
บทที ่1 

บทน า 

ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

กกกกกกกบทเรียนท่ีผ่านมาสอนให้รู้ว่าอนาคตของประเทศไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัการเป็นผูเ้ขม้แข็งทาง
เศรษฐกิจ  แต่ข้ึนอยู่กบัการมีสติ  การรู้เท่าทนั  การพฒันาความสามารถในการบ าเพ็ญประโยชน์   
ต่อประชาคมโลกดว้ย   การพฒันาท่ีบูรณาการและย ัง่ยืนจึงเป็นวิสัยทศัน์ของสังคมไทยในอนาคต  
เพื่อพฒันาเขา้สู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างคนให้มี
คุณภาพซ่ึงจะส่งผลใหส้ังคมมีความเขม้แขง็  และเป็นปัจจยัส าคญัของการพฒันาประเทศแบบยัง่ยืน 
ต่อเน่ืองสามารถต่อสู้กับสภาวะของการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกได้อย่างเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 
 กกกกกกก“คนคุณภาพ”   ตามแนวคิดของการจดัการศึกษาตอ้งเป็นคนท่ีมีคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน   
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  รู้จกัพินิจวิเคราะห์และเลือกรับขอ้มูลข่าวสารท่ี
เหมาะสม  สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
และฉบบัปรับปรุง (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2545  ท่ียึดหลกัผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได ้ และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด  กระบวนจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพของตน  มีการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบั
ความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ผูเ้รียนมีทักษะ
กระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์  และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อให้
สามารถรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี  สามารถสร้างภูมิคุม้กนั 
ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีคุณค่า  มีศกัด์ิศรี  มีความสงบสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดอ้ยา่งย ัง่ยนื (ฝ่ายวชิาการ  ส านกัพิมพเ์ดอะบุคส์, 2556: หนา้ 7)   
       การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการศึกษาตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และฉบบัปรับปรุง (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2545  ท่ีกล่าวมา
นบัว่ามีส่วนส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาคุณภาพของนักเรียน  ซ่ึงครูผูส้อนจะตอ้งมุ่งจดักิจกรรม     
การเรียนการสอนให้สอดคลอ้ง  เหมาะสม  เพื่อช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  และมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  มีสติปัญญา  
มีจริยธรรมและวฒันธรรม  มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข  ดงันั้น  การจดัการศึกษาควรให้นกัเรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถท่ีจะ
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เรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ และแนวการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีจะส่งเสริมให้นกัเรียน  สามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  จึงต้องค านึงถึงเน้ือหาสาระ  และการจัดกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของนกัเรียน  การฝึกทกัษะ  กระบวนการคิด  การจดัการ  
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้ความรู้  การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบติั  ใหคิ้ดเป็น  ท าเป็น  แกปั้ญหาได ้ โดยผสมผสานความรู้ดา้นต่าง ๆ 
อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั 

      กิจกรรมลูกเสือจัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู ้เ รียนในสถานศึกษาท่ีต้องยึดมั่นใน
วตัถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติ  ตามพระราชบญัญติัลูกเสือ  (ฉบบัท่ี  4) พ.ศ. 2530  มาตรา 8  
เพื่อพฒันาทั้งทางกาย  สติปัญญา  จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบและช่วย
สร้างสรรคส์ังคมใหเ้กิดความสามคัคี   มีความเจริญกา้วหนา้  ทั้งน้ีเพื่อความสงบสุขและความมัน่คง
ของประเทศชาติ  รวมทั้ งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง  
หลกัสูตรและวชิาพิเศษลูกเสือ 

    หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  ไดก้  าหนดจุดมุ่งหมายในการพฒันา  
คนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุขบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย นอกจากการพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้พื้นฐาน ซ่ึงไดก้ าหนดไวใ้นโครงสร้างทั้ง  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว  หลักสูตรยงัได้ก าหนดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไวใ้นโครงสร้าง  เพื่อ
ส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนเพิ่มเติมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม  โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนรู้จกั
ตนเอง  ค้นพบความสามารถ  ความสนใจ  และความถนัดของตนเอง  เพื่อการพฒันาอย่างเต็ม
ศกัยภาพของตน  เห็นคุณค่าในการประกอบสัมมาชีพ  เป็นผูมี้ระเบียบวินยั  มีศีลธรรม จริยธรรม  
รู้จกับทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  การบ าเพญ็ประโยชน์ให้ชุมชน  สังคม  ประเทศชาติ  สามารถ
ด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข  ทั้งน้ีการบริหารจดัการศึกษาจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน    
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง  หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียในการจดัการศึกษา   

      ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  (Senior  Scout)  มีอายุตั้งแต่  14 – 18  ปี  หรือก าลงัเรียนอยูใ่น    
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ซ่ึงเป็นระยะวยัรุ่น  มกัมีความคิดความอ่านเป็นของตนเอง  ตอ้งการท า
อะไรดว้ยตนเอง  หลกัการทางสิทธิมนุษยชน  ปรัชญาและค่านิยมจึงมีอิทธิพล  และมีความหมาย 
ต่อชีวิตเป็นอยา่งมาก  การท่ีเขาไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  จึงเกิดจาก
ความซาบซ้ึงและศรัทธา  เพราะเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถสั่งสอนด้วยการบรรยายได้  ผูก้  ากบัลูกเสือ   
หรือครูผูส้อนจึงตอ้งส่งเสริม  ฝึกอบรม  จดักิจกรรมท่ีเน้นระบบหมู่ และการเป็นผูน้ าในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  ฝึกการใช้ชีวิตกลางแจง้  การผจญภยัและทกัษะ     
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วิชาลูกเสือ  ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพตามท่ีถนดั  รวมทั้งการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ่ื้น       
มากข้ึน 
     จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นพื้นท่ีสูง มีวฒันธรรมหลากหลายทางชน
เผา่ของแต่ละชนเผา่ การจดัการศึกษาจึงตอ้งมีความเป็นเอกลกัษณ์ กระบวนการจดัการเรียนการสอน   จึง
ตอ้งมีความหลากหลาย  โรงเรียนปายวทิยาคารเป็นโรงเรียนหน่ึงท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน มีนกัเรียนชนเผา่เขา้มาเรียนถึง 7 ชนเผา่ ประกอบไปดว้ย จีนยนูาน  ลีซู        กระเหร่ียง  
มง้  ลาหู่  คนไทยใหญ่  และคนพื้นเมือง  ซ่ึงเป็นโจทยใ์นการจดัการศึกษาใหเ้ขา้กบับริบทของ
โรงเรียนท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรม  ทางภาษา   สภาพและปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่   สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดันครพนม (อมรรัตน์  สุทธิสาร, ศกัด์ิไทย  
สุรกิจบวร, และทศันา  ประสานศรี (2552): ระบุในบทคดัยอ่) การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษา 1) ระดบัสภาพ และปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ในโรงเรียน   2) สภาพและ
ปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใน
จงัหวดันครพนม   3) สภาพและปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั 4) สภาพ
และปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตามความคิดเห็นของ  ผูบ้ริหารและครูผูส้อน
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ในโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีแตกต่างกนั 5) แนวทางพฒันาการจดักิจกรรม
ลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่ ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร และครูผูส้อนลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี  การศึกษานครพนม ปีการศึกษา 2552 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วจิยั ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 165 คน และ   ครูผูส้อนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ จ านวน 
232 คน ใชว้ธีิการสุ่มแบบหลายขั้นตอน รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 397 คน เคร่ืองมือ  และมีค่าความ
เช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.97 การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อหา
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจยัพบวา่ 1) สภาพ
และปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ อยูใ่นระดบัมาก และปานกลาง ตามล าดบั 2) ความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อสภาพและปัญหาการ จดักิจกรรมลูกเสือสามญั รุ่นใหญ่ ไม่แตกต่าง
กนัและแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ตามล าดบั 3) ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีใน โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี สถิติ .05 4) ผูบ้ริหารและครูในเขตพื้นท่ีแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่   ไม่แตกต่างกนั 5) แนวทาง
พฒันาการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาใน
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จงัหวดั นครพนม 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นครูผูส้อน ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นส่ือการเรียนการ
สอน ดา้นการนิเทศ ติดตาม ดา้น  การวดั และประเมินผล ค าส าคญั  

