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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาสภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษา พัฒนาแนวทางคานิยมหลัก
12 ประการ และประเมินความเหมาะสมของแนวทางการบริหารสถานศึกษา เพือ่ พัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการ
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 ประชากร
ทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นีแ้ บงเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 ประชากร ประกอบดวย ผูบ ริหาร จํานวน 25 คน และ
ครู จํานวน 173 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 198 คน ระยะที่ 2 กลุมตัวอยาง จํานวน 7 คน ไดมาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 จํานวน
1 คน ศึกษานิเทศกกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา จํานวน 1 คน นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 คน และผูบริหาร
จํานวน 4 คน และระยะที่ 3 กลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบดวย
ผูบริหาร จํานวน 25 คน หัวหนาฝายบริหารวิชาการ จํานวน 25 คน หัวหนาฝายบริหารทั่วไป จํานวน 25 คน
และหัวหนางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 25 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม
และแบบบันทึกการสนทนากลุม สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา สภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการ
ของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ ต รดิ ต ถ เขต 2
มีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมาก มีปญหาการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก และแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาเพือ่ พัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการ มี 3 ดาน คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานกิจกรรมพัฒนา
ผูเ รียน และดานการจัดแหลงเรียนรู โดยในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ คาเฉลีย่ เทากับ 4.90
คําสําคัญ: โรงเรียนขยายโอกาส, คานิยมหลัก 12 ประการ, แนวทางการบริหารสถานศึกษา
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Abstract
The purposes of this research were to: 1) to study the current problems as a School
Administrative for Developing the 12 Nation Main Values: 2) to develop School Administrative
Guideline for Developing the 12 Nation Main: 3) reconsider the Appropriateness of School
Administrative Guideline for Developing the 12 Nation Main Values. Population divided into
3 sections. Section 1 has 25 School Directors and 173 teachers. Section 2 has a director of the
Uttaradit Primary Education Area Oﬃce 2, 1 supervisor, 4 School Directors, and 1 Academic
Service Oﬃcer by purposive sampling. Section 3 has 25 school directors, 25 school academic
leaders, 25 school general leaders and 25 school learner activity leaders by purposive sampling.
The data collections were conducted by given questionnaire, data analyses, statistic, average,
standard deviation and content analyses.
The result of the study were as follow: 1) The current problems as School Administrative
for Developing the 12 Nation Main Values were given high score for the operations and were
given high score for the problem issues too. 2) School Administrative Guideline for Developing
the 12 Nation which contained 3 sectors consists, 1. the learning management sector included
6 guidelines, 2. the learner development activities sector included 7 guidelines, 3. the environment
sector included 7 guidelines. 3) The results of the reconsider the appropriateness of School
Administrative Guideline for Developing the 12 Nation Main Values the overall level of satisfaction
was the highest. The average was 4.90.
Keywords: Opportunity Expansion School, 12 Nation Main Values, School Admirative Guideline

