
การผลิตซํา้ทุนทางวัฒนธรรม: กรณีศกึษา   
โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ดวงพร  คงพกุิล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาตามหลักสูตร 
วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ  (เทคโนโลยีการบริหาร) 

คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

2555 





บทคัดย่อ 
 

ช่ือวิทยานิพนธ์  การผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรม: กรณีศกึษา  
โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์  

ช่ือผู้เขียน  นางสาวดวงพร  คงพิกลุ 
ช่ือปริญญา  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เทคโนโลยีการบริหาร) 
ปีการศึกษา  2555 
 
 
 

การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการสัง่สมสืบทอดวฒันธรรมองค์การของโรงเรียน
พระหฤทยัคอนแวนต์ โดยใช้แนวคิดทนุทางวฒันธรรมของ Pierre Bourdieu ศกึษาการสัง่สมทนุ
ทางวฒันธรรม 3 ระดบั คือ ทุนท่ีอยู่ในตวัตน ทุนท่ีอยู่ในวตัถุ และทุนท่ีอยู่ในรูปสถาบนั จากนัน้
วิเคราะห์กระบวนการผลิตและผลิตซํา้ทางวฒันธรรมตามแนวคิดของ Raymond Williams กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีคื้อ บุคลากรในโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จํานวน 19 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสมัภาษณ์แบบปลายเปิดและไม่ชีนํ้า และแบบ
บนัทึกการสงัเกต วิธีท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูคือ วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก การสมัภาษณ์ทาง
โทรศัพท์และการสนทนากลุ่ม การศึกษาเอกสารของโรงเรียน และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม  
หลงัจากนัน้ ผู้วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และ
เขียนผลการศกึษา  

ผลการศกึษาพบว่า ในการผลิตซํา้ทนุทางวฒันธรรมผู้บริหารมีบทบาทสําคญัในการผลิต
ทนุทางวฒันธรรมของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวคิด ความเช่ือและคา่นิยม
สําหรับเป็นแนวทางปฏิบตัิของบคุลากรในโรงเรียน ผู้บริหารเผยแพร่ทนุทางวฒันธรรมให้บคุลากร
รับรู้ผ่านทางวิธีการอบรมพฒันา การจดักิจกรรมในโรงเรียน การประชุมและสมัมนา การตกแต่ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียน การผลิตวตัถสุิ่งของ การนําโรงเรียนเข้ารับการประเมิน
คณุภาพ ประกวดและแข่งขนัชิงรางวลั อีกทัง้การปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่าง ในขณะท่ีบุคลากร  
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โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์มีความเข้าใจและให้ความสําคญัต่อทนุทางวฒันธรรม ของโรงเรียน
ค่อนข้างแตกต่างจากแนวคิดท่ีผู้ บริหารกําหนด นอกจากนี  ้ในโรงเรียนมีการผลิตซํา้ทุนทาง
วัฒนธรรมอย่างเป็นทางการโดยการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและการผลิตซํา้ผ่านส่ือ   
อิเล็กทรอนิกส์เช่น เว็บไซต์และเครือข่ายสงัคมออนไลน์มากท่ีสดุ รองลงมาคือ วิทยกุระจายเสียง 
การผลิตอลับัม้เพลงบนัทึกในเทปคาสเซ็ทท์หรือซีดี และการเผยแพร่ข่าวของโรงเรียนทางโทรทศัน์  
สว่นวิธีการบอกเลา่มกัใช้ในการผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรมอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

ผลการศึกษาการผลิตซํา้ทุนทางวฒันธรรมพบจดุเด่นของทุนทางวฒันธรรมของโรงเรียน
พระหฤทัยคอนแวนต์ใน 3 ระดบั ดงันี ้1) ทุนท่ีมีอยู่ในตวัตน บุคลากรในโรงเรียนสามารถจดจํา
ปรัชญาและคําขวญัของโรงเรียนได้ รวมไปถึงนําไปใช้เป็นคา่นิยมหลกัสําหรับปฏิบตัิเม่ืออยู่ร่วมกนั
ในโรงเรียน การแสดงออกของทุนท่ีอยู่ในตวัตนท่ีเด่นชดัของบุคลากรโรงเรียนนีคื้อ บุคลากรส่วน
ใหญ่มีความสัมพันธ์ท่ีดี ให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันแบบพ่ี-น้อง โรงเรียนให้
ความสําคญักบัการให้ความรู้ด้านวิชาการร่วมกบัการปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมด้วยการนําความ
เช่ือทางศาสนามาใช้เป็นแนวทางการอบรมบคุลากรทกุระดบัในโรงเรียน 2) ทนุท่ีอยู่ในวตัถ ุอาคาร
สถานท่ีภายในโรงเรียนมีความสวยงาม สะอาด ร่มร่ืน สมกบัเป็นสถานศกึษา เน้นการแสดงตวัว่า
เป็นโรงเรียนคาทอลิกและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ มีการนําเสนอเนือ้หาสาระความรู้ด้าน
วิชาการและคณุธรรมจริยธรรมแทบทกุจดุในโรงเรียน 3) ทนุท่ีอยู่ในรูปสถาบนั บคุลากรส่วนใหญ่
ภาคภูมิใจท่ีโรงเรียนได้รับรางวลัพระราชทานจากสถาบนัพระมหากษัตริย์ โรงเรียนสนบัสนุนให้
บุคลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน ส่งเสริมการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง และส่งบุคลากรเข้าประกวดและแข่งขันทักษะความรู้
ความสามารถเสมอ 

ในการผลิตซํา้ทนุทางวฒันธรรมของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์พบปัญหาอปุสรรค คือ 
1) บุคลากรเข้าใจความหมายทุนทางวฒันธรรมของโรงเรียนแตกต่างกัน 2) บุคลากรบางส่วนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนน้อย 3) โรงเรียนยงัไม่มี
การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อโรงเรียนด้านการทํางาน ด้านค่าตอบแทนและ
สวสัดกิาร อีกทัง้ด้านการจดัการเรียนการสอน 

ผลการศกึษาได้นําไปสู่การนําเสนอแนวทางพฒันาการผลิตซํา้ทนุทางวฒันธรรมเพ่ือเป็น
ประโยชน์ให้กบัโรงเรียนและนําเสนอแนวทางสําหรับพฒันาการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
 



ABSTRACT 
 

Title of Thesis  The Cultural Capital Reproduction: A Case Study of 
Praharuthai Convent School 

Author   Miss Duangporn Kongpikul 
Degree   Master of Science (Administration Technology) 
Year   2012 
 
 
 
 The Objective of this research is to study the accumulation and maintenance of 
culture of Praharuthai Convent School to identify problems and challenges in 
implementation. The research applies Pierre Bourdieu’s model which builds the concept 
of cultural capital in three categories: embodied form, objectified form, and 
institutionalized state to study accumulation of culture, thereafter analyzed cultural 
capital reproduction with Raymond Williams’s model which presents the procedure of 
cultural production and reproduction. The research draws the study sample of 19 
Praharuthai Convent School’s key informants. The data were gathered through in-depth 
interview, telephone interview, focus groups interview, documentary analysis and 
observation and then analyzed all data with content analysis. 
 The result of this study reveals that the school administrators have influenced 
cultural production through guided beliefs and shared values to personnel in school. 
The administrators reerected cultural capital among personnel by organizing training 
program, school‘s activities, meeting and seminars, school decoration, cultural objects 
production, school assurance, contest and competition for prizes, and behaved as role 
model. The study also focused that personnel understood the embodied form and 
objectified form of cultural capital rather differently from establishment. Moreover the
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school officially reproduced cultural capital in most part of the literature and electronic 
media for instance website and social network. The next most reproduced cultural 
capital were school’s radio program, school’s music production, broadcasting on 
television and informal narrative in order. 
 The dominant representations of the cultural capital of Phraharuthai Convent 
School in each categories can be illustrated as follows in the aspect of embodied form, 
Personnel acknowledge slogan and lead up to implementation. Mostly personnel have 
friendly relations, respect each other and live in brotherhood. Furthermore the school 
emphasizes academic and moral cultivation in personnel reactions. The administrators 
instruct personnel’s religious beliefs. In the aspect of objectified form, They include 
beautiful, clean, and green environment school buildings, emphasizing Catholic identity 
and learning atmosphere with stress on academic and moral matter. In the aspect of 
institutionalized state, most personnel feel honour that the school received prizes from 
majestic and royal institutions. The school has continuously cooperated with others 
related organizations to school management and quality warranty, support personnel 
and organization to participate in school activities, promote school for quality 
evaluations and send personnel to join the knowledge and skills contests. 
 Besides, The cultural capital reproduction of Praharuthai Convent School also 
faced some obstacles that include: 1) Different understanding between personnel 
regarding the meaning of cultural capital, 2) Some personnel less participated in school 
activities and provided less opinions, 3) The school still didn’t pay attention to evaluate 
personnel’s satisfaction on school’s system, welfare and benefits, and educational 
programs. 
 The result of this study has suggested a development direction of the cultural 
capital reproduction for the school improvement and offered a guideline of other 
research. 



กติตกิรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์เร่ือง การผลิตซํา้ทนุทางวฒันธรรม: กรณีศกึษาโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 
สําเร็จลลุว่งได้  เน่ืองมาจากผู้ เขียนได้รับความช่วยเหลือและกําลงัใจจากบคุคลหลายท่าน ผู้ เขียน
ขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ กงัสนนัท์ ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ผู้
ควบคมุวิทยานิพนธ์ ท่ีได้กรุณาสละเวลาให้คําปรึกษา ข้อชีแ้นะ ข้อแนะนํา และข้อคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการทําวิทยานิพนธ์ในทุกขัน้ตอน ตลอดจนเปิดมุมมองใหม่เก่ียวกับแนวคิดท่ีใช้ใน
การศกึษาวฒันธรรมองค์การ ซึง่เป็นแรงบนัดาลใจแก่ผู้ เขียนในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์เลม่นีจ้น
สําเร็จ ขอขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบตัิ  กุสมุาวลี และ ดร. ชวาลา เวชยนัต์ ท่ีได้
กรุณาให้คําแนะนํา รวมทัง้กรุณาพิจารณาและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ถกูต้องสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

ขอขอบพระคณุ คณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีได้ถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้ เขียน และขอขอบพระคณุเจ้าหน้าท่ีของคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์ทุกท่านท่ีได้ให้
ความช่วยเหลือในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องจนวิทยานิพนธ์เล่มนีเ้สร็จสมบูรณ์ อีกทัง้ขอขอบคณุเพ่ือนร่วม
สถาบนัทกุคนสําหรับกําลงัใจและความช่วยเหลือท่ีมีให้กบัผู้ เขียนเสมอมา 

ขอขอบพระคณุสมาชิกในคณะภคินีพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ทกุท่านท่ีได้
อปุการะผู้ เขียนทัง้ด้านการทํางานและการศึกษา และขอขอบพระคณุคณะผู้บริหารและบุคลากร
โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ทกุท่านท่ีได้สละเวลาให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาครัง้นี ้

ขอขอบพระคณุ พระปลดัประสิทธ์ิ ถิรจิตโต (คณุประสิทธ์ิ คงพิกุล) และคณุเพลินจนัทร์ 
หวัใจ ผู้ซึง่เป็นบิดามารดาของผู้ เขียน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวทกุท่านท่ีเป็นกําลงัใจท่ีสําคญัยิ่ง
ของผู้ เขียนบนเส้นทางการศกึษาตลอดมา ท้ายสดุผู้ เขียนขอมอบความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ์
เลม่นีแ้ดด่วงพระหฤทยัของพระเยซเูจ้า สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิท่ีผู้ เขียนเคารพนบัถือ ด้วยความตระหนกัเสมอ
วา่ “ข้าพเจ้าทําทกุสิง่ได้ในพระองค์ ผู้ประทานพละกําลงัแก่ข้าพเจ้า” (ฟป.  4: 13) 
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บทที่  1 
 

บทนํา 
 

1.1  ที่มาและความสาํคัญของปัญหา 
  

ปัจจุบนัองค์การภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงองค์การไม่แสวงหากําไรกําลงัเผชิญกบัการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว อนัเป็นผล
มาจากการดําเนินธุรกิจในยคุโลกาภิวตัน์ท่ีองค์การทุกภาคส่วนพยายามเช่ือมโยงระบบพาณิชย์ 
ระบบการเมืองการปกครอง และระบบสนบัสนนุธุรกิจเข้าด้วยกนั เพ่ือสร้างผลประโยชน์ให้กบัการ
จัดการทรัพยากรขององค์การมากท่ีสุด ดังจะเห็นได้จากการเติบโตของธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ เน่ืองมาจากการรวมกลุ่มเป็นสมาชิกและกําหนดกฎหมายลดการกีดกนัทางการค้า การ
เช่ือมความสมัพนัธ์ของนานาชาติเพ่ือกําหนดข้อตกลงด้านการเมืองและด้านความมัน่คงร่วมกัน 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีทําให้การแลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารสามารถทําได้สะดวกรวดเร็ว จน
นําไปสู่การเคล่ือนย้ายเงินทุนและแรงงานเพ่ือขยายธุรกิจระดับโลกอย่างกว้างขวาง (Clegg, 
Kornberger and Pitsis, 2008: 378) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการดําเนินธุรกิจเหลา่นี ้
สะท้อนถึงสถานการณ์การดําเนินธุรกิจในยุคโลกาภิวตัน์ ท่ีประชาคมโลกสามารถเช่ือมโยงรับรู้
ข่าวสารกนัอย่างทัว่ถึง ส่งผลให้เกิดการร่วมมือทางธุรกิจของนานาชาติมากขึน้ (พิชาภพ พนัธุ์แพ, 
2552: 128) 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการดําเนินธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมด้วย เน่ืองจากการประกอบธุรกิจระดับโลกเก่ียวข้องกับการมี
ปฏิสมัพนัธ์ของผู้คนและการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม จงึทําให้การระบวุฒันธรรมท่ีชดัเจนของแต่
ละประเทศหรือชมุชนเป็นไปได้ยากขึน้ วฒันธรรมในยคุโลกาภิวตัน์จึงมีลกัษณะหลากหลายและมี
ความซับซ้อน ในขณะท่ีวัฒนธรรมไม่เหมือนกับสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลยี ซึ่งสามารถสังเกตและประเมินค่าได้ แต่วัฒนธรรมมีลักษณะนามธรรมเก่ียวข้อง
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กบัทศันคติและรูปแบบการดําเนินชีวิตของมนุษย์ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวตัตลอดเวลา 
หากองค์การทําความเข้าใจวัฒนธรรมและนํามาประยุกต์ใช้กับการดําเนินธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะสร้างโอกาสในการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศมากขึน้ เน่ืองจากวัฒนธรรม
เก่ียวข้องกบัการทําความเข้าใจแนวทางการส่ือสาร ทศันคติ รูปแบบการดําเนินชีวิต ภาษา ศาสนา 
สงัคมและศิลปวฒันธรรมของประชากรในแต่ละประเทศ การทําความเข้าใจวฒันธรรมของแต่ละ
ประเทศอย่างลึกซึง้ จะช่วยสนับสนุนให้องค์การสามารถวางแผนทิศทางการดําเนินงาน การ
จดัการด้านการตลาดและการประชาสมัพนัธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือทําการขยายธุรกิจระดบัโลก 
องค์การสามารถนําความรู้ด้านวฒันธรรมไปใช้ส่ือสารกบัผู้ ร่วมธุรกิจ ลกูค้า หรือผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
ได้ตรงตามเป้าหมายและนําผลประโยชน์มาสู่องค์การมากขึน้ ด้วยเหตุนี  ้วัฒนธรรมจึงเป็น
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีถกูนํามาพิจารณาเพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานและสร้างโอกาส
การแข่งขนัท่ีสําคญัประเด็นหนึ่ง (Thomas and Inkson, 2003: 5-10; พิชาภพ พนัธุ์แพ, 2552: 
134-136) 

วฒันธรรมเป็นเสมือนอัตลกัษณ์และภาพลกัษณ์ท่ีแสดงเอกลกัษณ์ขององค์การ ทําให้
บุคคลภายนอกจดจําองค์การได้ อีกทัง้นําไปสร้างกลยทุธ์การแข่งขนัด้านการตลาด วฒันธรรมมี
อิทธิพลต่อทัศนคติของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้สนใจจะเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การด้วย 
(Hatch, 1997: 358-359; Clegg et al., 2008: 317-327) องค์การระดบัประเทศหลายแห่งตา่งนํา
เอกลกัษณ์ขององค์การมาสร้างโอกาสในการแข่งขนัทางธุรกิจ โดยผู้บริหารสร้างวฒันธรรมการ
ดําเนินงานท่ีแตกต่างจากคู่แข่งด้วยการกําหนดแนวคิดการดําเนินงานหรือค่านิยมหลกั นําไป
เผยแพร่ให้สมาชิกในองค์การปฏิบตัิ เพ่ือใช้เป็นพลงัขบัเคลื่อนองค์การไปสู่ความสําเร็จระดบัโลก
จนสร้างช่ือเสียงมาสูอ่งค์การ เช่น วฒันธรรมของบริษัท IBM, Microsoft, Apple และ 3M มุ่งเน้น
การสร้างนวตักรรม การสร้างผลิตภณัฑ์และการบริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั การสร้างความพึง
พอใจแก่ลกูค้า การสง่เสริมให้สมาชิกในองค์การรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีและสนบัสนนุให้รักท่ีจะเรียนรู้
สิง่ใหมต่ลอดเวลา หรือวฒันธรรมของบริษัท Body Shop ท่ีมุง่เน้นการทําธุรกิจเคร่ืองสําอางโดยใช้
วตัถดุิบท่ีมาจากธรรมชาติเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมและสงัคม การสร้างเอกลกัษณ์ขององค์การโดย
กําหนดแนวคิด ความเช่ือ หรือค่านิยมการดําเนินงาน และนําไปปฏิบตัิจนเป็นวัฒนธรรมการ
ทํางาน  มีบทบาทต่อการทําให้องค์การท่ีมีช่ือเสียงเหล่านีป้ระสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ใน
เวลาเดียวกัน ยังสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือประชาสัมพันธ์องค์การให้เป็นท่ีรู้จักระดับโลกด้วย 
(Cunliffe, 2009: 58-60, 63; Schermerhorn, Hunt and Osborn, 2005: 441, 436-437) 
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นอกจากวฒันธรรมจะเป็นปัจจยัหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การท่ีถูกนํามาใช้
พิจารณาสําหรับสร้างผลประโยชน์เพ่ือการแข่งขันทางธุรกิจ วัฒนธรรมยังมีบทบาทต่อการ
บริหารงานภายในองค์การ เน่ืองจากแต่ละองค์การต่างต้องการให้ธุรกิจของตนเติบโตและ
ได้เปรียบคูแ่ขง่ขนั โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มคา่ท่ีสดุ ทรัพยากรบคุคลท่ีมีคณุภาพจงึเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีมี
ความสําคญัตอ่ความสําเร็จขององค์การ (สมจินตนา คุ้มภยั, 2553: 1) ดงันัน้ ผู้บริหารจึงต้องเช่ือม
ความสมัพนัธ์ของสมาชิกในองค์การโดยกําหนดสมมติฐาน ความเช่ือ ค่านิยม และสญัลกัษณ์  
จากนัน้ นําไปส่ือสารให้สมาชิกรับรู้ หากองค์การดําเนินการส่ือสารข้อมลูท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกบัการกระตุ้นและสร้างความผกูพนัของสมาชิกด้วยกระบวนการ
หล่อหลอมทางสงัคมในองค์การสม่ําเสมอ สมาชิกจะประพฤติตนสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของ
องค์การ (Keyton, 2005: 125-126) และนําไปถ่ายทอดยงัสมาชิกใหม่ จนทําให้เกิดเป็นวฒันธรรม
องค์การท่ีใช้เป็นแบบแผนในการทํางาน  และเป็นพลังท่ีช่วยให้องค์การปรับตัวตามการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกหรือช่วยจดัการปัญหาภายในองค์การได้ หากวฒันธรรม
องค์การท่ีสร้างขึน้ไม่ได้รับการสืบทอดไปสู่การปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง สมาชิกจะขาดความเป็นนํา้
หนึ่งใจเดียวกัน ก่อให้เกิดอุปสรรคในการดําเนินงาน และอาจนําไปสู่ความล้มเหลวขององค์การ 
เพราะวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อทัศนคติการทํางาน สามารถชีนํ้าสมาชิกให้ปฏิบัติตาม
วตัถปุระสงค์การดําเนินงาน และทําให้สมาชิกมีความรักความผกูพนัต่อองค์การ (Schein, 1999: 
186; สมจินตนา คุ้มภยั, 2553: 1) 

การดําเนินธุรกิจท่ามกลางการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและ
วัฒนธรรมในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้องค์การแข่งขันกันเพ่ือผลักดนัให้ธุรกิจของตนเข้าสู่
สนามแข่งขนัระดบัโลก องค์การหลายแห่งกําหนดแนวคิดการดําเนินกิจการและสร้างผลิตภณัฑ์
หรือการบริการท่ีสร้างสรรค์แตกตา่งจากคูแ่ขง่ สมาชิกในองค์การตา่งเรียนรู้แนวคิดการทํางานและ
นําไปปฏิบตัิจนกลายเป็นวฒันธรรมองค์การท่ีช่วยให้องค์การดําเนินกิจการจนประสบความสําเร็จ
และสร้างช่ือเสียง จึงทําให้นักวิชาการทัง้จากมุมมองสงัคมศาสตร์ มานุษยวิทยาหรือด้านการ
จดัการองค์การให้ความสนใจท่ีจะศึกษาแนวคิดวฒันธรรมองค์การ เพ่ือนําไปใช้ทําความเข้าใจ
พฤติกรรมสมาชิกในองค์การและแก้ไขปัญหาขององค์การ ทัง้นี ้นกัวิชาการต่างมีแนวคิดหรือวิธี
การศึกษาวฒันธรรมองค์การท่ีแตกต่างกนัตามพืน้ฐานความรู้และมมุมองท่ีมีต่อวฒันธรรม อาทิ 
การศึกษาวัฒนธรรมองค์การตามแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างและตามสถานการณ์ (Structuralist 
and Contingency Theories) ของ Ouchi, Peters และ Waterman (อ้างถึงใน Cunliffe, 2009: 
67-69) ซึง่มองว่าวฒันธรรมคือการสร้างคา่นิยมท่ีมีความเป็นหนึ่งเดียว และสมาชิกทกุคนในกลุ่ม
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ตา่งยอมรับนําไปปฏิบตัร่ิวมกนั ผู้บริหารสามารถนําวฒันธรรมองค์การมาใช้เพ่ือสร้างผลประโยชน์
ให้กบัองค์การได้ ในขณะท่ี นกัวิชาการบางสว่น เช่น Sackmann, Alvesson และ Berg, Trice 
และ Beyer, Martin และ Meyerson (อ้างถึงใน Cunliffe, 2009: 67-69) ได้เสนอแนวทางใน
การศึกษาวฒันธรรมองค์การผ่านทางการตีความจากสญัลกัษณ์ขององค์การ เน้นการทําความ
เข้าใจวัฒนธรรมองค์การ และมองว่าวัฒนธรรมองค์การมีลักษณะหลากหลายและแยกส่วน 
มากกวา่ท่ีจะมองวฒันธรรมเป็นหนึง่เดียวกนั (Alvesson and Sveningsson, 2008: 35-40; สนุทร 
วงศ์ไวศยวรรณ, 2540: 81-114) 

นอกจากนี ้นกัวิชาการด้านสงัคมศาสตร์บางส่วนยงัได้นําแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เร่ือง
ทุนมาประยุกต์ใช้ศึกษาวฒันธรรม เร่ิมจากการมองว่า ทุน คือ การสะสมบางสิ่งท่ีสามารถนําไป
เพิ่มมลูคา่หรือก่อให้เกิดผลผลติได้ ทนุท่ีถกูสะสมต้องผา่นกระบวนการท่ีนําไปสูก่ารเพิ่มมลูคา่ผ่าน
ระบบการผลิต จากนัน้นําเข้าสู่ตลาดเพ่ือกระจายทุนท่ีถูกแปรสภาพให้อยู่ในรูปสินค้าหรือการ
บริการ เม่ือสินค้าหรือการบริการถูกนําเข้าสู่ตลาดจะเกิดการแลกเปล่ียนและได้รับผลตอบแทน
กลบัคืนมา ทําให้ทนุมีมลูคา่เพิ่มขึน้ ทนุท่ีถกูสะสมไว้จะเป็นเหมือนสินทรัพย์ท่ีเจ้าของทนุสามารถ
นําไปใช้สร้างประโยชน์ได้ในอนาคต (Porritt, 2005: 111-112) จากแนวคิดท่ีมีตอ่ทนุดงักลา่ว บร์ูดิ
เยอร์ (ม.ป.ป. อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และ สมสขุ หินวิมาน, 2551: 554) นกัสงัคมศาสตร์
ชาวฝร่ังเศสจึงริเร่ิมนําแนวคิดเร่ืองทนุมาประยกุต์ใช้ศกึษาวฒันธรรมจากการศกึษาปรากฏการณ์
ทางสงัคม โดยนําเสนอแนวคดิเร่ืองทนุทางวฒันธรรมซึง่อธิบายถึงทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีสะสม
อยู่ในหลายสิ่ง ตัง้แต่ความสํานึกในเร่ืองวฒันธรรม ความสามารถในการใช้ภาษา ความช่ืนชอบ
ทางสนุทรียะ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พืน้ฐานทางการศึกษา และการเป็นเจ้าของวตัถสุิ่งของท่ีมี
ความหมายทางวฒันธรรม โดยท่ีผู้ เป็นเจ้าของสามารถนําทุนทางวฒันธรรมไปใช้เพิ่มมลูค่าหรือ
สร้างผลประโยชน์กลบัคืนมา ผ่านทางการผลิตซํา้ทางวฒันธรรมซึ่งเป็นการปกป้อง ดํารงรักษา
หรือเพิ่มพนูทนุทางวฒันธรรม (Porritt, 2005: 113) 

แนวคิดการนําทุนท่ีสะสมเข้าสู่กระบวนการผลิตเพ่ือทําให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ก่อนนําไป
แลกเปล่ียนในตลาดเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนแก่ผู้ เป็นเจ้าของทุน ยังถูกนํามาประยุกต์ใช้ศึกษา
กระบวนการผลิตและผลิตซํา้ทางวัฒนธรรมด้วย ซึ่งเป็นกระบวนการจัดระบบและจัดลําดับ
ความสําคญัของวฒันธรรม เน่ืองจากในแต่ละวนัจะเกิดวฒันธรรมใหม่ขึน้มาตลอดเวลา แต่จะมี
เพียงบางวฒันธรรมเท่านัน้ท่ีจะได้รับการเลือกสรรให้ผลิตซํา้เพ่ือดํารงอยู่สืบไป วฒันธรรมท่ีได้รับ
การเลือกสรรมักมีผลประโยชน์บางอย่างแฝงอยู่เบือ้งหลังเสมอ เช่น ผลประโยชน์ทางชนชัน้  
ผลประโยชน์ทางสนุทรียะหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมือง โดยวิลเล่ียมส์ (ม.ป.ป. อ้างถึง
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ใน กาญจนา แก้วเทพ และ สมสขุ หินวิมาน, 2551: 664-665, 674-675) นกัวิชาการชาวองักฤษ
เสนอแนวทางวิเคราะห์กระบวนการผลติและผลติซํา้ทางวฒันธรรม จากองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 
การผลิต การเผยแพร่ การบริโภค และการผลิตซํา้ทางวฒันธรรม จากการพิจารณาว่า ในกลุ่ม
สงัคมหนึง่มีวฒันธรรมอะไรบ้างท่ีได้รับการสืบทอด กระบวนการคดัเลือกวฒันธรรมเพ่ือนําไปสูก่าร
ผลิตซํา้ทําอย่างไร และทําไมวฒันธรรมดงักล่าวจึงได้รับการผลิตซํา้ไว้ การผลิตซํา้ทางวฒันธรรม
จะสมบรูณ์ต้องประกอบไปด้วย ผู้ผลิตทนุทางวฒันธรรม วตัถดุิบ สถานท่ี รูปแบบ วิธีการ ส่ือท่ีใช้
ในการผลติซํา้ และผู้บริโภคทางวฒันธรรม 

แนวคิดเร่ืองทุนทางวัฒนธรรมและการผลิตซํา้ทางวัฒนธรรมเป็นประเด็นหนึ่งซึ่ง
นกัวิชาการนํามาประยกุต์ใช้ในการวิจยัทางสงัคมศาสตร์และศกึษาวฒันธรรมหลายประเด็น ดงัท่ี
ปรากฏในงานวิจยัตา่งประเทศ เช่น Dimaggio (1982: 189-201) และ Sullivan (2001: 893-912) 
นําแนวคิดทนุทางวฒันธรรมไปใช้วิเคราะห์ความสําเร็จด้านการศกึษาของนกัเรียน Peterson and 
Anand (2004: 311-334) ศกึษาระบบการผลติทางวฒันธรรม โดยวิเคราะห์กระบวนการผลติ  การ
เผยแพร่ การประเมินมูลค่า การถ่ายทอดและการดํารงรักษาวัฒนธรรมขององค์การแห่งหนึ่ง  
สําหรับงานวิจยัในประเทศไทย วินยั บญุลือ (2545) ศกึษาทนุทางวฒันธรรมและการช่วงชิงอํานาจ
เชิงสญัลกัษณ์ของชมุชนชาวปกาเกอะญอ รุ้งนภา ยรรยงเกษมสขุ (2550) ศกึษากระบวนการผลิต
ซํา้ทนุวฒันธรรมของชนชัน้นําในการเมืองไทยปัจจบุนั กฤชณชั แสนทวี (2552) และ ธญัจิรา ศรีคํา 
(2552) นําแนวคิดเร่ืองการผลิตซํา้ทางวฒันธรรมวิเคราะห์การส่ือสารกับการสืบทอดอตัลกัษณ์
ชาวไทยพวนและการสืบทอดพิธีกรรมสามปีส่ีรวงข้าวของชุมชนไทลือ้ งานวิจยัเหล่านีส้่วนใหญ่
ปรากฏในการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์ ด้านวฒันธรรมชุมชน และด้านส่ือสารมวลชน ในขณะท่ี 
งานวิจยัท่ีนําแนวคิดเร่ืองทุนทางวฒันธรรมและการผลิตซํา้ทางวฒันธรรมมาประยกุต์ศกึษาด้าน
การจดัการองค์การยงัพบคอ่นข้างน้อย 

ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนําแนวคิดเร่ืองทุนทางวฒันธรรมและการผลิตซํา้ทาง
วฒันธรรมประยกุต์ทําความเข้าใจวฒันธรรมองค์การ ด้วยการศกึษาแนวทางการดํารงรักษาและ
สืบทอดแนวคิด ความเช่ือ รวมไปถึงคา่นิยมท่ีใช้ในการดําเนินกิจการขององค์การแห่งหนึ่ง โดยใช้
แนวคดิการนิยามทนุทางวฒันธรรมของ Bourdieu (n.d. อ้างถึงใน Richardson, 1986: 241-258; 
บร์ูดเิยอร์, ม.ป.ป. อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และ สมสขุ หินวิมาน, 2551) ศกึษาการสัง่สมของ
วฒันธรรมองค์การซึง่เปรียบเสมือนทนุท่ีสะสมอยูใ่นระบบ ความคดิ ความเช่ือ คา่นิยม วตัถสุิ่งของ 
การดําเนินชีวิตของสมาชิกในองค์การ จากนัน้ วิเคราะห์การผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรมตามแนวของ
วิลเล่ียมส์ (ม.ป.ป. อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และ สมสุข หินวิมาน, 2551) เพ่ือศึกษาวิธีท่ี
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องค์การใช้ปกป้อง เพิ่มพนู ดํารงรักษา และนําทุนทางวฒันธรรมไปใช้สร้างผลประโยชน์ด้านการ
จดัการหรือเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจแก่องค์การ 

การวิจยัครัง้นีดํ้าเนินการศึกษาท่ีโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ซึ่งเป็นโรงเรียนคาทอลิก
บริหารงานโดยคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ดําเนินกิจการภายใต้การ
ดําเนินงานของสภาการศกึษาคาทอลกิแห่งประเทศไทย โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์เป็นโรงเรียน
เอกชน สงักดัคณะกรรมการการศกึษาเอกชน ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ.  2480 เปิดทําการ
สอนนกัเรียนตัง้แต่ระดบัปฐมวยัถึงชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย จดัรูปแบบการศึกษาในระบบตาม
หลกัสตูรของกระทรวงศึกษาธิการทัง้หลกัสูตรภาษาไทยและภาษาองักฤษตามพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  2545 โรงเรียนพระ
หฤทัยคอนแวนต์ดําเนินกิจการตามปรัชญาการศึกษาคาทอลิกมุ่งเน้นการอบรมเพ่ือความเป็น
มนษุย์ท่ีสมบรูณ์ ให้นกัเรียนพฒันาสมรรถภาพทางสตปัิญญา ฝึกหดัการพิจารณาไตร่ตรอง รู้จกัใช้
เสรีภาพอยา่งถกูต้อง ซมึซบัมรดกทางวฒันธรรม สง่เสริมการปฏิบตัิตามคา่นิยมท่ีดี  ปลกูฝังความ
รัก ความเข้าใจและความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนัระหว่างนกัเรียนท่ีมีความแตกต่างทางสงัคม ศาสนา 
ฐานะ อปุนิสยั มุ่งสร้างสรรค์ให้นกัเรียนยดึมัน่ในคณุธรรม ดํารงชีวิตในสงัคมด้วยความรับผิดชอบ
ตอ่ตนเอง ครอบครัวและสงัคม (โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, 2554: 1-2) สอดคล้องกบัหลกัการ
ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 2542 มาตราท่ี 6 การจดัการศกึษาต้องเป็นไป
เพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย สติปัญญา ความรู้ คณุธรรมและวฒันธรรม
ในการดํารงชีวิต (โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, ม.ป.ป.ก: คํานํา) 

จุดมุ่งหมายของการดําเนินกิจการด้านศึกษา คือ เพ่ือสร้างคนให้เป็นคนดี มีวฒันธรรม 
สามารถประกอบอาชีพและดํารงตนได้เหมาะสมในสงัคม ดงันัน้ รัฐบาลจึงเข้ามามีบทบาทในการ
ผลักดันให้สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของประเทศให้บรรลุผลตามท่ีได้
กําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินกิจการด้านการศึกษา อาทิ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2550) แผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาต,ิ 2549) พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ (สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 
2542) พระราชบญัญตัิโรงเรียนเอกชน (พระราชบญัญตัิโรงเรียนเอกชน พ.ศ.  2550, 2554; พระ 
ราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  2554, 2554) อีกทัง้นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ประเทศไทยซึ่งขณะนีกํ้าลงัดําเนินการอยู่ในช่วงทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. 2552-2561 (ระเบียบสํานกั
นายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการขบัเคลื่อนการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง พ.ศ.  2552, 2554) จาก



7 

ระเบียบข้อบังคับท่ีกล่าวมาข้างต้นได้ส่งผลให้สถานศึกษาต้องดําเนินการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาทัง้ระบบ ครอบคลุมการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ ครู บุคลากรทางการศึกษา 
หลกัสตูรและส่ือการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทย จดัการศึกษาให้คน
ไทยมีโอกาสได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สนบัสนุนให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
หรือทพุพลภาพได้รับการศกึษาอย่างทัว่ถึง ผลิตและพฒันาบคุลากรด้านการสอนให้มีคณุภาพ มี
คุณธรรม ค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีดี พัฒนาหลักสูตรการเรียนและส่ือการสอนให้ทันสมัย 
ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างจริงจัง 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) ทัง้นี  ้โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ได้
ตอบสนองแนวทางการจดัการศกึษาท่ีรัฐบาลกําหนด โดยการระบวุิสยัทศัน์การดําเนินกิจการด้าน
การศึกษาสอดคล้องกบัความต้องการบุคลากรท่ีมีคณุภาพของสงัคมไทยอย่างชดัเจนคือ ปฏิรูป
การเรียนรู้ สู่การพฒันาคณุภาพนกัเรียน ให้เป็นคนดี มีคณุธรรม มีปัญญาและมีความสขุในการ
ดํารงตนอยู่ในสังคมด้วยจิตสํานึกของความเป็นไทย รักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีบคุลิกภาพของการเป็นผู้ นํา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทาง
สงัคมโลก มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารบนพืน้ฐานของศกัยภาพแต่ละคน 
โดยพฒันาบคุลากรและระบบบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ (โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, 
2554: 3) 

นอกจากโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์จะนําหลกัการจดัการศกึษาตามปรัชญาการศกึษา
คาทอลิกและข้อกําหนดของรัฐบาลมาบูรณาการกําหนดเป็นวิสยัทศัน์สําหรับใช้เป็นแนวทางการ
ดําเนินกิจการแล้ว โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ยงักําหนดทิศทางการบริหารโรงเรียนสอดคล้อง
กบัสภาพเศรษฐกิจท่ีผนัผวนอนัมีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุด้านงบประมาณการเงินและทรัพยากร
ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษา สภาพสงัคมซึง่กําลงัประสบวิกฤตด้านคณุธรรมจริยธรรมสะท้อน
จากปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ ปัญหาการทจุริตฉ้อฉล ปัญหาการละเมิดสทิธิมนษุยชน 
สภาพวัฒนธรรมซึ่งกําลงัได้รับอิทธิพลจากความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีส่ือสารซึ่งทําให้
แนวคิด  ทัศนคติ  และวิ ถีการดําเนินชีวิตของผู้ คนในสังคมเปล่ียนแปลงไป  ( สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2549: 10-33) จากการดําเนินกิจการด้าน
การศกึษาท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ซึง่มีอิทธิพลตอ่การกําหนดทิศทางการ
บริหารกิจการดงักลา่ว โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์จึงได้กําหนดแนวคิดคา่นิยม สําหรับเป็นหลกั
ยึดเหน่ียวบุคลากร พร้อมกบักระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรร่วมแรงร่วมใจขบัเคล่ือนโรงเรียนให้
ดําเนินไปตามจุดประสงค์และวิสัยทัศน์ โดยการนําหลักคุณธรรมมากําหนดเป็นปรัชญาของ
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โรงเรียนเพ่ือบุคลากรจะได้ยึดเป็นแบบอย่างการดําเนินชีวิตและเป็นเอกลกัษณ์การดําเนินงาน 
ได้แก่ ซื่อสตัย์ เมตตา วิชาเป็นเลศิ รัก-เทิดคณุธรรม และกําหนดคําขวญั ได้แก่ ริเร่ิม รอบรู้ กตญัญ ู
สามคัคี รวมไปถึงกําหนดนโยบายสําหรับพฒันาบคุลากรโดยการสง่เสริม ปลกูฝังและสนบัสนนุให้
บคุลากรประพฤตติามคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยมท่ีดีงาม สง่เสริมและพฒันาทกัษะความสามารถ
ของบุคลากร สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, 2554: 2-4; 
โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, ม.ป.ป.ก: 11-16) 

ดังนัน้ การศึกษานี  ้ผู้ วิจัยจึงจะนําแนวคิดเร่ืองทุนทางวัฒนธรรมและการผลิตซํา้ทาง
วฒันธรรมเข้ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจการสืบทอดวฒันธรรมองค์การ
ของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ โดยการศึกษา ทุนทางวฒันธรรมของโรงเรียนประกอบไปด้วย
อะไรบ้าง ใครเป็นผู้ผลิตทุนทางวฒันธรรมของโรงเรียนและมีวิธีการเผยแพร่อย่างไร สมาชิกใน
โรงเรียนมีการบริโภคและผลิตซํา้ทุนทางวัฒนธรรมอย่างไร ซึ่งผู้ วิจัยจะดําเนินการวิเคราะห์
กระบวนการผลติและผลิตซํา้ทางวฒันธรรม จากองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ การผลิต การเผยแพร่  
การบริโภค และการผลิตซํา้ทางวฒันธรรม รวมไปถึงนําเสนอปัญหาอุปสรรคของการผลิตซํา้ทุน
ทางวฒันธรรม โดยผู้วิจยัคาดหวงัว่า ผลการศกึษานีจ้ะสามารถนําไปใช้ปรับปรุงแนวทางการสืบ
ทอดและดํารงรักษาทนุทางวฒันธรรมของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ตอ่ไป 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศกึษา 
 

1)  ศึกษาทุนทางวัฒนธรรมของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยใช้แนวคิดทุนทาง
วฒันธรรมของ Bourdieu (n.d. อ้างถึงใน  Richardson, 1986: 241-258; บร์ูดิเยอร์, ม.ป.ป. อ้าง
ถึงใน  กาญจนา  แก้วเทพ  และ  สมสขุ  หินวิมาน,  2551)  

2)  ศกึษาการสัง่สมทนุวฒันธรรมของโรงเรียน โดยใช้แนวทางวิเคราะห์กระบวนการผลิต
และผลติซํา้ทางวฒันธรรมของวิลเล่ียมส์ (ม.ป.ป. อ้างถึงใน  กาญจนา  แก้วเทพ  และ  สมสขุ  หิน
วิมาน,  2551)  

3)  เพ่ือระบปัุญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้จากการผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรม   
4)  เพ่ือนําเสนอข้อเสนอแนะสําหรับเป็นแนวทางปรับปรุงการสืบทอดและดํารงรักษาทุน

ทางวฒันธรรมของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึน้ 
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1.3  ขอบเขตของการศกึษา 
 

การศกึษา การผลิตซํา้ทนุทางวฒันธรรม เป็นการวิจยักรณีศกึษา (Case Study) ดําเนิน 
การวิจัยโดยใช้ระเบียบวิ ธีวิจัยเ ชิงคุณภาพท่ีโรงเ รียนพระหฤทัยคอนแวนต์  คลองเตย 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาทุนทางวฒันธรรมของโรงเรียน และวิเคราะห์กระบวนการผลิตและ
ผลิตซํา้ทางวฒันธรรม โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์และการสงัเกตอย่างมี
สว่นร่วม ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนตลุาคม 2554 
 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผู้บริหารโรงเรียนสามารถนําผลท่ีได้จากการศกึษาไปใช้ปรับปรุงแนวทางการสืบทอดและ
ดํารงรักษาวฒันธรรมของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ นอกจากนี ้ผู้บริหารองค์การอ่ืนสามารถนํา
แนวคิดท่ีใช้ในการศึกษานีไ้ปประยุกต์เป็นแนวทางนําทุนทางวฒันธรรมขององค์การไปใช้สร้าง
ภาพลกัษณ์ รักษาอตัลกัษณ์หรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่องค์การ รวมไปถึง นักวิจัยด้าน
สงัคมศาสตร์ ด้านมานุษยวิทยา ด้านพฤติกรรมองค์การ จะสามารถนําผลการวิจัยไปใช้พฒันา
แนวคดิและวิธีการดําเนินวิจยัด้านวฒันธรรมองค์การตอ่ไปในอนาคต  
 



บทที่ 2 
 

การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

 เนือ้หาในบทนีนํ้าเสนอการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วยแนวคิดเร่ืองวัฒนธรรม
องค์การ ทุนทางวัฒนธรรม การผลิตซํา้ทางวัฒนธรรม ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้นําเสนอ
กรอบแนวคดิและคํานิยามศพัท์สําหรับใช้ในการวิจยั 
           

2.1  แนวคดิเร่ืองวัฒนธรรมองค์การ  
 

 แนวคดิเร่ืองวฒันธรรมองค์การท่ีจะนําเสนอในสว่นนี ้เป็นการทําความเข้าใจว่าวฒันธรรม
องค์การหมายถึงอะไร เกิดขึน้ได้อย่างไร วฒันธรรมองค์การมีก่ีระดบั สิ่งประดิษฐ์หรือสญัลกัษณ์
ขององค์การสามารถนําไปสู่การตีความหมายทางวฒันธรรมได้อย่างไร ลกัษณะและพลวตัของ
วฒันธรรมองค์การ และการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมองค์การ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

 2.1.1  ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ 
 เม่ือพดูถึงเร่ืองเก่ียวกบัวฒันธรรม ผู้คนสว่นใหญ่มกัจะนกึถึงการท่ีกลุม่บคุคลแบง่ปันสิง่ใด
สิ่งหนึ่ง แนวความคิดหรือการกระทําท่ีสืบเน่ืองต่อมา ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มสงัคมใด สมาชิกในกลุ่ม
ต้องทําความเข้าใจแนวความคิด ค่านิยม และการปฏิบตัิของกลุ่มสงัคมท่ีตนสงักัด (Alvesson 
and Sveningsson, 2008: 36) ทัง้นี ้นกัวิชาการทัง้ในด้านมานษุยวิทยา ด้านสงัคมศาสตร์ ด้าน
พฤตกิรรมองค์การตา่งก็มีมมุมองในการทําความเข้าใจวฒันธรรมตามฐานความรู้ท่ีใช้ในการศกึษา
และนิยามความหมายของวฒันธรรมองค์การไว้แตกตา่งกนั เช่น Schermerhorn et al. (2005: 
436) นกัวิชาการด้านพฤตกิรรมองค์การเห็นวา่ วฒันธรรมองค์การคือระบบของการแบง่ปันคา่นิยม 
ความเ ช่ือและการกระทํา ท่ี ใ ช้พัฒนาหรือชี นํ้าความประพฤติของสมาชิกในองค์การ 
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สอดคล้องกบัท่ี Draft (2010: 336-337) นกัวิชาการด้านทฤษฎีองค์การให้ความหมายวฒันธรรม
องค์การวา่เป็นชดุของคา่นิยม บรรทดัฐาน แนวความเช่ือและความเข้าใจซึง่ถกูแบง่ปันร่วมกนัโดย
สมาชิกขององค์การและสอนไปยงัสมาชิกใหม่ว่าเป็นแนวความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมท่ี
ถกูต้อง วฒันธรรมองค์การยงัรวมไปถึงสิ่งท่ีไม่ได้ถูกบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร และความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การด้วย โดยทั่วไป วัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งท่ีไม่ค่อยมีใครตระหนักถึง 
เน่ืองจากเป็นแนวปฏิบตัิท่ีได้รับการสืบทอดและสมาชิกในองค์การประพฤติจนถือเป็นแนวทางท่ี
ถกูต้องในองค์การ นอกจากเม่ือผู้บริหารพยายามนําเสนอ กลยทุธ์หรือรูปแบบการปฏิบตัิใหม่ซึ่ง
แตกต่างจากบรรทดัฐานและค่านิยมทางวฒันธรรมขัน้พืน้ฐานเข้าไปในองค์การ หรือเม่ือสมาชิก
ต้องเผชิญหน้ากบัอํานาจทางวฒันธรรมใหม่ท่ีเกิดขึน้ เม่ือนัน้ วฒันธรรมองค์การจะเป็นประเด็น
หนึง่ท่ีจะถกูกลา่วถึงเพ่ือใช้เป็นแนวทางจดัการปัญหา 
 ในขณะท่ี Keyton (2005: 28) นิยามความหมายของวฒันธรรมองค์การไว้ว่า เป็นชดุของ
สิ่งประดิษฐ์ ค่านิยม และสมมติฐานซึ่งเกิดขึน้จากการปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์การ  
วฒันธรรมขององค์การสามารถใช้ประเมินผลการส่ือสารภายในองค์การได้และยงัใช้เป็นแนวทาง
สร้างกิจกรรมระดบักลุม่และการกระทําของปัจเจกบคุคล สว่น Schein (2010: 18) นกัทฤษฎีด้าน
วัฒนธรรมองค์การ มองว่า วัฒนธรรมองค์การ คือ รูปแบบของการแบ่งปันแนวคิดสมมุติฐาน 
(Basic Assumptions) ขององค์การ ท่ีสมาชิกทกุคนในกลุ่มได้เรียนรู้จากการแก้ไขปัญหาได้ดีจน
ได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งท่ีถกูต้อง และแนวความคิดนีไ้ด้ถกูสอนไปยงัสมาชิกใหม่ให้เป็นวิถีทาง
ในการรับรู้ ความคดิ และความรู้สกึเก่ียวกบัปัญหาเหลา่นัน้ 
 จากการให้ความหมายของนกัวิชาการดงักลา่วข้างต้น สามารถสรุปว่า วฒันธรรมองค์การ 
คือ การแบ่งปันแนวความคิด ความเช่ือ ค่านิยม และพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มสงัคมใดสงัคม
หนึ่ง ซึ่งแต่ละคนได้เรียนรู้และปฏิบตัิไปแนวทางเดียวกัน จากนัน้นําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาทัง้ภายในและปรับตวัให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เม่ือรูปแบบของ
แนวคิดท่ีใช้นําความสําเร็จมาสู่องค์การ สมาชิกจะยอมรับรูปแบบแนวคิดนัน้ว่าเป็นสิ่งท่ีถูกต้อง
และทําการเผยแพร่ไปทัว่องค์การ รวมถึงถ่ายทอดไปยงัสมาชิกใหม่ท่ีเข้ามาสงักดัในองค์การด้วย 
นอกจากนี ้วฒันธรรมองค์การยงัรวมไปถึงสิง่ท่ีไมไ่ด้ถกูบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร และความรู้สกึ
เป็นสว่นหนึ่งขององค์การท่ีไม่ค่อยมีใครตระหนกัถึง สมาชิกในองค์การจะตระหนกัถึงการดํารงอยู่
ของวฒันธรรมเม่ือมนัถูกนํามาใช้เป็นแนวทางจัดการกับปัญหาขององค์การ หรือในเวลาท่ีต้อง
เผชิญหน้ากบัอํานาจทางวฒันธรรม เน่ืองมาจากแนวความคิด กลยทุธ์หรือรูปแบบการกระทําใหม่
ท่ีเกิดขึน้ตอ่ต้านบรรทดัฐานและคา่นิยมทางวฒันธรรมท่ีมีอยูเ่ดมิในองค์การ 
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 2.1.2  การเกิดขึน้ของวัฒนธรรมองค์การ 
 การเกิดขึน้ของวัฒนธรรมองค์การเป็นการแสดงความรู้สึกถึงอัตลักษณ์ (Identity) ซึ่ง
นําไปสู่การสร้างความเช่ือและค่านิยม รวมถึงแนวทางในการหล่อหลอมสมาชิกในองค์การ Draft 
(2010) กลา่ววา่ โดยมากผู้ ก่อตัง้หรือผู้ นํามกักําหนดวฒันธรรมองค์การไว้ชดัเจนและดําเนินกิจการ
ตามแนวความคิดและค่านิยมท่ีกําหนดไว้ในรูปแบบของวิสัยทัศน์ ปรัชญา หรือกลยุทธ์ เม่ือ
แนวความคิดและค่านิยมท่ีกําหนดไว้นําองค์การไปสู่ความสําเร็จ แนวความคิดและค่านิยม
เหลา่นัน้จะถกูนํามาทําให้กลายเป็นสถาบนั (Institutionalized) วฒันธรรมองค์การท่ีเกิดขึน้แสดง
ถึงโลกทศัน์และคา่นิยมของผู้ ก่อตัง้หรือผู้ นําองค์การ (Draft, 2010: 338) 
 Schein (1999: 12-14) อธิบายการเกิดขึน้ของวฒันธรรมองค์การโดยแบง่การเกิดขึน้ของ
วฒันธรรมตามระดบัขัน้การเติบโตเป็น 3 ระยะ ได้แก่ องค์การระยะเร่ิมต้นและเติบโต องค์การ
ระยะกลาง และองค์การระยะสงูวยั มีรายละเอียดดงันี ้
  1)  องค์การระยะเร่ิมต้นและระยะเติบโต (A Young and Growing Company) 
ผู้บริหารพยายามท่ีจะกําหนดวัฒนธรรมให้มีความแน่นอนและแพร่หลายโดยมุ่งไปยังท่ีการ
สร้างอตัลกัษณ์และความสําเร็จมาสู่องค์การ วฒันธรรมท่ีเกิดขึน้ในระยะนีมี้ความสมัพนัธ์กบัการ
ใช้อํานาจของผู้ นําดงัจะเห็นได้จากการท่ีผู้ ก่อตัง้หรือผู้บริหารมีบทบาทในการจดัตัง้วฒันธรรมตาม
ความเช่ือและค่านิยมของเขา ขณะท่ีสมาชิกในองค์การมีบทบาทในการปฏิบตัิตามวัฒนธรรม
องค์การท่ีกําหนดไว้ แม้ว่าความเช่ือและค่านิยมจะขดัแย้งกับความคิดเห็นของสมาชิกส่วนใหญ่ 
แตส่มาชิกก็ต้องยอมรับโดยไมส่ามารถวิพากษ์วิจารณ์และยากท่ีจะทําการเปล่ียนแปลง 
  2)  องค์การระยะกลาง (A Midlife Organization) องค์การอยู่ในช่วงท่ีมีผู้บริหาร
หลายวยัท่ีมาจากการแตง่ตัง้เพ่ือสืบทอดกิจการ ผู้บริหารจะพฒันาองค์การโดยการแบง่สมาชิกให้
ทํางานตามลกัษณะหน้าท่ี การผลิต การตลาด หรือตามภมูิศาสตร์ ซึง่สมาชิกท่ีอยู่ในหน่วยต่างๆ 
เหล่านีจ้ะมีการสร้างวฒันธรรมย่อยในกลุ่มของตนเอง ในระยะนี ้วฒันธรรมท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่ระยะ
เร่ิมต้นและเติบโตจะเกิดการเปล่ียนรูป (Transformation) หรือมีการนําเข้าวัฒนธรรมใหม่ท่ี
เหมาะสมมายังองค์การ ทําให้วัฒนธรรมเก่าท่ีไม่สามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงและไม่
สามารถแก้ไขปัญหาหมดบทบาทไป ประเด็นท่ีสําคญัในการพิจารณาการเกิดขึน้ของวฒันธรรม
องค์การระยะนี  ้ได้แก่ การดํารงรักษาปัจจัยทางวัฒนธรรมให้สามารถปรับตัวสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมนอกองค์การและทําให้องค์การประสบความสําเร็จ การทําให้วฒันธรรมองค์การมี
ความเป็นหนึง่เดียวกนั หรือสอดคล้องกบัวฒันธรรมย่อยท่ีเกิดขึน้ในองค์การ ผู้บริหารต้องประเมิน
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และคาดการณ์แนวโน้มวฒันธรรมอย่างแม่นยําเพ่ือรักษาวฒันธรรมองค์การท่ีสําคญัไว้ในขณะท่ีมี
การเปล่ียนแปลง 
  3)  องค์การระยะสงูวยั (Companies Ages) ในระยะนีอ้งค์การดําเนินงานมา
นาน วฒันธรรมแบบเก่าท่ีใช้ในการดําเนินงานอาจไม่สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและ
นอกองค์การท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ถ้าองค์การไมพ่ฒันา ปรับตวั และเปล่ียนแปลงวฒันธรรม  
จะทําให้เกิดเป็นข้อจํากดัในการเรียนรู้และเปล่ียนแปลงองค์การ ประเด็นท่ีสําคญัในการพิจารณา
วฒันธรรมองค์การท่ีกําลงัเกิดขึน้ในระยะสูงวยัคือ ทําอย่างไรองค์การจะสามารถรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมภายใต้แรงกดดนัทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคมและวฒันธรรม เม่ือ
องค์การประสบปัญหาทัง้ภายในและภายนอกหนทางหนึง่ท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ก็คือ การเปลี่ยน
รูปทางวฒันธรรมเหมือนดงัเช่นการแก้ปัญหาองค์การในระยะกลาง ถ้าหากการจดัการวฒันธรรม
ล้มเหลว  องค์การอาจจะต้องล้มละลายซึง่จะนําไปสูก่ารเร่ิมกิจการใหม่อีกครัง้ หรืออาจต้องสร้าง
วฒันธรรมการบริหารงานรูปแบบใหม่ หรืออาจถูกซือ้กิจการได้ ส่วนสมาชิกในองค์การหากไม่
เรียนรู้เพ่ือรับมือหรือปรับตวัให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมองค์การ จะประสบปัญหากบั
การทํางานในองค์การ 

จากการอธิบายการเกิดขึน้ของวฒันธรรมองค์การตามแนวคิดของ Schein ทําให้เห็นว่า 
วฒันธรรมองค์การเกิดขึน้จากการท่ีผู้ ก่อตัง้หรือผู้บริหารกําหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย รูปแบบการ
จดัการ ความคิดและคา่นิยมท่ีสอดคล้องกบัพืน้ฐานทางวฒันธรรมและประสบการณ์ของพวกเขา
ขึน้มาใช้ในองค์การ เม่ือดําเนินกิจการไปได้ระยะหนึ่ง วฒันธรรมท่ีผู้ ก่อตัง้หรือผู้บริหารกําหนดไว้
จะเป็นเสมือนสินทรัพย์ขององค์การซึง่สมาชิกตา่งรับรู้และนํามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบตัิร่วมกนั 
วฒันธรรมองค์การจําเป็นต้องถกูพฒันาและเปล่ียนแปลงอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้องค์การอยู่รอดและ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ในและนอกองค์การ 
 

2.1.3  ระดบัของวัฒนธรรมองค์การ 
 วฒันธรรมท่ีเกิดขึน้ในองค์การมีหลายระดบัทัง้ระดบัท่ีเห็นได้ด้วยตาเปล่าและระดบัท่ีไม่
สามารถมองเห็นได้ ต้องใช้เวลานานในการศกึษาทําความเข้าใจผ่านการแบง่ปันประสบการณ์ของ
สมาชิกซึ่งอาจก่อให้เกิดความสบัสนและยากท่ีจะระบุลกัษณะวฒันธรรมท่ีชดัเจน ดงันัน้ Schein 
(2010: 23-33) จึงแนะแนวทางในการศึกษาวฒันธรรมองค์การจากระดบัท่ีมองเห็นได้ง่าย ไปยงั
ระดับแก่นแท้ของวัฒนธรรม โดยแบ่งวัฒนธรรมองค์การ 3 ระดับ คือ วัฒนธรรมในระดับ
สิ่งประดิษฐ์ (Artifacts) หรือเคร่ืองมือท่ีมนษุย์เป็นผู้ประดิษฐ์ขึน้ วฒันธรรมในระดบัความเช่ือและ
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คา่นิยมท่ีได้รับหรือคา่นิยมท่ีได้รับการยอมรับหรือสนบัสนนุในองค์การ (Espoused Beliefs and  
Values) และวฒันธรรมในระดบัสมมติฐาน (Basic  Assumptions) ซึง่มาจากความเช่ือพืน้ฐาน
ท่ีมาจากข้อสงสัยหรือความเห็นของคนส่วนใหญ่ท่ีได้รับการยอมรับในองค์การ (Take-for-
Granted) โดยแสดงให้เห็นตามภาพท่ี 2.1 ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1  ระดบัของวฒันธรรม 
แหล่งที่มา: Schein, 1985 อ้างถึงใน Schein, 1999: 16. 
 
 จากภาพท่ี 2.1 อธิบายระดบัของวฒันธรรม ทัง้ 3 ระดบั ได้ดงันี ้
  1)  ระดบัสิง่ประดษิฐ์ (Artifacts) เป็นปรากฏการณ์ทัง้หมดขององค์การท่ีสามารถ
รับรู้ผ่านทางการได้ยินและความรู้สึก รวมถึง ลกัษณะองค์การท่ีมองเห็นได้ เช่น โครงสร้างทาง
กายภาพของตกึและสถาปัตยกรรม เคร่ืองแต่งกาย การตกแตง่ภายใน ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัทําขึน้ใช้ใน
องค์การ ภาษาท่ีใช้ ตราประจําองค์การ พิธีกรรม งานฉลอง เร่ืองเล่าขาน วัฒนธรรมในระดับ
สิ่งประดิษฐ์สามารถแสดงออกมาเป็นรูปแบบพิธีกรรม แนวทางการปฏิบตัิ ข้อตกลงร่วมกันของ
สมาชิกในองค์การ รวมไปถึงกฎกติกาท่ีกําหนดขึน้ในองค์การ ซึ่งผู้ ศึกษาวัฒนธรรมองค์การ
สามารถสงัเกตจากการตกแต่งอาคารสถานท่ีและพฤติกรรมของบุคลากร ฟังคําพดูของบุคลากร 
และอาจสอบถามสมาชิกในองค์การเพิ่มเตมิหากไมเ่ข้าใจความหมาย ทัง้นี ้Schein (2010: 23-33) 
เห็นว่า ควรระมดัระวงัในการแปลความหมายของวฒันธรรมองค์การ เพราะจากสิ่งประดิษฐ์ท่ีเห็น
ได้ด้วยตาเปล่า ไม่สามารถสะท้อนวฒันธรรมองค์การทัง้หมดได้ การศึกษาวัฒนธรรมองค์การ

ความเช่ือและค่านิยมท่ีกําหนด

สิง่ประดิษฐ์ 

สมมติฐาน 

กระบวนการและโครงสร้างองค์การท่ีมองเห็นได้  

(แปลความหมายทางวฒันธรรมได้ยาก) 

กลยุทธ์, เป้าหมาย , ปรัชญา  (กําหนดไว้อย่างมี

เหตผุล) 

สิ่งท่ีไม่ค่อยตระหนักถึง, ความเช่ือท่ีคิดขึน้เอง,การ

รับรู้, ความคิด และความรู้สึก (แหล่งข้อมูลพืน้ฐาน

ของคา่นิยมและการกระทํา) 
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ระดบันีต้้องพิจารณาการปฏิบตัิของสมาชิกในองค์การว่าเข้าใจความหมายสิ่งประดิษฐ์เหล่านี ้
อย่างไร หรือปฏิบัติตนสอดคล้องกับความหมายท่ีแฝงอยู่หรือไม่อย่างไรด้วย ซึ่งขึน้กับพืน้
ฐานความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ศกึษาในการทําความเข้าใจวฒันธรรมองค์การ 
  2)  ระดับความเช่ือและค่านิยมท่ีได้รับการยอมรับหรือสนับสนุนในองค์การ 
(Espoused Beliefs and Values) เป็น คา่นิยมท่ีบคุลากรหรือผู้บริหารของหน่วยงานต้องทําหรือ
ควรท่ีจะทํา (หรือไม่ควรทํา) ค่านิยมนีแ้สดงถึงแง่มมุท่ีมองเห็นไม่ได้ของวฒันธรรมซึง่อยู่แวดล้อม
บรรทดัฐานและความเช่ือท่ีสมาชิกในองค์การแสดงออก เป็นประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัองค์การ หวัข้อ
ภารกิจ หรือข้อตกลงในการทํางาน ความเช่ือและคา่นิยมท่ีอยู่ในระดบันีอ้าจไม่ตรงกบัท่ีหน่วยงาน
ทําอยู่ทัง้หมด Schein (2010: 23-33) จึงเห็นว่าค่านิยมในองค์การระดบันีจ้ึงยังไม่อาจสะท้อน
วัฒนธรรมท่ีแท้จริงของหน่วยงานได้ ลักษณะท่ีสําคัญของค่านิยมระดับนีม้องเห็นได้ยาก แต่
สมาชิกในองค์การยงัตระหนักถึง ทว่ายงัไม่ได้ผ่านการทดสอบว่าเป็นวิธีปฏิบตัิท่ีถูกต้อง ดงันัน้ 
บางครัง้ผู้บริหารจึงต้องมีการพดูคยุถกเถียงถึงค่านิยมท่ีเหมาะสมร่วมกบัสมาชิกในองค์การหรือ
ปรึกษาบคุคลภายนอกถึงแนวทางการกําหนดความเช่ือและคา่นิยมท่ีเหมาะสมด้วย 
 อย่างไรก็ตาม Schein (2010: 23-33) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ความเช่ือหรือค่านิยมท่ี
เกิดขึน้ในองค์การทัง้หมดอาจจะไม่นําไปสู่การปฏิบตัิในองค์การเพราะว่า ประการแรก ความเช่ือ
หรือค่านิยมท่ีกําหนดขึน้มีความไม่น่าเช่ือถือ ทัง้นี  ้ความเช่ือหรือค่านิยมท่ีแสดงให้เห็นเป็นท่ี
ประจกัษ์วา่สามารถช่วยแก้ไขปัญหา ผา่นการทดสอบและดําเนินการจนประสบความสําเร็จแล้วจงึ
จะถกูนํามาใช้เป็นวฒันธรรมในระดบัสมมตุฐิาน ประการท่ีสอง คา่นิยมท่ีเกิดขึน้ถกูนําไปใช้ในสว่น
น้อยขององค์การซึง่เป็นความเช่ือหรือค่านิยมท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ หรือข้อกําหนด
ทางศีลธรรมท่ีไม่สามารถพิสจูน์ได้ แม้สมาชิกจะมีความเห็นพ้องต้องกนัผ่านทางบรรทดัฐานทาง
สงัคม (Social Validation) แต่ก็ยงัไม่เป็นท่ียอมรับของสมาชิกส่วนใหญ่ ประการท่ีสาม กลยทุธ์
หรือเป้าหมายขององค์การท่ีกําหนดขึน้ไมส่ามารถวดัคา่หรือประเมินผลได้ 
 การศกึษาวฒันธรรมองค์การระดบันี ้หากความเช่ือหรือค่านิยมท่ีกําหนดขององค์การอยู่
ในระดบันามธรรม หรือระดบัปรัชญา ผู้ศกึษาจะต้องจําแนกให้เห็นความสอดคล้องของสมมติฐาน
วา่ชีนํ้าการปฏิบตัไิด้จริงหรือไม ่ความเช่ือหรือคา่นิยมสนบัสนนุเหลา่นีเ้ป็นอดุมการณ์ ปรัชญา หรือ
เป็นเพียงแค่แรงบนัดาลใจเพ่ืออนาคตขององค์การ การทําความเข้าใจวฒันธรรมองค์การระดบันี ้
จะนําไปสูก่ารทําความเข้าใจวฒันธรรมองค์การในระดบัสมมตฐิานตอ่ไป 
  3)  ระดบัสมมติฐาน (Basic Assumptions) เป็นระดบัของวฒันธรรมซึ่งแสดง
ความหมายท่ีซ่อนอยู่เบือ้งหลังของสิ่งประดิษฐ์ ความเช่ือและค่านิยมขององค์การ เป็นระดับ
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วฒันธรรมท่ีสําคญัท่ีสดุ สมาชิกในองค์การสว่นใหญ่นําวฒันธรรมในระดบัสมมติฐานมาปฏิบตัิซํา้
หลายครัง้ สามารถแก้ไขปัญหาในองค์การได้ เม่ือผ่านการทดสอบว่านําไปใช้แก้ไขปัญหาได้จริง 
วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะถูกนํามาใช้อัตโนมัติเม่ือพบปัญหาในลักษณะเดียวกัน นั่นคือ 
สมมติฐานขององค์การค่อยๆ ฝังแน่นอยู่ในส่วนลึกของจิตใจกลายเป็นสามัญสํานึกท่ีสมาชิก
กระทําไปโดยไมต่ระหนกัถึงการดํารงอยูข่องมนั 
 ทัง้นี ้Schein (2010: 23-33) กลา่ววา่ วฒันธรรมระดบันีเ้ม่ือเกิดขึน้จะไมส่ามารถถกูนํามา
สร้างเป็นวฒันธรรมใหมไ่ด้ หากยงัเป็นท่ีถกเถียงถึงการนําไปปฏิบตัใินองค์การ ในเบือ้งต้น สมาชิก
ใหม่หรือกลุ่มต่างๆ ในองค์การจะเรียนรู้ผ่านทางกระบวนการหล่อหลอมทางสังคมเก่ียวกับ
วัฒนธรรมในระดับสมมติฐานด้วยตนเองจากการใช้ชีวิตในกลุ่มท่ีเขาสังกัดอยู่ หรือผ่านทาง
การศกึษาในระดบัเยาว์วยั การหลอ่หลอมตามกลุม่อาชีพ และการเรียนรู้ตามสงัคม ซึง่นําไปสูก่าร
สร้างวฒันธรรมเฉพาะกลุม่ขึน้มาอีกหลากหลายได้ 
 วัฒนธรรมในระดับสมมติฐานขององค์การถือเป็นแก่นแท้ของวัฒนธรรมองค์การ มี
ลกัษณะเป็นนามธรรม สมัผสัจบัต้องไม่ได้ และคนในองค์การไม่ตระหนกัถึง การศกึษาวฒันธรรม
องค์การจงึไมส่ามารถท่ีจะค้นพบหรือเข้าถึงระดบัสมมติฐานได้โดยตรง ทําได้เพียงการตีความจาก
เบาะแสหรือเง่ือนงําทางวฒันธรรมจาก 2 ระดบัแรก การสืบค้นวฒันธรรมองค์การจึงมกัเร่ิมสืบค้น
จากท่ีระดับสิ่งประดิษฐ์กับความเช่ือและค่านิยมท่ีกําหนดไว้ก่อน ซึ่งจะทําให้ได้เบาะแสหรือ
แนวทางท่ีจะนําไปสูก่ารเข้าใจความหมายท่ีแท้จริงของวฒันธรรมองค์การท่ีอยูใ่นระดบัสมมติฐาน
ได้ (สนุทร วงศ์ไวศยวรรณ, 2540: 43) 
 

 2.1.4  การตคีวามหมายวัฒนธรรมองค์การ 
 การตีความหมายวฒันธรรมองค์การเป็นการศกึษาสิง่ปรากฏในองค์การเพ่ือนําไปสูก่ารทํา
ความเข้าใจความหมายทางวฒันธรรมท่ีแฝงอยู่ในสิ่งปรากฏเหลา่นัน้ ผู้ ท่ีต้องการศกึษาวฒันธรรม
องค์การจึงต้องทําการสืบสวนหรือเข้าไปมีประสบการณ์ โดยการสังเกตและตีความหมาย
วัฒนธรรมจากร่องรอยสิ่งปรากฏร่วมกับสมาชิกในองค์การ ถึงแม้ว่าจะเป็นการยากท่ีจะ
ตีความหมายทางวฒันธรรมได้อย่างแม่นยําแต่ก็ช่วยให้เข้าใจวฒันธรรมท่ีปรากฏในองค์การได้
อย่างมีเหตผุลมากขึน้ ดงันกัวิชาการบางท่าน อาทิ Johnson (1992: 28-36) Alvesson and 
Sveningsson (2008: 22-26, 37-38) Draft (2010: 338-342) มีความเห็นสอดคล้องกนัว่าสมาชิก
ในองค์การแต่ละคนต่างเรียนรู้และเข้าใจความหมายจากสิ่งท่ีปรากฏในองค์การทัง้ด้านอารมณ์ 
ความรู้สึก ความคาดหวัง หรือความเช่ือ และสามารถอธิบายออกมาได้หลากหลาย ดังนัน้ 
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การศึกษาวฒันธรรมจึงควรทําความเข้าใจว่าสมาชิกได้แบ่งปันความรู้ความเข้าใจร่วมกนัต่อสิ่งท่ี
ปรากฏให้เห็นในองค์การอย่างไร นกัวิชาการเหล่านัน้ได้นําเสนอแนวทางการตีความวฒันธรรม
จากสิ่งปรากฏในองค์การ เช่น พิธีกรรมและระเบียบแบบแผน เร่ืองเล่าและตํานาน สญัลกัษณ์ 
โครงสร้างองค์การ ความสมัพนัธ์ทางอํานาจ และระบบการควบคมุ ดงันี ้
  1)  พิธีกรรมและระเบียบแบบแผน เป็นกิจกรรมท่ีมีการวางแผนไว้อย่างละเอียด
และมีส่วนในการชีนํ้าผลประโยชน์ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัองค์การ ผู้บริหารใช้พิธีกรรมและระเบียบ
แบบแผนเพ่ือนําเสนอว่าอะไรเป็นค่านิยมขององค์การ กระตุ้นเตือนการรับรู้ค่านิยมขององค์การ 
สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกองค์การ ยกย่องวีรบุรุษหรือวีรสตรี นอกจากนี ้พิธีกรรมและ
ระเบียบแบบแผนยงัรวมไปถึงพิธีท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือหรือกิจกรรมสําคญัในโอกาสต่างๆ ของ
องค์การ และการประชมุสมัมนาด้วย 
  2)  เร่ืองเล่าและตํานาน เร่ืองเล่าเป็นเร่ืองท่ีอยู่บนพืน้ฐานเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริง
ซึ่งได้รับการพูดถึงท่ามกลางสมาชิกในองค์การสม่ําเสมอ และบอกเล่าไปยงัสมาชิกใหม่เพ่ือให้
รับทราบข้อมลูเก่ียวกบัองค์การ เร่ืองเลา่ท่ีพบในองค์การสว่นใหญ่เก่ียวข้องกบับคุคลสําคญัซึง่เป็น
ผู้ นําเสนอรูปแบบหรือแนวคิดท่ีสนบัสนนุบรรทดัฐานและคา่นิยมทางวฒันธรรม บางครัง้เร่ืองเลา่ก็
มาจากเร่ืองราวของบุคคลหรือเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์และอาจถูกเสริมด้วย
รายละเอียดเชิงนวนิยาย สว่นตํานานเป็นเร่ืองท่ีสอดคล้องกบัคา่นิยมและความเช่ือแตไ่ม่ได้เกิดขึน้
จริงในองค์การ เป็นเพียงการบอกเลา่ตอ่เน่ืองรุ่นสูรุ่่นเท่านัน้ 
  3)  สญัลกัษณ์ คือ วตัถุ การกระทํา หรือเหตุการณ์ ซึ่งมีความหมายนัยยะทาง
วฒันธรรม เช่น การตกแต่งอาคารสํานกังาน เคร่ืองแต่งกาย ทัง้นี ้ระเบียบแบบแผน เร่ืองเล่าและ
พิธีกรรม ก็จดัได้วา่เป็นสญัลกัษณ์ เพราะวา่ สิ่งเหลา่นีแ้สดงสญัลกัษณ์ถึงคา่นิยมระดบัสมมติฐาน
ขององค์การ สญัลักษณ์ท่ีพบเห็นได้ในองค์การมีอํานาจทางวัฒนธรรมมากเพราะมันเป็นการ
นําเสนอเฉพาะเจาะจงแสดงถึงอตัลกัษณ์ขององค์การและเอกลกัษณ์ท่ีจดจําได้แก่บคุคลภายนอก 
องค์การหรือไปยงัระดบัโลกด้วย 
  4)  โครงสร้างขององค์การ คือ รูปแบบการจดัการภายในองค์การ เช่น องค์การมี
ลกัษณะโครงสร้างแบบเคร่ืองจักร แบบยืดหยุ่น หรือแบบสิ่งมีชีวิต องค์การมีลกัษณะสายการ
บงัคบับญัชาแบบลําดบัขัน้หรือแบบราบ แสดงถึงแนวทางการจดัการสมาชิกในองค์การทัง้ระดบั
บคุคลหรือระดบักลุ่ม หรือระดบัของความยืดหยุ่นและอิสรภาพของสมาชิกในองค์การ โครงสร้าง
องค์การสามารถชีใ้ห้เห็นถึงคา่นิยมท่ีถกูเน้นในองค์การได้ 
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  5)  ความสมัพนัธ์ทางอํานาจ การศกึษาความสมัพนัธ์ทางอํานาจเป็นการตีความ
วา่บคุคลใดหรือกลุม่ใดคือผู้ มีอิทธิพลในองค์การ เช่น บางองค์การ ผู้ ทําหน้าท่ีด้านการเงินจะเป็นผู้
ท่ีคอ่นข้างมีอิทธิพล หรือในบางองค์การวิศวกรหรือนกัออกแบบจะเป็นผู้ มีอํานาจมากท่ีสดุ รวมไป
ถึงการศกึษาวา่ความสมัพนัธ์ทางอํานาจท่ีเกิดขึน้ในองค์การเป็นแบบทางการหรือไมเ่ป็นทางการ 
  6)  ระบบการควบคมุ แสดงให้เห็นวา่องค์การมีการดําเนินการควบคมุสมาชิกและ
จดัการองค์การอยา่งไร ซึง่รวมไปถึงการจดัการข้อมลูขา่วสารและการตดัสนิใจในองค์การ เช่น การ
ควบคมุพฤติกรรมของสมาชิกองค์การเร่ืองระบบการจ้างงาน ระบบการควบคมุคณุภาพผลผลิต
องค์การ ระบบการควบคมุการเงิน และระบบการให้รางวลั เป็นต้น 
 ทัง้นี ้นอกจากสิ่งปรากฏในองค์การจะสามารถนําไปสูก่ารตีความหมายทางวฒันธรรมใน
ระดบัสมมติฐานได้แล้ว Alvesson and Sveningsson (2008: 37-38) ยงัมีความเห็นว่า บางครัง้ 
สิ่งปรากฏในองค์การยงัสามารถนําไปสร้างมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ระดบัตําแหน่งท่ีสมาชิก
ในองค์การเข้าไปสงักดัมีความสมัพนัธ์กบัการกําหนดเงินเดือนหรือสวสัดกิาร อนันําไปสูก่ารเกิดขึน้
ของการซือ้อํานาจผ่านการลงทนุด้านการศกึษาหรือการลงทนุด้านแรงงานเพ่ือใช้สําหรับการเล่ือน
ตําแหน่งได้อีกด้วย 
 