       
กกกกกกกจากศึกษาสภาพปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โดยทัว่ไปพบวา่ (คมสัน  
ขนัธนิกร, 2549, บทคดัยอ่) 
กกกกกกก1) ปัญหาเก่ียวกบัสถานศึกษา    ไดแ้ก่  สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดแคลนผูก้  ากบัลูกเสือ  
และไม่ไดด้ าเนินการจดัตั้งกลุ่ม  หรือกองลูกเสืออยา่งถูกตอ้ง  งานธุรการในกองลูกเสือยงัขาดความ
เป็นระบบ  สถานศึกษาบางแห่งมีสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ืออ านวยต่อการจดักิจกรรม  ไม่มีหลกัสูตร
สถานศึกษาทางดา้นลูกเสือ  จ  านวนนกัเรียนของสถานศึกษามีนอ้ยเกินไป   ท าใหไ้ม่สามารถจดั
กิจกรรมและจดัตั้งกองลูกเสือได ้   ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ  กิจกรรมลูกเสือไม่สอดคลอ้งกบั   
พิธีการทางศาสนาในบางทอ้งถ่ิน เช่นจงัหวดัในแถบชายแดนภาคใตข้องไทย   
กกกกกกก2) ปัญหาเก่ียวกบัผูบ้ริหารส่วนใหญ่  (สุนทร ทดั,  2549 , บทคดัยอ่)  ไดแ้ก่  การท่ี
ผูบ้ริหารไม่สนใจ  ไม่ใหก้ารสนบัสนุน  ไม่ใหค้วามส าคญั  และไม่ศรัทธาในกิจการลูกเสือ  ขาด
ภาวะผูน้ าทางดา้นลูกเสือ  เน่ืองจากผูบ้ริหารบางท่านไม่มีวฒิุทางลูกเสือ  ท าใหข้าดความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการทางลูกเสือ  ไม่สามารถด าเนินการตามนโยบายในการ
พฒันากิจการลูกเสืออยา่งจริงจงั    ท าให้ขาดการนิเทศ  ติดตาม  ก ากบัดูแลอยา่งถูกตอ้ง  และไม่เป็น
ระบบ       เห็นไดจ้ากการท่ีสถานศึกษาไม่ใหค้วามส าคญัต่อการรายงานผลการทดสอบวชิาลูกเสือ
ไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตน้สังกดัเพื่อขออนุมติัผลสอบ    
กกกกกกก 3) ปัญหาเก่ียวกบัครูผูส้อน (สมเดช จนัทร์พลู, 2550, บทคดัยอ่)  ไดแ้ก่  ครูผูส้อนไม่
ตระหนกั และไม่ใหค้วามส าคญักบักิจกรรมลูกเสือ  ไม่มีวฒิุทางลูกเสือ  ครูผูส้อนไม่เขา้ใจ
ธรรมชาติของวชิาลูกเสือ  ไม่เขา้ใจหลกัสูตรลูกเสือ  ขาดการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบั
ของลูกเสือแต่ละประเภท  ไม่มีแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ท าใหข้าดความพร้อมใน              
การเตรียมการสอน  ขาดความรู้ทกัษะเฉพาะอยา่ง โดยเฉพาะทกัษะทางดา้นลูกเสือ  ขาดเทคนิค         
การสอน  ครูผูส้อนบางคนน าวชิาอ่ืน ๆ มาสอนในชัว่โมงลูกเสือ   ขาดการพฒันาตนเองใหมี้ความรู้
ท่ีทนัสมยัและกา้วหนา้  รวมทั้งไม่ไดศึ้กษากฎระเบียบวชิาลูกเสือ  
     4) สภาพปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในโรงเรียนมธัยมศึกษา    
ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 คือ ครูขาดความรู้ 
ขาดความเช่ียวชาญ ไม่เขา้ใจในหลกัสูตรการสอนลูกเสือ ไม่มีคุณวฒิุทางลูกเสือท าให้ไม่มี 
ความมัน่ใจในการจดักิจกรรมลูกเสือ  ส่งผลใหก้ารจดักิจกรรมลูกเสือไม่มีประสิทธิภาพ ดงัจะเห็น
ไดจ้ากการศึกษาปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือของครูตามทศันะของครูโรงเรียนในเขตอ าเภอเขาคอ้  
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เพื่อเปรียบเทียบระดบัปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือระหวา่งครูท่ีผา่นกบัไม่ผา่น การฝึกอบรมวชิาผู ้
ก  ากบัลูกเสือ ของครูโรงเรียนในเขตอ าเภอเขาคอ้ ทั้งส่วนรวมและรายดา้นประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ครูโรงเรียนในเขตอ าเภอเขาคอ้ทั้ง 14 โรงเรียนท่ีผา่นกบัไม่ผา่นการฝึกอบรม
วชิาผูก้  ากบัลูกเสือ จ านวน 150 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการและแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)ผลการวจิยัพบวา่ 1. ปัญหาการจดั
กิจกรรมลูกเสือของครู กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตอ าเภอเขาคอ้ ท่ีผา่นกบัไม่ผา่นการฝึกอบรมวชิาผู ้
ก  ากบัลูกเสือโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง
ทั้ง 6 ดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย จากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นส่ือการจดักิจกรรมลูกเสือ ดา้นเทคนิค
วธีิการจดัการจดักิจกรรมลูกเสือ ดา้นการวดัผลและประเมินผล ดา้นครูผูจ้ดักิจกรรมลูกเสือ ดา้น
เน้ือหาการจดักิจกรรมลูกเสือ ดา้นเวลาท่ีใชจ้ดักิจกรรมลูกเสือ ท่ีใชจ้ดัการเรียนการสอนลูกเสือ 2. 
เปรียบเทียบปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือของครูโรงเรียนในเขตอ าเภอเขาคอ้ท่ีผา่นและไม่ผา่นการ
ฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้นโดยไม่
แตกต่างกนั (วรีพล  ทองสัมฤทธ์ิ, 2550 , บทคดัยอ่)  

