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การบริหารจัดการงานวิชาการกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย

12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ของโรงเรียนเอกชนระดับ

ประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนในเครือโรงเรียนสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร

ศุภสุตา วิทย์ศาสตร์1* สุนันทา แก้วสุข2 และ กริช ภัทรภาคิน3

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) ศึกษาการบริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถม

ศึกษา กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาประสิทธิผลในการเสริมสร้างค่านิยมหลักของ

คนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา

กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการงาน

วิชาการกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ของ

โรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษา กลุม่โรงเรยีนในเครอืโรงเรยีนสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ 

ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 421 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารจัดการงานวิชาการของ

โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน 2) การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ของโรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษากลุม่โรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ เขตกรงุเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบั

มากทุกด้าน 3) ค่าความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการงานวิชาการกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย

12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวก อยู่ในระดับสูง อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ค�าส�าคัญ: การบริหารจัดการงานวิชาการ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

1 นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3 อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

* ผู้ประสานงานหลัก: tibbwonderland@gmail.com



วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

14

1 Student, Faculty of Education, Thonburi Rajabhat University 
2 Assistant professor, Faculty of Education, Thonburi Rajabhat University
3 Lecturer, Faculty of Education, Thonburi Rajabhat University

* Corresponding Author: tibbwonderland@gmail.com

The Management of Academic Affairs and the Enhancement of 

the Twelve Principal Values of Thai People according to the Policy 

of National Committee for Peace and Order of Private Elementary 

Sarasas Affiliated Schools in Bangkok Area

Suphasuta Wittasat1* Sunanta Kaewsuk2 and Kris Phattaraphakin3

Abstract
 The objectives of this research were: 1) study the management of academic affairs of 

private elementary Sarasas Affiliated Schools in Bangkok Area, 2) to study the effectiveness of

the enhancement of the twelve principal values of Thai people according to the policy of

National Committee for Peace and Order of private elementary Sarasas Affiliated Schools in 

Bangkok area and 3) study the relationship between the management of academic affairs and 

the effectiveness of the enhancement of the twelve principal values of Thai people according 

to the policy of National Committee for Peace and Order of private elementary Sarasas Affiliated 

Schools in Bangkok area. The research sample was composed of 421 school administrators and 

educational personnels selected through the simple random method. The research instrument was

a rating-scale questionnaire. The data were analysed for percentage, mean, standard deviation

and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. The research indicated that: 1) the 

management of academic affairs of private elementary Sarasas Affiliated Schools in Bangkok area 

as a whole was at high level; 2) the effectiveness of the enhancement of the twelve principal 

values of Thai people according to the policy of National Committee for Peace and Order of 

private elementary Sarasas Affiliated Schools in Bangkok area as a whole was at high level; and

3) the relationship between the enhancement of the twelve principal values of Thai People 

according to the policy of National Committee for Peace and Order and the management of 

academic affairs of private elementary Sarasas Affiliated Schools in Bangkok area was in the highly 

positive direction at the significance level of .01. 
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บทน�า
 การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนามนุษย์ให้มีความเจริญงอกงามทั้งทางด้านสติปัญญาความรู้ คุณธรรม

ความดีงามในจิตใจ มีความสามารถที่จะท�างาน และคิดวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องสามารถเรียนรู้แสวงหาความรู้

ตลอดจนใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรงประกอบอาชีพได้ มีวิถีชีวิตกลมกลืน

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตนได้ในสังคมที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (สุมน อมรวิวัตน์, 2526, น.

461) ซึ่งมีความสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของภาครัฐ คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต และท�าสังคมไทยให้

เป็นสังคมแห่งการเรยีนรู ้การศกึษาทีส่ร้างคณุภาพชวีติและสังคมบรูณาการอย่างสมดลุระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม 

และวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยท้ังปวง มุ่งสร้างพ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิก

ทีด่ขีองสงัคมตัง้แต่วยัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และพฒันาความรู ้ความสามารถ เพ่ือการท�างานทีม่คีณุภาพ โดยให้สังคม

ทุกภาคมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และสามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่า

การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนสามารถ

พึ่งตนเองได้ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น. 1) จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องสอดแทรกคุณลักษณะต่าง ๆ อันเก่ียวข้องกับเนื้อหา เช่น วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน

สังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ

กระทรวงศกึษาธกิารมนีโยบายสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เขม็แขง็โดยต้องสร้างคนในชาตใิห้มค่ีานยิมหลักของคนไทย 

12 ประการ เพื่อเป็นพื้นฐานส�าคัญในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับเยาวชนไทย ซึ่งค่านิยม

