
บทที ่4 

ผลการวจิัย 

กกกกกกกผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยั เร่ือง การวจิยัและพฒันารูปแบบการจดักิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน น าเสนอผลการวจิยัเป็น   
4  ตอน  ดงัน้ี 

กกกกกกกตอนที ่1 การศึกษาสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบดว้ย  2  ส่วน ดงัน้ี 
dddddddddddส่วนท่ี 1 การศึกษาสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน   
Ddddddddddd ส่วนท่ี 2 การส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
กกกกกกกตอนที ่2  การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ประกอบดว้ย  2  ส่วน ดงัน้ี 
dddddddddddส่วนท่ี 1 การสร้างร่างรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
dddddddddddส่วนท่ี 2 ตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน   

กกกกกกกตอนที ่3  การประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั   รุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

กกกกกกกตอนที ่4  การประเมินประสิทธิภาพการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ตอนที ่1 การศึกษาสภาพการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) 
จังหวดัแม่ฮ่องสอน  ประกอบด้วย   
dddddddส่วนที ่1 การศึกษาสภาพการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นทีสู่ง 
(GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
กกกกกก11.  ผลการวเิคราะห์สภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียน จากการศึกษา
เอกสาร สัมภาษณ์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  พบวา่  การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใหมี้ประสิทธิภาพควรประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 
องคป์ระกอบ  คือ  1. การรวบรวม  2. ทศันคติ 3. กระบวนการ  4. การยอมรับ  และ  5. อุดมคติ
ตนเองของครู ซ่ึงขอ้คน้พบในแต่ละองคป์ระกอบช้ีใหเ้ห็นกระบวนการ/ขั้นตอน  การจดัท ากิจกรรม  
ภูมิปัญญาชนเผา่  การวดัและประเมินผล  การจดัแหล่งเรียนรู้  การใหค้  าปรึกษาและการสนบัสนุน
ใหก้ าลงัใจจากผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  และครูจะตอ้งมีการอุทิศเวลาปฏิบติังานอยา่งเตม็
ความสามารถ 

กกกกกก12.  ผลการสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน  และผูก้  ากบัลูกเสือ – เนตรนารีสามญั
รุ่นใหญ่  ปรากฏดงัตาราง 2   
ตาราง 2  แสดงสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั 
               รุ่นใหญ่ในสถานศึกษา                     

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต าแหน่งในการปฏิบติังานในสถานศึกษา 

1. ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน 
2. ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

 
1 

30 

 
3.22 

96.78 
รวม 31 100.00 

วฒิุทางดา้นลูกเสือ 
1. ขั้นความรู้เบ้ืองตน้ (B.T.C) 
2. ขั้นความรู้ชั้นสูง  (A.T.C) 
3. ขั้นผูช่้วยผูใ้หก้ารอบรม  (A.L.T) 
4. ขั้นผูใ้หก้ารอบรม (L.T) 

 
16 
13 
- 
2 

 
51.61 
41.94 

- 
6.45 

รวม 31 100.00 

กกกกกกกจากตาราง 2  พบวา่  ผูใ้หข้อ้มูลต าแหน่งผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน 1 คน   คิดเป็น    
ร้อยละ 3.22  และต าแหน่งผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  30  คน  คิดเป็นร้อยละ  96.78   
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กกกกกกกเม่ือจ าแนกตามวฒิุทางดา้นลูกเสือ  พบวา่  ผูใ้ห้ขอ้มูลมีวฒิุทางดา้นลูกเสือขั้นความรู้
เบ้ืองตน้ (B.T.C)  จ  านวน 16 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.61  มีวฒิุทางดา้นลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง
(A.T.C.)  จ  านวน 13 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.94  และวฒิุทางดา้นลูกเสือขั้นผูใ้หก้ารอบรม (L.T.)  
จ  านวน  2 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.45 

                  ข้อเสนอแนะของผู้ให้ข้อมูลต่อสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน 
พืน้ทีสู่ง จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

1. การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนของท่าน ไดแ้ก่  
1.1 เนน้ให้เกิดผลต่อผูเ้รียนเป็นส าคญั  และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการ 

ปฏิรูปการศึกษา  
1.2 สถานศึกษาควรก าหนดนโยบายในการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใหเ้ป็นองคร์วมในการพฒันานกัเรียนในทุกดา้นทั้ง
ร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม 
         1.3 โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน าเร่ืองของวฒันธรรมชนเผา่มาบูรณา
การในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
         1.4 โรงเรียนมีการปรับโครงสร้างหลกัสูตรให้เขา้กบับริบทของแต่ละทอ้งถ่ิน 

2. คุณภาพท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียน ไดแ้ก่ 
2.1 นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจดัใหด้ว้ยความมัน่ใจ  มีความสุข   

และสนุกสนาน  
2.2 นกัเรียนมีบุคลิกภาพท่ีดี  มีพฤติกรรมท่ีเรียบร้อย  สุภาพ  เหมาะสมกบัวยั 
2.3 นกัเรียนมีส านึกท่ีดีในเร่ืองของระเบียบวินยั  ทั้งดา้นการแต่งกาย   

การตรงต่อเวลา  ความรับผดิชอบ  และการใชถ้อ้ยค า   
2.4 นกัเรียนมีทกัษะในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  รู้จกัแสวงหาความรู้ 

ดว้ยตนเอง และการใชแ้หล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 
         2.5 นกัเรียนมีความแตกต่างทางวฒันธรรมแต่สามารถอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุขไดเ้ป็นอยา่งดี  

3. ปัญหาส าคญัของโรงเรียนในการจดักิจกรรม  
      3.1 คุณภาพของการจดักิจกรรมนกัเรียนท่ียงัไม่หลากหลาย และตอบสนอง 

ต่อความตอ้งการ  ความสนใจ  และความถนดัของผูเ้รียนได ้ 
         3.2 ความเขา้ใจของครูผูรั้บผดิชอบในการจดักิจกรรมให้ครบถว้นตามแนวทาง
ของหลกัสูตร  
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        3.3  การขาดความชดัเจน  และขาดประสิทธิภาพในการจดักิจกรรม   
       3.4  การละเลยต่อความส าคญัในการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 
         3.5  การไม่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน 
                          3.6  การขาดส่ือ วสัดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

4.   แนวทางในการแกไ้ขปัญหาการจดักิจกรรมของโรงเรียนตามความคิดเห็น 
ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่  

4.1  ส่งเสริมใหบุ้คลากรท่ีตอ้งรับผดิชอบมีการพฒันาตนเอง 
4.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.3  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพของตนเอง 
4.4  สนบัสนุนใหมี้การน าผลการวจิยัมาใชป้รับคุณภาพของการจดักิจกรรม 

 5.    แนวโนม้ท่ีทางโรงเรียนของท่านจะพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้กิด
ประโยชนก์บัผูเ้รียนมากท่ีสุด ไดแ้ก่  

5.1  ดา้นหลกัสูตร  ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา  
5.2  ดา้นการจดัการเรียนรู้  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ย 

ตนเอง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในชีวติประจ าวนั 
5.3  ดา้นกิจกรรม หรือการจดัประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียนใหมี้ความ 

หลากหลายสามารถตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรู้ของผูเ้รียนรอบดา้นมากข้ึน 
5.4 ดา้นการวดัประเมินผล  ใหมี้ความครอบคลุมวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ 

ของนกัเรียน 
5.5 ดา้นทรัพยากร  ส่ือ  วสัดุ  อุปกรณ์  ใหมี้ความเพียงพอต่อการเรียนรู้ 

ของนกัเรียน 
5.6 ดา้นความร่วมมือจากองคก์รทุกภาคฝ่าย  เพื่อใหส้ามารถเอ้ือต่อ 

ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน 
6.   กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดท่ีสามารถน ามาบูรณาการกบักิจกรรมลูกเสือสามญั 

รุ่นใหญ่ไดม้ากท่ีสุด บูรณาการในเร่ืองใดไดบ้า้ง ใชเ้กณฑ์อะไรในการตรวจสอบ     และเป็นหมวด
ท่ีเด่นหรือไม่  ควรอยูใ่นระดบัใด  เช่น  สูง  กลาง  ต ่า  ท าไมจึงจดัระดบัใหด้งันั้น  และใชเ้กณฑ์
อะไรในการจดัระดบั (ข้ึนอยูก่บัผลการเรียนของนกัเรียนท่ีโรงเรียน แลว้เอามาสรุป  แต่ละโรงเรียน
ไม่เหมือนกนั) 
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6.1 กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  ระดบัสูง  เพราะส่งเสริม 
การปกครองแบบประชาธิปไตย  และการด ารงอยูร่่วมกนัในสังคมโดยใชร้ะบบหมูข่องลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่   ดงันั้น  การตรวจสอบจึงตอ้งใชร้ะบบหมู่  ความสามคัคี และการปฏิบติัตามกฎของ
ลูกเสือเป็นเกณฑ์ 

6.2 กลุ่มสาระภาษาไทย  อยูใ่นระดบัสูง  เพราะเป็นภาษาหลกัท่ีใชใ้น 
การส่ือสารท าความเขา้ใจกนัระหวา่งสมาชิกภายในหมู่ลูกเสือ  และระหวา่งหมู่ลูกเสือ แต่ลูกเสือ
พื้นท่ีสูงมีภาษาของแต่ชนเผา่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง และการจดบนัทึกเร่ืองราวต่าง ๆ  รวมถึง
ภาษาท่ีใชใ้นการออกค าสั่งต่าง ๆ ของผูก้  ากบัลูกเสือกบัลูกเสือ  ดงันั้น  เกณฑท่ี์ใชใ้นการตรวจสอบ
จึงน่าจะเป็นการตรวจสมุดบนัทึกประจ าตวันกัเรียน  รายงาน  และการคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 

6.3 กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดบัสูง 
เพราะส่งเสริมใหลู้กเสือรู้จกัการประยกุตแ์ละใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ  อยา่งปลอดภยัในการน าวสัดุ  
อุปกรณ์ท่ีมีอยูม่าแกปั้ญหา  สถานการณ์หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีครูผูส้อนก าหนดให้ อยา่งมีเหตุมีผล
ดงันั้น  เกณฑท่ี์ใชใ้นการตรวจสอบจึงน่าจะเป็นการประเมินจากการใชเ้คร่ืองมือ  การใชเ้หตุผลใน
การแกปั้ญหา  และการประยกุตใ์ช ้

6.4 กลุ่มสาระศิลปะ  ระดบักลาง  เน่ืองจากลูกเสือจ าเป็นตอ้งบนัทึกเร่ืองราว 
ต่าง ๆ จากประสบการณ์ดว้ยการวาดภาพหรือเสก๊ตภาพ   ดงันั้น  เกณฑท่ี์ใชใ้นการตรวจสอบจึง
น่าจะเป็นการตรวจสมุดบนัทึกประจ าตวันกัเรียน 