   เช่นเดียวกนักบัดว้ยสภาพการจดักิจกรรมท่ีไม่มีประสิทธิภาพในภาพรวม ของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จึงส่งผลในการเตรียมความพร้อมในการจดัจดักิจกรรมของครู 
ทั้งในดา้นความพร้อมของครูผูส้อน  ดา้นวสัดุอุปกรณ์ในการจดักิจกรรม  ดา้นงบประมาณในการ
สนบัสนุน  ดา้นการเสริมแรงขวญัก าลงัใจใหก้บัครูผูส้อนลูกเสือ  

    ทิพวลัย ์  แสงไฟฉาย (2549) อธิบายการศึกษาสภาพปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารีของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร วา่เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารีของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครตามขนาดของโรงเรียนตามสถานภาพ และเพศของ
ผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูจ้ดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
จ านวน 270 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูป โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานดว้ย
ค่าที และค่าเอฟ ผลการวจิยั พบวา่การจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีมีผลดงัน้ี (1) สภาพปัญหาการ
จดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ดา้น คือดา้นบุคลากร ดา้น
งบประมาณ   ดา้นวสัดุอุปกรณ์และดา้นการจดัการมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โรงเรียนส่วนมาก
ด าเนินการในลกัษณะท่ีคลา้ยกนัทั้ง 4 ดา้น คือ ครูตอ้งรับผดิชอบงานอ่ืนอีกมาก การจดักิจกรรม 
ตอ้งการงบประมาณมาก ขาดส่ือ สถานท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารีมีนอ้ย ขาดการ
วางแผน การจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (2) เม่ือเปรียบเทียบสภาพปัญหาของผูบ้ริหารโรงเรียน
และครูผูจ้ดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โดยภาพรวมท่ีมีสถานภาพต่างกนั เพศต่างกนั และขนาด
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โรงเรียนต่างกนัมีปัญหาแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (3) ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู ้ จดั
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีมีปัญหาและอุปสรรคในการจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีทุกดา้นยกเวน้
ดา้นวสัดุอุปกรณ์มีปัญหาอยูใ่นระดบัต ่าสุด  

    5) ปัญหาเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์  ส่ิงสนบัสนุน (วีรพล  ทองสัมฤทธ์ิ, 2550 , บทคดัยอ่)
ไดแ้ก่  วสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบัการฝึกมีนอ้ย   ขาดส่ือและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั   ขาดคู่มือการจดั
กิจกรรม  เอกสารธุรการ  เช่น  แบบลูกเสือต่าง ๆ จดัหามาใหมี้ไวใ้ชใ้นโรงเรียนไดย้าก มีความ
ยุง่ยากใน     การจดัซ้ือเคร่ืองหมายวชิาพิเศษ   เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานในกองลูกเสือมี
ไม่เพียงพอ   ขาดนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีจะใชใ้นกิจกรรมลูกเสือใหเ้กิดประสิทธิภาพ   
กกกกกกก6ุ) ปัญหาเก่ียวกบัการนิเทศ (คมสัน ขนัธนิกร, 2549, บทคดัยอ่) ไดแ้ก่  ศึกษานิเทศก ์ 
หรือผูดู้แลงานกิจการลูกเสือของสถานศึกษาไม่มีความรู้ทางลูกเสือ  มีการเปล่ียนแปลงโยกยา้ยบ่อย  
ท าใหข้าดความต่อเน่ืองในการด าเนินการกิจการลูกเสือ  ขาดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน  ส่งผล
ใหผู้ป้ฏิบติังานดา้นการลูกเสือขาดขวญัและก าลงัใจในการท างาน  
กกกกกก  7) กองลูกเสือโรงเรียนปายวทิยาคาร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
34 มีสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือท่ีประสบปัญหาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ตั้งแต่การ
ก าหนดหลกัสูตร เช่นเดียวกบัปัญหาดงักล่าวขา้งตน้โดยเฉพาะลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนปาย
วทิยาคาร  มาจากชนเผา่ชาติพนัธ์ุบนพื้นท่ีสูงท่ีต่างวฒันธรรม ต่างภาษามาเรียนร่วมกนั  กิจกรรม
ลูกเสือ  การทดสอบวชิาพิเศษ  พิธีการทางลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ครูผูส้อนท่ีรับผดิชอบขาดความรู้  
และความเขา้ใจเทคนิคการจดักิจกรรมลูกเสือท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของผูเ้รียน  ท่ีผา่นมาจึงมีการ
ด าเนินการตามความเขา้ใจของครูผูส้อน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและไม่สอดคลอ้ง
กบัแนวทางการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ตามหลกัสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  เหล่าน้ี
ลว้นแต่เป็นอุปสรรคและปัญหาต่อความกา้วหนา้และความส าเร็จของกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ี
ตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ข  ปรับปรุงและพฒันาใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ   และมีทกัษะ
กระบวนการทาง ลูกเสือท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยัของนกัเรียน  ซ่ึงควรจะเกิดจากการจดักิจกรรมท่ี
ตอบสนอง   ต่อความตอ้งการ  ความสนใจ  และความถนดัของผูเ้รียน  ไดแ้ก่  การผจญภยั  การได้
เพื่อน ไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่จากการแกปั้ญหา หรือการเผชิญสถานการณ์  ไดค้วามสุขสนุกสนาน  
รวมทั้งเกิดทศันคติท่ีดีต่อกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  จึงจะประสบความส าเร็จความมุ่งหมายตาม
หลกัสูตร  แนวทางการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เพื่อตอบสนองความสนใจ ความถนดั และ
สามารถพฒันาทกัษะกระบวนการทางดา้นลูกเสือไดดี้อยา่งหน่ึงคือ กิจกรรมตามหลกัสูตรวชิาพิเศษ 
นอกจากลูกเสือจะไดรั้บการพฒันาแลว้ ยงัไดป้ระดบัเคร่ืองหมายวชิาพิเศษบนเคร่ืองแบบลูกเสือ
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ส่งผลต่อการสร้างความภาคภูมิใจยิง่ใหแ้ก่ผูเ้รียน เป็นส่ิงเร้า เป็นแรงกระตุน้ให้ลูกเสือมีความ
กระหายใคร่เรียนมากยิง่ข้ึน 
กกกกกกก   8) จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปเบ้ืองตน้ พบวา่ปัญหาการจดักิจกรรมจะมีมากกวา่ปัญหา
ดา้นอ่ืน  ผูว้จิยัไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนปาย
วทิยาคาร ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการจดักิจกรรมการเรียน      การ
สอนลูกเสือ – เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่  จึงมีความสนใจท่ีจะด าเนินการวจิยัและพฒันารูปแบบการ
จดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองกนั 3 ปี  
(ปีการศึกษา 2557 – 2559)   เพื่อใหก้ารด าเนินการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เป็นไปตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สอดคลอ้งกบัธรรมชาติวิชา  ธรรมชาติของผูเ้รียน และฝึกอบรมให้
นกัเรียนเกิดความรู้  ความเขา้ใจ  มีทกัษะทางดา้นลูกเสือ  มีทกัษะชีวติ  เกิดการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม สามารถน าไปใชใ้นชีวติไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีคุณภาพ  และเกิด
ประสิทธิภาพ 

