
บทที ่ 3 

วธิีการด าเนินการวจิัย 

กกกกกกกผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัเพื่อใหไ้ดรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน   ตามล าดบัขั้นตอน    การด าเนินการเป็น 4  ตอน  
ดงัแผนภูมิ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 6  แสดงขั้นตอนการท าวจิยั 

 

ตอนที่ 1  
การศึกษาสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือ 

สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

 

ด าเนินการโดย 
ส่วนท่ี 1  
-  การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
-  สัมภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2  
-  ส ารวจความตอ้งการ / วธีิการเรียนรู้  
 
 

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 

ตอนที่ 2 
การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรม

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

ด าเนินการโดย 
-  จดัสร้างรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน    
-  ตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน   โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน  12  คน  โดยจดัสนทนากลุ่ม  (Focus 
Group) 

 
 ตอนที่ 3  

การการประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน    

ด าเนินการโดย 
-  ประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอนไป 

 
 

ตอนที่ 4  
การประเมินประสิทธิภาพการใชรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

ด าเนินการโดย 
-  ท  าการประเมินประสิทธิภาพการใชรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน      



114 
 

รายละเอียดของวธีิด าเนินการวจิยัเร่ือง การวิจยัและพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน     ดงัตาราง 1 

ตาราง 1  แสดงกิจกรรมและกระบวนการด าเนินการวจิยัและพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ
  สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน                         

ขั้นตอน  
การวจัิยและพฒันา  

ระยะเวลา  กจิกรรม  ผลทีต้่องการ  

ตอนที่ 1  ศึกษาสภาพการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
1.1  ศึกษาสภาพการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญั  
รุ่นใหญ่ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูงจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน โดย
การศึกษาเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง, และ 
การสัมภาษณ์ 
 

พฤษภาคม 
2558 

- วเิคราะห์สภาพการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญั   
รุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
โดย การศึกษาเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  และ
การสัมภาษณ์ จาก
ผูอ้  านวยการลูกเสือ
โรงเรียนและผูก้  ากบั
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

มีขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสภาพ
การจดักิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ปัญหา
และ  แนวคิดต่าง ๆ จาก
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนด
ขอบข่ายของรูปแบบการจดั
กิจกรรมสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูงจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน  

1.2  ส ารวจความตอ้งการ
ในการเรียนรู้ของลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ โดยใช้
แบบสอบถาม 

มิถุนายน  
2558 

- ส ารวจความตอ้งการ / 
วธีิการเรียนรู้ของลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนปายวทิยาคาร  
  

ไดข้อ้มูลท่ีเป็นแนวทางใน  
การจดักิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ท่ีสอดคลอ้งกบั      
ความตอ้งการในการเรียนรู้  
ของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นแนวทาง 
การจดักิจกรรม 
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 ตาราง 1  (ต่อ) 
ขั้นตอน  

การวจัิยและพฒันา  
ระยะเวลา  กจิกรรม  ผลทีต้่องการ  

ตอนที่ 2  สร้างและตรวจสอบรูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง 
(GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
2.1  ออกแบบสร้าง
รูปแบบการจดักิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

กรกฎาคม 
2558 

- น าขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ มาพิจารณาสร้าง
รูปแบบการจดักิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

- ไดร่้างรูปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

2.2  ตรวจสอบรูปแบบ
การจดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

กนัยายน 
2558 

-จดัประชุมสนทนากลุ่ม
(Focus Group) เพื่อ    ตรวจ 
สอบรูปแบบการจดักิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

- ขอ้มูล ขอ้เสนอแนะ และ
ขอ้คิดเห็น ของผูเ้ช่ียวชาญใน
การปรับปรุงรูปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ตอนที่ 3  การประเมินรูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ที่สูง (GOPAI) 
จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
การประเมินรูปแบบการ
จดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา

2558 

-  การประเมินรูปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีปรับปรุง
ตามขอ้สรุป / ขอ้เสนอแนะจาก
การจดัประชุม Focus Groupไป
ใชจ้ดักิจกรรมลูกเสือสามญั 
รุ่นใหญ่ในโรงเรียนมธัยม 
ศึกษาในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 

-  ขอ้มูลการด าเนินการใช้
รูปแบบการจดักิจกรรม ใน 5 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรวบรวม 
ดา้นทศันคติ ดา้นกระบวนการ 
ดา้นการยอมรับ/เห็นดว้ย และ
ดา้นอุดมคติ 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
ขั้นตอน  

การวจัิยและพฒันา  
ระยะเวลา  กจิกรรม  ผลทีต้่องการ  

ตอนที่ 4   ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นทีสู่ง 
(GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
การประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้
รูปแบบการจดักิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 

2559 

- ประเมินประสิทธิภาพการ
ใชรู้ปแบบการจดักิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนในดา้น 
ประโยชน์และความเป็นไปได้
ของรูปแบบการจดักิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนไปใช ้

- ส่ิงท่ีเกิดจากการใชรู้ปแบบ
การจดักิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
ไปใช ้

กกกกกกกหมายเหตุ  การศึกษาปัญหาความตอ้งการในตอนท่ี 1   ผูว้จิยัใชว้ธีิการรวบรวมวเิคราะห์
ขอ้มูลจากเอกสารการวจิยัและการประเมินผลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานลูกเสือ  จากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้  
กกกกกกกการด าเนินการตามขั้นตอนการวิจยัและพฒันาแต่ละระยะ  ผูว้จิยัไดก้  าหนดแนวปฏิบติัท่ี
เป็นส่วนประกอบส าคญัของการวจิยัและพฒันา  ดงัน้ี 