6.5 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดบักลาง  เน่ืองจากลูกเสือจ าเป็นตอ้งน าความรู้ 
เก่ียวกบัการประมาณการ  การค านวณ  มาใชใ้นการท ากิจกรรม  โดยเฉพาะกิจกรรมบุกเบิก  ดงันั้น  
เกณฑท่ี์ใชใ้นการตรวจสอบจึงควรเป็นการประเมินประสิทธิผลในการท ากิจกรรมของลูกเสือ 

6.6 กลุ่มสาระพลานามยั ระดบักลาง  เน่ืองจากลูกเสือทุกคนตอ้งมีสุขภาพ 
พลานามยัท่ีสมบูรณ์ในการเขา้ร่วมและท ากิจกรรมต่าง ๆ  ดงันั้น  เกณฑท่ี์ใชใ้นการตรวจสอบจึง
ควรการตรวจสุขภาพร่างกายของลูกเสือก่อนการท ากิจกรรมต่าง ๆ  

6.7 กลุ่มสาระภาษาองักฤษ ระดบักลาง  เน่ืองจากลูกเสือทุกคนตอ้งใชค้วามรู้ 
ทางดา้นภาษาองักฤษเพื่อการแสวงหาความรู้  และส่ือสารกบัลูกเสือนานาชาติ  ตามกฎของลูกเสือ
ขอ้ 4 “ลูกเสือเป็นมิตรกบัทุคน  และเป็นพี่นอ้งกบัลูกเสือทัว่โลก”  เกณฑท่ี์ใชใ้นการตรวจสอบ
ไดแ้ก่  ความมีมนุษยสัมพนัธ์  และการศึกษาคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมของลูกเสือ 
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7. ถา้จะพฒันากิจการลูกเสือให้ประสบความส าเร็จ  จะมีแนวทางในการพฒันา 
อยา่งไร  

7.1 การจดัท าวิจยัชั้นเรียน  เพื่อประเมินผลการจดักิจกรรมลูกเสืออยา่ง 
เป็นระบบ  แลว้น าขอ้มูลการวเิคราะห์ท่ีไดม้าปรับปรุงการจดักิจกรรมใหเ้กิดประสิทธิภาพ  และ
คุณภาพเป็นล าดบัต่อไป 

7.2 การส่งเสริมใหมี้การจดัท ารายงานกิจกรรม  การประชาสัมพนัธ์  ใหก้บั 
บุคลากรในสถานศึกษา  ชุมชน  และทอ้งถ่ินทราบความกา้วหนา้ต่าง ๆ ของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
อยา่งต่อเน่ือง 
 

dddddddส่วนที ่2  การส ารวจความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียนเกีย่วกบัสภาพการจัดกจิกรรม
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
กกกกกกกจากการศึกษาปัญหาของสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนท่ีผา่นมา ยงัไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการ  ความสนใจ  และความถนดัของผูเ้รียนได ้ ท าให้ผูว้ิจยัตอ้งการ
ส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้  เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใชเ้ป็นแนวทางส าหรับการจดักิจกรรม
ตามรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการผูเ้รียน และเพื่อ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ของผูเ้รียนวยัน้ีไดอ้ยา่งตรงจุด ซ่ึงผลการส ารวจปรากฏดงัตาราง 3 – 16  
ดงัต่อไปน้ี 

ตาราง 3  แสดงสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้  
              จ  าแนกตามระดบัชั้น  (ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี  10  มิถุนายน 2558) 

ระดับช้ัน 
เพศ 

จ านวน ร้อยละ 
ชาย หญงิ 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 59 81 140 38.46 
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 48 66 114 31.32 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 43 67 110 30.22 

รวม 150 214 364 100.00 

กกกกกกกจากตาราง 3  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้
ประกอบดว้ยนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  จ  านวน  140  คน   แบ่งเป็นชาย  59  คน   หญิง  81  คน      
คิดเป็นร้อยละ 38.46  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  จ  านวน  114  คน   แบ่งเป็นชาย  48  คน   หญิง  
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66  คน      คิดเป็นร้อยละ 31.32  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  จ  านวน  110  คน   แบ่งเป็นชาย  43  
คน   หญิง  67  คน      คิดเป็นร้อยละ 30.22 ของจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด   

ตาราง 4  แสดงสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้  
              จ  าแนกตามอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม  (ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี  10  มิถุนายน 2558) 
 

อายุ 
เพศ 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญงิ 

ต ่ากวา่ 13 ปี 26 26 53 14.56 
13 ปี – 15 ปี 133 154 287 78.85 
มากกวา่ 15 ปี 15 9 24 6.59 

รวม 174 190 364 100.00 

กกกกกกกจากตาราง 4  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้
ประกอบดว้ยนกัเรียนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 13  ปี  จ  านวน 53 คน  แบ่งเป็นชาย  26  คน   หญิง  26  คน คิด
เป็นร้อยละ 14.56  ของจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  นกัเรียนท่ีมีอายรุะหวา่ง 13 ถึง  15  ปี   
จ  านวน  287  คน แบ่งเป็นชาย  133  คน หญิง  154  คน คิดเป็นร้อยละ 78.85  ของจ านวนผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด  และนกัเรียนท่ีมีอายมุากกวา่  15  ปี   จ  านวน  24  คน แบ่งเป็นชาย  15  คน 
หญิง  9  คน คิดเป็นร้อยละ 6.59  ของจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
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ตาราง 5  แสดงจ านวนและร้อยละของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 – 3 โรงเรียนปายวทิยาคาร   
               จ  าแนกตามความสนใจในดา้นต่าง ๆ (N = 364)   
 

ความสนใจ ประเภท จ านวน ร้อยละ 

ด้านกฬีา ฟุตบอล 
ฟุตซอล 
วอลเลยบ์อล 
ตะกร้อ 
กรีฑา 
เปตอง 
เทเบิลเทนนิส 
บาสเกตบอล 
หลายประเภท 
ไม่ตอบ 

71 
61 
54 
44 
34 
34 
23 
23 
17 
3 

19.51 
16.76 
14.84 
12.09 
9.34 
9.34 
6.32 
6.32 
4.67 
0.81 

การอ่านหนังสือ การ์ตูน / นิทาน 
นวนิยาย / เร่ืองสั้น / สารคดี 
หนงัสือเรียน 
ความรู้รอบตวั/ความรู้ทัว่ไป 
นิตยสาร 
เทคโนโลย ี/ คอมพิวเตอร์ 
ประวติัศาสตร์ 
กีฬา 
ทุกประเภท 
ไม่ตอบ 

72 
62 
54 
44 
31 
30 
27 
24 
13 
7 

19.78 
17.03 
14.84 
12.09 
8.52 
8.24 
7.42 
6.59 
3.57 
1.92 

การท่องเที่ยว น ้าตก / ธรรมชาติ / ทะเล 
ทศันศึกษา / ต่างจงัหวดั 
หา้งสรรพสินคา้ 
การเขา้ค่ายพกัแรม 
โบราณสถาน 
สวนสัตว ์/ อะควาเรียม 

94 
81 
67 
51 
44 
13 

25.82 
22.25 
18.41 
14.01 
12.09 
3.57 
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

ความสนใจ ประเภท จ านวน ร้อยละ 

 บา้นเพื่อน 
       ไม่ตอบ 

7 
7 

1.92 
1.92 

งานอดิเรก เล่นกีฬา 
ดูหนงั / ฟังเพลง 
อ่านหนงัสือ 
ปลูกตน้ไม ้
เล้ียงสัตว ์
ท าอาหาร/ ของวา่ง 
วาดภาพ / การ์ตูน 
ไม่ตอบ 

148 
81 
57 
30 
20 
14 
7 
7 

40.66 
22.25 
15.66 
8.24 
5.49 
3.85 
1.92 
1.92 

บันเทงิ ดูหนงั / ดูละคร / วีดีทศัน์ 
ร้องร า / ท าเพลง 
อ่านหนงัสือนิยาย / การ์ตูน 
คอมพิวเตอร์ / เล่นเกม 
ไปเท่ียว 

138 
111 
71 
37 
7 

37.91 
30.49 
19.51 
10.16 
1.92 

อาหาร อาหารพื้นเมือง  
อาหารไทย 
อาหารวา่ง / ขนม 
ทุกอยา่ง 
ท าอาหารไม่เป็น 

135 
84 
74 
30 
41 

37.09 
23.08 
20.33 
8.24 

11.26 
การเล่น เกมคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต 

กีฬาทุกประเภท 
การละเล่นพื้นบา้น 
หนงัสือเกมต่าง ๆ  
ของเล่นไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์ 
ทุกอยา่ง 

128 
98 
61 
50 
20 
7 

35.16 
26.92 
16.76 
13.74 
5.49 
1.92 
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Ddddddตาราง 5  (ต่อ) 
 

ความสนใจ ประเภท จ านวน ร้อยละ 

ด้านอ่ืน ๆ ช่วยผูป้กครองท างานบา้น 
ดูข่าวโทรทศัน์ 
หารายไดพ้ิเศษ / รับจา้ง 
เล่นดนตรี  
อยูก่บับา้น / ไม่สุงสิงใคร 
ไม่ตอบ 

158 
108 
37 
27 
13 
20 

43.41 
29.67 
10.16 
7.42 
3.57 
5.49 

              dจากตราราง 5  พบวา่  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 – 3 โรงเรียนปายวทิยาคารมี
ความสนใจในดา้นต่าง ๆ 8 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นกีฬา  การอ่านหนงัสือ  การท่องเท่ียว  งานอดิเรก  
บนัเทิง  อาหาร  การเล่น  และดา้นอ่ืน ๆ   เม่ือวเิคราะห์เป็นรายดา้น พบวา่ 
  ดา้นกีฬา  นกัเรียนมีความสนใจกีฬาหลายประเภท  กีฬาท่ีนกัเรียนสนใจ  3  อนัดบัแรก  
คือ  ฟุตบอล (N = 71, 19.51%) , ฟุตซอล (N = 61, 16.76%)  และวอลเล่ยบ์อล (N =54, 14.84%) 
  การอ่านหนงัสือ  นกัเรียนมีความสนใจในการอ่านหนงัสือหลายประเภท  หนงัสือท่ี
นกัเรียนสนใจ 3 ประเภทแรก  คือ  การ์ตูน/นิทาน (N = 72, 19.78%)  นวนิยาย/เร่ืองสั้น/สารคดี      
(N = 62, 17.03%)   และหนงัสือเรียน (N =54, 14.84%) 
  ส าหรับการท่องเท่ียว  นกัเรียนมีความสนใจในการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย  โดยสถานท่ี   
ท่ีนกัเรียนอยากท่องเท่ียว 3 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  น ้าตก/ธรรมชาติ/ทะเล (N = 94,  25.82%) ,           
ทศันศึกษา/ต่างจงัหวดั (N = 81,  22.25%)  และหา้งสรรพสินคา้ (N = 67,  18.41%) 
  ส าหรับความสนใจดา้นงานอดิเรก  พบวา่  นกัเรียนมีความสนใจงานอดิเรก  3  ประเภท  
ไดแ้ก่  เล่นกีฬา (N = 148,  40.66%),  ดูหนงั / ฟังเพลง (N = 81, 22.25%)  และอ่านหนงัสือ (N = 57,  
15.66%) 
  ในดา้นบนัเทิง   นกัเรียนมีความสนใจต่องานบนัเทิง  3   ประเภทแรก คือ  ดูหนงั/ดูละคร/ 
วดีีทศัน์ (N = 138,  37.91%),  ร้องร า / ท าเพลง (N = 111,  30.49%) และอ่านหนงัสือนิยาย / การ์ตูน 
(N = 71,  19.51%) 
  ส าหรับความสนใจทางดา้นอาหาร นกัเรียนมีความสนใจท าอาหาร  3  ประเภทแรก  คือ 
อาหารพื้นเมือง (N = 135,  37.09%),  อาหารไทย (N = 84,  23.08%)  และอาหารวา่ง/ขนม  (N = 74,  
20.33%) 



