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Abstract
  

 The objectives of study were 1) To study needs and define the elements of the model applying strategies to 

promote 12 values primary school under the Samutprakarn Primary Educational Service Area Office. The samples 

were directors , school boards and teachers assigned to perform 12 values, totaling 348 people and 8 experts.  

2) To create and validate a strategy to promote 12 values to practice for elementary school under the Office of 

Samutprakarn Primary Education Service Area by 5 experts. 3) To study the effect of using 12 strategies for promoting 

values for elementary school under the Office of Samutprakan Primary Education Service Area used by the  

researcher and apply to Watbangfai school under the Office of Samutprakan Primary Education Service Area .This 

research is research and development method. Data analysis was performed using a software program to analyze 

basic data. The statistical devices used for this study were mean, standard deviation and PNI modified.

 The results of the study reveal that : 

 1.  The need for the development of a model applying strategies 12 values in primary school was review of 

the suitability of the plan be ready before during and after implementation. (PNI modified = 0.29) 

 2.  The model applying strategies to promote 12 values to primary school consist of four parts : introduction, 

the model applying strategies to promote 12 values, knowledge about the model applying strategies to promote 12 

values and applying the model strategies to promote 12 values in primary school 

 3.  The results of the model applying strategies to promote 12 values in primary school found that: 

  (1) The school has developed a model of applying strategies to promote 12 values to practice and after 

using the format was higher than before using the model 

  (2) Teachers have the ability to promote 12 values for applying the model were higher than before  

applying the model. 

  (3) Behavior of students about 12 values after applying the model were higher than before applying the 

model.
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บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษาความต้องการจ�าเป็นและก�าหนดองค์ประกอบของรปูแบบการน�ากลยทุธ์ส่งเสรมิค่านยิม 

12 ประการสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่าง 

คือ ผู้อ�านวยการโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน และครูผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านค่านิยม 12 ประการ จ�านวน 348 คน และ 

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 8 คน 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติของโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน และ 3) เพื่อศึกษาผลการ

ใช้รูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและน�าไปใช้กับโรงเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนวัดบางฝ้าย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ การวิจยัครัง้นีใ้ช้วธิกีารวจิยัและพฒันา (Research and Development) วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่า PNI แบบ

ปรับปรุง (PNI modified) ผลการวิจัย พบว่า 

 1. ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนารูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนระดับประถม

ศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ สูงสุดได้แก่ ได้มีการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนให้พร้อม

ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการน�าไปปฏิบัติ (PNI modified = 0. 29) 

 2. รูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ บทน�า รูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ 

องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ และการน�ารูปแบบไปใช้

 3. ผลการใช้รูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ พบว่า 1) โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การ

ปฏิบัติหลังการใช้รูปแบบฯ สูงกว่าก่อนการการใช้รูปแบบฯ 2) ครูมีความสามารถในการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ สู่การปฏิบัติ หลังการ

ใช้รูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ สูงกว่าก่อนการการใช้รูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ สู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนระดับ 

ประถมศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ และ 3) นักเรียนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ 

หลังการใช้รูปแบบฯ สูงกว่าก่อนการการใช้รูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

ค�าส�าคัญ : ความต้องการจ�าเป็น ค่านิยม 12 ประการ กลยุทธ์

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 นโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ต้องการให้คนไทยปฏิบัติตาม

หลกัการปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

ภมูพิลอดลุยเดชฯ (รชักาลที ่9) โดยยดึคนเป็นศนูย์กลางและพฒันา

แบบองค์รวม ประกอบกับวิสัยทัศน์ของคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาติ (คสช.) ต้องการให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

เสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรีได ้ให ้แนวทางการพัฒนาประเทศ โดยการน้อมน�า

ยทุธศาสตร์พระราชทานและปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปฏิบัติ ยุทธศาสตร์หลักท่ีคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติในปัจจุบัน มี 9 

ยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งมีการก�าหนดค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อ 

ส่งเสรมิให้คนไทยได้น�าไปปฏิบตั ิเป็นแนวทางเดยีวกนั (ส�านกัโฆษก

รัฐบาล, 2557)

 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามแนวทางของ

รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมด้าน

คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามโดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  

เด็ก เยาวชน ข้าราชการ ครู อาจารย์ บุคลากร ด้านการศึกษาและ

ประชาชน เพื่อให้ได้รับการปลูกฝัง หรือปลูกจิตส�านึกค่านิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ และให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการ
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ศึกษาบูรณาการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เข้า 

เป็นวิถีชีวิตขององค์กร โดยสถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา  

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม มีส่วนร่วมในการสร้างค่านิยมใน

ชุมชนอย่างยั่งยืน ท่ีส�าคัญคือมีแนวทางขับเคลื่อนค่านิยมหลักของ

คนไทย 12 ประการ สู่การด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม (ส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2558, หน้า 1)

 การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นจุดบรรจบของความรู้สาขาต่างๆ 

ในวิชาการบริหารกับพลังแห่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อก�าหนดขึ้นเป็น

นโยบายทีห่นกัแน่นแม่นย�า เป็นระบบการบรหิารทีม่วีวิฒันาการมา

จากระบบธรุกจิ สามารถประยกุต์ใช้ได้กบัองค์กรไม่ว่าใหญ่หรอืเล็ก 

รัฐหรือเอกชน และเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการบรรลุผลส�าเร็จขององค์กร 

ดังนั้น การบริหารท่ีต้องการประสบความส�าเร็จในอนาคต จะต้อง

เริ่มต้นด้วยการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพราะโลกแห่งการ

บรหิารมคีวามสลบัซบัซ้อนและมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ การ

บริหารจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ถ้าการ

บริหารขาดความช�านาญในการก�าหนดกลยุทธ์และการปฏิบัติตาม

กลยุทธ์ ก็จะท�าให้ไม่สามารถพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได ้

ผู้บริหารในระดับองค์กรต่างๆ จึงต้องให้ความส�าคัญเก่ียวกับความ

รับผิดชอบในการก�าหนดกลยุทธ์ และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์

ที่มีรูปแบบ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องศึกษาเร่ืองของการบริหาร  

เชิงกลยุทธ์ด้วย (ขัตติยา ด้วงส�าราญ, 2552, หน้า 4-5) 

 สงัคมไทยก�าลงัตืน่ตวักบัเร่ืองค่านยิมหลกั 12 ประการ และ

ได้น�ามาใช้ในสถานศึกษาแล้วแต่ยังไม่มีการพัฒนาแนวทางหรือ 

รปูแบบโดยการน�ากลยทุธ์มาใช้ในการวางแผนการปฏบิตังิานเพือ่ให้ 

ผูเ้รยีนได้รบัการปลกูฝังค่านยิมหลกั 12 ประการ เพือ่ให้มคีณุลกัษณะ

หรือค่านิยมเพิ่มข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก 

การน�าแผนกลยุทธ์มาปรับใช้น้ัน มีข้ันตอนการด�าเนินการท่ียุ่งยาก 

และซบัซ้อนหลายประการ และเนือ่งจากเรือ่งดงักล่าวเป็นเรือ่งใหม่

ยงัไม่มกีารด�าเนนิการเกีย่วกบัแนวทางการน�ากลยทุธ์ส่งเสรมิค่านยิม 

12 ประการสูก่ารปฏบิตั ิแต่ในฐานะทีผู่ว้จิยัได้ท�างานและบรหิารงาน 

ด้านการศึกษา และงานในปัจจุบันก็มีส่วนเก่ียวข้องกับการ 

ส่งเสรมิค่านยิมหลกัของคนไทย ประกอบกบัเห็นว่าค่านยิมหลกั 12 

ประการเป็นสิ่งที่พึงกระท�าเพื่อประโยชน์กับสถานศึกษาและสังคม 

และเห็นว่าหากต้องการพัฒนาค่านิยมของคนไทยตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดชฯ (รัชกาลท่ี 9) จ�าเป็นต้องศึกษารูปแบบการน�ากลยุทธ์ 