ตอนที ่1 ศึกษาสภาพการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
กกกกกกกส่วนที่ 1  ศึกษาสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 
กกกกกกก1.1  การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารเก่ียวกบั
พระราชบญัญติัลูกเสือ (ฉบบัร่าง) พ.ศ. 2551  นโยบายคณะลูกเสือแห่งชาติ  ความรู้เก่ียวกบักิจการ
ลูกเสือ รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมในการจดักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  
รวมทั้งงานวิจยัและพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมต่างๆ งานวจิยัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาโรงเรียน
พื้นท่ีสูง เพื่อศึกษาพฒันาการทางดา้นการลูกเสือ  เพื่อก าหนดทิศทางและแนวทางปฏิบติัในการจดั
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนพื้นท่ีสูง  นอกจากน้ียงัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งงานวิจยัทางดา้น
การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ซ่ึงรายละเอียดไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 2 
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กกกกกกก1.2  การสัมภาษณ์ 
          ผูว้จิยัไดท้  าการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน  และผูก้  ากบัลูกเสือ –         

เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีสูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ดว้ยเคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัสร้าง
ข้ึน คือ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเพื่อรวบรวมขอ้มูลต่างๆ มาเป็นองคค์วามรู้ในการ
ออกแบบรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนพื้นท่ีสูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ดงัต่อไปน้ี 
dddddddddประชากร 
Ddddddddd ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน และผูก้  ากบัลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ โรงเรียนปายวทิยาคาร จ านวน 31 คน   

          
        ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา คือ สภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน

พื้นท่ีสูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
 

dddddddddเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
dddddddddddเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  ซ่ึงผูว้จิยัได้
ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ศึกษาการสร้างแบบสัมภาษณ์จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ก าหนดกรอบแนวคิด  ขอบเขตเน้ือหา  บุคลากร  ส่ือ  วสัดุอุปกรณ์  และ 

เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
3. ก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูก้  ากบัลูกเสือ 

ในประเด็น  (ดูภาคผนวก จ  หนา้ 250 - 287 ) ต่อไปน้ี   
กกกกกกกกกกก (1) นโยบายการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
กกกกกกกกกกก (2) ปัญหาของโรงเรียนและแนวทางแกไ้ข 
กกกกกกกกกกก (3) นโยบายเก่ียวกบัการจดักิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 
กกกกกกกกกกก (4) ปัจจยัท่ีส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 
กกกกกกกกกกก (5) แนวทางการพฒันากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 

4.  ก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์ผูก้  ากบัลูกเสือ – เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ ของ 
โรงเรียนพื้นท่ีสูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในประเด็นต่อไปน้ี   
  (1)  รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของ 
โรงเรียนพื้นท่ีสูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนในปัจจุบนั 
  (2)  ส่ิงท่ีผูก้  ากบัลูกเสือคาดหวงัจากการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของ 
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โรงเรียนพื้นท่ีสูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
  (3)  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของ 
โรงเรียนพื้นท่ีสูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
  (4)  ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของ 
โรงเรียนพื้นท่ีสูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

(5)  ความคาดหวงัต่อการพฒันากิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของ 
โรงเรียนพื้นท่ีสูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
กกกกกกกกกกก(6)  ความเป็นไปไดใ้นการสร้างรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
Dddddddddการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
Dddddddddการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรแล้วบนัทึกถ้อยค าเก็บ
เป็นขอ้มูลเพื่อน าไปใชใ้นการวเิคราะห์ต่อไป 
Dddddddddการวเิคราะห์ข้อมูล 
กกกกกกก  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  วเิคราะห์โดยการวเิคราะห์ขอ้ความและจดัล าดบัความถ่ี 
กกกกกกก หลงัจากศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  และศึกษาดูงานแลว้  ผูว้จิยัไดน้ า
ประสบการณ์  และสารสนเทศท่ีไดรั้บมาประมวลเพื่อก าหนดกรอบพื้นฐานของการวางรูปแบบ  
การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในเบ้ืองตน้ต่อไป 
 

กกกกกกกส่วนที่ 2  ส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้ในการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน          