2.1.5  ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ 
 การศึกษาลกัษณะวฒันธรรมองค์การสามารถมองได้ในหลายมมุมอง Alvesson and 
Sveningsson (2008: 38-40) เห็นว่าการท่ีนักวิชาการส่วนใหญ่มองว่าผู้ คนแบ่งปันค่านิยมใน
องค์การอย่างสอดคล้องเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัเป็นการมองวฒันธรรมท่ีเปราะบาง เน่ืองจากเม่ือ
สมาชิกเข้ามาอยู่ในองค์การและได้เข้าร่วมกลุม่ท่ีหลากหลายตามสายการบงัคบับญัชา ภาระงาน 
หรือตามความสนใจสว่นตวั ย่อมทําให้เกิดการตีความหมาย การแบ่งปันคา่นิยม สญัลกัษณ์ และ
เร่ืองเก่ียวกบัองค์การตามการรับรู้และความเข้าใจท่ีแตกต่างกนัมากขึน้ ผลท่ีเกิดขึน้คือสมาชิกจะ
ผลิตและสร้างวฒันธรรมองค์การท่ีมีลกัษณะหลากหลาย ซบัซ้อนยิ่งขึน้ มีการกระจายตวัมากกว่า
ท่ีจะเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัหรืออาจจะไม่สอดคล้องกนัก็ได้ ดงัเช่น Martin and Meyerson (n.d. 
อ้างถึงใน Jaffee, 2001: 175-176) นกัวิจยัวฒันธรรมองค์การชาวอเมริกนัชีใ้ห้เห็นว่าวฒันธรรม
องค์การสามารถแบ่งได้ 3 ลกัษณะ ได้แก่ วฒันธรรมเดน่ (Integration Perspectives/Dominant 
Perspectives) วฒันธรรมท่ีมีความแตกต่าง (Differentation Perspectives) และวฒันธรรมท่ีมี
ความแยกส่วน (Fragmentation Perspectives) โดยมองว่าวฒันธรรมองค์การมีวิวฒันาการ
เคล่ือนท่ี กระจายตวัและฟืน้ฟใูหมไ่ด้ด้วยตวัเอง วฒันธรรมองค์การไมจํ่าเป็นต้องเป็นเร่ืองเห็นพ้อง
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ต้องกันของสมาชิกส่วนใหญ่เสมอไป เพราะวฒันธรรมองค์การเกิดขึน้จากข้อตกลงท่ีสมาชิกใน
องค์การมีความเข้าใจตรงกนั ในขณะท่ีบางครัง้ก็อาจมีความคิดความเช่ือบางประการท่ีขดัแย้งกนั 
การจัดการวฒันธรรมจึงเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลเพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันใน
ความหลากหลาย นําแนวความคิด ความเช่ือ วตัถดุิบ และเทคโนโลยีมาใช้เป็นหนทางนําไปสูก่าร
ปฏิบตัิท่ีสอดคล้องกบัวฒันธรรมองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ (Alvesson and Sveningsson, 
2008: 38-40) 

1)  มมุมองวฒันธรรมเด่น (Dominant Perspectives) Martin and Meyerson 
(n.d. อ้างถึงใน Jaffee, 2001: 175) เห็นวา่วฒันธรรมเดน่เป็นคตฐิาน ความเช่ือ คา่นิยม และธรรม
เนียมปฏิบตัท่ีิสมาชิกองค์การสว่นใหญ่หรือเกือบทกุคนมีความเห็นพ้องต้องกนัและใช้เป็นแนวทาง
หรือข้อตกลงในการปฏิบตัิงานอย่างตอ่เน่ือง ขณะท่ี Clegg et al. (2008: 239-241) เห็นว่าการมี
วฒันธรรมท่ีแข็งแกร่ง (Strong Culture) หรือการมีวฒันธรรมเด่น (Dominant Culture) เป็นการ
ไม่ให้ความสําคญัตอ่วฒันธรรมย่อยในองค์การเพราะผู้บริหารมีอํานาจในการต่อต้านสมาชิกท่ีอยู่
ในวฒันธรรมยอ่ย แม้วา่วฒันธรรมยอ่ยนัน้อาจมีความสําคญัมากกวา่ และในความจริงองค์การมกั
เกิดวฒันธรรมย่อยเน่ืองจากความแตกตา่งของสถานภาพคนงาน เช่น ความแตกตา่งด้านเพศ ชน
กลุ่มน้อย ชนชัน้ทางสงัคม และตําแหน่งในท่ีทํางาน รวมถึงความแตกต่างของสถานท่ีทํางานและ
การแสดงออกในท่ีทํางาน แต่ผู้ บริหารมีแนวทางรักษาวัฒนธรรมเด่นไปยังผู้ ท่ีทํางานในระดับ
ปฏิบตักิาร เช่น ตําแหน่งผู้ใช้แรงงาน ผู้ ทํางานอนัตราย รวมไปถึงกรรมกรท่าเรือ ผู้ ทํางานในเหมือง 
และผู้ ทํางานก่อสร้าง โดยนําเสนอแนวความคดิในการสร้างความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัให้เกิดขึน้
ในองค์การ 
 อย่างไรก็ตาม เม่ือมีการศึกษาวฒันธรรมในองค์การอย่างละเอียด จะพบว่า วฒันธรรม
เดน่ขององค์การเป็นข้อตกลงท่ีถกูสมมตขิึน้หลงัจากได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดบัสงู โดย
ไม่ให้ความสําคญัต่อวฒันธรรมย่อยหรือความเห็นของกลุ่มคนท่ีไม่เห็นด้วยกบัวฒันธรรมเด่นใน
องค์การ ทัง้นี ้ หากดําเนินการวิจยัโดยใช้วิธีการวิจัยท่ีเหมาะสมร่วมกับทักษะท่ีเช่ียวชาญไปยงั
กลุม่ตวัอย่างท่ีไม่ได้สุม่หรือพนกังานระดบัลา่งขององค์การ และนําหลกัฐานท่ีถกูละเลย (หรือสิ่งท่ี
ไม่ได้ค้นหา) ของค่านิยมท่ีมีการแบ่งปันร่วมกันอย่างกว้างขององค์การ จะทําให้มองเห็นค่านิยม
ระดบัลึกท่ีถูกแบ่งปันโดยสมาชิกแต่ละกลุ่มขององค์การได้เป็นอย่างดี และพบการเกิดขึน้ของ
วฒันธรรมยอ่ยในองค์การ (Clegg et al., 2008: 239-241) 

2) มมุมองวฒันธรรมท่ีมีความแตกต่าง (Differentation Perspectives) Martin 
และ Meyerson (n.d. อ้างถึงใน Alvesson and Sveningsson, 2008: 38-40) เห็นว่า เน่ืองจาก
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ทกุองค์การมีกลุม่สมาชิกท่ีแตกตา่งกนั อนัเป็นผลมาจากความแตกตา่งในตําแหน่งหน้าท่ี ฝ่ายงาน
ในองค์การ ระดบัขัน้สายการบงัคบับญัชา เพศ หรือระดบัอายขุองแตล่ะบคุคล จงึเป็นการยากท่ีจะ
ให้สมาชิกทกุคนตีความหมายของค่านิยม หรือสญัลกัษณ์ท่ีเกิดขึน้ในองค์การได้เหมือนกนั ความ
แตกต่างเหล่านีส้่งผลให้เกิดความขดัแย้งในวฒันธรรมองค์การ ดงันัน้ องค์การจึงเกิดวฒันธรรม
ยอ่ยขึน้ เพราะสมาชิกองค์การท่ีอยูต่า่งกลุม่กนัอาจจะมีคา่นิยม หรือความเช่ือท่ีแตกตา่งกนัออกไป 
โดย Clegg et al. (2008: 241-242) อธิบายเพิ่มเติมว่า สมาชิกในองค์การอาจแบง่ปันคา่นิยมท่ี
แข็งแกร่งเก่ียวกบัความเช่ือพืน้ฐานให้กบัสมาชิกคนอ่ืน และในเวลาเดียวกนัอาจมีสมาชิกคนอ่ืน
รวมกลุ่มเพ่ือแบ่งปันค่านิยมบางประการท่ีไม่ได้เป็นความเช่ือพืน้ฐานขององค์การ และเม่ือกลุ่ม
เหลา่นีส้ามารถสร้างคา่นิยมให้เกิดความชดัเจนและมีประสิทธิภาพ จะสง่ผลให้เกิดวฒันธรรมย่อย
ท่ีสะท้อนความสนใจของสมาชิกในองค์การท่ีหลากหลายตามรสนิยม ลกัษณะนิสยั กลุ่มอาชีพ
และความเช่ียวชาญด้านทกัษะการทํางาน ซึง่วฒันธรรมย่อยสามารถพฒันาและได้รับการยอมรับ
อยา่งเป็นทางการและกลายมาเป็นวฒันธรรมหลกัท่ีมีอิทธิพลตอ่องค์การผ่านการให้ความหมายท่ี
มีนยัทางวฒันธรรมโดยการใช้ทรัพยากร สญัลกัษณ์ และรูปแบบอ่ืนๆ ของสมาชิกท่ีมีความเห็น
ร่วมกนั สอดคล้องกบั Keyton (2005: 60-61) ท่ีเห็นว่า ในมมุมองวฒันธรรมท่ีมีความแตกตา่งนัน้ 
สมาชิกในองค์การจะมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มย่อยอนัเป็นผลมาจากการตีความ
เก่ียวกบัข้อมลูขององค์การท่ีแตกตา่งกนั เช่น ในเร่ืองของคา่ตอบแทนจากการทํางาน ซึง่ผู้จดัการมี
เงินเดือนประจํากับลูกจ้างท่ีได้รับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง หรือเร่ืองการปฏิบตัิงานระหว่าง
พนกังานท่ีทํางานในสํานกังานใหญ่กับพนกังานท่ีทํางานนอกสํานกังาน หรือมิติต่างๆ ท่ีสมาชิก
ต้องปรับตวัเพ่ือให้เข้ากบักลุ่มในองค์การ การเกิดวฒันธรรมย่อยในองค์การทําให้สมาชิกแต่ละ
กลุม่มีความคดิเห็นท่ีแตกตา่งกนั  

3) มมุมองวฒันธรรมท่ีมีความแยกสว่น (Fragmentation Perspectives) Martin 
and Meyerson (n.d. อ้างถึงใน Jaffee, 2001: 175-176) เห็นวา่ วฒันธรรมท่ีมีความแยกสว่นเป็น
ค่านิยมในองค์การท่ีมีความคลมุเครือ สมาชิกในองค์การมีความเช่ือท่ีไม่สอดคล้อง แตกต่างและ
ไมช่ดัเจน  จนยากท่ีจะสรุปเป็นแบบแผนของคา่นิยมหรือวฒันธรรมท่ีแน่นอน ทําให้ไมส่ามารถระบุ
วฒันธรรมหลกัหรือวฒันธรรมย่อยได้ ทัง้นี ้Clegg et al. (2008: 241-242) อธิบายเพิ่มว่ามมุมอง
วฒันธรรมท่ีมีความแยกส่วนนีมี้การแบ่งปันความเช่ือและค่านิยมจํานวนมาก เป็นวฒันธรรมท่ีมี
ความขดัแย้งระหว่างองค์การและสมาชิกในองค์การ ความคิดเห็นของสมาชิกสว่นใหญ่มีลกัษณะ
เฉพาะเจาะจงและมีความไม่แน่นอนมากขึน้  ดังนัน้  วัฒนธรรมในองค์การจึงมี รูปแบบ
ความสมัพนัธ์ท่ีหลากหลาย มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และไมมี่ความชดัเจน  
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ในขณะท่ี Keyton (2005: 63-61) เห็นว่ามมุมองวฒันธรรมแบบแยกสว่นเกิดจากสมาชิก
ในองค์การเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ และการสร้างองค์การตัง้อยู่บนพืน้ฐานจากการแบ่งปัน
ความคิดร่วมกัน วัฒนธรรมย่อยแบบนีจ้ะมีแนวคิดแบบสรุปแต่ไม่มีความชัดเจนและมีการ
เปล่ียนแปลงได้ง่ายทําให้ไม่สามารถสร้างเป็นวฒันธรรมย่อยท่ีชดัเจนได้ ซึ่งความไม่ชดัเจนหรือ
ความคลุมเครืออาจทําให้พนักงานไม่ยอมรับค่านิยมหรือนโยบายขององค์การ และองค์การไม่
สามารถคาดเดาได้วา่พนกังานจะมีปฏิกิริยากบัวฒันธรรมหลกัขององค์การอย่างไร อีกทัง้ในแตล่ะ
องค์การยงัสามารถแบ่งรูปแบบวฒันธรรมย่อยได้อีกหลายรูปแบบ เช่น ตามลําดบัขัน้การบงัคบั
บญัชา กลุม่อาชีพ หน้าท่ีความรับผิดชอบ พืน้ฐานการศกึษา และประสบการณ์ในการทํางาน การ
ท่ีองค์การมีวฒันธรรมย่อยท่ีแตกต่างกันส่งผลให้การทํางานร่วมกนัระหว่างทีมเป็นไปได้ยาก ซึ่ง
เกิดมาจากการส่ือสารท่ีไม่ตรงกัน ลักษณะการตัดสินใจท่ีมีพืน้ฐานแตกต่างกัน เป้าหมายท่ี
แตกตา่งกนัในแตล่ะกลุม่ หรือการตีความวตัถปุระสงค์องค์การท่ีแตกตา่งกนั  
 

 2.1.6  พลวัตของวัฒนธรรมองค์การ 
แนวคิดพลวัตของวัฒนธรรมองค์การ  เ ป็นการอธิบายวัฒนธรรมในฐานะท่ีเป็น

กระบวนการของส่ิงประดิษฐ์และสญัลกัษณ์ท่ีถกูสร้างขึน้ในบริบทของค่านิยมและข้อสมมติฐาน
ขององค์การ รวมทัง้อธิบายถึง ค่านิยมและสมมติฐานว่าถกูรักษาและเปล่ียนแปลงอย่างไร ทัง้นี ้
หากมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะมีผลกระทบต่อกันและกันทัง้หมด โดย Hatch (1997: 
362-366) ได้นําเสนอแนวคิดพลวตัรของวฒันธรรมองค์การซึง่พฒันามาจากทฤษฎีวฒันธรรมของ 
Schein แนวคิดพลวัตรของวัฒนธรรมไม่ได้มุ่งไปยังปัจจัยด้านข้อสมติฐาน ค่านิยม และ
สิง่ประดษิฐ์ขององค์การเท่านัน้ แตย่งัมุ่งไปท่ีกระบวนการเช่ือมโยงของปัจจยัเหลา่นัน้ด้วยจากการ
ใช้ลกูศรคูเ่ช่ือมโยงระหวา่งสมมตฐิานและคา่นิยม กบัคา่นิยมและสิ่งประดิษฐ์ จากนัน้ เพิ่มแนวคิด
เร่ือง “สัญลักษณ์” เข้าไปตรงท้ายของกรอบแนวคิด และเพิ่มลูกศรคู่ 2 ชุด เช่ือมโยงไปยัง
สมมตฐิานและสิง่ประดษิฐ์ ตามภาพท่ี 2.2   
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ภาพที่ 2.2  พลวตัของวฒันธรรมองค์การ 
แหล่งที่มา: ดดัแปลงจาก Hatch, 1997: 363. 
 

จากภาพท่ี 2.2 แผนภาพนีเ้น้นการวิเคราะห์เร่ืองสญัลกัษณ์ขององค์การ การเพิ่มแนวคิด
เร่ืองสญัลกัษณ์เน้นในการตีความวฒันธรรมและกระบวนการทางสญัลกัษณ์ ส่ ว น บ น ข อ ง ภ า พ
อธิบายกระบวนการปรากฏและกระบวนการทําความเข้าใจผ่านทางสิ่งประดิษฐ์ท่ีสร้างขึน้ การ
สร้างสิ่งประดิษฐ์ ค่านิยมและสมมติฐานขององค์การนําไปสู่การสร้างภาพลกัษณ์และวิสยัทศัน์
เพ่ือนําไปให้สมาชิกในองค์การปฏิบตัิ กระบวนการนีเ้รียกว่า การปรากฏออกมา (Manifestation) 
ซึ่งจะเห็นได้จากการกระทําของสมาชิกในองค์การซึ่งได้รับอิทธิพลจากการผลิตสิ่งประดิษฐ์ทาง
วฒันธรรมขึน้มา เช่น วตัถุทางกายภาพ เหตกุารณ์ คําสัง่ทางวาจา และข้อความท่ีบนัทึกไว้ การ
ผลิตสิ่งประดิษฐ์จะถูกอ้างอิงไปยงักระบวนการทําความเข้าใจ (Realization) เพราะว่าโดยทาง
กระบวนการทําความเข้าใจ สมมตฐิานและคา่นิยมจะปรากฏให้เห็นขึน้มา 
 ส่วนล่างของภาพอธิบายถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้เม่ือสิ่งประดิษฐ์กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการ
รวบรวมทรัพยากรทางสัญลักษณ์อันจะนําไปสู่การกําหนดความหมายของแต่ละกิจกรรมใน
องค์การ ตามแนวคิดนี ้สมาชิกขององค์การจะเลือกสิ่งประดิษฐ์บางชิน้ท่ีสามารถสร้างคณุค่าแก่
พวกเขาและใช้สิง่ประดษิฐ์ท่ีได้เลือกไปแสดงความหมายโดยการส่ือสารกบัผู้ อ่ืน ทัง้นี ้กระบวนการ
ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งสญัลกัษณ์กบัสิง่ประดษิฐ์เรียกวา่การแสดงสญัลกัษณ์ (Symbolization) 

คา่นิยม 

สมมติฐาน สิง่ประดิษฐ์ 

สญัลกัษณ์ 

การทําความ       

เข้าใจ 

การแสดง 
สญัลกัษณ์ 

การตีความ 

การปรากฏ

ออกมา 
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 แนวคิดพลวตัทางวฒันธรรมยงัเช่ือมโยงไปถึง ความตัง้ใจของผู้บริหารท่ีจะเปล่ียนแปลง
องค์การซึง่ได้รับการอธิบายในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของพลวตัทางวฒันธรรม  ตามปกติแล้วความ
ตัง้ใจนําเสนอการเปล่ียนแปลงจะเร่ิมต้นท่ีขัน้ตอนการทําความเข้าใจและการแสดงสญัลกัษณ์ เม่ือ
ผู้บริหารแนะนําความคิดใหม่โดยการใช้ภาษาหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ จากนัน้ความคิดเหล่านีจ้ะถกู
แสดงเป็นสญัลกัษณ์หรือการตีความ (Interpretation) ถ้าการสร้างสญัลกัษณ์มีความสอดคล้องกบั
สมมตฐิานและคา่นิยมท่ีเป็นอยูใ่นองค์การ การเปล่ียนแปลงก็จะเป็นไปได้ง่าย แตก็่ไปไมถ่ึงระดบัท่ี
ลึกท่ีสดุขององค์การ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแค่ในระดบัการปฏิบตัิของสมาชิกในองค์การยงัไม่
ถึงกบัทําให้สมมตฐิานและคา่นิยมขององค์การเปล่ียนแปลงไปได้ 
 อย่างไรก็ดี Hatch (1997: 366) เห็นว่าการเปล่ียนแปลงสมมติฐานและคา่นิยมท่ีเป็นอยู่
ในองค์การอาจจะเป็นสิ่งท่ีผู้บริหารไม่ต้องการจะให้เกิดขึน้ การเปลี่ยนแปลงบางประการอาจ
เก่ียวข้องกบัการนําเข้าแนวความคดิจากท่ีอ่ืนเข้าไปในระบบขององค์การ ซึง่จะเกิดกระบวนการซมึ
ซบัทางวฒันธรรมหลงัจากท่ีแนวความคดินัน้มีบทบาทในองค์การเป็นระยะเวลาหนึง่แล้ว ในกรณีนี ้
ผู้ ริเร่ิมการเปล่ียนแปลงต้องตระหนักว่าเป็นการยากท่ีจะควบคุมวฒันธรรมใหม่ท่ีกําลงัเข้ามามี
บทบาทในองค์การ สิ่งหนึ่งท่ีจะช่วยได้ก็คือ ในขัน้ตอนการแสดงสญัลกัษณ์และการตีความต้อง
เปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์การเข้ามามีส่วนในการสร้างความเข้าใจความหมายท่ีผู้ บริหาร
กําหนดให้สอดคล้องกนัทัว่องค์การด้วย ในขัน้ตอนดงักล่าว หากดําเนินการสนทนาอย่างเปิดเผย
จะช่วยให้ผู้ บริหารและพนักงานสามารถเผชิญหน้าและจัดการกับปัญหาหรือโอกาสใหม่ของ
องค์การท่ีกําลงัเกิดขึน้ร่วมกนัได้ อยา่งไรก็ตาม ผู้บริหารต้องระมดัระวงัการควบคมุการตีความด้วย
การใช้วาทศิลป์เพราะอาจจะถูกตีความว่าพยายามใช้การโฆษณาชวนเช่ือได้ ผลท่ีตามมาคือ 
ผู้บริหารอาจต้องเผชิญกับความท้าทายทางตรงหรือการต่อต้านทางอ้อมท่ีขึน้อยู่กับบรรทดัฐาน
การเผชิญหน้าขององค์การและสังคมขนาดใหญ่ ดังนัน้ ผู้ บริหารควรตระหนักถึงพลังทาง
สัญลักษณ์ท่ีเกิดขึน้ในองค์การ รวมไปถึงข้อจํากัดในการท่ีจะควบคุมให้พนักงานตีความ
สญัลกัษณ์ขององค์การตามท่ีกําหนดไว้ 
 

 2.1.7  การเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมองค์การ 
 การศกึษาวฒันธรรมองค์การโดยทัว่ไปมกัอธิบายกระบวนการทางสงัคมว่าเป็นการรักษา
ซึ่งความหมายสําคัญทางวัฒนธรรมตามท่ีองค์การได้กําหนดไว้ นักวิจัยวัฒนธรรมสมัยใหม่มี
แนวโน้มท่ีจะมองวฒันธรรมในฐานะเป็นพลงัท่ีมีความแน่นอนภายในองค์การและใช้แนวความคิด
ในการมองวัฒนธรรมว่าเป็นการอธิบายเพ่ือใช้ในการต่อต้านการเปล่ียนแปลง ในขณะท่ี นัก
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ตีความสญัลกัษณ์มองวฒันธรรมในวิถีทางท่ีเป็นพลวตัรมากขึน้  ดงัเช่นทฤษฎีท่ีจะอธิบายถึงการ
เปล่ียนแปลงของวฒันธรรมองค์การท่ีจะนําเสนอตอ่ไปนี ้
 Gagliardi (1986 อ้างถึงใน Hatch, 1997: 358-362) นกัทฤษฎีองค์การชาวอิตาเลียนและ
ท่ีปรึกษาด้านการพฒันาองค์การ ได้นําเสนอทฤษฎีความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมและกลยทุธ์ซึง่
เขาอธิบายว่าวัฒนธรรมส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไรและการเปล่ียนแปลงส่งผลต่อ
วฒันธรรมอย่างไร โดยเร่ิมต้นจากแนวคิดเร่ืองสมมติฐานและคา่นิยมของ Schein ว่าเป็นเสมือน
วฒันธรรมหลกัขององค์การ จากนัน้ เขาโต้แย้งว่าในทกุกลยทุธ์เบือ้งต้นเป็นการปกป้องอตัลกัษณ์
ขององค์การซึ่งถูกสร้างมาจากสมมตุิฐานและค่านิยม จากนัน้ได้รับการดํารงรักษาไว้ Gagliardi 
เห็นว่า ในกลยทุธ์เบือ้งต้น องค์การจะทําการพฒันาตนเองและนําไปปฏิบตัิในระดบัท่ีสองของกล
ยทุธ์ กลยทุธ์ขัน้ท่ีสองอาจเป็นทัง้เคร่ืองมือเพ่ือการปฏิบตัิหรือการนําเสนอผ่านทางสญัลกัษณ์ของ
องค์การก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามภาพท่ี 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3  ความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมและกลยทุธ์ 
แหล่งที่มา: Gagliardi, 1986  อ้างถึงใน  Hatch, 1997: 360. 
 
 จากภาพท่ี 2.3 สามารถอธิบายกลยทุธ์ขัน้ท่ีสองตามท่ี Gagliardi นําเสนอ ได้ดงันี ้
 กลยุทธ์ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือ คือแนวคิดท่ีได้รับการยอมรับจากการแก้ปัญหาภายนอกเพ่ือ
ปรับตวัตามสิง่แวดล้อมและแนวทางแก้ไขปัญหาภายในองค์การเพ่ือทําให้สมาชิกเป็นหนึง่เดียวกนั 
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อนัเป็นผลมาจากความพยายามตระหนกัถึงกลยทุธ์ในระดบัเบือ้งต้นท่ีนํามาใช้ในการจดัการอย่าง
เป็นธรรมชาต ิ
 กลยทุธ์การนําเสนอผา่นทางสญัลกัษณ์ คือการนําเสนอสญัลกัษณ์ขององค์การและความ
พยายามท่ีจะรักษาการแบ่งปันค่านิยมหลกัท่ีมีความสอดคล้องร่วมกนัของสมาชิกในองค์การ กล
ยทุธ์นีอ้าจถกูใช้ในการจดัการทัง้สิง่แวดล้อมภายในและภายนอกองค์การด้วย ในอดีต กลยทุธ์นีถ้กู
ใช้ในการทําให้สมาชิกของกลุ่มรักษาอตัลกัษณ์ของกลุม่ไว้ ต่อมาปัจจบุนั กลยทุธ์นีไ้ด้ถกูนํามาใช้
ในการทําให้องค์การนําเสนออตัลกัษณ์ท่ีจดจําได้ไปยงัระดบัโลกด้วย 
 ทัง้นี ้กลยทุธ์ขัน้ท่ีสอง สามารถเป็นได้ทัง้เคร่ืองมือและการนําเสนอผา่นทางสญัลกัษณ์ของ
องค์การ เช่น การโฆษณาสามารถถกูออกแบบให้เป็นการนําเสนออตัลกัษณ์ขององค์การไปยงัผู้ รับ
สารภายนอกองค์การและในเวลาเดียวกนัยงัสามารถช่วยในการขายผลิตภณัฑ์ได้ด้วย คล้ายคลงึ
กบัการขบัเคลื่อนองค์การไปสู่สํานกังานแบบเปิดท่ีสะท้อนให้เห็นถึงกลยทุธ์การปรับปรุงด้านการ
ส่ือสารท่ีมีประสทิธิภาพและการลดสญัลกัษณ์ท่ีแสดงความสําคญัของตําแหน่งตามระดบัสายการ
บงัคบับญัชา การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม เทคโนโลยี สญัลกัษณ์ และโครงสร้างซึง่เกิดขึน้ผ่าน
ทางการปฏิบตัิตามกลยุทธ์ขัน้ท่ีสอง ซึ่ง Gagliardi เห็นว่า กลยุทธ์ถูกทําให้เป็นแนวคิดหลกัและ
สร้างขึน้ตามสมมตุฐิานและคา่นิยมขององค์การ 
 จากการนําเสนอแนวคิดวัฒนธรรมและกลยุทธ์ซึ่งนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์การ 
Gagliardi เห็นวา่การเปล่ียนแปลงท่ีสามารถเกิดขึน้ได้ในองค์การสามารถแบง่เป็น 3 ประเภท ดงันี ้
  1)  ประเภทแรก การเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นได้ชดัเจน (Apparent Change) เป็น
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในองค์การแตไ่ม่ได้สง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง ซึง่กําลงัเผชิญกบัทางเลือกท่ี
ระดบักลยทุธ์ซึง่ได้รับการยอมรับจากสมมติฐาน ค่านิยมและกลยทุธ์ในระดบัเบือ้งต้น การนํา กล
ยทุธ์ในขัน้ท่ีสองไปปฏิบตัิจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมระดบัสิ่งประดิษฐ์ขององค์การ 
แต่การเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมเหล่านีย้งัอยู่ในระดบัผิวเผิน เพราะองค์การจะสามารถปรับตวั
ได้ภายในขอบเขตท่ีจํากดัตามอตัลกัษณ์ของตนเท่านัน้ ซึ่งการเปล่ียนแปลงในระดบันี ้Gagliardi 
เห็นว่า วัฒนธรรมองค์การเปลี่ยนแปลงในระดับผิวเผินเพ่ือเป็นการรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของ
องค์การ จงึยงัไมส่ามารถเรียกได้วา่เป็นการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมทัง้หมดขององค์การ 
  2)  ประเภทสอง การเปล่ียนแปลงแบบปฏิวตัิ (Revolutionary Change) เป็น
ปัญหาเร่ืองความไม่สอดคล้องของข้อสมมติฐานและค่านิยมทางวฒันธรรมท่ีเกิดขึน้ในองค์การ 
โดยบคุคลภายนอกเป็นผู้ มีสว่นเข้าไปทําลายสญัลกัษณ์แบบเดิมและสร้างสิ่งใหม่ขึน้มา ในกรณีนี ้
จะเกิดขึน้ได้เช่น เม่ือผู้ ก่อตัง้องค์การเสียชีวิตลง หรือเม่ือองค์การถูกควบรวมกิจการหรือถูกซือ้
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กิจการจากบุคคลภายนอก ในกรณีเหล่านี  ้Gagliardi เห็นว่าการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม
ประเภทนีเ้สมือนองค์การเก่าได้ตายไปแล้วและเกิดขึน้มาใหม ่
  3)  ประเภทสาม การเพิ่มขึน้ทางวฒันธรรม (Cultural Incrementalism) ซึ่ง 
Gagliardi เห็นว่า เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเข้าไปถึงระดบัลึกท่ีสุดของค่านิยมและสมมติฐานของ
องค์การ ในกรณีนี  ้กลยุทธ์ปรากฏขึน้มาหลากหลายสอดคล้องกับค่านิยมและสมมติฐาน 
วฒันธรรมองค์การในระดบันีม้าจากการรวมค่านิยมใหม่กับค่านิยมเก่าท่ีเข้ากันได้ ซึ่งสามารถ
แสดงได้ตามภาพท่ี 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4  การเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมตามแนวคดิของ Gagliardi 
แหล่งที่มา: Gagliardi, 1986  อ้างถึงใน  Hatch, 1997: 361. 
 
 นอกจากนี  ้Gagliardi ยังแบ่งแยกระหว่างวัฒนธรรมและกลยุทธ์ และชีใ้ห้เห็นว่า การ
เปล่ียนแปลงกลยทุธ์ท่ีหลากหลายจะสร้างผลลพัธ์ท่ีแตกต่างต่อวฒันธรรมองค์การ เม่ือกลยทุธ์มี
ความสอดคล้องกับสมมติฐานและค่านิยมองค์การ วฒันธรรมจะไม่เปล่ียนแปลง เม่ือกลยุทธ์มี
ความขดัแย้งกบัสมมติฐานและค่านิยม วฒันธรรมอนัใดอนัหนึ่งจะถกูทําลาย และถกูแทนท่ีด้วย
วฒันธรรมใหม่ การเปล่ียนแปลงค่านิยมและสมมติฐานจะมีความเป็นไปได้มากขึน้หากมีการ
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นําเสนอเร่ืองเลา่และตํานานของความสําเร็จในองค์การ สญัลกัษณ์เหลา่นีมี้ความสําคญัเพราะมนั
จะสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมองค์การด้วย 
 อย่างไรก็ตามแนวคิดของ Gagliardi ก็ได้รับการวิพากษ์จากนกัทฤษฎีวฒันธรรมท่านอ่ืน 
โดย Schein (n.d. อ้างถึงใน Hatch, 1997: 362) เห็นวา่การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมขององค์ 
การ ถ้าค่านิยมใหม่ถกูนําไปใช้แล้วได้ผล การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้จะเป็นสมมติฐานท่ีคิดไปเอง 
(Take for Grant) ขององค์การ สว่น Hatch (1997: 362) เห็นว่า Gagliardi ยงัไม่ได้อธิบายว่ากล
ยุทธ์หรือนักกลยุทธ์มีบทบาทภายในองค์การหรือปฏิบัติต่อวัฒนธรรมองค์การอย่างไร เพราะ 
Gagliardi อธิบายเพียงกระบวนการท่ีทําให้เกิดผลการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมเท่านัน้ 
 

2.2  แนวคดิเร่ืองทุนทางวัฒนธรรม 
 

 แนวคิดเร่ืองทุนทางวฒันธรรมเป็นแนวคิดท่ีพยายามอธิบายถึงการนําทรัพยากรท่ีสะสม
อยู่ในความรู้ ความสามารถ  หรือทรัพย์สินท่ีปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มสงัคมมีไว้ในครอบครองและ
สามารถนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือสร้างผลตอบแทนทัง้ทางเศรษฐกิจหรือการได้รับการยอมรับในสงัคม  
โดยในส่วนนี ้ จะนําเสนอความหมายและประเภทของทนุทางวฒันธรรม  เพ่ือเป็นพืน้ฐานนําไปสู่
การทําความเข้าใจแนวคดิเร่ืองการผลติซํา้ทางวฒันธรรมตอ่ไป 
 

 2.2.1  ความหมายของทุนทางวัฒนธรรม 
 แนวคิดเร่ืองทุนทางวฒันธรรมเกิดจากการพฒันาแนวคิดของมาร์กซ (ม.ป.ป. อ้างถึงใน 
กาญจนา แก้วเทพ และ สมสขุ หินวิมาน, 2551: 69-70) ซึง่เห็นว่า ทรัพย์สินเงินทองท่ีแต่ละคนมี
อยู่นัน้ยังไม่ใช่ทุน  ทรัพย์สินเหล่านีจ้ะแปรสภาพไปเป็นทุน เม่ือเข้าไปสู่กระบวนการผลิต เช่น 
นําไปลงทุน ใส่แรงงานเข้าไป แล้วทําให้เกิดมลูค่าส่วนเกินและกําไร สิ่งท่ีจะแปรสภาพกลายเป็น
ทุนได้ยังครอบคลุมไปถึงปัจจัยการผลิตตามท่ีรู้จักในนาม 5M ประกอบไปด้วย แรงงานมนุษย์ 
(Manpower) เคร่ืองจกัร (Machine) วตัถดุิบ (Material) เงิน (Money) และการจดัการ/ความรู้ 
(Mangement/Knowledge) มาร์กซเห็นว่า ทนุทางเศรษฐกิจ (Economic Capital) จําเป็นต้องมี
การขยายตวัเองอยูเ่สมอด้วยกลวิธีตา่งๆ และความมัง่คัง่ของเจ้าของทนุไมไ่ด้เกิดจากกําไรจากการ
ขายสนิค้าได้เท่านัน้ แตย่งัรวมไปถึงมลูคา่สว่นเกินท่ีได้มาจากการท่ีคนงานใสแ่รงงานไปยงัขัน้ตอน
การผลติด้วย 
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 ในปัจจบุนันกัคิดรุ่นหลงัท่ีได้รับอิทธิพลด้านแนวคิดเร่ืองทนุจากมาร์กซได้เพิ่มมิติของการ
ให้ความหมายเร่ืองทุนและนําไปประยุกต์ศึกษาปรากฏการณ์ทางสงัคมหรือศึกษาองค์การใน
ประเด็นท่ีหลากหลาย (กาญจนา แก้วเทพ และ สมสขุ หินวิมาน, 2551: 70-71) เช่น แนวคิดเร่ือง
ทนุทางการเงิน (Financial Capital) ท่ีแสดงให้เห็นถึงบทบาททางเศรษฐกิจท่ีมีตอ่พลงัการผลิตทนุ
ประเภทอ่ืนและนําไปสู่การเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการค้า แนวคิดเร่ืองทุนการผลิต 
(Manufactured Capital) ซึง่ศกึษาวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิต เคร่ืองจกัร การสร้างและกระบวนการ
ผลิตสินค้าและการบริการ แนวคิดเร่ืองทุนมนุษย์ (Human Capital) เป็นการศึกษาทรัพยากร
มนุษย์ในด้านสขุภาพ ความรู้ ทกัษะ แรงจูงใจและความสามารถของมนุษย์ทัง้ด้านอารมณ์และ
จิตใจเพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมองว่าทนุมนษุย์เป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจขององค์การท่ี
ต้องลงทนุพฒันาผา่นทางการศกึษาและการอบรม (Porritt, 2005: 113) รวมไปถึง การเพิ่มมิติการ
ประยกุต์แนวคิดเร่ืองทุนเพ่ือศกึษาปรากฏการณ์ของสงัคมและวฒันธรรมดงัเช่นท่ีปรากฏในเร่ือง
ทนุทางวฒันธรรม 
 นอกจากนี ้นักทฤษฎีวัฒนธรรมวิพากษ์ชาวฝร่ังเศส เช่น บูร์ดิเยอ (ม.ป.ป.  อ้างถึงใน 
กาญจนา แก้วเทพ และ สมสขุ หินวิมาน, 2551: 71, 551-553, 545) ก็เป็นผู้หนึ่งท่ีริเร่ิมนําแนวคิด
เร่ืองทุนประยกุต์ใช้ศึกษาวฒันธรรมโดยได้นิยามความหมายของทนุว่า สิ่งใดจะกลายสภาพเป็น
ทนุได้ก็ตอ่เม่ือสิ่งนัน้ได้ทําหน้าท่ีในฐานะความสมัพนัธ์เชิงอํานาจทางสงัคม (Function as Social 
Relation of Power) จากนัน้เขาแบง่ประเภทของทนุออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ทนุทางเศรษฐกิจ 
(Economic Capital) เป็นทุนท่ีเกิดจากการสะสมความมัง่คัง่ของรายได้และทรัพย์สินท่ีอยู่ในรูป
ของเงินทอง อาคารบ้านเรือน เคร่ืองเพชรนิลจินดา รถยนต์ หุ้น ฯลฯ ทุนประเภทนีส้ามารถนําไป
แลกเปล่ียนเป็นทนุประเภทอ่ืนตามมลูคา่ทางเศรษฐกิจได้ 2) ทนุทางสงัคม (Social Capital) เป็น
รูปแบบของโครงสร้าง สถาบนั เครือข่ายและความสมัพนัธ์ซึง่ปัจเจกบคุคลสามารถใช้ในการดํารง
รักษาและพฒันาตนเองเพ่ือเข้าไปเป็นสว่นหนึ่งของกลุ่มสงัคมตามท่ีตนเองต้องการ ทนุทางสงัคม
เป็นเสมือนทรัพยากรประเภทหนึ่งท่ีสามารถนําไปเอือ้ประโยชน์ทางสงัคมให้แต่ละคนตามกลุ่มท่ี
สงักัดตัง้แต่ในครอบครัว โรงเรียน หมู่บ้าน สถานท่ีทํางาน กลุ่มธุรกิจ ฯลฯ 3) ทุนทางสญัลกัษณ์ 
(Symbolic Capital) เป็นสถานภาพ ช่ือเสียง หรือการได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืนท่ีทําให้
เจ้าของทุนเกิดการได้เปรียบหรือได้รับผลประโยชน์ต่างๆ และ 4) ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural 
Capital) Bourdieu (n.d.  อ้างถึงใน Richardson, 1986: 241-258) นิยามไว้วา่ เป็นทนุท่ีสะสมอยู่
ในตวัตนของแต่ละบุคคล วตัถุสิ่งของ และท่ีอยู่ในรูปแบบของสถาบนั ซึ่งแต่ละบุคคลได้รับการ
หล่อหลอมและผลิตซํา้เพ่ือสืบทอดผ่านทางระบบการศึกษา ผลผลิตท่ีได้จากการสะสมทุนทาง
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วฒันธรรมคือรสนิยม (Taste) ซึง่จะสร้างความแตกต่างและเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ธํารงรักษาชนชัน้ใน
สงัคมให้ดํารงอยูต่อ่ไป 
 นอกจาก Bourdieu (n.d. อ้างถึงใน Richardson, 1986: 241-258) เป็นผู้ ให้ความหมาย
ของทนุทางวฒันธรรมแล้ว ตอ่มานกัวิชาการบางท่านยงัได้นําแนวคดิเร่ืองทนุทางวฒันธรรมของบร์ู
ดเิยอ มาอธิบายเพิ่มเตมิและให้ความหมายไว้แตกตา่งกนั เช่น Lamont and Lareau (1988: 153-
168) นักวิชาการด้านสงัคมศาสตร์ เห็นว่า แนวความคิดทุนทางวฒันธรรมถูกนําไปใช้อย่าง
กว้างขวางในหมู่นกัสงัคมศาสตร์ชาวอเมริกาโดยเฉพาะในการศกึษาผลกระทบท่ีมีต่อการผลิตซํา้
ทนุทางวฒันธรรมและสงัคม ทว่านกัสงัคมศาสตร์ส่วนใหญ่ยงัสบัสนกบัการนิยามความหมายทนุ
ทางวฒันธรรม ดงันัน้ พวกเขาจงึทําการศกึษางานต้นฉบบัของ Bourdieu and Passerson (1977; 
n.d. อ้างถึงใน Lamont and Lareau, 1988: 154-155) ท่ีวิเคราะห์ผลกระทบของวฒันธรรมท่ีมีตอ่
ระบบชนชัน้และความสมัพนัธ์ระหวา่งการกระทําและโครงสร้างทางสงัคม จากนัน้ ได้ทําการนิยาม
ทุนทางวฒันธรรมขึน้มาใหม่ ว่าหมายถึง การสร้างทศันคติหรือความช่ืนชอบทางวฒันธรรมของ
บคุคลท่ีอยู่ในชนชัน้สงูขึน้มา แล้วทําให้เห็นว่าเป็นสิ่งท่ีถกูต้องตามกฎหมายและนําไปแบ่งปันกนั
อย่างแพร่หลาย อนันําไปสู่การสร้างความแตกต่างของชนชัน้ทางสงัคมวฒันธรรมทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม (Lamont and Lareau, 1988: 164) 
 ในขณะท่ี Storey (1999) นกัวิชาการด้านวฒันธรรมศกึษา เห็นว่า ทนุทางวฒันธรรมเป็น
การสะสมของ ความรู้ ความคุ้นเคย และความรู้สกึของแต่ละบคุคลในเร่ืองภมูิหลงัครอบครัว การ
ลงทุนทางด้านการศึกษา และสถานภาพทางสงัคมซึ่งส่งผลต่อความสําเร็จในชีวิตท่ีแตกต่างกัน 
ทนุทางวฒันธรรมท่ีแต่ละบคุคลสะสมมาจะมีอิทธิพลตอ่พืน้ฐานการรับรู้วฒันธรรมท่ีครอบงําหรือ
อํานาจท่ีมีอิทธิพลในสงัคมว่าเป็นเร่ืองธรรมดา ส่วน Grisworld (2004: 93-95) นกัวิชาการด้าน
สงัคมศาสตร์และวฒันธรรมศกึษาอธิบายความหมายทนุทางวฒันธรรมจากแนวคดิของ Bourdieu 
(1984 อ้างถึงใน Grisworld, 2004: 93) เพิ่มเติมว่า วฒันธรรมอาจถกูมองในฐานะเป็นทนุชนิด
หนึ่งท่ีสามารถสะสมและนําไปลงทนุได้เหมือนดงัเช่นทุนทางเศรษฐกิจ หรือสามารถนําไปแปรรูป
เป็นทนุทางเศรษฐกิจได้ ทนุทางวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อการรับรู้รสนิยมทางศิลปวฒันธรรมรวมไป
ถึงรูปแบบการใช้ชีวิตด้วย 
     การมองทุนทางวฒันธรรมว่าเป็นการสะสมทุนชนิดหนึ่งท่ีนําไปสู่การรับรู้ของอํานาจท่ีมี
อิทธิพลในสงัคมของ Storey (1999) สอดคล้องกบั McRobbie (2005: 137) ท่ีให้ความหมายของ
ทุนทางวัฒนธรรมว่า  เป็นการกระจายรูปแบบของทุนชนิดหนึ่ง  ทุนวัฒนธรรมจะอยู่ใน
ความสามารถพิเศษหรือทรัพย์สินสว่นบคุคล และไม่สามารถลดทอนไปยงัทนุทางเศรษฐกิจได้ แต่
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ละคนจะมีทนุทางวฒันธรรมแตกตา่งกนั ไม่ใช่ทกุคนท่ีจะสามารถเป็นเจ้าของทนุทางวฒันธรรมท่ี
มัง่คัง่ได้ แตท่นุชนิดนีส้ามารถนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการดํารงรักษาการมีอํานาจทางสงัคมได้ 
 สว่นในงานวิจยัของ วินยั บญุลือ (2545: 11) ซึง่ประยกุต์แนวคิดของบร์ูดิเยอ ไปใช้ศกึษา
ทนุทางวฒันธรรมและการช่วงชิงอํานาจเชิงสญัลกัษณ์ของชมุชนปกาเกอะญอ ได้สรุปความหมาย
ทุนทางวัฒนธรรมไว้ว่า หมายถึง ศักยภาพในการกระทํา เป็นความรู้ท่ีสะสมในตน (Innate 
Knowledge) ซึง่การสะสมทุนทางวฒันธรรมนัน้ ไม่เพียงแต่เป็นการออกแรงทางกายภาพเท่านัน้ 
แต่รวมถึงการออกแรงทางด้านสงัคม การเมือง ศาสนา และความคุ้นเคย ซึง่เป็นการสะสมทุนใน
รูปแบบตา่งๆ เอาไว้ และสามารถปรับเปล่ียนหรือเรียกใช้ยามต้องการได้ 
 จากการให้ความหมายของคําว่าทนุวฒันธรรมของนกัวิชาการดงักลา่วข้างต้น จึงสามารถ
สรุปความหมายของทนุทางวฒันธรรมตามแนวคิดของ Bourdieu (n.d.  อ้างถึงใน Richardson, 
1986: 241-258) และจากท่ีบรรดานักวิชาการข้างต้นได้นิยามความหมายไว้ว่า ทุนวัฒนธรรม 
หมายถึง ทรัพยากรท่ีสะสมอยู่ในระบบ ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม วตัถุสิ่งของ รวมไปถึงแนว
ทางการดําเนินชีวิตในกลุ่มสังคมท่ีแต่ละคนเข้าไปมีส่วนร่วมและช่วยกันผลิตคุณค่าหรือ
ความหมายขึน้มา จากนัน้เผยแพร่ให้เป็นท่ีรับรู้ในกลุ่ม จนเกิดเป็นข้อตกลงเพ่ือการปฏิบตัิท่ีเห็น
พ้องต้องกัน ได้รับการยอมรับจากผู้คนส่วนใหญ่ และดําเนินการผลิตซํา้อย่างต่อเน่ืองผ่านทาง
กระบวนการผลิตซํา้เพ่ือดํารงรักษาทุนทางวฒันธรรมให้คงอยู่ การสะสมความมัง่คัง่ของทุนทาง
วฒันธรรมยงัแสดงถึงอํานาจของผู้ครอบครองทนุทางวฒันธรรมซึง่มีอิทธิพลตอ่ทศันคติของปัจเจก
บคุคลหรือกลุม่สงัคมท่ีได้รับการยอมรับอยา่งแพร่หลายด้วย ดงันัน้ การศกึษาทนุทางวฒันธรรมจึง
เป็นการทําความเข้าใจว่า ผู้ ท่ีเป็นเจ้าของทุนทางวัฒนธรรมมีวิธีการสะสมทุนทางวัฒนธรรม
อย่างไร เลือกลงทุนหรือเปล่ียนรูปแบบทุนทางวฒันธรรมไปสู่ทุนอีกชนิดหนึ่งเพ่ือดํารงรักษาหรือ
ขบัเคลื่อนตําแหน่งของตนในกลุม่สงัคมอยา่งไร 
 

 2.2.2  ประเภทของทุนทางวัฒนธรรม 
Bourdieu (n.d.  อ้างถึงใน Richardson, 1986: 241-258) ได้แบ่งทนุทางวฒันธรรมเป็น  

3 รูปแบบ ได้แก่ ทุนท่ีมีอยู่ในตวัตน (Embodied Form) ทุนท่ีอยู่ในรูปของวตัถุ (Objectified 
Form) และทนุท่ีอยูใ่นรูปแบบสถาบนั (Institutionalized State) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
  1)  ทุนวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในตวัตน เป็นสมรรถนะด้านวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในตวัตน 
ได้แก่ การแสดงออกของร่างกายและจิตใจ เป็นทุนท่ีอยู่ในระดบัอุปนิสยั มกัปรากฏในชีวิตทาง
วฒันธรรม และต้องใช้ระยะเวลาในการก่อตวัเป็นรูปเป็นร่างผ่านทางกระบวนการขดัเกลาทาง
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สงัคมซึ่งทําหน้าท่ีถ่ายทอดความคิด ทศันคติ และค่านิยมซึ่งมีผลต่อการทําความเข้าใจ หรือการ
รับรู้ของรสนิยมตา่งๆ เช่น ศลิปะ การใช้ชีวิต การเปลี่ยนรูปทนุวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในตวัตนต้องอาศยั
เวลา สงัคม ชนชัน้ทางสงัคม และสามารถเช่ือมโยงไปยงัทนุทางเศรษฐกิจได้ (Bourdieu, n.d. อ้าง
ถึงใน Richardson, 1986: 241-258; บร์ูดิเยอร์, ม.ป.ป. อ้างถึงใน วินยั บญุลือ, 2545: 11-12, 28; 
รุ้งนภา ยรรยงเกษมสขุ, 2550: 23-26; กาญจนา แก้วเทพ และ สมสขุ หินวิมาน, 2551: 551-553) 
 การสะสมทุนในระดับนีส้ัง่สมอยู่ในตวัของแต่ละบุคคลมาตัง้แต่เยาว์วัย ผ่านการหล่อ
หลอม (Pedagogy Action) โดยผู้ปกครองพ่ีน้อง สมาชิกในครอบครัวจะสละเวลาเพ่ือให้สมาชิก
ใหมซ่มึซบัความหมายและรหสัของวฒันธรรม สร้างความเดน่ชดัและความแตกตา่งทางวฒันธรรม
ขึน้ ยิ่งในสงัคมท่ีมีความซบัซ้อนก็ยิ่งมีการแข่งขนัลงทนุเพ่ือสะสมทนุทางวฒันธรรมท่ีอยู่ในตวัตน
อยา่งเข้มข้น (บร์ูดเิยอร์ ม.ป.ป.  อ้างถึงใน วินยั บญุลือ, 2545: 12) 
  2)  ทนุวฒันธรรมท่ีอยู่ในรูปของวตัถ ุเป็นทนุทางวฒันธรรมท่ีแสดงออกให้เห็นใน
รูปของวตัถ ุส่ือมวลชน หรือสิ่งของ เช่น รูปภาพ งานเขียน หนงัสือ พจนานุกรม อนุสาวรีย์ เคร่ือง 
มือ เคร่ืองจกัร ฯลฯ วตัถุเหล่านีเ้ป็นรูปแบบหนึ่งของการแบ่งปันความหมายทางวฒันธรรมท่ีถูก
กําหนดโดยผู้ผลิตวฒันธรรมหรือแนวคิดของผู้คนส่วนใหญ่ในสงัคม (Bourdieu, n.d. อ้างถึงใน 
Richardson, 1986: 241-258; บร์ูดิเยอร์, ม.ป.ป. อ้างถึงใน วินยั บญุลือ, 2545: 11-12, 28; รุ้ง
นภา ยรรยงเกษมสขุ, 2550: 23-26; กาญจนา แก้วเทพ และ สมสขุ หินวิมาน, 2551: 551-553) 
  3)  ทนุวฒันธรรมท่ีอยูใ่นรูปแบบของสถาบนั คือ การอ้างอิงถึงคณุสมบตัิเบือ้งต้น
ของทุนทางวฒันธรรมในลกัษณะการรับประกนัโดยแสดงออกในรูปของประกาศนียบตัร หนงัสือ
รับรอง และการสอบวดัคณุสมบตัิ ซึง่ปรากฏชดัอยู่ในสถาบนั เช่น สถาบนัการศกึษา หรือสถาบนั
ประเมินผลต่างๆ ทนุทางวฒันธรรมสามารถเปลี่ยนรูปได้ภายใต้เง่ือนไขเฉพาะ คืออาจเปลี่ยนรูป
เป็นทนุทางเศรษฐกิจ เช่น เงินเดือน หรือคณุสมบตัิทางการศกึษา ทนุแบบนีไ้ด้สร้างความแตกตา่ง
ระหว่าง ความรู้ท่ีเป็นทางการท่ีได้รับการรับรองความสามารถ กับความรู้ทางวัฒนธรรมแบบ
ธรรมดา ทนุนีย้งัทําให้เกิดการสบัเปล่ียนระหว่างทนุทางวฒันธรรมกบัทนุทางเศรษฐกิจ โดย “การ
รับประกันทุนทางการศึกษา” ด้วย “มูลค่าของเงิน” เพราะผลผลิตของการแลกเปลี่ยนทุนทาง
เศรษฐกิจไปเป็นทุนทางวฒันธรรมได้สร้างมลูค่าของทุนทางวฒันธรรมให้กบัผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิทาง
การศกึษา ผลกําไรในรูปวตัถแุละสญัลกัษณ์ท่ีคณุสมบตัิทางการศกึษารับรองขึน้อยู่กบัการลงทุน
ในแง่เวลา และความพยายาม (Bourdieu, n.d. อ้างถึงใน Richardson, 1986: 241-258; บร์ูดิ
เยอร์ ม.ป.ป.  อ้างถึงใน วินยั บญุลือ, 2545: 11-12, 28; รุ้งนภา ยรรยงเกษมสขุ, 2550: 23-26; 
กาญจนา แก้วเทพ และ สมสขุ หินวิมาน, 2551: 551-553) 
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2.3  แนวคดิเร่ืองการผลิตซํา้ทางวัฒนธรรม (Cultural Reproduction) 
 

 การผลิตซํา้ทางวฒันธรรม เกิดขึน้เพ่ือเป็นหลกัประกันว่า ความคิด ความเช่ือ ค่านิยมท่ี
ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในสงัคมสว่นใหญ่ จะคงอยู่และถกูนําไปใช้เป็นแนวปฏิบตัิในหมู่คณะ
อย่างต่อเน่ืองและสืบทอดไปยังรุ่นต่อรุ่น การทบทวนวรรณกรรมในส่วนนี ้จึงเป็นการทําความ
เข้าใจความหมายและกระบวนการผลติซํา้ทางวฒันธรรม โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  

 2.3.1  ความหมายของการผลิตซํา้ทางวัฒนธรรม 
 การผลติซํา้ทางวฒันธรรมเป็นกระบวนการท่ีรองรับความยัง่ยืนและเป็นหลกัประกนัความ
ต่อเน่ืองของวฒันธรรม เม่ือเกิดวฒันธรรมขึน้ต้องผลิตซํา้เพ่ือสืบทอดวฒันธรรม ถ้าวฒันธรรมท่ี
กําเนิดขึน้มาใหม่ไม่ได้รับการผลิตซํา้ วัฒนธรรมใหม่นัน้ก็จะมีอายุเพียงสัน้ๆ แล้วก็สูญหายไป 
แนวคิดนีเ้กิดมาจากการผลิตซํา้ด้านวตัถุแบบทุนนิยม (Materials Reproduction) การผลิตซํา้
แรงงาน เช่น การหาคนงานรุ่นใหม่ทดแทนและการผลิตซํา้ด้านความคิด/จิตสํานึกอุดมการณ์ 
(Ideological/Mental Reproduction) ซึง่มาร์กซ (ม.ป.ป. อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และ สมสขุ 
หินวิมาน, 2551: 60-69) เห็นว่าวตัถทุกุชนิดท่ีพบเห็นจําเป็นต้องถกูวิเคราะห์ไปให้ถึงกระบวนการ
ผลติ 
 ทัง้นีค้รอมป์ตนั (1993: 97-106 อ้างถึงใน รุ้งนภา ยรรยงเกษมสขุ, 2550: 53) ได้อธิบาย
ความหมายการผลิตซํา้ของ Marx เพิ่มเติมว่าวิถีการผลิตของระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยมเป็นการ
ผลติซํา้ความไม่เท่าเทียมกนัในสงัคม ซึง่จะนําไปสูค่วามไม่เท่าเทียมกนัทางชนชัน้ระหว่างกลุม่คน
ท่ีหาเลีย้งสงัคมและชนชัน้ผู้ผลติ และเน่ืองจากวิถีการผลติอยูบ่นโครงสร้างการผลิตของตลาดแบบ
ทุนนิยม กระบวนการผลิตจะทําหน้าท่ีผลิตซํา้อดุมการณ์ท่ีครอบงําสงัคมผ่านทางการศึกษาและ
วฒันธรรม รวมไปถึงการตระหนกัเร่ืองชนชัน้ ดงันัน้ การผลิตซํา้จึงเป็นแกนสําคญัของวิถีการผลิต
ของระบบทนุนิยมท่ีไมไ่ด้สร้างเพียงแคต่วัสนิค้า หรือมลูคา่สว่นเกิน แตย่งัสร้างการผลติซํา้ความ 
สมัพนัธ์ทางอํานาจของทนุนิยมด้วยสอดคล้องกบักรัมซี (ม.ป.ป. อ้างถึงใน รุ้งนภา ยรรยงเกษมสขุ, 
2550: 53-54) นกัทฤษฎีวิพากษ์ท่ีได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดของมาร์กซ ได้อธิบายการผลิตซํา้
วา่ เป็นการได้มาซึง่ผลประโยชน์ของกลุม่ชนชัน้ปกครองหรือกลุม่ท่ีมีอํานาจทางสงัคม โดยคนสว่น
ใหญ่ได้ยอมรับแนวคิด ระเบียบทางสงัคม ทศันคติด้านการเมืองและรูปแบบการใช้ชีวิตผ่านการ
หลอ่หลอมจากสถาบนัในสงัคม เช่น โรงเรียน ศาสนา ส่ือมวลชน ครอบครัว ซึง่ผลประโยชน์ท่ีกลุม่
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ชนชัน้ปกครองจะได้รับจากการผลิตซํา้คือ การได้รับเกียรติช่ือเสียงเพิ่มขึน้หรือการได้รับการ
ยอมรับทางอํานาจ  
 สําหรับบร์ูดเิยอ (1989, 1998 อ้างถึงใน รุ้งนภา ยรรยงเกษมสขุ, 2550: 55-57) เห็นวา่การ
ผลติซํา้ทางวฒันธรรม คือยทุธศาสตร์ซึง่เกิดมาจากการท่ีแตล่ะบคุคลรับรู้ถึงกฎกตกิาในกลุม่สงัคม
และนําไปใช้ปฏิบตัิตามสถานการณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท่ีจะรักษาหรือเพิ่มพูนทรัพย์สินทัง้ใน
ระดบับคุคลและระดบักลุม่ รูปแบบยทุธศาสตร์การผลติซํา้ มี 2 รูปแบบคือ 1) ยทุธศาสตร์การผลิต
ซํา้ (Reproduction Strategy) เป็นกระบวนการดํารงและพฒันาสถานะ และ 2) ยทุธศาสตร์การ
แปลงซํา้ (Reconversion Strategy) เป็นกระบวนการป้องกนั รักษา และปรับปรุงตําแหน่งของแต่
ละคนในโครงสร้างสงัคม ทัง้นี ้วิธีการท่ีใช้ในการผลิตซํา้ทางวฒันธรรมสามารถทําได้ตัง้แต่การ
ควบคมุจํานวนบุตร การสืบทอดมรดก การลงทุนด้านศึกษา การลงทุนทางเศรษฐกิจ การลงทุน
ทางสงัคม การสมรส และการดํารงสถานะทางสงัคม ผลท่ีได้จากการผลิตซํา้ทางวฒันธรรมขึน้อยู่
กับวิธีการท่ีใช้ กฎและประเพณีการสืบทอดมรดก ตลาดแรงงาน ระบบการศึกษา ฯลฯ และ
ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจระหวา่งชนชัน้ 
 ต่อมาวิลเล่ียมส์ นักทฤษฎีวิพากษ์รุ่นหลังและนักวัฒนธรรมศึกษาสํานักเบอร์มิงแฮม 
(ม.ป.ป. อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และสมสขุ หินวิมาน, 2551: 67-69; กฤชณชั แสนทวี, 2552: 
17; ธญัจิรา ศรีคํา, 2552: 33) ได้อธิบายแนวความคิดเร่ืองการผลิตทางวตัถขุองมาร์กซเพิ่มเติมว่า 
ไมเ่พียงแตว่ตัถเุท่านัน้ท่ีต้องมีการผลติ แม้แตว่ฒันธรรม อดุมการณ์/จิตสํานกึก็ต้องผา่นกระบวน 
การผลติเช่นเดียวกนั (Cultural  Production) โดยวฒันธรรมแบง่ได้ 2 ประเภท คือ 1) วฒันธรรมท่ี
มีชีวิตอยู่ (Lived Culture) หมายถึง วฒันธรรมทุกอย่างอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง สถานท่ีหนึ่ง และ
เฉพาะคนท่ีมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานัน้เท่านัน้ท่ีจะเข้าถึงและสัมผัสวัฒนธรรมดังกล่าวได้ 2) 
วฒันธรรมท่ีได้รับการบนัทกึไว้ (Record Culture) หมายถึง บางสว่นของวฒันธรรมท่ีมีชีวิตอยู่และ
ได้รับการบนัทึกหรือผลิตซํา้เพ่ือสืบทอดตอ่มา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วฒันธรรมแห่งยคุสมยั” 
(Culture of the Period) ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของ “ประเพณีในการเลือกสรร” (Selective Tradition) 
เน่ืองจากว่าในชีวิตประจําวนัของคนเรามีวฒันธรรมท่ีถกูสร้างขึน้ใหม่ตลอดเวลา แต่ประเพณีใน
การเลือกสรรจะทําหน้าท่ีคดัเลือกให้วฒันธรรมบางอย่างถกูผลิตซํา้ให้มีชีวิตยืนยาวตอ่ไป และทกุ
ครัง้ท่ีมีประเพณีในการเลือกสรรเกิดขึน้ จะมีการตีความหมายให้กับวฒันธรรมท่ีจะถูกบนัทึกไว้
เสมอ ทัง้นี ้สถาบนัหรือบคุคลท่ีมีอํานาจจะเป็นผู้ ชีข้าดความยืนยงของวฒันธรรม และแต่ละกลุ่ม
สงัคมก็จะมีวิธีการปฏิบตัติอ่วฒันธรรมแตกตา่งกนั 
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 จากการนําเสนอความหมายของการผลิตซํา้ทางวฒันธรรมตามแนวคิดของนกัวิชาการ
ดงักล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การผลิตซํา้ทางวฒันธรรม หมายถึง การปกป้อง ดํารงรักษา
หรือ เพิ่มพูนวฒันธรรมท่ีมีการผลิตขึน้ในกลุ่มสงัคม เม่ือเกิดการผลิตและสร้างความหมายทาง
วัฒนธรรมใหม่ขึน้มา สมาชิกจะทําการคัดเลือกความคิด ความเช่ือ ค่านิยมหรือการปฏิบัติท่ี
เหมาะสมและทําการผลติซํา้ด้วยวิธีการตา่งๆ จนเกิดการยอมรับเป็นบรรทดัฐานเพ่ือการอยู่ร่วมกนั 
แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่ม สร้างความแตกต่างระหว่างกลุ่ม วฒันธรรมใดท่ีมีการผลิต
ขึน้แล้วไมไ่ด้รับการยอมรับ วฒันธรรมนัน้ก็จะตายไปในท่ีสดุ ทัง้นี ้สถาบนัหรือบคุคลท่ีมีอํานาจจะ
เป็นผู้ ชีข้าดความยืนยงของวฒันธรรม และแต่ละกลุ่มสงัคมก็จะมีแนวทางปฏิบตัิด้านวฒันธรรม
แตกตา่งกนั 
 

 2.3.2  การวิเคราะห์การผลิตซํา้ทางวัฒนธรรม 
 การวิเคราะห์การผลิตซํา้ทางวฒันธรรมเป็นการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบ
การผลิตซํา้ทางวัฒนธรรมทัง้ในระดับท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม ประกอบไปด้วยผู้ ผลิต
วฒันธรรม เนือ้หาสาระ สถานท่ี ส่ือท่ีใช้ในการสืบทอด และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับวฒันธรรม การ
ผลติซํา้ทางวฒันธรรมจงึเกิดการส่ือสารขึน้เพ่ือสืบทอดหรือขยายผู้ เผยแพร่วฒันธรรม เพิ่มช่องทาง
ในการสื่อสารทางวัฒนธรรมและเพิ่มสมาชิกใหม่ในองค์การ การผลิตซํา้ทางวัฒนธรรมจะมี
ความหมายสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือเป็นการผลติซํา้ท่ีมีรหสั ความหมายหรือความเช่ือบางประการแฝงอยู่
เบือ้งหลงั ดงันัน้ วิลเล่ียมส์ (ม.ป.ป. อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และสมสขุ หินวิมาน, 2551: 67-
69, 662-666, 673-678; Williams, n.d. อ้างถึงใน Grisworld, 2004) จึงเสนอแนวทางการศกึษา
กระบวนการผลิตและผลิตซํา้ทางวฒันธรรมซึง่มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ การผลิต การเผยแพร่ 
การบริโภค และการผลิตซํา้ ซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวัฒนธรรมองค์การ โดย
พิจารณาว่าวฒันธรรมในองค์การถูกผลิตขึน้มาได้อย่างไร ใครเป็นผู้ผลิตวฒันธรรม วฒันธรรม
ดงักล่าวมีการเผยแพร่หรือส่ือสารในองค์การอย่างไร สมาชิกในกลุ่มรับรู้และเข้าใจวัฒนธรรม
เหลา่นีอ้ยา่งไร อีกทัง้สมาชิกในกลุม่มีวิธีการผลติซํา้วฒันธรรมองค์การอยา่งไร ตามภาพท่ี 2.5 
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ภาพที่  2.5  กระบวนการผลติและผลติซํา้ทางวฒันธรรม 
แหล่งที่มา: กาญจนา แก้วเทพ และสมสขุ หินวิมาน, 2551: 675 
 
 จากภาพท่ี 2.5 นอกจากวิลเล่ียมส์ (ม.ป.ป. อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และสมสขุ หิน
วิมาน, 2551: 67-69, 662-666, 673-678) จะได้ให้แนวทางในการวิเคราะห์กระบวนการผลิตและ
ผลิตซํา้ทางวฒันธรรม Grisworld (2004) ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงกระบวนการผลิตและผลิตซํา้ทาง
วฒันธรรมทัง้ 4 ด้าน สอดคล้องกบัวิลเล่ียมส์ ไว้ดงันี ้

1)  ด้านการผลิต คือการพิจารณาว่าวัฒนธรรมได้รับการผลิตและสร้าง
ความหมายขึน้มาได้อย่างไร ใครเป็นผู้ผลิตทางวฒันธรรม ผู้ผลิตสร้างสญัลกัษณ์หรือสิ่งประดิษฐ์
ทางวฒันธรรมอย่างไร ทัง้นี ้Grisworld (2004: 80-85) ได้อธิบายว่าการผลิตวฒันธรรมมี
ความสมัพันธ์กับการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เช่น ระบบการตลาด ผู้ ซือ้ 
ผู้บริโภค ผู้ ท่ีมีอํานาจทางการตลาด รวมทัง้โครงสร้างทางการเมือง สงัคม และวฒันธรรม ผู้ผลิต
วฒันธรรมจะทําการตรวจสอบสภาพแวดล้อมอย่างรอบคอบ เพ่ือท่ีจะผลิตวฒันธรรมให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือต่อสู้กับคู่แข่งขัน การผลิตวัฒนธรรมจะ
นําไปสู่การสร้างความหมายของวตัถทุางวฒันธรรม โดยการสร้างความหมายทางวฒันธรรมต้อง
อาศยัความเข้าใจท่ีตรงกนัทัง้ผู้ผลติและผู้ รับด้วย 

2)  ด้านการเผยแพร่ คือการพิจารณาว่าผู้ ผลิตวัฒนธรรมดําเนินการเผยแพร่
วฒันธรรมให้เป็นท่ีรับรู้กนัในองค์การอยา่งไร Grisworld (2004: 128-151) ได้กลา่วถึงการเผยแพร่
วัฒนธรรมว่าเกิดมาจากการท่ีแต่ละกลุ่มสงัคมพยายามท่ีจะผลิตวัฒนธรรมให้เป็นของตนเอง 
ดงันัน้ จึงทําให้ผู้ผลิตวฒันธรรมและสมาชิกในกลุ่มร่วมกันสร้างความหมายและวิถีทางการรับรู้
วตัถทุางวฒันธรรม และดําเนินการแบ่งปันความหมายทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่ด้วยวิธีการต่างๆ ให้
เป็นท่ีรับรู้กนัภายในกลุม่ ซึง่อาจจะทําให้เกิดผลประโยชน์หรือเป็นอปุสรรคตอ่การขบัเคล่ือนกลุม่ก็

การผลิต

การเผยแพร่ 

การบริโภค 

การผลิตซํา้  กระบวนการทางวฒันธรรม 
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ได้ การเผยแพร่วฒันธรรมเป็นกิจกรรมการแลกเปล่ียนความรู้ในระดบัปัจเจกบคุคล ระดบักลุม่ยอ่ย 
และระดับกลุ่มใหญ่ของสมาชิกทัง้หมดในกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มรับรู้ความหมายทาง
วฒันธรรมขององค์การ ผู้ผลติวฒันธรรมจะดําเนินการกระตุ้นเตือนให้สมาชิกในกลุม่ประพฤติตาม
เป้าหมายเสมอ 

3)  ด้านการบริโภค คือการพิจารณาวา่สมาชิกในกลุม่บริโภคหรือรับรู้วฒันธรรม 
ท่ีถกูเผยแพร่อยา่งไร และความหมายของวฒันธรรมท่ีสมาชิกในกลุม่รับรู้มีการเปล่ียนแปลงจากสิ่ง
ท่ีผู้ผลิตวฒันธรรมได้สร้างขึน้ไว้อย่างไรบ้าง ทัง้นี ้Grisworld (2004: 90-92) กลา่วว่า การรับรู้ของ
ปัจเจกบคุคลเก่ียวข้องกบัการรับรู้ทางสงัคม (Social Mind) ในฐานะสมาชิกของกลุม่ท่ีเข้าไปมีสว่น
ร่วม ซึง่เกิดขึน้มาจากการสื่อสารระหว่างบคุคล อนัจะทําให้เกิดความคิดท่ีแตกต่างเม่ือมารวมอยู่
กันเป็นหมู่คณะ เน่ืองจากการรับรู้ทางสงัคมมีท่ีมาจากความสนใจเฉพาะส่วนบุคคล อารมณ์ 
ความรู้สึก และการทําความเข้าใจความหมายจากสญัลกัษณ์หรือวตัถุท่ีรับรู้และมองเห็น ความ
แตกต่างของระดบัชนชัน้ในสงัคมและประสบการณ์ท่ีสะสมมาจะส่งผลให้แต่ละคนมีการรับรู้ทาง
วฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั 