ค าถามการวจัิย 
 1. สภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนในพื้นท่ีสูงจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมี
สภาพเป็นอยา่งไร 

2. รูปแบบการจดัการกิจกรรมลูกเสืออยา่งไรท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนของโรงเรียนพื้นท่ีสูง
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 3. รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดั
แม่ฮ่องสอนเป็นอยา่งไร 
 4. ประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเขตพื้นท่ีสูงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
กกก 1. เพือ่ศึกษาสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูงจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

2. เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

3. เพื่อประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน   
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4. เพื่อประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ขอบเขตของการวจัิย 
กกกกกกกการวจิยัและพฒันาคร้ังน้ี  เป็นการวจิยัและพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั  
รุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ปีการศึกษา 2559  แบ่งเป็น 4 ตอน 
ดงัน้ี 
กกกกกกกตอนที ่ 1 การศึกษาสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบดว้ย 
กกกกกกกก1.  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
Dddddddddddในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการวจิยัดา้นเน้ือหาเก่ียวกบัสภาพการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบดว้ย 
Ddddddddddd ส่วนที ่ 1 การศึกษาสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน           
             1.1 การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
             1.2 การสัมภาษณ์ 
Ddddddddddd ส่วนที ่ 2  การส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้ในการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั      
รุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน           
 กกกกกกกก2.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
Dddddddddddส่วนที ่ 1 การศึกษาสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
Ddddddddddddd2.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ โรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34  ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  จ านวน 
8 โรงเรียน  จ านวน 278 คน  ประกอบดว้ยโรงเรียนปายวิทยาคาร โรงเรียนปางมะผา้พิทยาสรรพ ์
โรงเรียนหอ้งสอนศึกษา “ในพระอุปถมัภ”์ โรงเรียนขนุยวมวทิยา โรงเรียนแม่ลานอ้ยดรุณสิกข ์
โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพตัรศึกษา” โรงเรียนสบเมยวทิยาคม และโรงเรียนเฉลิมรัชวทิยาคม 
Ddddddddddddd2.1.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียนปาย      
วทิยาคาร  จ านวน 1 คน ผูก้  ากบัลูกเสือ – เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ โรงเรียนปายวทิยาคาร จ านวน 30 
คน  โดยการไดม้าของกลุ่มตวัอยา่งเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  Sampling)  
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     3.  ขอบเขตด้านตัวแปร 
         ส่วนที ่1 การศึกษาสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง  