ส่งเสรมิค่านยิม 12 ประการสูก่ารปฏบัิตทิีเ่หมาะสมและสามารถน�า

มาปรบัใช้กบัหลกัการบรหิารเชงิกลยทุธ์ในสถานศกึษาได้ ซึง่จะท�าให้

สถานศึกษาสามารถบริหารงานและส่งเสริมค่านิยม 12 ประการให้

กับนักเรียนตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 จากข้อมูลของส�านักงานจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้ศึกษา

สภาพปัญหาของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สมุทรปราการ พบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นว่า ประชากรวัยเรียนใน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานบางส่วน ยังไม่ได้รับการเตรียมความ

พร้อม เนื่องจากภาวะครอบครัว มีรายได้น้อย ส่งผลให้การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาไม่บรรลุเป้าหมาย ประกอบกับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและสภาวะสังคมที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท�าให้สภาพ

ครอบครัว  ขาดความอบอุ่น พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องท�างานหนักไม่มี

เวลาดูแลลูกเท่าที่ควร ท�าให้เกิดปัญหานักเรียนขาดการปลูกฝัง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นคุณธรรม จริยธรรมที่ส�าคัญอัน

ได้แก่ จรยิธรรมด้านระเบยีบวนัิย ความรบัผดิชอบ ความขยนั อดทน 

ท�าให้เด็กแสดงพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสม เช่น การสูบบหุรี ่มัว่สมุตาม

ที่สาธารณะอื่นๆ การทะเลาะ วิวาท และติดยาเสพติด (ส�านักงาน

จงัหวดัสมทุรปราการ, 2560 : ออนไลน์) ดงันัน้ ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษา

รูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ

ส�าหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาความต้องการจ�าเป็นและก�าหนดองค์ประกอบ

ของรูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ

ของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

 2. เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริม

ค่านยิม 12 ประการสู่การปฏิบตั ิส�าหรบัโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา 

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

 3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่า

นิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ ส�าหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ ่งการศึกษาเพ่ือ

พัฒนารูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การ

ปฏิบัติของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

 2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย

ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

      2.1 กลุ่มที่ 1 ประชากร คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนิน

งานการจัดท�าและการน�ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติของโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมทุรปราการ ได้แก่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน ครทูัว่ไป และครผููไ้ด้รบัมอบ
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หมายให้ปฏิบัติงานด้านค่านิยม 12 ประการจ�านวน 3,243 คน 

(ข้อมลูบคุลากรจากโรงเรยีนประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 และ 

เขต 2 จ�านวน 142 โรงเรียน) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินงาน การจัดท�าและการน�ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติของโรงเรียน

ระดับประถมศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2 ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 

ครูทั่วไป และครูผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ด้านค่านิยม 12 

ประการ จ�านวน 348 คน โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจาก 116 โรงเรียน 

โรงเรียนละ 3 คน เพ่ือให้มีความครอบคลุมและเป็นตัวแทนของ

ประชากรที่ดีให้ได้มากท่ีสุด การก�าหนดกลุ่มตัวอย่างได้มาจาก  

การสุ ่มตัวอย่างแบบ หลายขั้นตอน (Multi-stage random  

sampling) การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ  ใช้การประเมินความ

ต้องการจ�าเป็นด้วยวิธีการจัดล�าดับความส�าคัญของความต้องการ

จ�าเป็นโดยใช้วิธี ModifiedPriority Needs Index (PNIModified) 

มีสูตรค�านวณ ดังนี้ PNI Modified = (I-D)/D  เมื่อ PNI หมายถึง 

ดัชนีล�าดับความส�าคัญของความต้องการจ�าเป็น (Priority Needs 

Index) I หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็น D หมายถึง  

ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจริง เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมินความ

ต้องการจ�าเป็น ในการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การ

ปฏิบัติส�าหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา จ�านวน 25 ข้อ เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้เทคนิค Modified Needs Index 

(PNI modified) ในการประเมินความต้องการจ�าเป็นและจัดล�าดับ

ความส�าคัญตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ และผู้เช่ียวชาญจ�านวน 8 คน 

เพื่อท�าการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากผู้บริหารการ

ศึกษา ศึกษานิเทศก์ในส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมทุรปราการ นกัวชิาการ  ในสถาบนัอดุมศกึษาภาครฐัและเอกชน 

เครือ่งมอืทีใ่ชค้ือ แบบสมัภาษณ์ผู้เชีย่วชาญ จ�านวน 4 ข้อ วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) การหา 

ข้อสรุปและตีความ (Conclusion and interpretation) จาก

ปรากฏการณ์หรอืข้อค้นพบทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ ผลการตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือ มีค่าความเที่ยงตรงของแบบประเมินอยู่ระหว่าง 

0.5-1.0 ได้ค่าอ�านาจจ�าแนก (r)  อยู่ระหว่าง .21-.73 และค่าความ

เชื่อมั่นของแบบประเมินเท่ากับ .95

  2.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 

จ�านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล

การศึกษา 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา 2 คน และ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการน�ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 1 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้

คือ แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม  

12 ประการสู่การปฏิบัติ ส�าหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรปราการ เป็นแบบประเมนิอนัดบั

คณุภาพมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 5 ระดบั ผลการตรวจสอบ

คณุภาพของรปูแบบการน�ากลยทุธ์ส่งเสรมิค่านิยม 12 ประการสูก่าร

ปฏบิตั ิส�าหรบัโรงเรียนระดบัประถมศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 

    2.3 กลุ่มที่ 3 กลุ ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ จ�านวน 1 

โรงเรยีน ผูว้จิยัเลอืกโรงเรยีนวดับางฝ้ายด้วยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง  

(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้วิจัย คือ 1) รูปแบบการน�า

กลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติของโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมทุรปราการ เครือ่งมอืทีใ่ช้วัดผลตวัแปรตาม คอื 1) แบบสอบถาม

การวจิยั 2) แบบประเมนิความสามารถของครใูนการส่งเสรมิค่านยิม 

12 ประการให้กับนักเรียน 3) แบบประเมินพฤติกรรมด้านค่านิยม

ส�าหรับนักเรียน 

  ผลการตรวจสอบค่าความเท่ียงตรง (Validity) โดย 

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน ผลปรากฏว่าแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