กกกกกกก2.1  ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 
กกกกกกกกกประชากรท่ีใชใ้นการส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้  คือ  ลูกเสือท่ีก าลงัศึก      ชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนปายวทิยาคาร  ปีการศึกษา 2558  จ านวน  364  คน   
   2.2  ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา ขอ้มูลท่ีนกัเยนตอ้งการให้น าไปจดักิจกรรมลูกเสือสามญั   
รุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
กกกกกกก2.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด  และแบบตรวจรายการ 
(Checklist)  จ  านวน  16  ขอ้  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของลูกเสือ – เนตรนารี เพื่อสอบถามและ
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ส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้ของนกัเรียน เพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะห์และก าหนดรูปแบบใน   
การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ร่วมกบัการศึกษา
ขอ้มูลเบ้ืองตน้  ซ่ึงกระบวนการสร้างแบบสอบถามมีดงัต่อไปน้ี 
กกกกกกกกก2.3.1  ศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
กกกกกกกกก2.3.2  ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะแบบปลายเปิดและ
แบบตรวจรายการ  (Checklist)   
กกกกกกกกก2.3.3  ออกแบบสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของลูกเสือ – เนตรนารีสามญั         
รุ่นใหญ่เก่ียวกบัการส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้  ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
กกกกกกกกก2.3.4  น าแบบสอบถามท่ีออกแบบสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ  จ านวน  5 ท่าน            
ดงัรายนามต่อไปน้ี   
Ddddddddddd1)  นายจิราวธุ  คุม้จนัทร์  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  และต าแหน่งครู  วทิยฐานะเช่ียวชาญ  
ค.ศ.4  โรงเรียนยางซา้ยพิทยาคม  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
Ddddddddddd2)  นายประกาศ  เพียสามารถ  วฒิุทางลูกเสือ L.T. และต าแหน่งครู  วทิยฐานะ
เช่ียวชาญ  ค.ศ.4  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ ์เขต 1 
Ddddddddddd3)  นายจิราย ุ จนัทร์เพง็  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  และต าแหน่งครู  วทิยฐานะเช่ียวชาญ  
ค.ศ.4  โรงเรียนมธัยมป่ากลาง  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 
Ddddddddddd4)  นายธวชั  โลกา  วฒิุทางลูกเสือ L.T.  และต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน           
วทิยฐานะเช่ียวชาญ  ค.ศ.4 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เขต 2 Ddddddddddd 

         5)  ดร.กมล  สุทธาวาส  วฒิุทางลูกเสือ L.T.  และต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน
โรงเรียนไตรเขตประชาสามคัคี รัชมงัคลาภิเษก  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
37    วฒิุการศึกษาดุษฏีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  CEBU Doctors 
University 
กกกกกกกกกโดยด าเนินการตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหาของขอ้ค าถามรายขอ้  ดงัน้ี 
กกกกกกกกกกก ใหค้ะแนน  +1   ส าหรับขอ้ท่ีแน่ใจวา่สอดคลอ้ง  
กกกกกกกกกกก ใหค้ะแนน    0   ส าหรับขอ้ท่ีไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
กกกกกกกกกกก ใหค้ะแนน  -1   ส าหรับขอ้ท่ีแน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง 
กกกกกกกกกการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัความตอ้งการในการเรียนรู้จากการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  โดยการหาค่าดชันีความ
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สอดคลอ้ง (Index of Item – Object Congruence : IOC) ใชเ้กณฑค์่าความสอดคลอ้งท่ีมีค่า  IOC  
ตั้งแต่ 0.50  ข้ึนไปเป็นขอ้ท่ีน าไปใชไ้ด ้ นอกจากน้ี  ยงัมีขอ้ค าถามปลายเปิดใหผู้เ้ช่ียวชาญไดใ้ห้
ขอ้คิดเห็น  หรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม (ดูภาคผนวก  ฉ  หนา้  289 - 306 ) 
กกกกกกกกก2.3.5  น าแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้มา
ปรับปรุง  แกไ้ขตามขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
กกกกกกกกก2.3.6  จดัพิมพแ์บบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการส ารวจความตอ้งการใน          
การเรียนรู้ฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนปายวทิยาคาร ซ่ึงเป็นประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั  (ดูภาคผนวก  จ  หนา้  252 – 253, 266 - 
270 ) 
กกกกกกก2.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
กกกกกกกกกด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงัน้ี 
กกกกกกกกก2.4.1  ผูว้จิยัท าบนัทึกเสนอผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคารเพื่อขออนุญาตใน    
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั 
กกกกกกกกก2.4.2  ผูว้จิยัแจง้วตัถุประสงคใ์นการตอบสอบถามใหก้บันกัเรียนโรงเรียน               
ปายวทิยาคารท่ีเป็นประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัในส่วนน้ี  เพื่อใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นอยา่ง
ตรงไปตรงมาใน     การตอบแบบสอบถาม  และรอเก็บกลบัคืนมาดว้ยตนเอง 
กกกกกกกกก2.4.3  ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบสอบถามของประชากรท่ีใชใ้น       
การวจิยัตอนท่ี 1 ส่วนท่ี 2  เพื่อน าขอ้มูลไปวิเคราะห์เป็นล าดบัต่อไป 
กกกกกกก2.5  การวเิคราะห์ข้อมูล   
กกกกกกกกกวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยใชส้ถิติบรรยาย  คือ  การแจกแจงความถ่ี            
ค่าร้อยละ  และค่าเฉล่ีย โดยพิจารณาความถ่ีของขอ้เสนอแนะท่ีมีความหมายตรงกนัทั้งโดยตรง   
และโดยนยั  เรียงล าดบัความถ่ีจากมากไปหานอ้ย  ขอ้คิดเห็นท่ีตรงกนัตั้งแต่  3  คนข้ึนไป  ผูว้จิยั   
จะน าไปเป็นขอ้มูลในการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ตอนที ่ 2   สร้างและตรวจสอบรูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง 
(GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
กกกกกกก2.1  การสร้างรูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง 
(GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
กกกกกกกหลงัจากท่ีไดด้ าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งการศึกษาดูงาน
เก่ียวกบัรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ การสัมภาษณ์ สอบถาม แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
การศึกษาเชิงส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการเรียนรู้ของลูกเสือ – เนตรนารีสามญั
รุ่นใหญ่โรงเรียนปายวทิยาคารมาแลว้  ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์สารสนเทศและผลการศึกษาวเิคราะห์
ขอ้มูลมาประมวลเพื่อสร้างรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนโดยประยุกตแ์นวคิดรูปแบบการเรียนการสอนของนกัวชิาการต่าง ๆ เช่น  
รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การ
พฒันาทกัษะกระบวนการ  และรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดเป็นเพื่อการด ารงชีวิตใน
สังคมไทยและรูปแบบการเรียนการสอนบนพื้นท่ีสูง ท่ีมีความสอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบัการจดั
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน  มาเป็นร่างรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

