
บทที่ 5 

สรุป  อภปิราย  และข้อเสนอแนะ 

รายงานผลการใชคู้่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมาย
สายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 
มีวตัถุประสงคข์องการรายงาน คือ 1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของคู่มือการสอนฯ  2)  เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จากการจดักิจกรรมลูกเสือโดยใช้คู่มือ
การสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
ปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34  และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมลูกเสือโดยใช้คู่มือ
การสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
ปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ประชากรท่ีใชใ้นการรายงานคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปายวิทยาคาร 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 จ านวน 139 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรายงาน 
ไดแ้ก่ คู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1, 
แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมโดยใช้คู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตร
เคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 34 วิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบั การหาประสิทธิภาพโดยใชสู้ตร E1/E2  วิเคราะห์
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใชค้ะแนนเฉล่ีย ความกา้วหน้า 
และค่าร้อยละ วิเคราะห์ความพึงพอใจโดยการหาค่าเฉล่ีย () และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () 
แลว้น าคะแนนเฉล่ียท่ีไดม้าแปลความหมายของระดบัความพึงพอใจ โดยใชเ้กณฑต์ามท่ีก  าหนด 

 

 



117 
 

สรุปผลการรายงาน 
1. คู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใช้

รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตามหลกัสูตร 
สถานศึกษากิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 86.83 / 82.77 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก  าหนด 

2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปายวิทยาคาร มีคะแนนเฉล่ีย
จากการท าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิก่อนการจดักิจกรรมลูกเสือโดยใชคู่้มือการสอนฯ เท่ากบั 33.80 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 67.60  มีคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิหลงัการจดักิจกรรม
ลูกเสือโดยใชคู่้มือการสอนฯ เท่ากบั 42.67 คิดเป็นร้อยละ 85.34 และมีความกา้วหน้าทางการเรียน
จากการท าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัการจดักิจกรรมลูกเสือโดยใชคู่้มือการสอนกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของ
โรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 
17.74 

3. ความพึงพอใจของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ท่ีมีต่อการจดั
กิจกรรมลูกเสือโดยใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ 
โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (= 4.61, = 0.81)  เมื่อพิจารณาเป็นรายการ 
พบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทุกรายการ 

อภิปรายผล 
จากการรายงานผลการใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมาย

สายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ผูร้ายงาน
สามารถอภิปรายประเด็นท่ีน่าสนใจไดด้งัต่อไปน้ี 

1. คู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใช้
รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1โรงเรียนปายวิทยาคาร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 
86.83 / 82.77 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ คู่มือการสอนฯ ท่ีผูร้ายงานสร้างข้ึนน้ี ผ่านกระบวนการสร้างและ
พฒันาข้ึนอยา่งเป็นระบบ มีองค์ประกอบต่างๆ ครบถว้น รวมทั้งผ่านการตรวจสอบกลัน่กรองจาก
ผูเ้ช่ียวชาญจนมีคุณภาพ เพื่อให้ครูผูส้อน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางใน
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การด าเนินการสอน การจดักิจกรรม เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้จากนั้นผูร้ายงานได้
น าคู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ไปท าการ
ทดลองใชเ้พ่ือหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่างๆ จนไดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก  าหนด ย่อมเป็นไป
ไดว้่าคู่มือการสอนฯ ท่ีสร้างข้ึนมีความชดัเจน เหมาะสม สามารถน าไปใชจ้ดักิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ได ้ดงัเช่นงานวิจยัของพิมพภ์า  ปะนัดเต (2557 : บทคดัย่อ) ไดจ้ดัท า
วิทยานิพนธเ์ร่ือง ผลการใชคู่้มือการฝึกอบรมวิชาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ส าหรับลูกเสือ-เนตรนารี
สามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการฝึกอบรมวิชาพิเศษฯ 
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน และ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยคู่มือการฝึกอบรมวิชาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ส าหรับลูกเสือ-เนตรนารีสามญั
รุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนท่ีเรียนดว้ยคู่มือการฝึกอบรมวิชาพิเศษ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ส าหรับลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดชันีประสิทธิผลของ
การเรียนดว้ยคู่มือการฝึกอบรมวิชาพิเศษฯ มีค่าเท่ากบั 0.59 แสดงว่า นกัเรียนท่ีเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน
เท่ากบั 0.59 หรือคิดเป็นร้อยละ 59.00 นอกจากน้ีนกัเรียนท่ีไดเ้รียนยงัมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเก่ียวกบัการใชคู่้มือการจดักิจกรรมของวลยัวลัล ์ พุ่มพ่ึงพุทธ 
(2554 : บทคดัย่อ) ท าการศึกษาเร่ือง การพฒันาคู่มือการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตร
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต 
วตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาและประเมินคู่มือการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต และเป็นคู่มือ
ส าหรับครูท่ีปรึกษากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ไดศ้ึกษาและใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน และผูบ้ริหารสถานศึกษาไดใ้ช้เป็นแนวทางในการดูแล ก  ากบั ติดตาม และนิเทศ การจัด
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนของโรงเรียน ผลการศึกษา ไดคู่้มือการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตร
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต  
ผลการประเมินความเหมาะสมในการน าคู่มือไปใช ้ผูเ้ช่ียวชาญ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผู ้
ปฏิบติัการสอน มีความเห็นว่า โดยรวมคู่มือน้ีมีความเหมาะสมในการน าไปใชอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(= 4.55, = 0.12) 

