
บทที่  3 

วธีิด าเนินการศึกษา 

รายงานผลการใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ 
โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โรงเรียน
ปายวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ในคร้ังน้ี ผูร้ายงานไดด้  าเนินการ
ศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการรายงาน 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรายงาน 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

1. ประชากรที่ใช้ในการรายงาน 
ประชากรท่ีใชใ้นการรายงานคร้ังน้ี ไดแ้ก่  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

ลูกเสือ-เนตรนารี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร จ  านวน 139 คน ประจ า
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ปรากฏดงัตาราง 1 

ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละของประชากรท่ีใชใ้นการรายงานผลการใชคู่้มือการสอน 
 กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 
(ขอ้มลูเมื่อวนัท่ี  30  มิถุนายน 2560) 

 

ระดับช้ัน ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ  

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 (N = 139) 55 39.57 84 60.43 

จากตาราง 1  พบว่าประชากรท่ีใชใ้นการรายงาน ไดแ้ก่  นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนปายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2560  มีจ  านวนทั้งส้ิน 139 คน จ าแนกเป็นนักเรียนชาย  55  คน  
คิดเป็นร้อยละ 39.57  นกัเรียนหญิง  84  คน  คิดเป็นร้อยละ 60.43   
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2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการรายงาน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย 
2.1  คู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใช้

รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34  

2.2  แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ตามหลกัสูตรสถานศึกษากิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  (หลกัสูตร
เคร่ืองหมายสายยงยศ) 

2.3  แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรม
โดยใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34  

การสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการรายงาน   
1)  คู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบ

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 มีขั้นตอนการสร้างและหา
ประสิทธิภาพ ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ศึกษานโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ของหลกัสูตรสถานศึกษากิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  โรงเรียนปายวิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 รวมทั้งเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือน าไปสู่การก าหนดขอบเขตเน้ือหาของคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 

1.2 ศึกษาแนวทางการเขียนคู่มือจากหนงัสือ คู่มือต่างๆ และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการจดัท าคู่มือ เพื่อใหก้ารเขียนคู่มือฯเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.3 สร้างคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ 
โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ซ่ึงมี
องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
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1) ค าน า 
2) ค าช้ีแจง 
3) สารบญั 
4) ส่วนน า 
5) โครงสร้างหลกัสูตร 
6) ค าอธิบายรายวิชา  
7) การวิเคราะห์โครงสร้างหลกัสูตร 
8) แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
9) ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
10) การวดัผลและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  
11) เอกสารอา้งอิง 
12) ภาคผนวก 

1.4 น าคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ 
โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ท่ีสร้างข้ึน
ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ดงัรายนามขา้งล่างน้ี เพ่ือพิจารณาความตรงดา้นเน้ือหา โดยการหา
ค่า IOC และพิจารณาค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป (แสดงในภาคผนวก ง : 147-148)  

1.4.1  นายจิราวุธ  คุม้จนัทร์  ต  าแหน่งครู  วิทยฐานะเช่ียวชาญ  ค.ศ.4  และวุฒิ
ทางลูกเสือ  L.T.  โรงเรียนยางซา้ยพิทยาคม  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทยั เขต 1 

1.4.2  นายจิราย ุ จนัทร์เพง็  ต  าแหน่งครู  วิทยฐานะเช่ียวชาญ  ค.ศ.4  และวุฒิ 
ทางลูกเสือ  L.T.  โรงเรียนมธัยมป่ากลาง  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 

1.4.3  นายประกาศ  เพียสามารถ  ต าแหน่งครู วิทยฐานะเช่ียวชาญ ค.ศ.4  และวุฒิ
ทางลูกเสือ  L.T. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ ์สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ ์เขต 1 

1.4.4  นายธวชั  โลกา  ต  าแหน่งผูอ้  านวยการ  วิทยฐานะเช่ียวชาญ  ค.ศ.4  และวุฒิ
ทางลูกเสือ  L.T.  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
แม่ฮ่องสอน เขต 2 

1.4.5  ดร.กมล  สุทธาวาส  ต าแหน่งผูอ้  านวยการ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
และวุฒิทางลูกเสือ L.T. โรงเรียนไตรเขตรัชมงัคลภิเษก สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 37  
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1.5 น าขอ้คิดเห็น/ค าแนะน าท่ีไดรั้บจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงคู่มือการสอนฯ ใหเ้กิด
ความชดัเจนยิง่ข้ึน สามารถน าไปใชป้ฏิบติัการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.6 จดัพิมพคู่์มือการสอนฯ เป็นรูปเล่มส่ีสี และพิสูจน์อกัษร ตลอดจนการเวน้วรรค 
ตดัค า เพือ่ใหไ้ดคู่้มือการสอนท่ีถูกตอ้ง 

1.7 หาประสิทธิภาพของคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตร
เคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) 
จังหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 34 ท่ีสร้างข้ึน ไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร 
ท่ีไม่ใช่ประชากรท่ีใชใ้นการรายงาน เพื่อหาประสิทธิภาพของคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยด าเนินการทดลองตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี   

ขั้นตอนที่ 1  การทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง เป็นการทดลองใชคู่้มือการสอนฯ จดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่กบันกัเรียนทีละคนจ านวน 3 คน ของโรงเรียนปายวิทยาคาร โดยสุ่ม
เลือกนักเรียนท่ีมีผลการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน โดยผูร้ายงานสังเกตการจดั
กิจกรรมลูกเสือจากการใชคู่้มือฯ อยา่งใกลชิ้ด ท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 แลว้
น าผลการทดลองมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคู่มือฯ (E1/E2) ไดเ้ท่ากบั 70.00 / 53.33 ซ่ึงต ่ากว่า
เกณฑม์าตรฐานท่ีก  าหนด จากนั้นจึงน าขอ้บกพร่องมาแกไ้ขปรับปรุงคู่มือฯ คร้ังท่ี 1 ให้เหมาะสม
ยิง่ข้ึน (ตาราง 5 ในภาคผนวก จ : 150) 

ขั้นตอนที่ 2  การทดลองแบบกลุ่มเลก็ โดยการทดลองใชคู่้มือการสอนฯ จดักิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่กบันักเรียนกลุ่มเล็ก จ  านวน 9 คน ของโรงเรียนปายวิทยาคาร โดยสุ่มเลือก
นกัเรียนท่ีมีผลการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 3 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
โดยจดัใหม้ีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จากนั้นน าผลการทดสอบหลงัเรียนของนักเรียนมา
วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใชก้ารวิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ซ่ึงผลการวิเคราะห์
พบว่าคู่มือฯ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 75.86 / 70.22 ซ่ึงต ่ากว่าเกณฑม์าตรท่ีก  าหนด และมีขอ้บกพร่อง
ในเร่ืองระยะเวลาในการท ากิจกรรม ปริมาณท่ีมอบหมายใหน้กัเรียนไปท ามากเกินไป และกิจกรรม
ท่ีจดัควรเนน้การฝึกปฏิบติั ดงันั้นจึงตอ้งน าขอ้บกพร่องดงักล่าวกลบัไปแกไ้ขและปรับปรุงเล่มคู่มือฯ 
ใหม่ใหดู้น่าสนใจยิง่ข้ึน (ตาราง 6 ในภาคผนวก จ : 151)  

ขั้นตอนที่ 3  การทดลองแบบกลุ่มใหญ่ เป็นการทดลองใชคู่้มือการสอนฯ กบันักเรียน
เสมือนจริง จ  านวน 140 คน ของโรงเรียนปายวิทยาคาร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดยคละ
นักเรียนท่ีมีผลการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน เช่นเดียวกบัการจดัชั้นเรียนปกติ โดยจดัให้มี
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การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จากนั้นน าผลการทดสอบหลงัเรียนของผูเ้รียนมาวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติ โดยใชก้ารวิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 ซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่า
คู่มือฯ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 86.86 / 82.77 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก  าหนดเล็กน้อย ซ่ึงเมื่อคู่มือฯ 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด ผูร้ายงานจึงสามารถน าคู่มือฯ น้ีไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบั
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ในล าดบัต่อไป (ตาราง 7 ในภาคผนวก 
จ : 152 - 160) 

2)  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ตามหลกัสูตร
สถานศึกษากิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ  
มีขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพ ดงัต่อไปน้ี 

2.1  ศึกษาทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบทดสอบ 
2.2  สร้างแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ เป็นแบบ

ปรนยั เลือกตอบ 4 ตวัเลือก หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ ตามหลกัสูตรสถานศึกษากิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 50 ขอ้ (ดงัปรากฏในภาคผนวก ฉ : 157) 

2.3  น าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ตามหลกัสูตร
สถานศกึษากิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญชุดเดียวกนั 
ตรวจสอบความตรงกบัเน้ือหา (IOC) และพิจารณาแบบทดสอบขอ้ท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50  ข้ึนไป 
รวมทั้งปรับปรุงแกไ้ข แบบทดสอบท่ีมีค่า IOC ต  ่ากว่า 0.50 ใหเ้หมาะสมตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  
(ดงัปรากฏในภาคผนวก ช : 170) 