145 
 

  ในส่วนของความสนใจดา้นการเล่น  นกัเรียนมีความสนใจต่อการเล่น 3  ประการแรก  
คือ เกมคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต (N = 128,  35.16%),  กีฬาทุกประเภท  (N = 98,  26.92%)  และ
การละเล่นพื้นบา้น (N = 61,  16.76%) 
  ส าหรับดา้นอ่ืน ๆ จะสังเกตไดว้า่นกัเรียนมีความสนใจอีกมากมายหลากหลาย  โดยเฉพาะ 
3 อนัดบัแรก  คือ ช่วยผูป้กครองท างานบา้น (N = 158,  43.41%),  ดูข่าวโทรทศัน์ (N = 108,  
29.67%)  และหารายไดพ้ิเศษ / รับจา้ง (N = 38,  10.44%) 

ตาราง 6  แสดงจ านวนและร้อยละของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 โรงเรียนปายวิทยาคาร  
              จ  าแนกตามส่ิงท่ีอยากรู้ (N=364) 
 
อนัดับ
ที่ 

ส่ิงทีอ่ยากรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

ส่ิงแปลกใหม่ / ความรู้รอบตวั 
การศึกษาต่อ / การท างาน / อนาคต 
คอมพิวเตอร์ / วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กีฬา 
ดาราศาสตร์ / อวกาศ และส่ิงมีชีวตินอกโลก 
ประวติัศาสตร์/ โบราณสถาน 
เพศศึกษา /  เพศสัมพนัธ์ 
เร่ืองทา้ทาย / เร่ืองล้ีลบั / สยองขวญั 
ศิลปะบนัเทิง / การแสดง / ดนตรี 
สถานท่ีท่องเท่ียว 
การท าอาหาร / งานบา้น 
เกมการ์ด 

57 
47 
40 
37 
27 
27 
27 
24 
24 
20 
17 
17 

15.66 
12.91 
10.99 
10.16 
7.42 
7.42 
7.42 
6.59 
6.59 
5.49 
4.67 
4.67 

 จากตาราง 6  พบวา่  ส่ิงท่ีนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 โรงเรียนปายวทิยาคาร 
อยากรู้มีมากมายหลายประการสามารถจดัจ าแนกไดเ้ป็น  12  ประเภท  เรียงตามล าดบัดงัน้ี  ส่ิง
แปลกใหม่ /ความรู้รอบตวั (N = 57,  15.66%),  การศึกษาต่อ / การท างาน / อนาคต (N = 47,  
12.91%),  คอมพิวเตอร์ / วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (N = 40,  10.99%),  กีฬา  (N = 37,  10.16%),  
ดาราศาสตร์ / อวกาศ และส่ิงมีชีวตินอกโลก (N = 27,  7.42%),  ประวติัศาสตร์/ โบราณสถาน (N = 
27,  7.42%),  เพศศึกษา /  เพศสัมพนัธ์   (N = 27,  7.42%),  เร่ืองทา้ทาย / เร่ืองล้ีลบั / สยองขวญั (N 
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= 24,  6.59%),  ศิลปะบนัเทิง / การแสดง / ดนตรี (N = 24,  6.59%),  สถานท่ีท่องเท่ียว (N = 20,  
5.49 %),  การท าอาหาร / งานบา้น (N = 17,  4.67%)  และเกมการ์ด (N = 17,  4.67%) 

 
ตาราง 7  แสดงจ านวนและร้อยละของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 3    
               โรงเรียนปายวทิยาคาร จ าแนกตามส่ิงท่ีอยากท า (N=364) 
 
อนัดับ
ที่ 

ส่ิงทีอ่ยากท า จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

เรียนหนงัสือ / ท าแบบฝึกหดั / การบา้น 
ท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 
ท าใหพ้อ่แม่ภูมิใจ 
คอมพิวเตอร์ / วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อยากเป็นดารา / นกัร้อง / นกัแสดง 
ท าในส่ิงท่ีมีคนสนใจ หรือเด่นในสายตาคนอ่ืน 
เล่นกีฬา 
ฟังเพลง/ ดูหนงั / เล่นดนตรี 
เรียนใหจ้บ 
วาดภาพ / เขียนรูป 
ทศันศึกษา / ท่องเท่ียวในเมืองไทย 
ท างานพิเศษ 

81 
54 
47 
37 
27 
27 
24 
24 
24 
10 
7 
2 

22.25 
14.84 
12.91 
10.16 
7.42 
7.42 
6.59 
6.59 
6.59 
2.75 
1.92 
0.55 

 จากตาราง 7  พบวา่  ส่ิงท่ีนกัเรียนนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 โรงเรียนปาย
วทิยาคาร อยากท ามีหลายประการจดัจ าแนกไดเ้ป็น  12  ประเภท  ดงัน้ี  เรียนหนงัสือ / ท า
แบบฝึกหดั / การบา้น  (N = 81,  22.25%),  ท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์  (N = 54,  14.84%),  ท าใหพ้อ่แม่
ภูมิใจ (N = 47,  12.91%),  คอมพิวเตอร์ / วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (N = 37,  10.16%),  อยาก
เป็นดารา / นกัร้อง / นกัแสดง  (N = 27,  7.42%),  ท าในส่ิงท่ีมีคนสนใจ หรือเด่นในสายตาคนอ่ืน  
(N = 27,  7.42%),  เล่นกีฬา  (N = 24,  6.59%),  ฟังเพลง/ ดูหนงั / เล่นดนตรี  (N = 24,  6.59%),  
เรียนใหจ้บ  (N = 24,  6.59%),  วาดภาพ / เขียนรูป  (N = 10,  2.75 %),  ทศันศึกษา / ท่องเท่ียวใน
เมืองไทย  (N = 7,  1.92 %)  และท างานพิเศษ  (N = 2,  0.55 %)  
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ตาราง 8  แสดงจ านวนและร้อยละของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 3 โรงเรียนปายวทิยาคาร  
              จ  าแนกตามส่ิงท่ีชอบ  (N=364) 
 
อนัดับ
ที่ 

ส่ิงทีช่อบ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

สันทนาการ / กีฬา 
คอมพิวเตอร์ / โทรศพัท ์/ อินเตอร์เนต 
อยูก่บัเพื่อน / ท างานเป็นกลุ่ม 
ดูหนงั / ฟังเพลง / อ่านหนงัสือ 
เขา้ป่าล่าสัตว ์/ ชมธรรมชาติ / ตกปลา / ชนไก่ 
ทศันศึกษา / เขา้ค่ายพกัแรม 
ส่ิงท่ีท าแลว้สบายใจ 
อ่านหนงัสือ 
อยูเ่ฉย ๆ ท่ีบา้น 

71 
64 
51 
44 
37 
34 
30 
26 
7 

19.51 
17.58 
14.01 
12.09 
10.16 
9.34 
8.24 
7.14 
1.92 

  จากตาราง 8  พบวา่  ส่ิงท่ีนกัเรียนนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 โรงเรียนปายวทิยา
คาร ชอบมีหลายประการจดัจ าแนกไดเ้ป็น 9  ประเภท  ดงัน้ี สันทนาการ/กีฬา (N = 71,  19.51 %),  
คอมพิวเตอร์/โทรศพัท/์อินเตอร์เนต(N = 64,  17.58 %),  อยูก่บัเพื่อน/ท างานเป็นกลุ่ม (N = 51,  
14.01 %),  ดูหนงั/ฟังเพลง/อ่านหนงัสือ(N = 44,  12.09 %),  เขา้ป่าล่าสัตว/์ชมธรรมชาติ/ตกปลา/ชน
ไก่ (N = 37,  10.16 %),  ทศันศึกษา/ เขา้ค่ายพกัแรม (N = 34,  9.34 %),  ส่ิงท่ีท าแลว้สบายใจ  (N = 
30,  8.24 %),  อ่านหนงัสือ (N = 26,  7.14 %)  และ  อยูเ่ฉย ๆ ท่ีบา้น (N = 7, 1.92 %) 
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ตาราง 9   แสดงจ านวนและร้อยละความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 3 โรงเรียน 
                ปายวทิยาคาร  จ าแนกตามการท ากิจกรรม (N=364) 
 

ลกัษณะกจิกรรม กจิกรรมการเรียนรู้ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

กิจกรรมท่ีเคยท า 1. อ่านหนงัสือ 
2. พูดหนา้ชั้นเรียน 
3. ฝึกปฏิบติักิจกรรม 
4. การแสดงละคร 
5. ดู VDO 
6. ส ารวจชุมชน 
7. ทศันศึกษา 
8. คน้ควา้ดว้ยตนเอง 
9. ท าโครงงาน 
10. อ่ืน ๆ 

75 
68 
63 
53 
36 
28 
16 
12 
7 
6 

20.60 
18.68 
17.31 
14.56 
9.89 
7.69 
4.40 
3.30 
1.92 
1.65 

กิจกรรมท่ีชอบท า 1. ทศันศึกษา 
2. ฝึกปฏิบติักิจกรรม 
3. ส ารวจชุมชน 
4. คน้ควา้ดว้ยตนเอง 
5. อ่านหนงัสือ 
6. ดู VDO 
7. การแสดงละคร 
8. ท าโครงงาน 
9. พูดหนา้ชั้นเรียน 
10. อ่ืน ๆ 

69 
61 
53 
42 
35 
32 
29 
20 
17 
6 

18.96 
16.76 
14.56 
11.54 
9.62 
8.79 
7.97 
5.49 
4.67 
1.65 
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ตาราง 9  (ต่อ) 

 

ลกัษณะกจิกรรม กจิกรรมการเรียนรู้ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

กิจกรรมท่ีอยากท า 1. ฝึกปฏิบติักิจกรรม 
2. การคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
3. ทศันศึกษา 
4. ส ารวจชุมชน 
5. การแสดงละคร 
6. อ่านหนงัสือ 
7. ท าโครงงาน 
8. ดู VDO 
9. พูดหนา้ชั้นเรียน 
10. อ่ืน ๆ 