กกกกกกก2.2   การตรวจสอบรูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง 
(GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

        ผูว้จิยัและผูจ้ดบนัทึกไดน้ ารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน มาตรวจสอบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่โดยด าเนินการโดยการจดัสนทนากลุ่ม (Focus  Group)  โดยมีวธีิการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
กกกกกกกกก2.2.1  ท าการตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน การตรวจสอบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ด าเนินการโดยการจดัสนทนากลุ่ม (Focus  Group) ในวนัพฤหสับดีท่ี 10 เดือนกนัยายน 
พ.ศ. 2558  ณ หอ้งลูกเสือ โรงเรียนปายวทิยาคาร  โดยมีอาจารยจ์ตุพร สุรินทร์ หวัหนา้กลุ่มงาน
บริหารวชิาการ เป็นผูบ้นัทึกขอ้มูล 
กกกกกกกกก2.2.2  ก าหนดวตัถุประสงค ์ เพื่อตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั      
รุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และเพื่อใหไ้ดม้ติท่ีเป็นเอกฉนัท ์
(Consensus) ของผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นต่าง ๆ จ านวน 12 
ท่าน ซ่ึงไดก้ าหนดคุณสมบติัไวด้งัต่อไปน้ี 



122 
 

กกกกกกกกก2.2.1.  เป็นผูท่ี้มีวฒิุทางการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโท  หรือเป็นผูท่ี้มีวุฒิทางลูกเสือตั้งแต่ 
A. L.T.  หรือเป็นผูท่ี้มีวทิยฐานะเช่ียวชาญ  เป็นตน้ไป 
กกกกกกกกก2.2.2.  เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัลูกเสือมาไม่นอ้ยกวา่  8  ปี 
กกกกกกกกก2.2.3.  เป็นผูท้รงคุณวฒิุ  หรือคุณานุปการเก่ียวกบัการจดักิจกรรมลูกเสือจนเป็นท่ี
ยอมรับอยา่งกวา้งขวางท่ีมีวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทเป็นตน้ไป 
กกกกกกกกก2.2.4.  เป็นผูท้รงคุณค่าของการพฒันาวชิาชีพครูใหเ้ป็นวชิาชีพชั้นสูง 
Dddddddddddผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นลูกเสือ ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 

         1)  ดร.วารุณี  โพธาสินทร์  วฒิุทางลูกเสือ L.T.  และต าแหน่งรองผูต้รวจการ
ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ  ประจ าส านกังานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 

         2)  นางกทัลี  คารมปราชญ ์ วฒิุทางลูกเสือ L.T.  และต าแหน่งครู  วทิยฐานะช านาญ
การพิเศษ  ค.ศ.3 โรงเรียนบา้นสายค าโห ้ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1 

         3)  นายศราวธุ  เข่ือนค า  วฒิุทางลูกเสือ L.T.  และต าแหน่งครู  วทิยฐานะช านาญการ
พิเศษ  ค.ศ.3 โรงเรียนเวยีงเจดียว์ทิยา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

         4)  นายสัมพนัธ์  อินทะวงค ์ วฒิุทางลูกเสือ L.T.  และต าแหน่งครู  วทิยฐานะช านาญ
การพิเศษ  ค.ศ.3 โรงเรียนปายวทิยาคาร  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 

         5)  นายวชิยั  มัน่ชา  วฒิุทางลูกเสือ L.T.  และต าแหน่งผูต้รวจการส านกังานลูกเสือ
แห่งชาติ  ประจ าส านกังานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 

         6)  นายสุวทิย ์  ทองค า  วฒิุทางลูกเสือ L.T.  และต าแหน่งรองผูต้รวจการส านกังาน
ลูกเสือแห่งชาติ  ประจ าส านกังานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 

         7)  นายส าราญ  เตจะ๊สา  วฒิุทางลูกเสือ L.T.  และต าแหน่งรองผูต้รวจการส านกังาน
ลูกเสือแห่งชาติ  ประจ าส านกังานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 

         8)  นายพูลศกัด์ิ  จิตสวา่ง  วฒิุทางลูกเสือ A.L.T.  และต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน  
วทิยฐานะเช่ียวชาญ  ค.ศ. 4 โรงเรียนวดันวลนรดิศ  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 

         9)  ดร.ฑีฆาวฒิุ  บุญสวสัด์ิ  วฒิุทางลูกเสือ L.T.  และต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน  
วทิยฐานะช านาญการพิเศษ  ค.ศ. 3 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาชุมพล เขต 11 

         10)  นายสุขะวฒัน์  สุขทัง่  วฒิุทางลูกเสือ L.T.  และครู  วทิยฐานะช านาญการพิเศษ  
ค.ศ. 3 โรงเรียนจ่านกร้อง  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 
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         11)  นายประกาศ  เพียสามารถ  วฒิุทางลูกเสือ L.T.  และครู  วทิยฐานะเช่ียวชาญ  
ค.ศ. 4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ ์ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 