ดังกล่าวครอบคลุมและสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 ได้ก�าหนดค่านยิมหลกัของคนไทย 12 ประการ ซึง่เป็นคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ตามหลกัสูตรไว้ดงันี้ 

1. มคีวามรกัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ 2. ซือ่สัตย์ เสียสละ อดทน มอีดุมการณ์ในส่ิงทีดี่งามเพือ่ส่วนรวม 3. กตญัญู

ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 5. รักษาวัฒนธรรม

ประเพณีไทยอันงดงาม 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็น

ประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุทีถ่กูต้อง 8. มรีะเบยีบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรูจ้กัการเคารพ

ผู้ใหญ่ 9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท�า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10. รู้จักด�ารงตน

อยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้

เมื่อยามจ�าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ�าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกัน

ที่ดี 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่ายต�่า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป 

ตามหลักของศาสนา 12. ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

 ซึ่งค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สามารถน�าไปสอดแทรกในการบริหารจัดการงานวิชาการ เพ่ือ

เป็นพื้นฐานส�าคัญในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมให้เกิดข้ึนกับเยาวชนไทย ซึ่งสามารถครอบคลุมและ

สอดคล้องกบัคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ โดยการเริม่ต้นปฏรูิปการศกึษาเพือ่ให้เกิดการพฒันาผูเ้รยีนในด้านคณุธรรม 

จริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ดังที่ ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2545, น. 9) ได้กล่าวว่า หลักการบริหารงานวิชาการที่

ส�าคัญ ๆ ได้แก่ 1) หลักการพัฒนาคุณภาพ (Quality Management) เป็นการบริหารเพื่อน�าไปสู่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ โดยอาศัยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ

การประเมินผล 2) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการบริหารได้พัฒนามา
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อย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอโดยหลักการมีส่วนร่วมที่ต้องเริ่มจากการร่วมคิด ร่วมท�า และร่วมประเมินผล 3) หลักการ

3 องค์์ประกอบ (3 – Es) ได้แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด โดยการปฏิบัติตามแผนที่ก�าหนดไว้้ เป็นไป

ตามขั้นตอนและกระบวนการ และได้ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ โดยต้องจึงต้องค�านึงถึงหลักความประหยัดด้วย

เช่นกัน เพื่อให้้บรรลุวัตถุประสงค์์มากที่สุด 

 จากเหตผุลดงักล่าวจงึท�าให้ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาการบรหิารจดัการงานวชิาการกบัการเสรมิสร้างค่านยิม

หลกัของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิของโรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษา

กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลักของ

คนไทย 12 ประการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษากลุ่มโรงเรียนในเครือ

โรงเรียนสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อศึกษาการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร

 3. เพือ่ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างการบรหิารจดัการงานวชิาการกบัการเสรมิสร้างค่านยิมหลกั ของคนไทย 

12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียน

ในเครือโรงเรียนสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานในการวิจัย
 1. การบริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษากลุ่มโรงเรียนในเครือโรงเรียน

สารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก

 2. การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ของโรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษา กลุม่โรงเรยีนในเครือโรงเรยีนสารสาสน์ เขตกรงุเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการงานวิชาการกับการเสริมสร้างค่านิยมหลัก ของคนไทย 12 

ประการ ตามนโยบายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิของโรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษา กลุม่โรงเรยีนในเครอื

โรงเรียนสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันในทางบวก

กรอบแนวคิด
 ในการวิจัย เรื่องการบริหารจัดการงานวิชาการกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ตามนโยบายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิของโรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษากลุม่โรงเรยีนในเครอืโรงเรยีน

สารสาสน์เขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการงานวิชาการกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษากลุ่มโรงเรียนในเครือโรงเรียนสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550, น. 7) ได้ก�าหนดให้สถานศึกษามีอ�านาจหน้าที่ใน
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การบริหารจัดการงานวิชาการทั้งหมด 17 ประการ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการบริหารจัดการงานวิชาการกับ

การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติของโรงเรียนเอกชน

ระดับประถมศึกษากลุ่มโรงเรียนในเครือโรงเรียนสารสาสน์ ซึ่งผู ้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตให้แคบลงเหลือเพียง

9 ประการ จากทัง้หมด 17 ประการ โดยยดึตามแนวคดิของส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2550, น. 7) 

ดงันี ้1) การวางแผนงานด้านวชิาการ 2) การพฒันาหลกัสตูร 3) การจดัการเรยีนการสอน 4) การพฒันากระบวนการ

เรียนรู้ 5) การนิเทศการศึกษา 6) การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน 7) การแนะแนวและช่วยเหลือนักเรียน 

8) การพัฒนาระบบประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 9) การประสานความร่วมมอืในการพฒันาวชิาการ

กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น และการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะ

รกัษาความสงบแห่งชาติของโรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษากลุม่โรงเรยีนในเครอืสารสาสน์ เขตกรงุเทพมหานคร 

มีดังนี้ 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงที่ดีงามเพื่อ

ส่วนรวม 3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทั้งทางตรงและทาง

อ้อม 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุทีถ่กูต้อง 8. มรีะเบยีบวนิยั เคารพกฎหมาย 

ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท�า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด�ารัสชองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10. รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจ�าเป็นมีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ�าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม

โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่ายต�่า หรือกิเลส มีความละอาย

เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 12. ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตนเอง 

ระเบียบวิธีวิจัย
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่บุคลากรทางการศึกษา

กลุม่โรงเรียนในเครอืโรงเรยีนสารสาสน์ เขตกรงุเทพมหานคร คอื 1) ผู้บรหิารและ 2) ครผููส้อนของกลุม่โรงเรยีนในเครอื

โรงเรียนสารสาสน์ระดับประถมศกึษา เขตกรงุเทพมหานคร จ�านวน 14 โรงเรยีน เป็นผู้บรหิาร 113 คน ครผูู้สอน 2,560 คน 

รวมประชากรทัง้สิน้ 2,673 คน กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ ผูบ้รหิาร และครผููส้อนโรงเรยีนเอกชนกลุม่โรงเรยีน

ในเครือโรงเรียนสารสาสน์เขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 14 โรงเรียน เป็นผู้บริหาร 86 คน และครูผู้สอน 335 คน 

รวมกลุ ่มตัวอย่างทั้งหมด 421 คน ก�าหนดขนาดของกลุ ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่ และมอร์แกน 

(Krejcie & Morgam, 1970, p. 608) และสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จ�านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับ ข้อมูลทั่วไปมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ หรือแบบส�ารวจรายการ

(Check List) ถามเกี่ยวกับ ระดับการศึกษา ต�าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

 ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัการบรหิารจดัการงานวชิาการ มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษากลุ่มโรงเรียนในเครือโรงเรียนสารสาสน์
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เขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert

 ในสเกลการตอบได้ก�าหนดค่าเรียงอันดับเป็น 5 4 3 2 1 โดยเรียงล�าดับจากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 100) ตามล�าดับ 

 เครือ่งมอืทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ได้น�าไปประเมนิหาคณุภาพของเครือ่งมอืในด้านความเทีย่งตรงและความเชือ่มัน่ 

(Validity and reliability) ดงันี ้ด้านความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา (Content validity) น�าเครือ่งมอืทีส่ร้างขึน้ โดยศึกษา

จากเอกสารและต�าราวิชาการท่ีเก่ียวข้อง และน�ามาประยุกต์เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย และน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

จ�านวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ได้เท่ากับ 1.00 ด้านความเชื่อมั่น (Reliability) น�าเครื่องมือวิจัย

ไปทดลองใช้กบักลุม่ทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกบักลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้จ�านวน 30 คน แล้วน�าข้อมลูทีไ่ด้มา

วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้านการ

บริหารจัดการงานวิชาการได้ค่าความเชื่อมั่น = .98 และด้านการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการได้

ค่าความเชื่อมั่น = .97

ขั้นตอนการวิจัย
 ในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างโดยวธิสีอบถามตามแบบสอบถามทีส่ร้าง

ขึ้นมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

 1. ขอหนังสือจากโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ถึงผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับ

ประถมศึกษาในเครือโรงเรียนสารสาสน์

 2. ผู้วิจัยส่งและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง จ�านวน 421 ฉบับ โดยผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์จาก

ผูบ้รหิารโรงเรียนให้รวบรวมและได้ก�าหนดวนัเวลาไปรบัแบบสอบถามด้วยตนเอง และเกบ็รวบรวมแบบสอบถามคนื

ด้วยตนเองได้ 421 ชุดคิดเป็นร้อยละ 100

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 1. หาค่าสถิติพื้นฐานประกอบด้วย ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมี

เกณฑ์การแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 112)

  ค่าเฉลี่ย หมายถึง ระดับการปฏิบัติ

  4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด

  3.51-4.50 หมายถึง มาก

  2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง

  1.50-2.50 หมายถึง น้อย

  1.00-1.50 หมายถึง น้อยที่สุด

 2. การวเิคราะห์ข้อมลูหาค่าสมัประสทิธิส์หสัมพนัธ์แบบเพียร์สนั โดยมเีกณฑ์ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ดังนี้ 
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  ค่า r   ระดับของความสัมพันธ์