2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปายวิทยาคาร  มีคะแนนเฉล่ีย
จากการท าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิก่อนการจดักิจกรรมลูกเสือโดยใชคู่้มือการสอนฯ เท่ากบั 33.80 
คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 67.59  มีคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิหลงัการจดักิจกรรม
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ลูกเสือโดยใชคู่้มือการสอนฯ เท่ากบั 67.60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.34 และมีความกา้วหน้า
ทางการเรียนจากการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัการจดักิจกรรมลูกเสือโดยใชคู้่มือ
การสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ในภาพรวม คิดเป็น
ร้อยละ 17.74 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้
คู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก  าหนด มีความชดัเจนทั้งเน้ือหาสาระ การจดักิจกรรมตามหลกัสูตร และสามารถ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ไดอ้ย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย
และความตอ้งการของหลกัสูตร เม่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียนออกมาทั้งเป็น
รายบุคคลและเป็นภาพรวม จึงพบว่านกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกิจกรรมลูกเสือ “ผ่าน” ตามเกณฑ์
ท่ีก  าหนดทุกคน อีกทั้งยงัไดเ้ห็นถึง ความกา้วหนา้ทางการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย จะเห็น
ไดจ้ากการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โดยทัว่ไปมกัมีเน้ือหาสาระไม่แตกต่างกนั ดงัเช่นงานวิจยั
ของปรัชญา  นนทะสี และคณะ (บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหาร งานลูกเสือ
ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 เพื่อศึกษาสภาพ
การบริหารงานลูกเสือ 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนดา้นการเรียนและการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ดา้นการจดัการเรียนการสอนอย่างกา้วหน้า
ของลูกเสือ ดา้นการใหค้วามร่วมมือกบัสงัคม และดา้นการเงินลูกเสือ กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครูผูส้อน ลูกเสือและนายหมู่ลูกเสือ จ  านวน 445 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ  านวน 45 ขอ้ และการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการบริหารงานลูกเสือโดยรวมและรายดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และไดข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารงาน
ลูกเสือ ไดแ้ก่ โรงเรียนควรจดัท าทะเบียนลูกเสือใหเ้ป็นปัจจุบนัสามารถตรวจสอบได ้ควรจดักิจกรรม
การเขา้ค่ายพกัแรมเองเพ่ือฝึกกระบวนการทางลูกเสือ ไม่ควรน าชัว่โมงเรียนกิจกรรมลูกเสือไปใช้
จดักิจกรรมอ่ืนควรส่งเสริมใหลู้กเสือไดรั้บการทดสอบวิชาพิเศษตามความเหมาะสมอย่างน้อยภาค
เรียนละ 2 วิชาควรจดัอบรมนายหมู่ลูกเสือเพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะและความเป็นผูน้  าทางลูกเสืออย่างน้อย
ปีละ 1 คร้ัง และควรส่งเสริมใหค้รูผูส้อนลูกเสือไดเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือขั้น
ความรู้ชั้นสูง ครูผูส้อนลูกเสือควรจดัหาเคร่ืองหมายและส่งเสริมให้ลูกเสือไดป้ระดบัเคร่ืองหมาย
วิชาพเิศษ และควรจดัท าโครงการร่วมกนัระหว่างโรงเรียนเพื่อบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม 
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ซ่ึงหากมีการจดัเตรียมความพร้อมทุกอยา่งเป็นอยา่งดี ทั้งดา้นหลกัสูตร บุคลากร ส่ือการสอน 
การจดักิจกรรม และการวดัประเมินผลแลว้ รวมทั้งเทคนิคการสอนท่ีดี ดงัเช่น การใชรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผูร้ายงานสร้างข้ึน 
ยอ่มส่งผลใหกิ้จการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เป็นไปไดด้ว้ยดี รวมถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
เป็นไปตามท่ีคาดหวงัดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวาสนา  เจริญเปล่ียน และนิมิตร มัง่มีทรัพย ์
(2552 : บทคดัยอ่ ) ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล
ในเขตจงัหวดัราชบุรี วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา
สงักดัเทศบาลในเขตจงัหวดัราชบุรี ดา้นการวางแผน การจดัองคก์ร การจดับุคลากร การอ านวยการ 
และการควบคุมตลอดจนปัญหาและความตอ้งการในการบริหารงานลูกเสือ ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในสถานศึกษาสังกดัเทศบาลในเขตจงัหวดัราชบุรี กลุ่มตวัอย่างท่ีในการวิจยั 
เป็นสถานศึกษาสงักดัเทศบาลในจงัหวดัราชบุรี จ  านวน 3 เทศบาล ผูใ้หข้อ้มูลคือผูบ้ริหาร และพนกังาน
ครูเทศบาลท่ีปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาสงักดัเทศบาลในเขตจงัหวดัราชบุรี จ  านวน ทั้งส้ิน 235 
คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามและการประชุมสนทนากลุ่ม สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั
ไดแ้ก่ค่าความถ่ี (f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ และการวิเคราะห์เน้ือหา 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม ผลการวิจยัพบว่า การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาสังกดัเทศบาล
ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ในดา้นการจดับุคลากร ดา้นการจดัองค์กร อยู่ในระดบัมาก  
ดา้นการวางแผน ดา้นการอ านวยการ และดา้นการควบคุม อยูใ่นระดบัปานกลาง  

3. ความพึงพอใจของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคารท่ีมีต่อการจดั
กิจกรรมลูกเสือโดยใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ 
โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (= 4.61, = 0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ 
พบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ทุกรายการ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่โดยใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ 
โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มาใชจ้ดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียน เป็นการจดักิจกรรมให้สอดคลอ้ง
กบัความสนใจและความถนัดของนักเรียน การฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญ
สถานการณ์และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ การจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดฝึ้กการปฏิบติั ให้คิดเป็น ท าเป็น 
แกปั้ญหาได ้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยผสมผสานความรู้ดา้นต่างๆ อย่างไดส้ัดส่วนสมดุลกนั
ส่งผลใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดร้วดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจ
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ต่อการจดักิจกรรม โดยใชคู่้มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ 
โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจของธีระ สุภาวิมล. (2551 : บทคดัย่อ) 
ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 ของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองอ่างทอง
ท่ีมีต่อการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2550 กลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 จ  านวน 300 คน เป็นนกัเรียนชาย 150 คน เป็นนกัเรียนหญิง 150 คน ไดม้าโดย
ใชต้ารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของเครจซีและมอร์แกนและใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยการตรวจสอบความเท่ียงตรงโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
3 ท่านและมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามกบั .89 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารหาความถ่ี การหา
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบขอ้มูลโดยใชส้ถิติที (t–test Independent) และก าหนดค่า
ความมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 3 
ของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองอ่างทองท่ีมีต่อการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ดา้นจุดมุ่งหมายของพลศึกษา ดา้นเน้ือหาสาระหลกัสูตร ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ดา้นประสิทธิภาพของครูผูส้อน ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์และส่ิงอ  านวยความสะดวก ดา้นการวดัผล
และประเมินผลอยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้น ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21, 3.90, 3.89, 3.91, 3.64 และ 3.96  