ความสําคัญของปญหา
สถานการณสงั คมและวัฒนธรรมทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั นับวันยิง่ ทวีความวิกฤติ และรากเหงาของวัฒนธรรม
ถูกทําลายจนสงผลกับความมั่นคงของชาติและชีวิตของคนในสังคม ตลอดจนความเปนอยูของผูคน ก็พบวา
ไมมคี วามปลอดภัยมากขึน้ ในสวนพฤติกรรมของผูค นก็พบวามีความเบีย่ งเบนไปจากบรรทัดฐานทีเ่ คยยึดถือ
ปฏิบัติและมีคานิยมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เยาวชนจํานวนไมนอยที่ไมไดรับการปลูกฝงจากครอบครัวนั้น
หยั่งรากไมลึกพอ ทําใหขาดภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิต จนออนแอและออนไหวมากตอการตกอยูในสภาพ
การถูกครอบงําทางความคิด และคานิยมที่สวนทางกับจารีตขนบธรรมเนียมประเพณี (ศูนยเฝาระวังทาง
วัฒนธรรม, 2553 : 52-53) หากวัยรุนขาดภูมิคุมกัน และขาดการดูแลชี้แนะจากผูปกครอง และครู ก็อาจทําให
มีคานิยม ทัศนคติ และมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอันดีงามของสังคม เยาวชนเติบโตขึ้นจนอายุ
ยางเขาสูวัยรุน ซึ่งถือเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกาย จิตใจ และ
สังคม ทําใหเกิดความสับสนในบทบาทและหนาที่ของตนเอง รวมถึงวิจารณญาณในการประพฤติปฏิบัติตน
ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคม
การบริหารสถานศึกษาเพือ่ พัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการ เปนการสนองนโยบายของรัฐบาลทีไ่ ดกาํ หนด
คานิยมหลัก 12 ประการของคนไทยขึ้นมา ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดบรรจุเขาไว
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ในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาหนาที่พลเมืองและวิชาประวัติศาสตร (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2557 : 4) เพื่อใหผูเรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึก และมีความภูมิใจ
มีระเบียบวินยั คิดกอนทํา คํานึงถึงประโยชนสว นรวม และยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขเพือ่ อยูร ว มกันกับพลโลกไดอยางสงบสุข เนือ่ งจากคานิยมคานิยมเปนตัวกําหนดความประพฤติ
และการปฏิบตั ขิ องคนทําใหสงั คมเปลีย่ นไป จึงอาจจะกลาวไดวา คานิยมมีสว นทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงทาง
สังคม ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชน การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีก็มีสวนทําใหเกิด
คานิยมใหมๆ เชนกัน พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ คานิยมเปนไดทั้งเหตุและผลของการของการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นพฤติกรรมดานคานิยมที่ดีของคนในสังคมจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 มีโรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 25 โรงเรียน
ซึ่งทําการสอนตั้งแตระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมุงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีการขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
โดยมีพันธกิจในการสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อมุงสรางพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยูรวมกับผูอื่นในสังคม
 หา
พหุวฒ
ั นธรรมได และทําใหการศึกษานําการแกปญ
 หาสําคัญของสังคม รวมทัง้ ปญหาการคอรรปั ชัน แตปญ
ทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรียนขยายโอกาสคือ การมีเด็กทีก่ าํ ลังกาวเขาสูว ยั รุน อายุระหวาง 12-15 ป วัยรุน คือวัยทีส่ น้ิ สุด
ความเปนเด็ก และเปนสะพานทอดไปยังวัยผูใหญ เปนหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญยิ่งเปนวัยที่เปลี่ยนแปลงและ
ออนไหวตอสภาวะของสังคมไดงา ยทีส่ ดุ ดังนัน้ สถานศึกษาจึงควรเนนในการใหการอบรมนักเรียนใหเปนผูท มี่ ี
คุณธรรม จริยธรรมอันเหมาะสม และรูจักเคารพตอสิทธิหนาที่ตางๆ ของสังคม เพื่อที่จะไดมีการเตรียมตน
ใหรูจักปรับตัว และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (เสาวลี กลับมารัมย, 2556 : 4)
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ซึ่งเปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหผูเรียนที่จบการศึกษาออกไปเปนประชาชนที่มี
คุณภาพของทองถิ่น สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม มีคานิยม
ที่ดีและถูกตอง จึงเปนสวนที่สําคัญ และการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดคานิยมหลัก 12 ประการ
ตามนโยบายของรัฐบาลผูบ ริหารสถานศึกษาจําเปนจะตองจัดหาแนวทางในการบริหารสถานศึกษา เพือ่ พัฒนา
ผูเรียนใหมีความรูความเขาใจในคานิยมที่ดีและมีความเหมาะสม เมื่อผูเรียนเกิดคานิยมที่ถูกตองก็จะโตมา