  0.81 ถึง 1.00  หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 

  0.61 ถึง 0.80  หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูง 

  0.41 ถึง 0.60  หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

  0.21 ถึง 0.40 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับต�่า 

  0.00 ถึง 0.20  หมายถึง  มีความสัมพันธ์ระดับต�่ามาก

ผลการวิจัย

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารจัดการงานวิชาการ ของโรงเรียน

 เอกชนระดับประถมศึกษากลุ่มโรงเรียนในเครือโรงเรียนสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม

การบริหารงานจัดการงานวิชาการ
n = 421 ระดับการ

บริหารวิชาการ
ล�าดับที่

X S.D.

1. การวางแผนงานด้านวิชาการ 4.27 .245 มาก 3

2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.30 .326 มาก 1

3. การจัดการเรียนการสอน 4.20 .256 มาก 5

4. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.28 .306 มาก 2

5. การนิเทศการศึกษา 4.18 .278 มาก 6

6. การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน 4.08 .158 มาก 9

7. การแนะแนวและช่วยเหลือนักเรียน 4.13 .336 มาก 7

8. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 4.13 .204 มาก 8

9. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์การอื่น 4.22 .352 มาก 4

รวม 4.20 .202 มาก -

 จากตารางที่ 1 พบว่า การบริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียน

ในเครือโรงเรียนสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ ดังนี้ คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านการวางแผนงาน

ด้านวิชาการ ตามล�าดับ
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลีย่ X และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัค่านยิมหลกัของคนไทย 12 ประการตามนโยบาย

 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษากลุ่มโรงเรียนในเครือโรงเรียน

 สารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม

ข้อที่ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
n = 421 

X S.D. แปลผล ล�าดับที่

1 ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 4.20 .281 มาก 4

2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 4.22 .338 มาก 2

3 กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4.18 .327 มาก 6

4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม 4.29 .346 มาก 1

5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 4.20 .285 มาก 3

6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 4.20 .267 มาก 5

7 เข้าใจ เรยีนรู ้การเป็นประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุทีถู่กต้อง 4.08 .206 มาก 11

8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 4.08 .118 มาก 12

9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท�า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด�ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4.15 .280 มาก 10

10 รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด�ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ�าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ 

ถ้าเหลอืกแ็จกจ่าย จ�าหน่าย และขยายกจิการ เมือ่มคีวามพร้อม โดยมภีมูคิุม้กนัทีด่ี

4.18 .171 มาก 7

11 มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่ายต�่า หรือกิเลส มี

ความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา

4.15 .283 มาก 9

12 ค�านงึถงึผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาตมิากกว่า ผลประโยชน์ของตนเอง 4.17 .256 มาก 8

รวม 4.17 .256 มาก -

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนในเครือโรงเรียนสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับค่าเฉล่ีย

จากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ ดังนี้ คือ ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ข้อ 2 ซื่อสัตย์ 

เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม และข้อ 1 ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อ 5 รักษา

วัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม ข้อ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน มีค่าเฉลี่ย

เท่ากันทั้ง 3 ข้อ
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ตารางที่ 3 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการงานวิชาการ กับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย  

 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา

 กลุ่มโรงเรียนในโรงเรียนเครือโรงเรียนสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร

การบริหาร

จัดการงาน

วิชาการ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

Y
1

Y
2

Y
3

Y
4

Y
5

Y
6

Y
7

Y
8

Y
9

Y
10

Y
11

Y
12

Y
tot

X
1

.372** .158** .369** .301** .372** .460** .394** .107* .384** .078 .372** .460** .384**

X
2

.583** .240** .576** .583** .596** .872** .583** .113* .590** .113* .583** .872** .590**

X
3

.878** .494** .871** .458** .878** .696** .872** .175** .885** .175** .878** .696** .885**

X
4

.436** .879** .438** .765** .448** .315** .436** .154** .446** .108* .436** .315** .446**

X
5

.328** .079 .321** .092 .333** .278** .333** .150** .335** .150** .328** .278** .335**

X
6

.804** 480** .794** .303** .813** .482** .804** .315** .814** .315** .804** .482** .814**

X
7

.962** .647** .952** .474** .984** .639** .969** .135** .973** .135** .962** .639** .973**

X
8

.425** .149** .428** .105* .417** .296** .425** .269** .421** .269** .425** .296** .421**

X
9

.418** .930** .411** .675** .414** .145** .418** .107* .418** .139** .418** .145** .418**