มีค่า IOC ตั้งแต่ .50-1.00 แบบประเมินความสามารถของครูใน 

การส่งเสริมค่านิยม 12 ประการให้กับนักเรียน มีค่า IOC ตั้งแต่ 

.60-1.00 แบบประเมินพฤติกรรมด้านค่านิยมส�าหรับนักเรียน  

มีค่า IOC ตั้งแต่ .60-1.00 

  ผลการวเิคราะห์ค่าความเชือ่มัน่ มผีลดงันี ้แบบสอบถาม

เพื่อการวิจัย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .81 แบบประเมินความ

สามารถของครูในการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการให้กับนักเรียน  

มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .75 และแบบประเมินพฤติกรรมด้าน 

ค่านิยมส�าหรับนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .74

  ผลการตรวจสอบค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ของแบบสอบถาม

เพือ่การวจิยั มค่ีาตัง้แต่ 0.28–0.79 แบบประเมนิความสามารถของ

ครูในการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการให้กับนักเรียน มีค่าตั้งแต่ 

0.20–0.89 และแบบประเมนิพฤตกิรรมด้านค่านยิมส�าหรบันกัเรียน 

มีค่าตั้งแต่ 0.20–0.62 

สรุปผลการวิจัย
 จากผลการวิจัย สามารถสรุปผลได้ ดังนี้

 ตอนที่ 1 ผลการประเมินความต้องการจ�าเป็นและก�าหนด

องค์ประกอบของรปูแบบการน�ากลยทุธ์ส่งเสรมิค่านยิม 12 ประการ 

สู่การปฏิบัติของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
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 1. การประเมินความต้องการจ�าเป็น

   1.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ

     ผลการประเมินความต้องการจ�าเป็นในการ น�า

กลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติส�าหรับโรงเรียน

ระดับประถมศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ (ตารางที่ 1) พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความ

ต้องการจ�าเป็นในการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การ

ปฏิบัติส�าหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ มากที่สุดล�าดับที่ 1 คือ การน�า

แผนไปสู่การปฏิบัติ ข้อ 5 แผนกลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ

สู่การปฏิบัติ ได้มีการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนฯ ให้พร้อม

ทัง้ก่อน ระหวา่ง และหลังการน�าไปปฏบิัต ิ(PNI modified = 0.29) 

รองลงมาล�าดบัที ่2 คอื การน�าแผนไปสูก่ารปฏบิตัข้ิอ 7 การประชมุ

ย่อยเพือ่ปรบัเปลีย่นแผนการปฏบิติัการส่งเสรมิค่านยิม 12 ประการ

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทีเ่กดิข้ึน และ ปัจจยัทีท่�าให้ประสบความ

ส�าเร็จ ข้อ 17 ร่วมกันวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของความส�าเร็จและ

ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ (PNI mod-

ified = 0.27) และรองลงมาล�าดบัที ่3 คอื การน�าแผนไปสูก่ารปฏิบตัิ 

ข้อ 11 ติดตามกระบวนการ การน�าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ เพื่อหา

ทางแก้ไขปัญหาที่อาจเป็นอุปสรรคต่อความส�าเร็จอย่างสม�่าเสมอ 

(PNI modified = 0.26) ส่วนข้อที่มีความต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนารูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การ

ปฏิบัติส�าหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาล�าดับสุดท้าย ล�าดับที่ 9 

คือ ด้านการวางแผนและจัดสรรทรัพยากร ข้อ 3 สถานศึกษา

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการจัดท�าแผนกลยุทธ์ 

ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติอย่างเต็มที่ และข้อ 4 แผน

กลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ สู่การปฏิบัติเกิดจากการ 

มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีค่าดัชนี (PNI modified= 

0.20) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนารูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ 

การน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ PNI
modified

ล�าดับ

การวางแผนและจัดสรรทรัพยากร
1. การจัดท�าแผนกลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติได้มีการน�าผลการวิเคราะห์ ผลการ
   ด�าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมที่ผ่านมาใช้เป็นฐาน

0.23 1

2. ทีมงานที่รับผิดชอบการจัดท�าแผนกลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติมีความสามารถแลเหมาะสม 0.22 2
3. สถานศึกษาสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการจัดท�าแผนกลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ สู่การปฏิบัติ     
    อย่างเต็มที่

0.20 3

4. แผนกลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 0.20 4

การน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ

5. แผนกลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ ได้มีการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนฯ ให้พร้อมทั้งก่อน  
    ระหว่าง และหลังการน�าไปปฏิบัติ

0.29 1

6. ครูจัดท�าแผนการสอนที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการอย่างสม�่าเสมอ 0.25 4

7. การประชุมย่อยเพื่อปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 0.27 2

8. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ แนวทางการปฏิบัติ การจัดกิจกรรมการสอนที่ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 0.23 5

9. การสื่อสารสร้างความเข้าใจกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติ 0.21 7

10. การติดตามแนวโน้มหรือโอกาสที่จะท�าให้การน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ประสบความส�าเร็จ 0.22 6

11. ติดตามกระบวนการ การน�าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่อาจเป็นอุปสรรคต่อความส�าเร็จ
     อย่างสม�่าเสมอ

0.26 3

การก�ากับและการติดตามผล

12. ติดตามการใช้งบประมาณ ทรัพยากร และระยะเวลาให้เป็นไปตามโครงการ/กิจกรรม/แผน ที่ก�าหนดอย่างต่อเนื่อง 0.21 2

13. ติดตามการปฏิบัติตามปฏิทิน และข้อตกลงในการท�างาน 0.22 1

การตรวจสอบความส�าเร็จ

14. การประเมินผลการน�าแผนกลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ ท�าให้ได้สถานการณ์ที่น�าไปสู่การ
    ตัดสินใจที่ดี

0.23 3
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนารูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ (ต่อ)

การน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ PNI
modified

ล�าดับ

15. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ฯ ใช้วิธีการที่ตรงและหลากหลาย 0.24 2

16. เปรียบเทียบผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ฯ กับตนเองเพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ้น 0.25 1

ปัจจัยที่ท�าให้ประสบความส�าเร็จ

17. ร่วมกันวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของความส�าเร็จและความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 0.27 1

18. การรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ เพื่อน�ามาปรับปรุงกระบวนการท�างานให้ประสบความส�าเร็จ 0.25 2

19. การก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการก�ากับ ดูแล และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ให้ประสบความส�าเร็จ 0.24 3

20. การประสานและร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน 0.21 5

21. การสนับสนุนเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 0.21 4

22. การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 0.23 4

ปัญหาและอุปสรรค

23. การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานเพื่อน�าไปปรับปรุงแก้ไขการจัดท�าแผนอย่างมีคุณภาพ 0.23 3

24. รายงานปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมาให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก ่ผู้บริหาร คร ูผู้ปกครองทราบ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 0.24 2
25. น�าปัญหาและอุปสรรคที่พบ มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้ดีขึ้น 0.25 1

                                              รวม 0.24 -

  1.2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ

    1) แนวทาง การน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 

ประการ สู่การปฏิบัติส�าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ ไปใช้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสบความส�าเร็จ ควรมีวิธีการ ขั้นตอน  