         12)  นายจิราย ุ จนัทร์เพง็  วฒิุทางลูกเสือ L.T.  และครู  วทิยฐานะเช่ียวชาญ  ค.ศ. 4 
โรงเรียนมธัยมป่ากลาง  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 
กกกกกกก2.2.3   ประมวลและวเิคราะห์ขอ้มูลน าขอ้สรุปท่ีเป็นมติท่ีไดจ้ากการประชุมสนทนา มา
ปรับปรุง แกไ้ขเพื่อใหไ้ดรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีสมบูรณ์ 
 

ตอนที ่ 3   การประเมินรูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง 
(GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
กกกกกกกกกการประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ ดงัต่อไปน้ี 
กกกกกกก3.1  ประชากร 
                         3.1.1 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 
                       โรงเรียนสบเมยวทิยาคม    จ านวน  25  คน 
                       โรงเรียนเฉลิมรัชวทิยาคม   จ านวน  18  คนDd 
                        3.1.2 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 
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                      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 
 
กกกกกกก3.2  ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่    
           ตวัแปรตน้ คือ ความคิดเห็นของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ และลูกเสือ เนตรนารี
สามญัรุ่นใหญ่ ท่ีมีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
           ตวัแปรตาม คือ ความเหมาะสมของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
กกกกกกก3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
กกกกกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale)  5  ระดบั  โดยใหน้ ้าหนกัคะแนน  คือ  5,  4,  3,  2  และ 1  ซ่ึงหมายถึงระดบั      
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดักิจกรรมฯ เหมาะสมอยา่งยิ่ง,  เหมาะสมมาก,  ค่อนขา้งเหมาะสม,  
ไม่เหมาะสม  และไม่เหมาะสมอยา่งยิง่  ตามล าดบั  จ  านวน  2  ฉบบั  ไดแ้ก่ 
กกกกกกกกกกกฉบบัท่ี 1  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เก่ียวกบั
ปัญหาของการน ารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ไปใชใ้น 5 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการ
รวบรวม  ดา้นทศันคติ  ดา้นกระบวนการ  ดา้นการยอมรับ และดา้นอุดมคติ  จ านวน 50 ขอ้ 
กกกกกกกกกกกฉบบัท่ี 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของลูกเสือ – เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่
โรงเรียนปายวทิยาคาร  เก่ียวกบัการจดักิจกรรมและคุณภาพการเรียนรู้ตามหลกัสูตร  จ านวน 27  ขอ้ 
กกกกกกก3.4  การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
กกกกกกกกกกกการสร้างแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 
5 ระดบั  มีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม  ดงัต่อไปน้ี 
กกกกกกกกกกก3.4.1  ศึกษาเอกสาร  หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎี  เก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามท่ีมี
ลกัษณะเป็นมาตราส่วน  5  ระดบั   
กกกกกกกกกกก3.4.2  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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กกกกกกกกกกก3.4.3  สร้างแบบสอบถามฉบบัท่ี 1  และฉบบัท่ี  2  ท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale)  5  ระดบั  เพื่อสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดักิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
กกกกกกกกกกก3.4.4  น าแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างและพฒันามาตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี
รายนามต่อไปน้ี 
Ddddddddddd1)  นายจิราวธุ  คุม้จนัทร์ วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  และต าแหน่งครู  วทิยฐานะเช่ียวชาญ  
ค.ศ.4  โรงเรียนยางซา้ยพิทยาคม  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
Ddddddddddd   2)  นายประกาศ  เพียสามารถ วฒิุทางลูกเสือ L.T. และต าแหน่งครู วทิยฐานะเช่ียวชาญ  ค.ศ.4  
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 
Ddddddddddd3)  นายจิราย ุ จนัทร์เพง็ วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  และต าแหน่งครู  วทิยฐานะเช่ียวชาญ  
ค.ศ.4  โรงเรียนมธัยมป่ากลาง  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 
Ddddddddddd4)  นายธวชั  โลกา วฒิุทางลูกเสือ L.T.  และต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน           
วทิยฐานะเช่ียวชาญ  ค.ศ.4 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เขต 2 Ddddddddddd 