X
tot

.778** .652** .770** .609** .786** .633** .782** .211** .787** .206** .778** .633** .787**

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 จากตารางที่ 3 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการงานวิชาการกับการเสริมสร้างค่านิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน

(ทางบวก) โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง (r = .787**) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 เมื่อพิจารณาความ

สมัพนัธ์ระหว่างการบรหิารจดัการงานวชิาการโดยรวมกบัการเสรมิสร้างค่านยิมหลกัของคนไทย 12 ประการในแต่ละ

ข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน (ทางบวก) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 การวางแผนงานด้านวิชาการ พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยมีความสัมพันธ์กันมากที่สุดในเรื่องของ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน และ ค�านึง

ถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่า ผลประโยชน์ของตนเอง (r = .460**) และมีความสัมพันธ์กัน

น้อยท่ีสุดในเร่ืองของ รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจ�าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ�าหน่าย และขยายกิจการ

เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี (r = .078**)

 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยมีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุดในเรื่องของ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปัน และ

ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่า ผลประโยชน์ของตนเอง (r = .872**) และมีความสัมพันธ์

กันน้อยที่สุดในเรื่องของ มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ และรู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้
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หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง ตามพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รูจ้กัอดออมไว้ใช้เมือ่ยามจ�าเป็น 

มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ�าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี (r = .113**)

 การจัดการเรียนการสอน พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี

ความสมัพันธ์กันมากทีส่ดุในเรือ่งของ มสีต ิรูต้วั รูค้ดิ รูท้�า รู้ปฏบิตั ิตามพระราชด�ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 

(r = .885**) และมีความสัมพนัธ์กนัน้อยทีส่ดุในเรือ่งของ มรีะเบยีบวนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรูจ้กัการเคารพผูใ้หญ่ 

และ รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ�าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ�าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม 

โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี (r = .175**)

 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวก

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันมากที่สุดในเรื่องของ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 

มอีดุมการณ์ในสิง่ทีด่งีามเพือ่ส่วนรวม (r = .879**) และมคีวามสมัพนัธ์กนัน้อยทีส่ดุในเรือ่งของ รูจ้กัด�ารงตนอยูโ่ดยใช้

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง ตามพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รูจ้กัอดออมไว้ใช้เมือ่ยามจ�าเป็น 

มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ�าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี (r = .108**)

 การนิเทศการศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี

ความสมัพันธ์กันมากทีส่ดุในเรือ่งของ มสีต ิรูต้วั รูค้ดิ รูท้�า รู้ปฏบิตั ิตามพระราชด�ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 

(r = .335**) และมีความสัมพันธ์กันน้อยท่ีสุดในเรื่องของ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงที่ดีงามเพื่อ

ส่วนรวม (r = .079**)

 การวดัผลประเมนิผลและการเทยีบโอน พบว่า มคีวามสมัพนัธ์กนัทางบวกอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุดในเร่ืองของ มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท�า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด�ารัสของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว (r = .814**) และมีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดในเรื่องของ ใฝ่หาความรู ้ หมั่นศึกษา

เล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (r = .303**)

 การแนะแนวและช่วยเหลือนักเรียน พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุดในเรื่องของ รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม (r = .984**) และ

มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดในเรื่องของ มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ และ รู้จักด�ารง

ตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออม

ไว้ใช้เมือ่ยามจ�าเป็น มไีว้พอกนิพอใช้ ถ้าเหลอืกแ็จกจ่าย จ�าหน่าย และขยายกจิการ เมือ่มีความพร้อม โดยมภูีมคิุม้กนั

ที่ดี (r = .135**)

 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันมากที่สุดในเรื่องของ กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบา

อาจารย์  (r = .428**) และมีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดในเรื่องของ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทั้งทางตรง

และทางอ้อม (r = .105**)

 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์การอื่น พบว่า มีความสัมพันธ์กัน

ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันมากที่สุดในเรื่องของ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน

มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม (r = .930**) และมีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดในเรื่องของ มีระเบียบวินัย

เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ (r = .107**)
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สรุป
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนระดับ

ประถมศกึษากลุ่มโรงเรยีนในเครอืโรงเรยีนสารสาสน์ เขตกรงุเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยเรยีงล�าดับค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล�าดบั ดงันี ้คอื ด้านการพฒันา

หลกัสตูรสถานศกึษา ด้านการพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้ละวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา และด้านการวางแผน

งานด้านวิชาการ ตามล�าดับ 2) ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษากลุ่มโรงเรียนในเครือโรงเรียนสารสาสน์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล�าดบั ดงันี ้คอื 