74 
63 
59 
45 
36 
28 
24 
18 
14 
3 

20.33 
17.31 
16.21 
12.36 
9.89 
7.69 
6.59 
4.95 
3.85 
0.82 

Dddddddจากตาราง 9   ผลการวเิคราะห์การท ากิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 โรงเรียนปายวทิยาคาร ใน 10 ดา้น ไดแ้ก่  อ่านหนงัสือ  คน้ควา้ดว้ยตนเอง  ดู  
V.D.O.  ฝึกปฏิบติักิจกรรม    ส ารวจชุมชน  ทศันศึกษา  พูดหนา้ห้องเรียน  แสดงละคร  ท า
โครงงาน  และอ่ืน ๆ โดยจ าแนกตามการท ากิจกรรม  3  ดา้น  ไดแ้ก่  กิจกรรมท่ีเคยท า  กิจกรรมท่ี
ชอบท า  และกิจกรรมท่ีอยากท า  พบวา่ 
  กิจกรรมท่ีเคยท ามากท่ีสุดคือ  อ่านหนงัสือ (N = 75,  20.60 %)  รองลงมา  คือ  พูดหนา้ชั้น
เรียน (N = 68,  18.68 %)  และฝึกปฏิบติักิจกรรม (N = 63,  17.31 %)   
  กิจกรรมท่ีชอบท ามากท่ีสุดคือ  ทศันศึกษา (N = 69,  18.96 %)  รองลงมา  คือ  ฝึกปฏิบติั
กิจกรรม (N = 61,  16.76 %)  และส ารวจชุมชน (N = 53,  14.56 %)   
  กิจกรรมท่ีอยากท ามากท่ีสุดคือ  ฝึกปฏิบติักิจกรรม (N = 74,  20.33 %)  รองลงมา  คือ  การ
คน้ควา้ดว้ยตนเอง (N = 63,  17.31 %)  และทศันศึกษา (N = 59,  16.21 %)   
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ตาราง 10  แสดงจ านวนและร้อยละของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 3 โรงเรียนปายวทิยาคาร  
                 จ  าแนกตามงานอดิเรก  (N=364) 
 
อนัดับ
ที่ 

งานอดิเรก จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

ดูโทรทศัน์ / วดีีทศัน์ / ดูหนงั / ฟังเพลง / ร้องเพลง 
เล่นเกมคอมพิวเตอร์ / ท่องอินเตอร์เนต 
ออกก าลงักาย / เล่นกีฬา 
อ่านหนงัสือนวนิยาย / หนงัสือการ์ตูน 
เขา้ป่าล่าสัตว ์/ ชมธรรมชาติ / ตกปลา / ชนไก่ 
ปลูกตน้ไม ้/ เล้ียงสัตว ์
วาดรูป 
บนัทึกบทกลอน / จดเน้ือเพลง 
อ่านหนงัสือ 
ไปเท่ียว 

72 
70 
64 
51 
34 
26 
17 
13 
10 
7 

19.78 
19.23 
17.58 
14.01 
9.34 
7.14 
4.67 
3.57 
2.75 
1.92 

 
  จากตาราง 10  พบวา่  งานอดิเรกท่ีนกัเรียนนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 โรงเรียน
ปายวทิยาคาร เลือกท า ไดแ้ก่  ดูโทรทศัน์/วดีีทศัน์/ดูหนงั/ฟังเพลง/ร้องเพลง,  เล่นเกมคอมพิวเตอร์/
ท่องอินเตอร์เนต,  ออกก าลงักาย/เล่นกีฬา,  อ่านหนงัสือนวนิยาย/หนงัสือการ์ตูน,  เขา้ป่าล่าสัตว/์ชม
ธรรมชาติ/ตกปลา/ชนไก่,  วาดรูป,  บนัทึกบทกลอน/จดเน้ือเพลง, อ่านหนงัสือ  และไปเท่ียว  โดยท่ี
งานอดิเรกท่ีนกัเรียนโรงเรียนหว้ยแกว้วทิยาเลือกท ามากท่ีสุดคือ ดูโทรทศัน์/วดีีทศัน์/ดูหนงั/ฟัง
เพลง/ร้องเพลง  (N = 72, 19.78 %)  รองลงมาคือ  เล่นเกมคอมพิวเตอร์/ท่องอินเตอร์เนต (N = 70, 
19.23 %)  และออกก าลงักาย/เล่นกีฬา (N = 64, 17.58 %) ตามล าดบั 
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ตาราง 11  แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 – 3 โรงเรียน 
                 ปายวทิยาคาร  จ าแนกตามล าดบัรายวชิาท่ีนกัเรียนชอบ  (N=364) 
 
ล าดับที ่ วชิาทีนั่กเรียนชอบเรียน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

วชิาวทิยาศาสตร์ 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
วชิาสุขศึกษา และพลศึกษา 
วชิาคณิตศาสตร์ 
วชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วชิาภาษาไทย 
วชิาศิลปะ (ทศันศิลป์  ดนตรี นาฏศิลป์) 
วชิาสังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม 
วชิาภาษาองักฤษ 
กิจกรรมแนะแนว 
วชิาอ่ืน ๆ 

59 
57 
55 
35 
34 
28 
24 
23 
19 
17 
13 

16.21 
15.66 
15.11 
9.62 
9.34 
7.69 
6.59 
6.32 
5.22 
4.67 
3.57 

 
  จากตาราง 11  พบวา่  วชิาท่ีนกัเรียนนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 โรงเรียนปาย
วทิยาคาร ชอบเรียนมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก  คือ  วชิาวทิยาศาสตร์  (N = 59, 16.21 %)  รองลงมาคือ 
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี (N = 57, 15.66%)  และวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (N = 55, 15.11%) 
ตามล าดบั 
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ตาราง 12  แสดงจ านวนและร้อยละของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 – 3 โรงเรียนปายวทิยาคาร  
         จ  าแนกตามเน้ือหาสาระในการเรียนตามกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีนกัเรียน 
         สามารถน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้(N=364) 

 
ที่ งานอดิเรก จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

วนิยั  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และสัญญาณต่าง ๆ 
กฎ  ค าปฏิญาณ  และ คติพจน์ของลูกเสือ 
การบ าเพญ็ประโยชน์ 
การปฐมพยาบาล 
เง่ือนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ / การผกูแน่น 
การผจญภยั และความปลอดภยั 
การปรุงอาหาร 
แผนท่ี / เขม็ทิศ 
การจดัการค่ายพกัแรม 
ความเขา้ใจเร่ืองราวของกิจการลูกเสือ 

118 
81 
61 
34 
20 
17 
13 
10 
7 
3 

32.42 
22.25 
16.76 
9.34 
5.49 
4.67 
3.57 
2.75 
1.92 
0.82 

Dddddddจากตาราง 12  พบวา่  เน้ือหาสาระในการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีนกัเรียน
สามารถน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ตามความคิดเห็นของนกัเรียนนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1 - 3 โรงเรียนปายวทิยาคาร  ไดแ้ก่วนิยั  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และสัญญาณต่าง ๆ,  กฎ  ค า
ปฏิญาณ  และคติพจน์ของลูกเสือ,การบ าเพญ็ประโยชน์,  การปฐมพยาบาล,  เง่ือนลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ / การผกูแน่น,  การผจญภยั และความปลอดภยั,  การปรุงอาหาร,  แผนท่ี / เขม็ทิศ,  การจดัการ
ค่ายพกัแรม  และความเขา้ใจเร่ืองราวของกิจการลูกเสือ  โดยท่ีเน้ือหาสาระในการเรียนกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีนกัเรียนสามารถน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้มากท่ีสุดคือ วนิยั  ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  และสัญญาณต่าง ๆ  (N = 118, 32.42%)  รองลงมาคือ กฎ  ค าปฏิญาณ  และ คติ
พจน์ของลูกเสือ (N = 81, 22.25 %)  และการบ าเพญ็ประโยชน์  (N = 61 , 16.76 %)   
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ตาราง 13  แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 – 3           
                 โรงเรียนปายวทิยาคาร  จ าแนกตามส่ิงท่ีนกัเรียนชอบในการเรียนวชิาลูกเสือสามญัรุ่น 
                 ใหญ่ (N=364) 
 

ที่ ส่ิงทีนั่กเรียนชอบในการเรียนวชิาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

ระบบหมู่ 
การบ าเพญ็ประโยชน์ 
การเขา้ค่ายพกัแรม 
กิจกรรมการผจญภยั 
การเขา้เรียนตามฐาน 
การสวนสนามของลูกเสือ 
เกมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
พิธีเปิด – ปิด การประชุมกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
บทบาทของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
พิธีการเขา้เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

88 
81 
67 
44 
30 
20 
10 
10 
7 
7 

24.18 
22.25 
18.41 
12.09 
8.24 
5.49 
2.75 
2.75 
1.92 
1.92 

 
Dddddddจากตาราง 13  พบวา่  ส่ิงท่ีนกัเรียนชอบในการเรียนวชิาลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ตาม     
ความคิดเห็นของนกัเรียนนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 โรงเรียนปายวทิยาคาร ไดแ้ก่  
ระบบหมู่,  การบ าเพญ็ประโยชน์,  การเขา้ค่ายพกัแรม,  กิจกรรมการผจญภยั,  การเขา้เรียนตามฐาน,  
การสวนสนามของลูกเสือเกมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่,  พิธีเปิด – ปิด การประชุมกองลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่,  บทบาทของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ และพิธีการเขา้เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ โดยส่ิงท่ี
นกัเรียนโรงเรียนหว้ยแกว้วทิยาชอบในการเรียนวชิาลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มากท่ีสุดคือ ระบบหมู่ (N 
= 88, 24.18 %) รองลงมาคือ  การบ าเพญ็ประโยชน์  (N = 81, 22.25 %)  และการเขา้ค่ายพกัแรม (N 
= 67, 18.41 %)   
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ตาราง 14  แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 3 โรงเรียน  
                 ปายวทิยาคาร  จ าแนกตามการจดัล าดบัเทคนิคการสอนท่ีผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
                 ใช ้ (N=364) 
 

ที่ เทคนิคการสอนที่ผู้ก ากบัลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใช้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

การบรรยาย 
การสาธิต 
การลงมือปฏิบติั 
การท างานกลุ่ม 
การใหน้กัเรียนคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
การใหท้ าแบบฝึกหดั 
การใหเ้พื่อนช่วยสอน 
อ่ืน ๆ  

45 
68 
47 
58 
49 
33 
50 
14 

12.36 
18.68 
12.91 
15.93 
13.46 
9.07 

13.74 
3.85 

 
Dddddddจากตาราง 14  พบวา่  การจดัล าดบัเทคนิคการสอนท่ีผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใช ้ตาม
ความคิดเห็นของนกัเรียนนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 โรงเรียนปายวทิยาคาร จากมากไป
หานอ้ย  ดงัน้ี  การสาธิต  (N = 68, 18.68%),  การท างานกลุ่ม  (N = 58, 15.93%),  การใหเ้พื่อนช่วย
สอน (N = 50, 13.74%),  การใหน้กัเรียนคน้ควา้ดว้ยตนเอง (N = 49, 13.46%),   การลงมือปฏิบติั    
(N = 47, 12.91%),  การบรรยาย (N = 45, 12.36%),   การใหท้ าแบบฝึกหดั  (N = 33, 9.07%), และ
อ่ืน ๆ (N = 14, 3.85%)       
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ตาราง 15  แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 3 โรงเรียน  
                 วทิยาคาร  จ  าแนกตามการจดักิจกรรมท่ีนกัเรียนอยากใหผู้ก้  ากบัลูกเสือสามญั 
                 รุ่นใหญ่จดั  (N=364) 
 