4)  ด้านการผลติซํา้ คือการพิจารณาวา่วฒันธรรมถกูผลติซํา้ตอ่เน่ืองเพ่ือให้ดํารง 
อยู่อย่างไร ทัง้นี ้Grisworld (2004: 153-154) กลา่วว่า การผลิตซํา้มีความเก่ียวข้องกบัการส่ือสาร
ทางวฒันธรรมซึ่งมีผลต่อการรับรู้ความหมายทางวฒันธรรมโดยเทคโนโลยี กลุ่มคน และสงัคมมี
ความสมัพนัธ์ต่อการสร้างและการเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ของกลุ่ม เพราะสมาชิกในกลุ่มมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารและความรู้ทางวฒันธรรมตลอดเวลา ซึ่งการผลิตซํา้สามารถทําได้โดย
การสื่อสารผา่นตวับคุคลหรือการใช้ส่ือเทคโนโลยี ด้วยวิธีตา่งๆ ดงันี ้
       (1)  การบอกเลา่ การบอกเลา่เป็นการส่ือสารแบบเผชิญหน้า (Face to Face) 
ซึ่งถกูใช้ในการแบ่งปันความรู้ร่วมกนัอย่างกว้างขวาง การใช้รูปแบบการส่ือสารด้วยการบอกเล่า
สามารถพบได้ตัง้แต่ในระดบัครอบครัว กลุ่มเพ่ือน หรือในกลุ่มท่ีทํางาน ความรู้ท่ีถูกพูดซํา้อย่าง
ตอ่เน่ืองจะกลายมาเป็นแหล่งข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ ในการสื่อสารด้วยวิธีการบอกเล่า คําศพัท์
หรือเร่ืองราวท่ีถกูนํามาใช้ส่ือสารจะมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง มีการแต่งเติมไปด้วยเร่ืองมหศัจรรย์ 
พลังลีล้ับและเร่ืองทางจิตวิญญาณ ใช้ได้ท่ีใดท่ีหนึ่งเท่านัน้ เร่ืองท่ีเกิดขึน้จริงและข้อมูลทาง
ประวตัศิาสตร์สว่นมากมกัถกูมองข้ามไป (Grisworld, 2004: 155-156) 
       (2)  การบนัทึกลายลกัษณ์อักษร ความรู้ท่ีได้มาจากการบนัทึกลายลกัษณ์
อกัษรท่ีปรากฏในงานเขียนเป็นการแบ่งเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์จากตํานาน และเป็นการเสริม
ความรู้ของปัจเจกบคุคลอย่างเฉพาะเจาะจง งานเขียนมีอิทธิพลต่อกลุ่มสงัคมเพราะงานเขียนจะ
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ทําหน้าท่ีสร้างความสมัพนัธ์ของหมูค่ณะเป็นส่ือกลางระหวา่งสมาชิกท่ีไมเ่คยรู้จกัหรือไมเ่คยพบกนั
มาก่อนใช้ในการพฒันาความรู้หรือเช่ือมความสมัพนัธ์ในกลุม่ของตน ตวัอย่างเช่นการส่ือสารทาง
การค้าผ่านทางหนังสือสัญญาการค้าขาย การส่ือสารทางการเมืองหรือทางศาสนาผ่านทาง
เอกสารท่ีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือการส่ือสารระหว่างบุคคลด้วยการใช้จดหมาย 
นอกจากนี ้งานเขียนยงัสามารถนําไปใช้อ้างสทิธ์ิทางกฎหมายได้ (Goody and Watt, 1963 อ้างถึง
ใน Grisworld, 2004: 156-158) งานเขียนในท่ีนีย้งัรวมไปถึงเอกสารท่ีมกัปรากฏในกลุม่สงัคมใด
สงัคมหนึ่งด้วย อาทิ จดหมายข่าว พนัธกิจ การประกาศ ระเบียบ คู่มือ รายงาน ซึง่เป็นการแสดง
การสื่อสารท่ีเป็นทางการของกลุ่มเพราะมีความชดัเจน แน่นอนและสามารถควบคมุได้ ส่วนงาน
เขียนท่ีไม่เป็นทางการ เช่น ข้อความหรือภาพวาดบนกําแพง (Graffiti) สามารถเป็นสิ่งหนึ่งท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงวฒันธรรมท่ีไม่ได้กลา่วถึงอย่างเป็นทางการหรือแสดงถึงอารมณ์ความรู้สกึนึกคิด
ของสมาชิกท่ีเกิดขึน้จริงในกลุ่ม งานเขียนถือเป็นประโยชน์ในการสืบหาวฒันธรรมท่ีถกูประกาศ
ออกมากบัสิง่ท่ีไมไ่ด้ถกูกลา่วถึง (Keyton, 2005: 91-92) 
       (3)  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์มี 2 รูปแบบคือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์สอง
ทาง ได้แก่ โทรเลข โทรศัพท์ แฟกซ์ อินเทอร์เน็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทางเดียว ได้แก่ วิทย ุ
โทรทศัน์ คาสเซท็ท์ ซีดี ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เหลา่นีมี้คณุสมบตัร่ิวมกนัคือ 
             ก)  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทําหน้าท่ีเช่ือมโยงผู้คนต่างสถานท่ีให้ติดตอ่ส่ือสาร
กันได้ ไม่มีช่องว่างเร่ืองของเวลา สามารถนําเสนอไปยังผู้ คนกลุ่มใหญ่มากกว่าสิ่งตีพิมพ์ เช่น 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) ท่ีสามารถใช้ในการกระจายขา่วสารไปยงัทัว่โลก 
            ข)  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงความคิดและอารมณ์ท่ีเกิดขึน้จริงใน
ขณะนัน้ได้และการสร้างความใกล้ชิดระหวา่งผู้สง่สารและผู้ รับสาร   
              ค)  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ทําให้การเข้าถึงวฒันธรรมมีความเป็นประชาธิปไตย
ในเร่ืองของเขตแดนและเวลา เช่น การบนัทกึการแสดงคอนเสร์ิตไว้ในเทปบนัทกึภาพและเสียงท่ีทํา
ให้ผู้ชมสามารถเลือกฟังหรือรับชมท่ีใดเวลาใดก็ได้ ไมมี่ข้อจํากดัในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี 
            ง)  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทําให้การเข้าถึงวฒันธรรมง่ายมากขึน้ ลดข้อจํากดั
ด้านพืน้ฐานการศกึษา ในขณะท่ีการสื่อสารด้วยการเขียนต้องการทกัษะมากมาย แตใ่นการสื่อสาร
ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโทรทัศน์หรือโทรศพัท์ ต้องการทักษะท่ีใช้ในการ
ส่ือสารน้อยกวา่ อีกทัง้ มนษุย์สามารถควบคมุและใช้งานได้แบบเสมือนจริง เช่น การรับชมรายการ
ท่ีน่าสนใจผ่านทางโทรทศัน์ การติดตามข่าวสารได้จากทัง้หนงัสือพิมพ์และทางวิทยหุรือโทรทศัน์ 
การแสดงความคิดเห็นหรือความรู้ผ่านทางการใช้โทรศพัท์ รายการทอล์คโชว์ (Talk Show) หรือ
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ทางเว็บไซต์ นอกจากนี  ้การสื่อสารผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์สามารถนําไปเป็นเคร่ืองมือในทาง
การเมืองหรือนําเสนอแนวคิด ค่านิยมท่ีมีอิทธิพลต่อคนในสงัคมได้ รวมถึงสามารถนําไปใช้สร้าง
โอกาสทางธุรกิจ หรือสร้างปัญหาสงัคมเพิ่มขึน้อีกด้วย (Grisworld, 2004: 158-170) 
 

2.4 งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

 ผู้วิจยัรวบรวมงานวิจยัทัง้ในและต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษาวฒันธรรมองค์การ 
ทนุทางวฒันธรรม และการผลติซํา้ทางวฒันธรรม ดงันี ้
 

 2.4.1  งานวิจัยต่างประเทศ 
งานวิจัยต่างประเทศท่ีเก่ียวกับการศึกษาองค์การเพ่ือเสนอมุมมองใหม่ต่อผู้ นําท่ีกําลงั

ได้รับผลกระทบจากสภาพภายนอกองค์การท่ีกําลงัเปล่ียนแปลงไปสู่ยคุหลงัสมยัใหม่ของ Green 
(2007) เร่ือง Leading a Postmodern Workforce ท่ีสํารวจทฤษฎีภาวะผู้ นําร่วมสมยัในสงัคมหลงั
สมยัใหมใ่นหน่วยงานภาครัฐบาล ในประเด็นท่ีเก่ียวกบั 1) การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองค์การ 2) 
วฒันธรรมหลงัสมยัใหมแ่ละสิง่ท่ีมีผลตอ่พนกังาน 3) ทําความเข้าใจทฤษฎีภาวะผู้ นําในระยะเวลา
หลงัสมยัใหม่ พบว่า คา่นิยมองค์การมีอยู่ใน 2 ระดบั คือ ระดบับคุคลและระดบัองค์การ ในระดบั
บคุคล ยคุหลงัสมยัใหม่มีอิทธิพลอย่างชดัเจนในระดบัวฒันธรรมย่อย คนงานในยคุหลงัสมยัใหม่
จะมีลักษณะดังนี  ้ตัง้คําถามต่อทุกสิ่ง มองว่าความจริงแท้มีความเก่ียวข้องกัน ให้คุณค่า
ความสมัพนัธ์อ่ืนนอกเหนือจากสถาบนั ให้ความสําคญัต่อเร่ืองเลา่ อารมณ์และประสบการณ์การ
ทํางาน จากการวิเคราะห์ทฤษฎีภาวะผู้ นํา พบว่า ผู้ นําแบบยคุหลงัสมยัใหม่ควรมีลกัษณะดงันี ้
สามารถปรับตวัได้ มุ่งไปท่ีการพฒันาด้านจิตใจของบุคลากร เปิดรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง มี
ความเช่ียวชาญในธุรกิจของตนเอง เป็นผู้ รับใช้อนัดบัแรก มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของ
ตนเอง เป็นผู้ เรียนรู้สิง่ใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง พฒันาความสามารถของตนสม่ําเสมอ และ เป็นผู้ นําแบบ
มีสว่นร่วม ข้อสรุปของงานวิจยันีคื้อ ผู้ นําองค์การในภาครัฐบาลจะพบความท้าทายใหม่ เม่ือเร่ิมมี
สมาชิกรุ่นยคุหลงัสมยัใหม่เข้ามาในองค์การ ลทัธิหลงัสมยัใหม่สร้างอิทธิพลตอ่กรอบแนวคิดแบบ
ดัง้เดิม ซึง่จะทําให้เกิดให้ข้อถกเถียงเก่ียวกบัประเด็นจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ผู้ นําต้องสร้าง
วฒันธรรมองค์การให้สมาชิกมีความไว้วางใจและทําให้องค์การมีความน่าเช่ือถือมากขึน้ ผู้ นําท่ีไม่
สนใจตอ่การเปล่ียนแปลงนี ้จะพบวา่กําลงัเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีไร้ระเบียบ 
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 งานวิจยัของ Helms and Stern (2001) เร่ือง “Exploring the Factors that Influence 
Employees’ Perceptions of Their Organization’s Culture” ทําการตรวจสอบการรับรู้ทาง
วฒันธรรมของพนกังานวา่มีความผนัแปรตามลกัษณะประชากรและ/หรือระหวา่งหน่วยงานหรือไม ่
โดยศึกษาในบริษัทอุตสาหกรรมรักษาสุขภาพระยะยาวแห่งหนึ่ง ผลท่ีได้จากการศึกษาคือ 
วฒันธรรมองค์การท่ีปรากฏในหน่วยต่างๆ ขององค์การมีการกระจายอํานาจขนาดใหญ่ อย่างไรก็
ตาม การท่ีผู้ บริหารระดับสูงภายในองค์การพยายามท่ีพัฒนาวัฒนธรรมองค์การให้มีความ
สอดคล้องกนัเป็นไปได้ยาก เพราะฉะนัน้ ผู้บริหารต้องยอมรับว่า แม้จะมีความพยายามอย่างมาก
ท่ีสุดและเต็มท่ีเท่าใด วัฒนธรรมย่อยในองค์การจะแสดงออกในองค์การมากขึน้เท่านัน้ แม้ว่า
หน่วยต่างๆ ในองค์การนี  ้จะมีภูมิศาสตร์แยกส่วน พนักงานบางส่วนจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงานในระดบัส่วนบุคคลและในระดบัสายการบงัคบับญัชาท่ีอยู่ต่างหน่วยและต่างระดบัสาย
การบงัคบับญัชามากกว่าในหน่วยเดียวกัน เพราะฉะนัน้ พนักงานท่ีอยู่ในระดบัสายการบงัคบั
บญัชาเดียวกนัจะไม่เปิดเผย ไม่ตรงไปตรงมา และไม่มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัพนกังานในหน่วย
เดียวกนั คา่นิยมท่ีได้รับการสนบัสนนุในองค์การคือ ความภมูิใจในองค์การ ความคิดสร้างสรรค์/
นวตักรรม และภาวะตรงไปตรงมา/เปิดเผย ซึง่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความรู้สกึในองค์การหรือรูปแบบ
การจดัการ ทัง้นี ้กระบวนการทางสงัคมซึ่งสมาชิกผ่านมาในอดีต มีผลต่อกระบวนการรับรู้เร่ือง
วฒันธรรมองค์การของสมาชิกแตล่ะคน และองค์การจะมีความยากลําบากขึน้ไปอีกในการพฒันา
วฒันธรรมให้มีความสอดคล้องกัน ขณะนีส้ิ่งท่ีทําได้คือ ผู้บริหารต้องพฒันาความเข้าใจเก่ียวกับ
องค์การอย่างทัว่ถึง การทําความเข้าใจทางวฒันธรรมแยกสว่นเหลา่นี ้อาจนําไปสูค่วามขดัแย้งทัง้
ในและนอกองค์การได้ ดงันัน้ องค์การต้องยึดมัน่ในวฒันธรรมเด่นตามค่านิยมท่ีกําหนดไว้ เพ่ือ
นําไปสู่การปฏิบัติท่ีสอดคล้องกัน ผลการศึกษานียื้นยันว่า วัฒนธรรมย่อยจะเกิดขึน้เสมอเม่ือ
องค์การมีหน่วยยอ่ยหลายท่ีตัง้ ในการท่ีจะทําให้วฒันธรรมองค์การของหน่วยยอ่ยให้สอดคล้องกนั 
หน่วยงานต่างๆ จําเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมขององค์การบ้าง ผู้บริหารต้องยืนยันถึง
วัฒนธรรมเด่นและทําความเข้าใจว่า พนักงานในระดับต่างๆ กันจะตอบสนองต่อวัฒนธรรม
องค์การในวิถีทางท่ีแตกตา่งกนั 

การศกึษาเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การในโรงเรียน Michell and Willower (1992) ได้
ทําการศกึษา “Organizational Culture in a Good High School” พบว่า วฒันธรรมองค์การ
ปรากฏชดัเจน ในการเน้นให้ความสําคญัและคณุค่าของ “วิชาการ” ซึ่งเป็นวตัถปุระสงค์หลกัของ
การดําเนินกิจการโรงเรียน ซึง่แสดงออกทางผู้บริหารโรงเรียนและได้รับการสนบัสนนุจากผู้ปกครอง  
สญัลกัษณ์ทางกายภาพท่ีปรากฏแสดงถึงการเน้นด้านวิชาการของโรงเรียนและการส่งเสริมให้
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นักเรียนพยายามท่ีจะพัฒนาตนเองเพ่ือให้ประสบความสําเร็จในชีวิต วัฒนธรรมองค์การใน
โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นวฒันธรรมย่อยระหว่างคณุครูหรือผู้ ใหญ่ ส่วนนกัเรียนมกัถกูละเลยหรือถกู
แสดงบทบาทน้อยกว่า ดังนัน้ ปัญหาสําคัญของโรงเรียนบางประการจึงถูกละเลยด้วย ผล
การศึกษาชีใ้ห้เห็นว่า นักเรียนควรได้รับการพิจารณาให้เข้ามามีส่วนในการพัฒนาวัฒนธรรม
องค์การของโรงเรียนด้วยเพราะในการพูดถึงวฒันธรรมองค์การ กลุ่มนักเรียนจะพูดถึงสิ่งท่ีถูก
คาดหวงัจากผู้ ใหญ่จนไปถึงเร่ืองการบริหารงานของโรงเรียน ดงันัน้ หากให้นกัเรียนได้มีส่วนร่วม
มากขึน้ก็จะช่วยให้เกิดการพฒันาวฒันธรรมองค์การได้ ผลการศกึษานีแ้สดงให้เห็นวา่ บคุลากรแต่
ละกลุม่ในองค์การมีบทบาทสําคญัในการพฒันาวฒันธรรมองค์การ โดยองค์การควรสนบัสนนุให้มี
การไตร่ตรองและพิจารณาเป้าหมายของโรงเรียนอยา่งรอบคอบร่วมกนัทกุฝ่ายด้วย 
 ส่วน Addison (2007) นําแนวคิดของ Bourdieu มาใช้ในงานวิจยั เร่ือง “Boudieuan 
Analysis of Contemporary Principle Leadership Practice: an Interview Study of 
Queensland Secondary School Principals” เพ่ือท่ีจะนําเสนอและอธิบายขอบเขตของอํานาจท่ี
มีอิทธิพลต่อการทํางานร่วมสมยั พบว่า การวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Bourdieuan ระหว่างฮา
บิตสุ พืน้ท่ี และทุน ชีใ้ห้เห็นว่าปัจจัยด้านการศึกษาของผู้ นําระดบัสูงเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญั
มากตอ่ภาวะความเป็นผู้ นํา ความซบัซ้อน ความหลากหลายของหมู่คณะในโรงเรียนทําให้การรวม
ศนูย์อํานาจในโรงเรียนมีพลงัน้อยลง โรงเรียนมีแนวโน้มท่ีจะมีการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ
มากขึน้ ด้วยเหตนีุ ้ผู้ นําจงึอยูใ่นพืน้ท่ีของอํานาจท่ีหลากหลายในองค์การ 

 

2.4.2  งานวิจัยในประเทศ 
งานวิจยัในประเทศท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การ ศิริทิพา ค่านคร (2544: บทคดัย่อ) ได้

ศกึษา บทบาทของวฒันธรรมองค์การตอ่การพฒันาองค์การ กรณีศกึษา บริษัท ไทยฮอนด้า แมนู
แฟคเจอร่ิง จํากัด พบว่า วัฒนธรรมท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อความสําเร็จในการพัฒนาองค์การนัน้ 
ประกอบด้วย วฒันธรรมการเคารพต่อความเป็นคนและการตระหนกัในความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
การยดึมัน่ในระบบอาวโุส การทํางานเป็นทีมเวิร์ค และการบริหารงานโดยเน้นวตัถปุระสงค์ พฒันา
และใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างเต็มท่ี ส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษาของเยาวชน การสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีกับชุมชน และการให้ความสําคญัต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหา
ความขดัแย้งระหว่างบคุคลด้วยความประนีประนอม และให้รางวลัตอบแทนบคุคลท่ีกระทําความ
ดีในด้านต่างๆ หรือประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับสมาชิกในองค์การ แต่ในขณะเดียวกัน 
วฒันธรรมองค์การบางประการมีบทบาทในการสร้างปัญหาอปุสรรคต่อการพฒันาองค์การ เช่น 
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วฒันธรรมการบริหารแบบราชการ เน้นกฎระเบียบและการควบคมุท่ีเข้มงวด ความล้าหลงัทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และยดึมัน่ในระบบอปุถมัภ์และจ้างงานตลอดชีพ ดงันัน้ การพฒันาองค์การ
จะประสบผลสําเร็จได้ ถ้าผู้บริหารสนใจศกึษาโครงสร้างวฒันธรรมองค์การแล้วนําไปปรับแผนกล
ยทุธ์การเปล่ียนแปลงให้เหมาะสม เพ่ือลดการตอ่ต้านจากสมาชิกภายในองค์การ 
 ปิยะนชุ อาชีววิทย์ (2546: บทคดัยอ่) ศกึษาเร่ือง ศนูย์ประสานงานประชาคมจงัหวดัน่าน: 
วฒันธรรมองค์การ การก่อเกิดและพฒันาการ พบว่า วฒันธรรมองค์การแบบประชาคมของศนูย์
ประสานงานประชาคมจงัหวดัน่าน มีลกัษณะเป็นการประสานความเอือ้อาทรตอ่กนัของสงัคมไทย
ในอดีตเข้ากบัแนวทางประชาธิปไตยในปัจจบุนั ด้วยการเกือ้กลูกนัและกนั มีความเช่ือมัน่ศรัทธา
ในตวัผู้ นํา มุ่งงานเชิงประเด็น แสวงหาความร่วมมือเชิงพหุภาคี นําศกัยภาพของคนมารวมพลงั 
ลดการยึดติดตวัตนเดิม เน้นการมีส่วนร่วม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้ความสําคญัต่อประชาชน มี
ความเป็นอาสาสมัคร มีจิตสาธารณะ สร้างโอกาสแห่งความเท่าเทียม เป็นองค์การเชิง
ประสานงาน มุ่งลดความขดัแย้ง มองจดุมุ่งหมายร่วมเป็นหลกั ไม่แย่งชิงผลงาน ใช้ความสมัพนัธ์
ฉนัท์มิตร ไม่รวมศนูย์อํานาจการจดัการ ฝึกฝนและขดัเกลาตวัเองจากภายใน มองภาพรวมสงัคม
แบบบรูณาการ แก้ปัญหาได้ทกุประเดน็เพราะคดิเป็นระบบ เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัจากการปฏิบตั ิมี
สํานกึรับผิดชอบตอ่สงัคม สมาชิกแบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบตามความถนดั/ความสนใจ จริงจงักบั
งานแต่ไม่ทุกข์ สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา ปรับตวัเท่าทนัยคุสถานการณ์ ให้ความสําคญัต่อ
ความทนัสมยัของข้อมลูข่าวสาร ใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่มาทํางาน อนัเป็นหลกัการและแนวทางใน
การดําเนินงานขององค์การและการทํางานร่วมกบัเครือขา่ยภาคีทกุภาคสว่น ทัง้ในและนอกจงัหวดั
น่าน การสืบสาน ถ่ายทอดวัฒนธรรมขององค์การมีหลายวิธีคือ การถ่ายทอดด้วยคําพูด การ
ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่าง การปฏิบตัิงานร่วมกนัของสมาชิก การศกึษาดงูาน การศกึษาวิจยั จนถึง
การใช้ศนูย์ประสานงานประชาคมฯ เป็นสถานท่ีฝึกงานของนกัศกึษา 

สําหรับการศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมองค์การในโรงเรียนคาทอลิก นฤมล สัตยานุวัฒน์  
(2541: บทคดัย่อ) ทําวิจยัเร่ือง “วฒันธรรมองค์การในการปฏิบตัิงานของโรงเรียนคาทอลิกสงักดั
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ” พบว่า โดยภาพรวมสภาพวฒันธรรมองค์การในการปฏิบตัิงานของ
โรงเรียนตามความคิดเห็นหรือความรู้สึกของครูผู้ปฏิบตัิงานในโรงเรียนคาทอลิก สงักัดอคัรสงัฆ
มณฑลกรุงเทพฯ อยู่ในระดบัมากทุกด้าน ในส่วนของระดบัวฒันธรรมองค์การในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และเม่ือแยกพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ดชันีวฒันธรรมองค์การในแต่ละด้านอยู่ใน
ระดบัมากเช่นเดียวกนั เม่ือพิจารณาโดยเรียงลําดบัทัง้ 10 ด้าน จากระดบัมากท่ีสดุไปหาน้อยท่ีสดุ
ได้ดงันี ้คือ ความรู้สกึเป็นสว่นหนึ่งขององค์การ คณุภาพ ศกัดิ์ศรี อดุมการณ์หรือเป้าประสงค์หรือ
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ปรัชญาของโรงเรียน ความเอาใจใส่ดูแล ความหลากหลาย ความไว้วางใจ การยอมรับ การ
ตดัสนิใจ และการให้อํานาจ 
 ต่อมา งานวิจัยของ เอกชัย ชิณโคตร (2549: บทคัดย่อ) เร่ืองวัฒนธรรมองค์การของ
โรงเรียนคาทอลิกในทศวรรษหน้า พบว่า วฒันธรรมองค์การของโรงเรียนคาทอลิกสงักดัอคัรสงัฆ
มณฑลในทศวรรษหน้า ควรมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ปรัชญาการศกึษาคาทอลิก คือการพฒันามนษุย์
ในทกุมิต ิทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และอยู่ในสงัคมอย่างมีความสขุ วิสยัทศัน์ คือ 
เป็นสนามประกาศพระคริสตธรรม เป็นบ้านของทุกคน พนัธกิจ คือ ปลกูฝังคณุค่าตามหลกัพระ
คริสตธรรม เป้าหมาย คือ ผู้ เรียนเป็นศาสนิกชนท่ีดี เป็นเลิศด้านความเป็นมนุษย์เพ่ือคนอ่ืน 
ยทุธศาสตร์ คือ สร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกบัองค์การอ่ืน มีโครงสร้างการบริหารแบบ
ราบ บริหารแบบมีส่วนร่วม ยึดหลกัประชาธิปไตย เน้นการบริหารจัดการท่ีดี ครูมีจิตวิญญาณ 
บุคคลท่ีควรนับถือเป็นแบบอย่าง คือ คนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีอุดมการณ์ อุทิศตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี สัญลักษณ์ของโรงเรียนคือ พระเยซูเจ้า กางเขน โบสถ์ พระแม่มารี นักบุญองค์
อปุถมัภ์ เช่ือวา่มนษุย์เป็นสดุยอดของสิ่งสร้างของพระเจ้า เป็นภาพลกัษณ์ของพระองค์ เป็นพ่ีน้อง
กนั มีคณุคา่มีศกัดิ์ศรีเท่าเทียมกนั ยดึหลกัพระคริสตธรรม ได้แก่ ความยตุิธรรม ความรัก รับใช้ ไม่
มีการแบ่งชัน้วรรณะ อนุรักษ์และนําคุณค่าขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ส่งเสริมให้ทุกคนได้ปฏิบตัิศาสนกิจอย่างเสรี นับถือศาสนาอยู่ใน
ระดบัคณุค่ามิใช่อยู่ในระดบัพิธีกรรม เน้นหลกั ศาสนสมัพนัธ์ มีหลกัสตูรแกนกลางและหลกัสตูร
ท้องถ่ินเป็นหลักสูตรบูรณาการ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ โรงเรียนเป็น 
“ประชาคม” สมัพนัธ์กนัดีระหว่างผู้บริหาร บุคลากร นกัเรียน ชุมชน รณรงค์ให้ทุกคนเคารพและ
สํานึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เทคโนโลยีเป็นของประทานจากพระเจ้า จึงควรนํา
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้และต้องสร้างภมูิคุ้มกนัให้ผู้ เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ 

งานวิจัยท่ีศึกษาทุนทางวัฒนธรรมในประเทศไทยส่วนมากมาจากงานวิจัยด้าน
สงัคมศาสตร์ เช่น วินยั บญุลือ (2545: บทคดัย่อ) ทําวิจยัเร่ือง “ทนุทางวฒันธรรมและการช่วงชิง
อํานาจเชิงสญัลกัษณ์ของชมุชนปกาเกอะญอ” ได้ศกึษากระบวนการปรับเปล่ียนทนุทางวฒันธรรม 
และการสะสมอํานาจเชิงสัญลักษณ์ของชุมชนปกาเกอะญอ พบว่า ตลอดช่วงเวลาเกือบสอง
ทศวรรษท่ีผ่านมา มีกระบวนการสร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัปกาเกอะญอผ่านงานเขียนเชิงวิชาการ 
บทความ วารสาร เอกสารของหน่วยงานพัฒนาเอกชนและส่ือมวลชนได้ผลิตอัตลักษณ์ปกา
เกอะญอให้มีฐานะเป็น “ผู้พิทกัษ์สิง่แวดล้อม” และ “คนรักป่า” โดยนําเสนอว่า การทําไร่หมนุเวียน
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คือระบบการเกษตรท่ีมีความยัง่ยืน มีความสมดลุในระบบนิเวศน์และมีความเป็นธรรมต่อสงัคม 
เหล่าผู้ ผลิตทางวัฒนธรรมของปกาเกอะญอได้นําเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ภายใต้กระแส
สิ่งแวดล้อมนิยม โดยแปลงทนุทางวฒันธรรมไม่ว่าจะเป็นภมูิปัญญาท้องถ่ิน ตํานานโบราณ (หรือ 
“ทา”) ความเช่ือทางศาสนา และรูปแบบการจัดการทรัพยากรมาสู่อํานาจเชิงสัญลักษณ์ ใน
กระบวนการตอ่สูแ่ย่งชิงพืน้ท่ีป่าและคณุคา่เชิงสญัลกัษณ์อ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะใช้ในการสร้างภาพลกัษณ์
โดยรวมของชาวปกาเกอะญอ ดงันัน้ การสะสมทุนทางวฒันธรรมและการแปลงเป็นอํานาจเชิง
สญัลกัษณ์ ได้กลายเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการท้าทายวาทกรรมหลกัของรัฐเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 
พลวัตของภูมิปัญญาท้องถ่ินจากความรู้พืน้บ้าน ได้เข้ามาสู่เวทีการต่อสู้ทางการเมืองเร่ืองอัต
ลกัษณ์จนกระทัง่กลุม่ชาตพินัธุ์ปกาเกอะญอได้รับการขนานนามวา่ “ลกูหลานของป่าและแผ่นดิน” 
ภาพลกัษณ์เชิงลบของชาวปกาเกอะญอในฐานะชาวบ้านผู้ ทําลายป่า คนบ้านนอกไม่มีการศกึษา 
ได้ปรับเปล่ียนมาสู่หน่วยทางสงัคมและการเมืองว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ มีปัญญาในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ สง่ผลให้ชาวปกาเกอะญอมีพืน้ท่ีในการนิยามและปกป้องสิทธิโดยมีตําแหน่งแห่ง
ท่ีในสงัคมได้มากขึน้ ในขณะท่ี  รุ้งนภา ยรรยงเกษมสขุ (2550: บทคดัย่อ) ทําวิจยัเร่ือง “ชนชัน้นํา
ในการเมืองไทยปัจจุบนั: การศึกษากระบวนการผลิตซํา้ทุนวัฒนธรรม ตามแนวคิดปิแอร์ บูร์ดิ
เออร์” โดยศึกษากระบวนการสร้างและการผลิตซํา้ทุนวฒันธรรมของชนชัน้นําไทยปัจจุบนั และ
ความสัมพันธ์ระหว่างทุนวัฒนธรรมกับทุนทางสังคมและทุนเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบว่า 
ครอบครัวและสถานศกึษามีบทบาทหลกัในการสร้างและผลิตซํา้ทนุของชนชัน้นําให้แก่บตุรหลาน 
ได้แก่ ทนุเศรษฐกิจ ทนุวฒันธรรม ทนุทางสงัคม และทนุสญัลกัษณ์ 
 สว่นงานวิจยัท่ีศกึษาการผลิตซํา้ทางวฒันธรรม ธัญจิรา ศรีคํา (2552: บทคดัย่อ) ศกึษา 
“การสื่อสารกบัการผลิตซํา้เพ่ือสืบทอดพิธีสามปีส่ีรวงข้าว ของชมุชนไทลือ้ บ้านล้า อําเภอเชียงคํา 
จังหวัดพะเยา” พบว่า กระบวนการผลิตซํา้เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมของพิธีสามปีส่ีรวงข้าวและ
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารในกระบวนการผลิตซํา้ ในยุคก่อน พ.ศ. 
2539 นัน้ใช้รูปแบบการสื่อสารแบบปากต่อปากในการถ่ายทอดข้อมูลชุมชน รวมถึงวัฒนธรรม
ประเพณี ซึ่งในยุคนีย้ังขาดการสื่อสารแบบท่ีมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ ท่ีทําการ
ถ่ายทอดข้อมูลเหล่านีม้ักจะเป็นผู้ นําชุมชน ส่วนผู้ รับสารก็ได้แก่สมาชิกในชุมชน ในยุค พ.ศ. 
2539-2544 รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ของผู้ นําชมุชนยงัคงเป็นแบบเลา่ปากตอ่ปาก และขาดการ
บนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรเช่นเดียวกบัยคุแรก ทําให้เนือ้หาและรูปแบบของพิธีกรรมสามปีส่ีรวง
ข้าวสืบทอดมาไม่ครบถ้วน ทําให้ผู้ รับสารเร่ิมขาดความรู้ในพิธีกรรมสามปีส่ีรวงข้าว และในยุค 
พ.ศ. 2545-ปัจจบุนั ผู้ ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีสําคญัในพิธีกรรมสามปีส่ีรวงข้าวยงัคงเป็นกลุม่ผู้ นําชมุชน 
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และรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ยงัเป็นการเล่าแบบปากต่อปาก แต่เร่ิมมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยบนัทึกข้อมลูไว้บ้าง ทัง้นีเ้น่ืองจากผลกระทบจากการสื่อสารแบบปากต่อปากยคุก่อนๆ ส่งผล
ทําให้ผู้ รับสารในยคุนีมี้ความรู้เก่ียวกบัพิธีกรรมสามปีส่ีรวงข้าวน้อยมากและตระหนกัถึงคณุคา่ของ
พิธีกรรมสามปีส่ีรวงข้าวน้อยลง และจะยิ่งส่งผลตอ่การสืบทอดพิธีกรรมสามปีส่ีรวงข้าวในรูปแบบ
ท่ีไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ต่อไปในอนาคต ในขณะท่ี กฤชณชั แสนทวี (2552: บทคดัย่อ) ทําวิจยัเร่ือง 
“ลําพวน: การวิเคราะห์การส่ือสารกับการสืบทอดอัตลักษณ์ของชาวไทยพวน อําเภอบ้านหม่ี 
จงัหวดัลพบุรี” เพ่ือหาหนทางในการธํารงรักษาและสืบทอดวฒันธรรมของชาวไทยพวน ประเภท 
“ลําพวน” พบวา่ เง่ือนไขปัจจยัภายในท่ีเอือ้อํานวยตอ่การสืบทอดลําพวนเป็นเร่ืองของเนือ้หาสาระ
ท่ีถกูถ่ายทอด  ซึง่สามารถปรับเปล่ียนหรือประยกุต์ได้อยา่งแพร่หลาย ตามสถานการณ์และสภาวะ
ในปัจจุบนั รวมถึงช่องทางหรือโอกาส และพืน้ท่ีในการแสดงท่ีเอือ้อํานวยในทุกโอกาสและทุก
สถานท่ี และปัจจยัท่ีสําคญัอีกประการหนึ่งท่ีเกือ้หนนุให้มีการสืบทอดส่ือพืน้บ้านชนิดนี ้คือ ความ
สนุกสนาน ท่ีได้รับจากการชมหมอลําพวน แนวทางการอนุรักษ์ลําพวนอาจทําได้โดยเพิ่มหรือ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอให้มีความน่าสนใจมากขึน้ นอกจากนี ้ควรเพิ่มหน้าท่ีในด้านอ่ืนๆ 
ให้กับลําพวนภายใต้บริบทปัจจุบนัด้วยโดยเฉพาะหน้าท่ีระดบัปัจเจกบุคคล ตลอดจนการรักษา
หน้าท่ีในการสร้างอตัลกัษณ์ไว้ และพยายามสร้างหน้าท่ีของประเพณีนีใ้ห้สอดคล้องกบับริบทของ
ไทยในปัจจบุนั ทัง้นี ้ควรคํานึงถึงสิทธิของเจ้าของวฒันธรรมท่ีจะมีสว่นในการตดัสินใจในการผลิต
ซํา้เพ่ือสืบทอดลําพวนอย่างจริงจงัและจริงใจ ตลอดจนการได้รับแรงสนบัสนุนและความร่วมมือ
จากฝ่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในชมุชนด้วย 
 

2.5  กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

   จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ประกอบไปด้วย แนวคิดเร่ืองวฒันธรรมองค์การ 
ทนุทางวฒันธรรม  การผลิตซํา้ทางวฒันธรรม รวมไปถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศ 
ทําให้สามารถร่างภาพกรอบแนวคดิท่ีจะใช้ศกึษาการผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรมตามภาพท่ี  2.6 
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ภาพที่ 2.6  กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 

จากภาพท่ี 2.6 การวิจยันีใ้ช้แนวทางการวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ือทําความเข้าใจแนวความคิด  
สญัลกัษณ์  และการกระทําท่ีมีความหมายทางวฒันธรรม โดยมองว่าการเกิดขึน้ของความคิด 
ความเช่ือ คา่นิยมและการกระทําของคนในองค์การเป็นเสมือนทนุทางวฒันธรรมท่ีถกูสร้างขึน้ สัง่
สมและสืบทอดมายงัรุ่นต่อรุ่นด้วยการผลิตซํา้ ผู้ วิจยักําหนดกรอบแนวคิดการศึกษาโดยเร่ิมจาก
การรวบรวมข้อมูล สิ่งปรากฏทางวัฒนธรรมท่ีสามารถมองเห็นได้ในองค์การ ประกอบไปด้วย 
ประวัติขององค์การ พิธีกรรมและระเบียบแบบแผน สัญลักษณ์ และโครงสร้างองค์การ ข้อมูล
พืน้ฐานองค์การเหล่านีจ้ะนําไปสู่การศึกษาทุนทางวัฒนธรรม รวมถึงใช้ในการวิเคราะห์
กระบวนการผลติและผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรม โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 1)  ทุนทางวัฒนธรรม คือการศึกษาทรัพยากรท่ีสะสมอยู่ในระบบ ความคิด ความเช่ือ 
คา่นิยม วตัถสุิง่ของ รวมไปถึงแนวทางการดําเนินชีวิตในกลุม่สงัคมท่ีแตล่ะคนเข้าไปมีสว่นร่วมและ
ช่วยกนัผลติคณุคา่หรือความหมายขึน้มา จากนัน้เผยแพร่ให้เป็นท่ีรับรู้ในกลุม่ จนเกิดเป็นข้อตกลง
เพ่ือการปฏิบตัิท่ีเห็นพ้องต้องกนั ได้รับการยอมรับจากผู้คนสว่นใหญ่ และดําเนินการผลิตซํา้อย่าง
ตอ่เน่ืองผา่นทางกระบวนการผลิตซํา้เพ่ือดํารงรักษาทนุทางวฒันธรรมให้คงอยู่ โดยนําแนวคิดของ 

การผลติซํา้ทุนทางวัฒนธรรม 

-  ทนุวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นตวัตน 
-  ทนุวฒันธรรมท่ีอยูใ่นรูปของวตัถ ุ
-  ทนุวฒันธรรมท่ีอยูใ่นรูปสถาบนั 

ทุนทางวัฒนธรรม 

-  ด้านการผลติ 

-  ด้านการเผยแพร่ 
-  ด้านการบริโภค 
-  ด้านการผลติซํา้ 

กระบวนการผลติและผลติซํา้ 
ทุนทางวัฒนธรรม 
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Bourdieu (n.d. อ้างถึงใน Richardson, 1986: 241-258) มาใช้ศึกษาทนุทางวฒันธรรมทัง้ 3 
รูปแบบ ได้แก่ ทนุวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในตวัตน ทนุวฒันธรรมท่ีอยู่ในรูปของวตัถ ุและทนุวฒันธรรมท่ี
อยูใ่นรูปสถาบนั 
 2)  กระบวนการผลิตและผลิตซํา้ทางวัฒนธรรม เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบการผลิตซํา้ทางวฒันธรรมทัง้ในระดบัท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม ประกอบไปด้วย
ผู้ผลิตวฒันธรรม เนือ้หาสาระ สถานท่ี ส่ือท่ีใช้ในการสืบทอด และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกบัวฒันธรรม
โดยนําแนวคิดของวิลเล่ียมส์ (ม.ป.ป. อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ  และสมสขุ  หินวิมาน, 2551: 
67-69, 662-666, 673-678; Williams, n.d. อ้างถึงใน Grisworld, 2004) มาใช้ศกึษากิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัการผลติและผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรมทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลติ ด้านการเผยแพร่ 
ด้านการบริโภค ด้านการผลิตซํา้ เพ่ือวิเคราะห์ว่าทุนทางวัฒนธรรมได้รับการผลิตและสร้าง
ความหมายขึน้มาได้อย่างไร ใครเป็นผู้ ผลิตทุนทางวัฒนธรรม ผู้ ผลิตเผยแพร่สัญลักษณ์หรือ
สิง่ประดษิฐ์ทางวฒันธรรมเป็นท่ีรับรู้ในองค์การอย่างไร สมาชิกแลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจและ
รับรู้ทุนทางวฒันธรรมท่ีมีการเผยแพร่อย่างไร จากการผลิตและผลิตซํา้ทางวฒันธรรมทําให้
สาระสําคญัทางวฒันธรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารมีบทบาทอย่างไร
ในการผลิตซํา้ทุนทางวฒันธรรม ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์การผลิตและผลิตซํา้ทุนทางวฒันธรรม
จะนําไปสู่การนําเสนอปัญหา อปุสรรคหรือข้อจํากดัท่ีเกิดขึน้จากการผลิตซํา้ทนุทางวฒันธรรมใน
องค์การ 
 

2.6  นิยามคาํศัพท์ 
 

 1)  วฒันธรรมองค์การ หมายถึง รูปแบบของการแบ่งปันแนวความคิด ความเช่ือ ค่านิยม 
และพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มสงัคมใดสงัคมหนึ่ง ซึ่งแต่ละคนได้เรียนรู้และปฏิบตัิไปแนวทาง
เดียวกัน จากนัน้นําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทัง้ภายในและปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เม่ือแนวคิดท่ีใช้นําความสําเร็จมาสู่องค์การ สมาชิกจะยอมรับ
แนวคดินัน้วา่เป็นสิง่ท่ีถกูต้องและเผยแพร่ไปทัว่องค์การ รวมถึงถ่ายทอดไปยงัสมาชิกใหมด้่วย 
 2)  ทนุทางวฒันธรรม หมายถึง ทรัพยากรท่ีสะสมอยูใ่นระบบ ความคิด ความเช่ือ คา่นิยม 
วตัถุสิ่งของ รวมถึงแนวทางการดําเนินชีวิตในกลุ่มสงัคมท่ีแต่ละคนเข้าไปมีส่วนร่วมและช่วยกัน
ผลิตคณุค่าหรือความหมายขึน้มา มีการเผยแพร่ให้เป็นท่ีรับรู้ในกลุ่ม จนเกิดเป็นข้อตกลงเพ่ือการ
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ปฏิบัติท่ีสอดคล้องกัน จนได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ และมีกระบวนการผลิตซํา้อย่าง
ตอ่เน่ืองเพ่ือดํารงรักษาทนุทางวฒันธรรมให้คงอยู ่
 3)  ทนุวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในตวัตน หมายถึง สมรรถนะด้านวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในตวัตน ได้แก่ 
การแสดงออกของร่างกายและจิตใจ เป็นทนุท่ีอยูใ่นระดบัอปุนิสยั มกัปรากฏในชีวิตทางวฒันธรรม 
และต้องใช้ระยะเวลาในการก่อตวัเป็นรูปเป็นร่างผ่านทางกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม ซึ่งทํา
หน้าท่ีถ่ายทอดความคิด ทัศนคติ และค่านิยมซึ่งมีผลต่อการทําความเข้าใจ หรือการรับรู้ของ
รสนิยมตา่งๆ เช่น ศลิปะ การใช้ชีวิต คณุคา่ของวฒันธรรม 
 4)  ทนุวฒันธรรมท่ีอยู่ในรูปของวตัถ ุหมายถึง ทนุทางวฒันธรรมท่ีแสดงออกให้เห็นในรูป
ของวตัถ ุส่ือสารมวลชน หรือสิ่งของ เป็นรูปแบบหนึ่งของการแบ่งปันความหมายทางวฒันธรรมท่ี
ถกูกําหนดโดยผู้ผลติหรือแนวคดิของคนสว่นใหญ่ในสงัคม 

5)  ทนุวฒันธรรมท่ีอยู่ในรูปสถาบนั หมายถึง การอ้างอิงถึงคณุสมบตัิเบือ้งต้นของทนุทาง
วฒันธรรมในลกัษณะการรับประกนัโดยแสดงออกในรูปของประกาศนียบตัร หนงัสือรับรอง และ
การสอบวดัคณุสมบตั ิซึง่ปรากฏในสถาบนั เช่น สถาบนัการศกึษา หรือสถาบนัประเมินผลตา่งๆ 
 6)  การผลิตซํา้ทางวฒันธรรม หมายถึง การปกป้อง ดํารงรักษาหรือเพิ่มพนูวฒันธรรมท่ี
ผลิตขึน้ในกลุม่สงัคม เม่ือเกิดการผลิตและสร้างความหมายทางวฒันธรรมใหม่ขึน้ สมาชิกในกลุ่ม
จะคดัเลือกความคิด ความเช่ือ คา่นิยมหรือการปฏิบตัิท่ีเหมาะสมและผลิตซํา้ด้วยวิธีการตา่งๆ จน
เป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกัน ใช้ในการแสดงความเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มและสร้างความ
แตกต่างระหว่างกลุ่ม วฒันธรรมใดท่ีผลิตขึน้แล้วไม่ได้รับการยอมรับหรือนําไปผลิตซํา้ วฒันธรรม
นัน้ก็จะตายไปในท่ีสดุ  



 

บทที่  3 

 

วธีิการศกึษา 
 

บทนีนํ้าเสนอวิธีการศกึษา ประกอบด้วยรายละเอียดเก่ียวกบัประชากรและกลุม่ตวัอย่างท่ี
ใช้ในการศกึษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา การเก็บรวบรวมข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มบุคลากรท่ีมีความเก่ียวข้องกับโรงเรียน ได้แก่ อดีต
ผู้บริหารโรงเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และกลุ่มบุคลากรระดับต่างๆ ท่ีกําลังทํางาน/ศึกษาใน
โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ ประจําปีการศกึษา 2553 จํานวนทัง้สิน้ 4,020 คน สามารถจําแนก
ประชากรระดบัต่างๆ ในโรงเรียน ดงันี ้คณะผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 6 คน ครู จํานวน 216 คน 
เจ้าหน้าท่ี จํานวน 35 คน พ่ีเลีย้ง จํานวน 24 คน พนกังาน จํานวน 53 คน นกัเรียนแผนกสามญั 
จํานวน 3,411 คน นกัเรียนแผนก English Program จํานวน 275 คน (ข้อมลูเดือนสงิหาคม 2553) 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ผู้ วิจัยกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ไปยงับคุลากรท่ีกําลงัทํางานและศกึษาในโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์
จํานวน 19 คน ซึ่งได้มาจากการขอคําแนะนําจากบุคลากรในโรงเรียนว่าผู้วิจยัควรติดต่อใครเป็น
ผู้ให้ข้อมลูสําคญั โดยกลุม่ตวัอยา่งต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้ 

1)  อดีตผู้บริหารโรงเรียน ผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญระดบัอาวุโสด้านบริหารการศึกษา 
และเคยดํารงตําแหน่งผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 

2)  ผู้ อํานวยการโรงเรียนท่ีกําลงัทําหน้าท่ีในปีการศกึษา 2553  
3)  ครู เจ้าหน้าท่ี พ่ีเลีย้ง พนกังาน ท่ีปฏิบตังิานในโรงเรียน เป็นระยะเวลา 5 ปี ขึน้ไป  
4)  กรรมการนกัเรียนท่ีกําลงัทําหน้าท่ีในสภานกัเรียนปีการศกึษา 2553 

 5)  ศษิย์เก่าและผู้ปกครอง 
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3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 

การวิจยัครัง้นี ้ใช้แบบสมัภาษณ์และสมดุบนัทึกข้อมลูการสงัเกตเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยั ผู้วิจยัสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัตามขัน้ตอน ดงันี ้

 

3.2.1  ศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรม เก่ียวกับ แนวคิดวัฒนธรรมองค์การ 
แนวคิดเร่ืองทุนทางวัฒนธรรม แนวคิดเร่ืองการผลิตซํา้ทางวฒันธรรม จากนัน้ทําการวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง แล้วจงึกําหนดกรอบแนวคดิท่ีใช้วิจยั 

 

3.2.2  นํากรอบแนวคิดที่ใช้วิจัยมาสร้างแบบสัมภาษณ์แบบเปิดและไม่ชีนํ้า (Non-
Directive Open Ended Interview Questionnaire) โดยกําหนดหวัข้อหรือประเด็นไว้อย่างกว้างๆ 
นําแบบสมัภาษณ์ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา และปรับปรุงให้สมบรูณ์ตามคําแนะนํา แบบสมัภาษณ์
แบง่เป็น 3 สว่น มีขอบเขตการสมัภาษณ์ ดงันี ้

 สว่นท่ี  1 ข้อคําถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคล 
  1)   ท่านเกิดท่ีไหน 
  2)   ท่านได้รับการอบรมจากครอบครัวอยา่งไรบ้าง  
  3)   ท่านจบการศกึษาระดบัใด  
  4)   ท่านมีประสบการณ์การทํางาน/เรียนจากท่ีใดบ้าง  
  5)   ท่านเข้ามาทํางาน/เรียนท่ีโรงเรียนนีไ้ด้อยา่งไร  
  6)   ขณะนีท้่านอยูใ่นตําแหน่งอะไรของโรงเรียน  
  7)   ท่านต้องทําอะไรตามตําแหน่งท่ีได้รับมอบหมาย 
  8)   ท่านทําอะไรนอกเหนือจากเวลางาน 
 สว่นท่ี  2  ข้อคําถามเก่ียวกบัทนุทางวฒันธรรมในโรงเรียน 
  1)   ทนุท่ีอยูใ่นตวัตน   
   (1) โรงเรียนมีประวตัคิวามเป็นมาอยา่งไร  
   (2) บคุคลสําคญัของโรงเรียนมีใครบ้าง  
   (3) ท่านประทบัใจหรือช่ืนชมใครในโรงเรียน  
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   (4) ปรัชญาของโรงเรียนมีความหมายวา่อยา่งไร    
   (5) คําขวญัของโรงเรียนมีความหมายวา่อยา่งไร  
  2)   ทนุท่ีอยูใ่นวตัถ ุ  
   (1)   ท่านมีความคดิเห็นตอ่การตกแตง่อาคารเรียนอยา่งไร 
   (2)   บคุลากรในโรงเรียนนีแ้ตง่กายมาทํางาน/เรียนอยา่งไร 
   (3)   ตราของโรงเรียนมีความหมายถึงอะไร 
   (4)   สีประจําโรงเรียนมีความหมายถึงอะไร 
   (5)   เพลงประจําโรงเรียนมีความหมายถึงอะไร 
   (6)   ต้นไม้ประจําโรงเรียนมีความหมายถึงอะไร 
  3)   ทนุท่ีอยูใ่นรูปสถาบนั   
   (1)   โรงเรียนได้รับรางวลัและการประเมินคณุภาพอยา่งไร 
   (2)   ท่านประทบัใจหรือภมูิใจการทํางาน/เรียนอยา่งไรบ้าง 
 สว่นท่ี  3  ข้อคําถามเก่ียวกบัการปฏิบตัติามระเบียบของโรงเรียน  
  1)  คําถามสําหรับผู้บริหาร 
   (1)   วนัสําคญัของโรงเรียนมีความเป็นมาอยา่งไร 
   (2)   โรงเรียนมีการคดัเลือกบคุลากรเข้ามาทํางาน/เรียนอยา่งไร 
   (3)   โรงเรียนจดัการอบรมพฒันาบคุลากรอยา่งไร 
   (4)   โรงเรียนมีการตกัเตือนและการลงโทษบคุลากรอยา่งไร 
   (5)   โรงเรียนมีขัน้ตอนการเล่ือนตําแหน่งงานอยา่งไร 
   (6)   โรงเรียนมีการประเมินผลการทํางานอยา่งไร 
   (7)   โรงเรียนมีระบบการจ่ายคา่ตอบแทนและสวสัดกิารอยา่งไร 
   (8)   โรงเรียนมีระบบการพ้นจากงานของบคุลากรอยา่งไร 

     (9)   วฒันธรรมในโรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตอยา่งไร  
   (10) วฒันธรรมการอยูร่่วมกนัท่ีเดน่ชดัของโรงเรียนนีคื้ออะไร  

    (11) ท่านเผยแพร่ทนุวฒันธรรมไปยงับคุลากรอยา่งไร 
  2)   คําถามสําหรับบคุลากรท่ีทํางานในโรงเรียน 
   (1)   ท่านมีสว่นร่วมในกิจกรรมวนัสําคญัของโรงเรียนอยา่งไร 
   (2)   ท่านได้รับการอบรมพฒันาทกัษะการทํางานอยา่งไร 
   (3)   ท่านได้รับการตกัเตือนและลงโทษอยา่งไรเม่ือทําผิดระเบียบ 
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   (4)   ท่านได้รับการเล่ือนตําแหน่งงานอยา่งไร    
   (5)   ท่านได้รับการประเมินผลการทํางานอยา่งไร 
   (6)   ท่านได้รับคา่ตอบแทนและสวสัดกิารจากการทํางานอยา่งไร 
   (7)   ท่านทราบข้อมลูการพ้นจากงานของโรงเรียนนีอ้ยา่งไร 
   (8)   ท่านวางแผนชีวิตเม่ือเกษียณจากการทํางานท่ีน่ีอยา่งไร 
   (9)   ท่านเคยชกัชวนใครเข้ามาทํางานในโรงเรียนนีบ้้าง 

     (10) ท่านรู้สกึอยา่งไรกบัการทํางานในโรงเรียนนี ้  
       (11) ท่านสามารถรับรู้ทนุทางวฒันธรรมผา่นทางวิธีใดบ้าง 

 3)   คําถามสําหรับนกัเรียนและศษิย์เก่า 
     (1)   ท่านมีสว่นร่วมในกิจกรรมวนัสําคญัของโรงเรียนอยา่งไร 

   (2)   ท่านได้รับการตกัเตือนและลงโทษอยา่งไรเม่ือทําผิดระเบียบ 
     (3)   ท่านเคยชกัชวนใครเข้ามาเรียนในโรงเรียนนีบ้้าง 
     (4)   ท่านคดิเห็นอยา่งไรตอ่การเรียนการสอนของโรงเรียนนี ้  
     (5)   ท่านได้รับการพฒันาความสามารถด้านใดจากการเรียนท่ีน่ี 

     (6)   ท่านสามารถรับรู้ทนุทางวฒันธรรมผา่นทางวิธีใดบ้าง 
  4)   คําถามสําหรับผู้ปกครอง 
   (1)   ทําไมท่านจงึสง่บตุรหลานเข้ามาเรียนท่ีโรงเรียนนี ้
   (2)   ท่านคดิเห็นอยา่งไรตอ่การเรียนการสอนของโรงเรียนนี ้  
   (3)   บตุรหลานของท่านได้รับการพฒันาทกัษะด้านใดจากท่ีน่ีบ้าง  
 

 3.2.3  สร้างแบบบันทึกการสังเกต สําหรับใช้รวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
เพิ่มเติมด้วยการศกึษาเอกสารท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัทุนทางวฒันธรรมของโรงเรียน พดูคยุอย่างไม่
เป็นทางการกบับคุลากรในโรงเรียน สํารวจวา่โรงเรียนมีการเผยแพร่ทนุทางวฒันธรรมอยา่งไร ตาม
กรอบแนวคดิการวิจยั 
 

3.2.4   นําแบบสัมภาษณ์และแบบบันทกึการสังเกต ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
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3.3  การรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจยัรวบรวมข้อมลูสําหรับวิเคราะห์การผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรมตามขัน้ตอนดงันี ้
1)  ตดิตอ่กลุม่ตวัอยา่งทกุท่านเพ่ือทาบทามเป็นผู้ให้ข้อมลูการวิจยั และอธิบายระเบียบวิธี

วิจยัและขัน้ตอนการวิจยั เพ่ือตอบรับเป็นผู้ให้ข้อมลู 
2)  ดําเนินการเก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มจากกลุ่มตวัอย่าง

ด้วยตนเองตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย บนัทึกข้อมูลการสนทนาด้วยเคร่ืองบนัทึกเสียงและจด
บนัทกึข้อความสําคญับ้างเป็นระยะระหวา่งการสนทนา  

3)  เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ท่ีโรงเรียนได้จดัขึน้ในฐานะเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียน จากนัน้บนัทึก
ข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกต 

4)  เก็บข้อมลูจากการสงัเกตตามขอบเขตท่ีกําหนดไว้ด้วยการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์
อกัษร บนัทึกภาพถ่าย รวมทัง้ศึกษาเอกสารเพิ่มเติมจนได้ข้อมูลครอบคลมุกรอบแนวคิดท่ีใช้ใน
การศกึษา  

 

3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้ วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 19 คน แบ่งเป็น
กลุม่ผู้บริหาร 3 คน กลุม่ผู้แทนบคุลากรท่ีทํางานในโรงเรียน 8 คน ศิษย์เก่า 1 คน ผู้ปกครอง 1 คน 
นกัเรียน 6 คน จากการรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์และ
การสนทนากลุ่ม ทัง้นี ้การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้ตําแหน่งหน้าท่ีแทนการใช้ช่ือ-
นามสกลุเตม็ของผู้ให้ข้อมลูก่อนความคดิเห็นหรือข้อความท่ีอ้างถึง ซึง่แสดงตามตารางท่ี 3.1 ดงันี ้
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ตารางที่ 3.1  กลุม่ตวัอยา่งผู้ให้ข้อมลูวิจยั 

 

การเก็บข้อมลู เลขรหสั ตําแหนง่หน้าท่ีของผู้ให้ข้อมลูวิจยั 
การสมัภาษณ์เชิงลกึ (1) อดีตผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 

 (2) ผู้ อํานวยการโรงเรียน 
 (3) ท่ีปรึกษามหาธิการิณี  
 (4) ครูหวัหน้าฝ่ายวิชาการ 
 (5) ครูหวัหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล 
 (6) ครูสอนวิชาลกูเสือ-เนตรนารี และวิชาพลศกึษา 
 (7) ครูประจําชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 
 (8) เจ้าหน้าท่ีควบคมุระบบไฟฟ้า 
 (9) พ่ีเลีย้ง ระดบัอนบุาล 
 (10) พนกังานขายอาหาร 
 (11) เลขานกุารสมาคมศษิย์เก่า 
 (12) ศษิย์เก่า 

การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ (13) ผู้ปกครอง 
การสนทนากลุม่ (S1) นกัเรียนกลุม่  1  จํานวน  3  คน 

 (S2) นกัเรียนกลุม่  2  จํานวน  3  คน 
 

นอกจากข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมมาได้ตามท่ีนําเสนอไปแล้ว ข้อมลูท่ีใช้ในการวิเคราะห์ยงัมา
จากการศกึษาเอกสารของโรงเรียน เช่น หนงัสืออนสุรณ์ของโรงเรียน คูมื่อครูและนกัเรียน วารสาร
ของโรงเรียน ข้อมลูจากการพดูคยุอยา่งไมเ่ป็นทางการ และการสงัเกตอยา่งมีสว่นร่วมในโรงเรียน  

ผู้วิจยัดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูตามขัน้ตอน ดงันี ้
1)  ถอดเทปการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มคําต่อคํา จากนัน้ สรุปความในแต่ละ

ประเดน็ และเรียบเรียงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องตามกรอบแนวคดิท่ีใช้ในการวิจยั  
2)  เรียบเรียงข้อมลูจากการศกึษาเอกสารและการสงัเกตตามกรอบแนวคดิท่ีใช้ในการวิจยั 
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3)  วิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู โดยใช้วิธี Content Analysis ด้วยการวิเคราะห์เนือ้หาท่ี
ปรากฏจากการเก็บข้อมูล ตรวจสอบความเท่ียงตรงของข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงหลายแหล่งท่ี
รวบรวมได้ จากนัน้จงึเขียนบรรยายผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

4)  เขียนร่างผลการวิเคราะห์และตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมลูด้วยการนําร่างผล
การวิเคราะห์ให้ผู้ เก่ียวข้องกบัการวิจยั ประกอบด้วย ผู้ ให้สมัภาษณ์ อาจารย์ท่ีปรึกษา และเพ่ือน
นกัวิจยั ตรวจสอบและให้ความคดิเห็นเพิ่มเตมิ จากนัน้ปรับปรุงผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

5)  เขียนผลการวิจัยเร่ืองการผลิตซํา้ทุนทางวฒันธรรม: กรณีศึกษาโรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ และนําเสนอผลการวิจยั 3 ประเด็น ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การวิจยัท่ีกําหนดไว้ 
ผลการวิจยัท่ีจะนําเสนอในบทท่ี 4 - 6 ประกอบไปด้วย 

    (1)  บทท่ี 4 ข้อมลูพืน้ฐานโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ บทนี ้ผู้ วิจยันําเสนอข้อมูล
ทั่วไปของโรงเรียนตัง้แต่ประวัติความเป็นมา พิธีสําคัญ ระเบียบแบบแผน สัญลักษณ์และ
โครงสร้างองค์การ ซึง่เป็นข้อมลูเบือ้งต้นขององค์การท่ีใช้เป็นกรณีศกึษา เพ่ือนําไปสู่การทําความ
เข้าใจการศกึษาการผลติซํา้ทางวฒันธรรมในบทตอ่ไป  
  (2)  บทท่ี  5  ทนุทางวฒันธรรมของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ บทนี ้ผู้วิจยันําเสนอ 
แนวความคิด ความเช่ือ ค่านิยม และระเบียบปฏิบัติท่ีสืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็น
เสมือนทุนทางวฒันธรรมของโรงเรียนท่ีอยู่ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ ทุนวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในตวัตน ทุน
วฒันธรรมท่ีอยู่ในรูปแบบของวตัถ ุและทุนวฒันธรรมท่ีอยู่ในรูปแบบของสถาบนั เพ่ือนําไปสู่การ
วิเคราะห์กระบวนการผลติและผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรม 

 (3)  บทท่ี 6 การผลิตซํา้ทุนทางวัฒนธรรม ในบทนี ้ผู้ วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห์
กระบวนการผลิตและผลิตซํา้ทุนทางวฒันธรรมของโรงเรียนทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้าน
การเผยแพร่ ด้านการบริโภค ด้านการผลิตซํา้ เพ่ือท่ีจะตอบคําถามการวิจยัว่า ใครเป็นผู้ผลิตทุน
ทางวฒันธรรม ผู้ผลิตเผยแพร่ทุนทางวฒันธรรมเป็นท่ีรับรู้ในโรงเรียนอย่างไร สมาชิกในโรงเรียน
รับรู้และผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรมท่ีถกูเผยแพร่อยา่งไร อีกทัง้นําเสนอจดุเดน่ของทนุทางวฒันธรรม
และปัญหาอปุสรรคในการผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรมของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 

 



 

บทที่  4 
 

ข้อมูลพืน้ฐานโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 
 

ในบทนี ้ผู้วิจยันําเสนอข้อมลูพืน้ฐานของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ ซึง่เป็นองค์การท่ีใช้
เป็นกรณีศึกษา ข้อมูลในส่วนนีป้ระกอบไปด้วย ประวัติของโรงเรียน สถานท่ีตัง้ ช่องทางการ
ติดต่อส่ือสาร วตัถุประสงค์การจัดตัง้โรงเรียน พนัธกิจ เป้าหมายการดําเนินการ โครงสร้างการ
บริหาร ทําเนียบบุคคลสําคญัและผู้บริหารโรงเรียน รวมไปถึงข้อมูลบุคลากรโรงเรียน เพ่ือเป็น
ข้อมลูเบือ้งต้นสําหรับนําไปสูก่ารศกึษาทนุทางวฒันธรรมในบทตอ่ไป 
 

4.1  ประวัตขิองโรงเรียน 
 

ผลการศกึษาประวตัิของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์จากเอกสารและแหลง่ข้อมลูสําคญั 
ทําให้สามารถแบง่ช่วงเวลาการดําเนินกิจการของโรงเรียนได้เป็น 4 ยคุ ได้แก่ ยคุแรกเร่ิมก่อตัง้ ยคุ
ฝ่าฟันอปุสรรค ยคุพฒันาสร้างสรรค์ และยคุปรับตวัสูโ่ลก IT ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ยคุแรกเร่ิมก่อตัง้ พ.ศ. 2473-2481 อธิการิณี เซราฟิน เดอ มารี ลเูตน็ บาเคอร์ ตดัสนิใจซือ้
ท่ีดินย่านคลองเตยและสร้างอารามเพ่ือใช้เป็นท่ีอยู่ของภคินี เปิดให้การศกึษาเฉพาะผู้ ฝึกหดัท่ีเข้า
รับการอบรมสําหรับเป็นนกับวช จนชาวบ้านละแวกใกล้เคียงสนใจส่งบุตรหลานเข้ามารับศึกษา
จากภคนีิ ทําให้ต้องขยายกิจการเปิดสอนนกัเรียนอ่ืนร่วมกบัผู้ ฝึกหดั การเรียนการสอนในระยะแรก
ใช้ตึกอารามเป็นสถานท่ีเรียนจนเป็นท่ีรู้จักของบุคคลภายนอกมากขึน้ ต่อมาผู้บริหารจึงดําเนิน
เร่ืองขออนญุาตจดทะเบียนจดัตัง้โรงเรียนให้ถกูต้องตามกฎหมายในวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2480 
โดยใช้ช่ือว่า “โรงเรียนพระหฤทัย” เปิดสอนนักเรียนหญิงตัง้แต่ชัน้ ป.1 ถึง ป.4 โดยมี ฯพณฯ 
พระสงัฆราชเรอเน แปร์โรส ประมขุมิสซงัโรมนัคริสต์กรุงเทพฯ เป็นเจ้าของ เซอร์แมตธิล เดอ แซงค์
ปอล ภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นผู้จดัการ นางสาวจรูญ พุ่มขจร เป็นครูใหญ่ และต่อมา
ในสมยัเซอร์มารี เดอ แลงคาร์นาซียอง ภคนีิคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นผู้จดัการโรงเรียน 
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ท่านได้ดําเนินเร่ืองขอเปลี่ยนช่ือโรงเรียนจาก “โรงเรียนพระหฤทัย” เป็น “โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์” (พรรณี ภูเ่รือนหงษ์ และคณะ, 2525: 142-143) 

ยคุฝ่าฟันอปุสรรค พ.ศ. 2482-2491 ในช่วงเวลานี ้ประเทศไทยอยู่ในช่วงเผชิญสงคราม
อินโดจีนและสงครามโลกครัง้ท่ี 2 (พ.ศ. 2482-2488) ระหว่างนัน้ ทหารญ่ีปุ่ นเข้ามาติดต่อขอใช้
สถานท่ีของอารามชัว่คราวเพ่ือใช้เป็นทางผ่านจากประเทศไทยไปประเทศพม่า ทหารญ่ีปุ่ นใช้ตึก
อารามเป็นท่ีพกัประมาณ 1 เดือนจึงย้ายออกไป ไม่นานหลงัจากนัน้ สถานทตูฝร่ังเศสซึง่เป็นฝ่าย
พนัธมิตรรู้สกึไม่ปลอดภยัจากภาวะสงครามจึงปิดสถานทตูและกลวัว่าเอกสารต่างๆ จะถกูระเบิด
เสียหาย จึงติดต่อขอตัง้สํานกังานชัว่คราวท่ีอารามพระหฤทยั โรงเรียนต้องปิดดําเนินการชัว่คราว 
เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการขอใช้เป็นสถานท่ีพกัทัง้ของทหารญ่ีปุ่ นและสถานทูตฝร่ังเศส 
(คณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจ้าแห่งกรุงเทพฯ.  แผนกประวตัศิาสตร์, 2553ข: 41-42) 

ยคุพฒันาสร้างสรรค์ พ.ศ. 2492-2530 เม่ือเสร็จจากเร่ืองวุ่นวายท่ีเกิดขึน้ในช่วงสงคราม 
โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนต่อไปและเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัแก่บคุคลภายนอก สมยัแรกเร่ิม โรงเรียนใช้
ตกึอารามพระหฤทยัเป็นสถานท่ีเรียนนานถึง 21 ปี จนกระทัง่ ในปี พ.ศ.  2494 โรงเรียนได้รับการ
รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ผู้บริหารโรงเรียนจึงดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานท่ี
เพ่ือให้เพียงพอต่อจํานวนนักเรียนซึ่งเพิ่มขึน้ทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2501 ผู้บริหารได้สร้าง อาคาร
เรียน 2 ชัน้ เป็นอาคารเรียนหลงัแรก ปัจจุบนัอาคารเรียนหลงัแรกนีไ้ด้ถกูทบุทิง้เพ่ือสร้างอาคารสิ
รินเทพขึน้แทนในปี พ.ศ.  2531 จากนัน้ ในปี พ.ศ.  2508 ผู้บริหารได้สร้างตกึดวงหทยัพระแม่เจ้า
และตึกพระแม่เจ้าแห่งสนัติภาพ ต่อมาปี พ.ศ.  2518 โรงเรียนเปิดสอนในระดบัอนุบาล และปี 
พ.ศ.  2519 ผู้บริหารได้สร้างตึกพระเยซูกุมาร ใช้เป็นสถานท่ีเรียนและหอพกันกัเรียนประจําด้วย 
แม้จะทําการขยบัขยายก่อสร้างอาคารเรียนขึน้ แตก็่ยงัไมเ่พียงพอตอ่จํานวนนกัเรียน ผู้บริหารจงึรือ้
อาคารไม้เรือนปัน้หยาท่ีใช้สําหรับสอนนักเรียนก่อนประถมศึกษาออก และก่อสร้างตึกสุวรรณ
สมโภช ร.ศ.  200 เพ่ือใช้เป็นอาคารเรียนเพิ่มเติมและทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.  2525 
เน่ืองจากเป็นปีท่ีจดัสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี อาคารเรียนหลงันีจ้ึงช่ือว่า “ตึกสวุรรณ
สมโภช ร.ศ.  200” ซึง่เป็นอาคารท่ีมีห้องกิจกรรมตา่งๆ มีอปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์ท่ีทนัสมยั ตอ่มา
ในปี  พ.ศ. 2527 โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ผู้บริหารจึงรือ้
อาคารเรียนหลงัแรกและดําเนินการสร้างตกึสิรินเทพเพ่ือรองรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลาย จากนัน้ในปี พ.ศ.  2528 สร้างตกึจอห์น พอล ท่ี 2 เพ่ือรองรับเด็กก่อนวยัเรียน สร้างสระว่าย
นํา้สําหรับใช้ในการเรียนการสอนและเสริมสร้างพลานามยัให้แก่นกัเรียน ระยะนีโ้รงเรียนได้รับการ
รับรองคณุภาพการศกึษาและได้รับรางวลัจากสถาบนัตา่งๆ จนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัแก่บคุคลทัว่ไป
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และในวนัท่ี 9-10 มกราคม พ.ศ.  2530 โรงเรียนจดังานฉลองโรงเรียนโอกาสครบรอบ 50 ปีของ
การก่อตัง้ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคณุจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเป็นองค์ประธาน (คณะภคินีพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ.  แผนกประวตัิศาสตร์, 
2553ข: 46-48; สมพิศ กตญัญแูละคณะ, 2544: 128-129) 

ยุคปรับตัวสู่โลก IT พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน ในปี พ.ศ.  2531 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจาก
กระทรวงศกึษาธิการให้เป็นโรงเรียนรับรางวลัพระราชทานระดบัมธัยมศกึษาขนาดกลาง และได้รับ
รางวลัจริยธรรมดีเด่นอนัเน่ืองมาจากการอบรมสัง่สอนด้านคณุธรรม จริยธรรม ซึง่เป็นเอกลกัษณ์
ของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ท่ีดําเนินการควบคู่ไปกับงานด้านวิชาการมาอย่างต่อเน่ือง 
นอกจากนัน้ โรงเรียนยงัได้ทําพิธีเปิดอาคารเรียนหลงัใหม่ซึง่ได้รับพระมหากรุณาธิคณุจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามว่า “อาคารสิรินเทพ” ทัง้ทรงพระ
กรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดอาคารเรียนเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ.  2531 ในยคุนี ้
ประมาณปี พ.ศ.  2537 ผู้บริหารได้นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจดัการสารสนเทศเพ่ือให้
ทันกับการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ โดยการปรับปรุงและเปล่ียนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนให้มีความทันสมัย จากนัน้ปีการศึกษา 2538 เ ร่ิมเปิดสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ให้แก่นกัเรียนตัง้แตร่ะดบัชัน้ปฐมวยัจนถึงระดบัมธัยมศกึษา จดัอบรมความรู้เร่ืองการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์เบือ้งต้นแก่บุคลากรครู ต่อมาในปีการศกึษา 2539 โรงเรียนได้จดัตัง้ศนูย์พระ
หฤทัยอินเทอร์เน็ตและทําการเปิดอย่างเป็นทางการในวนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ.  2540 โอกาสงาน
ฉลองครบรอบ 60 ปีของการก่อตัง้โรงเรียน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคณุจากพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรชายาธินดัดามาต ุเสดจ็เป็นองค์ประธาน และในวนัท่ี 28 มิถนุายน พ.ศ.  2540 ได้รับเกียรติ
จากคณุสดุารัตน์ เกยรุาพนัธุ์ มาเป็นประธานเปิดศนูย์การศกึษาพระหฤทยัอินเทอร์เน็ต มีช่ือเตม็วา่ 
“Sacred Heart Convent School Internet & Multimedia Center” มีช่ือย่อว่า “SIMC” การจดัตัง้
ศนูย์พระหฤทยัอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนครัง้นี ้ถือได้วา่เป็นศนูย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน
สตรีท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทยในขณะนัน้ ต่อมาปี พ.ศ.  2545 โรงเรียนเปิดหลกัสตูร English  
Program ซึง่สนบัสนนุและสง่เสริมการใช้ภาษาองักฤษในการเรียนการสอนควบคูก่บัหลกัสตูรการ
เรียนภาษาไทย และในโอกาสท่ีคณะภคินีพระหฤทยัของ พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ฉลองครบรอบ
การก่อตัง้ 100 ปี คณะผู้บริหารได้รือ้ถอนตกึพระกมุารเยซู อาคารอเนกประสงค์ ศาลาประสานใจ 
และซุ้มการเวก เพ่ือสร้างอาคารเรียน 11 ชัน้ ใช้ช่ือว่า “หนึ่งศตวรรษคณะพระหฤทยัฯ” โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดอาคารหลงันีอ้ย่างเป็น
ทางการในวนัท่ี 20 กนัยายน พ.ศ.  2548 อาคารเรียนหลงัใหม่มีการประยกุต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน และการบริหารจดัการทรัพยากรของโรงเรียนอย่างครบครัน (สม
พิศ กตญัญ ูและคณะ, 2544: 129; อารีรัตน์ เกตแุก้ว และคณะ, 2550ข: 39-40; อารีรัตน์ เกตแุก้ว 
และคณะ, 2548ง: 44-45) 

การเปิดอาคาร “หนึง่ศตวรรษคณะพระหฤทยัฯ” ทําให้ โรงเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยขบัเคล่ือนองค์กรได้เต็มท่ีทุกด้าน เร่ิมตัง้แต่การขยายเครือข่าย LAN เพ่ือให้นกัเรียนและครู
สามารถใช้อินเทอร์เน็ตและใช้ทรัพยากรร่วมกนัผ่านระบบเครือข่ายทัง้ด้านการเรียนการสอน การ
ปฏิบตัิงาน การศึกษาค้นคว้า การติดต่อส่ือสาร การประชาสมัพนัธ์ ระบบงานสารสนเทศอย่าง
ทัว่ถึง จดัให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพใช้ในการเรียนการสอน การให้บริการและการ
ปฏิบตัิงานของครู นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการข้อมูลนักเรียนและบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ เช่น ระบบข้อมลูนกัเรียน ระบบงานบคุลากร ระบบงานปกครอง ระบบการเงิน ระบบบญัชี 
ระบบทรัพย์สิน ระบบห้องสมุด ระบบบนัทึกเวลามาสายของนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมีความ
คลอ่งตวัมากขึน้ในการดําเนินงานด้านการศกึษา (อารีรัตน์ เกตแุก้ว และคณะ, 2548ง: 44-45) 

ปัจจบุนั คณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้ขยายกิจการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการทางด้านสังคม เพิ่มโอกาสให้นักเรียนในท่ีต่างๆ ได้รับการศึกษาทั่วถึง ขณะนีมี้
โรงเรียนในเครือพระหฤทัยคอนแวนต์ทัง้สิน้ 5 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 
กรุงเทพฯ 2) โรงเรียนพระหฤทยัสวรรคโลก จ.สโุขทยั 3) โรงเรียนพระหฤทยัดอนเมือง กรุงเทพฯ 4) 
โรงเรียนพระหฤทยัพฒันเวศม์ กรุงเทพฯ และ 5) โรงเรียนพระหฤทยันนทบรีุ จ.นนทบรีุ 

 

4.2  สถานที่ตัง้ของโรงเรียนและช่องทางการส่ือสาร 
 

1)  โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ ตัง้อยู่ท่ี เลขท่ี 94 ถนนสนุทรโกษา แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 มีเนือ้ท่ีทัง้สิน้ 11 ไร่ ตัง้อยู่ในเขตชุมชน ทิศเหนือจรดการไฟฟ้านคร
หลวง ทิศใต้จรดตลาดปีนัง ทิศตะวันออกจรดถนนสุนทรโกษาและตลาดท่าเรือคลองเตย ทิศ
ตะวนัตกจรดทางรถไฟและทางดว่น สถานท่ีสําคญัท่ีอยู่ใกล้ ได้แก่ ศนูย์การประชมุแห่งชาติสิริกิติ ์
บ้านปลายเนิน กรมศลุกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย และ
สถานีรถไฟฟ้ามหานครสถานีคลองเตย ดงัภาพท่ี 4.1 
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ภาพที่ 4.1  แผนท่ีตัง้โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 

แหล่งที่มา: โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, 2553ฅ. 
 
