
บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุค
ศตวรรษท่ี 21 จึงประกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 โดยมุ่ง
ส่งเสริม ผูเ้รียน ใหม้ีคุณธรรมรักความเป็นไทย มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะ 
ดา้นเทคโนโลย ีสามารถท างานและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลกไดอ้ย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ท่ีมุ่ง
พฒันาผูเ้รียนทุกคนใหเ้ป็นก าลงัของชาติ เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม 
มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้ และทกัษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษา 
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 

โดยไดก้  าหนดแนวทางการจดัการศึกษาซ่ึงยดึหลกัผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด มีการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา ศาสนาและ วฒันธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และเทคโนโลย ีภาษาต่างประเทศ และ กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนเป็นการบูรณาการองคค์วามรู้ ทกัษะและเจตคติท่ีเกิดจากการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และประสบการณ์ของผูเ้รียนมาปฏิบติั เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูเ้รียน ดว้ยเหตุผลดงักล่าว กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จึงเป็น ส่วนช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองให้
เป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินยั และมีจิตส านึก สาธารณะท่ีดีงาม เป็นคนมีปัญญาในการใช้
ทกัษะชีวิต การคิด การส่ือสาร การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยแีละเป็นคนมีความสุขในการด าเนินชีวิต
อยา่งพอเพียง โดยอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างสร้างสรรค์ (สารานุกรมลูกเสือ 100 ปี ลูกเสือไทย 
เล่มท่ี 4, 2554 : 37)  

การจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมุ่งส่งเสริมและพฒันาให้ผูเ้รียนใช้ความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปพฒันาตนเองให้เกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ ความ 
สามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถ ในการใช้
ทกัษะชีวิต และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีอนัจะน าไปสู่คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์8 ประการ 
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ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดแ้ก่ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์มีวินัย 
ซ่ือสตัยสุ์จริต ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
(แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 
2551, 2553: 7) จากคุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์งักล่าว จะเห็นไดว้่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกิจกรรม 
ท่ีส าคญัในการเสริมสร้างใหเ้ยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมและสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
สถานศึกษาจะตอ้งจดักิจกรรมดงักล่าวใหเ้กิดประสิทธิภาพ กิจกรรมหน่ึงท่ีนับว่ามีความส าคญั คือ 
กิจกรรมลูกเสือ (สารานุกรมลูกเสือ 100 ปี ลูกเสือไทย เล่มท่ี 4, 2554 : 39) 

กิจกรรมลูกเสือเป็นขบวนการอาสาสมคัร ท่ีให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยถว้นหน้า ไม่มี
การแบ่งแยกและกีดกนัในเร่ืองเช้ือชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ตลอดจนลทัธิทางศาสนาใดๆ ทั้งส้ิน ไม่อยู่
ภายใตอิ้ทธิพลของการเมืองและยดึมัน่ปฏิบติัตามอุดมการณ์ของผูใ้หก้  าเนิดลูกเสือโลก คือ ท่านลอร์ด 
เบเดน-โพเอลล ์อยา่งแน่วแน่และมัน่คง วงการศึกษาทัว่โลกถือว่า การลูกเสือเป็น ขบวนการท่ีให้
การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในรูปแบบนอกระบบ ส าหรับประเทศไทยยึดมัน่ตามพระราชด าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั พระผูพ้ระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย (แนวทางการจดั
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551, 2553: 47)  

การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ โรงเรียนปายวิทยาคาร สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ยดึแนวทางการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรท่ีกรมวิชาการก าหนด 
และแนวทางการพฒันาการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือให้สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ค  านึงถึงวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และแกไ้ขปรับปรุง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เป้าหมายของการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ผงัมโนทศัน์กิจกรรมลูกเสือ
ของกรมวิชาการ วตัถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติวตัถุประสงคข์ององค์การลูกเสือโลก สาระ
กิจกรรมเพื่อเคร่ืองหมายพิเศษ วิชาพิเศษต่างๆ และความคิดริเร่ิมของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ซ่ึงในท่ีน้ี
ผูร้ายงานไดว้ิจยัและพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ข้ึนมาเพ่ือแกปั้ญหาหลายๆ ดา้นของโรงเรียนปายวิทยาคาร ในการจดักิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ทั้งดา้นความไม่เขา้ใจหลกัสูตรของครูผูส้อน การขาดแคลนครูผูส้อน การจดั
กิจกรรมท่ีขาดความหลากหลายและการจดักิจกรรมไม่เขา้ใจเทคนิคการจดักิจกรรมลูกเสือท่ีสอดคลอ้ง
กบัธรรมชาติของผูเ้รียน ซ่ึงผลการวิจยัและพฒันาพบว่ารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สามารถน ามาจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ของโรงเรียนปายวิทยาคาร ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ดว้ยเหตุน้ี ผูร้ายงานจึงไดร้วบรวมองค์ความรู้ และประสบการณ์จากการจดักิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มาจดัท าเป็นคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมาย
สายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามแนวหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อให้ครู
และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าไปใชจ้ดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ได้
อยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการรายงาน 