ที่ กจิกรรมทีอ่ยากให้ผู้ก ากบัลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จัด จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 
2 
3 
4 
5 

การอธิบายพร้อมกบัสาธิตขั้นตอนการท าใหช้ดัเจน  
การเขม้งวดกวดขนัเก่ียวกบัระเบียบวนิยัของลูกเสือ 
การพาไปศึกษานอกสถานท่ี 
การจดักิจกรรมรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีทา้ทายมากข้ึน 
การน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้หเ้หมาะสม  

81 
71 
64 
88 
60 

22.25 
19.51 
17.58 
24.18 
16.48 

Dddddddจากตาราง 15  พบวา่  กิจกรรมท่ีนกัเรียนนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 โรงเรียน
ปายวทิยาคาร อยากใหผู้ก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จดั  ไดแ้ก่  การอธิบายพร้อมกบัสาธิตขั้นตอน
การท าใหช้ดัเจน  การเขม้งวดกวดขนัเก่ียวกบัระเบียบวนิยัของลูกเสือ  การพาไปศึกษานอกสถานท่ี  
การจดักิจกรรมรูปแบบใหม่ ๆ ท่ี   ทา้ทายมากข้ึน  และการน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้ห้
เหมาะสม โดยกิจกรรมท่ีนกัเรียนโรงเรียนหว้ยแกว้วทิยาอยากใหผู้ก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จดั
มากท่ีสุด  คือ การจดักิจกรรมรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีทา้ทายมากข้ึน  (N = 88, 24.18 %)  รองลงมาคือ  
การอธิบายพร้อมกบัสาธิตขั้นตอนการท าใหช้ดัเจน  (N = 81, 22.25 %)  และการเขม้งวดกวดขนั
เก่ียวกบัระเบียบวนิยัของลูกเสือ (N = 71, 19.51%) 
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ตาราง 16  แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 3 โรงเรียน  
                 ปายวทิยาคาร  จ าแนกตามเร่ืองท่ีลูกเสืออยากใหผู้ก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่สอน   
                 ในการท ากิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ (N=364) 
 

ที่ เร่ือง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

การผจญภยั 
การสวนสนาม 
การผกูแน่น 
ระเบียบแถวและสัญญาณต่างๆ  
การสวนสนาม 
เง่ือนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
แผนท่ี – เขม็ทิศ 
ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
การปฐมพยาบาล 
ลูกเสือโลก 
การชุมนุมรอบกองไฟ 
การอนุรักษธ์รรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม 
การอยูค่่ายพกัแรม 
การปรุงอาหาร-วชิาชาวป่า 
การเดินทางไกล 
บทบาทของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
เคร่ืองหมายวชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

40 
13 
30 
10 
10 
27 
24 
20 
10 
8 

27 
24 
34 
34 
27 
13 
13 

10.99 
3.57 
8.24 
2.75 
2.75 
7.42 
6.59 
5.49 
2.75 
2.20 
7.42 
6.59 
9.34 
9.34 
7.42 
3.57 
3.57 

Ddddddd 
 จากตาราง 16  พบวา่  เร่ืองท่ีนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 โรงเรียนปายวทิยาคาร 
อยากใหผู้ก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่สอนในการท ากิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  มากท่ีสุด  คือ  
การผจญภยั (N = 40, 10.99 %)  รองลงมาคือ การอยูค่่ายพกัแรม, การปรุงอาหารวชิาชาวป่า  (N = 
34, 9.34 %)  และการผกูแน่น (N = 30, 8.24%)  
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ตาราง 17  แสดงจ านวนและร้อยละของความคิดเห็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 - 3 โรงเรียน  
                 ปายวทิยาคาร  จ  าแนกตามวธีิการท่ีลูกเสืออยากใหผู้ก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่สอน   
                 (N=364) 
 

ที่ เร่ือง จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

การอธิบายสนุกท าใหเ้กิดความเขา้ใจชดัเจน  
การลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง 
สนุกสนาน  มีเกม  มีสาระ  และมีส่ือครบถว้น 
เบด็เสร็จในแต่ละกิจกรรม /ไม่มีการบา้น 
จดักิจกรรมตามความตอ้งการของเด็ก 
เขม้งวด  กวดขนั 
พาไปศึกษานอกสถานท่ี 
กิจกรรมไม่ซ ้ า ทา้ทายและมีความแปลกใหม่ 
การใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
แบบเดิม ๆ 

34 
51 
41 
47 
37 
31 
27 
64 
24 
8 

9.34 
14.01 
11.26 
12.91 
10.16 
8.52 
7.42 

17.58 
6.59 
2.20 

 
Dddddddจากตาราง 17  พบวา่ วธีิการท่ีนกัเรียนนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 โรงเรียนปาย
วทิยาคาร อยากใหผู้ก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่สอน มี 10  วธีิการ  ไดแ้ก่  การอธิบายสนุกท าใหเ้กิด
ความเขา้ใจชดัเจน  การลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง  สนุกสนาน  มีเกม  มีสาระ  และมีส่ือ
ครบถว้น  เบด็เสร็จในแต่ละกิจกรรม /ไม่มีการบา้น  จดักิจกรรมตามความตอ้งการของเด็ก  เขม้งวด  
กวดขนั  พาไปศึกษานอกสถานท่ี   กิจกรรมไม่ซ ้ า  ทา้ทายและมีความแปลกใหม่  การใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีทนัสมยั  และวธีิการแบบเดิม ๆ  เม่ือวเิคราะห์เป็นรายการพบวา่วธีิการท่ีนกัเรียนอยากใหผู้ก้  ากบั
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่สอนมากท่ีสุด  คือ  กิจกรรมไม่ซ ้ าและมีความแปลกใหม่  (N = 64, 17.58 %)  
รองลงมาคือ การลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  (N = 51, 14.01 %)  และเบด็เสร็จในแต่ละกิจกรรม /ไม่มี
การบา้น  (N = 47, 12.91 %) ตามล าดบั 
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ตอนที ่2  การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นทีสู่ง 
(GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน  ประกอบดว้ย  2  ส่วน ดงัน้ี 

dddddddส่วนที ่1 การสร้างรูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นทีสู่ง 
(GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

dddddddddผลการสร้างรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบดว้ย  หลกัการแนวคิด  วตัถุประสงค ์ กระบวนการและ     
ผลท่ีคาดวา่ผูเ้รียนจะไดรั้บ  ดงัตาราง 18  

ตาราง 18  แสดงการสร้างรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

หลกัแนวคิด/วตัถุประสงค์ กระบวนการ ผลทีค่าดว่าผู้เรียนจะได้รับ 

G = Gather  การรบรวม 
หมายถึง การรวบรวมเน้ือหา 
สาระ ขอ้มูล จากแหล่งต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัความรู้และทกัษะ
กระบวนการลูกเสืออยา่งเป็น
ระบบ และเป็นมาตรฐานโดย
การใชร้ะบบสารสนเทศ 

      หลงัจากพิธีเปิดประชุมกอง
ซ่ึงเป็นพิธีการของลูกเสือตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ แลว้ ผูก้  ากบัแจง้
จุดประสงคใ์นการเรียนรู้
เพื่อใหผู้เ้รียนรู้ถึงวธีิการเรียนรู้
ในแต่ละกิจกรรม  ซ่ึงการเปิด
กองแต่ละคร้ังอาจจะมีกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
แตกต่างกนั ซ่ึงแต่ละคร้ัง         
ผูก้  ากบัลูกเสืออาจจะ
มอบหมายใหลู้กเสือสามญัรุ่น
ใหญ่เตรียมมาล่วงหนา้ หรือ
แจง้ใหลู้กเสือทราบวา่จะตอ้งมี
การเรียนรู้แบบเป็นฐาน ฐาน
อะไรบา้ง เป็นตน้ 

1.  ผูเ้รียนไดมี้ทราบวธีิการ
เรียนรู้ของตนเองในการเรียนรู้
กิจกรรมต่าง ๆ  
2.  ผูเ้รียนไดส้ ารวจวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นการเรียนรู้ 
3.  ผูเ้รียนไดมี้การเตรียมการให้
พร้อมในการท ากิจกรรม 
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ตาราง 18  (ต่อ) 
หลกัแนวคิด/วตัถุประสงค์ กระบวนการ ผลทีค่าดว่าผู้เรียนจะได้รับ 

O = Opinion  ทศันคติ 
หมายถึง ความเช่ือ ค่านิยม หรือ
ความพร้อมทางจิตใจท่ีมีต่อส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงท่ีอาจแสดงออกมาได้
ทั้งค  าพูดและการกระท า 
 

ผูก้  ากบัลูกเสือไดใ้หข้อ้เสนอ 
แนะเก่ียวกบัการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือท่ีมี
ความแตกต่างชาติพนัธ์ุ  มี
ความเช่ือ ค่านิยม ธรรมเนียม
ปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเม่ือ
หากลูกเสือไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ไดเ้รียน
ร่วมกนั ท ากิจกรรมร่วมกนั จึง
ตอ้งเกิดการยอมรับซ่ึง
แตกต่างในความเช่ือ ค่านิยม 
ท่ีต่างจากชาติพนัธ์ุของตน   

1.  ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกฝนให้
เป็นคนวฒันธรรมท่ีดี   
2.  ผูเ้รียนไดรั้บการปลูกฝังให้
รู้จกัเคารพสิทธิผูอ่ื้น 
3.  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้บทบาทของ
การปฏิบติัตนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
4.  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้บนพื้นฐาน
ของความแตกต่างทาง
วฒันธรรมของแต่ละคน 

P = Process  กระบวนการ 
หมายถึง ขั้นตอนการท า
กิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้จน
ส าเร็จ มีองคป์ระกอบยอ่ย 4 
องคป์ระกอบ คือ 
1) การวางแผน (Planing : P) 
2) การลงมือปฏิบติั (Doing : D) 
3) การควบคุม (Controling : C) 
4) การปรับปรุง (Action : A) 
 

กระบวนการเรียนการสอน
ประกอบดว้ย 
1.  การวางแผน  เป็นการ
วางแผนก าหนดแนวทางการ
จดักิจกรรมท่ีเป็นไป
ตามล าดบัขั้นตอนเพื่อน าไปสู่
เป้าหมายของการเรียนรู้ 
2.  การลงมือปฏิบัติ เป็น
ขั้นตอนของการจดักิจกรรม
ใหก้บัลูกเสือในดา้นเน้ือหา 
วชิาตามหลกัสูตรโดยบูรณา
การกบัวฒันธรรมของชาติ
พนัธ์ุต่างๆ มาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน
ดว้ยความสอดคลอ้งกบับริบท
ของสถานศึกษาเขตพื้นท่ีสูง  