และแนวทางการด�าเนินการ โดยมีการก�าหนดไว้ในแผนพัฒนา  

แผนปฏบิติัการ โครงการ หรอืกจิกรรมทีม่กีารระบตุวัชีว้ดัทีเ่กีย่วข้อง

กับค ่านิยม 12 ประการ มีการจัดการประชุมคณะท�างาน  

คณะกรรมการฯ คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน และ 

ผู้เกี่ยวข้อง เป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน และถ่ายทอด

ให้กับนักเรียนในการน�าไปจัดกิจกรรม รวมทั้งผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องก็

ต้องให้ความร่วมมอืและเข้าร่วมการประชมุ เข้าร่วมกจิกรรมทีส่ถาน

ศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้ได้รับทราบผลการด�าเนินการของโรงเรียน  

ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาความสามารถ ควรสร้างเครอืข่ายการ

ท�างานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ มีการก�ากับ ติดตาม และประเมินผล

ต้องก�าหนดหลกัเกณฑ์และการก�าหนดเงือ่นไขทีชั่ดเจนในการก�ากบั 

ติดตาม นิเทศ การประเมินผลการด�าเนินการ

   2) ปัจจยัทีส่่งผลต่อการน�ารปูแบบการน�า  กลยทุธ์

ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติส�าหรับโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการไปใช้ประกอบด้วยรูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริม 

ค่านิยม 12 ประการ ควรมีเนื้อหาและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน 

ผู้ใช้รูปแบบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องเล็งเห็นความส�าคัญ 

และตระหนักถึงผลของกลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการที่จะ 

ส่งผลทีด่ต่ีอผูเ้รยีนและต้องมกีารจดัเตรยีมงบประมาณเพือ่สนบัสนนุ

การด�าเนินการตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ก�าหนดไว้ 

  3) ปัญหาและอปุสรรคในการน�ารปูแบบการน�ากลยทุธ์

ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติส�าหรับโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมทุรปราการไปใช้ ได้แก่ การจดัสภาพแวดล้อมให้นกัเรยีนสามารถ

เรียนรู้ได้โดยการกระท�า และมีต้นแบบที่ดี ทั้งที่บ้านและโรงเรียน 

เปรียบเสมือนโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สอง การน�ารูปแบบการน�า

กลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติส�าหรับโรงเรียน

ระดับประถมศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสมุทรปราการ ไปใช้อาจไม่มีความต่อเนื่อง เพราะงานใน

โรงเรียนมีหลากหลายงาน ครูมีภาระรับผิดชอบในหลายๆ งานสูง 

จึงต้องมีการวางแผนการด�าเนินการไว้  เป็นอย่างดี รวมทั้งอาจขาด

ความร่วมมือจากผู้ปกครองบางส่วนที่ไม่มีเวลาในการดูแลนักเรียน 

 สรปุผลการศกึษาความต้องการจ�าเป็น จากข้อมลูเชิงปรมิาณ

พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าการตรวจสอบความ 

เหมาะสมของแผนกลยทุธ์ให้มคีวามพร้อมทัง้ก่อนน�าปฏิบตั ิระหว่าง
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น�าแผนไปปฏิบัติและภายหลังการ น�าแผนไปปฏิบัติ มีความจ�าเป็น

มากที่สุด เป็นล�าดับที่ 1 โดยจะต้องมีการตรวจสอบความเหมาะสม

ของแผนกลยทุธ์อย่างต่อเนือ่ง เมือ่เกิดปัญหาหรืออปุสรรคในการน�า

แผนปฏิบัติต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแผนให้มีความเหมาะสมกับ

สภาพหรือสถานการณ์ปัจจุบนัทีเ่กดิข้ึน ความต้องการจ�าเป็นรองลง

มาล�าดับที่ 2 คือ ต้องหมั่นให้มีการประชุมย่อยเพื่อปรับเปลี่ยน

แผนการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะน้ัน และ

ความต้องการจ�าเป็นล�าดับท่ี 3 ต้องมีการติดตามกระบวนการ 

การน�าแผนไปปฏิบัติ  ว่าด�าเนินการได้ผลเป็นอย่างไร มีปัญหาและ

อุปสรรคอะไรบ้าง แล้วหาทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อ

ความส�าเร็จของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับ

ผลการศกึษาข้อมลู เชงิคณุภาพ ทีผู่เ้ชีย่วชาญให้ความเหน็ว่า การน�า

กลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ ควรมีการก�าหนด

แนวทางการด�าเนินการ จัดการประชุมเพื่อวางแผนการด�าเนินงาน

เพื่อขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปพร้อมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้อง

รับทราบการด�าเนินการของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการด�าเนินการ 

การประเมิน และพัฒนาร่วมกันโดยการก�ากับ ติดตาม และการ

ประเมนิผลต้องมกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์ เงือ่นไขทีช่ดัเจนครอบคลุม

ทั้งผู ้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และทุกคนท่ีเก่ียวข้องควรมี 

ส่วนร่วมในการประเมินผลด้วย 

 2. การก�าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการน�ากลยุทธ ์

ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู ่การปฏิบัติของโรงเรียนระดับ 

ประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ 

    จากผลการศกึษาวจิยัข้างต้น ผูว้จิยัได้สรปุองค์ประกอบ

ของรูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ

ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการออกเป็น 4 คือ ส่วนที่ 1 บทน�า 

ประกอบด้วย ความเป็นมา วตัถปุระสงค์ของรปูแบบการน�ากลยทุธ์

ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ ขอบเขตของรูปแบบ  

ส่วนที่ 2 รูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การ

ปฏิบัติส�าหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ ประกอบด้วยช่ือรปูแบบ 

ค�านิยามเฉพาะ ค�าอธิบายรูปแบบ แนวคิดรูปแบบการน�ากลยุทธ์ 

ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ ส่วนที่ 3 องค์ความรู้เกี่ยว

กับรูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ 

ประกอบด้วย องค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยม องค์ความรู้เกี่ยวกับ 

ค่านิยม 12 ประการ องค์ความรู ้เก่ียวกับการส่งเสริมค่านิยม  

12 ประการสู ่การปฏิบัติ และ ส่วนท่ี 4 การน�ารูปแบบไปใช้  

ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

กระบวนการของรูปแบบ แนวทางส�าหรับปฏิบัติตามกลยุทธ์  

ขั้นตอนการน�ารูปแบบไปใช้และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจาก 

รูปแบบการน�า กลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการและเครื่องมือ 

ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ

 ตอนที่ 2 ผลการสร้างและตรวจสอบรูปแบบการน�ากลยุทธ์

ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ ส�าหรับโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ

 ผลการสร ้างรูปแบบการน�ากลยุทธ ์ส ่งเสริมค ่านิยม  

12 ประการสู่การปฏบิติัส�าหรบัโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาในสงักัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ประกอบ

ด้วย ส่วนที ่1 บทน�า ส่วนที ่2 รปูแบบการน�ากลยทุธ์ส่งเสรมิค่านยิม 

12 ประการ สู่การปฏบัิติส�าหรบัโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาในสังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่วนที่ 3 องค์ความรู้ 

