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ชื่อวิจัย    รูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 
12 ประการ  โดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่าย โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู(วิศิษฐ์วิทยาทาน)  
ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 

ผู้วิจัย    นายภิญญา รัตนวรชาติ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 
   (วิศิษฐ์วิทยาทาน) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
ปีท่ีวิจัย    ปีการศึกษา 2559-2560 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการ
ลูกเสือ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการ  2) ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการ
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ ด้วยกระบวนการลูกเสือ เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการ ของนักเรียน 3) ศึกษาพฤติกรรมการมีคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 
ประการ ของนักเรียน 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง กลุ่มประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 107 คน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 111 คนกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 107 คน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 111 คน ประชากรครูปีการศึกษา 2559 จ านวน 29 
คน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีจ านวนทั้งสิ้น 12 ฉบับ มีลักษณะ
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับระหว่าง .89-.94 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ร้อยละ (Frequency Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (Standard Deviation) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะค่านิยม
หลัก 12 ประการตามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครองและครู พบว่าปีการศึกษา 2559ครูเห็นว่ารูปแบบการ
จัดกิจกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการมีการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมากมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  (=3.68,  = 0.63) รองลงมาคือนักเรียนเห็นว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียน
ด้วยกระบวนการลูกเสือ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  
(X  = 3.46, SD = 0.79) ส่วนผู้ปกครอง เห็นว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ เพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (X  = 3.34, SD = 0.79)  
ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครองและครูพบว่า ครูเห็นว่ารูปแบบการจัดกิจกรรม
นักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการ   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากมี
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ค่าเฉลี่ยสูงสุด (= 4.57,  = 0.51)  รองลงมาคือผู้ปกครองมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการจัดกิจกรรม
นักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
(X  =  4.30, SD  =  0.50) ส่วนนักเรียนมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการ
ลูกเสือ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (X  = 4.24, 
SD = 0.63) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ตามความคิดเห็นของนักเรียนต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนด้วย
กระบวนการลูกเสือ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการ2 ปีการศึกษา พบว่ามีระดับการปฏิบัติมากขึ้น 
โดยปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2559อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
(t  = 22.416; P < .01) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตามความคิดเห็นของครูต่อรูปแบบการจัดกิจกรรม
นักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการ พบว่ามีระดับการปฏิบัติมากขึ้น

โดย ปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2559( =+0.89) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง ต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการพบว่า มีระดับ การปฏิบัติมากขึ้น โดยปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าปีการศึกษา 2559อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t  = 32.236; P <  .01)  
 2. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนด้วย
กระบวนการลูกเสือ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน ตามความคิดเห็นของนักเรียน 
ผู้ปกครองและครู พบว่าปีการศึกษา 2559 นักเรียนเห็นว่าการมีส่วนร่วมการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
นักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของ
นักเรียน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X  = 3.38, SD = 0.72) รองลงมาคือครูเห็นว่าการมี
ส่วนร่วมการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 
ประการของนักเรียน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (X  = 3.11, SD = 0.75)ส่วน ผู้ปกครองเห็นว่าการมีส่วนร่วม
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการ

ของนักเรียน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( = 3.09,  = 0.75) ปีการศึกษา 2560 
พบว่า นักเรียนเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ เพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X  = 4.32, 
SD = 0.65) รองลงมาคือ ผู้ปกครองเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนด้วย
กระบวนการลูกเสือ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
(X  = 4.15,    SD = 0.76) ส่วนครูเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนด้วย
กระบวนการลูกเสือ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก   

มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( = 3.98,  = 0.71) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะค่านิยม
หลัก 12 ประการของนักเรียน พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ย 



ค 

 

สูงกว่า ปีการศึกษา 2559อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t  = 22.436; P <  .01) เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียน
ด้วยกระบวนการลูกเสือ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน พบว่ามีระดับการปฏิบัติมากขึ้น 
โดยปีการศึกษา 2560  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2559     อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
(t  = 17.456; P <  .01) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ตามความคิดเห็น   ของครูต่อการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องใน
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการ
ของนักเรียน พบว่าผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2559  