2)  ช่องทางการส่ือสารกับโรงเรียน สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ 94 ถนนสนุทรโกษา 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศพัท์ 02-671-9041-4 โทรสาร 02-671-
9045 E-mail sacredheart@shc.ac.th และ เว็บไซต์ http://www.shc.ac.th 

 

4.3  วัตถุประสงค์การจัดตัง้โรงเรียน 
 

1)  จัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ ระดับปฐมวัยจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทัง้หลักสูตรภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 

2)  จดัการศกึษาตามพนัธกิจการศกึษาคาทอลิกเพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิตของนกัเรียนให้
ได้รับการอภิบาลด้านจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีดีงาม 
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3)  ให้บริการด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมโดย
การฝึกอบรมทัง้ด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพต่างๆ และด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ เรียน  
บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนตลอดจนบริการด้านอาคารสถานท่ีเพ่ือการพัฒนา
บคุลากรและบคุคลทัว่ไป 

4)  ให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการจดัการศกึษาหรืออปุกรณ์เก่ียวกบัการเรียนการสอน อาทิ 
บริการด้านอาหารและนํา้ด่ืมให้แก่นักเรียน ครู ผู้ ปกครอง บุคลากรของโรงเรียน ด้านหอพัก
นักเรียนประจําแก่นักเรียนท่ีอยู่ห่างไกลให้ได้รับความสะดวกในการศึกษา รวมทัง้ด้านท่ีพักแก่
บคุลากรของโรงเรียนเพ่ือความสะดวกในการปฏิบตัหิน้าท่ี 

5)  ให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ียากจนหรือผู้ ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทาง
การศกึษาหรือโอกาสอ่ืนๆ ท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิต ความสามารถและคณุธรรม จริยธรรม 
โดยผ่านทางการดําเนินงานของโรงเรียนโดยตรง หรือองค์กรต่างๆ ท่ี ดําเนินกิจการเพ่ือ
คณุประโยชน์ของสงัคม 

 

4.4  วสัิยทศัน์ของโรงเรียน 
 

ปฏิรูปการเรียนรู้ สู่การพฒันาคุณภาพนกัเรียน ให้เป็นคนดี มีคณุธรรม มีปัญญาและมี
ความสุขในการดํารงตนอยู่ ในสังคมด้วยจิตสํานึกของความเป็นไทย  รักการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีบคุลิกภาพของการเป็นผู้ นํา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ทนั
ตอ่การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมโลก มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารบนพืน้ฐาน
ของศกัยภาพแตล่ะคน โดยพฒันาบคุลากรและระบบบริหารจดัการอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

4.5  พนัธกจิและเป้าหมายการดาํเนินกจิการของโรงเรียน 
 

โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์กําหนดพนัธกิจและเป้าหมายการดําเนินกิจการสอดคล้อง
กบัวิสยัทศัน์ซึ่งเน้นการพฒันาคณุภาพนกัเรียน การพฒันาบุคลากรและระบบการบริหารจดัการ  
ซึง่มีรายละเอียดตามตารางท่ี 4.1 ดงันี ้
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ตารางที่ 4.1  พนัธกิจและเป้าหมายการดําเนินกิจการของโรงเรียน 
 

พนัธกิจของโรงเรียน เป้าหมายการดําเนินกิจการของโรงเรียน 
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
1)  ส่งเสริมและสนบัสนนุ การจดักระบวนการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พทุธศกัราช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
2)  พฒันาการจดักิจกรรมสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม
ตามครรลองของศาสนา 
3)  จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
4)  ส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณลักษณะของความ
เป็นผู้ นําและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
5)  ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศกึษา ค้นคว้า 
6)  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยเจ้าของภาษา 

1)  นกัเรียนเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษาและสามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวนัได้ 
2)  นักเรียนเป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรมตามครรลอง
ของศาสนา 
3)  นกัเรียนเป็นผู้ มีความภาคภมิูใจในความเป็นไทย 
มีจิตสํานึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 
4)  นักเรียนมีทกัษะในการจัดการ มีลกัษณะในการ
เป็นผู้ นําและผู้ตามท่ีดี 
5)  นกัเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและ
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารได้ตามศกัยภาพ 

การพัฒนาบุคลากร  
7)  พฒันาครูผู้สอนสูเ่กณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
8)  ส่งเสริมบคุลากรซึ่งทําหน้าท่ีบริการให้ปฏิบติังาน
อยา่งมีประสทิธิภาพ 

6)  ครูสามารถจดักระบวนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกบั
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่ม เ ติม  (ฉบับ ท่ี  ๒ )  พ .ศ .  
๒๕๔๕ 
7)  บคุลากรทกุคนมีความรู้ ความสามารถสอดคล้อง
กบังานท่ีปฏิบติั และปฏิบติังานเตม็ศกัยภาพ 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
9)  พฒันาระบบบริหาร จดัการเชิงคณุภาพ 8)  โรงเรียนมีระบบบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพเอือ้

ตอ่การปฏิรูปการศกึษา 
 

แหล่งที่มา: โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, 2554: 3-4. 
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4.6  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 

โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ดําเนินกิจการด้วยความร่วมมือจากบคุลากรหลายระดบัซึง่
มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายตามแผนงานของโรงเรียนทัง้ 9 ฝ่าย ซึง่มีรายละเอียดตาม
ตารางท่ี 4.2 และ โครงสร้างบริหารงานของโรงเรียนแสดงตามภาพท่ี 4.2 ดงันี ้

 

ตารางที่ 4.2  หน้าท่ีของแผนงานตา่งๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
 

แผนงานพฒันาคณุภาพการศกึษา
และบคุลากร 

แผนงานธุรการ แผนงานวิชาการ 

รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ
แผนพัฒนาโรงเ รียน  ติดตามการ
ประเมินภายในและภายนอก รวมไป
ถึงดูแลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาและบคุลากรของโรงเรียน 

รับผิดชอบงานธุรการ งาน
ทะเบียน–สถิติ งานสารสนเทศ 
งานการเงิน–บญัชี จัดการพัสดุ–
ครุภัณฑ์ อีกทัง้ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของโรงเรียน 

มีหน้า ท่ีพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนและส่ือการสอน รวมไปถึง
นิเทศการสอนและพัฒนาครู 
ประเมินผลการเรียนและจัด
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

แผนงานปกครอง แผนงานบริการ แผนงานสมัพนัธ์ชมุชนและ
กิจการนกัเรียน 

รับผิดชอบงานส่ง เส ริมคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อนัพึงประสงค์ตามวตัถุประสงค์ของ
โรงเรียน ดแูลสวสัดิภาพนกัเรียนและ
สง่เสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

มี ห น้ า ท่ี ดู แ ลอาคา รสถาน ท่ี 
โภชนาการ/สขุอนามัย ตลอดจน
งานรักษาความปลอดภัย ดูแล
พาหนะและการจราจรในโรงเรียน 

รับผิดชอบงานกิจกรรมสมัพนัธ์ 
และส่งเสริมกิจกรรมกีฬาทัง้
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
ดแูลงานสอนเสริมนอกเวลา 

แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนงานจิตตาภิบาล แผนงาน English Program 

ให้บริการโสตทศันปูกรณ์ และพฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทัง้
พฒันาหลกัสตูร โปรแกรมและส่ือการ
เรียนการสอนคอมพิวเตอร์ รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

รับผิดชอบงานอภิบาล-แพร่ธรรม
ตามแน วท า ง ค ริ ส ตศ าสน า 
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้านการศึกษา 
จดับรรยากาศและกิจกรรมท่ีเอือ้
ตอ่การเรียนรู้ในโรงเรียน 

รับผิดชอบจดัการเรียนการสอน 
งานวิชาการ งานปกครองและ
งานบริการในหลกัสตูรการเรียน
การสอนภาษาองักฤษ 

 

 
แหล่งที่มา: อารีรัตน์ เกตแุก้ว และคณะ, 2548ข: 34.  



 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.2  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 

แหล่งที่มา: อารีรัตน์ เกตแุก้ว และคณะ, 2548ข: 34. 
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4.7  ทาํเนียบบุคคลสาํคัญและคณะผู้บริหารโรงเรียน 
  

1)  ทําเนียบบุคคลสําคัญ บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับประวัติการก่อตัง้โรงเรียนและบุกเบิก
กิจการในยุคแรกเร่ิมท่ีคณะผู้บริหารได้เผยแพร่เกียรติคณุความดีให้บุคลากรรับรู้ อีกทัง้ระลึกถึง
และแสดงความกตญัญตุาโอกาสครบรอบวนัสําคญัของโรงเรียน มีรายช่ือตามตารางท่ี 4.3 ดงันี ้

 

ตารางที่ 4.3  บคุคลสําคญัของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 
 

 บาทหลวงอาลอยซ์ ซีอุส อัลฟองส์ ดอ็นท์ 
ผู้ก่อตัง้คณะภคนีิพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 
ท่านเป็นบาทหลวงมิชชนันารีผู้ ก่อตัง้กลุ่มสตรีใจศรัทธาในคริสตศาสนา
กลุม่เลก็ๆ กลุม่หนึ่ง เพ่ือทําหน้าท่ีช่วยเหลือบาทหลวงและผู้ยากไร้ท่ีสาม
เสน จนกระทั่งขยายมาเป็นคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง
กรุงเทพฯ บาทหลวงปีโอรักพระหฤทัยและสอนบรรดาภคินีให้รักพระ
หฤทยั จนกระทัง่ความศรัทธาในพระหฤทยัได้สืบทอดมายงับุคลากรใน
รัว้พระหฤทยัคอนแวนต์ทกุวนันี ้ 

 อธิการิณีเซราฟิน เดอ มารี ลูเตน็ บาเคอร์ 
ผู้ปกครองคณะภคนีิพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าท่านแรก  
ผู้ก่อตัง้โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 
ท่านเป็นผู้สานต่อพนัธกิจท่ีบาทหลวงปีโอเร่ิมก่อตัง้ไว้ และพยายามท่ีจะ
วางรากฐานด้านชีวิตนกับวชให้แก่ภคินีพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าในด้าน
ต่างๆ เพ่ือให้ภคินีทํางานตอบสนองความต้องการของสงัคมไทย ทัง้ด้าน
การเผยแผ่ศาสนาคริสต์และด้านการจดัการศึกษา อีกทัง้ยงัเป็นผู้ ก่อตัง้
โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์  

 บาทหลวง มอรีส ยอลี 
อดีตจติตาธิการ 
คณะภคนีิพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 
ท่านเปรียบเสมือนบิดาคนท่ีสองต่อจากบาทหลวงปีโอเพราะท่าน
วางรากฐานท่ีสําคญัในด้านชีวิตนกับวชแก่ภคินีพระหฤทยัของพระเยซู
เจ้าแหง่กรุงเทพฯ ท่านเป็นผู้ ดําเนินการให้คณะภคินีมีพระวินยัท่ีสมบรูณ์
แบบและถกูต้องตามกฎหมายของพระศาสนจกัรคาทอลกิ 
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ตารางที่ 4.3  (ตอ่) 
 

 อธิการิณีเอลีซาแบท ธานี บุญคัน้ผล 
มหาธิการิณีไทยคนแรก 
ของคณะภคนีิพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 
ทา่นเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นมหาธิการิณีไทยคนแรกของคณะภคินี
พระหฤทยัของพระเยซเูจ้าแห่งกรุงเทพฯ ปกครองคณะภคินีพระหฤทยั
รวม 2 สมยั ท่านเกิดท่ี อําเภอ องครักษ์ จงัหวดั นครนายก ปฏิญาณ
ตนเป็นนกับวชในคณะภคินีพระหฤทยัครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 
พ.ศ. 2462 และถงึแก่กรรมในวนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ.  2496 

 อธิการิณีแบร์นาแดต็ ดารี บุญคัน้ผล   
อดีตมหาธิการิณีของคณะภคนีิพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 
ท่านปกครองคณะภคินีรวม 3 สมัย คือ สมัยท่ีหนึ่งระหว่างปี พ.ศ.  
2497–2500 สมยัท่ีสองระหว่างปี พ.ศ.  2500–2506 และสมยัท่ีสาม 
ระหว่างปี พ.ศ. 2506  – 2512 ท่านเกิดท่ีอําเภอองครักษ์ จงัหวดั 
นครนายก มีความสมัพนัธ์เป็นน้องสาวกับอธิการิณีเอลีซาแบท ธานี 
บญุคัน้ผล ทา่นเข้าอารามและฝึกหดัเรียนรู้ชีวิตนกับวชจนกระทัง่ได้รับ
การปฏิญาณตนครัง้แรกในคณะภคินีพระหฤทยัเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 
พ.ศ.  2466 และถงึแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2541 

 อธิการิณีซีดอนี มารีอา วราภรณ์ บรรจง  
อดีตมหาธิการิณีของคณะภคนีิพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า 
ทา่นเกิดเม่ือวนัท่ี 10 มิถนุายน พ.ศ. 2461 ท่ี ต.วดัเพลง อ.ปากท่อ (ซึง่
ปัจจุบนัเปล่ียนเป็น อ.วดัเพลง-ผู้ วิจัย) จ.ราชบุรี ทําการปฏิญาณตน
เป็นนักบวชเม่ือวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2486 ท่านเคยเป็นผู้ จัดการ
โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ในระหว่างปี พ.ศ. 2501–2505 จากนัน้
ท่านได้รับการเลือกตัง้เป็นมหาธิการิณีคนท่ี 3 และปกครองคณะภคินี
เป็นเวลาประมาณ 4 ปี ท่านได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะ
เดินทางไปเย่ียมเยียนภคินีท่ีทําหน้าท่ีอยู ่จ.ลําปาง และถงึแก่กรรมเม่ือ
วนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 

 

แหล่งที่มา: อารามพระหฤทยั.  สํานกัเลขาธิการ, 2553; อารีรัตน์ เกตแุก้ว และคณะ,  
       2548จ: 29-32. 
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2)  ทําเนียบคณะผู้บริหาร ตัง้แต่เปิดดําเนินกิจการ โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์มีคณะ
ผู้บริหารผลดัเปล่ียนหมนุเวียนมาดแูลและบริหารกิจการ แสดงตามตารางท่ี 4.4 ดงันี ้

 

ตารางที่ 4.4  ลําดบัคณะผู้บริหารโรงเรียนจากอดีตถึงปัจจบุนั 
 

ปีการศกึษา รายช่ือ ประสบการณ์ในตําแหน่ง (ปี) 
ตาํแหน่งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน 
2480-2483  พระสงัฆราช เรอเน แปร์โรส 4 
2484-2487 อธิการิณี เอลีซาแบธ็ ธานี บญุคัน้ผล 4 
2488-2494 พระสงัฆราช เรอเน แปร์โรส 7 
2495-2496 อธิการิณี เอลีซาแบธ็ ธานี บญุคัน้ผล 2 
2497-2525 ภคนีิ โกลทิลดา ทองดี ศรีประยรู 29 
2526-2534 ภคนีิ กหุลาบ นามวงศ์ 9 
2535-2549 ภคนีิ สมพิศ กตญัญ ู 15 
2550-ปัจจบุนั ภคนีิ กาญจนา สงิห์สา 5 
ตาํแหน่งผู้จัดการโรงเรียน 
2480-2481 เซอร์ แมตธิล เดอ แซงต์ปอล 2 
2482-2483 อธิการิณี เซราฟิน เดอ มารี 2 
2484-2487 อธิการิณี เอลีซาแบธ็ (ธานี) บญุคัน้ผล 4 
2488 ภคนีิ เซราฟีอา (บญุช่วย) วรศลิป์ 1 
2489-2491 นางสาววิลยัวรรณ มีกานนท์ 3 
2492-2493 เซอร์เมรี เดอ แลงคาร์นาซียอง 2 
2494-2497 ภคนีิ โอเรลีอา (สดบั) พงศ์ศริิพฒัน์ 4 
2498-2500 ภคนีิ มกัดาเลน (ชารส) พนูโภคผล 3 
2501-2504 อธิการิณี ซีดอนี (วราภรณ์) บรรจง 4 
2505-2513 ภคนีิ ราฟาแอล (ยพุา) ผงัรักษ์ 9 
2514 ภคนีิ ปาตรีส (สวุรรณรัตน์) ทรงศกัดิศ์รี 1 
2515 ภคนีิ โอเรลีอา(สดบั) พงศ์ศริิพฒัน์ 1 
2516-2520 ภคนีิ กหุลาบ นามวงศ์ 5 
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ตารางที่ 4.4  (ตอ่) 
 

ปีการศกึษา รายช่ือ ประสบการณ์ในตําแหน่ง (ปี) 
ตาํแหน่งผู้จัดการโรงเรียน (ต่อ) 
2521-2522 ภคนีิ ปาตรีส (สวุรรณรัตน์) ทรงศกัดิศ์รี 2 
2523-2528 ภคนีิ กหุลาบ นามวงศ์ 6 
2529 ภคนีิ ลําไย กิจสําเร็จ 1 
2530-2534 ภคนีิ กหุลาบ นามวงศ์ 5 
2535-2549 ภคนีิ สมพิศ กตญัญ ู 15 
2550-ปัจจบุนั ภคนีิ กาญจนา สงิห์สา 5 
ตาํแหน่งครูใหญ่/ผู้อาํนวยการ 
2480-2481 นางสาวจรูญ พุม่ขจร 2 
2482 นางสาวเจริญ ยกสวสัดิ ์ 1 
2483-2488 นางสาวละมอ่ม วิสทุธิวรรณ 6 
2489-2525 ภคนีิ บาซีลีอา (สณีุย์) สพุภาศรี 37 
2526-2531 ภคนีิ รุณณี วนัมีเงิน 6 
2532-2533 ภคนีิ รําพงึ วิจิตรวงศ์ 2 
2534-2535 ภคนีิ อทุยัวรรณ คโุรวาท 2 
2536 ภคนีิ กาญจนา สงิห์สา 1 
2537-2538 ภคนีิ สาล่ี ดําริ 2 
2539-2542 ภคนีิ กาญจนา สงิห์สา 4 
2543 ภคนีิ กฤษฎี ช่ืนชมน้อย 1 
2544-2553 ภคนีิ สรีุย์พร ระดมกิจ 10 
2554-ปัจจบุนั ภคนีิ ชวาลา เวชยนัต์ 1 

 

แหล่งที่มา: โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, 2553ก.  
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4.8  ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน 
 

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์มีบุคลากรแยกเป็นประเภทและจํานวน 
โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 4.5 ดงันี ้

  

ตารางที่ 4.5  จํานวนบคุลากรของโรงเรียน ประจําเดือนสงิหาคม ปีการศกึษา 2553 
 

ประเภทบคุลากร ชาย หญิง รวม 
ผู้บริหาร - 6 6 
ครู 4 172 216 
เจ้าหน้าท่ี 9 26 35 
พ่ีเลีย้ง - 24 24 
พนกังาน 2 31 53 
นกัเรียนแผนกสามญั 26 2,985 3,411 
นกัเรียนแผนก English Program 7 238 275 
รวมบคุลากรทัง้สิน้ 38 3,482 4,020 

 

แหล่งที่มา: โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์.  แผนกธุรการ, 2553. 



 

บทที่  5 
 

ทุนทางวัฒนธรรมของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 
 

ในบทนี  ้นําเสนอผลการศึกษาทุนทางวัฒนธรรมของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ซึ่ง
ประกอบไปด้วยทนุทางวฒันธรรม 3 ระดบั ได้แก่ ทนุวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในตวัตน ทนุวฒันธรรมท่ีอยู ่  
ในรูปของวัตถุ ทุนวัฒนธรรมท่ีอยู่ในรูปสถาบนั ตามแนวคิดของ Bourdieu (n.d. อ้างถึงใน   
Richardson, 1986: 241-258) โดยนําเสนอความเป็นมาและความหมายทุนทางวฒันธรรมของ
โรงเรียนแต่ละระดบั ตามท่ีผู้วิจยัรวบรวมข้อมลูจากการศกึษาเอกสารของโรงเรียน การสมัภาษณ์
บคุลากรในโรงเรียนและการสงัเกตอยา่งมีสว่นร่วม ผลการศกึษามีรายละเอียดดงันี ้

 

5.1  ทุนที่อยู่ในตวัตน 
 

ทนุท่ีอยูใ่นตวัตน เป็นการแสดงออกทางร่างกายและจิตใจของแตล่ะบคุคล เป็นทนุท่ีอยู่ใน
ระดบัอปุนิสยั มกัปรากฏในชีวิตผ่านทางวฒันธรรม และต้องใช้ระยะเวลาในการก่อตวัเป็นรูปเป็น
ร่างโดยกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม ซึง่ทําหน้าท่ีถ่ายทอดความคิด ทศันคติ และคา่นิยมซึง่มีผล
ตอ่การทําความเข้าใจ หรือการรับรู้รสนิยมต่างๆ เช่น ศิลปะ การใช้ชีวิต คณุคา่ของวฒันธรรม ทนุ
วฒันธรรมท่ีมีอยู่ในตวัตนของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์เป็นแนวความคิด ความเช่ือ คา่นิยมท่ี
อยูใ่นโรงเรียนซึง่เปรียบเสมือนทนุท่ีได้รับการสะสมมาตัง้แตแ่รกเร่ิมก่อตัง้โรงเรียน มีผลตอ่การรับรู้
หรือทําความเข้าใจแนวทางการปฏิบตัิตนของสมาชิกแต่ละคนเม่ือมาอยู่ร่วมกัน ทัง้นี ้ผู้บริหาร
โรงเรียนได้กําหนดปรัชญาและคําขวญัของโรงเรียนโดยใช้หลกัคณุธรรมจริยธรรมให้บุคลากรยึด
เป็นค่านิยมการดําเนินชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืน รวมถึงใช้กิจกรรมสําคญัของโรงเรียนและระเบียบปฏิบตั ิ
เป็นกระบวนการขดัเกลาบคุลากรให้มีคณุลกัษณะตามท่ีโรงเรียนพงึประสงค์ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
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 5.1.1  ปรัชญาและคาํขวัญของโรงเรียน 
โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ได้วางแนวทางการอบรมบคุลากรตามหลกัปรัชญา ซื่อสตัย์ 

เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคณุธรรม ซึ่งคณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมกนักําหนดขึน้เม่ือประมาณปี 
พ.ศ.  2535-2540 (อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553; โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์, 2553ค) โดย
พยายามท่ีจะปลกูฝังเร่ืองคณุธรรมสอดแทรกกบัการอบรมวิชาการเพ่ือพฒันานกัเรียนให้เป็นคนดี
มีจริยธรรม (ท่ีปรึกษามหาธิการิณี, 2553) นอกจากนีย้งัรวมไปถึงบคุลากรระดบัอ่ืน เช่น คณะครู 
เจ้าหน้าท่ี พ่ีเลีย้งและพนกังานด้วย (ผู้ อํานวยการโรงเรียน, 2553) ส่วนคําขวญัของโรงเรียน ริเร่ิม 
รอบรู้ กตญัญ ูสามคัคี ได้มีการกําหนดขึน้ตัง้แตย่คุแรกเร่ิมดําเนินกิจการโรงเรียนแล้ว ปรัชญาและ
คําขวญัของโรงเรียนมีความหมายและแนวทางปฏิบตัติามตารางท่ี 5.1 ดงันี ้
 

ตารางที่ 5.1  ความหมายและแนวทางปฏิบตัติามปรัชญาและคําขวญัของโรงเรียน 
 

ปรัชญา ความหมาย แนวทางปฏิบติั 
ซ่ือสตัย์ คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีความประพฤติ

มั่นคงเสมอต้นเสมอปลาย  จริงใจและ
ยติุธรรม 

บุคลากรประพฤติตนเสมอต้นเสมอ  
ปลาย มัน่คง จริงใจและยติุธรรม 

เมตตา คุณลักษณะของจิตใจท่ีปรารถนาให้ผู้ อ่ืน
ไ ด้ รับความสุข  มีความรัก  ด้วยจิตใจ ท่ี
อ่อนโยน เสียสละ ให้อภัย ยอมรับผู้ อ่ืนและ
เป็นมิตรกบัทกุคน 

บุคลากรมีจิตใจท่ีปรารถนาให้ผู้ อ่ืน
ได้รับความสุข มีความรักด้วยจิตใจท่ี
อ่อนโยน เสียสละ ให้อภยั ยอมรับผู้ อ่ืน
และเป็นมิตรกบัทกุคน 

วิชาเป็นเลศิ คุณลักษณะของบุคคล ท่ี มีความขยัน   
หมั่น เ พียรทางการศึกษา  จนบรรลุถึ ง
เป้าหมายในชีวิต 

บคุลากรขยนัหมัน่เพียรในการศกึษาจน
บรรลถุงึเป้าหมายสงูสดุในชีวิต 

รัก คุณลกัษณะของบุคคลท่ีมีความรักต่อผู้ อ่ืน
เหมือนรักตนเองตามหลักธรรมของคริสต์   
ศาสนา 

บคุลากรมีความรักตอ่ผู้ อ่ืน 

เทิดคณุธรรม คณุลกัษณะของบคุคลท่ีพฤติกรรมฝักใฝ่
คณุธรรมเสมอ 

บคุลากรประพฤติตนตามหลกัคณุธรรม 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ่) 
 

คําขวญั ความหมาย แนวทางปฏิบติั 
ริเร่ิม การเร่ิมคิด เร่ิมทําสิ่งท่ีดีงาม ถูกต้อง โดยมิ

ต้องรอให้ผู้ อ่ืนกระทําก่อน 
บคุลากรรู้จกัเร่ิมคิด สร้างนวตักรรมองค์
ความรู้ใหม่และเป็นผู้ นําในการทําสิ่งท่ี
ดีงามถกูต้อง 

รอบรู้ การ รู้จัก ท่ีจะแสวงหาความรู้ด้านต่างๆ   
เพ่ือจะได้มีความรู้กว้างขวาง 

บุคลากรรู้จกัแสวงหาความรู้ด้านต่างๆ 
เพ่ือตนจะได้มีความรู้กว้างขวาง เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและ
สงัคม  

กตญัญ ู ความสํานึกในบุญคุณ ความดี ท่ีบุคคลอ่ืน 
มีตอ่ตนเองเสมอ 

บุคลากรรู้สึกสํานึกในบุญคุณ ซาบซึง้
ถึงความดีหรืออุปการคุณท่ีบุคคลอ่ืนมี
ต่อตนเองและปรารถนาท่ีจะตอบแทน
คณุเสมอ 

สามคัคี การร่วมมือร่วมใจทํางานกันอย่างพร้อม
เพรียง ปรองดองกนั เพ่ือให้งานสําเร็จลลุ่วง
อยา่งมีประสทิธิภาพ 

บุคลากรรู้ท่ีจะร่วมมือร่วมใจ มีความ
สามัค คีปรองดอง  เ ป็น นํ า้หนึ่ ง ใจ
เดียวกันในการทํางานเพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวม เคารพในความคิดเห็นท่ี
แตกต่างเพ่ือให้งานสําเร็จลลุ่วงอย่างมี
ประสทิธิภาพ  

 

แหล่งที่มา: โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, 2554: 2-3. 
 

5.1.2  กิจกรรมสาํคัญของโรงเรียน 
โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์จดักิจกรรมพิเศษในวนัครบรอบโอกาสสําคญัของโรงเรียน

ทุกปีการศึกษา เช่น โอกาสวันสมโภชพระหฤทัยเป็นวันระลึกถึงองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน วัน
ครบรอบการสถาปนาโรงเรียน แต่ในระยะหลงั คณะผู้บริหารได้เพิ่มการระลึกถึงวันมรณะของ
บาทหลวงปีโอ เพ่ือแสดงความกตัญญุตาต่อผู้ ก่อตัง้คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง
กรุงเทพฯ ให้เป็นกิจกรรมสําคญัของโรงเรียนด้วย (อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553) เม่ือถึงโอกาส
ครบรอบวนัสําคญัของโรงเรียนจะมีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับ
โรงเรียนเพ่ือยํา้ถึงเร่ืองราวการก่อตัง้โรงเรียนและบุคคลสําคญัของโรงเรียนให้บุคลากรมีความรู้
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ความเข้าใจเก่ียวกับโรงเรียน อีกทัง้เป็นการสืบสานธรรมเนียมประเพณีของโรงเรียนท่ีได้ปฏิบตัิ
สืบเน่ืองมาตัง้แตอ่ดีต เร่ืองราวและความสําคญัของกิจกรรมสําคญัในโรงเรียนมีรายละเอียดดงันี ้

 1)  วนัสมโภชพระหฤทยั จดัขึน้เพ่ือเทิดเกียรติพระหฤทยัของพระเยซูเจ้า ซึง่เป็น
องค์อปุถมัภ์ของโรงเรียน จดุเร่ิมต้นของความศรัทธาเล่ือมใสท่ีมีต่อพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าของ
บคุลากรในโรงเรียน ปรากฏได้จากการศกึษาประวตัิบาทหลวงอาลอยซ์ ซีอสุ ด็อนท์ ในช่วงท่ีท่าน
ป่วยด้วยโรคโลหิตจาง แพทย์ได้แนะนําให้ท่านกลับไปพักรักษาตัวท่ีประเทศเบลเย่ียม ในช่วง
ระยะเวลาปี พ.ศ.  2431–2436 โดยมีสตรีคนหนึง่ท่ีเป็นญาตขิองท่านดแูลพยาบาล บาทหลวง ปีโอ
ได้รับพระพรยามเจ็บป่วยจากพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าจนมีสขุภาพดี สามารถเดินทางกลบัมา
ทํางานเผยแผ่ศาสนาคริสต์ท่ีประเทศไทยได้อีกครัง้ จากเหตกุารณ์ท่ีสําคญัในชีวิตของท่านนีเ้อง 
เม่ือท่านได้รวมกลุ่มสตรีเพ่ือทํางานเผยแผ่ศาสนาในระยะแรกท่ีอารามสามเสน จึงได้มีการจดัตัง้
รูปพระหฤทยัประดษิฐานอยูท่ี่โบสถ์ของอาราม และมีกิจศรัทธาตอ่พระหฤทยั เช่น ในทกุวนัศกุร์ต้น
เดือนทําการระลกึถึงพระหฤทยัเป็นพิเศษ การสวดบทภาวนาต่อพระหฤทยัทกุวนั (คณะภคินีพระ
หฤทยัของพระเยซเูจ้าแห่งกรุงเทพฯ.  แผนกประวตัศิาสตร์, 2553ก: 33-42) 

การปฏิบตัิกิจศรัทธาต่อพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าเป็นการสืบทอดความเช่ือในเร่ืองท่ีพระ
เยซูเจ้าทรงประจกัษ์แก่ ภคินี มาร์การีตา มารีอา ซึง่เป็นภคินีคณะแม่พระเสด็จเย่ียมท่ีปาเรย์ เลอ 
มอนีอลั (Paray Le Monial) ประเทศฝร่ังเศส ณ พระวิหารอศัจรรย์แห่งพระหฤทยัพระเยซูเจ้า 
ระหว่าง ค.ศ. 1647-1690 โดยให้คําสญัญาจะให้พรมากมายแก่ผู้ ท่ีมีความเล่ือมใสในพระหฤทยั
ของพระเยซูเจ้า ต่อมาความเช่ือความศรัทธาต่อพระหฤทยัได้รับการเผยแผ่ไปทัว่พระศาสนจกัร
คาทอลกิจนกระทัง่ในปี ค.ศ.  1856 พระสนัตะปาปาลีโอท่ี 9 ทรงประกาศการฉลองพระหฤทยัเป็น
การฉลองสากล (อารีรัตน์ เกตแุก้ว และคณะ, 2548จ: 30) ทัง้นี ้ความเคารพเล่ือมใสตอ่พระหฤทยั
ของพระเยซูเจ้าซึง่บาทหลวงปีโอได้นํามาเผยแผ่แก่กลุ่มสตรีท่ีทํางานเพ่ือศาสนา ได้สืบทอดมายงั
อธิการิณีเซราฟินผู้ ดํารงตําแหน่งผู้ปกครองคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ด้วย 
โดยเม่ือย้ายท่ีอยู่จากสามเสนมาก่อสร้างอารามแห่งใหม่ท่ีคลองเตยและก่อตัง้โรงเรียน อธิการิณี
เซราฟินได้ใช้นาม “พระหฤทัย” เป็นช่ือของโรงเรียน (คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง
กรุงเทพฯ.  แผนกประวตัศิาสตร์, 2553ข: 34-40) 

ปัจจุบนั ผู้ ให้สมัภาษณ์แสดงความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ความเล่ือมใสในพระหฤทัย
ของบคุลากรในโรงเรียนยงัคงมีการสืบทอดอย่างตอ่เน่ืองสม่ําเสมอ ดงัจะเห็นได้จากการท่ีโรงเรียน
ได้จดัพิธีมิสซาบูชาขอบพระคณุสําหรับบุคลากรท่ีนบัถือศาสนาคาทอลิกทุกวนัศกุร์ต้นเดือน จดั
งานวนัสมโภชพระหฤทยัทกุปีตามกําหนดปฏิทินคาทอลิก และถือเป็นวนัหยดุของโรงเรียนซึง่เป็น
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ประเพณีท่ีสืบทอดจากอดีตจนปัจจบุนั (ครูประจําชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1/4, 2553; ครูหวัหน้าฝ่าย
จิตตาภิบาล, 2553) นอกจากนี ้พระหฤทยัยงัเป็นองค์อปุถมัภ์ของโรงเรียน คือท่ีพึง่พงึทางจิตใจแก่
บคุลากรในโรงเรียน เม่ือบรรดาคณะครู นกัเรียนหรือผู้ปกครอง ต้องการพรพิเศษจะมาสวดภาวนา
วอนขอพรเสมอ (พ่ีเลีย้งระดบัอนบุาล, 2553) จะเห็นได้ว่ามีผู้คนนําดอกไม้หรือพวงมาลยัมาถวาย
พระหฤทยัแทบทกุวนั (ครูหวัหน้าฝ่ายวิชาการ, 2553; ผู้ อํานวยการโรงเรียน, 2553) 

 2)  วนัสถาปนาโรงเรียน คือวนัระลกึถึงโรงเรียนได้รับการจดทะเบียนอย่างถกูต้อง
ตามกฎหมายเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2480 โดยใช้ช่ือว่า “โรงเรียนพระหฤทยั” เปิดรับนกัเรียน
หญิงตัง้แตช่ัน้ ป.1 ถึง ป.4 โดยมี ฯพณฯ พระสงัฆราชเรอเน แปร์รอส ประมขุมิสซงัโรมนัคาทอลิก
กรุงเทพฯ เป็นเจ้าของ และมีเซอร์แมตธิล เดอ แซงค์ปอล ภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็น
ผู้จดัการ นางสาวจรูญ พุ่มขจร เป็นครูใหญ่ การจดักิจกรรมในวนัสําคญันีเ้พ่ือแสดงความกตญัญู
ตอ่ผู้ มีพระคณุแก่โรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนในอดีต  

 3)  วนัระลกึถึงวนัมรณะของบาทหลวงปีโอ ในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน คือวนัระลึก
ถึงวนัมรณะของบาทหลวงปีโอ ผู้ ก่อตัง้คณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจ้าแห่งกรุงเทพฯ 
 

5.1.3  ระเบียบปฏิบัตขิองโรงเรียน 
ระเบียบปฏิบตัิเป็นข้อตกลงเก่ียวกับการใช้ชีวิตร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียนในเร่ือง

ตา่งๆ เพ่ือให้ทกุคนรับทราบกฎกติกาการอยู่ร่วมกนัและประพฤติตนให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
และภารกิจท่ีผู้บริหารกําหนดไว้ อันจะนํามาซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสงัคมโรงเรียน 
ระเบียบปฏิบตัิจะเป็นแนวทางสนบัสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมุ่งมัน่ต่อการปฏิบตัิ
ตามหน้าท่ีของตนอยา่งดีท่ีสดุ ข้อมลูจากการศกึษาเอกสารของโรงเรียนและการสมัภาษณ์สามารถ
แบ่งระเบียบปฏิบัติของบุคลากรโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์เป็น 7 ด้าน ได้แก่ การคดัเลือก
บุคลากร การอบรมพฒันา การตกัเตือนและการลงโทษ การเล่ือนตําแหน่ง การประเมินผลการ
ทํางาน คา่ตอบแทนและสวสัดกิาร การพ้นจากงาน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  1)  การคดัเลือกบุคลากร ผลการศึกษาเอกสารคู่มือครูโรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ (โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์, 2541: 50) และการสมัภาษณ์บุคลากรในโรงเรียน 
พบว่า การคดัเลือกบุคลากรเข้ามาดํารงตําแหน่งต่างๆ ในโรงเรียน มีความแตกต่างกนั ในระดบั
ผู้บริหารโรงเรียน คณะภคินีพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จะคดัเลือกและแต่งตัง้ภคินีผู้
ท่ีเหมาะสมท่ีสดุทําหน้าท่ีผู้บริหารโรงเรียน ทัง้นี ้ผู้บริหารโรงเรียนในอดีตจะต้องผ่านการเป็นครู
ก่อนมาทําหน้าท่ีผู้บริหาร เพ่ือเรียนรู้เร่ืองการสอนเรียนและการทําเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
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นกัเรียน ปัจจบุนัด้วยภาระท่ีบรรดาภคินีจะต้องรับผิดชอบงานในโรงเรียนคาทอลิกและโบสถ์อ่ืนท่ี
ได้รับมอบหมายจงึทําให้ภคนีิท่ีสําเร็จการศกึษาต้องทําหน้าท่ีผู้บริหารทนัที (อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 
2553) อย่างไรก็ตาม ก่อนดํารงตําแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ภคินีต้องผ่านกระบวนการอบรมก่อน
เป็นภคินีในขัน้พืน้ฐานก่อน จากนัน้ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นผู้บริหารจะได้รับ
การสนบัสนุนและส่งเสริมให้ศึกษาต่อเฉพาะทางด้านการศึกษา เช่น ด้านหลกัสตูรการสอน การ
บริหารการศกึษา การบริหารทรัพยากรมนษุย์ และด้านเทคโนโลยี การศกึษาเฉพาะด้านเหลา่นีจ้ะ
ช่วยให้ภคินีมีวุฒิภาวะบริหารโรงเรียนได้ สําหรับในอนาคตผู้ ท่ีจะมาทําหน้าท่ีบริหารโรงเรียน
จะต้องศึกษาด้านเทวศาสตร์ควบคู่ไปด้วย เพ่ือจะได้ตระหนกัถึงความแตกต่างของการทําหน้าท่ี
บริหารงานในโรงเรียนคาทอลิกซึ่งไม่เหมือนองค์การอ่ืนทั่วไป แม้ว่าจะนําความรู้วิชาการด้าน
บริหารจดัการ มาประยุกต์กับการดําเนินงานโรงเรียน แต่ผู้บริหารต้องเรียนรู้แนวทางการรักษา
เอกลกัษณ์ และเป้าหมายการดําเนินงานของโรงเรียนด้วย (ท่ีปรึกษามหาธิการิณี, 2553) 

สําหรับการคดัเลือกบุคลากรเข้ามาทํางานในโรงเรียน คณะผู้บริหารจะทําการวางแผน
อตัราครูท่ีต้องการในแต่ละปีการศึกษา และเปิดรับสมคัรครูใหม่ในช่วงปิดการเรียนภาคฤดรู้อน 
(ครูหวัหน้าฝ่ายวิชาการ, 2553) ผู้สมคัรต้องผ่านกระบวนการคดัเลือกด้วยการสอบข้อเขียน สอบ
สมัภาษณ์ ทดสอบจิตวิญญาณแห่งการเป็นครู คณุสมบตัิท่ีต้องการคือต้องสอนวิชานัน้ได้ จากนัน้ 
ผู้บริหารจะพิจารณาในเร่ืองของคณุธรรมซึง่ดไูม่ได้ในตอนแรก ต้องดพูฤติกรรมหลงัจากรับเข้ามา
ทดลองทํางานและประเมินผลการทํางาน เม่ือผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดจะได้รับการบรรจุเป็นครูของ
โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ (ผู้ อํานวยการโรงเรียน, 2553; อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553) สําหรับ
บคุลากรระดบัเจ้าหน้าท่ี พ่ีเลีย้ง และพนกังานจะมีระบบการคดัเลือกเข้าทํางานคล้ายคลงึกนั เร่ิม
จากการแนะนําปากต่อปาก หรือจากการชักชวนโดยคนรู้จัก จากนัน้ผู้สมคัรจะเข้ารับการสอบ
สมัภาษณ์จากผู้บริหาร เม่ือได้รับคดัเลือกเข้าทํางานโรงเรียนจะอบรมพฒันาความสามารถและ
ทกัษะการทํางานสม่ําเสมอ (พ่ีเลีย้งระดบัอนบุาล, 2553) 

การคดัเลือกนกัเรียน ทางโรงเรียนจะประกาศรับสมคัรคดัเลือกนกัเรียนเข้าศกึษาก่อนเปิด
ภาคเรียนท่ีหนึ่งในทุกปีการศึกษา โดยนักเรียนจะต้องทําการทดสอบข้อเขียนความรู้ทั่วไปและ
ความรู้เฉพาะด้าน สอบสมัภาษณ์ เม่ือได้รับการคดัเลือกเข้าเรียนแล้ว นกัเรียนใหม่จะต้องเรียน
ปรับระดบัความรู้ก่อนเปิดปีการศึกษาเพ่ือปรับฐานความรู้ให้เท่ากับนกัเรียนเก่าและปรับตวักับ
สถานท่ีเรียนในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน จากนัน้จึงเข้าเรียนกับเพ่ือนร่วมชัน้เม่ือเปิดภาคเรียน 
(นกัเรียนกลุม่ท่ี 2, 2553) จากผลการศกึษาการคดัเลือกบคุลากรของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 
สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี 5.2 
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ตารางที่ 5.2  วิธีการคดัเลือกบคุลากร 
 

วิธีการคดัเลือก
บคุลากร 

ตําแหน่ง 

ผู้บริหารโรงเรียน ครู เจ้าหน้าท่ี พ่ีเลีย้ง พนกังาน นกัเรียน 

ได้รับการแตง่ตัง้  - - - - - 

สอบข้อเขียน -  - - -  

สอบสมัภาษณ์ -      

 

 2)  การอบรมพฒันา ผลการศกึษาเอกสารคูมื่อครู คูมื่อนกัเรียน ระเบียบข้อบงัคบั
เก่ียวกบัการทํางานของพนกังาน (โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, ม.ป.ป.ก: 14-16, 2541: 47-48, 
2545: 9) และการสมัภาษณ์บคุลากรในโรงเรียน พบว่า ในอดีต โรงเรียนเน้นการพฒันาบคุลากร
ครูและนกัเรียนให้บรรลเุป้าหมายและคณุลกัษณะพึงประสงค์ของโรงเรียน ส่วนปัจจบุนั โรงเรียน
ขยายการให้การอบรมพฒันาความรู้ความสามารถเฉพาะด้านไปยงัเจ้าหน้าท่ี พ่ีเลีย้งและพนกังาน
โดยเน้นการสง่เสริมให้ได้รับการอบรมด้านวิชาการ สนบัสนนุให้ทกุคนได้ศกึษาตามความสามารถ
ของแต่ละบคุคล การอบรมคณุธรรม การอบรมเร่ืองการทํางานเป็นทีม เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
ในการทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนและเพ่ือความเป็นหนึ่งเดียวกับบุคลากรทุกระดบั โรงเรียนดําเนินการ
อบรมให้ความรู้เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตบคุลากรระดบัพนกังานในประเดน็ท่ีหลากหลายสอดคล้อง
กบัสถานการณ์สงัคมปัจจุบนั เช่น ความรู้เร่ืองสขุภาพอนามยัขัน้พืน้ฐาน การจดัการอบรมเร่ือง
การใช้ชีวิตคู่สําหรับเจ้าหน้าท่ีและพนกังาน การอบรมความรู้ด้านภาษาไทย  การดําเนินชีวิตใน
สงัคมเมืองและความรู้พืน้ฐานเร่ืองสงัคมแก่บุคลากรชาติพันธุ์ การอบรมในประเด็นเหล่านีจ้ะ
สอดแทรกในทกุกิจกรรมหรือการอบรมสมัมนาท่ีโรงเรียนจดัขึน้ (ท่ีปรึกษามหาธิการิณี, 2553; อดีต
ผู้บริหารโรงเรียน, 2553) ทัง้นี ้ปัจจุบนั โรงเรียนใช้หลกัการบริหารงานแบบความร่วมมือ รับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบคุลากรทกุฝ่าย มีการประชมุสม่ําเสมอ เปิดโอกาสให้บคุลากร
เข้ามามีส่วนในการตดัสินใจด้านต่างๆ ของโรงเรียนมากขึน้ เน้นการทํางานแบบร่วมกันเป็นทีม 
(ผู้ อํานวยการโรงเรียน, 2553) จากผลการศกึษาสามารถสรุปแนวทางการอบรมพฒันาบคุลากรทกุ
ระดบัของโรงเรียนได้ดงัภาพท่ี 5.1 
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ภาพที่ 5.1  แนวทางการอบรมพฒันาบคุลากร 
 

  3)  การตกัเตือนและการลงโทษ ผลการศกึษาเอกสารคูมื่อครูและนกัเรียน รวมถึง
ระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางานของพนกังาน (โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, ม.ป.ป.ก: 16-
22, 45-48, 2541: 53-55, 2545: 10-14) และการสมัภาษณ์บคุลากรในโรงเรียนพบวา่เม่ือบคุลากร
กระทําผิด ผู้บริหารจะทําการตกัเตือนสองครัง้ เม่ือทําผิดครัง้ท่ีสามจะมีการทําทณัฑ์บน และหาก
ทําผิดอีกครัง้จะพ้นจากโรงเรียน (ผู้ อํานวยการโรงเรียน, 2553) ซึ่งสามารถสรุปขัน้ตอนการ
ตกัเตือนและการลงโทษบคุลากรทกุระดบัในโรงเรียนได้ดงัภาพท่ี 5.2 

 

 
 
 

ภาพที่ 5.2  ขัน้ตอนการตกัเตือนและการลงโทษบคุลากร 
  

  4)  การเล่ือนตําแหน่ง ผลการศึกษาเอกสารคู่มือครูและระเบียบข้อบงัคบัของ
พนกังาน (โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, 2541: 62-66) และผลการสมัภาษณ์บคุลากรในโรงเรียน 
พบวา่ วิธีการเล่ือนตําแหน่งของบคุลากรท่ีทํางานในโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์มีความแตกตา่ง
กนั บุคลากรทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะได้รับการเล่ือนขัน้เล่ือนตําแหน่งทกุปีการศกึษา โดยบคุลากรระดบั
ครูจะไมมี่กําหนดระดบัขัน้แบบราชการ (ผู้ อํานวยการโรงเรียน, 2553) เบือ้งต้นเม่ือทกุคนผา่นการ 

การอบรมพฒันา 

อบรมด้านวิชากร 

อบรมคณุธรรมจริยธรรม 

พฒันาทกัษะความสามารถ 

พฒันาคณุภาพชีวิต 

ตกัเตือนครัง้ท่ี 1 ตกัเตือนครัง้ท่ี 2 ทําทณัฑ์บน พ้นจากโรงเรียน
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คัดเลือกและเข้าทํางานจะได้รับมอบหมายหน้าท่ีตามวุฒิการศึกษาและความสามารถเป็น
รายบุคคล เม่ือผ่านการอบรมพฒันาทกัษะจนเกิดความเช่ียวชาญในสายงาน เป็นท่ียอมรับของ
เพ่ือนร่วมงาน และมีคุณสมบตัิเหมาะสมท่ีจะได้รับการเลื่อนตําแหน่ง หากมีการพิจารณาเล่ือน
ตําแหน่งในช่วงประเมินผลการทํางาน เพ่ือนร่วมงานจะเสนอรายช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมขึน้มาก่อน 
(ครูหวัหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล, 2553) จากนัน้จึงทําการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้โดยเพ่ือนร่วมงานใน
ระดบัเดียวกนัอีกครัง้ ผู้ ได้รับคะแนนเสียงเลือกตัง้มากท่ีสดุ จะได้รับการพิจารณาจากผู้บริหารเพ่ือ
แตง่ตัง้เป็นครูหวัหน้าฝ่ายหรือหวัหน้าระดบั (ครูสอนวิชาลกูเสือ-เนตรนารีและพลศกึษา, 2553; ครู
หวัหน้าฝ่ายวิชาการ, 2553) สําหรับบคุลากรระดบัเจ้าหน้าท่ีและพ่ีเลีย้ง ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของ
ผู้บริหาร (ครูประจําชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1/4, 2553; พ่ีเลีย้งระดบัอนบุาล, 2553) สําหรับบคุลากร
ระดบัพนกังาน ยึดหลกัการเคารพผู้อาวโุส ผู้ ทํางานนานจะได้รับการเคารพจากเพ่ือนร่วมงานรุ่น
น้อง ในฐานะเป็นพ่ี-น้อง (พนกังานขายอาหาร, 2553) จากผลการศึกษาสามารถสรุปการเล่ือน
ตําแหน่งของบคุลากรในโรงเรียนได้ดงัตารางท่ี 5.3 

 

ตารางที่ 5.3  วิธีการเล่ือนตําแหน่งของบคุลากร 
 

วิธีการเล่ือนตําแหนง่ 
ตําแหนง่ 

ครู เจ้าหน้าท่ี พ่ีเลีย้ง พนกังาน 
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้  - - - 

ผู้บริหารพิจารณา    - 

ตามลําดบัอาวโุส - - -  
 

 5)  การประเมินผลการทํางาน ผลการศึกษาเอกสารคู่มือครูโรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ (โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, 2541: 60-66) และการสมัภาษณ์บคุลากรในโรงเรียน 
พบวา่ ขัน้ตอนประเมินผลการทํางานของบคุลากรท่ีทํางานในโรงเรียน ประกอบไปด้วยการประเมิน
ตนเองสง่กบัหวัหน้าระดบั จากนัน้หวัหน้าประเมินลกูน้องของตน และนําสง่ผู้บริหารพิจารณาเพ่ือ
เป็นข้อมลูในการพฒันาการทํางานของครู พิจารณาเพิ่มคา่ตอบแทนและการเล่ือนตําแหน่ง ข้อมลู
ท่ีใช้ในการประเมินผลมาจากบนัทึกการปฏิบตัิหน้าท่ี ความประพฤติตามวินยัและจรรยาบรรณ 
การปกครอง การร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและเวลาทํางาน (ผู้ อํานวยการโรงเรียน, 2553) อย่างไร
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ก็ตาม โรงเรียนยงัไม่มีการประเมินผลการทํางานในระดบัเพ่ือนร่วมงานด้วยกนั (ครูหวัหน้าฝ่ายจิต
ตาภิบาล, 2553) จากผลการศึกษาสามารถสรุปการประเมินผลงานของบุคลากรโรงเรียนพระ
หฤทยัคอนแวนต์ได้ดงัภาพท่ี 5.3 
 

 

 
 

ภาพที่ 5.3  ขัน้ตอนการประเมินผลการทํางานของบคุลากร 
 

 6)  ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ผลการศึกษาเอกสารคู่มือโรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ (โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, 2541: 51-52) และการสมัภาษณ์บคุลากรในโรงเรียน 
พบว่า ค่าตอบแทนและสวสัดิการของบุคลากรระดบัครูแต่ละเดือนเป็นไปตามข้อกําหนดจากครุุ
สภาฯ (ผู้ อํานวยการโรงเรียน, 2553) สว่นสวสัดิการท่ีโรงเรียนจดัให้บคุลากรมีหลายรายการ เช่น 
เงินพิเศษช่วยคา่ครองชีพ กองทนุเงินสะสมครู (ครูสอนวิชาลกูเสือ-เนตรนารีและพลศกึษา, 2553) 
การประกนัอบุตัิเหต ุคา่รักษาพยาบาลจากโรงเรียนครู (ครูประจําชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1/4, 2553; 
ครูหวัหน้าฝ่ายวิชาการ,  2553) เงินคา่ทํางานลว่งเวลา เบีย้ขยนั เงินโบนสั เงินพิเศษอ่ืนๆ อีกตาม
วาระสําคัญ ทองคํารูปพรรณโอกาสทํางานนาน อาหารเท่ียง หอพักในโรงเรียน เงินสะสม 
(ผู้ อํานวยการโรงเรียน, 2553; อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553) ในขณะท่ีบคุลากรระดบัเจ้าหน้าท่ี พ่ี
เลีย้งและพนกังานจะได้รับคา่ตอบแทนขัน้ต้นตามวฒุิการศกึษาและปรับขึน้ตามทกัษะฝีมือในการ
ทํางานของแตล่ะคน (พนกังานขายอาหาร, 2553; พ่ีเลีย้งระดบัอนบุาล, 2553) รายการสวสัดิการ
คล้ายคลึงกบับคุลากรครู แต่จํานวนเงินท่ีได้รับมีความแตกต่างกนับ้าง นอกจากนีบุ้คลากรระดบั
เจ้าหน้าท่ี พ่ีเลีย้งและพนกังานไม่ได้มีการทําประกนัอบุตัิเหตแุตท่างโรงเรียนจะทําประกนัสงัคมให้ 
จากผลการศึกษาสามารถสรุปค่าตอบแทนและสวสัดิการของบุคลากรท่ีทํางานในโรงเรียนพระ
หฤทยัคอนแวนต์ได้ดงัตารางท่ี 5.4 
 
 
 
 
 

ประเมินตนเอง  หวัหน้าประเมนิ ผู้บริหารพิจารณา 
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ตารางที่ 5.4  รายการคา่ตอบแทนและสวสัดกิารของบคุลากร 
 

คา่ตอบแทนและสวสัดิการ 
ตําแหน่ง 

ครู เจ้าหน้าท่ี พ่ีเลีย้ง พนกังาน 
คา่ตอบแทนตามข้อกําหนดครุุสภาฯ  - - - 
คา่ตอบแทนตามวฒุิการศกึษา -    
เงินพิเศษช่วยคา่ครองชีพ     
กองทนุเงินสะสมครู     
ประกนัอบุติัเหต ุ  - - - 
ประกนัสงัคม -    
คา่รักษาพยาบาลจากโรงเรียน     
เงินคา่ทํางานลว่งเวลา     
เบีย้ขยนัเม่ือไมข่าด,ลา,มาสาย     
เงินโบนสั     
เงินพิเศษตามโอกาสสําคญั     
ทองคํารูปพรรณโอกาสทํางานนาน     
อาหารเท่ียง     
ท่ีพกั     
เงินสะสมจากคณะภคินีพระหฤทยัฯ     
เงินสะสมจากสมาคมผู้ปกครองและครู     

  

 7)  การพ้นจากโรงเรียน ผลการศกึษาเอกสารคูมื่อครูและนกัเรียน (โรงเรียนพระ
หฤทยัคอนแวนต์, ม.ป.ป.ก: 21, 2541: 50) รวมทัง้ผลการสมัภาษณ์ พบว่าบุคลากรทุกระดบัท่ี
ทํางานในโรงเรียน หากดําเนินเร่ืองลาออกอย่างถูกต้องคือขอลาออกปลายปีการศึกษาและแจ้ง
ก่อนลว่งหน้า 1 เดือน จะได้รับคา่ตอบแทน เงินสะสมทัง้หมดตามท่ีสมควรจะได้รับ เม่ือทํางานเป็น
ระยะเวลาไม่ต่ํากว่า 5 ปี หากขอลาออกจากการทํางานไม่ถกูต้องตามเง่ือนไขหรือถกูทําโทษให้
ออกจากโรงเรียน จะได้รับคา่ตอบแทนตามท่ีสมควรจะได้รับเท่านัน้ ในกรณีท่ีบคุลากรครบกําหนด
เกษียณอายุการทํางาน เม่ือพ้นจากการทํางานท่ีโรงเรียนจะได้รับค่าตอบแทนการทํางานเดือน
สดุท้ายและได้รับเงินสะสมกลบัคืนในรูปของบําเหน็จ (ผู้ อํานวยการโรงเรียน, 2553; ครูประจําชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 1/4, 2553; ครูหวัหน้าฝ่ายวิชาการ, 2553) กรณีสดุท้ายบคุลากรในโรงเรียนจะ
พ้นจากโรงเรียนเม่ือถึงแก่กรรมซึง่จะได้รับคา่ตอบแทน เงินสะสม รวมไปถึงเงินช่วยเหลือตามความ
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เหมาะสม สําหรับนกัเรียนจะพ้นจากโรงเรียนเม่ือขอลาออก จบการศกึษา กระทําความผิดร้ายแรง
และถึงแก่กรรม ผลการศึกษาสามารถสรุปขัน้ตอนในการพ้นจากงานของบุคลากรโรงเรียนได้ดงั
ภาพท่ี 5.4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.4  ขัน้ตอนการพ้นจากโรงเรียนของบคุลากร 
 

5.2  ทุนที่อยู่ในรูปของวัตถุ 
 

ทุน ท่ีอยู่ ใน รูปของวัตถุ  เ ป็นวัตถุทางวัฒนธรรม ท่ีแสดงออกให้ เ ห็นใน รูปของ  
ส่ือสารมวลชนหรือสิ่งของ วตัถเุหลา่นีเ้ป็นรูปแบบหนึ่งของการนําเสนอความหมายทางวฒันธรรม
ของกลุ่มท่ีถกูกําหนดโดยผู้ผลิตหรือแนวคิดของผู้คนสว่นใหญ่ในสงัคม สําหรับโรงเรียนพระหฤทยั
คอนแวนต์ผู้บริหารได้ใช้วัตถุท่ีมีอยู่ในโรงเรียนกําหนดคุณค่าหรือความหมาย ซึ่งส่ือไปถึงหลกั
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือโน้มน้าวความคิดหรือจิตใจของบุคลากรในโรงเรียน ให้ปฏิบัติตนตาม
วตัถปุระสงค์ของโรงเรียน วตัถท่ีุได้ถกูกําหนดความหมายเชิงคณุธรรมจริยธรรมจะเป็นเคร่ืองมือ

การพ้นจากโรงเรียน 

บคุลากรท่ีทํางานในโรงเรียน นกัเรียน 

- ขอลาออก   
- จบการศกึษา   
- กระทําความผิด  
  ร้ายแรง 
- ถงึแก่กรรม 

ถงึแก่กรรม 

รับคา่ตอบแทน
และเงินสะสม 

ลาออก 

รับคา่ตอบแทน    
และเงินสะสม 

รับคา่ตอบแทน 

ไมถ่กูต้อง ถกูต้อง รับบําเหน็จ 

เกษียณอาย ุ
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ช่วยให้ทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงการมีจิตใจโน้มเอียงกระทําในสิ่งท่ีดี ไม่ผิดศีลธรรม ทุนใน
ระดบัวตัถท่ีุพบในโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ ประกอบไปด้วย การตกแตง่อาคารเรียน และการ
แต่งกายของบคุลากร ตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียน สีประจําโรงเรียน เพลงประจําโรงเรียน ต้นไม้
ประจําโรงเรียน ซึง่มีรายละเอียดความเป็นมาดงันี ้
 

5.2.1  การตกแต่งอาคารเรียน  
ผลการศกึษาเอกสารของโรงเรียน การสํารวจบริเวณพืน้ท่ีใช้สอยของโรงเรียนเม่ือวนัท่ี 20 

และ 27 สิงหาคม พ.ศ.  2553 อีกทัง้ข้อมลูการสมัภาษณ์บคุลากรในโรงเรียน พบว่า การก่อสร้าง
และตกแต่งอาคารเรียนในสมยัแรกคํานึงถึงการตอบสนองความต้องการสถานท่ีใช้ประกอบการ
เรียนการสอนเป็นหลกั บุคลากรประสบความยากลําบากในการทํางานสมยัเร่ิมก่อตัง้โรงเรียน
เน่ืองจากยังไม่มีสถานท่ีและเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนมากนัก อีกทัง้
นกัเรียนในสมยันัน้มีจํานวนน้อย (ผู้ อํานวยการโรงเรียน, 2553; อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553) ตกึ
อารามถกูเปิดให้ใช้เป็นสถานท่ีประกอบการเรียนการสอน เม่ือโรงเรียนเร่ิมขยบัขยายกิจการจึงได้มี
การสร้างอาคารเรียนและอาคารต่างๆ ตามความต้องการใช้งานเพิ่มเติม (ผู้ อํานวยการโรงเรียน, 
2553) การตัง้ช่ืออาคารสถานท่ีภายในโรงเรียน สว่นมากมกัจะตัง้ช่ือตามบคุคลท่ีมาทําพิธีเปิดหรือ
ตัง้ช่ือตามเหตุการณ์เด่นท่ีเกิดขึน้ในปีท่ีทําพิธีเปิดตึกอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้ง่ายต่อการจดจํา
และเป็นการระลึกถึงเหตกุารณ์สําคญัของโรงเรียน (ครูสอนวิชาลกูเสือ-เนตรนารีและพลศึกษา, 
2553; พนกังานขายอาหาร, 2553) 

ในยุคท่ีโรงเรียนอยู่ในช่วงพัฒนา ผู้บริหารดําเนินการสร้างและปรับปรุงอาคารสถานท่ี
อย่างต่อเน่ือง จากเดิมท่ีเคยใช้อาคารเรือนไม้เป็นสถานท่ีเรียนสําหรับนกัเรียนระดบัอนุบาลและ
ประถมศกึษา (ครูหวัหน้าฝ่ายวิชาการ, 2553) อีกทัง้มีสวนผลไม้และต้นไม้ใหญ่ร่มเงารอบบริเวณ
โรงเรียน (พนกังานขายอาหาร, 2553) ก็เร่ิมขยบัขยายพฒันาอาคารสถานท่ีด้วยการสร้างหอพกั
นกัเรียนประจํา สระว่ายนํา้ ศาลาการประชุม สวนหย่อมและซุ้มการเวกให้ร่มเงา ส่งกลิ่นหอมใน
ยามเย็นแก่ผู้มาเยือน ต่อมาผู้บริหารได้ปรับปรุงสถานท่ี รือ้ถอนอาคารบางส่วน ก่อสร้างอาคาร
หนึ่งศตวรรษคณะพระหฤทัยฯ และต่อเติมหลงัคาบงัแดดท่ีสนามบาสเกตบอลเพ่ือให้ร่มเงาแก่
บคุลากรเวลาใช้ประกอบกิจกรรมตา่งๆ (ครูประจําชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1/4, 2553; นกัเรียนกลุม่ท่ี 
1, 2553) 

จดุมุ่งหมายของการก่อสร้างอาคารหนึ่งศตวรรษคณะพระหฤทยัฯ เพ่ือเป็นอนสุรณ์สถาน 
แสดงความกตญัญูรู้คุณต่อผู้ สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ อดีต
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ผู้ปกครองคณะภคินี รวมไปถึงบุคคลสําคญัของโรงเรียน อาคารนีจ้ึงเป็นเสมือนอาคารบรรพชน
นสุรณ์ ท่ีมีการใช้นามบุคคลสําคญัเป็นช่ือของพืน้ท่ีใช้สอยตามส่วนต่างๆ ของอาคาร เพ่ือเป็นสิ่ง
เตือนใจบคุลากรทกุคนในโรงเรียนได้ตระหนกัถึงพระคณุของท่านและเลียนแบบอย่างคณุความดี
ของท่านเหล่านัน้  อีกทัง้ยงัเป็นสถานท่ีซึ่งบุคลากรหรือผู้มาเยือนโรงเรียนจะได้เรียนรู้จกัประวตัิ
ความเป็นมาของคณะภคินีพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ และประวตัิการก่อตัง้โรงเรียน 
(อารีรัตน์ เกตแุก้ว และคณะ, 2548จ: 29-32) นอกจากนัน้ อาคารหนึ่งศตวรรษคณะพระหฤทยัฯ 
ยงัเป็นอาคารท่ีมีการออกแบบทางสถาปัตยกรรมตามเอกลกัษณ์ของโรงเรียน โดยก่อสร้างและ
ตกแต่งอาคารให้กลมกลืนกบัตกึอารามพระหฤทยั ท่ีเคยใช้เป็นอาคารเรียนหลงัแรกอีกด้วย (อดีต
ผู้บริหารโรงเรียน, 2553) 

ผลการสํารวจพืน้ท่ีใช้สอยของโรงเรียนพบว่า เม่ือเดินเข้ามาในโรงเรียนสามารถพบการ
ตกแตง่สถานท่ีและอาคารเรียนด้วยรูปปัน้หรือรูปภาพสําคญัทางศาสนาคริสต์ประดบัตามทางเดิน 
มมุต้อนรับและสวนหย่อม มีการติดป้ายข้อความเก่ียวกับคณุธรรมจริยธรรมและข้อคิดจากพระ
คมัภีร์ (Bible) ตามผนงัหรือแนวกําแพงให้บคุลากรได้มองเห็นอย่างชดัเจน ส่วนสถานท่ีใช้สอยใน
โรงเรียนมีการกําหนดขอบเขตพืน้ท่ีเพ่ือการใช้งานอย่างเป็นสดัสว่น เช่น เขตเฉพาะสําหรับนกับวช
คือบริเวณอารามท่ีใช้เป็นท่ีพกัของภคินีและบ้านพกับาทหลวง เขตท่ีใช้ประกอบพิธีทางศาสนาคือ
โบสถ์ เขตท่ีใช้ในการเรียนการสอนคืออาคารเรียนและโรงอาหาร เขตท่ีใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
อปุกรณ์การเรียนการสอนคือห้องช่างซ่อมบํารุง เขตท่ีใช้เป็นท่ีพกับคุลากรในโรงเรียน เช่น หอพกั
นกัเรียนประจํา/ครู บ้านพกัเจ้าหน้าท่ี/พนกังาน และเขตท่ีใช้เป็นสถานท่ีบรรจรุ่างภคินีท่ีเสียชีวิตคือ
สสุาน ทัง้นีผู้้ อํานวยการโรงเรียน (2553) ได้ให้ทศันะวา่การจดับรรยากาศแบบคาทอลกิในโรงเรียน
จะทําให้บคุลากรท่ีเข้ามาเป็นสว่นหนึง่ของโรงเรียนซมึซบัคา่นิยมการดําเนินชีวิตตามหลกัคณุธรรม
จริยธรรมผา่นทางส่ือท่ีสามารถมองเห็นได้ ร่วมกบัการอบรมสัง่สอนในโรงเรียนด้วย 
 

5.2.2  เคร่ืองแต่งกายของบุคลากรในโรงเรียน 
การแตง่กายของบคุลากรในโรงเรียนเป็นการปฏิบตัิท่ีแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกนัและ

การเป็นสมาชิกของโรงเรียน ดงัเช่นท่ีผู้ อํานวยการโรงเรียน (2553) ได้กล่าวถึงความคิดเห็นท่ีมีต่อ
การแตง่กายของบคุลากร จากการให้สมัภาษณ์ตอนหนึง่ดงันี ้

   

 “... การแต่งกายเป็นเคร่ืองหมายหนึ่งท่ีแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวของ
บคุลากรในโรงเรียนทกุระดบั เป็นสิ่งท่ีทกุคนเม่ือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน
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ต้องปฏิบตัติามระเบียบสืบเน่ืองกนัมา หากไมป่ฏิบตัติามเขาก็แตกตา่งจากคนอ่ืน  
ทัง้นี  ้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมใดสังคมหนึ่ง โดยธรรมชาติไม่มีใครต้องการ
แตกตา่งจากคนอ่ืนอยูแ่ล้ว ...”  