2.4  ทดสอบคุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ ตามหลกัสูตรสถานศึกษากิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยน าไป
ทดลองใชก้บัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2559 
จ  านวน 30 คน ท่ีเคยผา่นกิจกรรมการเรียนรู้หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศมาแลว้ 

2.5  น าผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
ตามหลกัสูตรสถานศึกษากิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ปี
การศึกษา 2559 ไปวิเคราะห์เพื่อหาค่าอ  านาจจ าแนกของแบบทดสอบ โดยคดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าอ  านาจ
จ าแนกระหว่าง 0.2 – 1.0 ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ โดยพิจารณาขอ้ท่ีมีค่าความยากง่ายระหว่าง 
0.2 – 0.8 และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบทั้งฉบบั โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient)  ของครอนบคั  (Cronbach)  (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 96) ไดเ้ท่ากบั  
0.91264  (ดงัปรากฏในภาคผนวก ซ : 174) 
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2.6  จดัพิมพแ์บบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ตาม
หลกัสูตรสถานศึกษากิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไป 
ใชจ้ริงกบัประชากรท่ีใชใ้นการรายงาน  

2.7  ในการด าเนินการทดสอบเพ่ือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ ตามหลกัสูตรสถานศึกษากิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่นั้น มีการด าเนินการทดสอบ 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โดยท าการทดสอบผลสมัฤทธ์ิเม่ือท ากิจกรรมการเรียนรู้ครบตาม
หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ จ  านวน 50 ขอ้ แลว้เก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามสมมุติฐานขอ้ 2  

3)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรม
โดยใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 มีขั้นตอนการสร้างและหา
ประสิทธิภาพ ดงัต่อไปน้ี 

3.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถาม และขอบข่าย
โครงสร้างของเน้ือหาสาระตามหลกัสูตรสถานศึกษา เพ่ือก  าหนดโครงสร้างเน้ือหาของแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

3.2  ก าหนดส่ิงท่ีจะสอบถามให้ครอบคลุมทั้งดา้นจุดประสงค์ เน้ือหาสาระ การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล 

3.3  ก าหนดรูปแบบของแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั จ  านวน 10 ขอ้ค าถาม และก าหนดค่าระดบัความพึงพอใจ  ดงัน้ี 
     5   คะแนน หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
     4   คะแนน หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมาก  
     3   คะแนน หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
     2   คะแนน หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
     1   คะแนน หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

3.4  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดั
กิจกรรมโดยใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใช้
รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 แลว้น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ชุดเดิมตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) (ดงัภาคผนวก ฌ : 184) แลว้พิจารณาเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า 
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IOC ตั้ งแต่ 0.50 ข้ึนไป เป็นข้อค าถามของแบบสอบถาม ส่วนข้อค าถามใดมีค่า IOC ต  ่ากว่า 0.50 
ผูร้ายงานจะปรับปรุง แกไ้ข ตามค าแนะน าและค าช้ีแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

3.5 จดัพิมพแ์บบสอบถามเพื่อน าไปใชส้อบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลงัจาก
การจดักิจกรรมในทุกหน่วยการเรียนรู้ จากการใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตร
เคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 34 แลว้บนัทึกเก็บไวใ้ชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อท าการวิเคราะห์ต่อไป 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการรายงานคร้ังน้ีผูร้ายงานด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงัน้ี 
3.1 การด าเนินการทดลองใชเ้พื่อหาประสิทธิภาพคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 34 โดยท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร เพื่อทดลองจดักิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โดยใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ 
โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กบันักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในการหาประสิทธิภาพของคู่มือการสอนฯ และรวบรวมขอ้มูลการทดลองแบบ
กลุ่มใหญ่มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของคู่มือการสอนฯ  

3.2  ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ โดยใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

3.3  เมื่อเสร็จจากกิจกรรมการเรียนทุกคร้ัง จะมีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจาก
การจดักิจกรรมโดยใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดย
ใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 เป็นรายบุคคลแลว้สรุปผลเพื่อน ามา วิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนเป็นล าดบัต่อไป 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้ น ามาประมวลผลและวิเคราะห์ในเชิงสถิติ  โดยใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 



108 
 

1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินท่ีไดรั้บคืนมาทั้งหมด เพื่อคดัเลือกฉบบั
ท่ีสมบูรณ์ไวว้ิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