1.  ผูเ้รียนสามารถประมวล
ความรู้  ความเขา้ใจ  เพื่อเตรียม
ความพร้อมกบัส่ิงท่ีก าลงัเผชิญ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.  ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนแกปั้ญหาร่วมกนั  
โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั 
3.  ผูเ้รียนมีโอกาสสร้างองค์
ความรู้  จากการแสดงความรู้  
ความสามารถ  และสร้าง
ผลงานกลุ่มของตนใหเ้ป็นท่ี
รับรู้และไดรั้บการยอมรับของ
คนอ่ืน 
4.  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วฒันธรรม
ต่างชาติพนัธ์ุท่ีหลากหลาย ท่ี
เป็นองคค์วามรู้ใหม่ 
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ตาราง 18  (ต่อ) 
หลกัแนวคิด/วตัถุประสงค์ กระบวนการ ผลทีค่าดว่าผู้เรียนจะได้รับ 

 เช่น สอดแทรกในเร่ืองของ
เกม เพลง เร่ืองสั้น เป็นตน้ 
3.  การควบคุม  เป็นการ
วเิคราะห์ถึงความเส่ียงในดา้น
ต่างๆ เช่น ดา้นเน้ือหา
หลกัสูตร ดา้นกิจกรรม ดา้น
การปรับตวัของลูกเสือ ดา้น
การแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค ์ดา้นการเรียนรู้
ร่วมกนั เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ี
จ าเป็นตอ้งมีตวัควบคุมความ
เส่ียงกบัโอกาสท่ีจะเกิดปัญหา
แบบน้ี ทั้งน้ีเพื่อไม่ใหเ้กิด
อุปสรรคในการเรียนรู้ร่วมกนั
ของลูกเสือท่ีต่างชาติพนัธ์ุ 
4.  การปรับปรุง  เป็นการน า
ผลจากการจดักิจกรรมเร่ิม
ตั้งแต่การวางแผน การลงมือ
ปฏิบติั การควบคุม มาสู่การ
ปรับปรุง เพื่อพฒันาการจดั
กิจกรรมคร้ังต่อไปใหดี้ข้ึน 
เหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
       ในระหวา่งท่ีลูกเสือท า
กิจกรรมต่าง ๆ ผูก้  ากบัลูกเสือ
สอดแทรกคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคใ์นทุกคร้ังท่ีมีโอกาส 

5.  ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้
และขยายความรู้ความเขา้ใจ
ของตนใหก้วา้งข้ึน 
6.  ผูเ้รียนมีการแบ่งปันความรู้  
ยอมรับค าวพิากษว์จิารณ์  ซ่ึง
เป็นการความรู้ความเขา้ใจท่ี
คงทน   
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ตาราง 18  (ต่อ) 
หลกัแนวคิด/วตัถุประสงค์ กระบวนการ ผลทีค่าดว่าผู้เรียนจะได้รับ 

A = Adoption  การยอมรับ/
เห็นด้วย  
หมายถึง การตดัสินใจยอมรับ
ส่ิงหน่ึงส่ิงใดจากผูอ่ื้น หรือจาก
ท่ีอ่ืนท่ีอาจเป็นวตัถุ ส่ิงของ วิธี
คิด การกระท า วธีิการท างาน 
การใชชี้วติ (วถีิชีวิต) เป็นส่ิง
ใหม่ส าหรับตนเอง และมี
อิทธิพลท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียน 
แปลงข้ึนในตนเอง ทั้งทางตรง
และทางออ้ม อาจแสดงออกมา
ใหป้รากฏหรือแฝงในความรู้สึก
นึกคิด และพร้อมส าหรับการ
แสดงออกเม่ือมีโอกาส 

     เป็นขั้นตอนการแสดงออก
ของลูกเสือแต่ละคนถึงการให้
เกียรติคนอ่ืน ยอมรับในตวัเอง
ความสามารถของคนอ่ืน รวม
ไปถึงวธีิคิด การท างาน ของ
คนอ่ืน โดยเฉพาะลูกเสือ
ดว้ยกนัโดยผา่นกระบวนการ
ลูกเสือ ผา่นระบบผูน้ าผูต้ามท่ี
ดี  ท่ีผูก้  ากบัร่วมกบัลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ไดเ้สนอแนะใน
การจดักิจกรรม เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจ  หรือก าหนดเป็น
แนวทางในการปฏิบติัร่วมกนั  
รวมทั้งการน าไปใชใ้นวถีิชีวติ
ของตนเอง 

1.  ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทางดา้น
ทกัษะชีวติ 
2.  ผูเ้รียนไดรั้บการกระตุน้ให้
เกิดการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ 
3.  ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมใน   
การสรุปและก าหนดแนวทาง 
การปฏิบติักิจกรรม 
4.  ผูเ้รียนสามารถน าความรู้
ความเขา้ใจไปใชใ้นชีวติ 
ประจ าวนัได ้

I = Idol  อุดมคติ  
หมายถึง จินตนาการท่ีถือวา่เป็น
มาตรฐานแห่งความดี ความงาม 
และความจริงทางใดทางหน่ึงท่ี
มนุษยถื์อเป็นเป้าหมายแห่งชีวิต
ตน 

 

     เป็นขั้นตอนท่ีแสดงออกถึง
ความเป็นตวัตนของลูกเสือ 
การเขา้ถึงบริบทความแตกต่าง
ทางชาติพนัธ์ุ สามารถ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัได้
อยา่งมีความสุข แสดงออกถึง
การใหเ้กียรติผูอ่ื้น สะทอ้นถึง
การยดึมัน่ในค าปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือเป็นอยา่งดี ก่อน
พิธีปิดประชุมกอง 

1.  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ลูกเสือมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนรู้ร่วมกนัท่ีมีความ
แตกต่างทางชาติพนัธ์ุ 
3.  ลูกเสือไดมี้แสดงออกถึง
ความดีงามในจิตใจต่อผูอ่ื้น 
4.  ลูกเสือมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นต่อการท ากิจกรรมต่างๆ
รวมทั้งเสนอความเห็นในการ
ท ากิจกรรมคร้ังต่อไปได ้
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กกกกกกกจากตาราง 18 พบวา่  การสร้างรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ประกอบดว้ย  G = Gather  การรบรวม , O = Opinion  
ทศันคติ , P = Process  กระบวนการ ไดแ้ก่ P D C A , A = Adoption  การยอมรับ/เห็นดว้ย , I = Idol  
อุดมคติ  จุดประสงค์ของรูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  คือ  การจดักิจลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตามหลกัสูตรสถานศึกษา และ
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่บูรณาการความแตกต่างของทศันคติ วฒันธรรม วิถีชีวิตของคน
พื้นท่ีสูงหลอมรวม ผสมผสาน ลดความอคติ เกิดความเขา้ใจในเร่ืองชาติพนัธ์ุ ชนชาติ มีความรัก 
สามคัคี มีความยุติธรรม เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เกิดเป็นความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บการยอมรับ และสร้าง
อุดมคติท่ีดี สร้างส านึกท่ีดีต่อสังคมไทย และสังคมโลก 
 

dddddddส่วนที ่2  การตรวจสอบรูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่
สูง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

dddddddผลการตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ตามขอ้สรุปของผูเ้ช่ียวชาญอนัเป็นมติของท่ีประชุมสนทนากลุ่ม 
(Focus Group)  ดงัตาราง 20 
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ตาราง  19  แสดงผลการตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ตามขอ้สรุปของผูเ้ช่ียวชาญอนัเป็น 
                  มติของท่ีประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 

หลกัแนวคิด/วตัถุประสงค์ กระบวนการ ผลทีค่าดว่าผู้เรียนจะได้รับ 

G = Gather  การรบรวม 
หมายถึง การรวบรวมเน้ือหา สาระ ขอ้มูล จาก
แหล่งต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัความรู้และทกัษะ
กระบวนการลูกเสืออยา่งเป็นระบบ และเป็น
มาตรฐานโดยการใชร้ะบบสารสนเทศ 

         
        ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ รวบรวมเน้ือหาสาระ 
ขอ้มูล ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและใน
ทอ้งถ่ิน  รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ท่ีเก่ียวกบั
ความรู้และทกัษะกระบวนการดา้นลูกเสือ ทกัษะชีวติ 
จดักระท าใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่และหลกัสูตรสถานศึกษา บูรณาการกบัทอ้งถ่ินซ่ึง
เป็นพื้นท่ีสูง เพื่อเตรียมการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน เตรียมส่ือและอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งการวดั
ประเมินผลใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งและชดัเจน  

 
1.  ความพร้อมในการท ากิจกรรมการเรียนรู้จาก
ความรู้ความเขา้ใจ เน้ือสาระ และทกัษะกระบวนการ
ทางลูกเสือ ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
2.  ผูก้  ากบัลูกเสือสามารถกระตุน้เร้าให้ลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
ไดม้ากข้ึน  
3.  เห็นแนวทางในการสร้างองคค์วามรู้ใหเ้กิดกบั
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่อยา่งหลากหลาย  
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ตาราง  19  (ต่อ) 
หลกัแนวคิด/วตัถุประสงค์ กระบวนการ ผลทีค่าดว่าผู้เรียนจะได้รับ 

O = Opinion  ทศันคติ 
หมายถึง ความเช่ือ ค่านิยม หรือความพร้อมทาง
จิตใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีอาจแสดงออกมาได้
ทั้งค  าพูดและการกระท า 
 

       
การจดักิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือท่ีมีความแตกต่างชาติ
พนัธ์ุ  มีความเช่ือ ค่านิยม ธรรมเนียมปฏิบติัท่ีแตกต่าง
กนั ซ่ึงเม่ือหากลูกเสือได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและ
กนั ไดเ้รียนร่วมกนั ท ากิจกรรมร่วมกนั จึงตอ้งเกิดการ
ยอมรับซ่ึงแตกต่างในความเช่ือ ค่านิยม ท่ีต่างจากชาติ
พนัธ์ุของตน มาบูรณาการกับเน้ือหาสาระต่างๆ ใน
หลกัสูตรในรูปแบบของนิทานพื้นบา้น หรือนิทานชน
เผา่ เกม เพลง หรือวถีิชีวติในการท ากิจกรรมต่างๆ  

 
1.  เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรม ความเช่ือ 
ค่านิยม ของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ผา่นภาษา เกม เพลง 
และนิทานชนเผา่ 
2. เกิดค่านิยมใหม่ ลดความอคติ สร้างความสามคัคี มี
ความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน   
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ตาราง  19  (ต่อ) 
หลกัแนวคิด/วตัถุประสงค์ กระบวนการ ผลทีค่าดว่าผู้เรียนจะได้รับ 

P = Process  กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอน
การท ากิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส าเร็จ มี
องคป์ระกอบยอ่ย 4 องคป์ระกอบ คือ 
1) การวางแผน (Planing : P) 
2) การลงมือปฏิบติั (Doing : D) 
3) การควบคุม (Controling : C) 
4) การปรับปรุง (Action : A) 
 