 

ผลการศึกษาเอกสารของโรงเรียน การสงัเกตการแต่งกายของบุคลากรเม่ือวนัท่ี 20 และ 
27 สิงหาคม พ.ศ.  2553 อีกทัง้ข้อมลูการสมัภาษณ์บุคลากรในโรงเรียน พบว่า ในอดีตผู้บริหาร
โรงเรียนในเครือพระหฤทยัฯ ทัง้ 5 แห่ง เคยกําหนดให้บคุลากรแตง่กายเหมือนกนัทกุโรงเรียน สว่น
ปัจจุบัน ผู้บริหารโรงเรียนในเครือพระหฤทัยฯ ได้กําหนดรูปแบบการแต่งกายของบุคลากรใน
โรงเรียนแตกตา่งกนัตามความเหมาะสม ซึง่ทําให้รูปแบบการแตง่กายของบคุลากรโรงเรียนในเครือ
พระหฤทยัฯ มีความหลากหลายและทนัสมยัมากกว่าในอดีต (ครูหวัหน้าฝ่ายวิชาการ, 2553; อดีต
ผู้บริหารโรงเรียน, 2553) 

สําหรับโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม
ในการกําหนดเคร่ืองแต่งกายโดยการจดัประกวดการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย จากนัน้บคุลากรจะ
ลงคะแนนเสียงเลือกเคร่ืองแตง่กายท่ีช่ืนชอบ ซึง่สว่นใหญ่บคุลากรก็ให้ความร่วมมือกบักิจกรรมนี ้
และแตง่กายตามระเบียบของโรงเรียน (ครูหวัหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล, 2553) เม่ือเข้ามาในโรงเรียน
จะพบว่า บุคลากรในโรงเรียนแต่งกายแตกต่างกันตามตําแหน่ง สีของเคร่ืองแต่งกายเน้นตามสี
ประจําโรงเรียนคือสีขาว-แดง โรงเรียนกําหนดให้บคุลากรใสเ่คร่ืองแบบแตกตา่งกนัแตล่ะวนัในหนึง่
สปัดาห์ (พ่ีเลีย้งระดบัอนบุาล, 2553) สําหรับบคุลากรตําแหน่งพนกังานมีการกําหนดการใสเ่คร่ือง
แต่งกายตามท่ีกําหนดเม่ือไม่นานมานีเ้พ่ือให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ
โดยเฉพาะแผนกขายอาหาร (พนกังานขายอาหาร, 2553) ในขณะท่ีการแตง่กายของนกัเรียน คณะ
ผู้บริหารและครูจะช่วยกันกวดขันให้นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบเสมอซึ่งคุณครูฝ่าย
ปกครองเป็นผู้ รับผิดชอบ นกัเรียนทุกคนเม่ืออยู่ในโรงเรียนต้องปฏิบตัิตามระเบียบเร่ืองการแต่ง
กายท่ีปรากฏในคู่มือนกัเรียน (โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, ม.ป.ป.ก: 23-44; นกัเรียนกลุม่ท่ี 1, 
2553; นกัเรียนกลุม่ท่ี 2, 2553) 

 

5.2.3  ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 
ผลการศึกษาเอกสารของโรงเรียน การสงัเกตการแต่งกายของบุคลากรเม่ือวนัท่ี 20 และ 

27 สิงหาคม พ.ศ.  2553 อีกทัง้ข้อมลูการสมัภาษณ์บคุลากรในโรงเรียน พบว่า โรงเรียนได้ทําการ
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เผยแพร่ตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียนโดยการประทบัตราลงบนวตัถุสิ่งของต่างๆ ในโรงเรียน เช่น 
ประตทูางเข้าโรงเรียน แผงรัว้กัน้รถยนต์ บอร์ดประชาสมัพนัธ์ เอกสารของโรงเรียน เคร่ืองแตง่กาย
ของบคุลากร อปุกรณ์เคร่ืองเขียน ป้ายโรงเรียน ธงประจําโรงเรียน ขวดนํา้ด่ืม ฯลฯ โดยสามารถพบ
เห็นการเผยแพร่ตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียน 3 รูปแบบ มีรายละเอียดดงันี ้

 1)  ตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียนแบบท่ี 1 เป็นตราท่ีมีลกัษณะเป็นตรารูปหวัใจ มี
อกัษร SHC (Sacred Heart Convent) หรือ พห เป็นช่ือย่อของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ใน
ภาษาองักฤษหรือภาษาไทยอยู่ตรงกลาง บคุลากรท่านหนึ่งได้ให้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์อย่างไม่
เป็นทางการว่า ตราสญัลกัษณ์นี ้เคยจดทะเบียนอย่างเป็นทางการและเผยแพร่ในสมยัแรกก่อตัง้
โรงเรียน ซึ่งปัจจุบนัตราสญัลกัษณ์นีไ้ม่ได้เป็นตราท่ีจดทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ว่ายงั
สามารถพบร่องรอยการเผยแพร่ตราสญัลกัษณ์นีโ้ดยมีอกัษรย่อ SHC หรือ พห (อกัษรช่ือย่อของ
โรงเรียน) ตามสิ่งของเคร่ืองใช้ในโรงเรียน เช่น เข็มติดเนคไทและหวัเข็มขดันกัเรียนหญิงระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย เป็นต้น  

 2)  ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนแบบท่ี 2 เป็นตราสัญลักษณ์ท่ีได้รับการจด
ทะเบียนอย่างเป็นทางการในปัจจุบนั  ใช้สําหรับประทบัตราลงในเอกสารท่ีต้องติดต่อส่ือสารกับ
หน่วยงานราชการและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  ความหมายของตราสญัลกัษณ์นี ้คือ พระหฤทยั
อนัศกัดิส์ทิธ์ิยิ่งของพระเยซเูจ้า ประกอบด้วยหวัใจท่ีลกุเป็นเปลวไฟ และรอบหวัใจมีมงกฎุหนาม มี
หยดเลือดจากบาดแผลท่ีถกูแทงและมีกางเขนปักอยู่ด้านบนของหวัใจ ซึง่เป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดง
ให้เห็นถึงความรักอนัสงูสดุของพระเยซูเจ้าท่ีมีต่อมนุษย์ (โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, 2553ฃ) 
ตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียนแบบท่ี 2 มีลกัษณะตามภาพท่ี 5.5 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 5.5  ตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียนแบบท่ี 2 ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
แหล่งที่มา: โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์.  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2554. 
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 3)  ตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทยัของพระเยซูเจ้า เป็น
ตราสัญลักษณ์ประจําโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าทัง้ 5 โรงเรียน มี
จดุมุ่งหมายเพ่ือแสดงเอกลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือเม่ือต้องมาทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั และใช้
เป็นแนวทางการอบรมบคุลากรทกุระดบัในโรงเรียน ให้มีคณุลกัษณะสอดคล้องกบัหลกัคณุธรรมท่ี
คณะผู้บริหารกําหนด ตราสญัลกัษณ์นีอ้อกแบบและนิยามความหมายโดย ภคินีสมพิศ กตญัญู
และคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เม่ือประมาณ
ปี พ.ศ.  2534 (อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553) ตราของโรงเรียนแบบท่ี 3 ประกอบด้วยอกัษร H อยู่
ในวงกลม รองรับด้วยก่ิงไม้สองก่ิง มีคําว่า ซื่อสตัย์ เมตตา ซึง่เป็นปรัชญาของโรงเรียน ตวัอกัษร H 
เป็นสญัลกัษณ์บ่งบอกถึงคณุธรรมหลายประการเพ่ือให้บคุลากรยึดคณุธรรมเป็นแนวทางดําเนิน
ชีวิตซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของบคุลากรโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทยัของพระเยซูเจ้า (โรงเรียน
พระหฤทยัคอนแวนต์, ม.ป.ป.ก: 12-13) ในตอนแรกคณะผู้บริหารกําหนดความหมายตวั H ไว้
เพียง 6 ความหมาย ตอ่มาได้เพิ่ม Hospitality ท่ีหมายถึงการมีอธัยาศยัไมตรีและการต้อนรับผู้ อ่ืน
เพ่ือให้สอดคล้องกับการท่ีทางกระทรวงศึกษาธิการได้เพิ่มเติมหลกัสูตรการสอนเร่ืองการมีจิต
สาธารณะ (Public Mind) แก่นกัเรียน (อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553) ตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียน
แบบท่ี 3 มีลกัษณะตามภาพท่ี 5.6 
 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 5.6  ตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจ้า  
แหล่งที่มา:  โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์.  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2554 
 

 จากภาพท่ี 5.6 ตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าซึง่
มีตวัอกัษร  H อยูต่รงกลาง ส่ือความหมายทางคณุธรรม 7 ประการ ได้แก่ 
 Heart คือ หวัใจท่ีเป่ียมด้วยความรัก ความเมตตา โดยเลียนแบบอย่างดวงพระหฤทยัของ
พระเยซเูจ้า อีกทัง้เป็นสญัลกัษณ์ของคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจ้า  
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 Holy คือ ความเป็นผู้ ฝึกฝนตนให้เพียบพร้อมด้วยจริยธรรม และคณุธรรมทกุประการ เป็น
ผู้ควรแก่การยกยอ่งสรรเสริญ  
 Honest คือ ความซ่ือสตัย์ อนัเป็นคณุธรรมท่ีมนษุย์ทกุคนพงึมีพงึปฏิบตั ิ
 Honour คือ เกียรติ และศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ท่ีมีจิตสํานึกของการรักเกียรติ และ
ยอมรับในเกียรตแิละศกัดิศ์รีของผู้ อ่ืน 
 Humble คือ ความสภุาพ ถ่อมตน และความออ่นหวานอนัเป็นคณุสมบตัขิองกลุสตรี 
 Hospitality คือ การมีอธัยาศยัไมตรีและการให้บริการผู้ อ่ืน 
 Home คือ ความเป็นครอบครัวเดียวกนั ความเป็นพ่ี-น้องและความเป็นหนึง่เดียวกนั 
 สรุปได้ว่า สญัลกัษณ์  H ในวงกลมเป็นศนูย์รวมของโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทยั
ของพระเยซูเจ้า ซึ่งมีสมาชิกอันประกอบไปด้วยผู้บริหาร คณะครู นักเรียนทุกคนเพียรบําเพ็ญ
คณุธรรม เพ่ือความเป็นหนึ่งเดียวกนั พร้อมด้วยเกียรติและศกัดิ์ศรีแห่งความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์
ในสังคม สําหรับใบไม้สีเขียวซึ่งติดกับก่ิงท่ีผูกพันกันทัง้ 2 ก่ิง ใบ มีความหมายถึง บุคคล ก่ิง 
หมายถึง สงัคมซึง่ต้องพึง่พากนัและกนั โดยสมาชิกของสงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีชีวิตชีวาด้วยความ
เอือ้อาทรและดํารงชีวิตอยา่งสนัตสิขุ (โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, 2553ฃ) 
 

5.2.4  สีประจาํโรงเรียน 
ผลการศกึษาเอกสารโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ (โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, 2553

ฆ) และข้อมลูจากการสงัเกตในโรงเรียนเม่ือวนัท่ี 20 และ 27 สิงหาคม พ.ศ.  2553 พบว่า สีประจํา
โรงเรียนคือสีขาว-แดง ซึ่งเป็นสีของดวงพระทัยของพระเยซูเจ้าและฉลองพระองค์ โดยมี
ความหมายดงันี ้

 1)  สีขาว-แดง เป็นสีของโรงเรียนท่ีเตือนให้ชาวพระหฤทยัทกุคน ให้มีความรักต่อ
เพ่ือนมนษุย์เช่นเดียวกบัพระหฤทยัของพระเยซเูจ้า 

 2)  สีขาว หมายถึง จิตใจท่ีบริสทุธ์ิ คิดดี มีเมตตา ให้อภยั และปรารถนาดีตอ่ผู้ อ่ืน
ด้วยความจริงใจเสมอ 

 3)  สีแดง หมายถึง ความรัก ซึง่เป็นคณุลกัษณะท่ีเด่นชดัของพระหฤทยัของพระ
เยซเูจ้าท่ีมีตอ่มวลมนษุย์ 

ทัง้นี ้เม่ือเข้ามาภายในโรงเรียนจะสงัเกตได้ว่าการตกแต่งอาคารสถานท่ี วตัถุสิ่งของใน
โรงเรียนส่วนมากเป็นสีขาว-แดง ตวัอย่างเช่น อาคารเรียนสิรินเทพใช้สีแดงตกแต่งภายนอกตวั
อาคาร อาคารหนึ่งศตวรรษคณะพระหฤทยัฯ ตกแต่งด้วยสีขาว บอร์ดประชาสมัพนัธ์ในโรงเรียน
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ส่วนใหญ่มีการตกแต่งด้วยสีขาว-แดง นกัเรียนระดบัประถมและมธัยมใส่เสือ้พละสีแดง นกัเรียน
อนบุาลใส่ชดุนกัเรียนเสือ้ขาวกระโปรง/กางเกงแดงและใช้กระเป๋านกัเรียนสีแดง ส่วนห้องสหการ
ซึ่งจําหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองเขียนก็มีสมุดของโรงเรียนท่ีมีปกสีโทนขาว-แดงขายแก่บุคลากรใน
โรงเรียน นอกจากนี ้หนงัสือคู่มือครู/นกัเรียนหรือเว็บไซต์ของโรงเรียนก็ตกแต่งโดยใช้โทนสีขาว-
แดงด้วย 

 

5.2.5  เพลงประจาํโรงเรียน 
ผลการศึกษาเอกสารของโรงเรียน การสงัเกตในโรงเรียนเม่ือวนัท่ี 20 และ 27 สิงหาคม 

พ.ศ.  2553 อีกทัง้ข้อมลูการสมัภาษณ์บคุลากร พบว่า ในตอนแรก เพลงประจําโรงเรียนมี 2 เพลง 
ซึง่มีคําร้อง ดงันี ้ 

 1)  เพลงโรงเรียนพระหฤทยั แบบท่ี1 
 

 “เราดรุณวยัพระหฤทัย เทิดทูนยิ่งสิ่งใด ทัง้กายใจ เราพลีให้ โรงเรียนนี ้
สง่าราศี อบรมเราเหลา่นารี ให้มีวิชา เราจงมาร่วมสามคัคี พร้อมกนัสดดีุ โรงเรียน
เรานีว้ัฒนา ตัง้หน้าศึกษา พร้อมพร่ังไปด้วยจรรยา รักครูบาอาจารย์ ผู้ หมั่น
ฝึกสอนเรานี ้ทําแต่สิ่งดีทัง้กายและใจ วจีพร้อม เรามีสงูส่ง เราจงมา อวยชยั รัก
และยอมพลีให้ พระหฤทยัจงยืนยง” (อนัตวัแนต และคณะ, 2499) 
 

 2)  เพลงโรงเรียนพระหฤทยั แบบท่ี 2 
 

 “พระหฤทัย พระหฤทัย เราดรุณวัย เทิดทูนยิ่งสิ่งใด พระหฤทัย พระ
หฤทัย เราพลีชีวิตจิตใจ ทําความดีไว้ ให้แก่นามพระหฤทัย เป็นนามโรงเรียน  
เขียนอ่าน บนัดาลวิชา รู้การศกึษา ระเบียบจรรยาย่ิงใหญ่ เราดรุณวยัมิหน่ายใน
การวิชา รักและบูชา ประพฤติตามท่านครูผู้ ใหญ่ เร็วมาอวยชัย พระหฤทยัร้อง
กึกก้อง เอาไว้ลายนกัเรียน จงมาเทิดช่ือ ให้ลือเล่ืองทัว่เมืองไทยว่า พระหฤทยันี ้
เรารักปานดวงใจ” (อนัตวัแนต และคณะ, 2499) 
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ส่วนเพลงประจําโรงเรียนหรือเพลงมาร์ชพระหฤทัยท่ีใช้ในปัจจุบนั (โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์, ม.ป.ป.ก) บุคลากรท่านหนึ่งได้ให้ข้อมูลจากการสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการว่า 
ประพนัธ์คําร้องและทํานองเพลง โดย มนสั ปิติสานต์ ครูเพลงท่ีมีช่ือเสียงในการแต่งเพลงลกูกรุง 
เม่ือผู้วิจยัศกึษาประวตัแิละผลงานของผู้ประพนัธ์บทเพลงประจําโรงเรียนเพิ่มเติมได้พบบทความท่ี 
ณรงค์ จนัทร์เรือง (2553: 63-64) กลา่วถึงมนสั ปิตสิานต์ไว้วา่ 

 

“มนสัเป็นผู้แต่งเพลงประกอบละครทีวีหรือท่ีนิยมเรียกว่า “เพลงไตเติล้” 
ไว้หลายเพลง เช่น  เพลงเสน่หา  ขบัร้องโดยสเุทพ  วงศ์กําแหง  กบัสวลี ผกาพนัธุ์  
เพลงบทรักบทเศร้า  เพลงไฟรัก  ขบัร้องโดยจินตนา  สขุสถิต  เพลงฝันรักกลาง
ฤดูฝน  ขับร้องโดยดาวใจ  ไพจิตร  และเพลงประกอบละครทีวี เช่น  พิภพ
มัจจุราช  หุ่นไล่กา  ห้องหุ่น  ส่ียอดกุมาร  ขุนเทพผจญภัย  ดาวพระศุกร์          
ฝันกลางฤดฝูน   ปอบผีฟ้า  และแมน่าคพระโขนง  เป็นต้น”   
 

เน่ืองจากมนสัเป็นครูเพลงท่ีบคุคลทัว่ไปรู้จกั และมีผลงานการแตง่เพลงสถาบนัหลายแห่ง 
ผู้บริหารโรงเรียนสมยันัน้จงึได้ตดิตอ่ให้ประพนัธ์เนือ้ร้องและทํานองเพลงประจําโรงเรียน โดยมีเนือ้
ร้องดงันี ้
 

“โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์  เรานี ้ นามนีเ้ป็นนามท่ีพวกเราภมูิใจ 
การเรียนดีทัง้มีระเบียบวินยั  นกัเรียนพระหฤทยัมัน่คงสามคัคี 
พวกเราขอกลา่วคําปฏิญาณไว้วา่  จะรักษาและกระทําคณุงามความดี 
เราจะเป็นนกัเรียนเรียนเดน่และดี  เกียรตริะบือไปทกุท่ี  พระหฤทยั 
คําขวญังามเดน่หรู  ริเร่ิม  รอบรู้  นําทางสูห่ลกัชยั 
วิชาการครูอาจารย์สอนให้   พระคณุยิ่งใหญ่เหลือประมาณ 
พระหฤทยั  ดงัน้องพ่ี    เรานีสี้เลือดเดียวกนั 
ตา่งเป็นศษิย์ร่วมสถาบนั   รักสถาบนั  พระหฤทยัคอนแวนต์” 
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นอกจากนี ้จากการศกึษาเอกสารเก่ียวกบัเพลงประจําโรงเรียน (สมพิศ กตญัญ ูและคณะ, 
2540: 134-135) ยงัพบอีกวา่ เม่ือปี พ.ศ.  2540 โอกาสฉลองครบรอบ 60 ปีของการก่อตัง้โรงเรียน 
ได้มีการประพนัธ์เพลงเพ่ือใช้เป็นสว่นหนึง่ของการประชาสมัพนัธ์งานฉลองครัง้นี ้เพ่ือเป็นส่ือกลาง
แสดงคณุคา่แห่งความรัก ศรัทธา ความดีงาม มิตรไมตรี อีกทัง้เพ่ือเผยแพร่เกียรติคณุของโรงเรียน
ให้ปรากฏสู่สาธารณชน โดยมีบทเพลงทัง้หมด 14 เพลง รวบรวมไว้ในอลับัม้ “แก้วการเวก” เป็น
เพลงเก่า 10 เพลง คือ เพลงมาร์ชพระหฤทยั เพลงพระหฤทยัแสนงาม เพลงสมัพนัธ์และสญัญา 
เพลงงามธงทิว เพลงอ้อมหัตถ์พระหฤทัย เพลงพระหฤทัยสมัพนัธ์ เพลงซุ้มการเวก เพลงเทียน
ประดบัใจ เพลงพระคณุครู เพลงเทิดไว้ใจครู และเพลงแตง่ใหม่ 4 เพลง คือ เพลงคํามัน่ เพลงพระ
หฤทยัรวมใจ เพลงแก้วการเวก เพลงท่ีน่ีมีรัก ช่ืออลับัม้เพลง “แก้วการเวก” ส่ือความหมายถึง การ
แสดงคณุค่าความรัก ศรัทธา ความดีงาม ความมีไมตรี และความประทบัใจในโรงเรียนพระหฤทยั
คอนแวนต์ ส่วนคําว่า “แก้ว” หมายถึง เจ้าคือดรุณีท่ีมีคณุค่า เป็นแก้วตา ขวญัใจของทุกคน และ
คําว่า “การเวก” หมายถึง ซุ้มไม้ร่มเย็น หอมติดตรึงใจ สญัลกัษณ์แห่งไมตรี ใต้ซุ้มการเวกคือแดน
แห่งความรักและความทรงจําท่ีงดงามของทกุคนในรัว้พระหฤทยัคอนแวนต์ 

เทปเพลงชดุแก้วการเวกนีจ้ดัทําโดยผ่านการอนมุตัิจากคณะผู้บริหารโรงเรียนโดย คณุครู
นงลกัษณ์ ปิยศภุรกลุ คณุครูสนีุย์ ปานม่วง คณุครูกิจจา ทองเสถียร คณุครูดารณี มณไฑวงศ์ และ
คณุครูปิยะวรรณ กลีบศรี เป็นคณะผู้จดัทํา คณุครูกิจจา ทองเสถียร เป็นผู้ เรียบเรียงเสียงประสาน 
ทําโน้ตดนตรีของเพลงทัง้ 14 เพลงใหม ่อาจารย์สชุาต ิด้วงเจริญ และอาจารย์ณรงค์ ศิลาลิขิต เป็น
ผู้ควบคมุการบนัทกึทํานองเพลงและการขบัร้อง โดยมีผู้ขบัร้องกิตตมิศกัดิ ์คือ คณุครูดารณี มณไฑ
วงศ์ คณุครูอุไรวรรณ ตาลเถ่ือน คณุครูประณีต คอูภิเมธางกูร คณุครูจิราภา วงศ์ขวญั นางสาว
เบญจวรรณ สุขชัย เด็กหญิงณรัฐฐา กรีพานิช และออกแบบปกอลับัม้เพลงโดย ภคินีกาญจนา 
สงิห์สา 
   ปัจจุบนั เพลงประจําโรงเรียนได้รับการเผยแพร่ให้บคุลากรรับรู้ทัว่ไปในโรงเรียน จากการ
สงัเกตในโรงเรียนเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.  2553 ช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน โรงเรียนจะเปิดเพลง
ประจําโรงเรียนเพ่ือเป็นสญัญาณการรวมตวัเข้าแถวหน้าเสาธง สว่นในระหว่างวนั เน่ืองจากกําลงั
เป็นช่วงการจดักิจกรรมกีฬาสีประจําปี บรรดานกัเรียนได้นําบทเพลงประจําโรงเรียนมาใช้ประกอบ
กิจกรรมเชียร์ลีดเดอร์ รวมไปถึงเพลงอ่ืนท่ีอยู่ในอลับัม้เพลงแก้วการเวกบางเพลงก็ยงัถกูนํามาใช้
ประกอบกิจกรรมด้วย เช่น เพลงงามธงทิว เพลงสมัพนัธ์และสญัญา 
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5.2.6  ต้นไม้ประจาํโรงเรียน 
 ผลการศกึษาเอกสารโรงเรียน (โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์,ม.ป.ป.ก: 13, 2553ข; อารี
รัตน์ เกตแุก้ว และคณะ, 2548ฅ) การสงัเกตในโรงเรียนเม่ือวนัท่ี 20 และ 27 สิงหาคม พ.ศ.  2553 
อีกทัง้ข้อมลูการสมัภาษณ์บคุลากร พบวา่ ต้นไม้ประจําโรงเรียนคือต้นการเวก มีท่ีมาจากสมยัก่อน
โรงเรียนเคยมีซุ้มการเวกซึง่ ปัจจบุนัได้ถกูรือ้ถอนและใช้เป็นพืน้ท่ีก่อสร้างอาคารหนึ่งศตวรรษคณะ
พระหฤทยัฯ ซุ้มการเวกนีเ้ป็นเสมือนท่ีพกัพิงของทุกคนท่ีเข้ามาในโรงเรียน ตอนแรกภคินีกุหลาบ  
นามวงศ์ ซึ่งดํารงตําแหน่งผู้ รับใบอนุญาตและผู้จดัการโรงเรียนในสมยัประมาณปี พ.ศ.  2530-
2534 ได้ริเร่ิมใช้ต้นการเวกเป็นต้นไม้ประจําโรงเรียนก่อน ตอ่มาในสมยัท่ีภคินีสมพิศ กตญัญ ูดํารง
ตําแหน่งผู้ รับใบอนญุาตและผู้จดัการโรงเรียนช่วงปี พ.ศ.  2535-2549 ได้ดําเนินการขอรับรางวลั
พระราชทานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ภคินีสมพิศจึงค้นคว้าเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของต้นการเวกจากหนังสือเร่ืองดอกไม้หอม ซึ่ง
อธิบายความหมายของดอกไม้ต่างๆ รวมไปถึงลายไทยและลายกนก และได้นําข้อมลูเหล่านัน้มา
เรียบเรียงเป็นความหมายของต้นการเวก นําเผยแพร่ให้บคุลากรได้รับทราบเพ่ือยํา้เตือนให้ปฏิบตัิ
ตนตามคณุธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดไว้ (อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553) ปัจจบุนั แม้ไม่มีซุ้มการเวก
เหมือนดงัเช่นในอดีต แตบ่คุลากรในโรงเรียนก็สามารถพบซุ้มต้นการเวกขนาดเล็กได้ท่ีบริเวณลาน
ม้าหินริมทางเดินเยือ้งอาคารเรียนอนบุาล ซึง่แผ่ก่ิงก้านให้ร่มเงาแก่บคุลากรในยามพกัผ่อนหย่อน
ใจ อีกทัง้ยงัมีการนําช่ือการเวกไปใช้เป็นช่ือนํา้ด่ืมและช่ือกิจกรรมของโรงเรียนด้วย ต้นการเวกมี
ลกัษณะดงัภาพท่ี 5.7 มีรายละเอียดทัว่ไปและความหมายตามตารางท่ี 5.5 
 

 
        
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 5.7  ภาพถ่ายต้นการเวก 
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ตารางที่ 5.5  รายละเอียดทัว่ไปและความหมายของต้นการเวก ต้นไม้ประจําโรงเรียน 

 

รายละเอียดทัว่ไปของต้นการเวก 
ช่ือวิทยาศาสตร์   Artabotrys  Siamesis  Miq   
ช่ือสามญั   Karawak   
ถ่ินกําเนิด   ประเทศไทย   
ช่ือวงศ์   Annonaceae   
ช่ือท้องถ่ิน   กระดงังางวั   
ลกัษณะวิสยั   ไม้รอเลือ้ย   
ลกัษณะทัว่ไป   เป็นพืชบกมีมือเกาะ มีกลีบดอกหนา เป็นดอกสมบูรณ์ท่ีออกใหม่มีสีเขียว เม่ือ

ดอกแก่จะมีสีเหลืองและมีกลิ่นหอม กลิ่นจะหอมจดัในตอนเย็นและตอนเช้ามืด 
เม่ือสายกลิ่นหอมจะหายไป ใบเรียงสลบั ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลมเป็นมัน 
เป็นไม้ไมผ่ลดัใบ ผลเป็นกลุม่สีเขียวเข้ม มีปุ่ มตามลําต้น 

ประโยชน์ เป็นไม้ดอกไม้ประดบัให้ร่มเงาให้ดอกตลอดปี มีกลิน่ใช้ทําเคร่ืองหอม 
การขยายพนัธุ์   เพาะเมลด็  ตอนก่ิง 

ความหมายของต้นการเวก 
ต้นและดอกการเวก ส่ือความหมายในด้านคณุธรรม ความสภุาพอ่อนโยน และความเป็นกลุสตรีไทย 

บคุลากรกระทําความดี มีเมตตาโดยไมห่วงัผลตอบแทน 
ก่ิงก้าน   เป็นมือเกาะท่ีเป็นลายกนกของไทย แข็งแรง ให้ร่มเงาเป็นท่ีพกัอาศยัของผู้ผ่านไป

มา หมายถงึโรงเรียนจดัการศกึษาเพ่ือปวงชน 
ใบสีเขียว   บคุลากรมีชีวิตชีวา สดช่ืน ร่าเริง 
ลําต้น เจริญเติบโตเร็วและอดทนต่อดินฟ้าอากาศ หมายถึง บุคลากรท่ีมีการพฒันาอยู่

เสมอ พร้อมอทุศิตนทําหน้าท่ีด้วยใจรักและเสียสละ 
ดอกสีเหลือง ความสงบร่มเย็น ให้กลิ่นหอมในเวลากลางคืน บคุลากรทําความดี มีเมตตาโดย

ไมห่วงัผลตอบแทน 

 

แหล่งที่มา: โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, 2553ข.  
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5.3  ทุนที่อยู่ในรูปสถาบนั 
 

 ทุนท่ีอยู่ในรูปสถาบัน คือ การอ้างอิงถึงคุณสมบัติเบือ้งต้นของทุนทางวัฒนธรรมใน
ลกัษณะการรับประกันคณุภาพโดยแสดงออกในรูปของประกาศนียบตัร หนงัสือรับรอง และการ
สอบวดัคณุสมบตัิ ซึ่งปรากฏชดัอยู่ในรูปสถาบนั เช่น สถาบนัการศึกษา หรือสถาบนัประเมินผล
ตา่งๆ  
 สําหรับการดําเนินกิจการด้านการศกึษา รัฐบาลได้กําหนดให้สถานศกึษาต้องดําเนินการ
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั 
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามท่ี
กําหนดไว้ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ
 หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศกึษา เพ่ือรองรับการประกนัคณุภาพภายนอกโดยสํานกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพการศึกษาซึ่งมีฐานะเป็นองค์การมหาชนทําหน้าท่ีพฒันาเกณฑ์ วิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษาตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติกําหนดไว้ ทัง้นี ้สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องทําการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย
หนึ่งครัง้ในทุกห้าปีนับตัง้แต่การประเมินครัง้สุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและสาธารณชน (สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 2542) 
 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองในการควบคุมมาตรฐานการ
ดําเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของรัฐบาล นอกจากนีท้างโรงเรียนยงัได้ดําเนิน
กิจการตามหลกัปรัชญาการศกึษาคาทอลกิซึง่ถือเป็นข้อกําหนดท่ีโรงเรียนคาทอลิกต้องปฏิบตัิตาม
เพ่ือให้การจดัการศกึษาของกลุ่มโรงเรียนคาทอลิกมีคณุภาพและมาตรฐานเดียวกนั อีกทัง้ดําเนิน
กิจการตามข้อกําหนดของคณะกรรมการฝ่ายการศกึษาของคณะภคินีพระหฤทยัของพระเยซูเจ้า
แห่งกรุงเทพฯ โดยร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามามีสว่นร่วมในการดแูลกํากบัและพฒันา
โรงเรียนให้มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากสังคม ทัง้นี  ้ในส่วนนีจ้ะนําเสนอรายละเอียดของ
หน่วยงานท่ีเข้ามามีบทบาทในการดําเนินงานด้านการศกึษาและพฒันาโรงเรียน รวมไปถึงการได้
รับรองคณุภาพและรางวลัท่ีโรงเรียนได้รับจากสถาบนัตา่งๆ ดงันี ้
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 5.3.1  หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน 
 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานทัง้ในและนอกโรงเรียนเพ่ือให้การ
ดําเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามข้อกําหนดจากรัฐบาล ทัง้นี ้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัโรงเรียน ได้
เข้ามาบทบาทตอ่การดําเนินงานของโรงเรียนด้านตา่งๆ โดยมีรายละเอียดดงันี ้   

 1)  กระทรวงศกึษาธิการ กระทรวงศกึษาธิการมีอํานาจหน้าท่ีตามข้อบงัคบัตาม
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.  2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  2545 ในการ
ท่ีจะส่งเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา 
ศลิปะ วฒันธรรม และการกีฬาเพ่ือการศกึษา รวมทัง้การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจดั
การศึกษาและราชการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีการดําเนินในรูปสภาประกอบไปด้วย
องค์การ 4 องค์การ ได้แก่ สภาการศกึษา คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา และคณะกรรมการอดุมศกึษา ร่วมมือในการพิจารณาให้ความเห็นหรือให้คําแนะนํา
แก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และทําหน้าท่ีตามกฎหมายกําหนด (สํานกังานคณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาต,ิ 2542; พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545, 2554) 

 2)  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนมีอํานาจหน้าท่ีตามข้อบงัคบัตามพระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.  2550 และฉบบัท่ี
สอง พ.ศ.  2554 ในการท่ีจะเสนอนโยบายเก่ียวกับการศึกษาเอกชน การพฒันาและสนับสนุน
โรงเรียน ครู ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
กํากบัดแูละการดําเนินกิจการโรงเรียน กําหนดมาตรฐานและแผนพฒันาหลกัสตูรการศกึษาเอกชน 
กําหนดมาตรการช่วยเหลือ สง่เสริมและสนบัสนนุโรงเรียน ครู ผู้สอนและบคุลากรทางการศกึษาให้
สอดคล้องกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ รวมไปถึงออกระเบียบด้านต่างๆ ของโรงเรียน 
(พระราชบญัญตัิโรงเรียนเอกชน พ.ศ.  2550, 2554; พระราชบญัญตัิโรงเรียนเอกชน (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.  2554, 2554) 

 3)  คณะกรรมการบริหารสถานศกึษา คณะกรรมการบริหารสถานศกึษามีอํานาจ
หน้าท่ีตามข้อบงัคบัตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.  2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ.  2545 ในการท่ีจะกํากับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาในด้านต่างๆ 
(สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ 2542) 

 4)  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอํานาจหน้าท่ี
ตามข้อบงัคบัพระราชบญัญตัิโรงเรียนเอกชน พ.ศ.  2550 และฉบบัท่ีสอง พ.ศ.  2554 ในการท่ีจะ
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ออกระเบียบและข้อบงัคบัของโรงเรียน ให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพฒันาการศึกษาของ
โรงเรียน ให้คําแนะนําการบริหารและจดัการโรงเรียนด้านบคุลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ 
กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานท่ี และความสมัพันธ์กับชุมชน กํากับดูแลให้มีระบบการประกัน
คณุภาพภายในโรงเรียน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ อํานวยการ ให้
ความเห็นชอบเก่ียวกบัการกู้ ยืมเงิน การกําหนดคา่ธรรมเนียมการศกึษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนของ
โรงเรียน รวมไปถึงให้ความเห็นชอบรายงานประจําปี งบการเงินประจําปี การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
โรงเรียน อีกทัง้พิจารณาคําร้องทกุข์ของครู ผู้ปกครองและนกัเรียน (พระราชบญัญตัโิรงเรียนเอกชน 
พ.ศ.  2550, 2554; พระราชบญัญตัโิรงเรียนเอกชน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  2554, 2554) 

 5)  สภาการศกึษาคาทอลกิแห่งประเทศไทย สภาการศกึษาคาทอลิกแห่งประเทศ
ไทยเป็นหน่วยงานหนึง่ท่ีมีบทบาทในการกําหนดแนวทางการดําเนินกิจการของโรงเรียนพระหฤทยั
คอนแวนต์ ในฐานะท่ีเป็นโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งเกิดขึน้มาตัง้แต่ปี พ.ศ.  2208 ท่ีได้มีการก่อตัง้
โรงเรียนคาทอลิกแห่งแรกในประเทศไทย สมยักรุงศรีอยุธยา คือ General College โดย
พระสงัฆราช Lambert de la Motte และหลงัจากนัน้ พวกมิชชัน่นารีได้ขยายกิจการโรงเรียนไปใน
จงัหวดัอ่ืน ๆ เช่น ลพบรีุ บางกอก เป็นต้น ตอ่มาในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ Rev. Colombet ได้ตัง้
โรงเรียนอสัสมัชญัขึน้ใน ปี พ.ศ. 2428 ซึง่อาจจะถือว่าเป็นโรงเรียนคาทอลิกสมยัใหม่แห่งแรกใน
ยคุใหมก็่ได้ นบัตัง้แตน่ัน้มา ได้มีคณะนกับวชอทิุศตนด้านการศกึษาหลายคณะได้ทยอยกนัเข้ามา
ทําการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมนัคาทอลิกในประเทศไทย ทําให้มีโรงเรียนคาทอลิกเพิ่มขึน้
มากมาย ในทกุระดบัการศกึษา ตัง้แตร่ะดบัอนบุาล จนถึงอดุมศกึษา ซึง่ในปัจจบุนัแบง่ออกได้เป็น 
โรงเรียนของสงัฆมณฑล คณะนกับวช และฆราวาสคาทอลิก ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 สภา
พระสงัฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทย เห็นสมควรท่ีจะจดัให้โรงเรียนคาทอลิกรวมตวักนัขึน้เป็นรูป
องค์การ เพ่ือจะได้แลกเปล่ียนทัศนะ ประสบการณ์ และมีนโยบายร่วมกัน จึงได้มีมติตัง้ 
"คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย" อันมี ฯพณฯ ป.คาเร็ตโต ผู้ แทนสภา
พระสงัฆราชเป็นประธาน และในเดือนตลุาคม ปี พ.ศ. 2512 "คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย" ได้เปล่ียนช่ือเป็น "สภาการศกึษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย" โดยมติเอกฉนัท์ของท่ี
ประชมุสมชัชาใหญ่ครัง้แรกของโรงเรียนคาทอลกิ (สภาการศกึษาคาทอลกิ (ประเทศไทย), 2554ก) 
 ปัจจบุนั "สภาการศกึษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย" ได้รับอนญุาตจดัตัง้เป็นสมาคมตาม
ทะเบียนสมาคมเลขท่ี จ.3061 เม่ือวนัท่ี 8 มิถนุายน พ.ศ. 2533 โดยใช้ช่ือว่า "สมาคมสภา
การศกึษาคาทอลิก (ประเทศไทย)" โดยมุ่งมัน่ท่ีจะทําให้เกิดการร่วมมือระหว่างองค์กรสมาชิกใน
การประกอบภารกิจเพ่ือประโยชน์สขุ แห่งสงัคมและเทิดทูนไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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และวิถีการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาคาทอลิกและ

สถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือเกื ้อกูลซึ่งกันและกัน ในการพัฒนาคุณภาพ และเสถียรภาพ

ของบุคลากรในสถาบันการศึกษาคาทอลิก ประสานงานด้านการให้คําแนะนํา หรือความช่วยเหลือ

จากสมาคม สถาบันหรือองค์กรการศึกษา และองค์กรธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์

ทางการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกดําเนินงานในรูปแบบของสภา ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนของ

สถาบันการศึกษาคาทอลิกทุกสถาบัน ผู้แทนคณะนักบวชทุกคณะ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา

คาทอลิกทุกระดับ ผู้แทนของสมาคมครูคาทอลิกและผู้ทรงคุณวุ ฒิ (สภาการศึกษาคาทอลิก 

(ประเทศไทย), 2554ข, 2554ค) 

 6)   คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาของคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่ง

กรุงเทพฯ คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ มีบทบาทในการดําเนินกิจการด้าน

การศึกษาทั้งในโรงเรียนในเครือพระหฤทัยและโรงเรียนคาทอลิกภายใต้การดําเนินงานของฝ่าย

การศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง ดังข้อมูลที่ปรากฏจากการศึกษาเอกสารว่า ใน

ปี พ.ศ.  2442 คณะภคินีพระหฤทัยฯ ได้เริ่มปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนแห่งแรกที่วัดนักบุญ 

ฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน ต่อมาได้ขยายงานไปช่วยโบสถ์ต่างๆ มากขึ ้น การทํางานแต่ละแห่ง ภคินี

ได้ทําหน้าที่สอนนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ด้วย 

(โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์, 2541: 6) 

 ต่อมา ในปี พ.ศ.  2518 คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้จัดตั้งชมรม

พระหฤทัยพัฒนาการศึกษา (พ.พ.ศ.) ขึ ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนภคินีพระ

หฤทัยฯ ท่ีทํางานด้านการศึกษาซึ่งมีจํานวนมากขึ ้น เพื่อจะได้มีการดําเนินงานไปในทิศทาง

เดียวกันและช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารงาน ต่อมาภายหลังได้ลดบทบาทลง เนื่องจาก

ภคินีส่วนใหญ่ต้องดําเนินการด้านการศึกษาภายใต้การอํานวยการฝ่ายการศึกษาของอัครสังฆ

มณฑลกรุงเทพฯ จนกระทั่งปีการศึกษา 2526 ได้มีการฟื ้นฟูการดําเนินงานของชมรมขึ ้นใหม่อีก

ครั้งหนึ่ง (โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์, 2535: 29) 

 และในปี พ.ศ.  2529 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาของคณะภคินีพระหฤทัย

ของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ขึ ้นเป็นครั้งแรก โดยการแต่งตั้งของคุณแม่มหาธิการิณีและคณะที่

ปรึกษา ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ทุกด้าน ตามหลักพระคริสตธรรม เน้นการ

ดําเนินชีวิตที่สุภาพ ซ่ือสัตย์ เมตตา และมีวินัย คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาของคณะภคินีพระ

หฤทัยฯ มุ่งมั่นที่จะให้มีการดําเนินงานด้านบริหารโรงเรียนในเครือพระหฤทัย ไปในทิศทางเดียวกัน

และช่วยเหลือภคินีด้านการจัดการศึกษา ส่งเสริมครู นักเรียนให้ได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
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และคณุธรรม พร้อมทัง้เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยให้ความร่วมมือสนบัสนุนงานการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ (โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, 2541: 6-10) 

 7)  สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระ
หฤทัยคอนแวนต์ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2519 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ศิษย์เก่าทุกคนได้สืบสาน
ความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั แสดงความกตญัญตู่อบคุคลผู้ มีพระคณุในโรงเรียน เข้าร่วมสนบัสนนุ
กิจกรรมทางการศกึษาของโรงเรียนและการช่วยเหลือสงัคม สมาคมได้ร่วมมือกบัศิษย์เก่าแตล่ะรุ่น
จดักิจกรรมสานความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลากรในและนอกโรงเรียนเสมอ อาทิ จดักิจกรรมเช่ือม
สายสมัพนัธ์ระหว่างคณะผู้บริหารและศิษย์เก่าท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแล้ว จัดกิจกรรม
แสดงกตญัญตุาแก่ผู้บริหาร คณุครู ทัง้ในอดีตและปัจจบุนั จดักิจกรรมส่งเสริมการศึกษาโดยการ
มอบทุนการศึกษาแก่นกัเรียนในโรงเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดขึน้ รวมไปถึงจัด
กิจกรรมพัฒนาและช่วยเหลือสงัคมในนามของโรงเรียน เป็นต้น (อารีรัตน์ เกตุแก้ว และคณะ, 
2548ฆ: 59) 

 8)  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ สมาคมผู้ปกครองและ
ครูโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ ได้เร่ิมจดัตัง้เม่ือปีการศึกษา 2527 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบ้านกบัโรงเรียน ผู้ปกครองและครู แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์  
ร่วมมือกันช่วยเหลือนักเรียนให้บรรลุผลสําเร็จในการเรียนด้วยดี อีกทัง้ร่วมดําเนินงานกับทาง
โรงเรียนในส่วนท่ีเก่ียวกบัสวสัดิการของครูและนกัเรียน ช่วยเหลือชมุชนหรือบําเพ็ญประโยชน์ต่อ
สงัคมตามความเหมาะสม โดยไม่ดําเนินการท่ีเก่ียวกับการเมือง นับถึงปัจจุบนั สมาคมครูและ
ผู้ปกครองได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณะกรรมการบริหาร
สมาคมฯ และผู้ปกครองท่ีเป็นสมาชิก ซึง่ได้สืบสานความสมัพนัธ์และความปรารถนาดีตอ่กนั สรร
สร้างและสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ท่ีเอือ้ต่อการพัฒนาโรงเรียน อย่างสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ตลอดมา (อารีรัตน์ เกตแุก้ว และคณะ, 2548ค: 58) 

 9)  เครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ เครือข่ายผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ได้เร่ิมดําเนินการเม่ือปีการศึกษา 2545 โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่าง พ่อ แม่ ผู้ปกครองของนกัเรียนแต่ละห้องเรียนชัน้เรียนและ
โรงเรียนได้แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์อนัก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาครอบครัว
และสถานศึกษา รวมไปถึงร่วมกันดูแลและช่วยเหลือนักเรียนด้วยความห่วงใย และเอือ้อาทร  
ร่วมมือกบัทางโรงเรียนในการพฒันาการศกึษา การจดัการทรัพยากรและแก้ไขปัญหาตา่งๆ อีกทัง้
ร่วมมือในการจดักิจกรรมของโรงเรียนตามความสามารถ ซึง่ท่ีผา่นมาเครือข่ายผู้ปกครองและครูได้
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เข้ามามีบทบาทในการดําเนินงานของโรงเรียนต่อเน่ือง เช่น สนบัสนนุงบประมาณการจดักิจกรรม
ต่างๆ  และกิจกรรมสมัพนัธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูของโรงเรียน (อารีรัตน์ เกตแุก้ว และคณะ, 
2548ฃ: 60) 

 10)  สภานักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนพระหฤทัยได้มีการ
ดําเนินการจดัตัง้สภานกัเรียนขึน้ โดยมาจากการลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนนกัเรียน ซึง่ผู้ชนะการ
เลือกตัง้จะได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานนักเรียน รองประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภา
นักเรียน จากนัน้คณะกรรมการสภานักเรียนจะทําการคดัเลือกนักเรียนท่ีเป็นหัวหน้าสาย แบ่ง
หน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เพ่ือนักเรียนได้รับรู้ถึงปัญหาใน
โรงเรียนและมีส่วนร่วมในการประสานงานให้เกิดการร่วมมือแก้ไขปัญหาและกิจกรรมในโรงเรียน
มากขึน้ (นกัเรียนกลุม่ท่ี 2, 2553) 
 

5.3.2  รางวัลและการรับรองคุณภาพที่โรงเรียนได้รับจากสถาบันต่างๆ 
ผลการศึกษาเอกสารของโรงเรียน ข้อมูลตัง้แต่ปี พ.ศ.  2540 ถึงปัจจุบนั (พ.ศ.  2553) 

โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ได้รับรางวลัและการรับรองคณุภาพ ดงันี ้
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ตารางที่ 5.6  รายการรางวลัและการรับรองคณุภาพท่ีโรงเรียนได้รับจากสถาบนัตา่งๆ 
 

ปีการศกึษา รายละเอียด 
2540 ได้รับคดัเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาท่ี

จดัจริยศกึษาดีเดน่ 
2541 1)  ได้รับคดัเลือกจากกระทรวงศกึษาธิการให้เป็นโรงเรียนรับรางวลัพระราชทาน

ระดบัประถมศกึษาขนาดใหญ่ 
 2)  ภคนีิ ดร. สมพิศ กตญัญ ูผู้ รับใบอนญุาต/ผู้จดัการ ได้รับรางวลัผู้บริหารดีเดน่

จากสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน เข็มทองคําครุุสดดีุ จากครุุสภา 
2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธิการ ในระดบัก่อนประถมศกึษา ประถมศกึษา 
และมธัยมศกึษา 

2543 1)  โรงเรียนได้รับการพิจารณาจากสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิ
(สกศ.) ในโครงการการศึกษาแนวทางการวัดผลและประเมินผลคุณธรรม
จริยธรรม กรณีศกึษา “โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์” 

 2)  ภคินี ดร.สมพิศ กตญัญ ูผู้ รับใบอนญุาต/ผู้จดัการ ได้รับประกาศเกียรติคณุ  
“สตรีตัวอย่าง ประจําปี 2543 สาขาบําเพ็ญประโยชน์และพัฒนาส่งเสริม
การศึกษาภาคเอกชน” จากมลูนิธิเพ่ือสงัคมไทย (Foundation for the Thai 
Society) 
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ตารางที่ 5.6  (ตอ่) 
 

ปีการศกึษา รายละเอียด 
2544 1)  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการอนรัุกษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี “สวนพฤกษาศาสตร์
โรงเรียน: โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ หมายเลขสมาชิก 7-10110-003” โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการตอบสนองพระราชดําริฯ เพ่ือเป็นแหล่งท่ีเอือ้ต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน การบูรณาการกับวิชาการต่างๆ เพ่ือบุคลากรจะได้เล็งเห็น
คณุค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบ มี
จิตใจท่ีอ่อนโยน นําไปสู่การปลูกฝังคุณธรรม รวมทัง้การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

 2)  โรงเรียนได้รับการประกาศเกียรติคณุ โดยการคดัเลือกจากกรุงเทพมหานคร
ให้เป็นสถานศกึษาน่ามองใน “โครงการหน้าบ้าน น่ามอง” ปีการศกึษา 2544 

 ภคินีสมพิศ กตญัญ ูผู้ รับใบอนญุาต/ผู้จดัการ ได้รับการประกาศเกียรติคณุ “นกั
บริหารดีเด่น  ประจําปี  2545 สาขานักบริหาร-พัฒนาส่งเสริมการศึกษา
ภาคเอกชนดีเดน่” จากมลูนิธิเพ่ือสงัคมไทย (Foundation for the Thai Society)   

2545 1)  โรงเรียนได้รับป้ายพระราชทาน “โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม  
ราชกมุารี 

 2)  โรงเรียนได้รับรางวลัพระราชทานพฤกษานคราเหรียญเชิดชูเกียรติ รางวัล
อนัดบัท่ี 1 ระดบัหน้าบ้าน น่ามอง ประเภทสวนสวยโรงเรียนงาม โครงการ “แมก
ไม้มิ่งเมือง” 

 3)  โรงเรียนได้รับการคดัเลือกจากกระทรวงศกึษาธิการให้เป็นโรงเรียนรับรางวลั
พระราชทานระดบัมธัยมศกึษาขนาดใหญ่ 

 4)  โรงเรียนได้รับการตรวจเย่ียมจากผู้ ประเมินภายนอก สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) 
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ตารางที่ 5.6  (ตอ่) 
 

ปีการศกึษา รายละเอียด 
2546 1)  โรงเรียนได้รับรางวลัดีเดน่โครงการรักการอ่าน สานสูฝั่น ระดบัชาติ/ระดบัเขต

พืน้ท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขตท่ี 1 ปีการศึกษา 2546 เน่ืองในปีแห่งการ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีในมงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา สาขา
กิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้: ระดับมัธยมศึกษา ด้านส่งเสริม
สร้างสรรค์สงัคม จากกระทรวงศกึษาธิการ 

 2)  โรงเรียนได้รับรางวลัเหรียญทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสขุ 

 3)  โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต ประเภทหน่วยงานเอกชน ในการ
ประกวดการประดบัธงชาต ิจาก พ.ต.ท.  ทกัษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี 

2547 1)  โรงเรียนได้รับรางวลัชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย โครงการนครหลวง
ไทย  อนุรักษ์เอกลกัษณ์ไทยชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกมุารี ปีการศกึษา 2547 

 2)  โรงเรียนได้รับใบประกาศมอบทุนโครงการ “โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
ดีเดน่เฉลมิพระเกียรต”ิ ปีการศกึษา 2547 

 3)  โรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลโล่เกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ จาก
โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีสร้างคนดีให้สงัคมด้วยการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี
การศกึษา 2547 

 4)  โรงเรียนได้รับรางวลัชนะเลิศโครงการนิยมไทยดีเด่น ปีการศกึษา 2547 จาก
สมาคมนิยมไทย 
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ตารางที่ 5.6  (ตอ่) 
 

ปีการศกึษา รายละเอียด 
2548 1)  โรงเรียนได้รับรางวลัพระราชทานสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราช

กุมาร  ในโครงการ  “สรรหาองค์กรท่ีทําคุณประโยชน์ต่อเยาวชน  สาขา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่ งแวดล้อม”  ประจําปี  2548 ของสํานักงาน
คณะกรรมการสภาวฒันธรรมแห่งชาต ิ

 2)  โรงเรียนได้รับ “การรับรองมาตรฐานและการประเมินคณุภาพ” การประเมิน
รอบท่ี 2 ในระดบัดีเย่ียม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ  
(สมศ.) 

 3)  ภคินี ดร.สมพิศ กตัญญู ได้รับโล่ในฐานะท่ีให้ความอนุเคราะห์อย่าง
สม่ําเสมอต่อชมรมการศึกษาและการสอนแห่งประเทศไทย มูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผา่นดาวเทียม ปีการศกึษา 2548 

2549 1)  โรงเรียนได้รับรางวลั “โรงเรียนรับรางวลัพระราชทาน ระดบัปฐมวยั ขนาด
ใหญ่ ปีการศกึษา 2549” 

 2)  โรงเรียนได้รับรางวลัชนะเลิศ “โครงการ อย.น้อย” จาก กองพฒันาศกัยภาพ
ผู้บริโภค สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 9 

 3)  โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัลยอดเย่ียม: แชมป์โลก รุ่น ดิวิชั่น 2 
แชมป์วงโยธวาทิต รุ่นอายไุม่เกิน 16 ปี และเหรียญทองพิเศษ ทําคะแนนสงูสดุ 
การแขง่ขนัวงโยธวาทิตโลก ณ ประเทศเกาหลีใต้ 

2550 1)  โรงเรียนได้รับรางวลัพระราชทาน “เกียรติบตัรไวพจน์แห่งจิตสํานึกเยาวชน 
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์” จาก  
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกมุารี 

 2)  โรงเรียนได้รับรางวลั “สถานศึกษาจดัการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมดีเด่นปี  
2550” ของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 

 3)  โรงเรียนได้รับรางวลั “โรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมสิทธิมนษุยชนในโรงเรียน”  
โอกาสฉลอง 60 ปี สิทธิมนษุยชน จากสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน  
กระทรวงศกึษาธิการ 
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ตารางที่ 5.6  (ตอ่) 
 

ปีการศกึษา รายละเอียด 
2551 โรงเรียนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม

มกฎุราชกมุาร และรางวลัเหรียญทองการประกวด Drum Lime รุ่นจเูนียร์ จดัโดย
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

2552 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบร่วมดําเนินกิจกรรมโครงการ 
“เยาวชนพลยตุิธรรม: รู้กฎหมาย รักสมานฉนัท์ สร้างสรรค์สงัคมไทย” เพ่ือสร้าง
ฐานวิทยากรและแกนนําขยายเครือข่ายสู่สถานศึกษาใกล้เคียงจากสํานักงาน
กองทนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 

2553 โรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบตัรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขัน้ท่ี 2  
“เกียรติบตัรแห่งการเข้าสูส่ถานภาพ สถานศกึษาอบรมสัง่สอนเบ็ดเสร็จ บนฐาน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ.  2553 

 

แหล่งที่มา: อารีรัตน์ เกตแุก้ว และคณะ, 2548ก: 26-27; โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, 2555. 
 

 
 
 



บทที่  6 
 

การผลิตซํา้ทุนทางวัฒนธรรมของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 
 

 บทนีนํ้าเสนอผลการศกึษาการผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรมของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 
ประกอบด้วย ผลวิเคราะห์กระบวนการผลิตและผลิตซํา้ทุนทางวัฒนธรรมโรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ การผลิต การเผยแพร่ การบริโภค และการผลิตซํา้ ตามแนวคิดของวิล
เล่ียมส์ (ม.ป.ป. อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และสมสขุ หินวิมาน, 2551: 67-69, 662-666, 673-
678; Williams, n.d. อ้างถึงใน Grisworld, 2004) อีกทัง้นําเสนอจดุเดน่ของทนุทางวฒันธรรมและ
ปัญหาอปุสรรคในการผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรมของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 
 

6.1  ผลวเิคราะห์การผลิตซํา้ทุนทางวัฒนธรรมของโรงเรียนพระหฤทยั 
      คอนแวนต์ 
  

 ในสว่นนีเ้ป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์กระบวนการผลิตและผลิตซํา้ทนุทางวฒันธรรม
ของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ซึ่งประกอบไปด้วย การผลิต การเผยแพร่ การบริโภค และการ
ผลติซํา้ ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดงันี ้
 

 6.1.1  การผลิต 
 ผลการศกึษาการผลติทนุทางวฒันธรรมโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ตัง้แตย่คุแรกเร่ิม
ก่อตัง้ ยคุฝ่าฟันอปุสรรค ยคุพฒันาสร้างสรรค์ และยคุปรับตวัสูโ่ลก IT สามารถแสดงได้ดงัภาพท่ี
6.1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6.1  การผลติทนุทางวฒันธรรมของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์

- อธิการิณีเซราฟิน   
ซือ้ ท่ี ดินและสร้าง
อาราม 
- สอนเรียนเฉพาะผู้
ฝึกหดัเตรียมบวช 
-เปิดสอนนักเรียน
อ่ืน 
-จั ด ตั ้ง โ ร ง เ รี ย น
อย่างเป็นทางการ 

-เ ผ ชิ ญ ส ง ค ร า ม อิ น โ ด จี น แ ล ะ
สงครามโลกครัง้ท่ี  2 
-ทหารญ่ีปุ่ นเข้าพกัท่ีอารามชัว่คราว 
-สถานทูตฝ ร่ังเศสตัง้สํานักงานท่ี
อาราม 
-ปิดโรงเรียนชัว่คราว 

-โรงเรียนเปิดดําเนินกิจการตอ่
-ปรับปรุงและสร้างอาคารเรียนเพ่ิมเติม 
-ก่อตัง้สมาคมศิษย์เก่า 
-มนัสแต่ง เพลงประจําโรงเ รียนท่ีใ ช้ใน
ปัจจบุนั 
-เปิดสอนระดบัอนบุาล 
-เปิดสอนถึงระดบัชัน้มธัยมปลาย 
-ก่อตัง้สมาคมผู้ปกครองและครู 
-ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาและ
รางวลัตา่งๆ 
-เป็นท่ีรู้จกัแก่บคุคลทัว่ไป 
-จดังานฉลองการก่อตัง้โรงเรียนครบรอบ 50 
ปี 

-กําหนดต้นการเวกเป็นต้นไม้ประจําโรงเรียน
-ได้รับรางวลัโรงเรียนพระราชทาน 
-เปิดอาคารเรียนสิรินเทพ 
-เปิดสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
-อบรมความรู้เร่ืองคอมพิวเตอร์แก่บคุลากรครู 
-ผู้บริหารกําหนดปรัชญาของโรงเรียน 
-จดัทําอลับัม้เพลงชดุแก้วการเวก 
-จดังานฉลองการก่อตัง้โรงเรียนครบรอบ  60  ปี 
-จดัตัง้ศนูย์พระหฤทยัอินเทอร์เน็ต 
-เปิดอาคารหนึง่ศตวรรษพระหฤทยัฯ 
-เปิดสอนหลกัสตูร English Program 
-ก่อตัง้เครือข่ายผู้ปกครองและครู 
-พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือใ ช้จัดการ
ทรัพยากรในโรงเรียนทกุด้าน 

ทุนทางวัฒนธรรมของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 

2473-2481 
ยคุแรกเร่ิมก่อตัง้ 

2482-2491 
ยคุฝ่าฟันอปุสรรค 

2492-2530 
ยคุพฒันาสร้างสรรค์ 

2531-ปัจจบุนั 
ยคุปรับตวัสูโ่ลก  IT 
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 จากภาพท่ี  6.1 สามารถอธิบายการผลิตทุนทางวัฒนธรรมของโรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ได้วา่ ในการผลติทนุทางวฒันธรรม ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในการริเร่ิมสร้างสรรค์ทนุ
ทางวฒันธรรม ปรับปรุงพฒันา และสืบสานแนวคดิและการปฏิบตัขิองบคุลากรในโรงเรียนตอ่เน่ือง
เสมอ ในยคุแรกเร่ิมผู้บริหารเป็นผู้บกุเบกิกิจการและกําหนดแนวคดิการดําเนินงานให้ชดัเจน ในยคุ
ฝ่าฟันอปุสรรคโรงเรียนเผชิญวิกฤตจนต้องปิดกิจการชัว่คราว เม่ือเปิดกิจการอีกครัง้ในยคุพฒันา
สร้างสรรค์ผู้บริหารท่ีสืบทอดกิจการทําการพฒันาและกําหนดทิศทางการบริหารให้มีความชดัเจน 
ในขณะท่ีผู้บริหารในยคุปรับตวัสูโ่ลก IT เพิ่มทนุทางวฒันธรรมและสร้างเอกลกัษณ์ของโรงเรียนให้
เดน่ชดัขึน้ อีกทัง้ได้ใช้แนวคดิการบริหารงานแบบมีสว่นร่วมทําให้การผลิตทนุทางวฒันธรรมเร่ิมมา
จากความคิดเห็นและความต้องการจากบคุลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัโรงเรียนหลายฝ่าย
มากขึน้ ซึง่สามารถอธิบายรายละเอียดการผลติทนุทางวฒันธรรมในแตล่ะยคุของโรงเรียนได้ดงันี ้ 
 1)  ยุคแรกเร่ิมก่อตัง้ (พ.ศ. 2473-2481) ภคินีหรือนักบวชหญิงศาสนาคริสต์นิกาย
โรมนัคาทอลิกกลุ่มหนึ่งเปิดสถานท่ีให้การอบรมเด็กหญิงเพ่ือเตรียมตวัเป็นนกับวช ต่อมาผู้คนใน
ละแวกคลองเตยได้นําบุตรหลานมาให้ภคินีช่วยอบรมสั่งสอนทําให้นักเรียนมีจํานวนมากขึน้ 
บรรดาภคินีจึงขยบัขยายกิจการและเปิดสอนนกัเรียนทัว่ไป จนดําเนินการจดัตัง้โรงเรียนขึน้อย่าง
เป็นทางการ ภคนีิผู้ ทําหน้าท่ีบริหารโรงเรียนมีบทบาทในการวางรากฐานกิจการทัง้ในระดบัแนวคิด 
ความเช่ือและค่านิยม จนกลายเป็นข้อตกลงท่ีทกุคนยอมรับและเป็นแนวทางปฏิบตัิเม่ืออยู่ร่วมกนั
ในโรงเรียน จุดมุ่งหมายในการจัดตัง้โรงเรียนคือเพ่ือให้ผู้ สมัครเป็นนักบวชได้เข้าศึกษาต่อใน
โรงเรียน ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในย่านคลองเตยให้มีสถานท่ีเรียนโดยไม่ต้องเดินทางไกล 
(พรรณี ภูเ่รือนหงษ์ และคณะ, 2525: 142-143) 
 ผู้ บ ริหารในยุคแรกเ ร่ิมก่อตัง้ โ รง เ รียนจัดการเ รียนการสอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศกึษาธิการซึง่ได้รับความช่วยเหลือจากภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร รวมถึงเน้นการ
อบรมในด้านจริยธรรม การถือระเบียบวินยั และการแต่งกายด้วย (พรรณี ภู่เรือนหงษ์และคณะ, 
2525: 143) สอดคล้องกบัอดีตผู้บริหารโรงเรียน (2553) กล่าวถึงการเรียนการสอนในช่วงแรกเร่ิม
ซึง่ภคนีิต้องทําหน้าท่ีทัง้ผู้บริหารและสอนเรียน เน่ืองจากคณะครูและนกัเรียนยงัมีจํานวนไมม่ากจึง
ทําให้การดําเนินกิจการช่วงนีบุ้คลากรมีความใกล้ชิด ผู้บริหารสามารถจดจําช่ือนักเรียนรวมถึง
บคุคลในครอบครัวนกัเรียนได้  สามารถดแูลเอาใจใสก่นัได้อย่างทัว่ถึง  ขณะเดียวกนัผู้บริหารและ
คณะครูก็เน้นการสอนด้านวิชาการร่วมกบัการอบรมให้นกัเรียนมีความอ่อนน้อม ถ่อมตน และมี
สมัมาคารวะตอ่ผู้ใหญ่ 
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 ในยคุก่อนปี พ.ศ.  2480 ถึงยคุแรกเร่ิมก่อตัง้ ผู้บริหารกําหนดทนุทางวฒันธรรมขึน้เพ่ือใช้
เป็นแนวทางดําเนินตามวตัถปุระสงค์การจดัตัง้โรงเรียน ทนุท่ีมีอยูใ่นตวัตนในยคุนีแ้สดงออกถึงการ
เป็นโรงเรียนท่ีสอนนกัเรียนด้านวิชาการและอบรมคณุธรรม ทุนท่ีอยู่ในรูปวตัถยุงัมีค่อนข้างน้อย
น้อยและถูกสร้างคุณค่าหรือความหมายไม่มาก ส่วนทุนท่ีอยู่ในรูปสถาบนัมีความเก่ียวข้องกับ
กระทรวงศกึษาธิการและคณะภคนีิพระหฤทยัของพระเยซเูจ้าแห่งกรุงเทพฯ โดยสามารถอธิบายถึง
บทบาทของผู้ มีสว่นในการผลติทนุทางวฒันธรรม 3 ระดบัในยคุแรกเร่ิมก่อตัง้ได้ดงันี ้
  (1)  ทุนท่ีมีอยู่ในตวัตน ผู้บริหารกําหนดช่ือโรงเรียน “พระหฤทยัคอนแวนต์” ซึ่ง
แสดงออกถึงการสืบสานความเช่ือความศรัทธาท่ีมีต่อพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าและกําหนดวนั
สมโภชพระหฤทยัเป็นกิจกรรมสําคญัของโรงเรียนรวมทัง้จดัให้มีพิธีระลึกถึงทกุปี กําหนดคําขวญั
ของโรงเรียนได้แก่ “ริเร่ิม รอบรู้ กตญัญ ูสามคัคี” ซึง่สะท้อนถึงการอบรมด้านวิชาการกบัคณุธรรม 
สว่นระเบียบปฏิบตัิเน้นกวดขนันกัเรียนให้อยู่ในระเบียบวินยั มีการกําหนดรับเฉพาะนกัเรียนหญิง
เข้ามาศกึษาต่อในโรงเรียน หากเป็นนกัเรียนชายจะรับแต่พ่ีชายหรือน้องชายของนกัเรียนท่ีกําลงั
ศกึษาในโรงเรียนและจะให้ศกึษาถึงชัน้ประถมปีท่ี 6 เท่านัน้ (อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553) 
  (2)  ทุนท่ีอยู่ในรูปวัตถุ ผู้บริหารใช้ตึกอารามพระหฤทัยซึ่งเป็นท่ีพกัของบรรดา
ภคนีิเป็นอาคารเรียน (โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, 2496) 
  (3)  ทุนท่ีอยู่ในรูปสถาบัน หน่วยงานท่ีเข้ามามีบทบาทในการดําเนินกิจการ
โรงเรียนระยะนีคื้อหน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธิการท่ีกําหนดแนวทางการจดัการศึกษาให้
โรงเรียนต้องปฏิบตัิตามเพ่ือให้การศึกษาของชาติเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน คณะภคินีพระ
หฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ มีบทบาทในการกําหนดแนวทางดําเนินกิจการในโรงเรียน  
นอกจากนี ้ ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปจากย่านคลองเตยมีความไว้วางใจและส่งบุตรหลานให้
บรรดาภคนีิอบรมอยา่งตอ่เน่ือง (โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, 2496) 
 2)  ยุคฝ่าฟันอุปสรรค (พ.ศ. 2482-2491) เป็นช่วงระยะเวลาท่ีโรงเรียนได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากวิกฤตการณ์ด้านการเมือง เพราะประเทศไทยอยู่ในช่วงระหว่างสงครามอินโดจีนและ
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ขณะท่ีเกิดสงครามอินโดจีนหรือการรบระหว่างฝร่ังเศสกบัประเทศต่างๆ ใน
เอเชีย มีการปลุกระดมให้ไทยรักชาติและต่อต้านชาวฝร่ังเศส พร้อมทัง้มีการเบียดเบียนศาสนา
คริสต์เกิดขึน้ทัว่ไป บาทหลวงชาวฝร่ังเศสถกูขบัออกนอกประเทศ ช่วงเวลานัน้บรรดาภคินีประสบ
ความยากลําบากในการทําหน้าท่ีและในการดําเนินชีวิต ประกอบกับทหารญ่ีปุ่ นเข้ามาขอใช้ตึก
อารามเป็นท่ีพกั เม่ือทหารญ่ีปุ่ นย้ายออกไปไม่นาน ผลกระทบจากภาวะสงคราม สถานทตูฝร่ังเศส
ซึง่เป็นฝ่ายพนัธมิตรรู้สกึไมป่ลอดภยั ได้ปิดสถานทตูและกลวัวา่เอกสารตา่งๆ จะถกูระเบดิเสียหาย 
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จึงขอมาตัง้สํานกังานชัว่คราวท่ีอารามพระหฤทยั ในช่วงระยะเวลานีโ้รงเรียนปิดการเรียนการสอน
ชัว่คราว (คณะภคินีพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ.  แผนกประวตัิศาสตร์, 2553ข: 41-
42) 
 3)  ยุคพัฒนาสร้างสรรค์ (พ.ศ. 2492-2530) เป็นช่วงระยะเวลาท่ีโรงเรียนได้ผ่าน
สถานการณ์วิกฤตแล้ว เม่ือเปิดดําเนินกิจการต่อ ผู้บริหารได้สร้างและผลิตทนุทางวฒันธรรมรวม
ไปถึงกําหนดคณุค่าและความหมายให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของโรงเรียน เน้นการอบรมด้าน
วิชาการควบคู่คณุธรรม แนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนจึงมีความชดัเจนขึน้ ทัง้โครงสร้าง
องค์การ บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบคุลากร การบริหารจดัการโรงเรียนมีความเป็น
ระบบระเบียบและมีลกัษณะเป็นทางการมากกวา่ยคุแรกเร่ิมก่อตัง้และยคุฝ่าฟันอปุสรรค ในขณะท่ี
คณะครูมีบทบาทในการอบรมนักเรียนให้บรรลุจุดประสงค์ของโรงเรียนรวมถึงมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของโรงเรียนมากขึน้ สอดคล้องกับพรรณี ภู่เรือนหงษ์และคณะ (2525: 143-144) 
บรรยายถึงสภาพการดําเนินกิจการโรงเรียนในช่วงเวลานัน้ว่าผู้บริหารและคณะครูท่ีได้ร่วมมือร่วม
ใจดําเนินกิจการโรงเรียนจนเกิดผล นักเรียนมีความรู้ด้านวิชาการดีพร้อมทัง้ได้รับการอบรม
จริยธรรมจากโรงเรียน จนผู้ปกครองและประชาชนทัว่ไปให้การยอมรับ 
 ในช่วงเวลานี ้ผู้บริหารดําเนินการขยายกิจการโรงเรียนจนสามารถเปิดให้การศึกษาแก่
นักเรียนตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาลจนถึงระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ทําให้บุคลากรในโรงเรียนมี
จํานวนเพิ่มขึน้ นอกจากผู้ บริหารและคณะครูท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจการของ
โรงเรียน ยงัมีบุคลากรท่ีเข้ามาร่วมงานตามความรับผิดชอบด้านต่างๆ ในตําแหน่งอ่ืนอีก เช่น พ่ี
เลีย้งมีหน้าท่ีเป็นผู้ ช่วยครูประจําชัน้ระดบัอนุบาล ดูแลความสะอาดของห้องเรียน อุปกรณ์การ
เรียนการสอน และของใช้ส่วนตวัของนกัเรียนอนุบาล (ครูประจําชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1/4, 2553) 
เจ้าหน้าท่ีซึง่เป็นผู้ อํานวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนรวมถึงงานด้านเอกสารแก่บคุลากรใน
โรงเรียน (เจ้าหน้าท่ีควบคมุระบบไฟฟ้า, 2553) และพนกังานซึง่มีหน้าท่ีในการดแูลความสะอาด 
ซ่อมบํารุงอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์การเรียนการสอน อีกทัง้งานโภชนาการของโรงเรียน 
(พนกังานขายอาหาร, 2553) การท่ีโรงเรียนเร่ิมมีบุคลากรเพิ่มขึน้เพ่ือทําหน้าท่ีขบัเคลื่อนกิจการ
โรงเรียนในตําแหน่งต่างๆ ทําให้ผู้บริหารจําต้องสร้างแนวทางการอยู่ร่วมกนัของบุคลากร รวมถึง
วตัถ ุส่ือและสญัลกัษณ์เพ่ือให้บคุลากรตระหนกัถึงการเป็นสว่นหนึ่งของสมาชิกในโรงเรียน อีกทัง้
สร้างมาตรฐานการดําเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยงานรัฐบาลและสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานอ่ืนมากขึน้เพ่ือให้โรงเรียนเป็นท่ีรู้จกัแก่สาธารณชน โดยสามารถอธิบาย
ถึงบทบาทของผู้ มีสว่นในการผลติทนุทางวฒันธรรม 3 ระดบัในยคุพฒันาสร้างสรรค์ดงันี ้
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  (1)  ทุนท่ีอยู่ในตัวตน ผู้ บริหารยังคงใช้คําขวัญของโรงเรียนเป็นหัวใจในการ
ดําเนินกิจการเพ่ือสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้บริหารในยคุแรกเร่ิมท่ีต้องการอบรมปลกูฝังบคุลากรให้
มีความรักการเรียนรู้ด้านวิชาการและฝักใฝ่คณุธรรม จดักิจกรรมสําคญัของโรงเรียนเพ่ือแสดงถึง
ความเช่ือความศรัทธาท่ีมีต่อพระหฤทยัอย่างต่อเน่ือง รวมถึงจดังานระลกึถึงวนัสถาปนาโรงเรียน
ด้วย  บคุลากรระดบัผู้บริหารและครูต้องปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัของโรงเรียนและข้อกําหนด
จากกระทรวงศกึษาธิการ อีกทัง้ข้อกําหนดจากครุุสภา  
  (2)  ทนุท่ีอยูใ่นรูปวตัถ ุผู้บริหารได้สร้างทนุท่ีอยูใ่นวตัถเุพิ่ม รวมถึงปรับปรุงพฒันา
จากสิง่เดมิท่ีมีอยูต่ามการขยายตวัของกิจการและเพ่ือรองรับจํานวนบคุลากรในโรงเรียนท่ีมีจํานวน
มากขึน้ ทนุท่ีอยูใ่นรูปของวตัถท่ีุถกูปรับปรุงและเห็นชดัเจนท่ีสดุคือ อาคารสถานท่ีเรียน ผู้บริหารใน
เวลานัน้ปรับปรุงอาคารสถานท่ีอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้เพียงพอตอ่จํานวนนกัเรียน นอกจากนีผู้้บริหาร
และคณะครูยงัได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจอบรมสัง่สอนนกัเรียนจนเป็นท่ีประจกัษ์แก่บุคคลภายนอก 
ทําให้ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพของโรงเรียนและส่งบตุร
หลานเข้ามาศกึษาตอ่มากขึน้ (สมพิศ กตญัญ ูและคณะ, 2544: 129) สว่นการตกแตง่อาคารเรียน 
เน้นตอบสนองความต้องการสถานท่ีสําหรับการเรียนการสอน อีกทัง้เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
บุคลากร (อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553) ในยคุนีย้งัไม่ได้มีการสร้างคณุค่าหรือความหมายให้กับ
สิง่ก่อสร้างท่ีอยูใ่นโรงเรียนชดัเจน 
 ผู้บริหารกําหนดใช้เพลงประจําโรงเรียนเพ่ือยํา้เตือนให้บคุลากรในโรงเรียนตระหนกัถึงการ
เป็นสว่นหนึง่ของสมาชิกในโรงเรียน แสดงออกโดยการร้องเพลงประจําโรงเรียนหน้าเสาธงก่อนเข้า
เรียนเวลาเช้า หรือการนําไปประกอบกิจกรรมของโรงเรียน ผู้บริหารได้ปรับปรุงและเปล่ียนแปลง
เนือ้ร้องและทํานองท่ีเคยใช้ตามปรากฏในหนงัสืออนสุรณ์ท่ีระลกึหิรัญสมโภชในงานฉลองครบรอบ  
25 ปี อารามพระหฤทยั ณ กรุงเทพฯ (อนัตวัแนต และคณะ, 2499) เป็นเพลงประจําโรงเรียนท่ีมี
เนือ้ร้องและทํานองปรากฏในเอกสารของโรงเรียนและเว็บไซต์ซึ่งบุคลากรใช้ร่วมกันในทุกวนันี ้ 
(โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, ม.ป.ป.ก) 
 สําหรับการแตง่กายของบคุลากร บคุลากรท่ีทํางานในโรงเรียนโดยเฉพาะครูแต่งกายตาม
ระเบียบของโรงเรียน สว่นนกัเรียนได้รับอนญุาตให้ใช้เคร่ืองแตง่กายจากกระทรวงศกึษาธิการอย่าง
เป็นทางการตัง้แตต้่นปีการศกึษา 2495 (โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, 2496) บคุลากรทกุระดบั
ในโรงเรียนแตง่กายตามท่ีโรงเรียนกําหนดอยา่งเคร่งครัดดงัท่ีผู้ให้สมัภาษณ์คนหนึ่งซึง่เป็นศิษย์เก่า
อีกทัง้ยังเคยส่งบุตรเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนีก้ล่าวถึงการแต่งกายสมัยเม่ือยังเป็นนักเรียนว่า 
“สมยัก่อนคอ่นข้างเข้มงวดมากโดยเฉพาะระเบียบในเร่ืองการแตง่กาย” (ผู้ปกครอง, 2553) สว่นสี
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ประจําโรงเรียนยงัคงเป็นสีขาว-แดงตามท่ีอดีตผู้บริหาร (2553) กลา่วถึงว่า “เขาตัง้ไว้ตัง้แตแ่รกเร่ิม
เลย คือสีแดงน่ีคือสีของพระหฤทยั สีขาวหมายถึงความบริสทุธ์ิ” ตราประจําโรงเรียนท่ีปรากฏใน
หลกัฐานท่ีมีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรในช่วงเวลานีคื้อตราประจําโรงเรียนในแบบท่ี 1 ซึ่ง
สว่นใหญ่เป็นตราท่ีมีอกัษร พ.ห.  อยูต่รงกลางรูปหวัใจ (อนัตวัแนต และคณะ, 2499) 
  (3)  ทนุท่ีอยู่ในรูปสถาบนั ผู้บริหารสร้างความสมัพนัธ์แก่บคุลากรทัง้ในและนอก
โรงเรียน  เน่ืองจากกิจการโรงเรียนเร่ิมขยายตวัจนต้องเปิดการสอนเรียนเพิ่มขึน้ในระดบัอนบุาลถึง
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนเข้ามามีบทบาทต่อการ
ดําเนินกิจการและมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนมากขึน้ กระทรวงศึกษาธิการเข้ามามีส่วนใน
การกําหนดคณุภาพและมาตรฐานการดําเนินกิจการโรงเรียน ประกอบกับในช่วงเวลานีไ้ด้มีการ
จดัตัง้สภาการศกึษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยขึน้มาอย่างเป็นทางการ ซึง่เรียกร้องให้โรงเรียนต้อง
ดําเนินกิจการตามข้อกําหนดจากหน่วยงานราชการและให้ความร่วมมือจัดการศึกษาตามแนว
ปรัชญาการศกึษาคาทอลิกกบัสภาการศกึษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในขณะเดียวกนัผู้บริหาร
เปิดโอกาสให้บคุลากรบางส่วนได้รวมตวัจดัตัง้กลุม่ขึน้มา เพ่ือผลกัดนัให้บคุลากรเข้ามามีบทบาท
ในกิจกรรมของโรงเรียน เช่น การจัดตัง้สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ สมาคม
ผู้ปกครองและครู 
 ผู้บริหารดําเนินการประกนัคณุภาพการบริหารจดัการและการศกึษาอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันความรู้
ความสามารถ เพ่ือสร้างมาตรฐานการดําเนินกิจการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นท่ีรู้จักแก่
บุคคลภายนอก ดงัจะเห็นได้จากการได้รับการรับรองคุณภาพและรางวลัต่างๆ ท่ีโรงเรียนได้รับ
ในช่วงนี ้อาทิ ในปี พ.ศ.  2494 โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล ในปี 
พ.ศ.  2530 ได้รับการประกาศเป็นโรงเรียนปฏิบตัิการตวัอย่างการนิเทศวิชาการภายในโรงเรียน
ของกรมสามญัศกึษา 
 4)  ยุคปรับตวัสู่โลก IT (พ.ศ. 2531-ปัจจุบนั) ในช่วงนีเ้ป็นช่วงท่ีโรงเรียนผ่านการดําเนิน
กิจการมาเป็นเวลากว่า 50 ปี จดัได้ว่าสัง่สมบ่มเพาะวฒันธรรมองค์การมาพอสมควร ดงันัน้ การ
ปรับตวัเพ่ือเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ จึงเป็นภาวะท่ีขาดไม่ได้ของการดําเนินกิจการ โรงเรียนพระ
หฤทยัคอนแวนต์ซึ่งดําเนินกิจการด้านการศึกษาจึงต้องมีการพฒันาองค์ความรู้อย่างไม่หยุดน่ิง  
เรียนรู้สิ่งใหม่เพ่ือให้เท่าทนัสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลก ซึ่งต้องอาศยัการประมวลข้อมลู
สารสนเทศท่ีถกูต้อง แม่นยํา ทนัสมยั และรวดเร็ว สอดคล้องกบัผู้ นํารัฐบาลไทยท่ีต้องการพฒันา
ประเทศไปสูส่งัคมยคุดจิิตอล (อารีรัตน์ เกตแุก้ว และคณะ, 2550ข: 40) สําหรับโรงเรียนพระหฤทยั
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คอนแวนต์ในระยะนี ้ผู้บริหารมีบทบาทในการสร้างความเปล่ียนแปลงและปรับตวัเพ่ือให้โรงเรียน
อยู่รอด ในขณะเดียวกนัก็ได้เปิดรับความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการโรงเรียน
ท่ีมาจากบคุลากรหลายฝ่ายมากยิ่งขึน้ตัง้แตค่ณะครู พ่ีเลีย้ง เจ้าหน้าท่ี พนกังาน นกัเรียน ศิษย์เก่า
และผู้ปกครอง อีกทัง้บคุคลภายนอก โดยสามารถอธิบายถึงบทบาทของผู้ มีสว่นในการผลติทนุทาง
วฒันธรรม 3 ระดบัในยคุปรับตวัสูย่คุ IT ได้ดงันี ้
  ก  ทุนท่ีอยู่ในตวัตน ผู้บริหารกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและนโยบาย
ของโรงเรียนให้มีความสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของโลก อีกทัง้กําหนดปรัชญาของโรงเรียน
คือ “ซื่อสตัย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคณุธรรม” ส่ือถึงการเน้นให้บคุลากรในโรงเรียนมีคา่นิยม
รักการเรียนรู้ทางวิชาการและฝักใฝ่ในคณุธรรมจริยธรรม รวมกบัคําขวญัของโรงเรียนท่ียงัใช้ในการ
แสดงถึงค่านิยมหลกัของโรงเรียนท่ีต้องการให้บุคลากรนําไปปฏิบตัิด้วยเช่นกัน ผู้บริหารกําหนด
กิจกรรมสําคญัของโรงเรียนเพิ่มคือวนัครบรอบการมรณะของบาทหลวงปีโอผู้ ก่อตัง้คณะภคินีพระ
หฤทยัของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ (ผู้ อํานวยการโรงเรียน, 2553; อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553) 
ในขณะเดียวกันบุคลากรในโรงเรียนยังคงสืบทอดการจัดกิจกรรมวันสําคญัของโรงเรียนคือวัน
สมโภชพระหฤทยัและระลึกถึงวนัสถาปนาโรงเรียนต่อเน่ือง บุคลากรระดบัผู้บริหารและครูยงัคง
ต้องปฏิบตัติามข้อบงัคบัของโรงเรียนและข้อกําหนดจากกระทรวงศกึษาธิการ 
  ข  ทนุท่ีอยูใ่นวตัถ ุผู้บริหารสร้างทนุท่ีอยู่ในวตัถเุพิ่มโดยกําหนดให้ต้นการเวกเป็น
ต้นไม้ประจําโรงเรียน เน่ืองมาจากโรงเรียนในสมัยนัน้มีซุ้มการเวกเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของ
บุคลากร  ประกอบกับผู้บริหารและบุคลากรต้องติดต่อดําเนินเร่ืองของรางวลัพระราชทานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี จึงทําให้ผู้บริหารได้
ศึกษาลกัษณะและความหมายของต้นการเวกเพิ่มเติม จากนัน้นํามากําหนดใช้เป็นต้นไม้ประจํา
โรงเรียน (อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553) ต้นการเวกท่ีถกูนํามาใช้เป็นต้นไม้ประจําโรงเรียนยงัได้ถกู
นําไปใช้เป็นส่ือท่ีแสดงถึงการแสดงความรักความผูกพนัของบุคลากรมีต่อโรงเรียนผ่านทางวตัถ ุ
เช่น การมอบเข็มการเวกเป็นท่ีระลกึโอกาสเรียนท่ีโรงเรียนนีต้ัง้แตร่ะดบัอนบุาลถึงมธัยมศกึษาตอน
ปลายแก่นกัเรียน (ศิษย์เก่า, 2553) การนําไปใช้เป็นช่ือตรานํา้ด่ืมของโรงเรียนและนําไปใช้เป็นช่ือ
อลับัม้เพลงของโรงเรียนท่ีถกูจดัทําขึน้โอกาสฉลองการก่อตัง้โรงเรียนครบรอบ 60 ปีอีกด้วย 
 ผู้ บริหารปรับปรุงและพัฒนาทุนท่ีอยู่ในวัตถุบางส่วนโดยการสร้างคุณค่าและให้
ความหมายเพิ่มเติมเพ่ือแสดงเอกลกัษณ์ของโรงเรียนซึง่เห็นได้ชดัเจนจากการก่อสร้างอาคารหนึ่ง
ศตวรรษพระหฤทยัฯ เพ่ือให้บคุลากรทกุระดบัตระหนกัถึงการเป็นสว่นหนึ่งของสมาชิกในโรงเรียน
และดํารงรักษาคณุงามความดีท่ีได้รับสืบทอดมาตัง้แต่ผู้บริหารโรงเรียนในอดีตท่ีได้รับการยกย่อง
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ให้เป็นบคุคลสําคญัของโรงเรียน ซึง่บคุลากรรุ่นหลงัควรเรียนรู้และนําไปเป็นแบบอย่างในด้านการ
ประพฤติตนตามแบบอย่างด้านคณุธรรมท่ีเด่นชดัในท่านเหลา่นัน้ (อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553) 
ส่วนการตกแต่งอาคารเรียน ผู้บริหารตกแต่งอาคารภายในโรงเรียนโดยเน้นการแสดงตวัว่าเป็น
โรงเรียนคาทอลิก ดงัจะเห็นได้จากการติดตัง้รูปปัน้ รูปภาพหรือภาพวาดท่ีแสดงถึงเร่ืองราวใน
ศาสนาคริสต์ การตดิป้ายข้อความท่ีมาจากพระคมัภีร์ หรือข้อความเก่ียวกบัคณุธรรม สิ่งเหลา่นีจ้ะ
ช่วยเตือนใจให้บคุลากรในโรงเรียนได้ประพฤติตนเป็นคนดีและยํา้เตือนถึงการอบรมของโรงเรียนท่ี
เน้นปลกูฝังให้บคุลากรมีจิตใจฝักใฝ่ในคณุธรรม (ผู้ อํานวยการโรงเรียน, 2553) 
 ผู้บริหารในยคุปรับตวัสู่โลก IT ได้มองการณ์ไกลและตระหนกัถึงการนําเทคโนโลยีเข้ามา
ประยกุต์ในการจดัการเรียนการสอนและบริหารจดัการให้เกิดผลสงูสดุ จึงส่งเสริมสนบัสนุนให้มี
การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในโรงเรียน จากการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนนกัเรียน 
อบรมให้ความรู้แก่บคุลากรครู พฒันาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ให้ทนัสมยัต่อเน่ือง เร่ิมจากปี
การศึกษา 2530 ได้มีการติดตัง้ระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน จนกระทั่งปีการศึกษา 2539 ได้
จดัตัง้ศนูย์การศกึษาพระหฤทยัอินเตอร์เน็ตขึน้ นบัได้ว่าเป็นการขบัเคล่ือนโรงเรียนสูย่คุเทคโนโลยี
โดยนํามาประยุกต์ใช้บริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (อารีรัตน์ เกตุแก้ว และคณะ, 
2550ข: 39-40) ปัจจุบนั ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนได้นําเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่ม
ประสทิธิภาพการทํางานของโรงเรียน อาทิ การนําเทคโนโลยีเป็นส่ือการเรียนการสอน การนํามาใช้
ในการจดัการทรัพยากรบคุคลและสารสนเทศของโรงเรียน เป็นต้น (เจ้าหน้าท่ีควบคมุระบบไฟฟ้า, 
2553; นกัเรียนกลุม่ท่ี 1, 2553) 
 นอกจากนี ้ผู้บริหารได้เปล่ียนแปลงและเพิ่มตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียนจากเดิมท่ีเคยใช้
ในรูปแบบท่ี 1 เปล่ียนเป็นแบบท่ี 2 ซึ่งใช้เป็นทางการในโรงเรียนอีกทัง้ใช้ในการส่ือสารกับ
หน่วยงานอ่ืน ส่วนตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียนแบบท่ี 3 หรือตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือ
คณะภคนีิพระหฤทยัฯ เกิดขึน้เน่ืองมาจากคณะผู้บริหารโรงเรียนในยคุนีต้้องการแสดงถึงความเป็น
หนึ่งเดียวของบุคลากรโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์และโรงเรียนอ่ืนในเครือคณะภคินีพระหฤทยั
ของพระเยซเูจ้าแห่งกรุงเทพฯ ซึง่ได้ขยายกิจการเป็น 5 โรงเรียน ตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียนแบบท่ี 
3 ส่ือถึงความหมายตามปรัชญาของโรงเรียนและการเน้นอบรมให้บคุลากรในโรงเรียนมีคา่นิยมใน
การประพฤตตินตามคณุธรรมท่ีกําหนดไว้ทัง้ 7 ประการ (อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553) 
 ส่วนเพลงประจําโรงเรียน เน่ืองในโอกาสฉลองการก่อตัง้โรงเรียนครบรอบ 60 ปี ผู้บริหาร 
คณะครูและนกัเรียนบางส่วนได้มีส่วนร่วมในการแต่งเนือ้ร้องและทํานองเพลงของโรงเรียนขึน้มา
ใหมอี่กหลายบทเพลงเพ่ือใช้ในการประชาสมัพนัธ์โรงเรียน เพ่ือเป็นส่ือกลางแสดงคณุคา่แห่งความ
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รัก ศรัทธา ความดีงาม มิตรไมตรี อีกทัง้เพ่ือเผยแพร่เกียรตคิณุของโรงเรียนให้ปรากฏสูส่าธารณชน
ผ่านทางบทเพลงท่ีรวบรวมอยู่ในอลับัม้ “แก้วการเวก” (สมพิศ กตญัญ ูและคณะ, 2540: 134-
135) บทเพลงท่ีบุคลากรของโรงเรียนร่วมผลิตขึน้ในอลับัม้นีไ้ด้ถูกนํามาใช้ประกอบกิจกรรมของ
โรงเรียนอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ บทเพลงท่ีใช้ในโรงเรียนจึงมีทัง้เพลงมาร์ชพระหฤทยัและเพลงอ่ืนซึง่
มีเนือ้ร้องและทํานองท่ีบอกเลา่เร่ืองราวเก่ียวกบัโรงเรียนในแง่มมุหลากหลายมากขึน้ ในขณะท่ีการ
แต่งกายของบุคลากรในโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เข้ากับยุคสมยั ส่วนสีประจําโรงเรียน
ยงัคงใช้สีขาว-แดงเช่นเดมิไมมี่การเปล่ียนแปลง 
  ค  ทนุท่ีอยูใ่นรูปสถาบนั การดําเนินกิจการโรงเรียนช่วงนี ้บคุลากรและหน่วยงาน
หลายภาคสว่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมมือร่วม
ใจอย่างมีพลงัมากขึน้ รวมถึงนักเรียนได้เข้ามามีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนใน
รูปแบบสภานกัเรียน ผลการดําเนินงานลกัษณะนีก่้อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน
ท่ีมาจากหลายภาคส่วน ผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนในการกระตุ้นและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ามา
แสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจการดําเนินการ ทําให้ท่ีผ่านมาโรงเรียนผ่านการประเมิน
มาตรฐานหลายรายการ รวมถึงได้รับรางวลัรับรองคณุภาพต่างๆ จนเป็นท่ียอมรับในสงัคม (อารี
รัตน์ เกตแุก้ว และคณะ, 2548ข: 33) 
 