         5)  นายกมล  สุทธาวาส วฒิุทางลูกเสือ L.T.  และต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน    
วทิยฐานะช านาญการพิเศษ  ค.ศ.3 โรงเรียนไตรเขตประชาสามคัคี รัชมงัคลาภิเษก  สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 
กกกกกกกกกกก3.4.5  ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุ 
กกกกกกกกกกก3.4.6  น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบัผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
โรงเรียนปายวทิยาคาร  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 10 คน  น าขอ้มูลมาหาค่าความเท่ียง (Reliability)  
ของแบบสอบถาม โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา (Co-efficient) ไดค้่าความเท่ียงเท่ากบั 0.980 (ดู
ภาคผนวก  ช หนา้ 308)  และลูกเสือ - เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   โรงเรียนปาย
วทิยาคาร  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  
จ านวน 140  คนตามล าดบั เม่ือน าขอ้มูลมาหาค่าความเท่ียง (Reliability)  ของแบบสอบถาม โดยใช้
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Co-efficient)  ไดค้่าความเท่ียง เท่ากบั 0.927 (ดูภาคผนวก  ช หนา้ 309)   
กกกกกกก3.5  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  มีขั้นตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงัน้ี 
กกกกกกกกกกก3.5.1  จดัท าบนัทึกขอ้ความเสนอผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคารเพื่อขออนุญาต 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูก้  ากบัลูกเสือ  และลูกเสือ – เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่จากศึกษา
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ประสิทธิภาพการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน   
กกกกกกกกกกก3.5.2  เม่ือไดรั้บอนุญาตจากผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคารแลว้  ผูว้จิยัขอ
อนุญาตประชุมคณะครูเพื่อช้ีแจงจุดมุ่งหมาย และวธีิการน ารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั  
รุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มาใชใ้นการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ของโรงเรียนปายวทิยาคาร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
กกกกกกกกกกก3.5.3  รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ตามหลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศในชัว่โมงเรียนปกติ 
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559  ตามก าหนดการสอน ดงัน้ี 
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ก าหนดการสอน ภาคเรียนที ่2 
กจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา(ช่ัวโมง) 

เพชรพระอุมา (นักผจญภัย) 6 ช่ัวโมง 

การผจญภัย 
 

1.  ความหมายของการผจญภยั 
2.  กิจกรรมผจญภยั 
3.  คุณลกัษณะของนกัผจญภยั 
4.  หลกัความปลอดภยัในการผจญภยั 

1 

การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายด้านทกัษะวชิา
ลูกเสือ 

1.  การข้ึนตน้ไม ้   
2.  การไต่เชือกจากพื้นข้ึนสูง 
3.  โรยตวัตามเส้นเชือก    
4.  การโยนเชือกอยา่งแม่นย  า 
5.  การวา่ยน ้า     
6.  การกระโดดขา้มส่ิงกีดขวาง 
7.  การใชเ้ง่ือน 

1 

กจิกรรมทางน า้ 1.  การฝึกความคุน้เคยกบัน ้า    
2.  การฝึกโผ และการฝึกลอยตวั 

1 

กจิกรรมทางบก 1.  ปีนตน้ไมสู้ง 5 เมตร 
2.  กระโดดสูงขา้มเคร่ืองกีดขวาง 2 ใน 3 ของ
ความสูงของตนเอง 
3.  โยนเชือกช่วยชีวติให้ตกในระหวา่งหลกัท่ี
ก าหนดให ้2 ใน 3 คร้ัง 

1 

กจิกรรมทางอากาศ 1.  ไต่เชือกจากพื้นไดสู้ง 4.50 เมตร 
2.  โรยตวัตามเชือก สูง 6 เมตร 

1 

การเดินทางไกลด้วยเท้า 1.  การเตรียมอุปกรณ์การเดินทางไกล  
2.  การบรรจุเคร่ืองหลงั 
3.  หลกัความปลอดภยัการเดินทางไกล  
4.  ประโยชน์ของการเดินทางไกล 
5.  ขอ้ควรปฏิบติัในขณะเดินทางไกล  
6.  ขอ้ปฏิบติัในการพกัเหน่ือยระหวา่งเดินทางไกล 

1 
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วถิีไพร (ผู้จัดการค่ายพกัแรม) 6 ช่ัวโมง 

ผู้จัดการค่ายพกัแรม 
 

1. อุปกรณ์ในการอยูค่่ายพกัแรม   
2. การบรรจุเคร่ืองหลงั 
3. หลกัการเลือกสถานท่ีจดัตั้งค่ายพกัแรม  
4. การวางผงัการจดัค่ายพกัแรม 

1 

อาหาร/สุขาภิบาล 
 

1. การระวงัรักษาอาหาร    
2. การระวงัรักษาน ้าด่ืม 
3. การระวงัรักษาท่ีหุงตม้อาหาร   
4. การก าจดัขยะ 
5. การสร้างส้วมชัว่คราว 

1 

การอยู่ค่ายพกัแรม 
 

1. ลกัษณะการพกัแรม   
2. กิจท่ีตอ้งกระท าในขณะอยูค่่ายพกัแรม 
3. ประโยชน์ของการอยูค่่ายพกัแรม 

1 

การชุมนุมรอบกองไฟ 1. ความมุ่งหมายของการชุมนุมรอบกองไฟ 
2. การเตรียมการก่อนการชุมนุมรอบกองไฟ 
3. ขั้นตอนการเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ 
4. ประโยชน์ของการชุมนุมรอบกองไฟ 

1 

การใช้เคร่ืองมือ 
 

1. การใชมี้ด    
2. การใชข้วานโค่นตน้ไม ้
3. การใชเ้ล่ือย    
4. เคร่ืองมือลิดก่ิงไม ้
5. เคร่ืองมือท่ีใชเ้คร่ืองยนต์ 

1 

การปฐมพยาบาล 
 

1. ยา 
2. การใชย้า 
3. การบรรจุยาละเคร่ืองใชต่้างๆ 

1 

พ่อครัวหัวป่าก์ (หัวหน้าคนครัว) 6 ช่ัวโมง 

การประกอบอาหาร 1 
 

1. การหุงขา้วดว้ยมะพร้าวอ่อน 
2. การตม้ไข่ดว้ยเปลือกส้มโอ 

1 

การประกอบอาหาร 2 
 

1. การหลามขา้ว    
2. การป้ิง   

1 
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3. การยา่ง 
การประกอบอาหาร 3 
 