การท่ีเราจะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออก  
ท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซอ้นและตอ้งมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความตอ้งการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิด
ความพึงพอใจ ดงันั้นการสร้างส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรรณวิมล  จงจรวยสกุล. (2551 : บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาเร่ืองความพึงพอใจ
ในการบริการของงานทะเบียนและวดัผล เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การใหบ้ริการของงานทะเบียนและวดัผล โดยท าการศึกษาดว้ยวิธีการส ารวจความพึงพอใจในการบริการ 
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 227 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยั คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจยัพบว่า เป็นเพศชาย 71 คน (ร้อยละ 31.28) เพศ
หญิง 156 คน ความพึงพอใจของนักศึกษาในการบริการของงานทะเบียนและวดัผลทุกคณะ มีความ 
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูใ่นเกณฑท่ี์รับไดทุ้กขอ้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ การตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี สุภาพ ยิ้มแยม้แจ่มใส ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยรวม 
นกัศึกษาชายและนกัศึกษาหญิง มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการงานทะเบียนและวดัผลแตกต่างกนั 
ท่ีระดบันยัส าคญั .05 นกัศึกษาชาย พึงพอใจมากกว่านกัศึกษาหญิงเร่ือง การตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี 
สุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส การบริการมีความถูกตอ้ง แม่นย  า ทนัเหตุการณ์ ใหบ้ริการตรงตามเวลานัดหมาย 
ส่วนนกัศึกษาหญิงพอใจมากกว่านกัศึกษาชายในเร่ืองผูใ้หบ้ริการมีความรู้ ความเขา้ใจ ใหค้  าปรึกษา
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และขอ้แนะน า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนนักศึกษาแต่ละคณะมีความพึงพอใจแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญั 0.05 การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ คณะนิติศาสตร์มีความพึงพอใจแตกต่างจากคณะ
บริหารธุรกิจมีนยัส าคญั 0.05 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน ารายงานนีไ้ปใช้ 
1.1  ควรเผยแพร่คู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมาย

สายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ใหก้บัโรงเรียนท่ีจดั การเรียนการสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ อาจจะ
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก็ได ้และติดตามศึกษา
ประสิทธิผลเพ่ือต่อยอดให้รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง ไดม้ีการพฒันา
จนเกิดคุณภาพสูงสุด 

1.2  ควรปรับปรุงระบบนิเทศ ก  ากบั ติดตาม การวดัประเมินผล เก่ียวกับการใชคู่้มือ
การสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1และให้มีการน า
ภูมิปัญญาชนเผ่าออกมาประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพการจดัการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและสร้างความภาคภูมิใจใหก้บันกัเรียนต่อมาตุภูมิของตนเอง 

1.3 ควรส่งเสริมใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นของชุมชน 

2.  ข้อเสนอแนะในการน าศึกษาคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีศึกษาเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ดว้ยระเบียบวีธีการวิจยัท่ีหลากหลายมากข้ึน 

เพื่อศึกษาปัจจยัหรือสาเหตุต่างๆ ท่ีน ามาซ่ึงการพฒันาคุณภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ใหส้อดคลอ้งกบับริบท สภาพแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อนัจะส่งผลให้
การจดักิจกรรมมีคุณค่ามากกว่าการเรียนการสอนตามหลกัสูตรเท่านั้น 

2.2 ควรจดัท าและหาประสิทธิภาพคู่มือประกอบการสอนในทุกกลุ่มสาระวิชาเพื่อน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาไดม้ากยิง่ข้ึน 