 6.1.2  การเผยแพร่ 
 ผลการศกึษาเอกสารเก่ียวกบัประวตัิของโรงเรียน ข้อมลูทนุทางวฒันธรรม ข้อมลูจากการ
สมัภาษณ์ สามารถอธิบายผู้ ท่ีมีบทบาทในการเผยแพร่ทุนทางวฒันธรรมของโรงเรียนพระหฤทยั
คอนแวนต์ โดยผู้ บริหารดําเนินการเผยแพร่ทุนทางวัฒนธรรมของโรงเรียนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การจัดตัง้โรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนโดยนําปรัชญา 
“ซื่อสตัย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคณุธรรม” และคําขวญั “ริเร่ิม รอบรู้ กตญัญ ูสามคัคี” เป็น
สาระหลกัของการเผยแพร่ ในการมุ่งเน้นให้นกัเรียนและบุคลากรท่ีทํางานในโรงเรียนทุกระดบัมี
ความประพฤตเิดน่ทัง้ในด้านวิชาการและด้านคณุธรรม 
 การเผยแพร่คุณธรรมตามปรัชญาและคําขวัญของโรงเรียนเป็นค่านิยมหลกัท่ีผู้บริหาร
ต้องการให้บคุลากรนําไปประพฤติร่วมกนัในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนซึง่เป็นนกับวชในคณะภคินี
พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้นําพันธกิจด้านการศึกษาในการมุ่งท่ีจะหล่อหลอม
บุคคลให้มีความรัก ความใจดี ความมีเมตตา รู้จกัเสียสละ สุภาพและอ่อนโยน (คณะภคินีพระ
หฤทยัของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ, 2554: 70) เป็นแนวทางเผยแพร่ไปยงับคุลากร โดยท่ีปรึกษา
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มหาธิการิณี (2553) และอดีตผู้บริหารโรงเรียน (2553) อธิบายถึงการดําเนินกิจการโรงเรียนตาม
พนัธกิจด้านการศกึษาของคณะภคนีิพระหฤทยัฯ ซึง่สรุปได้ดงันี ้
 

 “ผู้บริหารโรงเรียนดําเนินการสืบทอดพนัธกิจด้านการจัดการศึกษาท่ีมี
คณุภาพให้แก่นกัเรียนอย่างตอ่เน่ืองและนําแบบอย่างด้านคณุธรรมจากชีวิตของ
พระเยซูเจ้าซึ่งเป็นจิตตารมณ์ของคณะภคินีมาเผยแพร่แก่บุคลากร จิตตารมณ์
ของคณะภคินีเป็นเสมือนกระดกูสนัหลงัหรือแก่นของการดําเนินกิจการท่ีจะต้อง
ทําให้บรรลผุล โดยบคุลากรของโรงเรียนต้องมีความรู้ความสามารถเป็นเลิศด้าน
วิชาการและประพฤติตนเด่นในด้านคณุธรรมจริยธรรมท่ีผู้บริหารเน้นยํา้เผยแพร่
ในโรงเรียนจนเป็นท่ีประจกัษ์แก่บคุคลอ่ืน” 

 

 นอกจากผู้บริหารนําพนัธกิจด้านการศึกษาของคณะภคินีพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าแห่ง
กรุงเทพฯ เป็นแนวทางเผยแพร่ทนุทางวฒันธรรมแล้ว ผู้บริหารยงัได้นําปรัชญาการศกึษาคาทอลิก
ท่ีมุ่งเน้น  “พฒันามนุษย์ทัง้ในด้านร่างกาย จริยธรรม สติปัญญา อารมณ์และสงัคม ให้เป็นคนดี
ของสงัคมและประเทศชาติ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม รู้ถึงสิทธิและหน้าท่ีในสงัคมท่ี
สงักดั มีอิสรภาพในการแสวงหาความรู้และมีความรอบคอบในการหาแหล่งเรียนรู้”  เป็นแนวทาง
จดัการเรียนการสอนและบริหารงานบนพืน้ฐานของคริสต์ศาสนา จดัสถานท่ีในโรงเรียนให้เอือ้ต่อ
การเรียนรู้ บคุลากรครูต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านคณุธรรมจริยธรรมเพ่ือถ่ายทอดให้แก่นกัเรียนได้ 
สนับสนุนให้มีความร่วมมือและรับฟังความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและครูเพ่ืออบรมนักเรียน
อย่างใกล้ชิด (คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านกฎหมายพระศาสนจักรภายใต้สภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทย, 2543: 24-29; ไพยง มนิราช, 2551: 18-20) ทัง้นี ้ท่ีปรึกษามหาธิการิณี 
(2553) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ผู้บริหารนําปรัชญาการศกึษาคาทอลิกมาเผยแพร่ในโรงเรียนเฉพาะ
นโยบายหลกัเท่านัน้ คือเน้นในสว่นของอตัลกัษณ์โรงเรียนคาทอลิก เพราะสภาการศกึษาคาทอลิก
จะไม่เข้มงวดมากนกั เพียงแตเ่น้นให้โรงเรียนคาทอลิกต้องมีเอกลกัษณ์ท่ีเดน่ในเร่ืองคณุธรรมและ
การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ โรงเรียนต้องเป็นสถานท่ีเผยแผ่คริสต์ศาสนา เน้นสร้าง
บรรยากาศในโรงเรียนให้มีการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม ปลกูฝังครูและนกัเรียนให้ซมึซบัคา่นิยม
ท่ีดีงาม ดงัท่ีปรากฏในตอนหนึง่ของการสมัภาษณ์ 
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 “... เรารับในเร่ืองนโยบายหลักจากสภาการศึกษาคาทอลิกมาใช้เท่า
นัน้เอง คือเร่ืองนโยบายอตัลกัษณ์โรงเรียนคาทอลกิ ซึง่สภาการศกึษาคาทอลกิจะ
ไม่มาฟอร์ซเราเร่ืองหยุมหยิม เพียงแต่เขาจะให้เราคงไว้ว่า โรงเรียนคาทอลิก  
ขอให้เราเน้นในเร่ืองของเอกลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก ซึ่งเอกลักษณ์โรงเรียน
คาทอลิก เราก็ต้องมาด ูเน้นเร่ืองคณุธรรม คณุภาพการเรียนการสอน ต้องทําให้
เต็มท่ี เร่ืองบรรยากาศในโรงเรียน คณุธรรมจริยธรรมในระดบัต่างๆ ท่ีเราปลกูฝัง
ครู เดก็ เร่ืองโรงเรียนต้องเป็นสถานแพร่ธรรม ท่ีสภาฯ ให้นโยบายมา ...” 

 

 ในขณะเดียวกนัผู้บริหารโรงเรียนได้นําระเบียบข้อบงัคบัจากกระทรวงศกึษาธิการมาใช้จดั
การศึกษาตัง้แต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศกึษาของชาติ โดยกําหนดจดุมุ่งหมาย วิธีการศกึษา หลกัสตูร ระยะเวลาของการศกึษา การ
วัดและประเมินผล ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการด้วยเช่นกัน (โรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์, 2554: 1-3) ซึ่งถือเป็นข้อบงัคบัท่ีทุกโรงเรียนต้องปฏิบตัิตาม ส่วนโรงเรียนเอกชน
สามารถดําเนินกิจการตามวตัถปุระสงค์ของการก่อตัง้โรงเรียนซึง่แตล่ะโรงเรียนมีจดุเดน่ท่ีต้องการ
เน้นให้โรงเรียนมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกตา่งกนั แตต้่องจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรแกนกลางของ
ชาติและปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิการศกึษา สอดคล้องกบัท่ีปรึกษามหาธิการิณี (2553) และครู
หวัหน้าฝ่ายวิชาการ (2553) กลา่วไว้ดงันี ้
 

 “... เราก็เอาตวันีอ้ยูใ่นกรอบ เอาพรบ.  การศกึษามา เอาโรงเรียนของเรา
มา บูรณาการใส่เข้าไปในกรอบออกมาเป็นโรงเรียนของเรา เพราะไม่งัน้มนัจะ
เยอะมาก ...” 
 

 “... ต้องล้อกับทางกระทรวงหมดเลย ตรงนัน้เราต้องรับมาหมดอยู่แล้ว 
โดยหน้าท่ีของโรงเรียน เพราะว่าไอ้ตรงนี ้มนัมีสองตวั คือหนึ่งหลกัสตูรแกนกลาง
ทกุโรงเรียนต้องใช้ ประกาศเม่ือปี 2551 ทุกโรงเรียนต้องใช้ปีนี ้อีกตวันึงท่ีต้องใช้
คือ พรบ. พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ ปี 44 แล้วปรับปรุงปี 45 ต้องใช้ เรา
ต้องดําเนินตามอยู่แล้ว เพียงแต่โรงเรียนเอกชนสามารถฉีกออกไปได้ แล้วแต่แต่
ละโรงเรียนวา่จะเห็นมีจดุเดน่อะไรท่ีต้องการสร้างขึน้มา อยา่งเช่นโรงเรียนของเรา 
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จุดเด่นคือเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรม เพราะโรงเรียนของเราอย่างท่ีรู้คืออยู่ใน
เร่ืองของทางศาสนา เพราะฉะนัน้จะมีไฮไลท์ ของโรงเรียนอาจมีสองส่วน เพราะ
ในเร่ืองของคณุธรรมจริยธรรมท่ีเราพยายามดําเนินการตลอด และในเร่ืองของการ
สง่โรงเรียนในเร่ืองของคณุธรรมจริยธรรม 
 ... แล้วอีกเร่ืองคือในเร่ืองของโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนคาทอลิก คือ
เราเน้นในเร่ืองของภาษา ในเร่ืองของภาษานัน้เราจะใส่ไปในหลกัสตูรตามท่ีเขา
กําหนด ...” 

 

 ดงันัน้ ในการเผยแพร่ทนุทางวฒันธรรมของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ ผู้บริหารได้นํา
พนัธกิจของภคินีพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าด้านการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างจุดเด่น
ของโรงเรียนท่ีต้องการแสดงถึงเอกลกัษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก มุ่งอบรมนักเรียนและส่งเสริม
บคุลากรให้มีความรู้เป็นเลิศและประพฤติตนเด่นในด้านคณุธรรมจริยธรรมโดยมีพระเยซูเจ้าเป็น
แบบอย่างในการดําเนินชีวิต ร่วมกบัการนําปรัชญาการศกึษาคาทอลิกและระเบียบข้อบงัคบัจาก
กระทรวงศึกษาธิการมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการเผยแพร่ทุนทางวัฒนธรรม โดยผู้ บริหาร
ดําเนินการเผยแพร่ทุนทางวัฒนธรรมไปยังบุคลากรทุกระดบัในโรงเรียนโดยการอบรมพัฒนา
บคุลากร การจดักิจกรรมในโรงเรียน การประชมุและสมัมนา การจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของโรงเรียนเน้นตอบสนองความต้องการใช้สถานท่ีเพ่ือการศกึษา สร้างบรรยากาศให้เอือ้ต่อการ
เรียนรู้ทัง้ในด้านวิชาการและคณุธรรม และแสดงเอกลกัษณ์ถึงการเป็นโรงเรียนคาทอลิก การผลิต
วตัถสุิ่งของท่ีมีความหมายส่ือถึงทนุทางวฒันธรรมของโรงเรียน การนําโรงเรียนเข้ารับการประเมิน
คณุภาพ ประกวดและแข่งขนัชิงรางวลั อีกทัง้การปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่าง โดยสามารถอธิบายได้
ดงันี ้
 1)  การอบรมพฒันา ผู้บริหารเผยแพร่ทนุทางวฒันธรรมด้วยการอบรมพฒันาบคุลากรทกุ
ระดบัโดยเน้นการอบรมด้านวิชาการ และการอบรมด้านคณุธรรมจริยธรรม ดงันี ้
  (1)  การอบรมด้านวิชาการ ผู้บริหารเน้นพฒันางานด้านวิชาการของโรงเรียนทัง้
ในด้านการจดัหลกัสตูรการเรียนการสอนและในด้านการพฒันาบคุลากรซึง่เน้นไปท่ีพฒันาครู อีก
ทัง้ส่งเสริมให้บุคลากรระดับเจ้าหน้าท่ี พ่ีเลีย้งและพนักงานได้รับการศึกษาขัน้พืน้ฐานตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล อีกทัง้ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้พัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถตา่งๆ เพ่ือให้เป็นผู้ เช่ียวชาญในสิง่ท่ีตนสนใจ 
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 ผู้ บริหารจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนสอดคล้องกับข้อกําหนดของ
กระทรวงศกึษาธิการและสภาการศกึษาคาทอลกิ โดยจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรูปแบบการศกึษา
ในระบบ ระดบัปฐมวยัจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ
ทัง้หลกัสตูรภาษาไทยและภาษาองักฤษ นกัเรียนท่ีเข้ามาศกึษาในโรงเรียนนีจ้ะได้เรียนรู้ในรายวิชา
ตา่งๆ ตามหลกัสตูรท่ีกระทรวงศกึษาธิการกําหนด โดยจดุเดน่ของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์คือ
การเน้นความรู้ด้านวิชาภาษาองักฤษ 
 อดีตผู้บริหารโรงเรียน (2553) และครูหวัหน้าฝ่ายวิชาการ (2553) อธิบายเพิ่มเติมถึงการ
เน้นการจดัการเรียนการสอนด้านภาษาองักฤษของโรงเรียนวา่ โรงเรียนได้จดัหลกัสตูรการสอนวิชา
ภาษาองักฤษขัน้พืน้ฐานให้แก่นกัเรียนทกุระดบัชัน้ หลกัสตูร English Program และ Intensive 
Program สําหรับนักเรียนท่ีต้องการความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น โดยทุกหลักสูตรท่ี
โรงเรียนเปิดสอนมีครูไทยเป็นผู้ สอนในเร่ืองหลักการใช้ภาษาอังกฤษ (Grammar) และมีครู
ต่างประเทศสอนทกัษะการพูด ฟัง อ่านและเขียนแก่นกัเรียน แต่ละหลกัสตูรมีความแตกต่างทัง้
สาระความรู้และประสบการณ์ท่ีนักเรียนจะได้รับจากการฝึกฝนทกัษะการใช้ภาษากับครูผู้สอน
ชาวตา่งชาตแิละครูไทย ดงัท่ีปรากฏในสว่นหนึง่ของการสมัภาษณ์ดงันี ้
 

   “... ท่ีคอนแวนต์เราเปิดหลกัสูตร English Program ... เปิดเรียน
ภาษาองักฤษทุกชัน้ ซึ่งทุกชัน้ต้องเรียนกับครูต่างชาติ สองคาบต่อหนึ่งสปัดาห์ 
นอกจากนีก็้มีการเปิดหลกัสตูร E.L.T ตอ่มาก็คดิวา่  มนัอาจจะไมพ่อ  เดก็บางคน
อาจจะอยากได้มากกวา่นี ้ก็เลยเปิดหลกัสตูร Intensive Program เด็กตัง้แต ่ป. 1 
ก็จะได้เรียนภาษาองักฤษห้าคาบตอ่สปัดาห์ ...” 
 

 “... การจดัการเรียนการสอนในวิชาภาษาองักฤษของโรงเรียนเรา ไม่จดั
วา่หนกัเกินไป เพราะมีครูฝร่ังเข้ามาช่วยสอน แล้วก้อมีโปรแกรม intensive คือครู
ฝร่ังเขาสอนไมเ่น้นหลกั Grammar ตรงนีก็้จะมีครูไทยช่วยดแูล ฉะนัน้แล้วคนไทย
จะเก่ง Grammar เวลาไปแข่งขนัคนไทยอาจจะสู้ เร่ืองความเข้าใจไม่ได้แต่จะสู้
เร่ือง Grammar ได้ ส่วนระดบัมธัยมตอนนีมี้โปรแกรม EP คือครูฝร่ังสอนทัง้ 4 
skill แล้วก็จะมีครูไทยเข้าไปช่วยสอน Grammar อีก 2 Period ...” 
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 อดีตผู้บริหารโรงเรียน (2553) กล่าวเพิ่มเติมถึงการจดัการเรียนการสอนท่ีแตกต่างในแต่
ละหลักสูตรขึน้อยู่กับความต้องการของผู้ ปกครองและนักเรียน หากพวกเขาต้องการให้ทาง
โรงเรียนเน้นความรู้ทกัษะความสามารถเพิ่มเติมจากระดบัขัน้พืน้ฐานต้องมีค่าใช้จ่ายท่ีต้องจ่าย
เพิ่ม เพราะในมมุมองด้านเศรษฐศาสตร์ การเก็บค่าเล่าเรียนเพิ่ม นกัเรียนจะได้รับความรู้เพิ่มเติม
และโรงเรียนก็มีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนและด้านอ่ืน โดยปัจจุบัน 
โรงเรียนสามารถขยบัขยายเปิดหลกัสตูรการเรียนการสอนในภาษาต่างประเทศอ่ืนนอกเหนือจาก
ภาษาองักฤษให้แก่นกัเรียน เช่น ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาจีน อีกทัง้พฒันาอาคารสถานท่ี รวมถึงอปุกรณ์
การเรียนรู้ให้เอือ้ตอ่การศกึษาในโรงเรียนด้วย 
 

 “... ใครอยากเรียนเพิ่มก็ได้ แต่เขาต้องเสียเพิ่ม แต่เสียเพิ่ม เด็กเขาก็ได้
ความรู้ โรงเรียนก็ได้ทุนเพิ่มเติม มนัก็ทําให้มีเงินทุนหมนุเวียน ผู้ปกครองก็นิยม 
เพราะจากเดิมท่ีมีนกัเรียนเรียนภาคปกติประมาณ 7-8 ห้อง เขาก็จะไปเรียน
หลกัสตูร Intensive ประมาณ 5 ห้อง เราก็ได้เงินทนุเพิ่มเติม เด็กก็ได้ความรู้เพิ่ม 
ไลม่าตัง้แต ่ป. 1 ถึง  ป. 6 พอจบ  ป. 6 ถ้าเขาอยากไปเรียนภาษาองักฤษเพิ่มเติม
อีก  ก็ไปเรียนในหลกัสตูร English Program ได้ ... การท่ีเขาจ่ายเพิ่มมา เราก็พอ
มีกําไรท่ีจะหมนุเวียนพฒันาด้านอ่ืนๆ หลกัเศรษฐศาสตร์คูก่นั ...” 

 

     ในขณะเดียวกนัผู้บริหารมุง่เน้นการพฒันาบคุลากรครูโดยสนบัสนนุสง่เสริมให้บคุลากรครู
ได้รับการอบรมด้านวิชาการเพ่ือสามารถนําไปถ่ายทอดแก่นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพจึงได้
พยายามจดัอบรมให้ความรู้หลากหลายแก่บุคลากรและเปิดโอกาสให้บุคลากรศึกษาตามความ
สนใจเพ่ือให้เป็นผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพ (ผู้ อํานวยการโรงเรียน, 2553) สอดคล้องกับผลการให้
สัมภาษณ์บุคลากรระดับครูท่ีกล่าวถึงการได้รับการอบรมด้านวิชาการจากโรงเรียนว่า ครูใน 
โรงเรียนทกุคนเม่ือทํางานในโรงเรียนนีจ้ะได้รับการสง่เสริมการศกึษาด้านวิชาการตามสาขาท่ีสนใจ 
สามารถลาพกัจากงานเพ่ือศึกษาต่อเต็มเวลาหรือศึกษาภาคพิเศษขณะทํางานเต็มเวลาได้ (ครู
หวัหน้าฝ่ายวิชาการ, 2553; ครูหวัหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล, 2553; ครูประจําชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1/4, 
2553)  
 บคุลากรครูสามารถรวมกลุม่นําเสนอโครงการจดัอบรมความรู้ด้านวิชาการในโรงเรียนหรือ
อบรมร่วมกบับคุลากรนอกโรงเรียนเพ่ือนําความรู้มาพฒันางานด้านวิชาการและการสอนนกัเรียน
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ได้โดยผู้บริหารสนบัสนนุงบประมาณ เช่น ครูหมวดพลศกึษานํางบประมาณด้านการอบรมพฒันา
บุคลากรท่ีได้รับจากโรงเรียนมาจัดอบรมความรู้เร่ืองตารางเก้าช่องซึ่งสามารถนํามาใช้สอน
นกัเรียนเร่ืองทกัษะการเคล่ือนไหวร่างกายและฝึกสมาธิในวิชาพลศกึษา (ครูสอนวิชาลกูเสือ-เนตร
นารีและพลศกึษา, 2553)   
 ส่วนบุคลากรท่ีทํางานในโรงเรียนระดบัเจ้าหน้าท่ี พ่ีเลีย้ง และพนักงาน ส่วนมากเข้ามา
ทํางานท่ีโรงเรียนนีใ้นวุฒิการศึกษาขัน้ต่ํากว่าปริญญาตรี ผู้ บริหารจึงได้สนับสนุนให้ได้รับ
การศกึษาตอ่เน่ืองตามความสามารถแตล่ะคน และสามารถนําวฒุิการศกึษามาใช้ในการเลื่อนขัน้
เล่ือนตําแหน่งหรือปรับคา่ตอบแทนตามข้อกําหนดจากครุุสภาหรืออตัราการจ้างงานขัน้ต่ําตามวฒุิ
การศกึษาได้ (ท่ีปรึกษามหาธิการิณี, 2553) 
 ผู้ ให้สมัภาษณ์บางส่วนท่ีเข้ามาทํางานด้วยวฒุิการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายได้
ศกึษาต่อระดบัปริญญาตรีในภาคพิเศษใช้เวลาเรียนภาคคํ่าและวนัเสาร์-อาทิตย์จนจบการศกึษา 
และได้นําวุฒิการศึกษามาใช้ในการเล่ือนตําแหน่ง โดยคนหนึ่งได้รับการเล่ือนตําแหน่งจาก
พนกังานเป็นเจ้าหน้าท่ีควบคมุระบบไฟฟ้า ส่วนอีกคนได้รับการเล่ือนตําแหน่งจากพ่ีเลีย้งเป็นครู
(เจ้าหน้าท่ีควบคมุระบบไฟฟ้า, 2553; ครูประจําชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1/4, 2553) ทัง้นี ้ผู้บริหารจะ
เป็นผู้พิจารณาการเล่ือนตําแหน่งเป็นรายบคุคลตามความเหมาะสม ในขณะท่ีการเล่ือนตําแหน่ง
เป็นครูจะต้องทําการทดสอบความรู้ความสามารถและสอบปฏิบัติการสอนก่อน เม่ือผู้บริหาร
พิจารณาผ่านการทดสอบจึงจะได้รับการเล่ือนตําแหน่งอย่างเป็นทางการ ดงัคําสมัภาษณ์ของ
เจ้าหน้าท่ีควบคุมระบบไฟฟ้าและครูประจําชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1/4 ท่ีบอกเล่าถึงประสบการณ์
ชีวิตในช่วงท่ีทํางานและเรียนไปด้วย จนจบการศึกษาและนําวุฒิการศึกษาไปใช้ในการปรับ
ตําแหน่ง 
 

 “... ตอนมาทีแรกๆ ก็อยากเรียน ซิสเตอร์ยงัไม่ให้เรียน อยู่ผ่านไปได้ปีนึง 
บอกซิสเตอร์อีก เขาก็ให้ไปเรียน ไม่รู้จะไปเรียนท่ีไหน ก็เลยถามพ่ีเลีย้งส่ีห้าคน 
เขาว่าจะไปสมคัรเรียนพาณิชย์ ก็เลยไปเรียนกบัเขา ... เราก็ต้องไปเรียนคนเดียว 
ไปเรียนคนเดียวจนจบมา 
 ผ่านไปได้ระยะหนึ่ง ช่วงนัน้ถาวร เขาก็มาถามว่า ‘ยอ ไม่เรียนต่อเหรอ’ 
ตอนนัน้ถาวรไม่สบาย ก็ไปดแูลเขา เขาก็กล่อมว่า  ‘ไม่เรียนเหรอ เรียนเป็นเพ่ือน
กนั’  ชวนไปชวนมาก็เลยไปก็ไป แตค่า่เทอมแพงนะ บอกครูท่ีทํางานอยู่ด้วยว่าจะ
เรียนนะ เพ่ือนก็เขาก็หวัเราะ เขาว่าจะเรียนได้เหรอ มหาลยัมนัยากนะ เลยบอก



 119  

ว่าไม่เป็นไร ถ้ายากก็ออก ผมก็ไม่คิดว่าจะได้ปริญญา ผมก็ไปเรียนเร่ือยจนจบ 
พอผมเรียนจบ คุณแม่สมพิศก็ให้เข้ามารับตําแหน่งงานตรงนี  ้...” (เจ้าหน้าท่ี
ควบคมุระบบไฟฟ้า, 2553) 
 

 “... ตอนสมยัแม่สมพิศ เขาก็จะมีกฎท่ีว่า ใครท่ีจบปริญญาตรีแล้วแม่เขา
ก็จะพิจารณาให้เป็นครู แต่ก็คือ หมายความว่าให้ทดลองสอนก่อน ว่าทําได้ไหม 
ก็ต้องดกูนัอีกที ... 
 ... ซิสเตอร์กาญจนา เขาก็ให้พ่ีเลีย้งขึน้มาทดลองสอน ก็มีการสอบสอน
ทัว่ไป อย่างก่อนท่ีพ่ีจะขึน้มาก็มีการสอบนะ สอบสอน สอบการคดัลายมือ สอบ
ทกุอย่างท่ีครูเขาจะต้องสอบ พ่ีเลีย้งสองสามท่านเขาไม่ผ่านไง ถ้าเขาสอนผ่านก็
จะได้ ถ้าเกิดขึน้มาสอบสอนผ่านตามกระบวนการท่ีโรงเรียนต้องการก็จะมาเป็น
ครูได้ ... 
 ... พ่ีก็ถูกทดสอบคัดลายมือ สอบความรู้ทั่วไป สอบเก่ียวกับโรงเรียน 
สอบความเป็นครู คณุแม่สมพิศเป็นผู้สมัภาษณ์ ท่ีสดุๆ คือสอบสอน เจอสามครัง้ 
หมายถึงว่า มีคณุครู มีผู้บริหารมาดสูามครัง้ แล้วก็มาลงความกนัเห็นว่า ควรจะ
เป็นครูไหม ... 
 ... ทุกวนันีก้ระบวนการนีค้งยงัอยู่เหมือนเดิม ใครท่ีจะมาเป็นครู ไม่ว่า
จากท่ีไหน ก็จะต้องผ่านกระบวนการนี ้แตถ้่าเป็นท่ีอ่ืน ก็จะมีสอบสมัภาษณ์ แล้ว
ก็จะมีสอบสอน ...” (ครูประจําชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1/4, 2553) 

 

 นอกจากการสนบัสนนุให้ได้รับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผู้บริหารได้สง่เสริมให้บคุลากรระดบั
เจ้าหน้าท่ี พ่ีเลีย้งและพนักงานได้รับการอบรมด้านวิชาชีพเพ่ือพัฒนาฝีมือการทํางานและ
ปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเช่ียวชาญ เช่น งานด้านโภชนาการ งานซ่อมบํารุง งานไฟฟ้า
อิเลก็ทรอนิกส์ด้วย (พนกังานขายอาหาร, 2553; เจ้าหน้าท่ีควบคมุระบบไฟฟ้า, 2553) 
  (2)  การอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารดําเนินการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากรทุกระดบั โดยใช้แนวทางการอบรมตามหลกัคริสต์ศาสนาร่วมกับอบรมให้
ความรู้ความหมายเก่ียวกับทุนทางวฒันธรรมของโรงเรียน เน้นให้บุคลากรดําเนินชีวิตตามหลกั
คณุธรรมจริยธรรมท่ีโรงเรียนกําหนดและใช้ชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้ 
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 ผู้บริหารจดัตัง้ฝ่ายจิตตาภิบาลขึน้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการบริหารงานและแต่งตัง้
บคุลากรประจําฝ่ายเพ่ือทําหน้าท่ีอบรมคณุธรรมจริยธรรมและให้ความรู้เก่ียวกบัทนุทางวฒันธรรม
ของโรงเรียน เน้นอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและความศรัทธาต่อพระหฤทัยฯ บุคคลสําคญัใน
คริสต์ศาสนา และบุคคลสําคญัของโรงเรียน สอนคริสตศาสนาและหลกัธรรมคาทอลิก นําพระ
คมัภีร์ (Bible) เป็นสาระในการอบรม และอธิบายความหมายของเนือ้หาจากพระคมัภีร์ท่ีนํามาใช้
ในพิธีกรรมทางศาสนา จดัทําแผนการสอนโดยบูรณาการเนือ้หาสาระเก่ียวกบัคณุธรรมจริยธรรม
และทุนทางวฒันธรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในหลกัสตูรการเรียนการสอนด้านวิชาการแก่นกัเรียนทุก
ระดบัชัน้ในโรงเรียน รับนกัเรียนคาทอลิกเข้าศกึษาและบคุลากรคาทอลิกเข้ามาทํางานในโรงเรียน  
ซึ่งบุคลากรคาทอลิกทุกคนต้องได้รับการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัศาสนาคริสต์เพ่ือสืบทอดความ
เช่ือและร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเสมอ (คณะภคินีพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ, 2554: 
70-76; อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553; ท่ีปรึกษามหาธิการิณี, 2553; ผู้ อํานวยการโรงเรียน, 2553; 
ครูหวัหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล, 2553) 
 บคุลากรทุกคนได้รับการอบรมคณุธรรมจริยธรรม โดยผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายจิตตา ภิ
บาลอบรมหน้าเสาธง ฝึกให้นกัเรียนนัง่สมาธิก่อนเข้าห้องเรียน อบรมความรู้เก่ียวกบัศาสนาคริสต์ 
ประวตัิของโรงเรียน ชีวประวตัิบุคคลสําคญั และอธิบายความหมายของทุนทางวฒันธรรมเสมอ 
นอกจากนี ้ทางโรงเรียนได้จดัให้มีคาบโฮมรูม 1 ชัว่โมงช่วงเช้าเพ่ือครูได้อบรมคณุธรรมจริยธรรม
แก่นักเรียน ส่วนนักเรียนคาทอลิกแยกไปเรียนคําสอนเก่ียวกับหลกัธรรมของศาสนาคริสต์ (ครู
หวัหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล, 2553; นกัเรียนกลุม่ท่ี 1, 2553; นกัเรียนกลุม่ท่ี 2, 2553; พ่ีเลีย้งระดบั
อนุบาล, 2553) ส่วนบุคลากรท่ีพักในโรงเรียน ผู้บริหารอบรมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้
เก่ียวกับทุนทางวฒันธรรมของโรงเรียนในช่วงเวลาค่ําบางครัง้บางคราวโดยนําเสนอประเด็นท่ี
น่าสนใจ เข้าใจง่ายและสามารถนําไปปฏิบตัิได้จริงในชีวิตประจําวนั (พ่ีเลีย้งระดบัอนบุาล, 2553; 
พนกังานขายอาหาร, 2553)       
 2)  การจดักิจกรรมในโรงเรียน ผู้บริหารเผยแพร่ทนุทางวฒันธรรมโดยจดัให้บคุลากรทํา
กิจกรรมหลากหลายร่วมกัน ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ บริหารและการศึกษาเอกสารของ
โรงเรียนพบว่า ผู้บริหารเผยแพร่ทุนทางวฒันธรรมผ่านทางจดักิจกรรมท่ีจดัขึน้ในโรงเรียนโดยถือ
เป็นโอกาสท่ีใช้ในการสอดแทรกความรู้เนือ้หาสาระตัง้แตป่ระวตัิความเป็นมาของโรงเรียน ประวตัิ
บคุคลสําคญัของโรงเรียน ความรู้และความหมายเก่ียวกบัทนุทางวฒันธรรม ผู้บริหารเปิดโอกาสให้
บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนทุกครัง้ ตามตําแหน่งหน้าท่ี ตัง้แต่ขัน้ตอนการ
เตรียมงานจนถึงขัน้ตอนหลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรม สว่นกิจกรรมของโรงเรียนท่ีมีการจดัขึน้สามารถ
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แบ่งได้เป็น กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมสร้าง
ความสมัพนัธ์กบับคุลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัโรงเรียน ดงันี ้ 
  ก  กิจกรรมด้านวิชาการ  ผู้บริหารสนบัสนุนให้มีการจดักิจกรรมด้านวิชาการใน
โรงเรียนซึ่งสะท้อนถึงการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถเป็นเลิศด้านวิชาการและ
ฝึกฝนทกัษะความสามารถจนเป็นผู้ เช่ียวชาญ 
  ข  กิจกรรมทางศาสนา ผู้บริหารสนบัสนนุให้บคุลากรทกุคนได้เรียนรู้จกัและร่วม
พิธีกรรมทางศาสนาในโอกาสสําคญั เน่ืองจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีดําเนินการโดยผู้บริหารซึ่ง
เป็นภคินีและเป็นโรงเรียนคาทอลิกจึงมีการจัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในโอกาสสําคญัของ
โรงเรียน เช่น วันเปิดปีการศึกษา วันสมโภชพระหฤทัยองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน อย่างไรก็ตาม 
ผู้บริหารได้สนบัสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสร่วมพิธีกรรมของศาสนาอ่ืนและจดัให้มีการเรียนการ
สอนเก่ียวกับหลักความเช่ือตามศาสนาในโรงเรียนทัง้คริสต์ พุทธและอิสลามในโรงเรียน เพ่ือ
บุคลากรจะได้มีโอกาสใช้ชีวิตตามความเช่ือทางศาสนาท่ีนับถือ อีกทัง้แลกเปล่ียนความรู้ทาง
ศาสนากบัเพ่ือนตา่งความเช่ือในโรงเรียน 
  ค  กิจกรรมจิตอาสา ผู้บริหารส่งเสริมและพยายามปลูกฝังให้บุคลากรท่ีอยู่ใน
โรงเรียนทกุระดบัเป็นบคุคลเพ่ือผู้ อ่ืน รู้จกัเสียสละตนเองเพ่ือช่วยเหลือสว่นรวม (ท่ีปรึกษามหาธิกา
ริณี, 2553; อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553) เช่น การจดักิจกรรมเย่ียมเยียนผู้คมุขงั ผู้พิการ เด็ก
กําพร้า ผู้สงูอายุ คนยากจน หรือกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ช่วยอนุรักษ์และพฒันา
สิง่แวดล้อม อดออมเพ่ือแบง่ปันแก่ผู้ขาดแคลน 
  ง  กิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลากรทุกระดบั ผู้บริหารสนับสนุนให้
บคุลากรได้มีโอกาสใช้ชีวิต ทํางาน สงัสรรค์ หรือทศันศกึษาร่วมกนั ผ่านทางการจดักิจกรรมกีฬาสี
ของโรงเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมพักผ่อนประจําปีของบุคลากรท่ีทํางานในโรงเรียน 
กิจกรรมสงัสรรค์โอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ กิจกรรมพ่ีช่วยดแูลน้องซึง่เม่ือมีสมาชิกใหม่เข้ามาใน
โรงเรียนจะมีพ่ีเลีย้งคอยดแูลให้คําปรึกษาเก่ียวกบัข้อมลูของโรงเรียนและแนวทางการปฏิบตัิตวั
เม่ืออยู่ในโรงเรียน นอกจากนีย้ังมีการจัดกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ครูเก่า 
ผู้ ปกครอง ผ่านทางการประชุมท่ีจัดขึน้เป็นประจําของกลุ่ม กิจกรรมคืนสู่เหย้า การพบปะ
ผู้ปกครองช่วงต้นปีการศกึษาและกิจกรรมสงัสรรค์ เป็นต้น 
 3)  การประชุมและสมัมนา ผู้บริหารเผยแพร่ทุนทางวฒันธรรมของโรงเรียนผ่านทางการ
ประชุมและสมัมนาบุคลากรระดบัต่างๆ ในโรงเรียน ทัง้นี ้ผู้ อํานวยการโรงเรียน (2553) กล่าวถึง
การประชุมบุคลากรเป็นโอกาสท่ีผู้บริหารได้สอดแทรกเนือ้หาสาระเก่ียวกบัทุนทางวฒันธรรมใน
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ประเด็นท่ีเก่ียวกับทุนท่ีมีอยู่ในตวัตน อธิบายความหมายของปรัชญาและคําขวญั แนวทางการ
ปฏิบตัตินตามปรัชญาและคําขวญัซึง่เป็นคา่นิยมหลกัในการปฏิบตัร่ิวมกนัของบคุลากรในโรงเรียน 
ยํา้เตือนระเบียบปฏิบตัิด้านตา่งๆ อีกทัง้การอธิบายเน้นยํา้ถึงความเป็นมาของกิจกรรมสําคญัของ
โรงเรียน เช่นวนัสมโภชพระหฤทยั วนัครบรอบวนัมรณะของผู้ ก่อตัง้คณะภคินีพระหฤทยัฯและผู้
ก่อตัง้โรงเรียน ส่วนทนุท่ีอยู่ในวตัถเุน้นในการอธิบายความหมายของตราของโรงเรียนท่ีปรากฏใน
ตวัอกัษร H และทนุท่ีอยู่ในรูปสถาบนัเน้นการให้บคุลากรระดบัตา่งๆ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบั
โรงเรียนเข้ามามีสว่นร่วมในการประชมุของโรงเรียนเพ่ือได้รับฟังความคิดเห็นและความต้องการท่ี
หลากหลาย และให้โอกาสบคุลากรทกุระดบัเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ดงัจะเห็นได้
จากการพดูถึงตารางการประชุมของแต่ละวนัในหนึ่งสปัดาห์ของผู้ อํานวยการโรงเรียน (2553) ท่ี
ต้องเข้าร่วมประชมุกบับคุลากร 
 

 “ซิสเตอร์มีประชุมทุกวันช่วงบ่าย เช่น วันจันทร์กลุ่มงานวิชาการ วัน
องัคารประชุมคณะกรรมการซิสเตอร์ วนัพุธประชุมคณะกรรมการครู วนัพฤหัส
ประชมุกลุม่งานพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน เป็นกลุม่งานของสมเด็จพระเทพฯ วนั
ศกุร์มีประชมุครูทัง้หมด ... แล้วมีการประชมุเด็ก ปกติซิสเตอร์จะลงประชมุเดือน
ละครัง้ ... สว่นใหญ่แล้วเสาร์อาทิตย์ก็มีประชมุ ในสว่นของกรรมการสมาคมเดือน
ละครัง้ในวนัอาทิตย์ กรรมการเครือขา่ยและผู้ปกครองเดือนละครัง้ในวนัเสาร์” 

 

 ส่วนในการสมัมนาบุคลากรในโรงเรียน ผู้ อํานวยการโรงเรียน (2553) ท่ีปรึกษามหาธิกา
ริณี (2553) และอดีตผู้บริหารโรงเรียน (2553) กลา่ววา่ได้มีการจดัขึน้เป็นประจํา โดยมีการกําหนด
หัวข้อประเด็นการสัมมนาท่ีครอบคลุมทัง้การให้ความรู้เร่ืองทุนทางวัฒนธรรมแก่บุคลากรใน
โรงเรียนซึ่งในช่วงปีท่ีผ่านมา ผู้บริหารพยายามเน้นในเร่ืองของการให้ความรู้เก่ียวกับเร่ืองอัต
ลกัษณ์โรงเรียนคาทอลิกและเอกลกัษณ์ของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์แก่บุคลากรทุกระดบั 
เน้นการอธิบายความหมาของปรัชญาและคําขวัญของโรงเรียน รวมถึงความหมายของตรา
สญัลกัษณ์ของโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยฯ ซึ่งปรากฏในตวัอกัษร H เพ่ือให้เกิดการ
นําไปปฏิบตัใินรูปแบบโครงการและกิจกรรมท่ีเห็นได้เป็นรูปธรรมในโรงเรียน 
 นอกจากท่ีจะเน้นให้ความรู้แก่บคุลากรในเร่ืองทนุทางวฒันธรรมผ่านทางการประชมุและ
สมัมนาแล้ว ผู้บริหารยงัได้สนบัสนนุให้มีการจดัสมัมนาท่ีเก่ียวข้องกบัด้านวิชาการและการสง่เสริม



 123  

พฒันาทักษะความสามารถแก่บุคลากร รวมถึง การจัดสมัมนาเพ่ือสร้างความสมัพันธ์ระหว่าง
บคุลากรระดบัตา่งๆ ในโรงเรียนด้วย (ท่ีปรึกษามหาธิการิณี, 2553; ผู้ อํานวยการโรงเรียน, 2553; 
อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553) 
 4)  การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนเน้นตอบสนองความต้องการใช้
สถานท่ีเพ่ือการศึกษา สร้างบรรยากาศให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ทัง้ในด้านวิชาการและคณุธรรม และ
แสดงเอกลักษณ์ถึงการเป็นโรงเรียนคาทอลิก ผู้ บริหารพัฒนาอาคารสถานท่ีและตกแต่ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนสม่ําเสมอ ในเบือ้งต้นผู้บริหารจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพเน้นถึงการตอบสนองความต้องการใช้งานด้านการศกึษาและการแสดงตวัว่าเป็นโรงเรียน
คาทอลิก ต่อมาเม่ือได้มีการก่อสร้างอาคารหนึ่งศตวรรษพระหฤทยัฯ ผู้บริหารจดัสภาพแวดล้อม
ทางภายภาพของโรงเรียนโดยเร่ิมมีการนําเสนอเอกลักษณ์ของการเป็นโรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์มากขึน้ ตัง้แต่การออกแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีมีการเช่ือมโยงกบัแบบตึกอารามพระ
หฤทยัในสว่นของหอระฆงั การตกแตง่อาคารเรียนและตัง้ช่ือห้องประกอบการเรียนการสอนโดยใช้
ช่ือบุคคลสําคัญในศาสนาคริสต์และบุคคลสําคัญของโรงเรียน การจัดตัง้จุดแสดงภาพบุคคล
สําคญัของโรงเรียนและภาพโรงเรียนในอดีต อีกทัง้จดุแสดงรางวลัและความภาคภมูิใจท่ีโรงเรียน
ได้รับ เพ่ือให้บคุลากรได้ศกึษาเร่ืองราวเก่ียวกบัโรงเรียน เรียนรู้ถึงความเช่ือในศาสนาท่ีแตกตา่งกนั
ในสังคมโรงเรียน อีกทัง้สนับสนุนให้ศาสนิกชนในโรงเรียนสามารถประกอบศาสนกิจภายใน
โรงเรียนตามโอกาสต่างๆ ได้ ในขณะเดียวกัน บุคลากรในโรงเรียนจะได้มีแหล่งการเรียนรู้ด้าน
วิชาการท่ีทนัสมยัและสะดวกสบาย (อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553; ผู้ อํานวยการโรงเรียน, 2553)   
 ข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกตและการสมัภาษณ์บคุลากรในโรงเรียนบางส่วน พบว่า ผู้บริหาร
จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนเอือ้ตอ่การเรียนรู้ทัง้ในด้านวิชาการและคณุธรรม  และ
อปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั บคุลากรในโรงเรียนสามารถพบเห็นส่ือการเรียนรู้และ
เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้หลายจุดในโรงเรียน อาทิ ห้องสมดุ กําแพงบริเวณทางเข้าโรงเรียน บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ มุมการเรียนรู้ตามรายวิชาต่างๆ รูปปัน้และรูปภาพท่ีบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับ
ศาสนาคริสต์และเร่ืองราวเก่ียวกบัโรงเรียน นอกจากนี ้ภายในโรงเรียนยงัประกอบไปด้วย โบสถ์ 
ห้องประกอบศาสนกิจศาสนาพุทธและอิสลาม สุสาน ซึ่งแสดงถึงการท่ีผู้ บริหารเปิดโอกาสให้     
ศาสนิกชนอ่ืนสามารถทําศาสนกิจตามความเช่ือท่ีนบัถือได้ ไมไ่ด้เน้นแตค่ริสตชนเท่านัน้ 
 การจดัสภาพแวดล้อมของโรงเรียนท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ด้านวิชาการและคณุธรรมถือเป็น
หลกัประกนัของผู้ ท่ีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนมัน่ใจว่า เม่ือเข้ามาอยู่ในโรงเรียน นกัเรียนจะ
ได้รับการอบรมทัง้ในด้านวิชาการและในด้านคณุธรรมท่ีมีคณุภาพ บุคลากรท่ีอยู่ในโรงเรียนทุก



 124  

ระดบัได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อํานวยต่อการประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและจริยธรรม เพราะ
รูปภาพหรือรูปปัน้ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราวทางศาสนาและสถานท่ีประกอบศาสนกิจ จะเป็นสิ่งท่ีคอยยํา้
เตือนให้บคุลากรทําสิง่ท่ีถกูต้องดีงามในโรงเรียน ดงัคําให้สมัภาษณ์ของบคุลากรเหลา่นี ้
  

 “... ก็โอเคในแง่ท่ีว่า เราเห็นเด็กเขาให้ความเคารพ เด็กเขาจะซือ้
พวงมาลัยมาไหว้ ครูก็ซือ้พวงมาลัยมาไหว้ด้วย เขาถูกซึมซับด้วยบรรยากาศ  
และด้วยกิจกรรมท่ีเราจดัให้ ...” (ครูหวัหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล, 2553) 
 

 “... ไม่รู้สึกอะไรนะ บางทีถ้ามีติดให้เด็กเห็นได้น่ีก็จะดี เพราะเด็กมนัจะ
จํา ความเคยชิน เห็นว่าเออรูปนีเ้คยเห็น อีกอย่างท่ีน่ียงัเปิดกว้าง อิสลามมาน่ีได้ 
พระมาเทศน์ได้ ...” (ครูสอนวิชาลกูเสือ-เนตรนารีและพลศกึษา, 2553) 
 

 “... โอเค พอดีเลย เพราะว่าบางทีเราอยากจะขอพร อยากจะทําอย่างไร 
เราก็ไปไหว้แม่พระ พระเยซู ไปขอพรตรงจดุๆ นัน้ได้เลย คือเราไม่ต้องไปหาว่าอยู่
ตรงไหน คือมองเห็นแล้วเราก็เข้าไปขอพร ไปไหว้ได้เลย บางทีเราทํางานแล้ว
กลุ้มใจ ทํางานไม่ดีเราก็เข้าไปขอสิ่งนัน้ให้มนัดี อย่าให้มนัมีแต่สิ่งท่ีไม่ดีกลบัคืน
มา เดินไปมุมนัน้ได้เลย ... จะเดินไปตรงแม่พระหน้าตึกอนุบาลเป็นส่วนมาก 
เพราะวา่ตอนเช้าก็ต้องเดนิไปอยูแ่ล้ว ต้องผา่นทกุเช้า แล้วก็จะขอทกุเช้าด้วย แล้ว
ก็เดินผ่านพระเยซูก็จะไหว้ทกุเช้า แล้วก็ขอทกุเช้าด้วย ...” (พ่ีเลีย้งระดบัอนบุาล, 
2553) 
 

 “... ชีวิตพ่ีน่ีผูกพนัอยู่ทัง้หมดส่ีศาสนา เต่ียพ่ีเป็นคนจีนมาจากเมืองจีน 
ก๋งพ่ีไหว้เจ้า แมพ่ี่เป็นคนพทุธ ตอนเดก็ๆ พ่ีเรียนในโรงเรียนอิสลาม อยูแ่ถววดัปรก 
เขามีสวดอะไรกนัพ่ีก็ต้องสวด ตรงนีพ่ี้เคยชินมาตัง้แต่เด็กแล้วไง แล้วพอพ่ีเข้ามา
ทํางานในโรงเรียนพ่ีผกูพนัศาสนาคริสต์อีก ส่ีศาสนาเข้ามาผกูพนัในชีวิตพ่ี พ่ีเลย
ไม่รู้สึกอะไร ดีซะอีก คือเหมือนมนับงัคบัเราอยู่ในตวัแล้วว่า อยู่ตรงนีพ่ี้เจอสิ่งท่ี
ถกูต้อง เจอแตส่ิง่ท่ีดีงาม ...” (เลขานกุารสมาคมศษิย์เก่า, 2553) 
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 “... อะไรก็ตามท่ีตดิแล้วสามารถทําให้คนเตือนใจทกุคนได้ เป็นสิ่งสําคญั 
ตอนก่อนก็ยงัไม่มีรูปปัน้ทางศาสนาตามจดุต่างๆ เหลา่นี ้แตห้่องเด็กจะมีทกุห้อง 
ครูว่าสิ่งนัน้เป็นเอกลกัษณ์ท่ีควรปฏิบตัิ สมควรมี ทุกคนท่ีอยู่ในโรงเรียนไม่ว่าจะ
นบัถือศาสนาอะไรสมควรมี เพราะศาสนาทกุศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีหมด ซึง่
ก็ทําให้รู้ว่าอย่างน้อยเข้ามาในโรงเรียนนีแ้ล้ว แต่อย่างน้อยพอเข้ามาแล้วเป็น
สญัลกัษณ์ว่าทําชั่วไม่ได้ จําเป็นท่ีทุกห้องควรมี เด็กเองก็โอเค เพราะพอถึงวัน
สอบเด็กจะไหว้มาก เวลาเด็กมีปัญหาเข้ามาปรึกษาครูก็จะสอดแทรกหลกัธรรม
ลงไปบ้าง ...” (ครูหวัหน้าฝ่ายวิชาการ, 2553) 

 

 นอกจากนี  ้การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียนเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้ มาเยือน
โรงเรียนประทบัใจและเป็นปัจจยัส่วนหนึ่งในการตดัสินใจของผู้ปกครองท่ีจะส่งบุตรหลานเข้ามา
ศกึษาในโรงเรียนด้วย (นกัเรียนกลุม่ท่ี 1, 2553; นกัเรียนกลุม่ท่ี 2, 2553; เลขานกุารสมาคมศิษย์
เก่า, 2553) 
 5)  การผลิตวัตถุสิ่งของท่ีมีความหมายส่ือถึงทุนทางวัฒนธรรมของโรงเรียน ผู้บริหาร
เผยแพร่ทุนทางวฒันธรรมผ่านทางวตัถสุิ่งของท่ีผลิตขึน้เพ่ือใช้ภายในโรงเรียนหรือผลิตขึน้เพ่ือใช้
ในโอกาสพิเศษของโรงเรียน เช่น เคร่ืองแตง่กาย กระเป๋า เข็มขดั เข็มนกัเรียน สมดุ ปากกา แผงกัน้
รถยนต์ แผงกัน้ต้นไม้ ประตโูรงเรียน นํา้ด่ืม เข็มท่ีระลึก ถ้วยรางวลั ฯลฯ ซึ่งจากการสงัเกตพบว่า 
วตัถสุิง่ของท่ีมีการผลติขึน้ใช้ในโรงเรียนสว่นมากประทบัตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียน เขียนปรัชญา
และคําขวญั ตกแต่งด้วยสีประจําโรงเรียน ใช้ต้นไม้ประจําโรงเรียนเป็นช่ือตราสินค้าในโรงเรียน  
หรือเขียนคําหรือวลีท่ีแสดงถึงการจดัทําขึน้ในโอกาสพิเศษของโรงเรียน เป็นต้น 
 ผู้บริหารนําวตัถสุิง่ของท่ีผลติขึน้ไปเผยแพร่ให้บคุลากรรับรู้และสง่เสริมให้ใช้ร่วมกนัซึง่เป็น
สิ่งยํา้เตือนให้บุคลากรระลึกถึงความหมายและปฏิบตัิตามทุนท่ีอยู่ในตวัตนของโรงเรียน (อดีต
ผู้บริหารโรงเรียน, 2553) ให้บคุลากรตระหนกัถึงการเป็นสมาชิกในโรงเรียน (ผู้ อํานวยการโรงเรียน, 
2553; อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553) และให้บคุคลภายนอกรับรู้เอกลกัษณ์ของโรงเรียนท่ีสามารถ
มองเห็นได้ (อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553)  
 6)  การนําโรงเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพ ประกวดและแข่งขนัชิงรางวลั ผู้บริหาร
สนบัสนนุให้โรงเรียนเข้ารับการประเมินคณุภาพการจดัการศกึษาและการประกวดแข่งขนัชิงรางวลั
จากหน่วยงานนอกโรงเรียนเสมอ ผลการประเมินคณุภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนและผล
การประกวดแขง่ขนัชิงรางวลัท่ีบคุลากรของโรงเรียนได้รับจะเป็นสิง่ท่ียืนยนัคณุภาพการดําเนินงาน
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ของโรงเรียน ทําให้โรงเรียนได้รับการยอมรับจากสงัคมและเป็นท่ีรู้จกัแก่สาธารณชน ผลงานและ
รางวลัท่ีได้รับจากการประเมินคณุภาพ การประกวดและแข่งขนัชิงรางวลัได้ถูกนําไปเผยแพร่ให้
บคุลากรได้รับรู้จากการจดัแสดงในโรงเรียน อีกทัง้ได้นําไปยํา้เตือนให้บุคลากรตระหนกัถึงคณุค่า
ด้วยการกําหนดเป็นนโยบายเพ่ือสืบทอดกิจกรรมท่ีได้ทําในช่วงเตรียมตวัรับการประเมินหรือเข้าชิง
รางวลั และเพ่ือเป็นการรักษาระดบัมาตรฐานการดําเนินงานของโรงเรียน 
 อดีตผู้บริหารโรงเรียน (2553) ท่ีปรึกษามหาธิการิณี (2553) ผู้ อํานวยการโรงเรียน (2553) 
และครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (2553) กล่าวถึงการประเมินคุณภาพ การประกวดและแข่งขันชิง
รางวลัของโรงเรียนวา่ ผู้บริหารได้ผลกัดนัให้โรงเรียนได้รับการประเมินคณุภาพและประกวดแขง่ขนั
ชิงรางวลัอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือสร้างมาตรฐานการดําเนินกิจการโรงเรียนตามข้อบงัคบัด้านการศกึษา 
ผลการประเมินคุณภาพและรางวัลท่ีโรงเรียนได้รับ จะนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้
ก้าวหน้า มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัแก่บคุคลภายนอกและได้รับการยอมรับจากสงัคม อีกทัง้มีผลในการ
ดงึดดูให้ผู้ปกครองส่งบตุรหลานเข้ามาศกึษาเพราะมีความวางใจในการจดัการศกึษาของโรงเรียน 
โดยผู้บริหารในอดีตได้ดําเนินการให้โรงเรียนผ่านการประเมินและได้รับรางวลัท่ีเป็นท่ียอมรับจาก
สาธารณชนหลายรายการ อาทิ การรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล การได้รับรางวลั
โรงเรียนพระราชทาน การประกวดแข่งขนัชิงรางวลัพระราชทานจากพระมหากษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์ อีกทัง้การได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก   
 นอกจากนี ้ผู้บริหารยงัได้สนบัสนนุสง่เสริมบคุลากรท่ีมีทกัษะความสามารถด้านตา่งๆ เข้า
ประกวดแข่งขนัชิงรางวลัจากหน่วยงานอ่ืนนอกโรงเรียนเพ่ือสร้างช่ือเสียงแก่โรงเรียนและเผยแพร่
โรงเรียนให้เป็นท่ีรู้จกัแก่บคุคลภายนอก อาทิ นกัเรียนท่ีมีความสามารถด้านกีฬาและถ่ายรูปได้รับ
การสนบัสนุนให้มีโอกาสไปประกวดแข่งขนัชิงรางวลันอกโรงเรียน (ครูสอนวิชาลกูเสือ-เนตรนารี
และพลศกึษา, 2553; นกัเรียนกลุม่ท่ี 2, 2553) 
 การได้รับการประเมินและรางวัลเหล่านีต้้องมีการเตรียมการหลายขัน้ตอนด้วยความ
ยากลําบาก บรรดาบุคลากรในโรงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วม ทุ่มเทแรงกายและแรงใจจนบรรลผุล
สําเร็จ (ท่ีปรึกษามหาธิการิณี, 2553; ครูสอนวิชาลกูเสือ-เนตรนารีและพลศกึษา, 2553; ครูหวัหน้า
ฝ่ายวิชาการ, 2553) หลงัจากได้รับการรับรองการประเมินคณุภาพและรางวลัตา่งๆ ผู้บริหารจึงได้
ดําเนินการยํา้เตือนแก่บุคลากรให้ระลึกถึงคณุค่าของการได้รับการประเมินคณุภาพและรางวลัท่ี
ได้รับมาเสมอ (อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553) โดยผู้บริหารจดัให้มีการเผยแพร่ผลการประเมิน
คณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรียน ใบรับรองหรือรูปภาพ รายช่ือผู้สร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน 
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รางวลั ถ้วยรางวลั เกียรติบตัร ท่ีได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ซึง่จากการสงัเกตในโรงเรียนพบมีการ
จดัแสดงผลงานของโรงเรียนให้บคุลากรและผู้มาเยือนโรงเรียนรับรู้  สามารถมองเห็นได้ชดัเจนในตู้
จดัแสดงรางวลัท่ีใต้อาคารเรียนสริินเทพและท่ีหน้าหอประชมุใหญ่ ชัน้ 2 ของอาคารหนึ่งศตวรรษฯ  
นอกจากนี ้ มีการตดิตัง้ภาพบคุคลผู้สร้างช่ือเสียงแก่โรงเรียน ป้ายประกาศนียบตัรท่ีบริเวณหน้ารัว้
และทางเข้าโรงเรียน 
 นอกจากนี ้ผู้บริหารได้ยํา้เตือนให้บคุลากรได้เห็นคณุค่าของการได้รับการประเมินผลการ
ดําเนินงานและรางวลัท่ีได้รับจากการประกวดแขง่ขนั โดยกําหนดนโยบายเพ่ือสืบทอดกิจกรรมท่ีได้
ทําในช่วงเตรียมตวัรับการประเมินคณุภาพหรือเข้าชิงรางวลัให้บุคลากรในโรงเรียนนําไปปฏิบตัิ
ตอ่เน่ืองด้วย อดีตผู้บริหารโรงเรียน (2553) อธิบายเพิ่มเติมว่า การกําหนดนโยบาย 4 ประการเป็น
การยํา้เตือนให้บุคลากรเห็นคุณค่าของการได้รับการประเมินคุณภาพและรางวัลท่ีได้รับจาก
หน่วยงานตา่งๆ อีกทัง้เป็นการพยายามรักษาระดบัมาตรฐานการดําเนินกิจการของโรงเรียนตามท่ี
ได้ดําเนินการไปในขัน้ตอนการเตรียมตวัเข้ารับการประเมินและประกวดแขง่ขนั   
 นโยบายเด่น 4 ประการ คือ นโยบายเด่นท่ี 1 การเน้นเร่ืองคณุธรรม เพ่ือรักษาระดบัการ
ดําเนินการด้านการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมให้กบัชาติ ซึง่สืบเน่ืองมาจากโรงเรียนได้รับ
โล่จากพระบรมฯ โอรสาธิราช นโยบายเด่นท่ี 2 การเน้นเร่ืองการรักษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้
บุคลากรในโรงเรียนรักสิ่งแวดล้อมเพราะถ้าเขารักธรรมชาติ เขาก็จะรักคนด้วย สืบเน่ืองจาก
โรงเรียนได้รับรางวัลสวนพฤกษศาสตร์และรางวัลปลูกป่า นโยบายเด่นท่ี 3 การเน้นการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีไทย สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรรักษามารยาทไทยและเอกลักษณ์ไทย 
สืบเน่ืองจากการได้รับรางวลัการประกวดมารยาทไทยและรางวลัสง่เสริมวฒันธรรมไทยด้านตา่งๆ 
และนโยบายเด่นท่ี 4 เน้นการรักษาสขุภาพ บคุลากรต้องรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ ออก
กําลงักาย ห่วงใยสขุภาพ ป้องกนัตวัเองจากโรคภยัไข้เจ็บ สืบเน่ืองจากโรงเรียนได้รับรางวลัเหรียญ
ทองรักษาสขุภาพจากโรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งท่ีสองท่ีได้รับ 
(อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553)  
 เพราะฉะนัน้ นโยบายเด่นเหล่านี ้จึงเป็นการยํา้เตือนว่าโรงเรียนได้มีการดําเนินงานและ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม รักสิ่งแวดล้อม รักความเป็นไทยและรักษาสุขภาพ จนเป็นท่ี
ประจกัษ์ผ่านผลงานและรางวลัท่ีโรงเรียนได้รับจากหน่วยงานต่างๆ เป็นสิ่งยืนยนัถึงคณุภาพการ
ดําเนินงานของโรงเรียน เม่ือได้รับรางวัลจึงต้องมีการปฏิบัติสืบเน่ืองเพ่ือรักษามาตรฐานการ
ดําเนินงาน ผู้ บริหารจึงกําหนดนโยบายเด่นเหล่านีข้ึน้มาเพ่ือผลักดันให้บุคลากรนําไปปฏิบัติ
ตอ่เน่ืองในโรงเรียน (อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553) 
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 7)  การปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่าง ผู้บริหารเน้นการเผยแพร่ทุนทางวฒันธรรมของโรงเรียน 
โดยเร่ิมจากในระดับผู้ บริหารซึ่งถือว่าการเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่บุคลากรเห็นเป็นสิ่งสําคัญ 
(ผู้ อํานวยการโรงเรียน, 2553) จากนัน้ สนบัสนนุให้บุคลากรทุกระดบัในโรงเรียนประพฤติตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีแก่กนัและกนั 
 ทัง้นี ้ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์บคุลากรในโรงเรียน พบว่า แบบอย่างท่ีบคุลากรได้เห็น
จากการประพฤติตนของผู้บริหารเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งท่ีบุคลากรประทบัใจในตวัผู้บริหารและเป็น
แบบอย่างท่ีบุคลากรสามารถนําไปปฏิบตัิตามได้ เช่น แบบอย่างแก่บุคลากรในด้านการมีเมตตา
และให้โอกาสในการทํางาน เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถในการทํางาน และ
ช่วยเหลือบคุลากรในเวลาท่ีประสบปัญหาในชีวิต (เลขานกุารสมาคมศิษย์เก่า, 2553; ครูประจํา
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1/4, 2553; พนกังานขายอาหาร, 2553; เจ้าหน้าท่ีควบคมุระบบไฟฟ้า, 2553) 
เป็นผู้ นําท่ีสามารถดแูลปกป้องบุคลากรในยามท่ีเกิดเหตกุารณ์วิกฤติ มีความรักต่อบุคลากรและ
สถาบนัจากเหตุการณ์คบัขันของโรงเรียน เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้ย่านชุมชนแออดัหลงัโรงเรียน 
(พนกังานขายอาหาร, 2553) และเหตกุารณ์ความไม่สงบจากการชมุนมุทางการเมืองเม่ือปี พ.ศ. 
2553 (เจ้าหน้าท่ีควบคมุระบบไฟฟ้า, 2553; นกัเรียนกลุม่ท่ี 2, 2553) 
 ในขณะเดียวกนั ผู้บริหารได้กระตุ้นเตือนให้บคุลากรในโรงเรียนเผยแพร่ทนุทางวฒันธรรม
ของโรงเรียนโดยการประพฤตตินเป็นแบบอยา่งแก่กนัและกนัด้วย ซึง่บคุลากรบางสว่นได้ปฏิบตัิตน
เป็นตวัอยา่งแก่เพ่ือนในกลุม่ โดยเฉพาะผู้ ท่ีเป็นรุ่นพ่ีหรือผู้อาวโุสในกลุม่ถือเป็นบคุคลท่ีรุ่นน้องหรือ
สมาชิกใหมจ่ะเช่ือฟังในสิง่ท่ีบอก สอนหรือตกัเตือนมากท่ีสดุ ดงันัน้ จึงต้องทําตวัให้เป็นแบบอย่าง
เพ่ือจะได้รับการเคารพและการยอมรับในกลุ่ม ดังจะเห็นได้จากการปฏิบัติตามระเบียบของ
โรงเรียนในเร่ืองการแต่งกาย บุคลากรผู้ เป็นรุ่นพ่ีในกลุ่มหรือผู้ มีประสบการณ์การทํางานนานจะ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่รุ่นน้องหรือสมาชิกใหม่ในโรงเรียน และจะมีบทบาทในการดูแล
สมาชิกในกลุม่ให้ปฏิบตัติามระเบียบการแตง่กายของโรงเรียนซึง่คอ่นข้างเคร่งครัด (ครูหวัหน้าฝ่าย
จิตตาภิบาล, 2553; นกัเรียนกลุม่ท่ี 1, 2553; นกัเรียนกลุม่ท่ี 2, 2553) นอกจากนี ้ในการทํางาน
ร่วมกนัของบคุลากรในโรงเรียน ผู้ ท่ีมีประสบการณ์การทํางานมากจะได้รับการยอมรับเป็นผู้อาวโุส
ซึง่สามารถให้คําปรึกษาแก่สมาชิกใหมห่รือรุ่นน้องเร่ืองการทํางานและเร่ืองการปฏิบตัิตามระเบียบ
ของโรงเรียน (พนกังานขายอาหาร, 2553; พ่ีเลีย้งระดบัอนบุาล, 2553; ครูประจําชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 1/4, 2553; ครูสอนวิชาลกูเสือ-เนตรนารีและพลศกึษา, 2553) 
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 6.1.3  การบริโภค 
 ผลการศกึษาการบริโภคทนุทางวฒันธรรมซึ่งสะท้อนถึงความรู้ความเข้าใจท่ีมีต่อทุนทาง
วฒันธรรมของบคุลากรในโรงเรียน โดยการสมัภาษณ์บคุลากรท่ีทํางานตําแหน่งครู เจ้าหน้าท่ี และ
พ่ีเลีย้ง รวมทัง้สิน้ 8 คน ซึ่งมีอายุการทํางานในโรงเรียนระหว่าง 5-10 ปีจํานวน 4 คน 11-19 ปี 
จํานวน 1 คน และ 20 ปี ขึน้ไป จํานวน 3 คน รวมถึงข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์กลุ่มนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน โดยนักเรียนกลุ่มท่ี 1 มีประสบการณ์
การศึกษาในโรงเรียนตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนถึงปัจจุบนัรวม 15 ปี ในขณะท่ีนักเรียนกลุ่มท่ี 2 มี
ประสบการณ์การศกึษาในโรงเรียนตัง้แตร่ะดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 4 จนถึงปัจจบุนัเป็นเวลา 3 ปี 
 ผลการสมัภาษณ์ บคุลากรโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์มีความรู้และความเข้าใจอีกทัง้ให้
ความสําคญัต่อทุนทางวฒันธรรมของโรงเรียนค่อนข้างแตกต่างจากแนวคิดท่ีผู้บริหารกําหนดไว้ 
โดยในภาพรวมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อทุนท่ีอยู่ในตวัตนและทุนท่ีอยู่ในรูปวตัถคุ่อนข้าง
แตกตา่งกนั ในขณะท่ีบคุลากรสว่นใหญ่รับรู้และให้ความสําคญักบัทนุท่ีอยูใ่นรูปสถาบนัสอดคล้อง
กบัแนวทางท่ีผู้บริหารกําหนดมากท่ีสดุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  1)  ทนุท่ีอยูใ่นตวัตน บคุลากรสว่นใหญ่มีความรู้และความเข้าใจทนุท่ีอยู่ในตวัตน 
สามารถจดจําและนําค่านิยมหลกัตามคําขวญัและปรัชญาของโรงเรียนไปปฏิบตัิได้ อีกทัง้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมสําคัญของโรงเรียนทุกครัง้ ในขณะท่ีบุคลากรบางส่วนมีความเข้าใจและให้
ความสําคญักบักิจกรรมสําคญัของโรงเรียนแตกตา่งจากท่ีผู้บริหารเน้นยํา้ รวมทัง้มีความเข้าใจใน
เนือ้หาสาระของระเบียบปฏิบตัิเร่ืองการประเมินผลการทํางาน การเล่ือนขัน้เล่ือนตําแหน่ง และ
คา่ตอบแทนและสวสัดกิารท่ีแตกตา่งกนั 
  2)  ทนุท่ีอยู่ในวตัถ ุบคุลากรสว่นใหญ่มีความรู้และเข้าใจความหมายของทนุท่ีอยู่
ในวตัถคุอ่นข้างแตกตา่งกนั บคุลากรสว่นใหญ่สามารถจดจําและนําทนุท่ีอยูใ่นรูปวตัถไุปใช้ร่วมกนั
ในโรงเรียนได้แต่มีความรู้เก่ียวกบัความหมายของทนุท่ีอยู่ในวตัถคุ่อนข้างน้อย บคุลากรบางส่วน
ยังสบัสนในความหมายของตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียนเพราะมีความหมายแสดงถึงคุณธรรม
หลายประการ  และมีความเข้าใจเก่ียวกับบุคคลสําคัญของโรงเรียนแตกต่างผู้ ท่ีผู้ บริหารให้
ความสําคญั  
    3)  ทนุท่ีอยูใ่นรูปสถาบนั บคุลากรสว่นใหญ่รับรู้และให้ความสําคญักบัทนุท่ีอยู่ใน
รูปสถาบนัสอดคล้องกบัแนวทางท่ีผู้บริหารกําหนด โดยให้ความสําคญักบัการท่ีโรงเรียนมีความ
ผกูพนักบัสถาบนัพระมหากษัตริย์และหน่วยงานด้านการศกึษา บคุลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทําให้โรงเรียนได้รับรางวลัและการรับรองคุณภาพสอดคล้องกับการ
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ทํางานของผู้บริหารท่ีเน้นการบริหารงานแบบมีสว่นร่วม ในขณะท่ีนกัเรียนและศิษย์เก่ายงัเข้ามามี
สว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนน้อย  
 ผลการศึกษาการบริโภคทุนทางวัฒนธรรมของบุคลากรโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
สามารถแสดงได้ดงัตารางท่ี 6.1 
 