 
กระบวนการเรียนการสอนประกอบดว้ย 
1.  การวางแผน  เป็นการวางแผนก าหนดแนวทางการ
จดักิจกรรมท่ีเป็นไปตามล าดบัขั้นตอนเพื่อน าไปสู่
เป้าหมายของการเรียนรู้ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของ
หลกัสูตรของสถานศึกษา หลกัสูตรลูกเสือ รวมไปถึง
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
2.  การลงมือปฏิบัติ เป็นขั้นตอนของการจดักิจกรรม
ใหก้บัลูกเสือในดา้นเน้ือหาวิชาตามหลกัสูตรโดย
บูรณาการกบัวฒันธรรมของชาติพนัธ์ุต่างๆ มาใชใ้น
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยความสอดคลอ้ง
กบับริบทของสถานศึกษาเขตพื้นท่ีสูงของจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน  เช่น สอดแทรกในเร่ืองของเกม เพลง 
และนิทานชนเผา่ เป็นตน้ 
 
 
 

 
1.  พิธีการทางดา้นลูกเสือ 
2.  การท ากิจกรรมของลูกเสือตามระเบียบวธีิการ
ทางดา้นลูกเสือ  เช่น ระบบหมู่ ระเบียบวนิยั   
ความสามคัคี  ความเป็นผูน้ า – ผูต้าม  ตรงต่อเวลา  
การปฏิบติัตนตามคติพจน์  กฎ  และค าปฏิญาณของ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
3.  การน าเสนอผลงานของลูกเสือแต่ละหมู่ 
4.  ประเมินผลการท างานของลูกเสือในภาพรวม 
5.  น าผลการประเมินไปปรับปรุง แกไ้ขและพฒันา
ดา้นการจดักิจกรรมในคร้ังต่อไป 
6.  ความภาคภูมิใจต่อการเป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
7.  คุณลกัษณะท่ีดีจากการปลูกฝังทางดา้นจิตใจ และ
พฒันาการทางกาย  ทางสติปัญญา  ทางสัมพนัธภาพ
ระหวา่งบุคคล  สังคม และชุมชน  ทางจิตใจและ
ศีลธรรม มีค่านิยมและเจตคติ  และมีความรับผดิชอบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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3.  การควบคุม  เป็นการวเิคราะห์ถึงความเส่ียงในดา้น
ต่างๆ เช่น ดา้นเน้ือหาหลกัสูตร ดา้นกิจกรรม ดา้นการ
ปรับตวัของลูกเสือ ดา้นการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค ์ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนั เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ี
จ  าเป็นตอ้งมีตวัควบคุมความเส่ียงกบัโอกาสท่ีจะเกิด
ปัญหาแบบน้ี ทั้งน้ีเพื่อไม่ใหเ้กิดอุปสรรคในการเรียนรู้
ร่วมกนัของลูกเสือท่ีต่างชาติพนัธ์ุ 
4.  การปรับปรุง  เป็นการน าผลจากการจดักิจกรรมเร่ิม
ตั้งแต่การวางแผน การลงมือปฏิบติั การควบคุม มาสู่
การปรับปรุง วดัและประเมินผลการจดักิจกรรมใน
ภาพรวม เพื่อพฒันาการจดักิจกรรมคร้ังต่อไปใหดี้ข้ึน 
เหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
       ในระหวา่งท่ีลูกเสือท ากิจกรรมต่าง ๆ ผูก้  ากบั
ลูกเสือสอดแทรกคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นทุกคร้ัง
ท่ีมีโอกาส 
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ตาราง  19  (ต่อ) 
หลกัแนวคิด/วตัถุประสงค์ กระบวนการ ผลทีค่าดว่าผู้เรียนจะได้รับ 

A = Adoption  การยอมรับ/เห็นด้วย  
หมายถึง การตดัสินใจยอมรับส่ิงหน่ึงส่ิงใดจาก
ผูอ่ื้น หรือจากท่ีอ่ืนท่ีอาจเป็นวตัถุ ส่ิงของ วธีิคิด 
การกระท า วธีิการท างาน การใชชี้วติ (วถีิชีวติ) 
เป็นส่ิงใหม่ส าหรับตนเอง และมีอิทธิพลท่ีท าให้
เกิดการเปล่ียน 
แปลงข้ึนในตนเอง ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
อาจแสดงออกมาใหป้รากฏหรือแฝงใน
ความรู้สึกนึกคิด และพร้อมส าหรับการ
แสดงออกเม่ือมีโอกาส 

      
        เป็นผลท่ีเกิดจากการฝึกปฏิบติักิจกรรมดว้ยความ
มุ่งมัน่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร จนเกิด
ความรู้ความเขา้ใจ  มีความภาคภูมิใจต่อความส าเร็จท่ี
ไดรั้บจากความมีน ้าหน่ึงใจเดียวกนั โดยน าภูมิปัญญา
และวฒันธรรมของชาติพนัธ์ุมาบูรณาการจนเกิดการ
ยอมรับและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั
ได ้

 
1.  ระบบหมู่  การใหค้วามร่วมมือและความสามคัคี 
2.  การท ากิจกรรมของลูกเสือในดา้นระบบหมู่  
ระเบียบวนิยั  ความสามคัคี  ความเป็นผูน้ า – ผูต้าม  
ความเสียสละ  ความตรงต่อเวลา  และความส าเร็จ   
3.  เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานจนบรรลุ
วตัถุประสงค ์
4.  ประเมินผลการเรียนรู้ของลูกเสือในภาพรวม 
5.  การน าผลการประเมินไปปรับปรุง แกไ้ขและ
พฒันาดา้นการจดักิจกรรมในคร้ังต่อไป 

I = Idol  อุดมคติ  
หมายถึง จินตนาการท่ีถือว่าเป็นมาตรฐานแห่ง
ความดี ความงาม และความจริงทางใดทางหน่ึง
ท่ีมนุษยถื์อเป็นเป้าหมายแห่งชีวติตน 

 

      
 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ไดรั้บการปลูกฝังใหเ้ป็นคนดีของ
สังคม ทั้งกายวาจาใจ รักความสามคัคี มีความยติุธรรม 
น าประชาธิปไตย เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ ช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกคร้ัง
ท่ีมีโอกาส ยกยอ่งคนดีของสังคม มากกวา่คนเก่งท่ีเอา
เปรียบผูอ่ื้น 
  

 
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ มีส านึกถึงความเป็นคนดีของ
สังคมและประเทศชาติ สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ไดแ้มจ้ะต่างเช้ือชาติ ต่างวฒันธรรม ต่างภาษาและมี
วถีิชีวติท่ีแตกต่างกนั   
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dddddddจากตาราง 20  พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญไดส้รุปรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ดงัน้ี  คือ  หลกัการของรูปแบบ  ไดแ้ก่ G = การ
รวบรวม (Gather) คือการท่ีผูก้  ากบั ตระเตรียมเน้ือหาสาระ กิจกรรม เทคนิควธีิการสอนควบคู่ไปกบั 
O = ทศันคติ (Opinion) ทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยม วฒันธรรม และวถีิชีวติท่ีแตกต่างบูรณาการ
ผสมผสานกลมกลืนลงไปในเน้ือหาสาระ กิจกรรม และทกัษะกระบวนการเรียนรู้ของหลกัสูตร
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ผา่น P = กระบวนการ (Process) ท่ีมี 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planing)  
การฝึกปฏิบติั (Doing) การควบคุมหรือการวดัประเมินผล (Control) และการปรับปรุงแกไ้ข 
(Action) เพื่อน าไปสู่  A = การยอมรับ (Adoption) ยอมรับตนเอง ยอมรับผูอ่ื้น เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
พึ่งพาอาศยักนั จนสามารถอยูร่่วมกนัได ้ส่งผลใหเ้กิด I = อุดมคติ (Idol) พฤติกรรมอนัพึงประสงค ์
อนัเป็นเป้าหมายส าคญัของหลกัสูตร 

ddddddd 
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ตอนที ่3    การประเมินรูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง  
(GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
กกกกกกกผลการประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ปรากฏดงัตาราง 20 – 28 

ตาราง 20  แสดงค่าเฉล่ีย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ()  และระดบัความคิดเห็นของผูก้  ากบั 
                 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น   
                 ใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในภาพรวม  (N = 278) 
 
ที่ ด้าน    ระดับความคิดเห็น 
1 G : Gather (การรวบรวม) 4.32 0.32 เหมาะสมมาก 
2 O : Opinion (ทศันคติ)   4.27 0.27 เหมาะสมมาก 
3 P : Process (กระบวนการ) 4.20 0.35 เหมาะสมมาก 
4 A : Adoption(การยอมรับ) 4.18 0.35 เหมาะสมมาก 
5 I : Idol (อุดมคติ) 4.24 0.30 เหมาะสมมาก 

ภาพรวม 4.24 0.19 เหมาะสมมาก 

กกกกกกกจากตาราง 20  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใน
ภาพรวม  อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก ( = 4.24,   = 0.19)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ทุก
ดา้นอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  
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ตาราง 21  แสดงค่าเฉล่ีย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ()  และระดบัความคิดเห็นของผูก้  ากบั 
                 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั      
                 รุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ดา้น G : Gather (การ 
                 รวบรวม)  (N = 278) 
 
ที่ ด้านการรวบรวม   ระดับความคิดเห็น 
1 มีเอกสารใบความรู้ ใบกิจกรรม อยา่งพอเพียง

และเหมาะสม 
4.33 0.64 เหมาะสมมาก 

2 ใบความรู้ประกอบดว้ยเน้ือหา สาระท่ีชดัเจน มี
รูปภาพประกอบท่ีน่าสนใจ 

4.43 0.60 เหมาะสมมาก 

3 มีการรวบรวมวฒันธรรม ประเพณี ของคนพื้นท่ี
สูงมาประยกุตก์บัการจดัการเรียนการสอน 

4.34 0.58 เหมาะสมมาก 

4 ค าช้ีแจงในใบกิจกรรมมีความชดัเจน เป็น
ขั้นตอน ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น  

4.37 0.63 เหมาะสมมาก 

5 มีการใชแ้หล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย ทั้งในและ
นอกโรงเรียน 

4.32 0.62 เหมาะสมอยา่งยิง่ 

6 ส่งเสริมใหใ้ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น วดั 
พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้น 

4.23 0.65 เหมาะสมมาก 

7 ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุบน
พื้นท่ีสูง 

4.38 0.61 เหมาะสมมาก 

8 ไดว้เิคราะห์องคค์วามรู้ชนเผา่ เพื่อน ามาเป็น
สาระทอ้งถ่ินในหลกัสูตร 

4.27 0.60 เหมาะสมมาก 

9 ไดส้ร้างสัมพนัธภาพระหวา่งชาติพนัธ์ุบน
พื้นฐานของความแตกต่าง 

4.34 0.60 เหมาะสมมาก 

10 ช่วยเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของความ
สามคัคี การใชชี้วิต ของคนพื้นท่ีสูง 