เปนผูใหญที่มีคุณภาพ และพัฒนาประเทศชาติใหเจริญยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2
3. เพือ่ ประเมินความเหมาะสมของแนวทางการบริหารเพือ่ พัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรและกลุมตัวอยางแบงเปน 3 ระยะ ไดแก
ระยะที่ 1 ประชากรเปาหมาย ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 25 คน และครู จํานวน 173 คน
รวมทั้งสิ้น จํานวน 198 คน
ระยะที่ 2 กลุมตัวอยาง จํานวน 7 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบดวย ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 จํานวน 1 คน ศึกษานิเทศกกลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา จํานวน 1 คน นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 คน และผูบริหาร จํานวน 4 คน
ระยะที่ 3 กลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบดวย ผูบริหาร
จํานวน 25 คน หัวหนาฝายบริหารวิชาการ จํานวน 25 คน หัวหนาฝายบริหารทั่วไป จํานวน 25 คน
และหัวหนางานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 25 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลระยะที่ 1 เปนแบบสอบถามสภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษา
เพือ่ พัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 จํานวน 37 ขอ โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงของขอคําถามจากผูเชี่ยวชาญ
5 ทาน โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.98-1.00 จากนั้นนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไป
ทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางที่มีความคลายคลึงกัน จํานวน 30 คน ไดความเชื่อมั่น (Reliability)
เทากับ 0.987 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามไป จํานวน 198 ฉบับ ไดรับกลับคืน
จํานวน 198 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ระยะที่ 2 เปนแบบบันทึกการสนทนากลุม โดยมีการเชิญผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 7 คน มาทําสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ หองประชุม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 เพื่อหาแนวทางการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คานิยมหลัก 12 ประการ จากนั้นสรุปไดแนวทาง 3 ดาน ประกอบดวย ดานการจัดการเรียนการสอน
ดานกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน และดานการจัดแหลงเรียนรู ระยะที่ 3 เปนแบบประเมินความเหมาะสมของแนวทาง
การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการทั้ง 3 ดาน จํานวน 21 ขอ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามไปจํานวน 100 ฉบับ ไดรับกลับคืนจํานวน 100 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
ระยะที่ 1 วิเคราะหแบบสอบถามสภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคานิยมหลัก
12 ประการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ
เขต 2 แบงเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคารอยละ
ตอนที่ 2 วิเคราะหสภาพปฏิบัติแนวทางการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคานิยมหลัก
12 ประการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ
เขต 2 โดยใชคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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ตอนที่ 3 วิเคราะหปญ
 หาแนวทางการบริหารสถานศึกษาเพือ่ พัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการ
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2
โดยใชคารอยละ
ระยะที่ 2 วิเคราะหประเด็นการสนทนากลุม แนวทางการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคานิยมหลัก
12 ประการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ
เขต 2 โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ระยะที่ 3 วิเคราะหแบบประเมินความเหมาะสมของแนวทางการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคานิยม
หลัก 12 ประการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ เขต 2 โดยใชคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 มีดังนี้
1. จากการสังเคราะหเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาสภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษา
เพือ่ พัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 มี 3 ดาน รายละเอียดดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหสภาพการปฏิบัติการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการ
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ
เขต 2 ภาพรวมทั้ง
ที่
1
2
3