ตารางที่ 6.1  การบริโภคทนุทางวฒันธรรมของบคุลากรโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 

 

ทนุทางวฒันธรรม ความคิดเหน็ของบคุลากร 
ทุนที่อยู่ในตัวตน 
1)  ปรัชญาและคําขวญัของโรงเรียน ผู้บริหารใช้หลกั
คุณธรรมกําหนดเป็นปรัชญาและคําขวัญของ
โรงเรียนเพ่ือเป็นแนวทางสําหรับให้บุคลากรเกิดการ
ปฏิบัติร่วมกันเม่ืออยู่ในโรงเรียน ทัง้นี ้บุคลากรทุก
ระดับต้อง รับ รู้และพยายามนําไปปฏิบัติ  หลัก
คุณธรรมตามปรัชญาของโรงเรียนประกอบไปด้วย 
ซ่ือสตัย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคณุธรรม สว่น
คําขวัญของโรงเรียน ได้แก่ ริเร่ิม รอบรู้ กตัญญ ู
สามคัคี 

1)  ผู้ ให้สมัภาษณ์จดจําปรัชญาและคําขวญัของ
โรงเ รียนได้  และนําไปปฏิบัติโดยท่ีผู้ บ ริหาร
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้บคุลากรเห็นชดัเจน
ในด้านความเมตตา บคุลากรในระดบัครูเป็นกลุม่
ท่ีประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนในด้าน
ความซ่ือสตัย์ ส่วนบุคลากรในระดับนักเรียนให้
ความสําคญักบัปรัชญาของโรงเรียนด้านวิชาเป็น
เลิศและนักเ รียนโรงเ รียนนี มี้ความคิดริเ ร่ิม
สร้างสรรค์ บคุลากรในระดบัเจ้าหน้าท่ีและพ่ีเลีย้ง
ให้ความสําคญักับปรัชญาของโรงเรียนด้านวิชา
เป็นเลิศ บุคลากรในระดับพนักงานมีความอ่อน
น้อมถ่อมตน 

  
2)  กิจกรรมสําคัญของโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมวัน
สมโภชพระหฤทัย จัดขึน้เพ่ือเทิดเกียรติพระหฤทัย
ของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน 
กิจกรรมวนัสถาปนาโรงเรียน เป็นวนัระลกึถึงโรงเรียน
ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
กิจกรรมวนัระลกึถึงวนัมรณะของบาทหลวงปีโอ เป็น
วนัระลกึถึงวนัมรณะของบาทหลวงปีโอ ผู้ ก่อตัง้คณะ
ภคินีพระหฤทยัของพระเยซเูจ้าแหง่กรุงเทพฯ 

2) ผู้ ให้สมัภาษณ์ เข้าใจความหมายกิจกรรมวัน
สําคญัของโรงเรียนแตกต่างกนั ในทกุครัง้ท่ีมีการ
จัดกิจกรรมวันสําคัญจะมีการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาคริสต์ด้วยเสมอ กิจกรรมวันสมโภช
พระหฤทัยซึ่งเป็นกิจกรรมสําคัญของโรงเรียนมี
รูปแบบการจดังานท่ีเปล่ียนแปลงจากอดีตไปบ้าง 
บคุลากรให้ความเคารพและศรัทธาต่อพระหฤทยั
ของพระเยซเูจ้าองค์อปุถมัภ์ของโรงเรียน 
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ตารางที่ 6.1  (ตอ่) 
 

ทนุทางวฒันธรรม ความคิดเหน็ของบคุลากร 
3)  ระเบียบปฏิบติัของโรงเรียน เป็นข้อตกลงเก่ียวกบั
การใช้ชีวิตร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียนในเร่ือง
ต่างๆ เพ่ือให้ทกุคนรับทราบกฎกติกาการอยู่ร่วมกัน
และประพฤติตนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ภารกิจท่ีผู้ บริหารกําหนดไว้ ระเบียบปฏิบัติของ
บุคลากรในโรงเรียนท่ีทุกคนจะต้องรับทราบและ
ปฏิบัติตาม ได้แก่ การคัดเลือกบุคลากร การอบรม
พัฒนา  การตักเตือนและการลงโทษ  การเล่ือน
ตําแหน่ง การประเมินผลการทํางาน คา่ตอบแทนและ
สวสัดิการ การพ้นจากงาน  

3) ผู้ ใ ห้สัมภาษณ์ระดับบุคลากรท่ีทํางานใน
โรงเรียน ส่วนมากเข้ามาทํางานเพราะผู้บริหาร
หรือคนรู้จักแนะนําชักชวน บางคนสมัครเข้า
ทํางานตามระบบคัดเลือกบุคลากร และเป็น
นกัศึกษาฝึกงานก่อนสมคัรเข้าทํางานท่ีโรงเรียน 
ส่วนนักเรียน สมัครเข้าเรียนตามระเบียบการท่ี
กําหนดไว้ เม่ือทกุคนเข้ามาอยู่ร่วมกนัในโรงเรียน 
จะได้รับการอบรมพฒันาหลากหลายหวัข้อตาม
ระดับกลุ่ม รวมถึงอบรมคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ สําหรับการ
ตักเตือนและการลงโทษบุคลากรท่ีทํางานใน
โรงเรียน ขัน้แรกตกัเตือนกนัเองก่อน แบบพ่ีน้อง 
ขัน้สองรับการตักเตือนจากหัวหน้าฝ่าย ขัน้
สดุท้าย ผู้บริหารจะพิจารณาลงโทษผู้กระทําผิด
เป็นรายบคุคล ส่วนนกัเรียน ครูฝ่ายปกครองเป็น
ผู้ดแูลนกัเรียนให้ปฏิบติัตามระเบียบของโรงเรียน 
นักเรียนส่วนใหญ่พยายามปฏิบัติตามระเบียบ 
ค่าตอบแทนและสวสัดิการของบุคลากรท่ีทํางาน
ในโรงเรียนมีความแตกต่างกัน ผู้ ให้สมัภาษณ์ท่ี
ทํางานในโรงเรียนส่วนใหญ่พอใจกับระบบการ
ประ เ มินผลการ ทํ า งาน  ค่ าตอบแทนและ
สวัสดิการท่ีได้รับจากการทํางานท่ีโรงเรียนนี ้
รวมถงึรับรู้ขัน้ตอนและผลตอบแทนท่ีจะได้รับเม่ือ
พ้นจากการทํางาน อย่างไรก็ตาม ผู้ ให้สมัภาษณ์
บางสว่นไม่เข้าใจระเบียบปฏิบติัของโรงเรียนบาง
ด้าน เช่น ผู้ ให้สมัภาษณ์ระดบัพ่ีเลีย้งเข้าใจว่าไม่
สามารถเล่ือนตําแหน่งเป็นครูได้ ผู้ ให้สมัภาษณ์
ระดับพนักงานไม่ เ ข้าใจเ ก่ียวกับระบบการ
ประเมินผลการทํางาน การปรับค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ 
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ตารางที่ 6.1  (ตอ่) 
 

ทนุทางวฒันธรรม ความคิดเหน็ของบคุลากร 
ทุนที่อยู่ในวัตถุ
1)  การตกแต่งอาคารเรียน เน้นแสดงเอกลักษณ์
ความเป็นโรงเรียนคาทอลิก ภายในโรงเรียนกําหนด
ขอบเขตสถานท่ีต่างๆ  เ พ่ือการใช้งานอย่างเป็น
สัดส่วน และปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีอย่าง
ต่อเน่ือง การตกแต่งอาคารเรียนในสมัยแรกเร่ิม 
คํานึงถึงความต้องการใช้ เ พ่ือตอบสนองความ
ต้องการสถานท่ีใช้ในการศึกษาเป็นหลัก ปัจจุบัน 
การตกแต่งอาคารสถานท่ีมีการกําหนดคุณค่าเพ่ือ
แสดงถงึเอกลกัษณ์ของโรงเรียน  

1) ผู้ให้สมัภาษณ์ทกุคนเหน็ด้วยกบัการท่ีโรงเรียน
จัดหรือติดตัง้รูปปัน้ รูปภาพ รูปวาดท่ีเก่ียวกับ
เร่ืองราวของศาสนาคริสต์ เพราะเป็นสิ่งเตือนใจ
ให้ทําแตค่วามดีเม่ืออยู่ในโรงเรียน  และรับรู้ว่าช่ือ
ของอาคารเรียนแต่ละหลงัตัง้ช่ือตามผู้ ท่ีมาทําพิธี
เปิดและตัง้ช่ือตามเหตกุารณ์สําคญัท่ีเกิดขึน้ในปี
ท่ีทําพิธีเปิดอาคารเรียนอย่างเป็นทางการ ส่วน
บุคคลสําคัญ ท่ีผู้ ใ ห้สัมภาษณ์ รู้จัก คือ  อดีต
ผู้บริหารโรงเรียนท่ีประทบัใจหรือเคยร่วมงานด้วย 
และครูผู้ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการทํางานและเอา
ใจใสด่แูลนกัเรียน 

  
2)  การแต่งกายของบุคลากร  แสดงถึงการเป็น
สมาชิกและความเป็นหนึ่ง เ ดียวกันในโรงเ รียน 
รูปแบบการเคร่ืองแต่งกายของบุคลากรแบ่งตาม
ประเภทของตําแหน่ง สีของเคร่ืองแต่งกายเน้นตามสี
ประจําโรงเรียนคือ สีขาว-แดง  

2) ผู้ ให้สมัภาษณ์เห็นว่าเคร่ืองแบบของโรงเรียน
ในปีการศกึษานี ้ทนัสมยักว่าทกุปี เคร่ืองแต่งกาย
ทําให้ไม่เปลืองเสือ้ผ้า เป็นระเบียบเรียบร้อย 
สวยงาม การแต่งกายท่ีโรงเรียนนีมี้ระเบียบ
ข้อบงัคบัเคร่งครัด มีการทําโทษจริงจงั 

  
3)  ตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียน มี 3 รูปแบบ โดยตรา
ประจําโรงเรียน มีความหมายถึงคุณธรรมความรัก
ของพระเยซเูจ้าท่ีมีตอ่มนษุย์ สว่นตราของโรงเรียนใน
เครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซู เ จ้าแห่ง
ก รุ ง เทพฯ  มีความหมายบ่ งบอกถึ งคุณธรรม 
ประกอบด้วย ความรัก ความเมตตา ความซ่ือสัตย์ 
การมีคุณธรรมและจริยธรรม เคารพและยอมรับ
เกียรติและศกัด์ิศรีของกนัและกนั ความสภุาพ ความ
อ่อนหวาน การมีอัธยาศัยไมตรี ความมีนํา้ใจ และ
ความสามคัคี 

3) ผู้ ให้สัมภาษณ์บางคนยังสับสนระหว่างตรา
ของโรงเรียนและตราของโรงเรียนในเครือคณะ
ภคินีพระหฤทยั ในขณะท่ีนกัเรียนกลุม่สองทราบ
รายละเอียดและสามารถอธิบายเร่ืองราวตราของ
โรงเรียนได้ 
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ตารางที่ 6.1  (ตอ่) 
 

ทนุทางวฒันธรรม ความคิดเหน็ของบคุลากร 
4)  สีประจําโรงเรียน คือ สีขาว-แดง เป็นสีของดวง
พระทยัของพระเยซูเจ้า และฉลองพระองค์ ผู้บริหาร
ต้องการสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรมทางศาสนาให้
บุคลากรในโรงเรียนได้ตระหนักถึง ได้แก่ ความรัก 
ความเมตตา การรู้จกัอภยั และความจริงใจ 

4) ผู้ ให้สัมภาษณ์รับรู้ว่าสีประจําโรงเรียนคือสี
ขาว-แดง จากการพบเห็นการตกแต่งด้วยสี
ประจําโรงเรียนหลายแหง่ในโรงเรียน 

  
5)  เพลงประจําโรงเรียน ได้รับการประพนัธ์เนือ้ร้อง
และทํานองเพลง โดย คุณมนัส ปิติสานต์ เนือ้ร้องมี
ความหมายเน้นยํา้ให้บคุลากรเกิดความรักและความ
ภาคภูมิใจสถาบัน เนือ้หาของบทเพลงแฝงไปด้วย
หลักคุณธรรมจริยธรรม อันได้แก่ ความรักในการ
เรียนรู้ ความมีระเบียบวินยั ความสามคัคี การยึดมัน่
ในการกระทําความดี  และความกตัญญูต่อผู้ มี
พระคณุ 

5) ผู้ ให้สมัภาษณ์ทราบว่าเพลงโรงเรียนคือเพลง
มาร์ชพระหฤทยั ในอดีต ต้องร้องเพลงประจํา
โรงเรียนหน้าเสาธงพร้อมกันทุกเช้า ปัจจุบนัร้อง
เพลงประจําโรงเรียนเพียงสปัดาห์ละ 1-2 ครัง้ ใน
วนัองัคารหรือวนัพธุ เพราะแต่ละวนัจะมีกิจกรรม
ตา่งๆ หน้าเสาธงหลากหลายหมนุเวียนกนัไป 

  
6)   ต้นไ ม้ประจําโรง เ รียน  คือ  ต้นการเวก  ส่ือ
ความหมายในด้านคุณธรรม  คือ  ความสุภาพ
อ่อนโยน และความเป็นกลุสตรีไทย การกระทําความ
ดี ความเมตตา มีชีวิตชีวา สดช่ืน ร่าเริง การรักในการ
เรียนรู้ มีความรักในงานท่ีทํา และมีความเสียสละ 

6) ผู้ ให้สัมภาษณ์รับรู้ว่าต้นการเวกเป็นต้นไม้
ประจําโรงเรียน 
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ตารางที่ 6.1  (ตอ่) 
 

ทนุทางวฒันธรรม ความคิดเหน็ของบคุลากร 
ทุนที่อยู่ในรูปสถาบัน 
1)  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัโรงเรียน 
 

1)  ผู้ ให้สัมภาษณ์เห็นว่า หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
กับโรงเรียน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้โรงเรียนดําเนิน
กิจการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในขณะ
ท่ี ผู้ ให้สัมภาษณ์บางส่วนเห็นว่า นักเรียนและ
ศิษย์เก่ายังเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียนน้อย 

  
2)  รางวลัและการรับรองคณุภาพ โรงเรียนพยายาม
ท่ีจะดําเนินเร่ืองประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือสร้างการยอมรับจากสังคม ให้กิจการ
โรงเรียนเป็นมาตรฐาน ตรวจสอบได้ เช่ือถือได้ และ
ได้รับความวางใจจากสงัคม 

2) ผู้ ให้สัมภาษณ์ประทับใจและภาคภูมิใจท่ี
โรงเรียนได้รับเกียรติจากพระบรมวงศานุวงศ์ใน
การเป็นประธานพิธีสําคญัของโรงเรียนหรือได้รับ
รางวลัพระราชทานจากสถาบนัพระมหากษัตริย์ 
อีกทัง้ภมิูใจท่ีโรงเรียนได้รับรางวลัและการรับรอง
คณุภาพจากหน่วยงานด้านการศกึษา   
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 6.1.4  การผลิตซํา้ 
 การผลิตซํา้เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีทําให้ทนุทางวฒันธรรมท่ีถกูผลิตและได้รับการยอมรับจาก
บุคลากรในโรงเรียนสืบทอดและดํารงอยู่ ผลการศึกษาการผลิตซํา้ทุนทางวัฒนธรรม โดย
การศกึษาเอกสารของโรงเรียน การสมัภาษณ์บคุลากรท่ีทํางานในโรงเรียนและการสมัภาษณ์กลุ่ม
นกัเรียน อีกทัง้การสงัเกตพบวา่ บคุลากรในโรงเรียนผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรมโดยวิธีการบนัทกึเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์สองทางมากท่ีสดุ ส่วนวิธีการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ทางเดียวส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตซํา้ทนุท่ีมีอยู่ในตวัตนและทนุท่ีอยู่ในสถาบนั และวิธีการบอกเล่า
สว่นใหญ่ใช้ในการผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นตวัตน สามารถสรุปได้ดงัตารางท่ี 6.2  
 

ตารางที่ 6.2  การผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรม 
 

ทนุทางวฒันธรรม 
การผลิตซํา้ 

การบอกเลา่ ลายลกัษณ์อกัษร 
ส่ืออิเลกทรอนิกส์ 

ทางเดียว สองทาง 
1)  ทนุท่ีอยูใ่นตวัตน     

      ปรัชญาและคําขวญัของโรงเรียน       

      กิจกรรมสําคญัของโรงเรียน       

      ระเบียบปฏิบติัของโรงเรียน       

2)  ทนุท่ีอยูใ่นวตัถ ุ     
      การตกแตง่อาคารเรียน       

      การแตง่กายของบคุลากร     

      ตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียน       

      สีประจําโรงเรียน       

      เพลงประจําโรงเรียน       

      ต้นไม้ประจําโรงเรียน       

3)  ทนุท่ีอยูใ่นรูปสถาบนั     
      หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัโรงเรียน     

      รางวลัและการรับรองคณุภาพ     
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 จากตารางท่ี  6.2 แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีการผลิตซํา้ทุนทางวัฒนธรรมอย่างเป็น
ทางการโดยการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรและการผลิตซํา้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์
และเครือข่ายสงัคมออนไลน์มากท่ีสดุ รองลงมาคือ วิทยกุระจายเสียง การผลิตอลับัม้เพลงบนัทึก
ในเทปคาสเซ็ทท์หรือซีดี และการเผยแพร่ข่าวของโรงเรียนทางโทรทศัน์ ส่วนวิธีการบอกเล่ามกัใช้
ในการผลิตซํา้ทุนทางวัฒนธรรมอย่างไม่เป็นทางการ โดยสามารถอธิบายการผลิตซํา้ทุนทาง
วฒันธรรมของบคุลากรโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ได้ดงันี ้
 1)  ลายลกัษณ์อกัษร บคุลากรในโรงเรียนใช้วิธีการบนัทึกลายลกัษณ์อกัษรในการผลิตซํา้
ทนุทางวฒันธรรมโดยการจดัพิมพ์หนงัสือ วารสารและจลุสาร รูปภาพ บอร์ดประชาสมัพนัธ์ และ
ข้อความหรือภาพวาดท่ีกําแพงโรงเรียน ดงันี ้
  (1)  หนงัสือ บคุลากรในโรงเรียนใช้หนงัสืออนสุรณ์และหนงัสือคูมื่อบคุลากรเป็น
ส่ือในการนําเสนอทุนทางวฒันธรรมของโรงเรียน โดยอดีตผู้บริหารโรงเรียน (2553) กล่าวถึงการ
จดัพิมพ์หนงัสืออนสุรณ์ในโอกาสพิเศษของโรงเรียนว่า เพ่ือเป็นท่ีระลกึและเพ่ือบนัทึกประวตัิของ
โรงเรียน บคุคลสําคญั ทําเนียบผู้บริหาร รวมถึงเกร็ดความรู้ประวตัิศาสตร์ของโรงเรียนไว้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรสําหรับผู้สนใจสามารถค้นคว้าข้อมลูของโรงเรียนอย่างเป็นทางการและนําไปใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงได้ ท่ีผ่านมาโรงเรียนจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ในโอกาสพิเศษ เช่น หนังสือ The 
Cross ซึ่งจัดทําขึน้ในงานประจําปีของโรงเรียนเพ่ือหาทุนสําหรับสร้างอาคารเรียนหลังแรก 
(โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, 2496: คํานํา) อนสุรณ์ท่ีระลกึหิรัญสมโภชในงานฉลองครบรอบ 25 
ปี อารามพระหฤทยั ณ กรุงเทพฯ (อนัตวัแนต และคณะ, 2499) อนสุรณ์เน่ืองในวโรกาสเปิดอาคาร
สิรินเทพโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 16 พฤศจิกายน 2531 (โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์, 
2531) และอนสุรณ์ฉลอง ๖๐ ปี โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ (สมพิศ กตญัญ ูและคณะ, 2540) 
 นอกจากนี ้คณะครู นกัเรียน เจ้าหน้าท่ี พ่ีเลีย้งและพนกังานใช้คูมื่อบคุลากร (โรงเรียนพระ
หฤทยัคอนแวนต์, ม.ป.ป.ก, ม.ป.ป.ข, 2535, 2541, 2545) สําหรับศกึษาข้อมลูทนุทางวฒันธรรม
และเรียนรู้แนวทางการปฏิบตัตินเม่ืออยูใ่นโรงเรียน ซึง่หนงัสือคูมื่อบคุลากรประกอบไปด้วยเนือ้หา
ท่ีให้รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิของโรงเรียน ปรัชญาและคําขวญั ตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียน สี
ประจําโรงเรียน เพลงประจําโรงเรียนและต้นไม้ประจําโรงเรียน รวมถึงระเบียบปฏิบตัิของโรงเรียน
ด้านตา่งๆ 
  (2)  วารสารและจลุสาร โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์จดัทําวารสารและจลุสาร
เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์โรงเรียนและเป็นส่ือกลางในการตดิตอ่ส่ือสารระหว่างบคุลากร
กลุ่มต่างๆ อาทิ วารสาร “การเวกสาร” ใช้ในการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการ
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ดําเนินงาน วิทยาการความก้าวหน้า ช่ือเสียง เกียรติคณุของโรงเรียน ครู นกัเรียน ผู้ปกครอง ฯลฯ
เพ่ือประสานความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบ้าน โรงเรียน ชมุชน และองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน (อารี
รัตน์ เกตแุก้ว และคณะ, 2550ก: 1) วารสาร  “สายสมัพนัธ์ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ”  เพ่ือ
รายงานผลการดําเนินงานและความก้าวหน้าและใช้เป็นส่ือกลางระหว่างสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง
และครู (อารีรัตน์ เกตแุก้ว และโศภิษฐา วงษ์ประยรู, 2552: 1) จลุสาร  “พระหฤทยัสมัพนัธ์”  เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารระหว่างบ้านและโรงเรียน เน้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ บริหาร ครู 
นกัเรียนและผู้ปกครอง การจดัทําวารสารจลุสารเหล่านี ้ทําให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับรู้ข่าวสาร
ของโรงเรียนตอ่เน่ือง อีกทัง้ช่วยให้บคุลากรได้ตดิตอ่ส่ือสารกนัสะดวก โดยเฉพาะในเวลาท่ีโรงเรียน
จดักิจกรรมตา่งๆ 
  (3)  รูปภาพ ผู้บริหารติดตัง้ภาพถ่ายพัฒนาการของโรงเรียน ภาพถ่ายบุคคล
สําคญัและภาพถ่ายการได้รับรางวลัไว้ตามมมุของโรงเรียนเพ่ือให้บคุลากรได้ศกึษาเร่ืองราวประวตัิ
ความเป็นมาของโรงเรียน บุคคลสําคัญและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจท่ีโรงเรียนได้รับจาก
หน่วยงานต่างๆ ส่วนการติดตัง้รูปภาพพระเยซู พระแม่มารีย์ หรือรูปภาพเก่ียวกับเร่ืองราวของ
บคุคลสําคญัและเหตกุารณ์สําคญัในศาสนาคริสต์เป็นไปเพ่ือแสดงตวัวา่เป็นโรงเรียนคาทอลิกและ
ยํา้เตือนถึงการเน้นในการอบรมวิชาการและคณุธรรม (อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553; ผู้ อํานวยการ
โรงเรียน, 2553) ซึง่บคุลากรในโรงเรียนสามารถศกึษาประวตัิของโรงเรียนและบคุคลสําคญัผ่าน
ทางรูปภาพท่ีติดตัง้อยู่ตามจุดต่างๆ ในโรงเรียน ดงัเช่นนกัเรียนกลุ่มท่ี 2 (2553) ท่ีศกึษาเร่ืองราว
ของโรงเรียนจากรูปภาพทําให้สามารถอธิบายความเป็นมาของโรงเรียนได้ อีกทัง้ยงัมีความสนใจ
อยากเรียนรู้จกัประวตับิคุคลสําคญัอยา่งละเอียดจากภาพท่ีตดิตัง้ในโรงเรียนด้วย 
  (4)  บอร์ดประชาสมัพนัธ์ บคุลากรในโรงเรียนมีสว่นร่วมในการเผยแพร่ข้อมลูทนุ
ทางวฒันธรรมและประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของโรงเรียน ผู้บริหารจดัพืน้ท่ีให้บุคลากรแต่ละระดบั
สามารถนําเสนอสาระความรู้ ผลงานท่ีภาคภูมิใจหรือเผยแพร่ข่าวสารในโรงเรียน ซึ่งจากการ
สงัเกตและการสมัภาษณ์ พบว่า บคุลากรท่ีอยู่ในฝ่ายจิตตาภิบาลได้ทําการเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบั
คณุธรรมจริยธรรม และแนวทางการปฏิบตัิตามค่านิยมหลกัในปรัชญาและคําขวญัของโรงเรียน 
รวมถึงความหมายทุนทางวฒันธรรมอย่างต่อเน่ืองเสมอ (ครูหวัหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล, 2553) ครู
และนกัเรียนได้เข้ามามีสว่นร่วมในการนําเสนอเนือ้หาสาระด้านวิชาการท่ีบอร์ดประชาสมัพนัธ์ของ
โรงเรียนทัง้ในโอกาสสําคญั เช่น วนัตอ่ต้านยาเสพตดิ (นกัเรียนกลุม่ท่ี 2, 2553) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายงาน
ประชาสมัพนัธ์มีหน้าท่ีในการเผยแพร่ข่าวสารและกําหนดการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในแต่ละ
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เดือน บอร์ดประชาสมัพนัธ์ส่วนใหญ่ท่ีพบในโรงเรียนมีการนําเสนอเป็นบทความท่ีมีเนือ้หาการ
นําเสนอท่ีกระชบัและรูปภาพท่ีทกุคนเข้าใจง่าย 
  (5)  ข้อความหรือภาพวาดท่ีกําแพงโรงเรียน บคุลากรในโรงเรียนมีสว่นร่วมในการ
ผลติซํา้ข้อมลูทนุทางวฒันธรรมไว้ท่ีกําแพงโรงเรียนทัง้ลายลกัษณ์อกัษรและภาพวาด โดยจากการ
สงัเกตท่ีกําแพงสามารถพบการนําเสนอเร่ืองราวประวตัิของโรงเรียน บคุคลสําคญั วิสยัทศัน์ พนัธ
กิจ ความหมายของตราสัญลักษณ์ สี และต้นไม้ประจําโรงเรียน แผนผังท่ีตัง้และอาคารเรียน 
รวมถึงการนําเสนอเนือ้หาสาระความรู้ทัง้ในด้านวิชาการและคณุธรรมซึง่บคุลากรสามารถมองเห็น
และเข้าไปศกึษาได้   
 2)  การใช้ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์สองทาง โรงเรียนใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์สองทางในการสื่อสารทัง้
ในและนอกโรงเรียน โดยทางโทรศัพท์และโทรสาร เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) เป็นช่องทางตดิตอ่กบัโรงเรียน ดงันี ้
  (1)  บคุลากรภายในและนอกโรงเรียนสามารถติดตอ่ส่ือสารหรือรับข้อมลูข่าวสาร
กับทางโรงเรียนทางโทรศัพท์ 02-671-9041-4 และโทรสาร 02-671-9045 ซึ่งสามารถสนทนา
โต้ตอบกบัเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนได้ทนัที 
  (2)  บุคลากรภายในและนอกโรงเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลของโรงเรียนทาง
เว็บไซต์ www.shc.ac.th ซึง่นําเสนอสาระสําคญัเก่ียวกบัข้อมลูทนุทางวฒันธรรมและข่าวสารใน
โรงเรียน บคุลากรสามารถเข้าไปตดิตามความเคล่ือนไหวและศกึษาทนุทางวฒันธรรมของโรงเรียน
ได้ตลอดเวลา โดยในเว็บไซต์ของโรงเรียนจะมีข้อมลูตัง้แต่ประวตัิของโรงเรียน ทําเนียบผู้บริหาร 
ข้อมูลของโรงเรียนด้านต่างๆ และมีการเช่ือมโยงไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียนด้วย 
นอกจากนี  ้ยังสามารถเช่ือมโยงไปยังเว็บบล็อกเครือข่ายผู้ ปกครองท่ีได้รวมกลุ่มจัดทําเพ่ือ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการดแูลบุตรหลาน ให้คําปรึกษาเก่ียวกบัเร่ืองการเรียน รวมถึงสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ปกครองนกัเรียนอีกด้วย ข้อมลูท่ีนําเสนอทางเว็บไซต์บคุลากรภายในและ
ภายนอกสามารถติดต่อขอรับข้อมูลในเร่ืองท่ีสนใจหรือรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางการใช้
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ sacredheart@shc.ac.th ได้ตลอดเวลา 
  (3)  บุคลากรภายในและนอกโรงเรียนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) เพ่ือส่ือสารในระดบักลุ่มต่างๆ ตัง้แต่ระดบัผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท่ี พ่ีเลีย้ง พนกังาน 
นักเรียน ผู้ ปกครอง ศิษย์เก่า ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
www.facebook.com พบบคุลากรของโรงเรียนบางสว่นรวมกลุม่จดัตัง้เครือขา่ยออนไลน์ อาทิ การ
จดัตัง้กลุม่  “โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์”,  “Sacred heart Convent School (Thailand)”  ซึง่ใช้
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ในการประชาสมัพนัธ์แจ้งข่าวสารให้บคุลากรในโรงเรียนได้รับทราบ การจดัตัง้กลุม่  “สมาคมศิษย์
เก่าพระหฤทยัคอนแวนต์”  เพ่ือท่ีจะรวบรวมศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจบุนั ครูเก่า ครูปัจจบุนั และผู้สนใจ
ได้รับทราบกิจกรรมท่ีจะจดัขึน้ได้รวดเร็วและทัว่ถึง เป็นส่ือกลางสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่าง
ศษิย์รุ่นพ่ีกบัรุ่นน้อง ระหว่างศิษย์กบัครู อีกทัง้สนบัสนนุสง่เสริมเผยแพร่เกียรติคณุและความเจริญ
ของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ การจดัตัง้กลุม่  “Shc’s PTA”  จดัทําโดยสมาคมผู้ปกครองและ
ครูโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ ใช้สําหรับประชาสมัพนัธ์และติดต่อส่ือสารระหว่างผู้ปกครอง ครู
และนกัเรียน เป็นต้น 
 3)  การใช้ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ทางเดียว บคุลากรในโรงเรียนใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทางเดียวยํา้
เตือนเนือ้หาสาระทนุทางวฒันธรรมโดยใช้วิทยกุระจายเสียงในการเผยแพร่ความรู้และขา่วสารของ
โรงเรียน การจัดทําอลับัม้เพลงของโรงเรียนในรูปแบบเทปคาสเซ็ทท์และซีดีเพ่ือประชาสมัพนัธ์
โรงเรียนและแสดงออกถึงความรักความผกูพนัท่ีมีต่อโรงเรียน อีกทัง้เผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียน
ให้เป็นท่ีรู้จกัแก่สาธารณชนผา่นทางโทรทศัน์บางครัง้บางคราว ดงันี ้
  (1)  วิทยุกระจายเสียง บุคลากรในโรงเรียนใช้วิทยุกระจายเสียงในการเผยแพร่
ความรู้และข่าวสารของโรงเรียน ซึ่งผู้บริหารใช้ในการอบรมบุคลากรหน้าเสาธงเวลาเช้าก่อนเข้า
เรียนในประเดน็ตา่งๆ เช่น การอธิบายเร่ืองราวความหมายของการปฏิบตัิตามคณุธรรมจริยธรรมท่ี
กําหนดในปรัชญาและคําขวญั ให้ความรู้เก่ียวกับบุคคลสําคญั หรือแจ้งข่าวสารถึงบุคลากรใน
โรงเรียนอย่างเป็นทางการ (ผู้ อํานวยการโรงเรียน, 2553) ส่วนนกัเรียนเป็นผู้จดัรายการเสียงตาม
สายในเวลาเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติซึ่งจะนําเสนอเกร็ดความรู้ทัว่ไป ข่าวสารด้านวิชาการ 
โดยเน้นเนือ้หาสาระท่ีเป็นประโยชน์แก่เพ่ือนนกัเรียน (นกัเรียนกลุม่ท่ี 2, 2553)   
  (2)  เทปคาสเซท็ท์และซีดี บคุลากรบางสว่นได้มีสว่นร่วมในการจดัทําอลับัม้เพลง  
“แก้วการเวก”   ซึง่ในอลับัม้เพลงชดุนีป้ระกอบไปด้วยบทเพลงประจําโรงเรียน เพลงคณุธรรมและ
เพลงสร้างสรรค์ท่ีมีเนือ้หาบทเพลงบอกเลา่เร่ืองราวของโรงเรียน ความรักความผกูพนัของบคุลากร
ในโรงเรียน อีกทัง้ยํา้เตือนให้บคุลากรได้คํานึงถึงการปฏิบตัิตามหลกัคณุธรรมจริยธรรมท่ีโรงเรียน
กําหนดตามปรัชญาและคําขวญั ปัจจบุนับทเพลงท่ีถกูจดัทําขึน้ทัง้ในรูปแบบเทปคาสเซ็ทท์และซีดี
ได้ถูกนําไปเปิดให้บุคลากรฟังในกิจกรรมของโรงเรียน อย่างไรก็ตาม นอกจากบทเพลงชุดแก้ว
การเวก โรงเรียนได้เปิดเพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัคณุธรรมจริยธรรมให้บคุลากรฟังเสมอด้วยเช่น บท
เพลง  “ตรงตอ่เวลา”  ท่ีใช้เปิดเป็นสญัญาณให้นกัเรียนเข้าแถวก่อนเข้าห้องเรียนภาคบา่ย (พ่ีเลีย้ง
ระดบัอนบุาล, 2553) 
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  (3)  โทรทัศน์ บุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนสามารถรับรู้ข่าวสารของ
โรงเรียนได้จากการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ซึ่งทําให้โรงเรียนเป็นท่ีรู้จักแก่สาธารณชน ดังท่ีผู้ ให้
สมัภาษณ์บางสว่นกลา่วถึงการท่ีโรงเรียนได้รับเกียรตจิากพระบรมวงศานวุงศ์เสดจ็มาเป็นประธาน
ในพิธีสําคญัของโรงเรียนโอกาสต่างๆ ซึ่งได้รับการเผยแพร่ช่วงข่าวในพระราชสํานัก หรือการท่ี
โรงเรียนได้รับรางวลัชนะเลิศจากการประกวดแข่งขนัภายนอกโรงเรียนแล้วได้รับการเผยแพร่ทาง
โทรทศัน์ เม่ือเพ่ือนหรือบุคคลทางบ้านโทรศพัท์มาบอกกล่าวหรือเล่าให้ฟัง ผู้ ให้สมัภาษณ์รู้สึกมี
ความภาคภูมิใจท่ีทํางานในโรงเรียนนีแ้ละดีใจท่ีบุคคลภายนอกรู้จักโรงเรียนผ่านทางโทรทัศน์  
(พนกังานขายอาหาร, 2553; ครูประจําชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1/4, 2553; ครูสอนวิชาลกูเสือ-เนตร
นารีและพลศกึษา, 2553) 
 4)  การบอกเลา่ บคุลากรสว่นใหญ่ใช้วิธีการบอกเลา่เพ่ือถ่ายทอดทนุทางวฒันธรรมโดย
เร่ืองท่ีบคุลากรบอกเล่าในโรงเรียนมกัเก่ียวกบัการอธิบายแนวคิด ความเช่ือและค่านิยมหลกัของ
โรงเรียน แนวทางการปฏิบัติตัวเม่ืออยู่ในโรงเรียน บุคคลสําคัญ อดีตผู้ บริหารและบุคคลท่ี
ประทบัใจในโรงเรียน อีกทัง้เร่ืองราวเก่ียวกบัประวตัขิองโรงเรียน ดงันี ้
  (1)  แนวคิด ความเช่ือและค่านิยมหลกัของโรงเรียน ซึง่เก่ียวข้องกบัความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกับศาสนาคริสต์ ความเช่ือความศรัทธาเก่ียวกับพระหฤทัยและความหมายของคุณธรรม
จริยธรรมท่ีกําหนดไว้ในปรัชญาและคําขวญั รวมถึงทุนท่ีอยู่ในวตัถขุองโรงเรียน ผู้บริหารเป็นผู้ มี
บทบาทหลกัในการอธิบายแนวคิด ความเช่ือและคา่นิยมหลกัของโรงเรียนแก่บคุลากรแต่ละระดบั
อย่างเป็นทางการในโอกาสท่ีมีการประชุม อบรม สมัมนาหรือการอบรมหน้าเสาธง (ผู้ อํานวยการ
โรงเรียน, 2553; อดีตผู้บริหารโรงเรียน, 2553) อีกทัง้เน้นให้บคุลากรฝ่ายจิตตาภิบาลและบคุลากร
คาทอลิกทุกระดบัในโรงเรียนได้รับการอบรมความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับศาสนาคริสต์ ความเช่ือความ
ศรัทธาเก่ียวกับพระหฤทัยและการปฏิบตัิตามคุณธรรมจริยธรรมตามปรัชญาและคําขวัญของ
โรงเรียนเพ่ือนําความรู้ไปอธิบายให้แก่นกัเรียนหรือเพ่ือนร่วมงาน ดงัเช่นบคุลากรบางสว่นใช้โอกาส
ท่ีมีการจัดกิจกรรมวันสมโภชพระหฤทัยและวันคริสต์มาสอธิบายประวัติความเป็นมาและ
ความหมายของพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ให้แก่นักเรียนหรือเพ่ือนในกลุ่มท่ีสงสยัหรือไม่เข้าใจ
ความรู้บางประเด็นได้ (ครูหวัหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล, 2553; พ่ีเลีย้งระดบัอนบุาล, 2553; นกัเรียน
กลุ่มท่ี 2, 2553)  บุคลากรครูและพ่ีเลีย้งสามารถนําความหมายของปรัชญาและคําขวัญของ
โรงเรียน ต้นไม้ประจําโรงเรียน  รวมถึงความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัศาสนาคริสต์อธิบายแก่นกัเรียนในการ
เรียนการสอนเร่ืองคณุธรรมจริยธรรม ส่วนในการเรียนการสอนวิชาสงัคม ศิลปะและวฒันธรรม 
บคุลากรครูและนกัเรียนสามารถอธิบายความรู้ความเช่ือเก่ียวกบัศาสนาตา่งๆ และการปฏิบตัิตาม
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หลักคุณธรรมจริยธรรมท่ีตนนับถือได้  (ครูหัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล ,  2553; ครูประจําชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 1/4, 2553; นกัเรียนกลุ่มท่ี 2, 2553; พ่ีเลีย้งระดบัอนบุาล, 2553) บคุลากรสว่น
ใหญ่เห็นว่าการท่ีได้เข้ามาทํางานและศึกษาในโรงเรียนคาทอลิกแล้วต้องเรียนรู้จกัศาสนาคริสต์
เป็นการเรียนรู้ในความคิดความเช่ือท่ีแตกต่างกนั ไม่ถือเป็นการบงัคบัให้ปฏิบตัิตามหลกัศาสนา
คริสต์มากเกินไป (ศิษย์เก่า, 2553; นกัเรียนกลุม่ท่ี 1, 2553; นกัเรียนกลุม่ท่ี 2, 2553; เลขานกุาร
สมาคมศษิย์เก่า, 2553; ครูประจําชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1/4, 2553) 
  (2)  แนวทางการปฏิบัติตัวเม่ืออยู่ในโรงเรียน บุคลากรมักบอกเล่าเร่ืองราว
เก่ียวกบัแนวทางการใช้ชีวิตในโรงเรียนให้แก่เพ่ือนสมาชิกใหม่ในกลุม่ได้รับรู้และใช้วิธีการตกัเตือน
ให้เพ่ือนสมาชิกปฏิบตัิตามระเบียบของโรงเรียนด้วยวาจา เร่ิมตัง้แต่เม่ือมีสมาชิกใหม่เข้ามาใน
โรงเรียนสมาชิกเก่าจะแนะนําเร่ืองระเบียบปฏิบตัิหรืออธิบายความสําคญัและความหมายของวนั
สําคัญของโรงเรียนดังเช่นครูสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีและพลศึกษา (2553) ท่ีกล่าวถึงการ
ช่วยเหลือแนะนําเร่ืองการทํางานแก่เพ่ือนครูรุ่นน้องท่ีเข้ามาทํางานใหม่เร่ืองงานจราจร อธิบาย
วิธีการโบกรถจราจรและการเข้าเวรดแูลนกัเรียนช่วงหลงัเลิกเรียน ส่วนนกัเรียนกลุ่มท่ี 2 (2553) 
กล่าวถึงความประทับใจท่ีมีต่อเพ่ือนนักเรียนเก่าตอนท่ีเข้ามาเรียนท่ีโรงเรียนนีใ้นปีแรก เพราะ
เพ่ือนเก่าให้คําปรึกษาท่ีดีเก่ียวกับเร่ืองสถานท่ีในโรงเรียนและเร่ืองการเรียนทําให้นักเรียนใหม่
สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานท่ี ระเบียบปฏิบตัิและการเรียนท่ีโรงเรียนนีไ้ด้ไวขึน้ บคุลากรสว่นใหญ่
มักไม่โกรธเคืองกันเม่ือได้รับการตกัเตือนให้ปฏิบตัิตามระเบียบของโรงเรียนจากเพ่ือนในกลุ่ม
เพราะเข้าใจว่าเม่ืออยู่ในโรงเรียนต้องปฏิบตัิตามระเบียบของโรงเรียน โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการ
ตกัเตือนด้วยวาจาอย่างพ่ีน้อง เช่น ในเร่ืองของการปฏิบตัิตามระเบียบเร่ืองการแต่งกาย เม่ือมีผู้
แต่งกายผิดระเบียบเพ่ือนในกลุ่มก็มักจะใช้วิธีการเตือนกันอย่างง่ายๆ ด้วยวาจา (ครูสอนวิชา
ลกูเสือ-เนตรนารีและพลศึกษา, 2553; ครูประจําชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1/4, 2553; เจ้าหน้าท่ี
ควบคมุระบบไฟฟ้า, 2553; นกัเรียนกลุ่มท่ี 1, 2553; นกัเรียนกลุ่มท่ี 2, 2553) และบอกเล่า
เร่ืองราวตวัอย่างของผู้ ไม่ปฏิบตัิตามระเบียบให้เพ่ือนในกลุ่มฟังเพ่ือตกัเตือนไม่ให้สมาชิกในกลุ่ม
ประพฤตตินตามแบบอยา่ง (ครูหวัหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล, 2553) 
  (3)  บุคคลสําคญั อดีตผู้บริหารและบุคคลท่ีประทบัใจในโรงเรียน ผู้บริหารมกั
บอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบับคุคลสําคญัของโรงเรียนได้แก่ บาทหลวงปีโอ ด็อนท์ ผู้ ก่อตัง้คณะภคินี
พระหฤทยัของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ อธิการิณีเซราฟิน ผู้ ก่อตัง้โรงเรียนในเวลาประชุม อบรม
หรือสมัมนาให้บคุลากรได้รับรู้ว่าบคุคลเหลา่นีคื้อบคุคลสําคญัของโรงเรียนท่ีทกุคนในโรงเรียนควร
รับทราบถึงประวตัิความเป็นมาและความสําคญัของท่านเหล่านัน้ท่ีมีต่อโรงเรียน (ผู้ อํานวยการ
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โรงเรียน, 2553) ในขณะท่ีบคุลากรสว่นมากเลา่ถึงแนวคดิการทํางานหรือผลงานท่ีผู้บริหารได้สร้าง
ไว้ให้แก่โรงเรียนให้เพ่ือนในกลุม่ฟัง  ซึง่เร่ืองราวท่ีถกูบอกเลา่สว่นใหญ่เป็นเร่ืองราวความประทบัใจ
ท่ีผู้ บริหารโรงเรียนมีความสามารถในการพัฒนาอาคารสถานท่ีทําให้บุคลากรได้รับความ
สะดวกสบายในการเรียนและทํางาน มีความเป็นผู้ นํา มีแนวคดิในการบริหารงานดีและทํางานด้วย
ความทุ่มเท ให้ความเป็นกันเองและวางตัวใกล้ชิดกับบุคลากรในโรงเรียน สามารถคัดเลือก
คนทํางานเหมาะกบัความสามารถ ให้โอกาสบคุลากรแสดงความสามารถและพฒันาทกัษะด้าน
ตา่งๆ (พนกังานขายอาหาร, 2553; เจ้าหน้าท่ีควบคมุระบบไฟฟ้า, 2553; ครูสอนวิชาลกูเสือ-เนตร
นารีและพลศึกษา, 2553;  พ่ีเลีย้งระดบัอนุบาล, 2553) และบุคลากรบางส่วนยังได้บอกเล่าถึง
ความประทบัใจรุ่นพ่ีผู้ เป็นแบบอยา่งในการทํางานหรือครูอาวโุสบางท่านซึง่เป็นผู้ประพฤติตนมีจิต
วิญญาณของการเป็นครู เอาใจใสอ่บรมสัง่สอนนกัเรียนด้วยความรัก (ครูสอนวิชาลกูเสือ-เนตรนารี
และพลศกึษา, 2553; นกัเรียนกลุม่ท่ี 1, 2553; นกัเรียนกลุม่ท่ี 2, 2553) 
  (4)  ประวตัิโรงเรียน บุคลากรส่วนใหญ่เล่าเร่ืองราวความเป็นมาของโรงเรียนให้
เพ่ือนฟังบางครัง้บางคราว โดยเร่ืองเลา่เก่ียวกบัประวตัิโรงเรียนท่ีถกูเลา่ขานจากรุ่นสูรุ่่นท่ีบคุลากร
ในโรงเรียนส่วนใหญ่รับรู้คือ โรงเรียนก่อตัง้โดยคณะภคินีพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 
สมัยแรกเร่ิมสอนเฉพาะผู้ ฝึกหัดในอาราม มีผู้ นําเด็กมาฝากเลีย้งเร่ือยๆ จากนัน้จึงขยายเป็น
โรงเรียนโดยมีคณะภคินีเป็นผู้บริหาร ในช่วงของการบุกเบิกรุ่นแรกๆ มีภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาตร์ 
มาวางรากฐานการดําเนินกิจการ ภคินีสมยันัน้เลีย้งชีพด้วยการขายทอฟฟ่ีถัว่ (เจ้าหน้าท่ีควบคมุ
ระบบไฟฟ้า, 2553; ครูสอนวิชาลกูเสือ-เนตรนารีและพลศกึษา, 2553; พ่ีเลีย้งระดบัอนบุาล, 2553) 
สว่นบคุลากรผู้ ท่ีทํางานมาเป็นเวลานานมกัเลา่บรรยากาศของโรงเรียนหรือสภาพอาคารสถานท่ีใน
อดีตเม่ือยงัไม่เจริญให้เพ่ือนร่วมงานฟัง เก่ียวกบัการพฒันาอาคารสถานท่ีของโรงเรียน จากสมยั
แรกเร่ิม ตกึอนบุาลเป็นเรือนไม้ มีตกึไม้เก่าๆ สองชัน้ มีสวนผลไม้ ต้นไม้ใหญ่ให้ผล ร่มร่ืน สมยัหนึ่ง
เคยมีตึกพักนักเรียนประจํา และมีซุ้มการเวก ก่อนท่ีจะมีการรือ้ถอนและสร้างเป็นอาคารหนึ่ง
ศตวรรษฯ ท่ีทันสมยัเช่นปัจจุบนั บุคลากรบางส่วนรู้สึกเสียดายบรรยากาศของโรงเรียนในอดีต 
เน่ืองจาก ต้นไม้ใหญ่น้อยลง ธรรมชาติในโรงเรียนมีน้อยลง อย่างไรก็ตาม บคุลากรมีความคิดเห็น
สอดคล้องกนัวา่ การท่ีผู้บริหารได้พฒันาอาคารสถานท่ีของโรงเรียนเป็นสิ่งท่ีดีเพราะทําให้โรงเรียน
มีเทคโนโลยีทนัสมยั สะดวกสบายมากกว่าในอดีต (ครูหวัหน้าฝ่ายวิชาการ, 2553; พนกังานขาย
อาหาร, 2553; ครูประจําชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1/4, 2553) นอกจากเร่ืองเก่ียวกับประวัติความ
เป็นมาของโรงเรียน บคุลากรบางส่วนบอกเล่าเร่ืองราวท่ีโรงเรียนได้รับเกียรติจากพระบรมวงศานุ
วงศ์เสด็จมาเป็นประธานในพิธีสําคญัของโรงเรียนและรางวลัหรือการรับรองท่ีโรงเรียนได้รับใน
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บางครัง้บางคราวด้วยเช่นกัน (พนักงานขายอาหาร, 2553; ครูประจําชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1/4, 
2553) เร่ืองราวประวตัิโรงเรียนท่ีบคุลากรบางสว่นได้นํามาบอกเล่ารุ่นสู่รุ่นและกลายเป็นเร่ืองขลงั
เก่ียวกับโรงเรียนคือ เร่ืองเล่าเก่ียวกับเร่ืองผีในโรงเรียนซึ่งมีมีเค้าโครงจากเร่ืองจริงแต่มีการแต่ง
เร่ืองเพิ่มเติมเพ่ือให้โรงเรียนมีความขลงัและศกัดิ์สิทธ์ิ เช่น เร่ืองราวจากเร่ืองจริงท่ีบริเวณอาคารสิ
รินเทพเคยเป็นพืน้ท่ีสสุานบรรจรุ่างภคินีท่ีได้มีการบอกเล่าต่อกนัมาถึงช่วงท่ีมีการก่อสร้างอาคาร
เรียนแล้วเกิดอปุสรรคในการดําเนินการจนต้องมีการทําพิธีบวงสรวงเพ่ือให้การดําเนินงานราบร่ืน 
(ครูสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีและพลศึกษา, 2553) เร่ืองราวเก่ียวกับการพบเห็นวิญญาณครูท่ี
เสียชีวิตและเร่ืองเลา่เก่ียวกบัอารามมีผีด ุ(นกัเรียนกลุม่ท่ี 1, 2553; นกัเรียนกลุม่ท่ี 2, 2553) เร่ือง
เล่าเหล่านีบุ้คลากรครูและนกัเรียนมกัเล่าสู่กนัฟังจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเนือ้หาสาระเก่ียวกบั
ประวตัขิองโรงเรียนท่ีผู้ให้สมัภาษณ์กลา่วถึงเม่ือพดูคยุเก่ียวกบัประวตัขิองโรงเรียน 
 

6.2  จุดเด่นของทุนทางวัฒนธรรมของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 
  

 จากผลการวิเคราะห์กระบวนการผลิตซํา้ทนุทางวฒันธรรมโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์  
ทัง้ในด้านการผลิต  การเผยแพร่  การบริโภคและการผลิตซํา้  สามารถสรุปจุดเด่นของทุนทาง
วฒันธรรมโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ได้ดงันี ้
 

 6.2.1  ทุนที่อยู่ในตวัตน 
  1)  บคุลากรในโรงเรียนสามารถจดจําปรัชญาและคําขวญัของโรงเรียนได้ รวมไป
ถึงนําไปใช้เป็นแนวคิดและคา่นิยมหลกัสําหรับการปฏิบตัิเม่ืออยู่ร่วมกนัในโรงเรียน การแสดงออก
ของทนุท่ีอยู่ในตวัตนท่ีเด่นชดัของบคุลากรโรงเรียนนีคื้อ บคุลากรส่วนใหญ่มีความสมัพนัธ์ท่ีดี ให้
เกียรตแิละเคารพซึง่กนัและกนั อยูร่่วมกนัแบบพ่ี-น้อง ดงัคําให้สมัภาษณ์  
 ผู้บริหารประพฤติตนให้บุคลากรเห็นชัดเจนในด้านความมีความเมตตา เปิดโอกาสให้
บคุลากรเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารจดัการโรงเรียนและแสดงความสามารถในการทํางานอย่าง
เต็มท่ี ความสามารถคดัเลือกคนทํางานเหมาะกบัความสามารถ มีภาวะผู้ นํา ทุ่มเทกบัการทํางาน 
มีความเป็นกนัเอง ใกล้ชิดกบับคุลากร เป็นผู้สนบัสนนุและให้คําปรึกษาแก่บคุลากรได้ตลอดเวลา 
ให้โอกาสบคุลากรท่ีทําผิดได้แก้ไขปรับปรุงตวัเอง บคุลากรในระดบัครูประพฤติตนให้นกัเรียนเห็น
ชดัเจนในด้านความซื่อสตัย์ตอ่หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ดแูลเอาใจใสน่กัเรียนเสมอต้นเสมอปลาย 
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อบรมสัง่สอนนกัเรียนด้วยความจริงใจ เม่ือนกัเรียนทําผิดก็ตดัสนิลงโทษอย่างยตุิธรรม บคุลากรใน
ระดบันกัเรียนให้ความสําคญักบัความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความขยนัหมัน่เพียรในด้านการเรียน
เพ่ือเข้าจะสามารถสอบแข่งขันเข้าศึกษาในสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง นักเรียนโรงเรียนนีมี้
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีจิตใจเมตตาและมีไมตรีจิตแก่ผู้ อ่ืน บุคลากรในระดบัเจ้าหน้าท่ีและพ่ี
เลีย้งให้ความสําคญักบัความขยนัหมัน่เพียรในด้านการเรียนเพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ  รู้จกั
แสวงหาความรู้ตามความสนใจของตนเองเพ่ือให้เป็นผู้ รอบรู้ บุคลากรในระดบัพนกังานมีความ
ออ่นน้อมถ่อมตนโดยรู้จกัท่ีจะให้เกียรตแิละเคารพผู้ อ่ืน อีกทัง้มีความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผต่อ่ผู้ อ่ืน 

 2)  โรงเรียนให้ความสําคัญกับการให้ความรู้ด้านวิชาการร่วมกับการปลูกฝัง
คณุธรรมจริยธรรมด้วยการนําความเช่ือทางศาสนามาใช้เป็นแนวทางการอบรมบคุลากรทกุระดบั
ในโรงเรียน โรงเรียนจัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณหรือวจนพิธีกรรมซึ่งเป็นพิธีกรรมทางศาสนา
คาทอลิกทกุครัง้ในโอกาสสําคญัของโรงเรียนและบุคลากรทกุระดบัก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
พิธีกรรมทางศาสนาคาทอลิกได้ตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย บุคลากรส่วนใหญ่ศรัทธาต่อพระ
หฤทยัของพระเยซูเจ้าองค์อปุถมัภ์ของโรงเรียนและเคารพผู้ ท่ีมีความเช่ือทางศาสนาท่ีแตกต่างกนั  
บคุลากรมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และทําความรู้จกัหลกัความเช่ือและการปฏิบตัิตามศาสนกิจท่ี
หลากหลายโดยเห็นว่าการได้รับการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัศาสนาคาทอลิกในโรงเรียนเป็นสิ่งดี
และเห็นด้วยกบัการท่ีโรงเรียนเน้นอบรมคณุธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร  เน่ืองจากเข้ามาอยู่ใน
โรงเรียนคาทอลกิจงึต้องยอมรับและปฏิบตัติามข้อกําหนดของโรงเรียน  ในขณะเดียวกนัศาสนิกชน
อ่ืนก็สามารถจดักิจกรรมทางศาสนาหรือรับการอบรมคณุธรรมจริยธรรมตามความเช่ือในโรงเรียน
ได้ด้วยเช่นกนั 

       

 6.2.2  ทุนที่อยู่ในวัตถุ 
 อาคารสถานท่ีภายในโรงเรียนมีความสวยงาม สะอาด ร่มร่ืน สมกบัเป็นสถานศกึษา เน้น
การแสดงตวัว่าเป็นโรงเรียนคาทอลิกและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ มีการนําเสนอเนือ้หาสาระ
ความรู้ด้านวิชาการและคณุธรรมจริยธรรมแทบทกุจดุในโรงเรียน โดยผู้บริหารตกแต่งอาคารเรียน
ปรับปรุงและพฒันาอาคารสถานท่ีให้สวยงาม สะอาด ร่มร่ืน สมกบัเป็นสถานศกึษาสม่ําเสมอโดย
เน้นการแสดงตวัวา่เป็นโรงเรียนคาทอลกิและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ เน้นการนําเสนอเนือ้หา
สาระเน้นทางด้านวิชาการและคณุธรรมจริยธรรมในโรงเรียน บคุลากรสามารถพบเห็นการแสดงรูป
ปัน้ รูปภาพหรือข้อความเก่ียวกบัเร่ืองราวศาสนาคริสต์ไว้ท่ีมมุตา่งๆ ในโรงเรียน อีกทัง้มีการนําตรา
สญัลกัษณ์ของโรงเรียน สีประจําโรงเรียน และต้นไม้ประจําโรงเรียนไปใช้ตกแตง่อาคารสถานท่ีใน



 145  

โรงเรียนพร้อมกับนําเสนอสาระความรู้ความหมายของวตัถุทางวฒันธรรมเหล่านีใ้ห้บุคลากรได้
เรียนรู้ผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์ ภาพวาดบนกําแพง อีกทัง้บอร์ดประชาสัมพันธ์ ส่วนเพลง
ประจําโรงเรียนมีการนําไปผลิตเป็นอลับัม้เพลงเผยแพร่ให้บคุลากรได้รับฟังและนําไปใช้ประกอบ
กิจกรรมของโรงเรียน บุคลากรส่วนใหญ่รับรู้เร่ืองราวความเป็นมาของพัฒนาการด้านอาคาร
สถานท่ีของโรงเรียน มองวตัถทุางศาสนาเป็นสิ่งเตือนใจให้กระทําแต่ความดี ให้ความเคารพพระ
รูปพระหฤทยั นําพวงมาลยั ดอกไม้ มาไหว้ขอพรเป็นประจํา 
 

 6.2.3  ทุนทางวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปสถาบัน 
  1)  บุคลากรส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจท่ีโรงเรียนได้รับรางวลัพระราชทานจาก
สถาบนัพระมหากษัตริย์ นอกจากนี ้ทุกครัง้ท่ีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธี
สําคญัของโรงเรียนบคุลากรในโรงเรียนจะยินดีและเต็มใจมีสว่นร่วมในกิจกรรมทกุขัน้ตอน โดยถือ
ว่าเป็นโอกาสสําคญัท่ีจะได้แสดงออกถึงความจงรักภกัดีตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์ซึง่เป็นโอกาส
สําคญัครัง้หนึง่ในชีวิต 
  2)  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ได้ประสานการทํางานร่วมกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาและด้านการจัดการโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้
สนับสนุนให้บุคลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน เพ่ือ
ร่วมกนัตรวจสอบคณุภาพการดําเนินกิจการ ปรับปรุงพฒันาโรงเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
ข้อกําหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา 
  3)  ผู้ บริหารส่งเสริมให้โรงเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพ ส่งบุคลากรเข้า
ประกวดและแข่งขันทักษะความรู้ความสามารถด้านต่างๆ เสมอ เพ่ือประกันคุณภาพการ
ดําเนินงานของโรงเรียน สร้างช่ือเสียงแก่โรงเรียน อีกทัง้ประชาสมัพนัธ์โรงเรียนให้เป็นท่ีรู้จกัแก่
สาธารณชน 
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6.3  ปัญหาอุปสรรคในการผลิตซํา้ทุนทางวัฒนธรรมของโรงเรียนพระหฤทยั 
       คอนแวนต์ 
 

 จากผลการวิเคราะห์การผลิตซํา้ทนุทางวฒันธรรมของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ พบ
ปัญหาอุปสรรคท่ีกําลังเกิดขึน้และเป็นประเด็นท่ีท้าทายในการผลิตซํา้ทุนทางวัฒนธรรมของ
โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ดงันี ้
 1)  บคุลากรมีความเข้าใจความหมายทนุทางวฒันธรรมของโรงเรียนแตกตา่งกนั บคุลากร
สามารถรับรู้และจดจําทุนทางวฒันธรรมท่ีผู้บริหารกําหนดหรือเน้นให้เกิดเป็นแนวคิด ความเช่ือ
และคา่นิยมสําหรับปฏิบตัิร่วมกนัเม่ืออยู่ในโรงเรียนได้ แตมี่ความเข้าใจความหมายท่ีแตกตา่งจาก
สิง่ท่ีผู้บริหารกําหนดไว้ ผลท่ีได้จากการสมัภาษณ์และจากการสงัเกต ในโรงเรียนมีการเผยแพร่และ
ผลิตซํา้ทุนทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการหลากหลายวิธี บุคลากรรับรู้และจดจําทุนทาง
วฒันธรรมในโรงเรียนได้ แต่มีความเข้าใจในด้านความหมายและเนือ้หาสาระท่ีแตกต่างกนั โดย
บุคลากรรับรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมวนัสําคญัของโรงเรียนแต่มีความเข้าใจว่ากิจกรรมสําคญั
ของโรงเรียนคือวนัวนัคริสต์มาส กิจกรรมกีฬาสี หรืองานพรสวรรค์อนบุาล ซึง่แตกตา่งจากกิจกรรม
สําคญัท่ีผู้บริหารเน้นคือวนัสมโภชพระหฤทยั วนัสถาปนาโรงเรียนและวนัครบรอบการมรณะของ
บคุคลสําคญัของโรงเรียน 
 บคุลากรบางสว่นท่ีทํางานในโรงเรียนมีความเข้าใจเก่ียวกบัระเบียบปฏิบตัิในโรงเรียนน้อย
โดยเฉพาะในเร่ืองการประเมินผลการทํางาน การเล่ือนขัน้เล่ือนตําแหน่ง ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ อีกทัง้บุคลากรบางส่วนมีความสับสนในความหมายของตราของโรงเรียนเพราะ
คณุธรรมท่ีผู้บริหารกําหนดไว้มีหลายประการ บคุลากรจดจําไมค่อ่ยได้ 
 นอกจากนี ้ในการผลติซํา้เนือ้หาสาระประวตัิของโรงเรียนพบว่ามีการแตง่เติมเนือ้หาสาระ
เก่ียวกับประวตัิของโรงเรียนให้มีความขลงั ศกัดิ์สิทธ์ิและน่าเกรงขามด้วยการบอกเล่าเร่ืองราว
เก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองวิญญาณและเร่ืองผีในโรงเรียน ในขณะท่ีเนือ้หาสาระท่ีมีความเก่ียวพนักบั
ประวตัิศาสตร์ของประเทศในช่วงยุคฝ่าฟันอุปสรรคแทบไม่ค่อยมีบุคลากรสนใจหรือกล่าวถึงใน
การศกึษานี ้
 บุคลากรในโรงเรียนมีความเข้าใจว่าบุคคลสําคญัในโรงเรียนคือผู้บริหาร ครูหรือเพ่ือน
ร่วมงานซึ่งเป็นแบบอย่างท่ีดีในการทํางานซึ่งเคยมีประสบการณ์ในการทํางานร่วมกัน หรือ
ประทบัใจ เน่ืองจากบคุคลเหลา่นีมี้ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย และเอาใจใส่ดแูล
นกัเรียนเสมอต้นเสมอปลาย สามารถเป็นท่ีปรึกษาให้แก่เพ่ือนร่วมงานและนกัเรียนได้ ซึง่แตกตา่ง
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จากผู้บริหารท่ีเน้นบคุลากรให้ความสําคญัแก่บคุคลสําคญัของโรงเรียนซึง่ได้แก่ ผู้ ก่อตัง้คณะภคินี
พระหฤทยัของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ผู้ ก่อตัง้โรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนในอดีตท่ีได้ถึงแก่
กรรมแล้ว 
 2)  บุคลากรบางส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียนน้อยโดยเฉพาะนกัเรียนและศิษย์เก่า ผลท่ีได้จากการสมัภาษณ์พบว่า นกัเรียนท่ีทําหน้าท่ี
อยู่ในสภานกัเรียนยงัไม่มีบทบาทเท่าใด โดยนกัเรียนเห็นว่าผู้ ใหญ่ยงัมองว่านกัเรียนเป็นเด็กจึงไม่
คอ่ยเปิดโอกาสให้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาในโรงเรียน และไม่ค่อยเปิดรับความคิดเห็นของนกัเรียน 
การขออนุมัติดําเนินงานกิจกรรมในโรงเรียนค่อนข้างล่าช้า ต้องผ่านหลายขัน้ตอน และต้อง
ดําเนินการตามลําดบัขัน้ 
 ในขณะท่ีศิษย์เก่ามกัขาดการติดต่อกบัโรงเรียน ไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมกบักิจกรรมของ
โรงเรียน โดยเลขานกุารสมาคมศษิย์เก่าเห็นว่าอาจเป็นเพราะแตล่ะคนมีภาระหน้าท่ีการงานท่ีต้อง
รับผิดชอบ ทัง้ในด้านการศึกษา การทํางาน และด้านครอบครัว ข้อสงัเกตท่ีน่าสนใจเก่ียวกับผล
การศึกษานี ้คือ ศิษย์เก่าโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จและได้รับการยอมรับจากสงัคม ไม่ค่อย
แสดงตวัวา่เป็นศษิย์เก่าพระหฤทยั 
 3)  โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ยงัไม่มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อ
โรงเรียนในด้านการทํางาน ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ อีกทัง้ด้านการจัดการเรียนการสอน  
บคุลากรบางสว่นแสดงความคดิเห็นท่ีไมค่อ่ยดีตอ่การทํางานและเรียนท่ีโรงเรียนนี ้ผลท่ีได้จากการ
สมัภาษณ์พบว่า บุคลากรท่ีทํางานบางส่วนเห็นว่าค่าตอบแทนและสวสัดิการของโรงเรียนท่ีได้รับ
ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ บุคลากรระดบัพ่ีเลีย้งและพนักงานเห็นว่าระบบการประเมินผลการ
ทํางานยงัไม่มีความชัดเจนจึงเกิดความสงสยัในเร่ืองความยุติธรรมในการปรับค่าตอบแทนของ
บคุลากรในโรงเรียน  
 ในขณะท่ีนกัเรียนยงัรู้สึกไม่มัน่ใจในระบบการเรียนการสอนด้านวิชาการของโรงเรียนว่า
เม่ือจบการศึกษาในโรงเรียนนีแ้ล้วจะมีความรู้ความสามารถทดัเทียมกับนกัเรียนโรงเรียนชัน้นํา
ของไทยทําให้ต้องขวนขวายเรียนพิเศษนอกโรงเรียนเพิ่มเตมิ  
 นอกจากนี ้บคุลากรบางส่วนรู้สึกโรงเรียนนีมี้ระเบียบปฏิบตัิค่อนข้างเคร่งครัดโดยเฉพาะ
ในเร่ืองการแต่งกาย อีกทัง้ นกัเรียนไม่พึงพอใจในด้านระเบียบปฏิบตัิของโรงเรียนท่ีมีความไม่เท่า
เทียมกนัระหว่างนกัเรียนแผนกสามญัและแผนก English Program ในบางประเด็นเช่น ระเบียบ
ปฏิบตัิเร่ืองการใช้ลิฟท์ การใช้สญัญาณ WiFi เช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์ส่ือสารใน
โรงเรียน 



