อย  ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนควรหาวิธีการให้ความรู้ความ
เข้าใจทัง้นักเรียนและผู้ปกครองในการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมอาหารเพื่อ
รบัประทานร่วมกับครอบครัว 

 1.4  จากผลการวิจัย พบวา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ด้านการอยู่อย่างพอเพียง ข้อที่ระบุว่า  คือ ผลิต
ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้หรือจากวัสดุในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด ดังนั้น ควรมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือประกวดการส่งเสริมให้นักเรยีนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการผลิตของเล่นจากวัสดุเหลือ
ใช้หรือวัสดุในท้องถิ่นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการอยู่อย่างพอเพียง 

 1.5  จากผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จำแนกตาม เพศ  อายุ  อาชีพ และ
รายได้ของผู้ปกครอง  โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ดังนั้น 
ผู้บริหารโรงเรียนสามารถใช้เทคนิควิธีการที่มีความเหมาะสมเพ่ือเชิญชวนให้ผู้ปกครองมาการมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เพ่ิมมากข้ึน 

 1.6  จากผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์จำแนกตาม วุฒิการศึกษา  โดยภาพรวม 
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พบว่า แตกตา่งกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนควรใช้เทคนิควิธีการที่
แตกต่างกันเพ่ือเชิญชวนผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนักเรียน
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ที่ต่างกัน    

 
  2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  การวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการภายใตขอบเขตที่ผูวิจัยไดกําหนดไว ดังนั้น ผูวิจัยจึงได 
นาํเสนอแนวทางบางประการที่จะเปนประโยชนสําหรับการวิจัยในครั้งตอไปเพ่ือพัฒนานักเรียนและ
โรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 2.1  ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
  2.2  ควรศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนต่อการพัฒนาคุณธรรม
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
  2.3  ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ของนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
 2.4  ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมสของของผู้ปกครองเพ่ือนำข้อมูลที่
ได้มาใช้ร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งอาจจะได้ข้อค้นพบที่เจาะลึกในแต่ละประเด็นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เพ่ือการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนมาก
ยิ่งขึ้นเช่นกัน 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
 

เรื่อง    การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
นักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง   โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้และกาเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง          ที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับ 

   ตัวท่านมากที่สุด 

1.  เพศ 
     1)  ชาย           2) หญิง 

2.  อายุ __________  ป ี
 

3.  ระดับการศึกษา 
      1)  ต่ำกว่าปริญญาตรี         2)  ระดับปริญญาตรี   

     3)  ระดับปริญญาโท         4)  สูงกว่าปริญญาโท 
 

4.  อาชีพของผู้ปกครอง 
      1)  รับราชการ        2)  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
      3)  ธุรกิจส่วนตวั        4)  พนักงานบริษัทเอกชน 
      5)  เกษตรกร        6)  แม่บ้าน 
      7)  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)___________________________________ 

5.  รายได้ของครอบครัวต่อเดือน 
     1)  ต่ำกว่า 20,000  บาท       2)  20,000 – 30,000  บาท 

      3)  30,001 บาทข้ึนไป 
 

6.  นักเรียนในความปกครองของท่านกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ________________ 
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ตอนที่ 2   การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
   นักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  

 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย✓ลงในช่องทีต่รงกับความรู้สึกที่แท้จริงของท่าน 

 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 
รักเมตตา 
รักเมตตาที่บ้านตอนเช้า 
1. อธิษฐานภาวนาต่ออำนาจศักดิ์สิทธิ์เมื่อตื่นนอน      
2. จัดเก็บที่นอนด้วยตัวเองอย่างเป็นระเบียบ      
3. กล่าวคำทักทาย สวัสดีพ่อแม่ผู้ปกครองเมื่อ   ตื่นนอน      
4. ดูแลร่างกายและสุขภาพของตน เช่น ออกกำลังกาย อาบน้ำชำระ
ร่างกาย เป็นต้น 