รายการ
การจัดการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การจัดแหลงเรียนรู
รวมเฉลี่ย

X
4.32
4.02
3.93
4.09

สภาพการปฏิบัติ
S.D.
0.96
0.96
1.01
0.98

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

ลําดับที่
1
2
3

จากตารางที่ 1 พบวา สภาพการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (X = 4.09) เมื่อพิจารณาแตละดาน
โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยของสภาพการปฏิบัติจากมากไปหานอย ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน
(X = 4.32) รองลงมาคือ ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (X = 4.02) และดานการจัดแหลงเรียนรู
(X = 3.93) ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหปญหาการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2
ภาพรวมทั้ง 3 ดาน
ที่

รายการ

1 การจัดการเรียนการสอน
2 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3 การจัดแหลงเรียนรู
รวมเฉลี่ย

ระดับปญหา
ไมเปนปญหา
เปนปญหา
(รอยละ)
(รอยละ)
35.37
64.63
37.61
62.39
40.12
59.88
37.70
62.30

แปลผล
เปนปญหามาก
เปนปญหามาก
เปนปญหามาก

*รอยละ 51-75 = เปนปญหามาก (บุญชัย ภาละกาล, 2557: 4)

จากตารางที่ 2 พบวา ปญหาการบริหารสถานศึกษาเพือ่ พัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยภาพรวมเปนปญหาในระดับมาก รอยละ 62.30 เมื่อพิจารณาแตละดาน
โดยเรียงลําดับตามรอยละของระดับปญหาจากมากไปหานอย ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน รอยละ 64.63
รองลงมาคือ ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รอยละ 62.39 และดานการจัดแหลงเรียนรู รอยละ 59.88
ตามลําดับ
2. ผลที่ไดจากการวิเคราะหปญหาและการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการ
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2
มี 3 ดาน ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และดานการจัดแหลงเรียนรู
ซึง่ ผูว จิ ยั ไดนาํ มาเปนประเด็นในการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) และสรุปไดแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 แบงเปน 3 ดาน ดังนี้
1. ดานการจัดการเรียนการสอน มี 6 แนวทาง ไดแก
1.1 โรงเรียนวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางและคานิยมหลัก 12 ประการโดยสอดแทรกคานิยมหลัก
12 ประการในหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ นําจุดเนน/นโยบายการสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ
สูการปฏิบัติจริงในชั้นเรียนโดยบูรณาการผานรายวิชาตางๆ
1.3 ผูบ ริหารกําหนดใหครูจดั ทําแผนการจัดการเรียนรู โดยมีเปาหมายของหนวยการเรียนรูแ ตละ
หนวยสอดคลองกับคานิยมหลัก 12 ประการ ดวยวิธีการที่หลากหลาย
1.4 ผู บ ริ ห ารส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ค รู มี ทั ก ษะ เทคนิ ค และกระบวนการจั ด การเรี ย นรู
ใหผูเรียนเห็นความสําคัญของคานิยมหลัก 12 ประการ
1.5 ครู กํ า หนดวิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นรู ที่ ส อดคล อ งกั บ ค า นิ ย มหลั ก
12 ประการ ดวยวิธีการที่หลากหลาย
1.6 ผูบริหารจัดใหมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลความกาวหนาของนักเรียน
อยางตอเนื่อง
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2. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มี 7 แนวทาง ไดแก
2.1 โรงเรียนกําหนดนโยบายและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนใหสอดคลองกับคานิยมหลัก
12 ประการ
2.2 ผูบริหารมอบหมายใหครูที่ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนําคานิยมหลัก
12 ประการสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2.3 ครูนําคานิยมหลัก 12 ประการสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2.4 โรงเรียนจัดกิจกรรมสนองตามนโยบายของรัฐบาลที่สอดคลองกับคานิยมหลัก 12 ประการ
ในวันสําคัญตางๆ
2.5 โรงเรียนมีตัวชี้วัดความสําเร็จในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สอดแทรกคานิยมหลัก
12 ประการ
2.6 ครูมวี ธิ กี ารวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนทีส่ อดคลองกับคานิยมหลัก 12 ประการ
ดวยวิธีการที่หลากหลาย
2.7 โรงเรียนจัดใหผูเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินใหไดรับการซอมเสริมตามจุดประสงค
ของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3. ดานการจัดแหลงเรียนรู มี 7 แนวทาง ไดแก
3.1 โรงเรียนจัดแหลงเรียนรู เรือ่ งคานิยมหลัก 12 ประการ ทัง้ ภายในและภายนอกหองเรียน เชน
การจัดปายนิเทศ มุมประสบการณ กิจกรรมเสียงตามสาย เปนตน
3.2 หองสมุดโรงเรียน จัดใหมีหนังสือ เอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่ใหความรู เรื่องคานิยม
หลัก 12 ประการ เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
3.3 ผูบ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติปฏิบตั ติ นเปนแบบอยางทีด่ ใี นการแสดงถึง
การเปนผูมีคานิยมหลัก 12 ประการอยางเดนชัด
3.4 ผูนําชุมชน และผูปกครองนักเรียน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการแสดงถึง
การเปนผูมีคานิยมหลัก 12 ประการอยางเดนชัด
3.5 โรงเรี ย นมี ก ารยกย อ งชมเชยนั ก เรี ย นที่ ป ฏิ บั ติ ต นเป น แบบอย า งที่ ดี ต ามค า นิ ย มหลั ก
12 ประการ
3.6 โรงเรียนเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของทางการศึกษา และหนวยงานอื่น เขามามีสวนรวม
ในการวางแผนการจัดทําแหลงเรียนรู เรื่องคานิยม 12 ประการ ทั้งในและนอกโรงเรียน
3.7 โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลการใชแหลงเรียนรูที่สอดคลองกับคานิยมหลัก 12 ประการ
อยางสม่ําเสมอ
3. ผลการประเมิ น ความเหมาะสมของแนวทางการบริ ห ารสถานศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาค า นิ ย มหลั ก
12 ประการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ
เขต 2
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคานิยมหลัก
12 ประการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 ภาพรวมทั้ง 3 ดาน
ที่
รายการ
1 การจัดการเรียนการสอน
2 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3 การจัดแหลงเรียนรู
รวมเฉลี่ย