บทที่ 7 
 

สรุปผล  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 เนือ้หาในบทนี ้นําเสนอการสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล รวมถึงข้อเสนอแนะสําหรับ
องค์การท่ีเป็นกรณีศกึษาและข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป  
 

7.1  สรุปผลการศกึษา 
 

การศกึษา “การผลิตซํา้ทุนทางวฒันธรรม: กรณีศกึษาโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการดํารงรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ โดยใช้แนวคดิทนุทางวฒันธรรมของ Bourdieu ศกึษาการสัง่สมทนุทางวฒันธรรม และ
ใช้แนวทางวิเคราะห์กระบวนการผลิตและผลิตซํา้ทางวฒันธรรมของ Williams ศกึษาการผลิตซํา้
ทนุทางวฒันธรรมเพ่ือทําความเข้าใจวิธีการปกป้อง เพิ่มพนู ดํารงรักษา และนําทนุทางวฒันธรรม
ไปใช้สร้างคณุคา่ในด้านการจดัการหรือเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจของโรงเรียน อีกทัง้นําเสนอจดุเดน่
ของทุนทางวฒันธรรม ปัญหาอปุสรรคในการผลิตซํา้ทุนทางวฒันธรรม และข้อเสนอแนะสําหรับ
เป็นแนวทางพฒันาการผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรมของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 

การศึกษานีเ้ป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ ผู้ วิจยัดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 19 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้ บริหาร 3 คน กลุ่มผู้ แทน
บุคลากรท่ีทํางานในโรงเรียน 8 คน ศิษย์เก่า 1 คน ผู้ ปกครอง 1 คน นักเรียน 6 คน จากการ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และการสนทนากลุ่ม 
นอกจากนี ้ข้อมลูการวิจยั ยงัได้มาจากการศกึษาเอกสารของโรงเรียน และการสงัเกตอย่างมีส่วน
ร่วม โดยใช้เวลาในการวิจยัตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนตลุาคม 2554 ท่ีโรงเรียนพระ
หฤทยัคอนแวนต์ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 
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ผลการศึกษาสามารถตอบคําถามการวิจัย ครอบคลุมการศึกษาทุนทางวฒันธรรมของ
โรงเรียนประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ใครเป็นผู้ผลิตทุนทางวฒันธรรมและมีวิธีการเผยแพร่อย่างไร 
สมาชิกในโรงเรียนมีการบริโภคและผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรมอยา่งไร โดยสรุปได้ดงัภาพท่ี 7.1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.1  ผลการศกึษาการผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรมของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 

 
 
 
 

การผลติ 
ผู้บริหารมีบทบาทสําคญัใน

การผลิตและกําหนด
ความหมายทนุทางวฒันธรรม การเผยแพร่ 

-  การอบรมพฒันา 
-  การจดักิจกรรม 
-  การประชมุและสมัมนา   
-  การจดัสภาพแวดล้อม 
   ทางกายภาพ 
-  การผลิตวตัถสุิง่ของ 
-  การประเมินคณุภาพ   
   การประกวดและการแข่งขนั 
   ชิงรางวลั 
-  การปฏิบติัตนเป็น 
   แบบอยา่ง 

การผลติซํา้ 
- การบนัทกึลายลกัษณ์อกัษร 
- ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์สองทาง    
- ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ทางเดียว 
- การบอกเลา่ 

การบริโภค 
บคุลากรรับรู้และเข้าใจทนุ
ทางวฒันธรรมแตกตา่งกนั 

ทุนทางวัฒนธรรม 
-  ทนุท่ีอยูใ่นตวัตน 
-  ทนุท่ีอยูใ่นรูปวตัถ ุ
-  ทนุท่ีอยูใ่นรูปสถาบนั 
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 จากภาพท่ี 7.1 สามารถตอบคําถามการวิจยัในแตล่ะประเดน็ได้ดงันี ้
1)  ทนุทางวฒันธรรมของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์มี 3 ระดบั ประกอบไปด้วย ทนุท่ี

อยู่ในตัวตน ทุนท่ีอยู่ในวัตถุ และทุนท่ีอยู่ในรูปสถาบัน ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาทุนทาง
วฒันธรรมในแตล่ะระดบัได้ดงันี ้

 (1)  ทุนท่ีอยู่ในตัวตน เป็นแนวความคิด ความเช่ือ ค่านิยมท่ีอยู่ในโรงเรียนซึ่ง
เปรียบเสมือนทุนท่ีได้รับการสะสมมาตัง้แต่แรกเร่ิมก่อตัง้โรงเรียน มีผลต่อการรับรู้หรือทําความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบตัิตนของสมาชิกแต่ละคนเม่ือมาอยู่ร่วมกัน ผู้บริหารกําหนดปรัชญาของ
โรงเรียน “ซื่อสตัย์ เมตตา วิชาเป็นเลศิ รัก-เทิดคณุธรรม” และคําขวญัของโรงเรียนได้แก่ “ริเร่ิม รอบ
รู้ กตญัญ ูสามคัคี” ซึง่เป็นหลกัคณุธรรมจริยธรรมให้บคุลากรยดึเป็นคา่นิยมการดําเนินชีวิตร่วมกบั
ผู้ อ่ืนในโรงเรียน รวมถึงกําหนดวันสมโภชพระหฤทัย วันสถาปนาโรงเรียนและวันครบรอบการ
มรณะบุคคลสําคญัของโรงเรียนให้เป็นกิจกรรมสําคญั อีกทัง้กําหนดระเบียบปฏิบตัิในด้านการ
คดัเลือกบคุลากร การอบรมพฒันา การตกัเตือนและการลงโทษ การเล่ือนตําแหน่ง การประเมินผล
การทํางาน คา่ตอบแทนและสวสัดกิาร และการพ้นจากงาน  เพ่ือเป็นกระบวนการขดัเกลาบคุลากร
ให้มีคณุลกัษณะตามท่ีโรงเรียนพงึประสงค์ 

 (2)  ทุนท่ีอยู่ในวัตถุ เป็นวัตถุทางวัฒนธรรมท่ีแสดงออกให้เห็นในรูปของ 
ส่ือสารมวลชนหรือสิ่งของ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการนําเสนอสิ่งท่ีส่ือความหมายทางวฒันธรรม
ของโรงเรียน สําหรับโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ผู้บริหารได้ใช้วัตถุต่างๆ ท่ีมีอยู่ในโรงเรียน
กําหนดคณุค่าหรือความหมาย ซึง่ส่ือไปถึงหลกัคณุธรรมจริยธรรมเพ่ือโน้มน้าวความคิดหรือจิตใจ
ของบุคลากร ให้ปฏิบตัิตนตามวตัถุประสงค์ของโรงเรียน ทุนในระดบัวัตถุท่ีพบในโรงเรียนพระ
หฤทัยคอนแวนต์ ประกอบไปด้วย การตกแต่งอาคารเรียน การแต่งกายของบุคลากร ตรา
สญัลกัษณ์ของโรงเรียน สีประจําโรงเรียน เพลงประจําโรงเรียน และต้นไม้ประจําโรงเรียน 

 (3)  ทุนท่ีอยู่ในรูปสถาบัน เป็นการอ้างอิงถึงคุณสมบัติเบือ้งต้นของทุนทาง
วฒันธรรมในลกัษณะการรับประกันคุณภาพ ซึ่งทางโรงเรียนได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองในการ
ควบคมุมาตรฐานการดําเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของรัฐบาล นอกจากนีท้าง
โรงเรียนยงัได้ดําเนินกิจการตามหลกัปรัชญาการศึกษาคาทอลิกซึ่งถือเป็นข้อกําหนดท่ีโรงเรียน
คาทอลิกต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้การจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนคาทอลิกมีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกนั อีกทัง้ดําเนินกิจการตามข้อกําหนดของคณะกรรมการฝ่ายการศกึษาของคณะ
ภคินีพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ โดยร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการดแูลกํากบัและพฒันาโรงเรียนซึง่ประกอบไปด้วย กระทรวงศกึษาธิการ คณะกรรมการ
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ส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน สภา
การศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ สมาคม
ศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 
เครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ และสภานักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ นอกจากนี ้สิง่หนึง่ท่ีแสดงถึงการจดัการศกึษาท่ีมีคณุภาพของโรงเรียนคือการได้รับรอง
คณุภาพและรางวลัการประกวดแข่งขนัท่ีได้รับจากสถาบนัตา่งๆ ซึง่สง่ผลให้โรงเรียนมีช่ือเสียงเป็น
ท่ีรู้จกัและได้รับการยอมรับจากสงัคม 

2)  ผลการวิเคราะห์กระบวนการผลติและผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรมของโรงเรียนพระหฤทยั
คอนแวนต์ซึง่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการเผยแพร่ ด้านการ
บริโภคและด้านการผลิตซํา้ สามารถสรุปผลการศกึษาการผลิตซํา้ทุนทางวฒันธรรมของโรงเรียน
พระหฤทยัคอนแวนต์ได้ดงันี ้ 

 (1)  ด้านการผลติ ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคญัในการผลิตทนุทางวฒันธรรม
ของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ โดยมีบทบาทในการริเร่ิมสร้างสรรค์ทนุทางวฒันธรรม ปรับปรุง
พฒันา และสืบสานแนวคิดและการปฏิบตัิของบคุลากรในโรงเรียนตอ่เน่ืองเสมอโดยในยคุแรกเร่ิม
ผู้ ก่อตัง้โรงเรียนและผู้ บริหารในอดีตได้บุกเบิกกิจการและกําหนดแนวคิด วัตถุประสงค์การ
ดําเนินงาน ตอ่มาผู้บริหารท่ีสืบทอดกิจการได้พฒันาโรงเรียนและวางเป้าหมายทิศทางการบริหาร
กิจการให้มีความชดัเจน อีกทัง้กําหนดทนุทางวฒันธรรมเพิ่มขึน้และสร้างเอกลกัษณ์ของโรงเรียน  
ใช้แนวคิดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ทําให้การผลิตทุนทางวฒันธรรมในยุคหลงั เร่ิมมาจาก
ความคดิเห็นและความต้องการผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัโรงเรียนหลายฝ่ายมากขึน้ 

 (2)  ด้านการเผยแพร่ ผู้บริหารดําเนินการเผยแพร่ทนุทางวฒันธรรมไปยงับคุลากร
ทกุระดบัในโรงเรียนโดยสอดแทรกเนือ้หาสาระและเผยแพร่ความหมายของทนุทางวฒันธรรมด้วย
วิธีการอบรมพัฒนาบุคลากรทัง้ในด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรม การจัดกิจกรรมใน
โรงเรียนด้วยการให้บุคลากรทํากิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมจิตอาสา และ
กิจกรรมสร้างความสมัพันธ์กับบุคลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียน การประชุมและ
สมัมนา การจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนเน้นตอบสนองความต้องการใช้สถานท่ี
เพ่ือการศึกษา สร้างบรรยากาศให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ทัง้ในด้านวิชาการและคุณธรรม และแสดง
เอกลักษณ์ถึงการเป็นโรงเรียนคาทอลิก การผลิตวัตถุสิ่งของท่ีมีความหมายส่ือถึงทุนทาง
วฒันธรรมของโรงเรียน การนําโรงเรียนเข้ารับการประเมินคณุภาพ ประกวดและแข่งขนัชิงรางวลั 
อีกทัง้การปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งโดยเร่ิมจากในระดบัผู้บริหารซึง่ถือวา่การเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่
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บคุลากรเห็นเป็นสิง่สําคญั จากนัน้ สนบัสนนุให้บคุลากรทกุระดบัประพฤตตินเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
กนัและกนัด้วย 

 (3)  ด้านการบริโภค บุคลากรโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์มีความรู้และความ
เข้าใจอีกทัง้ให้ความสําคัญต่อทุนทางวัฒนธรรมของโรงเรียนค่อนข้างแตกต่างจากแนวคิดท่ี
ผู้บริหารกําหนดไว้ โดยในภาพรวมบคุลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อทนุท่ีอยู่ในตวัตนและทนุท่ีอยู่
ในรูปวตัถคุ่อนข้างแตกต่างกนั ในขณะท่ีบคุลากรส่วนใหญ่รับรู้และให้ความสําคญักบัทนุท่ีอยู่ใน
รูปสถาบนัสอดคล้องกบัแนวทางท่ีผู้บริหารกําหนดมากท่ีสดุ 

 (4)  ด้านการผลิตซํา้ โรงเรียนมีการผลิตซํา้ทุนทางวฒันธรรมอย่างเป็นทางการ
โดยการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและการผลิตซํา้ผ่านส่ือ อิเล็กทรอนิกส์เช่น เว็บไซต์และ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์มากท่ีสดุ รองลงมาคือ วิทยุกระจายเสียง การผลิตอลับัม้เพลงบนัทึกใน
เทปคาสเซ็ทท์หรือซีดี และการเผยแพร่ข่าวของโรงเรียนทางโทรทศัน์ ส่วนวิธีการบอกเล่ามกัใช้ใน
การผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรมอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

3)  ผลการศึกษากระบวนการผลิตและผลิตซํา้ทุนทางวัฒนธรรมในด้านการผลิต การ
เผยแพร่ การบริโภค และการผลิตซํา้ พบจุดเด่นของทุนทางวัฒนธรรมของโรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ใน 3 ระดบั ดงันี ้ 

 (1)  ทุนท่ีมีอยู่ในตวัตน บุคลากรในโรงเรียนสามารถจดจําปรัชญาและคําขวญั
ของโรงเรียนได้ รวมไปถึงนําไปใช้เป็นแนวคิดและค่านิยมหลกัสําหรับการปฏิบตัิเม่ืออยู่ร่วมกนัใน
โรงเรียน บคุลากรสว่นใหญ่มีความสมัพนัธ์ท่ีดี ให้เกียรตแิละเคารพซึง่กนัและกนั อยูร่่วมกนัแบบพ่ี-
น้อง ในการจัดกิจกรรมสําคัญของโรงเรียนมีการประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณหรือวจน
พิธีกรรมซึ่งเป็นพิธีกรรมทางศาสนาคาทอลิกทุกครัง้ บุคลากรให้ความเคารพและศรัทธาต่อพระ
หฤทยัของพระเยซูเจ้าองค์อปุถมัภ์ของโรงเรียน อีกทัง้มีความเคารพในผู้ ท่ีมีความเช่ือทางศาสนาท่ี
แตกต่างกัน นอกจากนีบุ้คลากรส่วนใหญ่พยายามท่ีจะปฏิบตัิตามระเบียบปฏิบตัิของโรงเรียน  
ระเบียบของโรงเรียนตามลายลกัษณ์อกัษรท่ีปรากฏในคู่มือบุคลากรมีความเคร่งครัดแต่ในการ
นําไปปฏิบตัพิบวา่มีความยืดหยุน่ 

 (2)  ทนุท่ีอยู่ในวตัถ ุอาคารสถานท่ีภายในโรงเรียนมีความสวยงาม สะอาด ร่มร่ืน 
สมกบัเป็นสถานศกึษา เน้นการแสดงตวัวา่เป็นโรงเรียนคาทอลิกและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 
มีการนําเสนอเนือ้หาสาระความรู้ด้านวิชาการและคณุธรรมจริยธรรมแทบทกุจดุในโรงเรียน 

 (3)  ทุนท่ีอยู่ในรูปสถาบนั โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ได้ประสานการทํางาน
ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินคณุภาพการศกึษาและด้านการจดัการโรงเรียนอย่าง
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ต่อเน่ือง อีกทัง้สนับสนุนให้บุคลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียน ผู้บริหารส่งเสริมให้โรงเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพ  ส่งบุคลากรเข้าประกวดและ
แขง่ขนัทกัษะความรู้ความสามารถด้านตา่งๆ เสมอ บคุลากรสว่นใหญ่มีความภาคภมูิใจท่ีโรงเรียน
มีความผกูพนัตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์ 

4)  ผลการศึกษาการผลิตซํา้ทุนทางวัฒนธรรมของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์พบ
ปัญหาอปุสรรคท่ีกําลงัเกิดขึน้และเป็นประเดน็ท่ีท้าทายตอ่การผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรม คือ 

 (1)  บคุลากรเข้าใจความหมายทนุทางวฒันธรรมของโรงเรียนแตกตา่งกนั 
 (2)  บุคลากรบางส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของโรงเรียนน้อยโดยเฉพาะนกัเรียนและศษิย์เก่า 
 (3)  โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ยงัไม่มีการประเมินความพงึพอใจของบคุลากร

ท่ีมีตอ่โรงเรียนด้านการทํางาน ด้านคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร อีกทัง้ด้านการจดัการเรียนการสอน 
 

7.2  อภปิรายผลการศกึษา 
  

 Charles Darwin กลา่วไว้ว่า  “การอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต ไม่ได้ขึน้อยู่กบัความฉลาดหรือ
ความเข็งแกร่ง แต่เป็นความสามารถในการปรับตวัให้เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้” คํา
กล่าวนีส้ะท้อนถึงเส้นทางการดําเนินกิจการของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์จากวันท่ีก่อตัง้
จนกระทั่งปัจจุบนัซึ่งเป็นเวลายาวนานกว่า 75 ปี ได้เป็นอย่างดี ทัง้นี ้การท่ีโรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์สามารถดําเนินกิจการอยู่รอดจนทกุวนันี ้โรงเรียนต้องปรับแนวคิดและวิถีดําเนินกิจการ
ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนตลอดเวลา 
การปรับแนวคดิและวิถีการดําเนินกิจการได้นําไปสูก่ารพฒันาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าหลายด้าน
ดงัท่ีปรากฏให้เห็นจาก การพฒันาด้านอาคารสถานท่ี วสัดอุปุกรณ์การเรียนการสอน การแตง่กาย
ของบุคลากร รวมไปถึงการได้รับการยอมรับจากสงัคมและการรับรองคุณภาพด้านการศึกษาท่ี
ปรากฏในรางวลัและประกาศนียบตัรของโรงเรียน อย่างไรก็ตาม นอกจากความเจริญก้าวหน้าท่ี
สามารถมองเห็นหรือจบัต้องได้แล้ว สิ่งหนึ่งท่ีควรถกูคํานึงถึงคือ เม่ือโรงเรียนผ่านการดําเนินงาน
มาเป็นระยะเวลานาน แนวคิด ความเช่ือ และค่านิยม ท่ีได้รับการกําหนดไว้ตัง้แต่ผู้ ก่อตัง้โรงเรียน
ซึ่งผ่านการตกทอดมาสู่ผู้บริหารรุ่นปัจจุบนั อนัเป็นเสมือนจิตวิญญาณของโรงเรียนได้รับการสืบ
ทอดมาอยา่งไร 
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 ในส่วนนีผู้้ วิจัยจึงจะทําการอภิปรายผลการศึกษา 4 ประเด็น ประกอบไปด้วย การ
อภิปรายผลการศกึษาทนุทางวฒันธรรม ผลการศกึษาการผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรม จดุเดน่ของทนุ
ทางวัฒนธรรมและปัญหาอุปสรรคในการผลิตซํา้ทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสู่การนําเสนอ
ข้อเสนอแนะสําหรับโรงเรียนและข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครัง้ต่อไป โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
 

 7.2.1  ผลการศึกษาทุนทางวัฒนธรรม 
 การศกึษาทุนทางวฒันธรรมตามแนวคิดของ Bourdieu (n.d. อ้างถึงใน Richardson, 
1986: 241-258) เป็นการศึกษาทรัพยากรท่ีสะสมอยู่ในระบบ ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม วตัถุ
สิ่งของและแนวทางการดําเนินชีวิตในกลุ่มสังคมท่ีแต่ละคนเข้าไปมีส่วนร่วมและช่วยกันผลิต
คุณค่าหรือความหมายขึน้มา จากนัน้เผยแพร่ให้เป็นท่ีรับรู้ในกลุ่มจนเกิดเป็นข้อตกลงเพ่ือการ
ปฏิบตัท่ีิเห็นพ้องต้องกนั อีกทัง้ได้รับการยอมรับจากผู้คนสว่นใหญ่โดยบร์ูดิเยอ (ม.ป.ป.  อ้างถึงใน 
วินยั บญุลือ, 2545: 12; รุ้งนภา ยรรยงเกษมสขุ, 2550: 24) อธิบายถึงทนุท่ีอยู่ในตวัตนว่าเป็นการ
แสดงออกของร่างกาย จิตใจและอปุนิสยั มกัปรากฏในชีวิตทางวฒันธรรม ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ก่อตวัเป็นรูปร่างผ่านกระบวนการขดัเกลางทางสงัคม ซึง่ทําหน้าท่ีถ่ายทอดความคิด ทศันคติ และ
ค่านิยมซึ่งมีผลต่อการทําความเข้าใจหรือการรับรู้ของรสนิยม โดยผลการศึกษาทุนท่ีอยู่ในตวัตน
ของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ การท่ีผู้บริหารกําหนดปรัชญาของโรงเรียน  “ซื่อสตัย์ เมตตา 
วิชาเป็นเลศิ รัก-เทิดคณุธรรม”  และคําขวญัของโรงเรียนได้แก่  “ริเร่ิม รอบรู้ กตญัญ ูสามคัคี” เป็น
หลกัคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรยึดเป็นค่านิยมการดําเนินชีวิต คือการกําหนดแนวทางการ
แสดงออกทางร่างกายและจิตใจของบคุลากรในโรงเรียน เน่ืองจากทนุท่ีอยู่ในตวัตนเป็นทนุท่ีอยู่ใน
อปุนิสยั 
 ดงันัน้ การท่ีจะทําให้บุคลากรประพฤติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีกําหนด 
ผู้บริหารจงึใช้ระเบียบปฏิบตัิ เป็นกระบวนการขดัเกลาบคุลากรตัง้แตก่ระบวนการคดัเลือกบคุคลท่ี
เหมาะสมเข้ามาอยู่ร่วมกันในโรงเรียนและอบรมให้มีคุณลักษณะตามท่ีโรงเรียนพึงประสงค์ 
นอกจากนี  ้กิจกรรมสําคัญของโรงเรียนยังแสดงให้เห็นถึงการท่ีผู้ บริหารเน้นยํา้บุคลากรให้
ความสําคัญและแสดงออกถึงความเช่ือความศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นองค์
อปุถมัภ์ของโรงเรียนในวนัสมโภชพระหฤทยั อีกทัง้ยกย่องและแสดงความกตญัญตูอ่บคุคลสําคญั
ของโรงเรียนในวันครบรอบมรณะของท่านเหล่านัน้ สอดคล้องกับผลการศึกษาชนชัน้นําใน
การเมืองไทยปัจจบุนั พบว่าทนุทางวฒันธรรมท่ีอยู่ในตวับคุคลของชนชัน้นําคือการแสดงออกด้วย
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กิริยา ท่าทาง มารยาท การพูด นํา้เสียง ความสามารถทางภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
ความคิด อดุมการณ์ รสนิยม ความจงรักภกัดีต่อพระมหากษัตริย์ การให้ความสําคญักบักีฬาและ
ครอบครัว และความมุง่มัน่ท่ีจะทําประโยชน์ให้กบัสงัคมและประเทศชาติ (รุ้งนภา ยรรยงเกษมสขุ, 
2550: ง) การแสดงออกทางกายและทางความสามารถเหลา่นีถื้อได้วา่เป็นสว่นหนึง่ของการเป็นชน
ชัน้นํา้ซึ่งเป็นท่ีรับรู้กนัในกลุ่มและบุคคลนอกกลุ่มสามารถเข้าใจได้ และหากคนท่ีไม่ใช่สมาชิกใน
กลุ่มชนชัน้นําต้องการเข้าไปอยู่ในกลุ่มต้องฝึกฝนกิริยาท่าทางและความสามารถให้เทียบเท่าชน
ชัน้นําจนได้รับการยอมรับ ด้วยเหตนีุ ้การอบรมขดัเกลาหรือกระบวนการศกึษาจงึมีสว่นสําคญัของ
การสัง่สมทนุท่ีอยู่ในตวัตนสอดคล้องกบับร์ูดิเยอ (ม.ป.ป.  อ้างถึงใน วินยั บญุลือ, 2545) กลา่วถึง
การศกึษาวา่มีบทบาทสําคญัในการซมึซบัความหมายและรหสัของวฒันธรรม เพราะมีสว่นช่วยใน
การสร้างความเด่นชดัและความแตกต่างของกลุ่ม ยิ่งในกลุ่มสงัคมท่ีมีการแข่งขนักันมาก ก็จะมี
การแขง่ขนักนัสัง่สมทนุท่ีอยูใ่นตวัตนมากขึน้ด้วย 
 ส่วนทุนท่ีอยู่ในวัตถุ เป็นรูปแบบหนึ่งของการแบ่งปันความหมายทางวัฒนธรรมท่ีถูก
กําหนดโดยผู้ผลติหรือแนวคิดของผู้คนสว่นใหญ่ในสงัคม (วินยั บญุลือ, 2545: 12; รุ้งนภา  ยรรยง
เกษมสขุ, 2550: 25) จากผลการศกึษา ผู้บริหารกําหนดคณุคา่และความหมายส่ือถึงหลกัคณุธรรม
จริยธรรมให้แก่ทนุท่ีอยู่ในวตัถขุองโรงเรียน เพ่ือยํา้เตือนให้บคุลากรปฏิบตัิตามข้อกําหนดในทนุท่ี
อยู่ในตัวตน นอกจากนี  ้ทุนท่ีอยู่ในวัตถุบางส่วนได้ถูกนําไปเผยแพร่เพ่ือส่ือถึงเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนผา่นทางสิ่งของท่ีผลิตขึน้ใช้ในโรงเรียน เพ่ือให้บคุลากรรับรู้ถึงการเป็นสมาชิกของโรงเรียน 
สอดคล้องกบั ผลการศกึษาชนชัน้นําในการเมืองไทยปัจจบุนั พบว่า ชนชัน้นํามกัแสดงออกถึงการ
มีทุนท่ีอยู่ในวตัถุครอบครองด้วยการเป็นเจ้าของวงั สิ่งของสะสม รางวลั เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ธุรกิจ สนิค้า หรืองานเขียน (รุ้งนภา ยรรยงเกษมสขุ, 2550: ง) 
 ในขณะท่ี ทนุท่ีอยูใ่นรูปสถาบนั คือการอ้างอิงถึงคณุสมบตัิเบือ้งต้นของทนุทางวฒันธรรม
ในลกัษณะการรับประกนัโดยแสดงออกในรูปของประกาศนียบตัร หนงัสือรับรอง และการสอบวดั
คณุสมบตัิ ซึ่งปรากฏชดัอยู่ในสถาบนั เช่น สถาบนัการศกึษา หรือสถาบนัประเมินผล คณุค่าของ
ทนุท่ีอยู่ในรูปสถาบนัขึน้อยู่กบัการลงทนุด้านเวลาและความพยายามในการได้การรับประกนัหรือ
การรับรองคณุภาพ (วินยั บญุลือ, 2545: 12; รุ้งนภา ยรรยงเกษมสขุ, 2550: 25) จากผลการศกึษา 
ทนุท่ีอยู่ในรูปสถาบนัของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์มีความเก่ียวข้องกบัการควบคมุมาตรฐาน
การดําเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของรัฐบาล การดําเนินกิจการตามหลัก
ปรัชญาการศึกษาคาทอลิก และดําเนินกิจการตามข้อกําหนดของคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา
ของคณะภคินีพระหฤทยัของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ โดยร่วมมือกับบุคลากรและหน่วยงานท่ี
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เก่ียวข้องในการดูแลกํากับและพัฒนาโรงเรียน ทุนท่ีอยู่ในรูปสถาบนัของโรงเรียนจึงเป็นการท่ี
โรงเรียนได้รับการรับรองคณุภาพและรางวลัการประกวดแขง่ขนัท่ีได้รับจากสถาบนัตา่งๆ ในขณะท่ี
ผลการศึกษาชนชัน้นําในการเมืองไทยปัจจุบัน พบว่า ทุนท่ีอยู่ในรูปสถาบันท่ีสําคัญหรือการ
รับประกนัคณุสมบตัิเบือ้งต้นของชนชัน้นํา คือ การจบการศกึษาจากสถาบนัการศกึษาท่ีมีช่ือเสียง 
โดยชนชัน้นําท่ีมีทนุทางเศรษฐกิจมากจะเข้ารับการศกึษาจากสถานศกึษาท่ีโดดเดน่และมีช่ือเสียง
จากตา่งประเทศตัง้แตร่ะดบัประถมจนกระทัง่ระดบัปริญญา สําหรับชนชัน้นําท่ีมีทนุทางเศรษฐกิจ
ไม่มากจะเข้ารับการศึกษาจากสถานศึกษาท่ีโดดเด่นและมีช่ือเสียงในประเทศ นอกจากนี ้ยงัมี
สถาบนัการศกึษาชัน้สงู คือวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรซึง่มีความสําคญัเพราะทําหน้าท่ีสร้าง
และผลติชนชัน้นําทางการเมืองด้วย (รุ้งนภา ยรรยงเกษมสขุ, 2550: ง) 
 

 7.2.2  ผลการศึกษาการผลิตซํา้ทุนทางวัฒนธรรม 
 การศึกษาครัง้นีนํ้าแนวคิดของ วิลเล่ียมส์ นักทฤษฎีวิพากษ์รุ่นหลังและนักวัฒนธรรม
ศกึษาสํานกัเบอร์มิงแฮม (ม.ป.ป.  อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และสมสขุ หินวิมาน, 2551: 61-
69) เป็นแนวทางวิเคราะห์กระบวนการผลิตและผลิตซํา้ทางวฒันธรรม ทัง้นี ้วิลเลียมส์ ได้กลา่วถึง 
วฒันธรรมทกุอยา่งท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลาหนึง่จะมีเฉพาะคนท่ีอยูใ่นช่วงเวลาและสถานท่ีนัน้ท่ีจะเข้าถึง
และสมัผสัวฒันธรรมดงักล่าวได้ หากวฒันธรรมใดได้รับการบนัทึกหรือผลิตซํา้สืบทอดต่อเน่ือง 
วฒันธรรมนัน้จะถือเป็นวฒันธรรมแห่งยคุสมยั ซึง่ถือเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีในการเลือกสรรท่ี
ผู้คนในสงัคมจะมีกระบวนการจดัระบบและให้ความสําคญักบัวฒันธรรมทัง้หลายไว้ ประเพณีใน
การเลือกสรรจะทําหน้าท่ีคดัเลือกให้วฒันธรรมบางอย่างเท่านัน้ท่ีจะได้รับการผลิตซํา้และสืบทอด
ไปยงัคนรุ่นหลงัต่อไป ดงัเช่นในโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ทุนทางวฒันธรรมได้รับการผลิต 
เผยแพร่ และผลิตซํา้มาอย่างต่อเน่ือง โดยท่ีบุคลากรในโรงเรียนคือผู้บริโภคทุนทางวฒันธรรมซึ่ง
สามารถรับรู้เข้าใจเนือ้หาสาระและความหมายของทุนทางวฒันธรรมในโรงเรียนร่วมกนั ทุนทาง
วัฒนธรรมท่ีได้รับการเผยแพร่และผลิตซํา้มาอย่างยาวนานนับตัง้แต่ก่อตัง้โรงเรียนอย่างเป็น
ทางการในปี พ.ศ.  2480 จนกระทั่งปัจจุบัน มีทัง้เพิ่มขึน้ ลดลงและเปลี่ยนแปลงไปบ้างตาม
กาลเวลา แต่ก็มีทุนทางวัฒนธรรมของโรงเรียนเพียงบางส่วนท่ีได้รับการเผยแพร่และผลิตซํา้ 
สอดคล้องกบัผลการศกึษาการผลิตซํา้เพ่ือสืบทอดพิธีกรรมสามปีส่ีรวงข้าวของชมุชนไทลือ้บ้านล้า 
ท่ีในการผลิตซํา้พิธีสามปีส่ีรวงข้าวแม้จะมีพิธีกรรมหลายอย่างท่ีต้องทําสืบทอดกันมาผ่าน
ระยะเวลาท่ียาวนาน จนทําให้พิธีกรรมบางอย่างเร่ิมถกูลบเลือนหายไปตามเวลาท่ีเปล่ียนแปลง 
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แตพ่ิธีกรรมหลายอยา่งรวมถึงพิธีสามปีส่ีรวงข้าวยงัคงเป็นหนึง่ในพิธีกรรมท่ีได้รับการสืบทอดมายงั
รุ่นตอ่รุ่น (ธญัจิรา ศรีคํา, 2552: 205) 
 

 7.2.3  จุดเด่นของทุนทางวัฒนธรรม 
จุดเด่นของทุนทางวฒันธรรมท่ีพบจากผลการวิเคราะห์กระบวนการผลิตและผลิตซํา้ทุน

ทางวฒันธรรมโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ เม่ือพิจารณาในภาพรวมโรงเรียนนีค้่อนข้างมีจดุเด่น
ในการดําเนินกิจการตามปรัชญาการศึกษาคาทอลิกท่ีมุ่งเน้น “พฒันามนุษย์ทัง้ในด้านร่างกาย 
จริยธรรม สตปัิญญา อารมณ์และสงัคม ให้เป็นคนดีของสงัคมและประเทศชาติ มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสงัคม รู้ถึงสิทธิและหน้าท่ีในสงัคมท่ีสงักัด มีอิสรภาพในการแสวงหาความรู้และมี
ความรอบคอบในการหาแหล่งเรียนรู้” ทัง้นีถื้อได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการจดัการกิจการท่ี
ผู้บริหารได้พยายามสืบทอดต่อกันมาร่วมกับการพยายามเผยแพร่แนวคิดความเช่ือและความ
ศรัทธาเล่ือมใสท่ีมีตอ่พระหฤทยัของพระเยซเูจ้าซึง่เป็นองค์อปุถมัภ์ของโรงเรียน 

การท่ีบคุลากรในโรงเรียนแสดงออกถึงทนุท่ีมีอยู่ในตวัตนของโรงเรียนด้วยการยอมรับและ
พยายามนําปรัชญาและคําขวญัของโรงเรียนไปใช้เป็นค่านิยมหลกัสําหรับเป็นแนวทางปฏิบตัิตน
เม่ืออยู่ในโรงเรียน โดยแสดงให้เห็นเด่นชัดจาก บุคลากรส่วนใหญ่มีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกัน ให้
เกียรติและเคารพซึ่งกนัและกนั อยู่ร่วมกนัแบบพ่ี-น้อง อีกทัง้บุคลากรมีความเคารพในผู้ ท่ีมีความ
เช่ือทางศาสนาท่ีแตกต่างกัน และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคณุหรือวจนพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมทาง
ศาสนาคาทอลิกท่ีจัดขึน้ทุกครัง้ในกิจกรรมสําคัญของโรงเรียน สอดคล้องกับผลการศึกษา
วัฒนธรรมโรงเรียนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพซึ่งมีการกําหนดอุดมการณ์/เป้าประสงค์/
ปรัชญาของโรงเรียนท่ีเด่นชัด และสามารถนําไปสู่ภาคปฏิบตัิได้ โดยมีการจัดทําแผนงานและ
โครงการประจําปีทกุปี (นฤมล สยัตานวุฒัน์, 2541)  

เม่ือพิจารณาถึงจุดเด่นของทุนท่ีอยู่ในวตัถุ พบว่า อาคารสถานท่ีภายในโรงเรียนมีความ
สวยงาม สะอาด ร่มร่ืน สมกบัเป็นสถานศกึษา เน้นการแสดงตวัว่าเป็นโรงเรียนคาทอลิกและสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ มีการนําเสนอเนือ้หาสาระความรู้ด้านวิชาการและคณุธรรมจริยธรรมแทบ
ทกุจดุในโรงเรียนสอดคล้องกบัเอกชยั ชิณโคตร (2549: 154) ซึง่ศกึษาวฒันธรรมโรงเรียนคาทอลิก
ในศตวรรษหน้า ผลการศกึษาพบว่า โรงเรียนคาทอลิกรณรงค์ให้ทกุคนเคารพธรรมชาติ ไม่ทําลาย
ธรรมชาติ มีบรรยากาศร่มร่ืน นอกจากนี ้การท่ีโรงเรียนคาทอลิกมีการแสดงสญัลกัษณ์ กางเขน 
โบสถ์ พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ นกับญุองค์อปุถมัภ์ของโรงเรียน หรือพระคมัภีร์ และอธิบายวตัถุ
ทางศาสนาคาทอลิกท่ีปรากฏในโรงเรียนให้บุคลากรเข้าใจความหมายของวตัถเุหล่านัน้จะทําให้
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ทกุคนเกิดความประทบัใจ และกระตุ้นให้อยากนําไปสูก่ารปฏิบตัิด้านคณุธรรม ดงัเช่นในโรงเรียน
พระหฤทยัคอนแวนต์ เม่ือบคุลากรเห็นสญัลกัษณ์ทางศาสนาปรากฏอยู่ในโรงเรียนสามารถใช้เป็น
สิ่งเตือนใจให้พวกเขาทําความดีหรือแสดงออกถึงความเช่ือความศรัทธา (ผู้ อํานวยการโรงเรียน, 
2553; ครูหวัหน้าฝ่ายวิชาการ, 2553; พ่ีเลีย้งระดบัอนบุาล, 2553; เลขานกุารสมาคมศิษย์เก่า, 
2553) ดงันัน้ สิ่งประดิษฐ์ท่ีเห็นภายนอกท่ีมีความสอดคล้องกับค่านิยมท่ีโรงเรียนต้องการให้
บคุลากรในโรงเรียนยดึถือจงึมีผลตอ่การเป็นเคร่ืองมือกระตุ้นเตือนนําไปสูก่ารปฏิบตัไิด้ 

การตกแตง่อาคารสถานท่ีในโรงเรียนยงัมีส่วนช่วยสร้างความประทบัใจด้านกายภายของ
โรงเรียน อนัจะดงึดดูให้ผู้ปกครองตดัสนิใจสง่บตุรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนนีด้้วยเช่นกนั ดงัคํา
ให้สมัภาษณ์ของนกัเรียนกลุ่มท่ี 1 (2553) ท่ีเข้าศกึษาในโรงเรียนนีต้ัง้แต่ระดบัอนบุาล โดยพ่อแม่
ตดัสินใจให้เรียนโรงเรียนนีเ้พราะสภาพแวดล้อมของโรงเรียนนีดี้ สอดคล้องกบัเลขานกุารสมาคม
ศิษย์เก่า (2553) ท่ีประทบัใจสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและบตุรสาวชอบโรงเรียนนีเ้พราะร่มร่ืนมี
ต้นไม้ใหญ่มาก อยา่งไรก็ตาม ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีผู้ปกครองคํานึงถึงเม่ือตดัสินใจเลือกโรงเรียนให้บตุร
หลาน เช่น ใกล้บ้าน เดนิทางสะดวก (นกัเรียนกลุม่ท่ี 1, 2553; นกัเรียนกลุม่ท่ี 2, 2553)  

ส่วนจุดเด่นของทุนท่ีอยู่ในรูปสถาบนั ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์
ประสานการทํางานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างตอ่เน่ือง อีกทัง้สนบัสนนุให้บคุลากรเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ผู้บริหารส่งเสริมให้โรงเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพ ส่ง
บุคลากรเข้าประกวดและแข่งขนัทักษะความรู้ความสามารถด้านต่างๆ เสมอ สอดคล้องกับผล
การศึกษาวัฒนธรรมองค์การในการปฏิบัติงานของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ซึ่งพบว่า ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการช่วยลด
ช่องว่างระหว่างผู้บริหารกบัผู้ ใต้บงัคบับญัชา และทําให้เกิดการยอมรับกนัมากขึน้ (นฤมล สตัยา
นวุฒัน์, 2541: 72) 

การท่ีผู้ บริหารใช้หลักการบริหารงานแบบความร่วมมือ  รับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากบคุลากรทกุฝ่าย มีการประชมุสม่ําเสมอ เปิดโอกาสให้บคุลากรครูเข้ามามีสว่นใน
การตัดสินใจด้านต่างๆ ของโรงเรียน เน้นการทํางานแบบร่วมกันเป็นทีม สอดคล้องกับ ผล
การศกึษาวฒันธรรมองค์การโรงเรียนคาทอลิกในศตวรรษหน้าซึง่กล่าวถึงลกัษณะการบริหารงาน
ของโรงเรียนคาทอลกิวา่มีลกัษณะการบริหารงานโรงเรียนเป็นแบบแนวระนาบ เน้นการบริหารงาน
แบบมีสว่นร่วม กระจายอํานาจและสร้างแรงบนัดาลใจ ระดมความเห็นจากทกุภาคสว่นเข้ามาร่วม
บริหารสถานศกึษาคาทอลกิ รูปแบบการบริหารเน้นการบริหารแบบมีสว่นร่วม กระจายอํานาจตาม
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รูปแบบประชาธิปไตย ทํางานเป็นทีม มีคณะกรรมการทกุคนทกุฝ่ายมีส่วนร่วม (เอกชยั ชิณโคตร, 
2549: 153) 

นอกจากนีจ้ากผลการศึกษานีท่ี้พบว่าบุคลากรมีความภาคภูมิใจท่ีโรงเรียนได้รับการรับ
เกียรติจากพระบรมวงศานุวงศ์มาเป็นประธานในพิธีสําคญัของโรงเรียน แสดงให้เห็นถึงสถาบนั
พระมหากษัตริย์เข้ามามีอิทธิพลต่อความรู้สกึ ความคิด ของบุคลากรในโรงเรียน เช่นเดียวกบัผล
การศกึษาของรุ้งนภา ยรรยงเกษมสขุ (2550: 451) ศกึษาชนชัน้นําในการเมืองไทยปัจจบุนัพบว่า
การแสดงออกของทุนทางวัฒนธรรมในสงัคมไทยท่ีชัดเจนประการหนึ่ง คือ การแสดงออกผ่าน
สถาบนักษัตริย์และศาสนาพทุธท่ีเข้ามามีอิทธิพลต่อความคิด จิตใจและการกระทําของชนชัน้นํา
ไทย ในขณะท่ีการศกึษาในบริบทของโรงเรียนคาทอลิก เช่นท่ีโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ พบว่า 
นอกจากศาสนาพทุธท่ีจะมีอิทธิพลแล้ว บุคคลไม่ว่าจะนบัถือศาสนาใด เม่ือมีความเลื่อมใสและ
ศรัทธาในศาสนาตามท่ีตนนบัถือก็ล้วนมีอิทธิพลตอ่ความคดิ จิตใจ และการกระทําได้เช่นกนั  
 

 7.2.4  ปัญหาอุปสรรคในการผลิตซํา้ทุนทางวัฒนธรรม 
 ผลการศึกษาการผลิตซํา้ทุนทางวัฒนธรรมของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์พบว่ามี
ปัญหาอุปสรรคท่ีกําลังเกิดขึน้และเป็นประเด็นท่ีท้าทายต่อการผลิตซํา้ทุนทางวัฒนธรรม คือ 
บุคลากรเข้าใจความหมายทุนทางวฒันธรรมของโรงเรียนแตกต่างกันซึ่งเป็นปัญหาท่ีควรจะต้อง
ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงโดยเฉพาะในด้านการให้ความรู้เก่ียวกบัทนุทางวฒันธรรมของโรงเรียน
ในทัง้ 3 ระดบั เพราะหากบคุลากรขาดความรู้ความเข้าใจในทนุทางวฒันธรรมของโรงเรียนแล้วจะ
สง่ผลตอ่การผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรมตอ่ไปในอนาคต อนัจะทําให้เกิดการผลติซํา้ท่ีไมค่รบถ้วน ไม่
สมบรูณ์ ทําให้สมาชิกใหม่ท่ีเข้ามาในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจทนุทางวฒันธรรมของโรงเรียน
น้อยลงซึ่งจะส่งผลในระยะยาวคือ บุคลากรรุ่นหลังจะให้ความสําคัญหรือเห็นคุณค่าทุนทาง
วฒันธรรมน้อยลงจนอาจทําให้ทนุทางวฒันธรรมท่ีได้รับการสัง่สมมานานถกูลดทอนจนถึงขัน้สญู
หายไปได้ ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาการผลิตซํา้เพ่ือสืบทอดพิธีกรรมสามปีส่ีรวงข้าวของชมุชน
ไทลือ้บ้านล้า ท่ีพบว่า คนในชุมชนยงัขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวฒันธรรมและพิธีกรรมใน
ชมุชนจึงทําให้ต้องมีการตระหนกัและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้แก่คนในชมุชนเพ่ือเป็นการ
รักษาและสืบทอดวฒันธรรมและพิธีกรรมของชมุชนให้คงอยู ่(ธญัจิรา ศรีคํา, 2552: 206) ทัง้นีจ้าก
ผลการศึกษาการผลิตซํา้ทุนทางวฒันธรรมของโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ พบว่า บุคลากรใน
โรงเรียนควรได้รับความรู้เก่ียวกบัทนุทางวฒันธรรมเพิ่มเติมในเร่ืองของประวตัิของโรงเรียน บคุคล
สําคญั ปรัชญาและคําขวญั กิจกรรมสําคญัของโรงเรียน และตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียน 
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Michell and Willower (1992) กลา่วว่าการศกึษาวฒันธรรมองค์การในโรงเรียนสว่นใหญ่
เป็นการศึกษาวฒันธรรมย่อยระหว่างคุณครูหรือผู้ ใหญ่ ส่วนนักเรียนมกัถูกละเลยหรือถูกแสดง
บทบาทน้อยกว่า จึงทําให้ปัญหาสําคญัของโรงเรียนบางประการถกูมองข้ามไปสอดคล้องกบัผล
การศึกษานีท่ี้พบว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียนน้อย ดงันัน้การให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของโรงเรียนและเข้ามามี
บทบาทในกิจกรรมของโรงเรียนจะช่วยให้มองวัฒนธรรมองค์การในรายละเอียดได้ชัดเจนขึน้ 
เพราะโดยมากนกัเรียนจะแสดงความคิดเห็นถึงสิ่งท่ีถกูคาดหวงัจากผู้ ใหญ่จนถึงระบบการทํางาน
ของโรงเรียน (Michell and Willower, 1992: 6-16) ดงัในการศกึษานีเ้ม่ือทําการรวบรวมข้อมลูจาก
การสนทนากลุ่มกับนักเรียน 2 กลุ่ม นักเรียนมักจะแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานใน
โรงเรียน ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยให้ความสําคญักบัการกวดขนัด้านวิชาการของ
โรงเรียน เพราะสําหรับนกัเรียน การได้รับความรู้ท่ีมีคณุภาพจากโรงเรียนจะสามารถนําไปใช้ใน
การสอบแข่งขันเพ่ือเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงของประเทศได้เท่าเทียมกับ
นักเรียนโรงเรียนอ่ืนท่ีได้รับการกวดขนัทางด้านวิชาการแข็งกว่าโรงเรียนนี ้ (นักเรียนกลุ่มท่ี  1, 
2553; นกัเรียนกลุม่ท่ี 2, 2553) นอกจากนกัเรียน ศษิย์เก่าก็ควรได้รับการสนบัสนนุให้เข้ามามีสว่น
ร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนมากขึน้ด้วย (เลขานกุารสมาคมศษิย์เก่า, 2553; ท่ีปรึกษามหาธิการิณี, 
2553) 

นอกจากนี ้การท่ีบคุลากรแสดงความคดิเห็นท่ีไมค่อ่ยดีตอ่การทํางานและเรียนท่ีโรงเรียนนี ้
เม่ือพิจารณาจากข้อมลูการสมัภาษณ์ความคิดเห็นส่วนใหญ่สะท้อนถึงความไม่พึงพอใจ ในด้าน
การทํางาน ด้านคา่ตอบแทนและสวสัดิการ อีกทัง้ด้านการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึง่มา
จากการท่ีบคุลากรท่ีทํางานในโรงเรียนนีบ้างสว่นมีความเข้าใจผิดเก่ียวกบัระบบการเล่ือนขัน้เล่ือน
ตําแหน่ง (พ่ีเลีย้งระดบัอนบุาล, 2553) รู้สกึว่าไม่ได้รับความยตุิธรรมในการประเมินผลการทํางาน 
เพราะไม่มีโอกาสรับรู้ว่าผู้บริหารประเมินผลการทํางานจากอะไร และเห็นว่าในเม่ือเขาทํางานใช้
แรงงานหนกัก็ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม จึงเกิดความไม่พอใจค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีได้รับ
จากโรงเรียน (พ่ีเลีย้งระดบัอนบุาล, 2553; พนกังานขายอาหาร, 2553) นอกจากนี ้นกัเรียนยงัได้
แสดงความคิดเห็นไม่พอใจระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน ระเบียบวินยัของโรงเรียน รวมถึง
ส่ือการเรียนการสอน (นกัเรียนกลุม่ท่ี 1, 2553; นกัเรียนกลุม่ท่ี 2, 2553) ปัญหาเหลา่นีส้ะท้อนให้
เห็นว่าโรงเรียนยงัไม่มีการประเมินความพึงพอใจของบคุลากรในด้านตา่งๆ ดงันัน้ โรงเรียนจึงควร
จดัให้มีการประเมินความพงึพอใจของบคุลากร เพ่ือจะได้มีแนวแนวทางพฒันาปรับปรุงระบบการ
ทํางาน ระบบการเรียนการสอน อีกทัง้ระเบียบปฏิบตัใิห้สอดคล้องกบัความคดิเห็นของบคุลากร  
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7.3  ข้อเสนอแนะ 

  

 หลงัจากทําการศกึษาการผลิตซํา้ทนุทางวฒันธรรมโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ ผู้วิจยัมี
ข้อเสนอแนะต่อผลการวิจัยครัง้นี  ้ประกอบไปด้วย ข้อเสนอแนะจากผลวิจัยและข้อเสนอแนะ
สําหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงัท่ีจะนําเสนอตอ่ไปนี ้
 

 7.3.1  ข้อเสนอแนะจากผลวิจัย 
ในส่วนนีผู้้ วิจยัจะเสนอแนวทางในการพฒันาการผลิตซํา้ทุนทางวฒันธรรมของโรงเรียน

พระหฤทยัคอนแวนต์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้โรงเรียนได้นําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแนว
ทางการผลติซํา้ทนุทางวฒันธรรมของโรงเรียน  โดยสามารถนําเสนอแนวทางพฒันาการผลติซํา้ทนุ
ทางวฒันธรรมทัง้ 3 ระดบั ได้ดงันี ้

  1)  ทุนท่ีอยู่ในตวัตน จากผลการศึกษา พบว่า บุคลากรบางส่วนมีความรู้ความ
เข้าใจท่ีแตกต่างกันโดยเฉพาะในเร่ืองเก่ียวกบัประวตัิของโรงเรียน บุคคลสําคญั ปรัชญาและคํา
ขวญั กิจกรรมสําคญัของโรงเรียน และระเบียบปฏิบตัิของโรงเรียนด้านการประเมินผลการทํางาน 
การเล่ือนขัน้เล่ือนตําแหน่ง ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดงันัน้ โรงเรียนจึงต้องเน้นในการพฒันา
และให้ความรู้แก่บคุลากรในเร่ืองเหลา่นีเ้ป็นพิเศษ ซึง่สามารถดําเนินการตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้ 
   (1)  โรงเรียนควรจดัให้มีมมุเรียนรู้วฒันธรรมของโรงเรียนและแต่งตัง้
เจ้าหน้าท่ีให้ความรู้เพ่ือจดักิจกรรมให้ความรู้ทางวฒันธรรมของโรงเรียนอยา่งตอ่เน่ือง โดยนําเสนอ
เนือ้หาสาระท่ีเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ของโรงเรียนตัง้แต่ยคุเร่ิมก่อตัง้ ยคุฝ่าฟันอปุสรรค ยคุพฒันา
สร้างสรรค์ และยุคก้าวสู่โลก IT รวมถึงนําเสนอความรู้เก่ียวกับบุคคลสําคญัของโรงเรียน ความ
เป็นมาของกิจกรรมสําคญัของโรงเรียน อีกทัง้ข้อมลูเก่ียวกบัระเบียบปฏิบตัิของโรงเรียนหรือคู่มือ
บคุลากรระดบัตา่งๆ ข้อมลูเหลา่นีค้วรถกูเก็บรวบรวมและนําเสนอผ่านทางส่ือท่ีหลากหลายเข้าถึง
บคุลากรทกุวยั เช่น หนงัสือการ์ตนูประวตัขิองโรงเรียน หนงัสือประวตัศิาสตร์ของโรงเรียน เทปคาส
เซท็ท์บทเพลงเก่ียวกบัโรงเรียน วิดโิอหรือวิดทิศัน์ข้อมลูของโรงเรียน  
   (2)  โรงเรียนควรสนับสนุนให้บุคลากรทัง้ในและนอกโรงเรียน
ศกึษาวิจยัในประเด็นท่ีเก่ียวกบัประวตัิความเป็นมาและวฒันธรรมของโรงเรียนมากขึน้ และจดัให้
มีการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในเอกสารทางวิชาการ หรือจดัพิมพ์เป็นหนงัสือ หลกัฐานท่ีได้
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จากการศกึษาทางวิชาการจะเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าข้อมลูของโรงเรียนในเชิงลกึท่ีเท่ียงตรง
และเช่ือถือได้ตอ่ไป  
   (3)  โรงเรียนควรเน้นยํา้ในการให้ความรู้ทุนท่ีอยู่ในตวัตนแก่บุคลากร
ผ่านทางการอบรมพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรมในโรงเรียน และการประชุมสัมมนาเสมอ  
เพ่ือให้บคุลากรได้รับทราบข้อมลูเก่ียวกบัทนุทางวฒันธรรมอยา่งตอ่เน่ือง 
   (4)  โรงเรียนควรสง่เสริมให้มีการนําส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทางเดียวและส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์สองทางเข้ามาใช้ในการผลิตซํา้ทุนท่ีอยู่ในตัวตนมากขึน้ สําหรับการใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ทางเดียวควรส่งเสริมให้มีการผลิตซํา้ความรู้เก่ียวกับทุนท่ีอยู่ในตัวตนอย่าง
สร้างสรรค์มากขึน้ อาทิ จัดให้มีการแสดงละครเก่ียวกับประวตัิโรงเรียนบนัทึกลงในวิดิทศัน์เพ่ือ
นําเสนอโอกาสต่างๆ หรือนําเสนอเกร็ดความรู้เก่ียวกบัประวตัิของโรงเรียน บุคคลสําคญั ความรู้
เก่ียวกับกิจกรรมสําคญัของโรงเรียนผ่านทางรายการเสียงตามสายท่ีจดัขึน้ทุกเช้าก่อนเคารพธง
ชาติ นอกจากนี ้การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์สองทางควรเน้นให้มีการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียนและเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงเครือข่ายสงัคมออนไลน์ให้มากขึน้ เพ่ือให้
บคุลากรเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและตอ่เน่ือง ทกุท่ีทกุเวลา  
   (5)  โรงเรียนควรจัดทําการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของ
บคุลากรทกุระดบัท่ีมีตอ่โรงเรียน เช่น สําหรับบคุลากรท่ีทํางานในโรงเรียน ควรสํารวจทศันคติและ
ความพึงพอใจด้านการทํางาน ความพึงพอใจด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ สําหรับบคุลากรใน
ระดบันกัเรียน ควรสํารวจทศันคติและความพงึพอใจด้านการเรียนการสอน สําหรับผู้ปกครองและ
ศิษย์เก่า ควรจัดให้มีการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจในด้านการดําเนินงานของโรงเรียน 
ข้อมลูท่ีได้รับเหล่านีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงระเบียบปฏิบตัิของโรงเรียนให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของบคุลากรตอ่ไป 
   (6)  โรงเรียนควรจดัให้มีการพิจารณาเร่ืองระบบการประเมินผล ระบบ
การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ ระบบการเล่ือนตําแหน่ง ของบคุลากรท่ีทํางานในโรงเรียนทุก
ระดบั และปรับปรุงให้มีมาตรฐานการปฏิบตัิท่ีเหมือนกนั ประกาศชดัเจนทัง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
และเน้นยํา้ในโอกาสตา่งๆ เพ่ือให้บคุลากรท่ีทํางานในโรงเรียนรู้สกึได้รับการปฏิบตัเิท่าเทียมกนั ลด
การเปรียบเทียบ สร้างแรงจูงใจในการทํางานเพราะทกุคนรับทราบถึงผลประโยชน์อนัคุ้มค่าท่ีตน
จะได้รับจากการปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งดีเพ่ือโรงเรียน 
  2)  ทุนท่ีอยู่ในวัตถุของโรงเรียน จากผลการศึกษา พบว่า บุคลากรบางส่วนมี
ความสบัสนในความหมายของตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียนเพราะคณุธรรมท่ีผู้บริหารกําหนดไว้มี
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หลายประการ บคุลากรจดจําไม่ค่อยได้ ดงันัน้ โรงเรียนจึงต้องเน้นในการพฒันาและให้ความรู้แก่
บุคลากรในเร่ืองความหมายของตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียนเป็นพิเศษ นอกจากนี ้ควรให้ความรู้
ครอบคลมุไปถึงความหมายของสีประจําโรงเรียน ต้นไม้ประจําโรงเรียน และเพลงประจําโรงเรียน
ด้วย ซึง่สามารถดําเนินการตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้
   (1)  โรงเรียนควรเน้นยํา้ให้ความรู้เร่ืองความหมายทนุท่ีอยู่ในวตัถขุอง
โรงเรียนมากขึน้ผ่านทางการอบรมพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรมในโรงเรียน และการ
ประชุมสมัมนา  เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้เก่ียวกับความหมายและเห็นคณุค่าของทุนท่ีอยู่ใน
วตัถขุองโรงเรียนมากขึน้   
   (2)  โรงเรียนควรสนบัสนนุให้บคุลากรทกุระดบัเข้ามามีสว่นร่วมในการ
เผยแพร่ความหมายของทุนท่ีอยู่ในวตัถุ โดยการออกแบบและผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้ในโรงเรียนท่ี
สวยงาม ทันสมัย น่าใช้งาน เช่น เคร่ืองเขียน เสือ้ผ้า ร่ม หมวก ถุงผ้า ถุงกระดาษ ท่ีแสดง
เอกลักษณ์โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ด้วยการนําทุนท่ีอยู่ในวัตถุตกแต่งสิ่งของเคร่ืองใช้ใน
โรงเรียน อาทิ เน้นการตกแต่งด้วยสีประจําโรงเรียน ประทบัตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียนหรือต้นไม้
ประจําโรงเรียนลงบนสิ่งของเคร่ืองใช้ นําช่ือต้นไม้ของโรงเรียนมาใช้เป็นช่ือตราสิ่งของเคร่ืองใช้  
พร้อมกับกํากับข้อความสัน้ๆ จดจําง่ายเก่ียวกับความหมายทุนท่ีอยู่ในวตัถุ เพ่ือบุคลากรได้รับรู้
ผ่านทางการมองเห็นและการอ่าน นอกจากนี ้ควรจดัจําหน่ายในห้องสหการของโรงเรียนในราคา
ยอ่มเยาซึง่บคุลากรทกุระดบัจะสามารถครอบครองได้ หรือแจกฟรีในโอกาสพิเศษของโรงเรียน 
   (3)  โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีการนําส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทางเดียวเข้ามา
ใช้ในการผลิตซํา้ทุนท่ีอยู่ในวัตถุมากขึน้ ผ่านทางการให้ความรู้เก่ียวกับความหมายของตรา
สญัลกัษณ์ของโรงเรียน  สีประจําโรงเรียน ต้นไม้ประจําโรงเรียน และเพลงประจําโรงเรียนผ่านทาง
รายการเสียงตามสายท่ีจดัขึน้ทกุเช้าก่อนเคารพธงชาต ิ
  3)  ทุนท่ีอยู่ในสถาบัน จากผลการศึกษา พบว่า บุคลากรบางส่วนโดยเฉพาะ
นกัเรียนและศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน
น้อย ดงันัน้ โรงเรียนจึงต้องเน้นในการให้บคุลากรเข้ามามีสว่นร่วมในการการดําเนินกิจกรรมด้าน
ตา่งๆของโรงเรียนมากขึน้ ซึง่สามารถดําเนินการตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้
   (1)  โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้บุคลากรท่ีทํางานและนักเรียน แสดง
ความคดิเห็นตอ่การดําเนินงานของโรงเรียนและสนบัสนนุให้มีสว่นร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนมาก
ขึน้ เพ่ือจะได้รับทราบความคดิเห็นและมีแนวทางการปฏิบตัิงานท่ีหลากหลายและสร้างสรรค์ ทัง้นี ้
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เม่ือบุคลากรเหล่านีไ้ด้แสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน จะเกิดความ
ผกูพนัตอ่โรงเรียนมากขึน้ 
   (2)  โรงเรียนควรนําประโยชน์จากการใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ มาใช้
ในการเพิ่มช่องทางติดต่อส่ือสารแบบไม่เป็นทางการมากขึน้  เ พ่ือความสะดวกรวดเร็ว 
ประหยดัเวลาในการประสานงานหรือการติดตามงานท่ีได้รับมอบหมาย รวมถึงการขออนุญาต
เร่ืองต่างๆ การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์จะช่วยให้มีการส่ือสารถึงกนัง่ายขึน้และสามารถรับฟัง
ความคดิเห็นของบคุลากรทัง้ในและนอกโรงเรียนได้มากขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียนในการท่ี
จะรับฟังความคดิเห็นท่ีหลากหลายและนําไปปรับปรุงพฒันาการดําเนินงานของโรงเรียนได้   
   (3)  โรงเรียนควรจัดให้มีการสํารวจรายช่ือและประวัติศิษย์เก่าผู้
ประสบความสําเร็จในด้านการเรียนและการทํางาน หรือเป็นผู้ มีช่ือเสียง เผยแพร่ให้บุคลากรใน
โรงเรียนได้รับทราบ ในวนัไหว้ครู วนัรับน้องใหม ่วนัปัจฉิมนิเทศ เชิญศิษย์เก่ามาร่วมพิธีสําคญัของ
โรงเรียนมากขึน้ เพ่ือให้นกัเรียนปัจจบุนัได้เห็นแบบอย่างและสร้างแรงบนัดาลใจในการปฏิบตัิตน
ตามรุ่นพ่ี 
   (4)  โรงเรียนควรให้เกียรตศิิษย์เก่าโดยการเชิญเข้ามาร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียน เช่น การมอบโลศ่ษิย์เก่าผู้ ทําช่ือเสียงกบัโรงเรียน จดักิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือดงึดดูศิษย์
เก่าในแต่ละวยัให้อยากเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน เช่น จดัเสวนากลุ่มย่อยให้ศิษย์
เก่าเป็นวิทยากรในหวัข้อท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ตอ่บคุลากรแตล่ะระดบัในโรงเรียน งานเลีย้ง
สงัสรรค์ตามร้านอาหารตา่งๆ กิจกรรมท่องเท่ียว กิจกรรมเพ่ือสงัคม จดักิจกรรมฝึกปฏิบตัธิรรม  
 

 7.3.2  ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ ศกึษาเฉพาะกรณี และมีข้อจํากดัในด้านเวลาท่ีใช้

ในการศึกษา จึงอาจทําให้การวิเคราะห์การผลิตซํา้ทุนทางวฒันธรรมยงัไม่ครอบคลุมภาพรวม
ทัง้หมดของวฒันธรรมในโรงเรียนท่ีเป็นกรณีศกึษา ดงันัน้ การวิจยัครัง้ต่อไป ควรเป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณเพ่ือทําการเปรียบเทียบความแตกตา่งกบัผลการวิจยัครัง้นี ้ โดยขยายจํานวนกลุม่ตวัอย่าง
ให้มีขนาดมากขึน้  เน่ืองจากการศึกษานี ้ผู้วิจยัใช้ข้อมลูท่ีรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างเพียงไม่ก่ีคน
จากจํานวนประชากรทัง้หมดท่ีอยู่ในโรงเรียน ผลท่ีได้จากการวิจยัครัง้นี ้จึงเป็นเพียงความคิดเห็น
เฉพาะของบคุลากรสว่นหนึง่เท่านัน้ ไมอ่าจใช้ในการอ้างถึงความคดิสว่นใหญ่ของบคุลากรทัง้หมด
ในโรงเรียนได้ 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อศกึษาการผลิตซํา้ทุนทางวัฒนธรรม:  
กรณีศกึษา  โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 

      
 
สมัภาษณ์ครัง้ท่ี...................................................วนั/เดือน/ปี................................................... 
เวลา.........................ถึง...........................สถานท่ีสมัภาษณ์..................................................... 
ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์........................................................ตําแหน่ง................................................ 
 

สว่นท่ี  1 ข้อคําถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคล 
  1)   ท่านเกิดท่ีไหน 
  2)   ท่านได้รับการอบรมจากครอบครัวอยา่งไรบ้าง  
  3)   ท่านจบการศกึษาระดบัใด  
  4)   ท่านมีประสบการณ์การทํางาน/เรียนจากท่ีใดบ้าง  
  5)   ท่านเข้ามาทํางาน/เรียนท่ีโรงเรียนนีไ้ด้อยา่งไร  
  6)   ขณะนีท้่านอยูใ่นตําแหน่งอะไรของโรงเรียน  
  7)   ท่านต้องทําอะไรตามตําแหน่งท่ีได้รับมอบหมาย 
  8)   ท่านทําอะไรนอกเหนือจากเวลางาน 
 สว่นท่ี  2  ข้อคําถามเก่ียวกบัทนุทางวฒันธรรมในโรงเรียน 
  1)   ทนุท่ีอยูใ่นตวัตน   
   (1) โรงเรียนมีประวตัคิวามเป็นมาอยา่งไร  
   (2) บคุคลสําคญัของโรงเรียนมีใครบ้าง  
   (3) ท่านประทบัใจหรือช่ืนชมใครในโรงเรียน  
   (4) ปรัชญาของโรงเรียนมีความหมายวา่อยา่งไร    
   (5) คําขวญัของโรงเรียนมีความหมายวา่อยา่งไร  
  2)   ทนุท่ีอยูใ่นวตัถ ุ  
   (1)   ท่านมีความคดิเห็นตอ่การตกแตง่อาคารเรียนอยา่งไร 
   (2)   บคุลากรในโรงเรียนนีแ้ตง่กายมาทํางาน/เรียนอยา่งไร 
   (3)   ตราสญัลกัษณ์ของโรงเรียนมีความหมายถึงอะไร 
   (4)   สีประจําโรงเรียนมีความหมายถึงอะไร 
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   (5)   เพลงประจําโรงเรียนมีความหมายถึงอะไร 
   (6)   ต้นไม้ประจําโรงเรียนมีความหมายถึงอะไร 
  3)   ทนุท่ีอยูใ่นรูปสถาบนั   
   (1)   โรงเรียนได้รับรางวลัและการประเมินคณุภาพอยา่งไร 
   (2)   ท่านประทบัใจหรือภมูิใจการทํางาน/เรียนอยา่งไรบ้าง 
 สว่นท่ี  3  ข้อคําถามเก่ียวกบัการปฏิบตัติามระเบียบของโรงเรียน  
  1)  คําถามสําหรับผู้บริหาร 
   (1)   วนัสําคญัของโรงเรียนมีความเป็นมาอยา่งไร 
   (2)   โรงเรียนมีการคดัเลือกบคุลากรเข้ามาทํางาน/เรียนอยา่งไร 
   (3)   โรงเรียนจดัการอบรมพฒันาบคุลากรอยา่งไร 
   (4)   โรงเรียนมีการตกัเตือนและการลงโทษบคุลากรอยา่งไร 
   (5)   โรงเรียนมีขัน้ตอนการเล่ือนตําแหน่งงานอยา่งไร 
   (6)   โรงเรียนมีการประเมินผลการทํางานอยา่งไร 
   (7)   โรงเรียนมีระบบการจ่ายคา่ตอบแทนและสวสัดกิารอยา่งไร 
   (8)   โรงเรียนมีระบบการพ้นจากงานของบคุลากรอยา่งไร 

     (9)   วฒันธรรมในโรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตอยา่งไร  
    (10) วฒันธรรมการอยูร่่วมกนัท่ีเดน่ชดัของโรงเรียนนีคื้ออะไร  

    (11) ท่านเผยแพร่ทนุวฒันธรรมไปยงับคุลากรอยา่งไร 
  2)   คําถามสําหรับบคุลากรท่ีทํางานในโรงเรียน 
   (1)   ทา่นมีสว่นร่วมในกิจกรรมวนัสําคญัของโรงเรียนอยา่งไร 
   (2)   ท่านได้รับการอบรมพฒันาทกัษะการทํางานอยา่งไร 
   (3)   ท่านได้รับการตกัเตือนและลงโทษอยา่งไรเม่ือทําผิดระเบียบ 
   (4)   ท่านได้รับการเล่ือนตําแหน่งงานอยา่งไร    
   (5)   ท่านได้รับการประเมินผลการทํางานอยา่งไร 
   (6)   ท่านได้รับคา่ตอบแทนและสวสัดกิารจากการทํางานอยา่งไร 
   (7)   ทา่นทราบข้อมลูการพ้นจากงานของโรงเรียนนีอ้ยา่งไร 
   (8)   ท่านวางแผนชีวิตเม่ือเกษียณจากการทํางานท่ีน่ีอยา่งไร 
   (9)   ท่านเคยชกัชวนใครเข้ามาทํางานในโรงเรียนนีบ้้าง 
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      (10) ท่านรู้สกึอยา่งไรกบัการทํางานในโรงเรียนนี ้  
        (11) ท่านสามารถรับรู้ทนุทางวฒันธรรมผา่นทางวิธีใดบ้าง 
 3)   คําถามสําหรับนกัเรียนและศษิย์เก่า 

     (1)   ท่านมีสว่นร่วมในกิจกรรมวนัสําคญัของโรงเรียนอยา่งไร 
   (2)   ท่านได้รับการตกัเตือนและลงโทษอยา่งไรเม่ือทําผิดระเบียบ 

     (3)   ท่านเคยชกัชวนใครเข้ามาเรียนในโรงเรียนนีบ้้าง 
      (4)   ท่านคดิเห็นอยา่งไรตอ่การเรียนการสอนของโรงเรียนนี ้  
      (5)   ท่านได้รับการพฒันาความสามารถด้านใดจากการเรียนท่ีน่ี 

     (6)   ท่านสามารถรับรู้ทนุทางวฒันธรรมผา่นทางวิธีใดบ้าง 
  4)   คําถามสําหรับผู้ปกครอง 
   (1)   ทําไมท่านจงึสง่บตุรหลานเข้ามาเรียนท่ีโรงเรียนนี ้

    (2)   ท่านคดิเห็นอยา่งไรตอ่การเรียนการสอนของโรงเรียนนี ้  
    (3)   บตุรหลานของท่านได้รับการพฒันาทกัษะด้านใดจากท่ีน่ีบ้าง  
 

           
 

ขอขอบพระคณุท่านเป็นอยา่งสงูในการตอบแบบสมัภาษณ์ 
                  นางสาวดวงพร  คงพิกลุ 
             นกัศกึษาสาขาเทคโนโลยีบริหาร  คณะพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
                      สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 



ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ นามสกุล นางสาวดวงพร  คงพิกลุ 
 
ประวัตกิารศกึษา บริหารธุรกิจบณัฑิต  
 (สาขาการบริหารทรัพยากรมนษุย์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์   
 ปีการศกึษา 2550 
 
ประสบการณ์ทาํงาน ผลงาน  รางวลัเรียนดี สาขาเทคโนโลยีการบริหาร  
รางวัล หรือทุนการศึกษา คณะพฒันาทรัพยากรมนษุย์  
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
 ปีการศกึษา 2553 
 
 ทนุสนบัสนนุการทําวิทยานิพนธ์จากเงิน

งบประมาณแผน่ดนิของสถาบนับณัฑิต 
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