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
               ตวัแปรท่ีศึกษา คือ สภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
Ddddddddddd ส่วนที ่2  การส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้ในการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั      
รุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน           
Dddddddddddddกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้  คือ  ลูกเสือรุ่นใหญ่
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3   โรงเรียนปายวทิยาคาร  ปีการศึกษา 2558  จ านวน  364  คน   
กกกกกกก ตวัแปรท่ีศึกษา คือ ความตอ้งการในการเรียนรู้ในการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

    ตอนที ่2  การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

    การสร้างและทดลองรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบดว้ย  2 ส่วน ดงัน้ี 

    ส่วนที ่1 การสร้างรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

    ขอบเขตของการสร้าง รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

    ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ตามแนวคิด รูปแบบการเรียนการสอน ทกัษะกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการ และรูปแบบการจดักิจกรรม
แบบพหุวฒันธรรมผสมผสาน บูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติของนกัเรียนบนพื้นท่ีสูงของ
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นรูปแบบใหม่คือ รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI)จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
      องค์ประกอบที ่1 การรวบรวม (Gather : G) 
      หมายถึง การรวบรวมเน้ือหา สาระ ขอ้มูล จากแหล่งต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัความรู้และทกัษะ
กระบวนการลูกเสืออยา่งเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานโดยการใชร้ะบบสารสนเทศ 
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      องค์ประกอบที ่2 ทัศนคติ (Opinion : O) 
      หมายถึง ความเช่ือ ค่านิยม หรือความพร้อมทางจิตใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีอาจแสดง
ออกมาไดท้ั้งค  าพูดและการกระท า 
      องค์ประกอบที ่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) 
องค์ประกอบที ่4 การยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption : A) 

      หมายถึง การตดัสินใจยอมรับส่ิงหน่ึงส่ิงใดจากผูอ่ื้น หรือจากท่ีอ่ืนท่ีอาจเป็นวตัถุ 
ส่ิงของ วธีิคิด การกระท า วธีิการท างาน การใชชี้วติ (วถีิชีวติ) เป็นส่ิงใหม่ส าหรับตนเอง และมี
อิทธิพลท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในตนเอง ทั้งทางตรงและทางออ้ม อาจแสดงออกมาให้
ปรากฏหรือแฝงในความรู้สึกนึกคิด และพร้อมส าหรับการแสดงออกเม่ือมีโอกาส 

องค์ประกอบที ่5 อุดมคติ (Idol : I) 
หมายถึง จินตนาการท่ีถือวา่เป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริงทาง 

ใดทางหน่ึงท่ีมนุษยถื์อเป็นเป้าหมายแห่งชีวติตน 
      จุดประสงคข์องรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 

(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  คือ  การจดักิจลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตามหลกัสูตรสถานศึกษา และ
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่บูรณาการความแตกต่างของทศันคติ วฒันธรรม วิถีชีวติของคน
พื้นท่ีสูงหลอมรวม ผสมผสาน ลดความอคติ เกิดความเขา้ใจในเร่ืองชาติพนัธ์ุ ชนชาติ มีความรัก 
สามคัคี มีความยติุธรรม เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เกิดเป็นความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บการยอมรับ และสร้าง
อุดมคติท่ีดี สร้างส านึกท่ีดีต่อสังคมไทย และสังคมโลก 

      ส่วนที ่2 การตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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      ขอบเขตของการตรวจสอบรูปแบบการจัดกจิกรรมฯ 
      ผูว้จิยัไดจ้ดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) ตามองคป์ระกอบของรูปแบบการจดักิจกรรม

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอนดงัน้ี 
      องคป์ระกอบท่ี 1 หลกัแนวคิด/วตัถุประสงค ์
      องคป์ระกอบท่ี 2 กระบวนการ 
      องคป์ระกอบท่ี 3 ผลท่ีคาดวา่ผูเ้รียนจะไดรั้บ 

       การตรวจสอบความสมบูรณ์ของรูปแบบท่ีจดัท าข้ึนโดยการสนทนากลุ่ม(Focus group) 
ของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 12 ท่าน  

       ตอนที ่3 การประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั    รุ่นใหญ่ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

1.  ขอบเขตของการศึกษาปัญหารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ของผูก้  ากบัลูกเสือไดแ้ก่ 

     1)  รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ไปใชข้องผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรวบรวม  ดา้น
ทศันคติ  ดา้นกระบวนการ  ดา้นการยอมรับ/เห็นดว้ย  และดา้นอุดมคติ 

     2)  ผลท่ีเกิดกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องรูปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  จากดา้นการจดั
กิจกรรม และดา้นการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 

