
บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

รายงานผลการใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ 
โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ในคร้ังน้ี ผูร้ายงานขอน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี 

1.  สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
กกกกกกกเน่ืองจากขอ้มูลในการรายงานคร้ังน้ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นประชากรทั้งหมด ผูร้ายงานจึง
ก าหนดสญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

   แทน  ค่าเฉล่ีย 
   แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.  ล าดบัขั้นในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
กกกกกกกรายงานผลการใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ 
โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ในคร้ังน้ี มีล  าดบัขั้นใน
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 1   การหาประสิทธิภาพของคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมาย
สายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34  

ผลการหาประสิทธิภาพของคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมาย
สายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ปรากฏ
ดงัตาราง 2  (ดูรายละเอียดตามตาราง 7 ในภาคผนวก จ : 152-160) 
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ตาราง 2   แสดงประสิทธิภาพของคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมาย
สายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 34 (N= 140) 

 

ประสิทธิภาพ คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 
ประสิทธิภาพดา้นกระบวนการ 180 156.30 86.83 
ประสิทธิภาพดา้นผลลพัธ ์ 50 41.39 82.77 

 

จากตาราง 2  พบว่า คู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ 
โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 มีประสิทธิภาพเท่ากบั  
86.83 / 82.77 สูงกว่าเกณฑม์าตรฐานท่ีก  าหนด 

ตอนที่ 2   การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร 
จากการจดักิจกรรมลูกเสือโดยใช้คู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมาย
สายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34  

ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปายวิทยาคาร จากการจดักิจกรรมลูกเสือโดยใช้คู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 34 (N=139) ปรากฏผลดงัตาราง 3 

ตาราง  3   แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2560 
 โรงเรียนปายวิทยาคารจากการท าแบบทดสอบก่อนและหลงัการจดักิจกรรมลูกเสือ 

โดยใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ  
โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (N=139)   
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การทดสอบ คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ ความก้าวหน้าร้อยละ 

ก่อนเรียน(50 คะแนน) 33.80 67.60 17.74 
หลงัเรียน(50 คะแนน)  42.67 85.34 

 

จากตาราง  3  พบว่านักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนปายวิทยาคาร 
มีคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนการจดักิจกรรมลูกเสือโดยใชคู้่มือการสอนฯ 
มีคะแนนเฉล่ีย 33.80 คิดเป็นร้อยละ 67.60 มีคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิหลงัการจดั
กิจกรรมลูกเสือโดยใชคู่้มือการสอนฯ มีคะแนนเฉล่ีย 42.67 คิดเป็นร้อยละ 85.34 และมีความกา้วหน้า
ทางการเรียนจากการท าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัการจดักิจกรรมลูกเสือโดยใชคู่้มือการสอน
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 17.74 

ตอนที่ 3   ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ท่ีมีต่อการจดั
กิจกรรมลูกเสือโดยใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใช้
รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1
โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34  

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ท่ีมีต่อ
การจดักิจกรรมลูกเสือโดยใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ 
โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ดงัตาราง 4 

ตาราง 4   แสดงค่าเฉล่ีย ( )  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) และระดบัความพึงพอใจของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมลูกเสือ โดยใชคู่้มือการสอน
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (N=139)   
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ที่ รายการ     
ระดับ 

ความพงึพอใจ 
1 ความเหมาะสมของจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4.70 0.46 มากท่ีสุด 
2 ความเหมาะสมของเวลาในการจดักิจกรรม 4.68 0.47 มากท่ีสุด 
3 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจดักิจกรรม 4.57 0.82 มากท่ีสุด 
4 ความเหมาะสมของเน้ือหาสาระการเรียนรู้ 4.59 0.94 มากท่ีสุด 
5 นกัเรียนไดม้ีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 4.66 0.93 มากท่ีสุด 
6 กิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสนใจของ

นกัเรียน 
4.54 0.68 มากท่ีสุด 

7 การใชรู้ปแบบกิจกรรมการสอนแบบ GOPAI 4.56 0.94 มากท่ีสุด 
8 ความเหมาะสมในการใชค้วามสามารถในการถ่ายทอดความรู้

และทกัษะทางดา้นลูกเสือของผูก้  ากบัลูกเสือ 
4.68 0.80 มากท่ีสุด 

9 ความเหมาะสมของการวดัประเมินผล 4.53 0.94 มากท่ีสุด 
10 นกัเรียนไดท้ราบความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของตนเอง 4.62 0.93 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.61 0.81 มากที่สุด 

จากตาราง 4  พบว่า ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวทิยาคาร ท่ีมีต่อ
การจดักิจกรรมลูกเสือ โดยใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ 
โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (  = 4.67,  = 0.81)  เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่านกัเรียน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทุกรายการ 