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตร
เคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 34  

2. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร 
จากการจดักิจกรรมลูกเสือ โดยใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมาย
สายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1งโรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร 
จากการจดักิจกรรมลูกเสือ โดยใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมาย
สายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34  

สมมตฐิานของการรายงาน 

1. ประสิทธิภาพของคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมาย
สายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 เท่ากบั
เกณฑม์าตรฐาน 80/80 

2. นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก 
การจดักิจกรรมลูกเสือ โดยใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมาย
สายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สูงข้ึน 
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3. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม
ลูกเสือ โดยใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใช้
รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 1โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 อยูใ่นระดบัมาก 

ขอบเขตของการรายงาน 
การรายงานคร้ังน้ี จ  ากดัขอบเขตของการรายงานท่ีโรงเรียนปายวิทยาคาร ต าบลเวียงใต ้

อ  าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 เท่านั้น 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ลูกเสือ-เนตรนารี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนปายวิทยาคาร จ  านวน 139 คน ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

เน้ือหาท่ีใชใ้นการรายงานคร้ังน้ี คือ คู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตร
เคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 34 ท่ีสอดคลอ้งกบั 

2.1  หลกัสูตรสถานศึกษากิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 “หลกัสูตร
เคร่ืองหมายสายยงยศ”  ส าหรับการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ในภาคเรียนท่ี 2 

2.1.1  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เพชรพระอุมา (นกัผจญภยั) 
2.1.2  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  วิถีไพร (ผูจ้ดัการค่ายพกัแรม) 
2.1.3  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  พ่อครัวหวัป่าก ์(หวัหนา้คนครัว) 

3. ขอบเขตด้านตวัแปรทีใ่ช้ในการรายงาน 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการรายงานคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย 
3.1  ตวัแปรต้น  ไดแ้ก่  คู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมาย

สายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 
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3.2  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่   
3.2.1  ประสิทธิภาพของคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตร

เคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 34 

3.2.2  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร 
จากการจดักิจกรรมลูกเสือโดยใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมาย
สายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 

3.2.3  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร 
ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมลูกเสือโดยใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมาย
สายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 
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กรอบความคดิในการรายงาน 

แผนภูมิ 1 กรอบความคิดในการรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

สร้างคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบ  
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ 

ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานพุทธศกัราช 2551 

ผลการพฒันารูปแบบการจดั

กิจกรรมแบบ GOPAI 

หลกัสูตรสถานศึกษากจิกรรม

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

การหาประสิทธิภาพคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ  
โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ศึกษาผลการใชคู้่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ 
โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

ความพึงพอใจของนกัเรียน 

รายงานผลการใช ้
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ประโยชน์ของการรายงาน 
1. เกิดการพฒันาแนวทางการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ตามแนวทางการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ โดยมุ่งผลต่อการพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2. ทราบผลการใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมาย
สายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 

3. ได้ข้อมูลส าหรับน าไปใช้ในการวางแผนพฒันาปรับปรุงคุณภาพการจัดกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 34 

4. ไดแ้นวทางการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามแนวทาง
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยมุ่งผลต่อการพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์
กบักลุ่มสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอื่นๆ ได ้

5. ไดข้อ้มูลจากการน าคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมาย
สายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ไปใชใ้นการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ 

6. ได้พฒันาการจัดกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
ปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ใหม้ีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.  คู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใช้

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียน 
ปายวทิยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 หมายถึง เอกสารท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึน
เพื่อใชเ้ป็นคู่มือในการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสะทอ้นให้เห็น
เน้ือหาวิชา รูปแบบและวิธีการสอนอยา่งเป็นระบบ เพ่ือท่ีจะพฒันาให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ 
โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลไดรั้บการพฒันาไปสู่ศกัยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดบัขั้นของมวล
ประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสมซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียน น าความรู้ไปสู่การปฏิบติัได้ส าเร็จ 
ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข 
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ตามเป้าหมายของหลกัสูตรสถานศึกษากิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของ
โรงเรียนปายวิทยาคาร 