     

5. ช่วยทำงานบ้าน เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน      
6. รดน้ำต้นไม้ พืชผักสวนครัว ให้อาหารสัตว์   เป็นต้น      
รักเมตตาที่บ้านตอนเช้า 
7. ตักอาหาร น้ำ ให้สมาชิกในครอบครัว เช่น บิดามารดา ปู่ยาตายาย 
เป็นต้น 

     

8. รับประทานอาหารเช้าให้หมดจาน      
9. เก็บโต๊ะอาหาร ล้างจานหลังรับประทานอาหาร      
10. ไหว้ กล่าวคำอำลาพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนออกจากบ้าน      
รักเมตตาที่บ้านตอนเย็น 
11. ยิ้มไหว้ทักทาย พ่อแม่ปู่ย่าตายายเมื่อไปถึงบ้าน      
12. ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านด้วยความเอาใจใส่      
13. ช่วยพ่อแม่จัดเตรียมอาหารสำหรับสมาชิกในครอบครัว      
14. ทานอาหารร่วมกับสมาชิกในครอบครัว      
15. พูดคุยกับสมาชิกในบ้าน หรือ ชมรายการโทรทัศน์ด้วยกัน      
16. อธิษฐานภาวนา แผ่เมตตาก่อนเข้านอน      
17. ใหอ้ภัยแก่บุคคลที่ทำผิดต่อเรา      
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 
18. อ่อนน้อมถ่อมตนรับคำสั่งสอนของผู้ใหญ่และปฏิบัติตาม      
2. ซื่อสัตย ์(Honest / Integrity) 
1. ตื่นนอนตรงเวลา      
2. จัดเก็บที่นอนของตนให้เรียบร้อย      
3. จัดตารางเรียนให้ตรงตามวัน      
4. แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียนทุกวัน      
5. รอรถรับส่งตรงเวลา (ในกรณีข้ึนรถรบัส่ง)      
6. มาโรงเรียนทันเวลา      
7. นำจดหมายจากโรงเรียนส่งให้ถึงมือผู้ปกครองและแจ้งผู้ปกครองตาม
ความเป็นจริง 

     

8. ทำการบ้านด้วยตัวเอง      
9. ทำงานบ้านและแบ่งเบาภาระพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ      
10.เขา้นอนตรงเวลา      
3.กตัญญู (Gratitude) 
กตัญญูท่ีบ้านตอนเช้า 
1. ยิ้มไหว้ทักทายพ่อแม่ผู้ปกครอง      
2. จดัเก็บท่ีนอนให้พ่อแม่ผู้ปกครอง      
3. ช่วยจดัเตรียมอาหารให้พ่อแม่ผู้ปกครอง      
4. ไหว้ลาพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนออกจากบ้าน      
5. ไหว้ทักทายพ่อแม่ผู้ปกครองหรือบุคคลที่มารับ      
6. ไหว้แสดงความเคารพต่อผู้ปกครองเมื่อกลับถึงบ้าน      
7. ช่วยงานพ่อแม่ผู้ปกครองเท่าท่ีสามารถทำได้      
8. ช่วยจัดเตรียมอาหารเย็นให้พ่อแม่ผู้ปกครอง      
9. สนทนาถามสารทุกข์สุกดิบพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนเข้านอน      
4. อยู่อย่างพอเพียง / เรียบง่าย (Sufficiency / Simplicity) 
1. พักอาศัยในบ้านที่ประหยัดพลังงาน      
2. เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแทนใช้พัดลม หรือใช้พัดลมแทน
เครื่องปรับอากาศ ถ้าจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศให้ตั้งอุณหภูมิไม่
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมคุณธรรมตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกนักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