ข้อ 4 มุง่ใฝ่ เล่าเรยีน เพยีรวชิา ข้อ 2 ซ่ือสตัย์ เสยีสละ อดทนได้ และข้อ 5 รกัษาวฒันธรรมประจ�าชาต ิ3) ค่าความสมัพนัธ์

ระหว่างการบริหารจัดการงานวิชาการกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน (ทางบวก) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผล
 การบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนในเครือโรงเรียนสารสาสน์เขต

กรุงเทพมหานคร มีประเด็นส�าคัญที่ควรน�ามาอภิปราย ดังนี้

 1. การบรหิารจดัการงานวชิาการของโรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศึกษากลุม่โรงเรยีนในเครอืโรงเรยีนสารสาสน์

เขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน

โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ ดังนี้ คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้และวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ ตามล�าดับ ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษามีความรู้และความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการงานวิชาการ อีกท้ังยังมีการร่วมมือ

ร่วมใจของบุคลากรในการพัฒนาสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิ

ผลยิ่ง ๆ ขึ้น ซึ่งทั้งนี้ผู้บริหารได้มีการสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ และการเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการงานวิชาการได้เต็มที่ เพื่อที่จะได้น�ามาพัฒนาควบคู่ไปกับการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงพร มิตรยอง (2558, น. 71-77) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การถอดบทเรียนความส�าเร็จ

ในการบริหารจัดการงานวิชาการของโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านการ

พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาที่ดี งบประมาณเพียงพอต่อการจัดท�า

หลักสูตร มีกระบวนการบริหารงานที่ดี มีการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบ และน�ามาปรับปรุงแก้ไข

2) ด้านการวัดผลประเมินผล มีเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล งบประมาณในการสร้างเครื่องมือมีเพียงพอ

มีการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบ และน�ามาปรับปรุงแก้ไข 3) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการ

เรียนรู้ มีวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ งบประมาณเพียงพอ โรงเรียนก�าหนดนโยบายการพัฒนา

แหล่งการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของโรงเรียนและชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์โครงการ 4) ด้านการ

นเิทศการศกึษา ด�าเนนิการนเิทศตามขัน้ตอนท่ีก�าหนด มบีรรยากาศความเป็นมติร สภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการเรยีนรู้ 

และงบประมาณเพียงพอ 5) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา งบประมาณ
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เพียงพอ ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประชุมครูอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 2. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติของโรงเรียน

เอกชนระดับประถมศึกษากลุ่มโรงเรียนในเครือโรงเรียนสารสาสน์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ ดังนี้ คือ ข้อ 4 มุ่งใฝ่ 

เล่าเรียน เพียรวิชา ข้อ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้ และข้อ 5 รักษาวัฒนธรรมประจ�าชาติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 

สถานศึกษาและบุคลากรให้ความส�าคัญในเรื่องของค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาต ิเป็นอย่างมาก เพือ่มุง่เน้นปลูกฝังจติส�านกึให้เดก็นกัเรยีน เตบิโต ก้าวไปข้างหน้าอย่างมคีณุภาพ และสามารถ

ร่วมเป็นก�าลังที่เข้มแข็งของชาติได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ สวนดุสิตโพล (2559, ออนไลน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต ได้ส�ารวจความคิดเห็นจากค่านิยม 12 ประการ ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า 

คสช. มอบให้แก่ทุกหน่วยงานน�าไปด�าเนินการเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง อีกทั้งมีการจัดท�าเป็นอาขยาน

ให้เด็กนักเรียนท่อง เพื่อเป็นการตอกย�้าและปลูกฝังจิตส�านึกที่ดีให้กับเด็กที่จะเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศชาติ

ในอนาคต เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศ จ�านวน 1,532 คน ระหว่างวันที่ 22-27 ก.ย. 

2557 สรุปผลได้ ดังนี้ 1) “ค่านิยม” ของคสช. ที่ประชาชนให้ความส�าคัญ อันดับ 1 ได้แก่ มีความรักชาติ ศาสนา

พระมหากษตัรย์ิ ร้อยละ 96.13 อนัดบั 2 กตญัญตู่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครบูาอาจารย์ ร้อยละ 90.80 อนัดบั 3 ซือ่สตัย์เสยีสละ 

อดทน มอีดุมการณ์ในสิง่ทีด่งีามเพือ่ส่วนรวม ร้อยละ 87.28 อนัดบั 4 ค�านงึถงึผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติ

มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง ร้อยละ 82.30 อันดับ 5 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