2.  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  หมายถึง นักเรียนท่ีก  าลงัเรียนอยู่ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ
ลงทะเบียนเรียนวิชาลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนปายวิทยาคาร  ปีการศึกษา 2560 

3.  กจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  หมายถึง การปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่ง
ในคราเดียวกนัเพ่ือการเรียนรู้ทกัษะทางดา้นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

4.  รูปแบบการจดักจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพ้ืนที่สูง (GOPAI) จังหวัด
แม่ฮ่องสอน หมายถึง รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงเป็นขอ้ก  าหนดลกัษณะองค์ประกอบ โครงสร้าง กิจกรรม แนวทางหรือวิธี 
ด  าเนินการและความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบโครงสร้างท่ีผูว้ิจยัก  าหนดข้ึนจากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชส้ าหรับพฒันากิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ให้เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และพระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ. 2551 มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

องคป์ระกอบท่ี 1 การรวบรวม (Gather : G) 
หมายถึง การรวบรวมเน้ือหา สาระ ขอ้มูล จากแหล่งต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัความรู้และทกัษะ

กระบวนการลูกเสืออยา่งเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานโดยการใชร้ะบบสารสนเทศ 
องคป์ระกอบท่ี 2 ทศันคติ (Opinion : O) 
หมายถึง ความเช่ือ ค่านิยม หรือความพร้อมทางจิตใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีอาจแสดง

ออกมาไดท้ั้งค  าพูดและการกระท า 
องคป์ระกอบท่ี 3 กระบวนการ (Process : P) 
หมายถึง ขั้นตอนการท ากิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส าเร็จ มีองคป์ระกอบยอ่ย 4 

องคป์ระกอบ คือ 
1) การวางแผน (Planing : P) 
2) การลงมือปฏิบติั (Doing : D) 
3) การควบคุม (Controling : C) 
4) การปรับปรุง (Action : A) 

องคป์ระกอบท่ี 4 การยอมรับ/เห็นดว้ย (Adoption : A) 
หมายถึง การตัดสินใจยอมรับส่ิงหน่ึงส่ิงใดจากผูอ่ื้น หรือจากท่ีอ่ืนท่ีอาจเป็นวตัถุ 

ส่ิงของ วิธีคิด การกระท า วิธีการท างาน การใชชี้วิต (วิถีชีวิต) เป็นส่ิงใหม่ส าหรับตนเอง และมี
อิทธิพลท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในตนเอง ทั้งทางตรงและทางออ้ม อาจแสดงออกมาให้
ปรากฏหรือแฝงในความรู้สึกนึกคิด และพร้อมส าหรับการแสดงออกเมื่อมีโอกาส 
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องคป์ระกอบท่ี 5 อุดมคติ (Idol : I) 
หมายถึง จินตนาการท่ีถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริงทาง 

ใดทางหน่ึงท่ีมนุษยถื์อเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตตน 
5.  โรงเรียน  หมายถึง  โรงเรียนปายวิทยาคาร ต าบลเวียงใต ้อ  าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 
6.  ผู้ก ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หมายถึง ครูผูป้ฏิบติัการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนปายวิทยาคาร ต าบลเวียงใต ้อ  าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 
2560 

7.  ประสิทธิภาพของคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  หมายถึง  คุณภาพ 
ของคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โรงเรียนปายวิทยาคาร 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ซ่ึงเม่ือน าไปใชจ้ดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
แลว้ท าใหบ้รรลุจุดประสงคต์ามเกณฑม์าตรฐาน 80/80  โดยมีความหมายดงัต่อไปน้ี 

80  ตวัแรก  หมายถึง  ประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเป็นร้อยละ 80 จากการประเมินผล
การเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ตามคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน
พ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 34 

80  ตวัหลงั  หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลพัธ์คิดเป็นร้อยละ 80 จากการท าแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิหลงัเสร็จส้ินการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ตามคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน
พ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 34 

8.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  หมายถึง  ความสามารถใน 
การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามญั 
รุ่นใหญ่ โดยใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใช้
รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โรงเรียน
ปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34  
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9.  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกชอบ พอใจ หรือความรู้สึกในทางท่ีดีท่ีนักเรียน  
มีต่อการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ โดยใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตร
เคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 

 