เกี่ยวกับรูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การ

ปฏิบัติและส่วนที่ 4 การน�ารูปแบบไปใช้ 

 ผลการตรวจสอบรูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 

12 ประการสู่การปฏิบัติในด้านต่างๆ พบว่า รายการประเมินท่ีมี

ระดับความเหมาะสมมากที่สุด มีจ�านวน 4 รายการ คือ ขอบเขต

ของรูปแบบ (M=4.8, SD=0.44) แนวคิดรูปแบบการน�ากลยุทธ์ 

ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ (M=4.6, SD=0.54)  

องค์ประกอบของรปูแบบ (M=4.6, SD=0.54) และองค์ความรูเ้กีย่ว

กับค่านิยม 12 ประการ (M=4.6, SD=0.54) ส่วนรายการอ่ืนอีก  

11 รายการ มีระดับความเหมาะสมมาก และรายการที่มีผลการ

ประเมินคุณภาพของรูปแบบน้อยที่สุด คือ ความเป็นมา (M=3.8, 

SD=0.83) 

 ตอนที่ 3 ผลการใช้รูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 

12 ประการสู่การปฏบิตั ิส�าหรบัโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาในสังกดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

   1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการน�ากลยุทธ์ส่งเสริม 

ค่านยิม 12 ประการสูก่ารปฏบิตั ิโดยใช้แบบสอบถามการน�ากลยทุธ์

สู่การปฏิบัติ พบว่า หลังการใช้รูปแบบ โรงเรียนมีการน�ากลยุทธ์ 

ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการไปใช้ในสถานศึกษา เพิ่มขึ้นมากกว่า

ก่อนการใช้รูปแบบ โดยก่อนการใช้รูปแบบ โรงเรียนได้คะแนน

คณุภาพการน�ากลยทุธ์ส่งเสรมิค่านยิม 12 ประการไปใช้ เฉลีย่ 3.13 

คะแนน และหลังการใช้รูปแบบ โรงเรียนได้คะแนนคุณภาพการน�า

กลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการไปใช้ เฉลี่ย 3.93 คะแนน  

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการน�ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

รายการ M

(ก่อน)

M

(หลัง)

แปลผล

ด้านการวางแผนและจัดสรรทรัพยากร

1. การจัดตั้งคณะท�างานของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 3.30 4.17 เพิ่มขึ้น

2. การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่เอกสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�าแผนกลยุทธ์

   ของโรงเรียน

3.40 3.67 เพิ่มขึ้น

3. การจัดท�าแผนกลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการของโรงเรียน ได้อาศัยความร่วมมือและ

   สนับสนุนจากบุคคลภายนอก

2.93 3.47 เพิ่มขึ้น

4. อุปกรณ์และเทคโนโลยีของโรงเรียนมีเพียงพอในการจัดท�าแผนกลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ

   สู่การปฏิบัติ

2.77 3.57 เพิ่มขึ้น

ด้านการวางแผนและจัดสรรทรัพยากร  

5. ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการแสดงความความคิดเพื่อจัดท�าแผนกลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ

   สู่การปฏิบัติของโรงเรียน

3.40 4.20 เพิ่มขึ้น

6. ข้าพเจ้าได้รับแรงจูงใจให้มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานด้านการจัดท�าแผนกลยุทธ์ฯ 

   อย่างต่อเนื่อง

3.47 4.27 เพิ่มขึ้น

7. การตรวจสอบความเหมาะสมของแผนกลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ ให้พร้อม

   ก่อนน�าไปปฏิบัติจริง

2.73 3.60 เพิ่มขึ้น

ด้านการน�าไปสู่การปฏิบัติ

8. ข้าพเจ้ามีความรู้ความสามารถและพร้อมท�างานด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ 3.13 4.23 เพิ่มขึ้น

9. โรงเรียนมีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการของโรงเรียน 3.73 4.33 เพิ่มขึ้น

10. ผู้ปกครองของนักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ 2.60 3.53 เพิ่มขึ้น

11. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนนโยบายการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ 3.40 3.47 เพิ่มขึ้น

12. ข้าพเจ้าได้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี วธิกีาร หรือหลกัการทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสรมิค่านยิม 12 ประการ

     ให้กับนักเรียน

2.83 3.60 เพิ่มขึ้น

ด้านการติดตามผล ประเมินผล

13. ข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดค่านิยม 12 ประการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

     ประเมินผลนักเรียน

2.83 4.07 เพิ่มขึ้น

14. ข้าพเจ้าทราบวิธีการ เกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมค่านิยม 12 ประการ

    ของนักเรียน

2.77 3.47 เพิ่มขึ้น

15. ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา หรือสร้างเครื่องมือประเมินค่านิยม 12 ประการของนักเรียน 2.77 4.33 เพิ่มขึ้น

16. ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการประเมินค่านิยม 12 ประการหรือพฤติกรรมของนักเรียน ตามแนวทาง

     ที่ได้ก�าหนดไว้

2.87 4.20 เพิ่มขึ้น

17. การจดัประชมุย่อยเชงิปฏบิตักิารเพือ่ตดิตามผลการด�าเนนิงานด้านการส่งเสริมค่านยิม 12 ประการ 3.33 4.33 เพิ่มขึ้น

18. โรงเรียนได้ท�าสรุปผลการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการของนักเรียน ตามหลักการและแนวทางที่ได้

     โรงเรียนก�าหนดไว้

3.47 4.33 เพิ่มขึ้น

                                      รวมเฉลี่ย 3.13 3.93 เพิ่มขึ้น
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 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการพัฒนา 

ค่านยิม 12 ประการ โดยใช้แบบประเมนิความสามารถในการพฒันา

ค่านิยม 12 ประการ เพื่อประเมินระดับความสามารถของครูในการ

ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการให้กับนักเรียนของตนเอง โดยใช้แบบ

ประเมินตนเอง ประเมินครู ในโรงเรียนพบว่า หลังการใช้รูปแบบ  

ครูมีระดับความสามารถในการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการให้กับ

นกัเรียน เพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการใช้รปูแบบ โดยก่อนการใช้รปูแบบ 

ครูได้คะแนนการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการไปใช้  

เฉลีย่ 3.05 คะแนน และหลงัการใช้รปูแบบ ครมีูระดบัความสามารถ 

ในการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการคะแนนเฉลี่ย 4.07 คะแนน  

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการพัฒนาค่านิยม 12 ประการ

รายการ
M

(ก่อน)
M

(หลัง) แปลผล

1. ข้าพเจ้าสามารถศึกษาหลักการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการและน�ามาปรับใช้กับนักเรียนของตนเองได้ 2.70 4.03 เพิ่มขึ้น

2. ข้าพเจ้าอธิบายและสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน ที่มาเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าได้ 2.67 4.03 เพิ่มขึ้น

3. ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในวันส�าคัญตามประเพณีไทย เช่น วันเข้าพรรษา 3.10 4.23 เพิ่มขึ้น

4. ข้าพเจ้ายินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการให้กับนักเรียน 3.17 4.20 เพิ่มขึ้น

5. ข้าพเจ้าใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการให้กับนักเรียน 2.67 3.63 เพิ่มขึ้น