( = + 0.87)  
 3. ผลการศึกษาพฤติกรรมการมีคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน ตามความ
คิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู พบว่าปีการศึกษา 2559 นักเรียนมีความเห็นต่อพฤติกรรมการมี
คุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการ ของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X  = 3.48, SD 
 = 0.67) รองลงมาคือผู้ปกครองเห็นว่าพฤติกรรมการมีคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน อยู่
ในระดับปานกลาง (X  = 3.35, SD = 0.76) ส่วนครูเห็นว่าพฤติกรรมการมีคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการ

ของนักเรียน อยู ่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( = 3.30,    = 0.77) ปีการศึกษา 2560 
พบว่า นักเรียนมีความเห็นต่อพฤติกรรมการมีคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียนอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (X  = 4.51, SD = 0.73) รองลงมาคือผู้ปกครองเห็นว่าพฤติกรรมการมีคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 
ประการของนักเรียนอยู่ในระดับมาก (X  = 4.47, SD = 0.72) ส่วนครูเห็นว่าพฤติกรรมการมีคุณลักษณะ

ค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( = 4.45,  = 0.70)  เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยตามความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรมการมีคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน พบว่า
พฤติกรรมการมีคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการมากขึ้น โดยปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 
2559อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    ที่ระดับ 0.01 (t  = 24.524; P <  .01) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตามความ
คิดเห็นของผู้ปกครองต่อพฤติกรรม  การมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียน พบว่าพฤติกรรมการมีคุณลักษณะค่านิยม
หลัก 12 ประการมากขึ้น โดยปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2559อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 (t  = 20.874; P <  .01) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ตามความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมการมี
คุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน พบว่าพฤติกรรมการมีคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการ

มากขึ้น โดยปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2559 ( = +1.15)   
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียน
ด้วยกระบวนการลูกเสือ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.31, SD = 0.74) เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า 
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 3.34,  SD = 0.76) รองลงมาคือ

นักเรียนและครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ยเท่ากัน (= 3.30,  = 0.75) , (= 3.30,  



ง 

 

 = 0.70)  ปีการศึกษา 2560 โดยรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.41,SD = 0.73) เมื่อ
พิจารณาแต่ละกลุ่มพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  (X  = 4.48, SD 

 = 0.72) รองลงมาคือผู้ปกครอง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย( = 4.42,  = 0.76)ส่วนครูมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( = 4.41,  = 0.73) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 ปี พบว่า ปี
การศึกษา 2560   มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2559โดยรวมสูงขึ้น (X  = + 1.10) เมื่อพิจารณาแต่ละ
กลุ่มพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ เพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน มากขึ้น โดยปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปี
การศึกษา 2559อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t  = 20.751; P <  .01) เมื่อเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ
ค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน พบว่าผู้ปกครองมีความพึงพอใจมากขึ้นโดยปีการศึกษา 2560 มี
ค่าเฉลี่ย  สูงกว่าปีการศึกษา 2559อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t  = 21.362; P < .01) เมื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการของนักเรียน ปีการศึกษา 2559และปีการศึกษา 2560 พบว่าครูมี

ความพึงพอใจมากขึ้น โดยปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2559 ( = +1.03)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการ
ประการแรก ผู้บริหารควรศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์  การบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม และส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่มคุณภาพ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
สืบเนื่องคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการ ของนักเรียนเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ ในการด ารงชีวิตและเป็น
เครื่องมือในการสร้างความส าเร็จในอนาคต ที่ส าคัญการพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการ ของ
นักเรียนของนักเรียน ควรได้มีการคัดกรองความสามารถของนักเรียน ตามศักยภาพ เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา
และการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพเหมาะสมกับวัย  และระดับชั้น นอกจากนั้น  โรงเรียนควรจัด
กิจกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการ ของนักเรียน ทุกชั้น
เรียน/ทุกสัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง โดยจัดเป็นกลุ่มสนใจให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีครูเป็นที่ปรึกษาให้
การสนับสนุน ประการสุดท้ายการสร้างเครือข่ายเพ่ือให้สถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมกับโรงเรียนสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาต่อยอดการจัดกิจกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือ เพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้กับนักเรียน 
 