2.  ขอ้มูลเก่ียวกบัการหาประสิทธิภาพของคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใชก้ารหาประสิทธิภาพคู่มือการสอนตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 โดยใชสู้ตร E1/E2  (ชยัยงค ์ พรหมวงศ,์ 2556 : 7-19) 

3.  การวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ใชว้ิธี 
การหาค่าคะแนนเฉล่ีย ความกา้วหนา้ และร้อยละ 

4.  การวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั  ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 99-100) 

ก าหนดให ้5 คะแนน หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  
ก าหนดให ้4 คะแนน หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมาก  
ก าหนดให ้3 คะแนน หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจปานกลาง  
ก าหนดให ้2 คะแนน หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
ก าหนดให ้1 คะแนน หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  

แลว้น าคะแนนท่ีไดม้าแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจ โดยมีเกณฑ์
ในการแปลความหมายของคะแนนดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย  4.51 - 5.00    คะแนน   หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย  3.51 - 4.50    คะแนน   หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมาก  
คะแนนเฉล่ีย  2.51 - 3.50    คะแนน   หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.51 - 2.50    คะแนน   หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.50   คะแนน    หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

5. สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

5.1  สถิติท่ีใชห้าคุณภาพของเคร่ืองมือ 
5.1.1  ค่าเฉล่ียความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัส่วนประกอบของหลกัสูตร  

ท่ีพิจารณาโดยผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด,2554 : 60-62) 
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ค่าเฉล่ียความสอดคลอ้ง = 
N

R  

เมื่อ    ค่าเฉล่ียความสอดคลอ้ง  แทน    ผลการประเมินความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ 
       ค  าถามกบัส่วนประกอบของหลกัสูตร 

Σ R    แทน   ผลรวมคะแนนการพจิารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 
  N      แทน   จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 

5.1.2  การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใชก้ารหาประสิทธิภาพคู่มือการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80  โดยใชสู้ตร E1/E2  (ชยัยงค ์ พรหมวงศ,์ 2556 : 7-19) 
 

       E1= 100
A

N

X





 
 

    เมื่อ   E1 แทน ประสิทธิภาพดา้นกระบวนการ 
             X  แทน คะแนนรวมของนกัเรียนจากการท าแบบทดสอบระหว่าง
เรียนหรือช้ินงาน 
     A แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบระหว่างเรียน 
      N แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

      E2= 100
B

N

F





 

    เมื่อ   E2 แทน ประสิทธิภาพดา้นผลลพัธ ์
             F  แทน คะแนนรวมของนกัเรียนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
     B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลงัเรียน 
      N แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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5.1.3  การหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (p)  ใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2554 : 90-91) 

       P   =    
N

R  

     เมื่อ     P แทน  ดชันีความยากง่ายของขอ้สอบรายขอ้ 
      R แทน  จ  านวนนกัเรียนท่ีตอบขอ้สอบไดถู้กตอ้ง 
      N แทน  จ  านวนนกัเรียนท่ีตอบขอ้สอบ 

5.1.4  อ านาจจ าแนกรายขอ้ โดยใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554 : 93-94) 
     r   =  PH - PL 

เมื่อ        r      แทน     ค่าอ  านาจจ าแนกรายขอ้ 
PH     แทน     สดัส่วนของนกัเรียนกลุ่มเก่งท่ีตอบถูก 
PL     แทน     สดัส่วนของนกัเรียนกลุ่มอ่อนท่ีตอบถูก 

5.1.5 หาค่าความเช่ือมัน่โดยใชส้มัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของครอนบคั  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554 : 96) ดงัน้ี 

     

















2

2

1
1

ts

si

k

k
  

เมื่อ        แทน    ค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
         k       แทน   จ  านวนขอ้ของแบบประเมิน 
        2

is แทน   ผลรวมความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 
        2

ts      แทน   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

5.2 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
5.2.1 ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) ใชสู้ตร (สมนึก  ภทัทิยธนี, 2558 : 238) 

     
N

X
  

    เมื่อ      แทน    ค่าเฉล่ีย 
   X    แทน   ผลรวมของคะแนนทุกตวัในกลุ่ม 
        N     แทน   จ  านวนคนทั้งหมด 
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5.2.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ใชสู้ตร (สมนึก  ภทัทิยธนี, 
2558 : 251) 

=   
2

22

N

XXN    

เมื่อ        แทน    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     X    แทน    ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 
           N    แทน    จ  านวนคนทั้งหมด 