6. ข้าพเจ้าสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักค่านิยม 12 ประการอยู่เสมอ 2.70 3.93 เพิ่มขึ้น

7. เมื่อนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมตามหลักค่านิยม 12 ประการ ข้าพเจ้าจะว่ากล่าวตักเตือนให้   
   ปรับปรุงแก้ไขทันที

3.33 4.33 เพิ่มขึ้น

8. ข้าพเจ้าให้รางวัลหรือยกย่องนักเรียนที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักค่านิยม 12 ประการ 3.13 4.13 เพิ่มขึ้น

9. ข้าพเจ้าส่งเสริมให้นักเรียนใช้วัสดุที่มีอย่างพอเพียงและเหมาะสมกับงานที่ต้องท�า 3.30 3.73 เพิ่มขึ้น

10. ข้าพเจ้าแนะน�าส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเก็บออมทรัพย์สินของตนเองและใช้ให้เกิดประโยชน์
     อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

3.20 4.10 เพิ่มขึ้น

11. ข้าพเจ้าติดตามผลงานหรือการบ้านที่มอบหมายให้กับนักเรียนอย่างสม�่าเสมอ 3.27 4.23 เพิ่มขึ้น

12. ข้าพเจ้าสามารถประเมินผลการด�าเนินงานการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการให้กับนักเรียนได้
     ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบ

3.23 4.03 เพิ่มขึ้น

13. ข้าพเจ้าท�าสรุปผลการด�าเนินงานการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการของนักเรียนให้ผู้บริหารทราบ 3.27 4.33 เพิ่มขึ้น

                                             รวมเฉลี่ย 3.05 4.07 เพิ่มขึ้น

 3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมด้านค่านิยม 12 

ประการ โดยใช้แบบประเมินค่านิยม 12 ประการ พบว่า หลังการใช้

รูปแบบ นักเรียนมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยม 12 

ประการ เพิม่ขึน้มากกว่าก่อนการใช้รปูแบบ โดยก่อนการใช้รปูแบบ 

นักเรียนได้คะแนนระดับค่านิยม 12 ประการ เฉลี่ย 2.87 คะแนน 

และหลงัการใช้รปูแบบ นกัเรียนได้คะแนนระดบัค่านยิม 12 ประการ 

เฉลี่ย 3.54 คะแนน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4  แสดงพฤติกรรมด้านค่านิยม 12 ประการ

รายการ
M

(ก่อน)
M

(หลัง) แปลผล

ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

1. ข้าพเจ้ารู้สึกไม่พอใจเมื่อมีใครกล่าวถึงประเทศไทยในทางเสื่อมเสีย 2.37 3.67 เพิ่มขึ้น

2. ข้าพเจ้ามักจะไปท�าบุญที่วัดในวันส�าคัญทางศาสนา 3.27 3.80 เพิ่มขึ้น

3. ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญและปฏิบัติตามหลักค�าสอนเรื่องความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 3.03 3.33 เพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 4 แสดงพฤติกรรมด้านค่านิยม 12 ประการ (ต่อ)

รายการ
M

(ก่อน)
M

(หลัง) แปลผล

ความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

4. ข้าพเจ้าท�าการบ้านด้วยตนเองและไม่ให้เพื่อนลอกการบ้าน 3.00 3.90 เพิ่มขึ้น

5. ข้าพเจ้าตั้งใจท�างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความเต็มใจ 3.37 4.00 เพิ่มขึ้น

6. ข้าพเจ้ามักจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 3.57 3.93 เพิ่มขึ้น

ความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

7. ข้าพเจ้าแสดงความเคารพด้วยการไหว้พ่อหรือแม่ในตอนเช้า 3.03 3.80 เพิ่มขึ้น

8. ข้าพเจ้าเชื่อฟังค�าสั่งสอนของครูทุกคนในโรงเรียน 2.87 3.90 เพิ่มขึ้น

9. ข้าพเจ้าอาสาช่วยงานพ่อแม่ที่บ้านหรือช่วยงานครูที่โรงเรียน 2.87 3.77 เพิ่มขึ้น

ความใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

10. ข้าพเจ้าตั้งใจฟังที่ครูสอนเมื่อเข้าเรียนในชั้นเรียน 3.00 3.90 เพิ่มขึ้น

11. ข้าพเจ้าไม่ชวนเพื่อนๆ ในห้องเรียนคุยในขณะที่ครูสอน 2.87 3.67 เพิ่มขึ้น

12. ข้าพเจ้าส่งการบ้านหรืองานที่ครูสั่งได้ทันตามก�าหนดเวลา 3.53 3.93 เพิ่มขึ้น

ความรักษาวัฒนธรรม และประเพณีไทยอันงดงาม

13. ข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมวันส�าคัญตามประเพณีของไทย เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา 3.03 3.93 เพิ่มขึ้น

14. ข้าพเจ้ามักจะแต่งกายชุดนิยมไทยมาโรงเรียนในวันที่โรงเรียนก�าหนด ให้แต่ง 3.83 3.93 เพิ่มขึ้น

15. ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงเรียนจัดขึ้นในวันส�าคัญต่างๆ เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย 3.57 3.97 เพิ่มขึ้น

ความมีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

16. ข้าพเจ้ามักจะช่วยเหลือ แบ่งปันสิ่งของ ของตนเองให้กับผู้อื่น 2.90 3.67 เพิ่มขึ้น

17. ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบและรู้หน้าที่ของตนเอง โดยไม่ต้องมีใครมาเตือนให้ปฏิบัติตาม 2.90 3.27 เพิ่มขึ้น

18. ข้าพเจ้ามีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น หรือช่วยเหลืองานของโรงเรียนถึงแม่จะไม่ได้รับสิ่งใดๆ 

     ตอบแทน 

3.47 3.90 เพิ่มขึ้น

ความเข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

19. ข้าพเจ้าจะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนที่เห็นต่างจากตนเอง 3.33 4.00 เพิ่มขึ้น

20. ข้าพเจ้าจะยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากกระท�าของตนเอง 2.80 4.00 เพิ่มขึ้น

21. ข้าพเจ้ามักจะพูดให้เพื่อนที่โกรธกัน หายโกรธและกลับมาดีกัน 1.97 3.10 เพิ่มขึ้น

ความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย การเคารพผู้ใหญ่

22. ข้าพเจ้ามาโรงเรียน ทันตามเวลาที่โรงเรียนก�าหนด 3.33 4.00 เพิ่มขึ้น

23. ข้าพเจ้าจะเข้าแถวเพื่อรับบริการต่างๆ โดยไม่แซงคิวเพื่อน 3.07 3.93 เพิ่มขึ้น

24. ข้าพเจ้าตั้งใจเรียนและไม่พูดคุยขณะที่ครูพูดหรือสอน 3.33 3.67 เพิ่มขึ้น

ความมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�า รู้ปฏิบัติตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

25. ข้าพเจ้าฝึกการท�าสมาธิหรือท�ากิจกรรมอื่นๆ ที่ท�าให้เกิดสมาธิ 3.70 4.00 เพิ่มขึ้น