2.  ขอบเขตด้านประชากร 
     2.1 ประชากร 

                         2.1.1 ประชากรครูท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ โรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34  ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  จ านวน 
8 โรงเรียน  จ านวน 278 คน  ประกอบดว้ย  

    โรงเรียนปายวทิยาคาร    จ านวน  31  คน 
                      โรงเรียนปางมะผา้พิทยาสรรพ ์  จ านวน  11  คน 
                      โรงเรียนหอ้งสอนศึกษา “ในพระอุปถมัภ”์  จ านวน  41  คน 
                      โรงเรียนขุนยวมวทิยา    จ านวน  25  คน 
                       โรงเรียนแม่ลานอ้ยดรุณสิกข ์  จ านวน  61  คน 
                       โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพตัรศึกษา”  จ านวน  66  คน 



12 
 

                       โรงเรียนสบเมยวทิยาคม    จ านวน  25  คน 
                       โรงเรียนเฉลิมรัชวทิยาคม   จ านวน  18  คนDd 
                        2.1.2 ประชากรนกัเรียนท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นปีท่ี 1
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34  ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
ปีการศึกษา  2558  จ านวน  8 โรงเรียน  จ านวน  1,062  คน  ประกอบดว้ย  

    โรงเรียนปายวทิยาคาร    จ านวน  140  คน 
                      โรงเรียนปางมะผา้พิทยาสรรพ ์  จ านวน    28  คน 
                      โรงเรียนหอ้งสอนศึกษา “ในพระอุปถมัภ”์  จ านวน  306  คน 
                      โรงเรียนขุนยวมวทิยา    จ านวน  170  คน 
                       โรงเรียนแม่ลานอ้ยดรุณสิกข ์  จ านวน    99  คน 
                       โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพตัรศึกษา”  จ านวน  172  คน 
                       โรงเรียนสบเมยวทิยาคม    จ านวน    78  คน 
                       โรงเรียนเฉลิมรัชวทิยาคม   จ านวน    69  คน 
กกกกกกก2.2  ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่    
           ตวัแปรตน้ คือ ความคิดเห็นของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ และลูกเสือ เนตรนารี
สามญัรุ่นใหญ่ ท่ีมีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน           ตวัแปรตาม คือ ความเหมาะสมของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

       ตอนที ่4 การประเมินประสิทธิภาพการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

1. ขอบเขตของการประเมินประสิทธิภาพการใช้รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ของโรงเรียนพื้นทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอนไดแ้ก่ 

         1)  ประโยชน์และความเป็นไปไดข้องการจดักิจกรรมโดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
หลกัสูตร ดา้นกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   และดา้นการวดัประเมินผล  

         2)  ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตร ดา้นกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   
และดา้นการวดัประเมินผล 
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2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ 
                   ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  
  2.1 ผูก้  ากบัลูกเสือ คือ ครูผูป้ฏิบติัการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ท่ีสอน
โรงเรียนปายทิยาคาร โรงเรียนปางมะผา้พิทยาสรรพ ์โรงเรียนห้องสอนศึกษา “ในพระอุปถมัภ”์ และโรงเรียน
ขนุยวมวทิยา  ซ่ึงสังกดัเครือข่ายกลุ่มดอยกองมู  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2559 จ านวน 108 คน  
ประกอบดว้ย  

โรงเรียนปายวทิยาคาร    จ านวน  31  คน 
                      โรงเรียนปางมะผา้พิทยาสรรพ ์  จ านวน  11  คน 
                      โรงเรียนหอ้งสอนศึกษา “ในพระอุปถมัภ”์  จ านวน  41  คน 
                      โรงเรียนขุนยวมวทิยา    จ านวน  25  คน 

  2.2 ประชากรลูกเสือท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ ลูกเสือ คือ นกัเรียนท่ีก าลงัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2559โรงเรียนปายวทิยาคาร  จ านวน 140 คน   
              Dd กลุ่มตัวอย่าง 

           กลุ่มตวัอยา่งครูท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ สังกดัโรงเรียน
ปายวทิยาคาร ท่ีสอนลูกเสือชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลกัสูตรลูกเสือโลก เป็นการไดม้าของกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) จ  านวน 10 คน 
กกกกกกก       ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่    
           ตวัแปรตน้ คือ ความคิดเห็นของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ และลูกเสือ เนตรนารี
สามญัรุ่นใหญ่ ท่ีมีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน                   
           ตวัแปรตาม คือ ความเหมาะสมของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ประโยชน์ของการวจัิย 
  1.  ไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน ทั้ง

จากการสังเคราะห์เอกสาร งานวจิยั การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนการส ารวจความตอ้งการใน การเรียนรู้ของนกัเรียน 

  2.  ไดแ้นวทางในการสร้างและตรวจสอบ    รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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  3.  ไดข้อ้มูลจากการประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อน ามาปรับปรุง แกไ้ขและพฒันาใหไ้ดรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งเหมาะสม 