1. การน่ึงขา้วโดยไม่ใชภ้าชนะ   
2. การอบ 

1 

การประกอบอาหาร 4 
 

1. การหุงขา้ว   
2. การแกง   
3. การทอด 
4. การเผา   
5. การผดั 

1 

การเลือกซ้ืออาหาร 1. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากสารอาหาร 
2. การประหยดัทรัพย ์
3. ความปลอดภยั 

1 

การหุงต้มด้วย 
หม้อสนาม 

1. การประกอบอาหารร้อน 
2. การชงเคร่ืองด่ืมร้อน 

1 

 
หมายเหตุ :  บางหน่วยการเรียนรู้อาจจะน าไปสอนภาคปฏิบติัในการอยูค่่ายพกัแรมเช่น ผูจ้ดัการ
ค่ายพกัแรม  อาหารและการสุขาภิบาล  การใชเ้คร่ืองมือ  การใชห้มอ้หุงตม้สนาม  การประกอบ
อาหาร  การเลือกซ้ืออาหาร  การชุมนุมรอบกองไฟ และการปฐมพยาบาล  เป็นตน้  
กกกกกกกกกกก3.5.5  เม่ือสอนครบตามหลกัสูตรแลว้ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั
รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ไปขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผู ้
ก  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  จ านวน 278 คน และลูกเสือ – เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ จ านวน 1,062 
คน ท่ีเป็นประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั  รวมทั้งส้ิน 1,340  คน   
กกกกกกกกกกก3.5.6  ไดรั้บแบบสอบถามฉบบัท่ี 1 กลบัคืนมาครบทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  100 
และส่วนแบบสอบถามฉบบัท่ี 2 ไดรั้บกลบัคืนมาทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  100 
กกกกกกกกกกก3.5.7  ตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม  เพื่อน าไปท า   
การวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นล าดบัต่อไป 
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กกกกกกกกก3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล  ท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามใชส้ถิติบรรยาย  คือ      
ค่าเฉล่ีย (X )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  และระดบัความคิดเห็น โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียของ
คะแนนดงัต่อไปน้ี  
                   คะแนนเฉล่ีย    ระดบัประสิทธิภาพ 
  4.50 – 5.00    เหมาะสมมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49    เหมาะสมมาก 
  2.50 – 3.49    เหมาะสม 
  1.50 – 2.40    ไม่เหมาะสม 
  1.00 – 1.49    ไม่เหมาะสมท่ีสุด 
กกกกกกกกก3.6  การแก้ไขปรับปรุงคุณภาพ ด าเนินการโดยน าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษา
ประสิทธิผลการใชเ้อกสารประกอบการเรียนหลกัสูตรสายยงยศ ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1  มาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน 
 

ตอนที่ 4   ประเมินประสิทธิภาพการใช้รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน
พืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
กกกกกกกประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  มาใชท่ี้โรงเรียนปายวทิยาคาร และด าเนินการตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
กกกกกกกกกกก4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กกกกกกกกกกกกก 44.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพการใชรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ไดแ้ก่   ผูก้  ากบั
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  จ  านวน  108  คน เน่ืองจากเป็นโรงเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มเครือข่ายการศึกษา
เดียวกนั และมีจดัการเรียนการสอนลูกเสือท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกบัโรงเรียนปายวทิยาคาร 
ประกอบดว้ย 4 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนปายวทิยาคาร โรงเรียนปางมะผา้พิทยาสรรพ ์โรงเรียนหอ้ง
สอนศึกษา “ในพระอุปถมัภ”์ และโรงเรียนขนุวมวทิยา 
       4.1.2 ประชากรลูกเสือท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพการใชรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไดแ้ก่ ลูกเสือ - 
เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่    ปีการศึกษา 2559   ของโรงเรียนปายวทิยาคาร จ านวน 140 คน   
       4.1.3 กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพการใชรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไดแ้ก่ ผูก้  ากบั
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ลูกเสือ ท่ีสอนลูกเสือชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลกัสูตรลูกเสือโลก โรงเรียนปายวทิยาคาร จ านวน 10 
คน การมาของกลุ่มตวัอยา่งเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
กกกกกกกกกกก4.2  ตัวแปรทีใ่ช้ในการพฒันา   
           ตวัแปรตน้ คือ ความคิดเห็นของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ และลูกเสือ เนตรนารี
สามญัรุ่นใหญ่ เก่ียวกบัประสิทธิภาพของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน                   
           ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใน 2 ดา้น คือ  