26. ก่อนท�าสิง่ใดจะไตร่ตรองถึงผลได้ผลเสยีและประโยชน์ทีจ่ะได้รบั ซึง่จะสอดคล้องกบัค�าว่า รูค้ดิ รูท้�า มากกว่า 2.50 3.57 เพิ่มขึ้น

27. ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน 2.83 3.27 เพิ่มขึ้น

การรู้จักด�ารงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

28. ข้าพเจ้ามีความสนใจกิจกรรมเสริมรายได้ระหว่างเรียน 1.67 2.67 เพิ่มขึ้น

29. ข้าพเจ้าใช้จ่ายเงินที่มีอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม 2.57 2.83 เพิ่มขึ้น

30. ข้าพเจ้ามีความสนใจกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2.40 3.33 เพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 4 แสดงพฤติกรรมด้านค่านิยม 12 ประการ (ต่อ)

รายการ M
(ก่อน)

M
(หลัง)

แปลผล

ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่ายต�่า หรือกิเลส มีความละอายและ

เกรงกลัวต่อบาป

31. ข้าพเจ้าออกก�าลังกายสม�่าเสมอและเหมาะสมกับวัยของตนเอง 2.83 3.20 เพิ่มขึ้น

32. ข้าพเจ้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากยาเสพติด 2.50 3.03 เพิ่มขึ้น

33. ข้าพเจ้ามักจะแนะน�าให้เพื่อนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและไม่กระท�าสิ่งใดๆ ที่ผิดกฎระเบียบ 2.83 3.00 เพิ่มขึ้น

การค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

34. ข้าพเจ้ามักจะบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแก่ผู้อื่น 1.63 2.13 เพิ่มขึ้น

35. ข้าพเจ้าเชิญชวนเพื่อนๆ หรือคนที่ข้าพเจ้ารู้จัก ให้ร่วมบริจาคสิ่งของที่ตนเองไม่ใช้แล้วแก่ผู้อื่น 1.37 2.20 เพิ่มขึ้น

36. ข้าพเจ้ามักจะช่วยดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของโรงเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ 2.33 3.33 เพิ่มขึ้น

รวมเฉลี่ย 2.87 3.54 เพิ่มขึ้น

อภิปรายผล
 การวิจัยการพัฒนารูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 

12 ประการสู่การปฏิบัติ ส�าหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาใน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  

มีวัตถุประสงค ์เ พ่ือศึกษาความต้องการจ�าเป ็นและก�าหนด 

องค์ประกอบของรปูแบบการน�ากลยทุธ์ส่งเสรมิค่านยิม 12 ประการ

สูก่ารปฏบิตั ิของโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา ในสงักัดส�านกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เพือ่สร้างและตรวจสอบ

รูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ สู่การปฏิบัติ 

ส�าหรบัโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ และเพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบ

การน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ ส�าหรับ

โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ สรุปผลได้ดังนี้

 1. ผลการศกึษาความต้องการจ�าเป็นในการพฒันารปูแบบ

การน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ สู่การปฏิบัติส�าหรับ

โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาสมทุรปราการ ข้อมลูเชิงปริมาณ พบว่า ความต้องการ

จ�าเป็นล�าดับที่ 1 คือ การน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ ข้อ 5 แผนกลยุทธ์

ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ ได้มีการตรวจสอบความ

เหมาะสมของแผนฯ ให้พร้อมท้ังก่อน ระหว่าง และหลังการน�าไป

ปฏิบัติ ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ใน

ปัจจบัุนมีการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาและมผีลต่อการน�ากลยทุธ์ 

ไปปฏิบัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของจิตราภรณ์ ใยศิลป์ (2550)  

ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พบว่า มีตัวแปรที่ส�าคัญ ได้แก่ การประเมินผลในทุก 

ขั้นตอนของการด�าเนินงานเพื่อปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมและ 

ได้ผลในการด�าเนินงานการติดตามแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง 

ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงาน และการก�าหนดแนวทาง/วิธีการ 

การควบคุมแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน 

ของโรงเรยีน และงานวจิยัของวรีพงษ์ คล้อยด ี(2558) ได้ท�าการวจิยั

เรื่องกลยุทธ์ขับเคล่ือนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่การ

ปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการก�ากับ 

ตดิตาม การวดัและประเมนิผลการด�าเนนิงานขบัเคลือ่นค่านยิมหลกั

ของคนไทย 12 ประการ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ย่อย 4 โครงการ 

ผู้บริหารที่มีความสามารถในการน�าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติน้ัน  

จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถบริหารแผนให้

ด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ที่สรุปความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญได้ว่า ควรมีการก�าหนดไว้ในแผน

พัฒนา แผนปฏิบัติการ โครงการ หรือกิจกรรมที่มีการระบุตัวชี้วัด  

ทีเ่กีย่วข้องกบัค่านยิม 12 ประการ มกีารจดัการประชมุคณะท�างาน 

คณะกรรมการฯ คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนและ 

ผู้เกีย่วข้องเพือ่สร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องร่วมกนั และถ่ายทอดให้กบั

นกัเรียนในการน�าไปจัดกจิกรรม รวมทัง้ ผู้มหีน้าทีเ่กีย่วข้องก็ต้องให้

ความร่วมมอืและเข้าร่วม การประชมุ เข้าร่วมกจิกรรมทีส่ถานศกึษา

จดัขึน้ เพือ่ให้ได้รับทราบผลการด�าเนนิการของสถานศกึษา ส่งเสรมิ 

สนับสนุน และพัฒนาความสามารถ ควรสร้างเครือข่ายการท�างาน

ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ มีการก�ากับ ติดตาม และประเมินผล  
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ต้องก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจนในการก�ากับ ติดตาม 

นิเทศ และการประเมินผล

 2. ผลการประเมินความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนา 

รูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ สู่การปฏิบัติ

ส�าหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า 

ความต้องการจ�าเป็นล�าดับที่ 2 มีสองรายการ คือ ด้านการน�าแผน

ไปสูก่ารปฏิบัติ ข้อ 7 การประชมุย่อยเพือ่ปรบัเปลีย่นแผนการปฏบิตัิ

การส่งเสริมค่านิยม 12 ประการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที ่

เกิดขึ้น และด้านปัจจัยที่ท�าให้ประสบความส�าเร็จ ข้อ 17 ร่วมกัน

วเิคราะห์ เพือ่หาสาเหตขุองความส�าเรจ็และความล้มเหลวทีเ่กดิขึน้

จากการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการน�ารูปแบบการน�ากลยุทธ์ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ สู่การ

ปฏบิตั ิคอื เนือ้หาและแนวทางการปฏบิตัทิีชั่ดเจน ทีผ่่านมาผู้มส่ีวน

เก่ียวข้องส่วนใหญ่ไม่เห็นความส�าคัญ และยังไม่ตระหนักถึงการ 

ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการท่ีส่งผลท่ีดีต่อผู้เรียน และไม่มีการจัด

เตรียมงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด�าเนินการตามแผนงาน 

โครงการ และกิจกรรมท่ีก�าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

พสุ เดชะรินทร์ (2551) ที่ได้ศึกษาปัญหาของการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

พบว่า ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ มักไม่ค่อยให้ความส�าคัญและ