X
4.89
4.90
4.91
4.90

S.D.
0.10
0.06
0.09
0.08

ความเหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ลําดับที่
3
2
1

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมการบริหารสถานศึกษาเพือ่ พัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการ
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบตั อิ ยูใ นระดับมากทีส่ ดุ (X = 4.90) เมือ่ พิจารณา
แตละดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลีย่ ของสภาพการปฏิบตั จิ ากมากไปหานอย ไดแก ดานการจัดแหลงเรียนรู
(X = 4.91) รองลงมาคือ ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (X = 4.90) และดานการจัดการเรียนการสอน
(X = 4.89) ตามลําดับ

สรุป อภิปรายผล
จากการวิจยั เรือ่ ง แนวทางการบริหารสถานศึกษาเพือ่ พัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 สามารถอภิปรายผล
การวิจัยไดดังนี้
1. สภาพการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก (X = 4.09) ซึ่งสอดคลองกับ สุทิน ศรีโมรา (2548 : 121) และอําไพ คํารอด (2549 : 107) ไดศึกษา
สภาพปญหาและแนวทางการสงเสริมการจัดการเรียนรูเ พือ่ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ งึ ประสงค
ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคมีสภาพ
การปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้ยังสอดคลองกับ อํานวย โคนะโล (2559 : 106) ไดศึกษาสภาพการดําเนินงาน
สงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ
โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนจะตองมีการดําเนินงาน
สนองตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องคานิยมหลัก 12 ประการ ทุกโรงเรียนจึงมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
2. ปญหาการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานมีปญหาอยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับ สุทิน ศรีโมรา
(2548 : 121) และอําไพ คํารอด (2549 : 107) ไดศกึ ษาสภาพปญหาและแนวทางการสงเสริมการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ งึ ประสงค มีปญ
 หาอยูใ นระดับนอย ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวาการบริหารจัดการ
ของแตละโรงเรียนยังไมมีแนวทางในการบริหารสถานศึกษาตามคานิยมหลัก 12 ประการอยางเหมาะสม
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3. การพัฒนาแนวทางการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 มี 3 ดาน ไดแก
1. ดานการจัดการเรียนการสอน มีการดําเนินการจัดการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย ประกอบดวย
การกําหนดเปาหมายการเรียนรู วิธกี ารจัดการเรียนรู การดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู ซึง่ สอดคลอง
กับ สาวิตรี จันทรดิษฐ (2558 : 95-96) ไดศึกษาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคานิยมดานใฝรูใฝเรียน
การเรียนรูการเปนประชาธิปไตย และความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
โรงเรียนบานกระสัง อําเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย สรุปผลการวิจยั การสรางกลยุทธในการพัฒนาระดับพฤติกรรม
การปฏิบัติตนตามคานิยมดานใฝรูใฝเรียน การเรียนรูการเปนประชาธิปไตยและความเขมแข็งทั้งรางกายและ
จิตใจของนักเรียนโดยใชกระบวนการวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) และยังสอดคลองกับ ศิริวรรณ กันศิริ
(2559 : 97-98) ผลการวิจัยพบวา สถานศึกษาควรตั้งวัตถุประสงคการประเมินคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน
โดยการอิงคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยม 12 ประการ กําหนดใหในทุกรายวิชาไดกําหนดตัวชี้วัด
และวิธีการประเมินคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนที่ชัดเจน 2. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มี 7 แนวทาง
เปนการจัดกิจกรรมทีน่ อกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในชัน้ เรียน ประกอบดวย กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู แนะแนว กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ตองมีการวัด
และประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเสมอ ซึ่งสอดคลองกับ จักรพงษ ตั้งจิตนฤมาณ (2553 : 96) ไดศึกษา
แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบานตลาดไทร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 และสอดคลองกับ พัฒนา สาธร (2552 : 73) ไดศึกษา
การพัฒนาคุณธรรมทีพ่ งึ ประสงคของนักเรียน ผลการวิจยั พบวา คาเฉลีย่ ของการพัฒนาพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค
โดยโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 5 กิจกรรม มีคาเฉลี่ยมากกวากอนเขารวมโครงการทุกๆ กิจกรรม
รายขอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังเขารวมโครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ดานการจัดแหลงเรียนรู มี 7 แนวทาง มีการดําเนินการวางแผน
การจัดแหลงเรียนรูในดานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีการวัดและประเมินผลการใชแหลงเรียนรู
อยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ รุงฟา ลอมในเมือง และคณะ (2552 : 121-128) ไดทําการวิจัยการพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และการสรางเครือขายที่ยั่งยืน สําหรับ
เยาวชนจังหวัดมหาสารคาม และนันทพร เชื้อคํา และคณะ (2555 : 96) ไดทําการวิจัยบทบาทของผูปกครอง
ในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคแกนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ทัง้ นีเ้ พราะผูบ ริหารสถานศึกษาตองมีภาวะผูน าํ ในดานคานิยมหลัก 12 ประการ
เปนตัวแบบที่ดีและสามารถใชแนวทางตางๆ ในการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติงานในโรงเรียนได ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนตลอดจนผูป กครองมีความตระหนักรู เขาใจและเห็นความสําคัญในการพัฒนาคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ สถานศึกษาตองระบุกจิ กรรมแตละคานิยมทีจ่ ะขับเคลือ่ นใหชดั เจน กําหนดแนวทาง
การปฏิบัติรวมกันใหทุกคนรับรู เขาใจ ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และใหมีการกํากับติดตาม ประเมินผล
สรุปผล และรายงานผลอยางตอเนื่อง ดังนั้นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการเรียนรูตองตระหนักในเรื่อง
การมีคา นิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ควรนอมนําแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูก จิ กรรมการเรียน
การสอนในสถานศึกษา จัดกิจกรรมตามรอยเบือ้ งยุคลบาทใหนกั ศึกษาตระหนักในคุณคาของการดํารงชีวติ อยู
ในสังคมดวยความรัก ความสามัคคีและสันติวธิ ี ปลูกจิตใตสาํ นึกถึงการเปนคนดี เพือ่ ใหผเู รียนไดเกิดจิตสํานึก
ถึงการเปนคนดี และเกิดจิตสํานึกดานคุณคาขอตัวเอง การเปนแบบอยางที่ดี การสอนแลปลูกฝงโดยผาน
กิจกรรมที่เนนการปฏิบัติโดยผานประเพณีทองถิ่นลงมือปฏิบัติจริง ตองเริ่มกิจกรรมที่อยูใกลตัวของนักเรียน
กอนแลวจึงขยายไปสูส งิ่ ทีอ่ ยูไ กลตัวออกไป การกระทําจากสิง่ ทีใ่ กลตวั จะทําใหเห็นปญหาไดชดั เจน และหาวิธี
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ที่จะชวยเหลือไดงาย สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเปนตัวอยางที่ดีของบุคคลใกลชิด เชน ครู พอ แม ผูปกครอง
และยังพบวาการสรางแบบอยางที่ดีในการมีคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เปนตัวอยาง เปนแบบอยาง
ใหกับนักเรียนแลวนักเรียนอยางที่จะเปนคนดี