1) ประโยชน์ของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

2) ความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

กกกกกกกกกกก4.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
กกกกกกกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น    
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยใหน้ ้าหนกัคะแนน  คือ  5,  4,  3,  2  และ 1         
ซ่ึงหมายถึงระดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  4 ระดบั  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด  
ตามล าดบั  จ  านวน 2 ฉบบั  ไดแ้ก่ 
กกกกกกกกกกกกกฉบบัท่ี 1  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
จ านวน 10 คน  เก่ียวกบัสภาพการจดักิจกรรมและปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ใน   
8  ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นบริหาร  ดา้นบุคลากร  ดา้นหลกัสูตร  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้น
กิจกรรมลูกเสือ  ดา้นการเงิน  ดา้นวสัดุอุปกรณ์  และดา้นการวดัผลประเมินผล  จ านวน  54   ขอ้  
โดยประยกุตม์าจากแบบสอบถามของเอนก  เกตวงศา (2549) น าขอ้มูลมาหาค่าความเท่ียง 
(Reliability)  ของแบบสอบถาม โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา (Co-efficient) ไดค้่าความเท่ียงเท่ากบั 
0.910  (ดูภาคผนวก) 
กกกกกกกกกกกกกฉบบัท่ี 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของลูกเสือ - เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่
โรงเรียนปายวทิยาคาร  จ านวน  140  คน  เก่ียวกบัความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่    ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ผูว้จิยัประยกุตม์าจาก
แบบสอบถาม    ของ  เอนก  เกตุวงศา (2549) ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นบุคลากร  ดา้นหลกัสูตร  ดา้น
กิจกรรมลูกเสือ  ดา้นวสัดุอุปกรณ์  และดา้นการวดัผลประเมินผล    จ  านวน 33  ขอ้ น าขอ้มูลมาหา
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ค่าความเท่ียง (Reliability)  ของแบบสอบถาม โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา (Co-efficient) ไดค้่าความ
เท่ียงเท่ากบั 0.873 (ดูภาคผนวก)   
กกกกกกกกกกก4.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  มีขั้นตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงัน้ี 
กกกกกกกกกกกก4.4.1 จดัท าบนัทึกขอ้ความเสนอผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคารเพื่อขอ
อนุญาตในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูก้  ากบัลูกเสือ  และลูกเสือ – เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่จาก    
การใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 
กกกกกกกกกกกก4.4.2  เม่ือไดรั้บอนุญาตจากผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคารแลว้  ผูว้จิยัน า
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ไปขอความร่วมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  และลูกเสือ – เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ ท่ี
เป็นเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 10 คน และลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีเป็นประชากร จ านวน 140 คน และ
รอเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง   
กกกกกกกกกกกก4.4.3  ผูว้จิยัไดรั้บแบบสอบถามฉบบัท่ี 1 กลบัคืนมาครบทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  
100 ไดรั้บแบบสอบถามฉบบัท่ี 2 กลบัคืนมาครบทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  100 
กกกกกกกกกกกก4.5.4  ผูว้จิยัตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม  เพื่อ
น าไปท าการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นล าดบัต่อไป 
กกกกกกกกกกก4.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
กกกกกกกกกกกการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามใชส้ถิติบรรยาย  คือ ค่าเฉล่ีย 
(X )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการแปรระดบัความคิดเห็น  โดยพิจารณาระดบัความ
คิดเห็น จากค่าเฉล่ียของคะแนนดงัต่อไปน้ี  
                   คะแนนเฉล่ีย    ระดบัประสิทธิภาพ 
  4.50 – 5.00    ดีมาก 
  3.50 – 4.49    ดี 
  2.50 – 3.49    ปานกลาง 
  1.50 – 2.40    พอใช ้
  1.00 – 1.49    ปรับปรุง 
กกกกกกกกกกก4.6  การแก้ไขปรับปรุงคุณภาพ 
กกกกกกกกกกกผูว้จิยัน าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินความพึงพอใจการใชรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  มาแกไ้ข
ปรับปรุงคุณภาพเพื่อน าไปเผยแพร่ เป็นล าดบัต่อไป 



133 
 

กกกกกกกกกกก4.7  การเผยแพร่ 
กกกกกกกกกกกด าเนินการเผยแพร่รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใหแ้ก่ผูส้นใจและบุคคลทัว่ไป โดยวธีิการต่าง ๆ  เช่น น าเสนอ
ผลการวจิยัทางWebsite ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เขต 1  
เวป็ไซดค์รูบา้นนอกดอทคอม  เวป็ไซดท์รูปัญญา  Facebook ชมรมผูก้  ากบัลูกเสืออ าเภอปาย 
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  สรุปยอ่ในเอกสารทางวชิาการ  เป็นวทิยากรอบรมให้
ความรู้ทางวชิาการ เป็นตน้ 
 

กกกกกกกสถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
ddddddddd สถิติวเิคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย   (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2549) 
ddddddddddd 1.  ค่า IOC  เป็นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 

   สูตร  ค่า IOC  =  
N

R   

    โดยท่ี  R  แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
N  แทน  ขนาดของผูเ้ช่ียวชาญ 

 
         2.  ค่าเฉลีย่ (Mean) โดยค านวณจากสูตร (ระพินทร์  โพธ์ิศรี. 2549 : หนา้ 3-4) 

  = 
 

∑X  
   N   

 เม่ือ   แทน ค่าเฉล่ีย 
  ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  N แทน จ านวนนกัเรียนท่ีเป็นประชากร 
 

x  = 
 

∑X  
   N   

 เม่ือ x  แทน ค่าเฉล่ีย 
  ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  N แทน จ านวนนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
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          3.  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division)  (ระพินทร์  โพธ์ิศรี. 2549 : 
หนา้ 3-4) 

 = 

 

∑(x - x  )2 
        N   

 

 เม่ือ   คือ ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  X คือ คะแนนทั้งหมด 
  x  คือ ค่าเฉล่ียงของคะแนนทั้งหมด 
  N คือ จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
 

S.D.

 

= 

 

 
 1

22



 
nn

xxn  

    
 

 เม่ือ  S.D. คือ ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  X คือ คะแนนทั้งหมด 
  n คือ จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 