ไม่ให้ความสนใจกับการวางแผนกลยุทธ์มากนัก ท�าให้แผนกลยุทธ์

ไม่ได้ถูกน�าไปปฏิบัติอย่างแท้จริง

 3. ปัญหาและอุปสรรคในการน�ารูปแบบการน�ากลยุทธ์ 

ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติส�าหรับโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมทุรปราการไปใช้ ได้แก่ การจดัสภาพแวดล้อมให้นกัเรยีนสามารถ

เรียนรู้ได้โดยการกระท�า และมีต้นแบบที่ดี ทั้งที่บ้านและโรงเรียน 

ทั้งนี้เนื่องมาจากการน�ารูปแบบ ไปใช้อาจไม่มีความต่อเนื่อง เพราะ

งานในโรงเรียนมีหลากหลายงาน ครูมีภาระรับผิดชอบในหลายๆ  

งานสงู จงึต้องมกีารวางแผนการด�าเนนิการไว้เป็นอย่างด ีรวมทัง้อาจ

ขาดความร่วมมือจากผู้ปกครองบางส่วน ท่ีไม่มีเวลาในการดูแล

นักเรียน สอดคล้องกับ Camillus (2008, pp. 100–101) ที่ได้

จ�าแนกปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ทีส่�าคัญคอืต้องเกีย่วพนักับผูม้ส่ีวน

ได้ส่วนเสียหลากหลาย โดยบุคคลและกลุ่มหลากหลายน้ัน ต่างก็มี

ค่านิยมและความต้องการเร่งด่วนต่างกัน ซึ่งณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ 

(2552, หน้า 197 - 198) ได้กล่าวถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อกลยทุธ์ว่า สภาพ

แวดล้อมทัว่ไป ซึง่เป็นสภาพแวดล้อมทีเ่กีย่วข้องกับบคุคลทัว่ไป เช่น 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อการ

ด�าเนินงานขององค์การท้ังทางตรงและทางอ้อมและสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของวิเศษ ชิณวงศ์ (2555, หน้า 22) ที่ได้ศึกษาการ

พัฒนายุทธศาสตร์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 

จังหวัดสุรินทร์ พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวิชาชีพ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาจงัหวดัสรุนิทร์ประการหนึง่คอื ขาดทศิทางและ

นโยบายที่ชัดเจน ในการพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พสุ เดชะรินทร์ (2551) ที่ได้ศึกษาปัญหาของการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

พบว่า อปุสรรคส�าคญัทีท่�าให้ไม่สามารถขบัเคลือ่นกลยทุธ์ไปสู่ปฏิบตัิ

ได้ คือ 1) วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ก�าหนดขึ้นขาดการสื่อสาร 

และถ่ายทอดไปยังผู้บริหารระดับต่างๆ และพนักงาน 2) ผู้บริหาร

ระดับต่างๆ และบุคลากรยังขาดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติตามกลยุทธ์  

3) ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ มักไม่ค่อยให้ความส�าคัญ และให้

ความสนใจกับการวางแผนกลยุทธ์มากนัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ Wheelen & Hunger, (2012, pp.199) ที่ได้เสนอรูปแบบใน

การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ออกเป็น 5 ขั้นตอน ก�าหนด

วัตถุประสงค์ ก�าหนดเกณฑ์และมาตรฐาน วัดผลการปฏิบัติงาน 

เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน และการปรับปรุงแก้ไข

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรน�ารูปแบบการน�า  กลยุทธ ์

ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติส�าหรับโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมทุรปราการไปใช้ และเปิดโอกาสให้ผู้ทีเ่ก่ียวข้องทัง้ผูบ้รหิารสถาน

ศึกษา ครู นักเรียน ประชาชน ได้ร่วมกันวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ 

ของความส�าเร็จและความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม 

แผนกลยุทธ์อย่างจริงจังและต่อเน่ือง เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า

มีความต้องการจ�าเป็นสูงสุดเป็นล�าดับที่ 1 

 2. การน�ารูปแบบการน�ากลยุทธ์ส ่งเสริมค่านิยม 12 

ประการสู่การปฏิบัติส�าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการไปใช้  

ควรมีการก�าหนดไว้ในแผนพัฒนา หรือกิจกรรมของโรงเรียนอย่าง

ชดัเจน เพือ่ให้คณะคร ูบคุลากรทกุฝ่ายของโรงเรยีน และผู้เกีย่วข้อง

ได้ทราบและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การวางแผน การ

แก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันและเป็นการส�ารวจความต้องการที่จะ

พัฒนาค่านิยม 12 ประการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนด้วย

 3. ปัญหาและอุปสรรคในการน�ารูปแบบการน�ากลยุทธ์ 

ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติส�าหรับโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการไปใช้ที่ส�าคัญมี 2 ประการ คือ 1) การจัดสภาพ

แวดล้อมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 2) การน�า
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รปูแบบ ไปใช้อาจไม่มคีวามต่อเนือ่ง ดงันัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษาและ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องร่วมมือกัน จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 

เช่น การจัดท�าแผน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและ

บุคลากร การจัดหาแหล่งข้อมูลความรู ้ที่เกี่ยวข้อง และสภาพ

แวดล้อมภายนอกโรงเรียน เช่น การประสานงานกับชุมชนใกล้เคียง 

การจัดกิจกรรมเข้าค่าย การศึกษาดูงานโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่

ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ และพร้อมให้

ความร่วมมือกับการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการท�าวิจัยท่ีส่งเสริมและพัฒนาตัวแปรตาม 

ค่านิยม 12 ประการของนักเรียนระดับประถมศึกษา และใช้เครื่อง

มือวัดผลแบบอื่นๆ ท่ีมีความสามารถในการวัดได้หลากหลาย 

ครอบคลุมนิยามของค่านิยม 12 ประการ เช่น การใช้แบบบันทึก

เหตุการณ์ การตรวจรายการปฏิบัติ การสัมภาษณ์ การสังเกต การ

สอบถามความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง การสอบถามความคิดเห็นของ

นกัเรยีน โดยอาจใช้ค�าถามแบบปลายเปิด เพือ่ให้สามารถเกบ็ข้อมลู

ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมค่านิยม 12 ประการ

ของนักเรียน เป็นพฤติกรรมท่ีละเอียดอ่อน มีความเก่ียวข้องกับ 

ความรู้สึก อารมณ์ การแสดงออก ดังน้ันการวัดและประเมินผล  

จึงต้องมีวิธีการและเทคนิควิธีการเฉพาะ จะท�าให้ได้ผลการวัดที่มี

คุณภาพ มีความเที่ยงตรง และส่งผลให้มีความเชื่อมั่นสูงตามด้วย

 2. ควรมกีารวจิยัและพฒันารปูแบบการน�ากลยทุธ์ส่งเสรมิ

ค่านยิม 12 ประการสูก่ารปฏบิตัสิ�าหรบัโรงเรยีนระดบัประถมศึกษา

อืน่ๆ โดยน�ารปูแบบทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้เป็นแนวทางหรอือาจใช้เทคนคิ

หรือวิธีการใหม่ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการสู่การ

ปฏิบัติส�าหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น
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