  4.  ไดร้ายงานการประเมินประสิทธิภาพการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อน าไปเผยแพร่ให้เกิดการน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งแพร่หลายต่อไป 

ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
1. สภาพการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หมายถึง การจดักิจกรรมลูกเสือสามญั 

รุ่นใหญ่ ตามหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนปายวทิยาคาร ซ่ึงเป็นการจดักิจกรรมท่ีเนน้ให้
นกัเรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งเตม็ความสามารถสอดคลอ้งกบัความถนดั  ความสนใจ
และความตอ้งการของตนเอง ส่งผลใหน้กัเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองได ้

2. รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือ หมายถึง รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดลกัษณะองคป์ระกอบ 
โครงสร้าง  กิจกรรม  แนวทางหรือวธีิด าเนินการและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบโครงสร้างท่ี
ผูว้จิยัก าหนดข้ึนจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใชส้ าหรับพฒันากิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือแห่งชาติ  และพระราชบญัญติัลูกเสือ  

พ.ศ. 2551 

  3. ผู้ก ากบัลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หมายถึง ครูผูป้ฏิบติัการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
ในโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในการจดัท าวจิยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 4 ตอน คือ 
      ตอนท่ี  1  ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน คือ ผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคาร จ านวน 1 
          คน และผูก้  ากบัลูกเสือ คือ ครูผูป้ฏิบติัการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  
          โรงเรียนปายวทิยาคาร ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คน รวมทั้ง 31 คน 
      ตอนท่ี  2  ผูก้  ากบัลูกเสือ คือ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นลูกเสือ จ านวน 12 
          คน 
      ตอนท่ี  3  ผูก้  ากบัลูกเสือ คือ ครูผูป้ฏิบติัการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ใน 
         โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 8 โรงเรียน จ านวน 278 คน  
      ตอนท่ี 4 ผูก้  ากบัลูกเสือ คือ ครูผูป้ฏิบติัการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ท่ีสอนใน  
           โรงเรียนปายทิยาคาร โรงเรียนปางมะผา้พิทยาสรรพ ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา “ใน
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            พระอุปถมัภ”์ และโรงเรียนขนุยวมวทิยา  ซ่ึงสังกดัเครือข่ายกลุ่มดอยกองมู  จงัหวดั
          แม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2559 จ านวน 108 คน    

  4. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หมายถึง นกัเรียนท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 
3 ปีการศึกษา 2558 - 2559 ในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในการจดัท าวิจยัคร้ังน้ี
แบ่งเป็น 4 ตอน คือ 
      ตอนท่ี 1 ลูกเสือ คือ นกัเรียนท่ีก าลงัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ปีการศึกษา 
          2558โรงเรียนปายวทิยาคาร จ านวน 364 คน 
      ตอนท่ี  3  ลูกเสือ คือ นกัเรียนท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 
          2558  ในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 8 โรงเรียน จ านวน 1,062 
          คน 
      ตอนท่ี 4  ลูกเสือ คือ นกัเรียนท่ีก าลงัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา  
                 2559โรงเรียนปายวทิยาคาร  จ านวน 140 คน 

 
  5. พืน้ทีสู่งจังหวดัแม่ฮ่องสอน  หมายถึง  พื้นท่ีสูงในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่เป็น

พื้นท่ีป่าตน้น ้าล าธาร มีการคมนาคมยากล าบาก ท าใหห้น่วยงานของรัฐเขา้ไปด าเนินการไดไ้ม่ทัว่ถึง 
เป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวเขาเผา่ต่างๆ ไดแ้ก่ ชาวเขาเผา่กะเหร่ียง  มง้  ลาหู่  ลีซู  จีนยนูาน  ไทยใหญ่ 
และคนพื้นเมือง  มีสภาพยากจน มีวฒันธรรมเฉพาะ อาศยักฎระเบียบชุมชน  และความเช่ือทาง
ศาสนาเป็นกรอบในการด าเนินชีวติ และการสร้างความสงบสุขในชุมชน ลกัษณะเช่นน้ีท าใหชุ้มชน
มีภูมิตา้นทานต่อการเปล่ียนแปลงนอ้ย  มีความล่อแหลมต่อปัญหาต่างๆ ในชุมชน เช่น การขาด
จิตส านึกต่อชุมชนสังคม การแพร่ระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ รวมทั้งปัญหาดา้นความมัน่คงตาม
แนวชายแดนและปัญหาดา้นการจดัการศึกษา 

 6. ประสิทธิภาพของรูปแบบ หมายถึง การน ารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไปใชกิ้จกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม โดยมีการประเมิน 2 ดา้น คือ ดา้นประโยชน์ของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ของโรงเรียนบนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และดา้นความเป็นไปไดข้องรูปแบบ
การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนบนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 