ระดับการมีส่วนร่วม 
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ี่สุด
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น้อ
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ต่ำกว่า 25 องศา 
3. อาบน้ำโดยใช้ฝักบัว โดยปิดน้ำในขณะ    ถูสบู่หรือสระผม       
4. ใช้ยาสีฟันให้หมดหลอด      
5. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาไม่แพง      
6. เก็บออมเงินอย่างสม่ำเสมอ      
7. ถนอมอาหารไว้รับประทาน      
8. ใช้ของใช้ส่วนตัวอย่างประหยัดคุ้มค่า      
9. ใช้กระดาษครบสองหน้า (หรือมากกว่า)      
10. ใช้ดินสอให้หมดแท่ง ปากกาให้หมดด้าม       
11. ผลิตของเล่นจากวัสดุเหลือใช้หรือจากวัสดุในท้องถิ่น      
12. ใช้สิ่งของที่ผลิตในประเทศหรือท้องถิ่น ปฏิเสธสินค้าต่างประเทศท่ีมี
ราคาแพง 

     

13. ปิดไฟและพัดลมเมื่อไม่ใช้      
14. ตักอาหารแต่พออ่ิมและทานให้หมดจาน      
15. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน      
16. ปฏิเสธการพนันทุกชนิด      
17. รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเสมอ      
18. กล่าวคำขอโทษเมื่อทำผิด      
19. ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ไหว้คนอ่ืน
ก่อนเสมอ 

     

20. ให้บริการคนอ่ืนอยู่เสมอ      
21. กินอยู่อย่างง่ายๆ ไม่ติดหรู      
22. เป็นกันเองกับทุกคน ไม่เจ้ายศเจ้าอย่าง      
23. แบ่งปันแก่คนอ่ืนเสมอ ไม่สะสมเกินจำเป็น      
24. ร่วมกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมไทย      
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ตอนที่ 3   แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อแสดงความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะ 

1.  ด้านความรักเมตตา 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

2.  ด้านความซ่ือสัตย์ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

3.  ด้านความกตัญญู 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

4.  ด้านการอยู่อย่างพอเพียง 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
ขอขอบพระคุณท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วน 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 

นายสมบัติ   พิมพ์จันทร์  
 
ด้านการศึกษา 

ปริญญาตรี  การศึกษาคุรุศาสตร์บัณฑิต สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุรินทร์ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)  สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 
 
ตำแหน่งและประวัติการทำงาน 
 16 พ.ค.  2536- 30 พ.ค. 2538 ตำแหน่งครู (วิชาคอมพิวเตอร์) โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 

1 มิ.ย. 2538  - 15 พ.ค. 2542 ครูผู้สอน (วิชาคอมพิวเตอร์) โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
16 พ.ค. 2542 - 15 พ.ค. 2547 ครู /ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์   
16 พ.ค. 2547 - 15 พ.ค. 2552 ครู / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์    
16 พ.ค. 2552 - 15 พ.ค. 2561 คร ู/ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 
16 พ.ค. 2561 - 30 ปัจจุบัน ครู / รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาและบุคลากร

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 
 
เกียรติคุณและผลงานที่ภาคภูมิใจ 
 “ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่ / หน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี ๒๕๕๒  กลุ่มสาระการเรยีนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี” สำนักงานคุรุสภา 

ได้รับรางวัล OPEC AWARD ๒๐๑๓ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร 
จากสำนักงานคุรุสภา 

“การคัดเลือกเป็นผู้บริหาระเอกชนดีเด่น” Opec administrator  arward ๒๐๑๗  งานวัน
สัปดาห์เอกชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.กาฬสินธุ์ 
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รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ระดับเงิน 

ได้รับรางวัลครูดีศรีสังฆมณฑลนครราชสีมา “งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนในเครือ 
สังฆมณฑลนครราชสีมา ปีการศึกษา ๒๕๖๐” 

เกียรติบัตร “เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ   
อุตสาหะ และได้รับการคัดเลือกรับ “รางวัล ๑๐๐ ปี ครูดีศรีเอกชน” ระดับเงิน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่
ประจักษ์ชัด จากกระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๑   
 
 