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
ระดับโรงเรียน
1. โรงเรียนทีน่ าํ แนวทางการบริหารสถานศึกษาเพือ่ พัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการไปใชควรนําผลของ
การบริหารตามแนวทางมาวัดและประเมินการใชแนวทาง เพื่อเปนการพัฒนา และปรับปรุงใหดียิ่งๆ ขึ้นไป
2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2
และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอืน่ ๆ สามารถนําแนวทาง
การบริหารสถานศึกษาเพือ่ พัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการไปใชเพือ่ จัดการศึกษาใหผเู รียนมีความรูค คู ณ
ุ ธรรม
มีคานิยมที่ดีและถูกตองจึงเปนสวนที่สําคัญ และการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดความคานิยมหลัก
12 ประการตามนโยบายของรัฐบาล ผูบ ริหารสถานศึกษาจําเปนจะตองจัดหาแนวทางในการบริหารสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีเกิดคานิยมที่เหมาะสม เมื่อผูเรียนเกิดคานิยมที่ถูกตองก็จะโตมาเปนผูใหญที่มีคุณภาพ
และพัฒนาประเทศชาติใหเจริญยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนําแนวทางการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคานิยมหลัก
12 ประการไปสงเสริมใหโรงเรียนในเขตพื้นที่ทุกโรงเรียนนําไปปรับใชในโรงเรียนของตนเอง
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
จากการจัดทําแนวทางการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคานิยมหลัก 12 ประการโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 ในครั้งนี้ เปนการเก็บขอมูลจาก
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเทานั้น จึงควรมีการนําไปศึกษาหรือทดลองใชกับโรงเรียนประศึกษาหรือ
โรงเรียนมัธยมศึกษา เปนตน เพื่อใหผูเรียนในแตละชวงวัยไดเติบโตมาเปนบุคคลที่มีคานิยมหลัก 12 ประการ
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