ร้อยละ 80.12 อนัดับ 6 ใฝ่หาความรู ้หมัน่ศกึษาเล่าเรียนทัง้ทางตรงและทางอ้อม ร้อยละ 79.88 อนัดบั 7 มสีตริูต้วั รูค้ดิ รูท้�า 

รูป้ฏบิตัติามพระราชด�ารสัของพระเจ้าอยูห่วั ร้อยละ 78.40 อนัดบั 8 มรีะเบยีบวินยั เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรูจ้กัการเคารพ

ผูใ้หญ่ ร้อยละ 75.79 อนัดบั 9 เข้าใจเรียนรูก้ารเป็นประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุทีถ่กูต้อง ร้อยละ 

75.14 อันดบั 10 รูจ้กัด�ารงตนอยูโ่ดยใช้หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามพระราชด�ารสัฯ ร้อยละ 72.55 อนัดบั 11 มคีวาม

เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่ายต�่าหรือกิเลสฯ ร้อยละ 71.29 อันดับ 12 รักษาวัฒนธรรมประเพณี

ไทยอันงดงาม ร้อยละ 70.68 2) ประชาชนเห็นด้วยกับ “ค่านิยม 12 ประการ” ของ คสช. ในระดับใด อันดับ 1 เห็น

ด้วยมาก ร้อยละ 64.44 เพราะ เป็นเรือ่งส�าคญั เป็นค่านยิมทีค่นไทยทกุคนควรจะม ีหากท�าได้จรงิประเทศชาตจิะสงบ

และน่าอยู่มากขึ้น ฯลฯ อันดับ 2 ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 31.34 เพราะ บ้านเมืองประสบปัญหาวิกฤติมานานควร

เร่งฟ้ืนฟเูยยีวยา โดยเฉพาะเรือ่งจติส�านกึของคนไทย ฯลฯ อนัดบั 3 ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 2.46 เพราะเป็นไปได้ยาก 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือแนวคิดของคนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ฯลฯ อันดับ 4 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 1.76

เพราะ ควรเร่งแก้ปัญหาอย่างอื่นก่อน หากกฎหมายเข้มงวด เศรษฐกิจดี คุณภาพชีวิตคนก็จะดีขึ้น ฯลฯ 3) การจะ

ปลูกฝัง “ค่านิยมไทยทั้ง 12 ประการ” ให้ได้ผลในทางปฏิบัติ ประชาชนคิดว่าควรท�าอย่างไร อันดับ 1 ต้องปลูกฝัง

ตัง้แต่วยัเยาว์ แทรกเนือ้หาในบทเรยีนทกุระดบัชัน้ ร้อยละ 36.41 อนัดบั 2 ผูใ้หญ่ต้องเป็นแบบอย่างทีด่ ีโดยเฉพาะนายกฯ 

รมต. นกัการเมอืง ข้าราชการ ร้อยละ 27.64 อนัดบั 3 ภาครฐัต้องส่งเสรมิสนบัสนนุอย่างจรงิจงั จดักจิกรรม ประชาสมัพนัธ์

ผ่านสื่อต่าง ๆ ร้อยละ 21.66 อันดับ 4 ต้องเริ่มที่ตัวเองมีจิตส�านึก ตระหนักในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ร้อยละ 14.29

 3. ค่าความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการงานวิชาการกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 

ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน (ทางบวก) อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าที่เป็นเช่นน้ีเพราะบุคลากรในเครือโรงเรียนสารสาสน์

เขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นว่าการบริหารจัดการงานวิชาการกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 
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ประการ ต้องมคีวามสอดคล้องควบคูก่นัไปเพือ่เป็นการปลกูฝังค่านยิมไทยให้กลบัคนืสูป่ระชาชนในชาต ิซึง่สอดคล้อง

กับ พระมหาบุญเสริม ธมมฺทินฺโน (ทองศรี) (2554, น. 88-92) ศึกษาปัจจัยและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

โรงเรยีนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรปราการ เขต 1 การรบรหิารงานวชิาการ 

ทัง้ 5 ด้าน พบว่าโดยภาพรวม และเกอืบทกุด้านมีการปฏบิตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเว้นด้านสภาพของโรงเรยีน และ

ด้านครูผู้สอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านสภาพทั่วไปของโรงเรียน ในเรื่อง

ความพร้อมของโรงเรียน ประเด็นในการจัดโครงสร้างการบริหารโรงเรียนโดยให้บุคลากรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม

รับผิดชอบมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิชาการ การจัดเตรียม

สื่ออุปกรณ์ การก�าหนดนโยบายพัฒนางานวิชาการ และการก�าหนดระเบียบปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงานวิชาการ

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก นอกนั้นมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ในด้านผู้บริหารประเด็นการมีวิสัยทัศน์

ทางการบริหาร การมีความรับผิดชอบเสียสละเพ่ือพัฒนางานวิชาการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านครูผู้สอน 

แทบทุกประเด็นมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมแล้วด้านครูผู้สอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านชุมชน 

ประเดน็การเปิดโอกาสให้สถานศกึษาใกล้เคยีงได้เข้ามาใช้บรกิารด้านวชิาการของโรงเรยีน มกีารปฏบิตัใินระดบัมาก 

ด้านทรพัยากรโดยภาพรวมทกุประเดน็มกีารปฏบัิตอิยูใ่นระดบัปานกลาง ประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ พบว่า 

โดยภาพรวม และรายด้านเกือบทุกด้านมีการด�าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านบริหารจัดการหลักสูตร 

และด้านจัดการเรียนการสอนที่มีการมีการด�าเนินงานปรากฏตามเป้าหมาย มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล

การด�าเนินงานตลอดทั้งมีการปรับปรุง และพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ
 ผู้ศึกษาขอเสนอแนะส�าหรับการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการงานวิชาการกับการเสริมสร้างค่านิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิของโรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษากลุ่ม

โรงเรียนในเครือโรงเรียนสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้
 1. ผลการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการงานวิชาการ ด้านการแนะแนวและช่วยเหลือนักเรียน กับการ

เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับสูง ดังนั้น โรงเรียนจึงควรมี

การจัดการแนะแนวและช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่าง ๆ  ให้เหมาะสม เช่น การแนะแนวส่งเสริมด้านการศึกษาต่อใน

ระดบัสงู การให้ความช่วยเหลอืนกัเรียนในด้านการศกึษา การขาดแคลนทนุทรพัย์ในการศกึษา หรอืการส่งเสรมิด้าน

การประกอบอาชีพในยามว่าง

 2. ผลการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการงานวิชาการ ด้านการนิเทศการศึกษา กับการเสริมสร้างค่านิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ มีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับต�่า ดังนั้น โรงเรียนจึงควรมีกระบวนการจัดการ

บรหิารการศกึษาเพ่ือชีแ้นะให้ความช่วยเหลอืและความร่วมมอืกบัคร ูและบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการศกึษา เพ่ือ

ปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพิ่มคุณภาพของบทเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา
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ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรมีการศึกษาการบริหารจัดการงานวิชาการกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ตามนโยบายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิของโรงเรยีนเอกชนระดบัประถมศกึษากลุม่โรงเรยีนในเครอืโรงเรยีน

สารสาสน์ ให้ครบทุกโรงเรียน เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้และความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการงานวิชาการกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษากลุ่มโรงเรียนใน

เครือโรงเรียนสารสาสน์ ตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียน เปรียบเทียบกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่น

 3. ควรมกีารศึกษาแนวทางการพฒันาการบรหิารจัดการงานวิชาการของผูบ้รหิารในเครอืโรงเรยีนสารสาสน์ 

 4. ควรมีการศึกษาการบริหารจัดการงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

ของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในเครือโรงเรียนสารสาสน์

กิตติกรรมประกาศ
 บทความนี้ส�าเร็จลุล ่วงไปได ้ด ้วยดี ด ้วยความเมตตาอนุเคราะห์จากคณะกรรมการที่ปรึกษา

วทิยานพินธ์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.สนุนัทา แก้วสขุ  ทีไ่ด้กรณุาเสนอแนวทางการวจิยั ให้ค�าปรกึษา แนะน�า และตรวจสอบ

แก้ไขอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเพื่อให้งานท่ีสมบูรณ์อย่างดียิ่งเสมอมาโดยตลอด ดร.กริช ภัทรภาคิน ควบคุม

วทิยานพินธ์ทีไ่ด้กรณุาให้ค�าแนะน�า ดแูลเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลอื ตรวจปรบัปรงุแก้ไขด้วยดตีลอดมายงั ดร.ทพิย์วรรณ 

วานิชยากร ที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน

เป็นอย่างสูง ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน คือ รศ.ดร.พยอม วงศ์สารศรี รศ.ดร.สุรศักดิ์ 

หลาบมาลา และ ดร.สยมพร ทองเนื้อดี ที่ได้อนุเคราะห์ในการแสดงความคิดเห็นและแก้ไขข้อบกพร่องให้ดีขึ้น 

รวมทั้งข้อเสนออันเป็นประโยชน์ในการท�าวิจัยเป็นอย่างยิ่ง
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