4.27 0.63 เหมาะสมมาก 

ภาพรวม 4.32 0.22 เหมาะสมมาก 
  จากตาราง 21  พบวา่  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมี ความคิดเห็นต่อต่อ
รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  G 
: Gather (การรวบรวม)  ในภาพรวม  อยูใ่นระดบั เหมาะสมมาก ( = 4.32,   = 0.22)   



171 
 

กกกกกกกเม่ือพิจารณาเป็นรายการ  พบวา่รายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ  รายการท่ี 2  ใบความรู้
ประกอบดว้ยเน้ือหา สาระท่ีชดัเจน มีรูปภาพประกอบท่ีน่าสนใจ  อยูใ่นระดบั เหมาะสมอยา่งยิง่  
(= 4.43,   = 0.60)  รองลงมา  คือ  รายการท่ี 7  ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุบน
พื้นท่ีสูง  (= 4.38,   = 0.61)  รายการท่ี  4  ค าช้ีแจงในใบกิจกรรมมีความชดัเจน เป็นขั้นตอน ไม่
ยุง่ยากซบัซอ้น   (= 4.37,   = 0.63)  และรายการท่ี  9  ไดส้ร้างสัมพนัธภาพระหวา่งชาติพนัธ์ุบน
พื้นฐานของความแตกต่าง  อยูใ่นระดบั เหมาะสมมาก (= 4.34,   = 0.60)  ตามล าดบั 
 
 

ตาราง 22  แสดงค่าเฉล่ีย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ()  และระดบัความคิดเห็นของผูก้  ากบั 
                ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น 
                ใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ดา้น O : Opinion (ทศันคติ)   
                 (N = 278) 
 
ที่ ด้านทศันคติ   ระดับความคิดเห็น 
1 นกัเรียนมีความภาคภูมิใจท่ีไดส้วมเคร่ืองแบบ 

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
4.30 0.55 เหมาะสมมาก 

2 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มีความตระหนกัใน       
การปฏิบติัตนตามระเบียบวินยั 

4.43 0.59 เหมาะสมมาก 

3 เคร่ืองแบบลูกเสือสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บั
ตนเอง 

4.28 0.62 เหมาะสมมาก 

4 ผูก้  ากบัลูกเสือแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือเป็น
แบบอยา่งอยา่งสม ่าเสมอ 

4.38 0.59 ค่อนขา้งเหมาะสม 

5 ลูกเสือตอ้งมีความศรัทธาในตนเอง  4.28 0.60 ค่อนขา้งเหมาะสม 
6 ตระหนกัรู้และไม่ลบหลู่ความเช่ือและวฒันธรรม

ท่ีแตกต่างทางชนเผา่ 
4.23 0.65 ค่อนขา้งเหมาะสม 

7 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใหค้วามเคารพเช่ือฟังและ
ปฏิบติัตามค าสั่งอยา่งกระตือรือร้น  

4.38 0.61 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 22 (ต่อ) 
ที่ ด้านการทัศนคติ   ระดับความคิดเห็น 
8 ลูกเสือปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

อยา่งเคร่งครัด 
4.27 0.60 เหมาะสมมาก 

9 ลูกเสือเขา้ใจคติพจน์ของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 4.34 0.60 เหมาะสมมาก 
10 ลูกเสือมีความเช่ือมัน่วา่การลูกเสือจะช่วยพฒันา

ใหน้กัเรียนเป็นคนดีของสังคม 
4.27 0.63 เหมาะสมมาก 

ภาพรวม 4.32 0.22 เหมาะสมมาก 
กกกกกกก 

  จากตาราง 22  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีความคิดเห็น     ต่อ
รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน    
O : Opinion (ทศันคติ)  ในภาพรวม  อยูใ่นระดบั เหมาะสมมาก (= 4.32,   = 0.22)   
กกกกกกกเม่ือพิจารณาเป็นรายการ  พบวา่รายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ  รายการท่ี 2  ลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่มีความตระหนกัใน       การปฏิบติัตนตามระเบียบวนิยั  อยูใ่นระดบั เหมาะสมมาก  
(= 4.43,   = 0.59)  รองลงมา  คือ  รายการท่ี 4  ผูก้  ากบัลูกเสือแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือเป็น
แบบอยา่งอยา่งสม ่าเสมอ  อยูใ่นระดบั เหมาะสมมาก (= 4.38,   = 0.59)  และรายการท่ี  8  
ลูกเสือปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสืออยา่งเคร่งครัด  อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก            
(= 4.36,   = 0.67)  ตามล าดบั 

ตาราง 23  แสดงค่าเฉล่ีย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ()  และระดบัความคิดเห็นของผูก้  ากบั 
                 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น  
                 ใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ดา้น P : Process (กระบวนการ)  
                  (N = 278) 
ที่ ด้านกระบวนการ   ระดับความคิดเห็น 
1 ผูก้  ากบัลูกเสือแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ให้

ลูกเสือทราบวธีิการเรียนรู้ก่อนท ากิจกรรม 
4.21 0.60 เหมาะสมมาก 

2 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มีการเตรียมพร้อมท่ีจะ
ปฏิบติักิจกรรมตามท่ีผูก้  ากบัลูกเสือจดัให้ 

4.48 0.66 เหมาะสมมาก 
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ตาราง 23  (ต่อ) 
ที่ ด้านกระบวนการ   ระดับความคิดเห็น 
3 เม่ือทราบเง่ือนไข  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่

ช่วยกนัระดมความคิดในการปฏิบติักิจกรรม 
4.05 0.77 เหมาะสมมาก 

4 เม่ือทราบเง่ือนไข ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่
จะมีการแบ่งหนา้ท่ีกนัท ากิจกรรมตามศกัยภาพ 

4.21 0.74 เหมาะสมมาก 

5 ลูกเสือฯ มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ  4.12 0.70 เหมาะสมมาก 
6 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ไดรั้บความรู้ท่ีเกิดจากทกัษะ

กระบวนการลูกเสือในแต่ละกิจกรรม 
4.10 0.70 เหมาะสมมาก 

7 เม่ือเสร็จกิจกรรม  ลูกเสือฯไดต้รวจสอบ แกไ้ข
และปรับปรุงผลงานอยา่งสม ่าเสมอ 

4.22 0.75 เหมาะสมมาก 

8 ลูกเสือแต่ละหมู่มีความภาคภูมิใจในผลงานท่ีเกิด
จากการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนั 

4.38 0.66 เหมาะสมมาก 

9 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้
จากการน าเสนอผลงานจากการท ากิจกรรม 

4.02 0.78 เหมาะสมมาก 

10 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่สามารถอภิปรายสรุปเน้ือ 
หาเพื่อความเขา้ใจและก าหนดเป็นแนวทางปฏิบติัได ้

4.30 0.64 เหมาะสมมาก 

ภาพรวม 4.20 0.35 เหมาะสมมาก 

กกกกกกกจากตาราง 23  พบวา่  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
ดา้น P : Process (กระบวนการ)    ในภาพรวม  อยูใ่นระดบั เหมาะสมมาก (= 4.20,   = 0.35)   
กกกกกกกเม่ือพิจารณาเป็นรายการ  พบวา่  รายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ  รายการท่ี 2  ลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่มีการเตรียมพร้อมท่ีจะปฏิบติักิจกรรมตามท่ีผูก้  ากบัลูกเสือจดัให้ อยูใ่นระดบั 
เหมาะสมมาก  (= 4.48,   = 0.66)  รองลงมา  คือ รายการท่ี 8  ลูกเสือแต่ละหมู่มีความภาคภูมิใจ
ในผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนั อยูใ่นระดบัความเหมาะสมมาก (= 4.38,   = 0.66)   
และรายการท่ี 10  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่สามารถอภิปรายสรุปเน้ือหาเพื่อความเขา้ใจและก าหนดเป็น
แนวทางปฏิบติัได ้อยูใ่นระดบั เหมาะสมมาก (= 4.30,   = 0.64)  และรายการท่ี  7  เม่ือเสร็จ
กิจกรรม  ลูกเสือฯไดต้รวจสอบ แกไ้ขและปรับปรุงผลงานอยา่งสม ่าเสมอ  อยูใ่นระดบั เหมาะสม
มาก  (= 4.22,   = 0.75)  ตามล าดบั 
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ตาราง 24  แสดงค่าเฉล่ีย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ()  และระดบัความคิดเห็นของผูก้  ากบั 
                 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น 
                 ใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ดา้น A : Adoption(การยอมรับ)   
                  (N = 278) 
 
ที่ ด้านการยอมรับ   ระดับความคิดเห็น 
1 ลูกเสือตระหนกัถึงหนา้ท่ีของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 4.16 0.74  เหมาะสมมาก 
2 ยอบรับในความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนั 4.05 0.73 เหมาะสมมาก 
3 ยอมรับในความแตกต่างทางวฒันธรรมชนเผา่ 4.24 0.76 เหมาะสมมาก 
4 ยอมรับในความแตกต่างระหวา่งบุคคล 4.15 0.72  เหมาะสมมาก 
5 ยอมรับต่อความแตกต่างทางความเช่ือ 4.08 0.73 เหมาะสมมาก 
6 ยอมรับต่อความแตกต่างทางความคิด 4.17 0.71  เหมาะสมมาก 
7 ยอมรับในการท างานระบบหมู่ 4.19 0.61  เหมาะสมมาก 
8 ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ 4.47 0.66 เหมาะสมมาก 
9 ยอมรับความเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี 4.03 0.76  เหมาะสมมาก 

10 ยอมรับความสามารถของสมาชิกในหมู่ 4.25 0.73  เหมาะสมมาก 
ภาพรวม 4.18 0.35 เหมาะสมมาก 

กกกกกกจากตาราง 24  พบวา่  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
ดา้น A : Adoption(การยอมรับ)  ในภาพรวม  อยูใ่นระดบั เหมาะสมมาก (= 4.18,   = 0.35)   
กกกกกกกเม่ือพิจารณาเป็นรายการ  พบวา่รายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ  รายการท่ี 8  ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่  อยูใ่นระดบั เหมาะสมมาก  (= 4.47,   = 0.66)  รองลงมา  คือ  
รายการท่ี 10  ยอมรับความสามารถของสมาชิกในหมู่  อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก (= 4.25,   = 
0.73)  และรายการท่ี  3  ยอมรับในความแตกต่างทางวฒันธรรมชนเผา่  อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก 
(= 4.24,   = 0.76)  ตามล าดบั 
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ตาราง 25  แสดงค่าเฉล่ีย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ()  และระดบัความคิดเห็นของผูก้  ากบั 
                 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น 
                 ใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ดา้น I : Idol (อุดมคติ) 
     (N = 278) 
 
ที่ ด้านอุดมคต ิ   ระดับความคิดเห็น 
1 เห็นความส าคญัของการท ากิจกรรมของลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่ 
4.22 0.74 เหมาะสมมาก 

2 ลูกเสือไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีมีความสนุก  ต่ืนเตน้  
และทา้ทาย 

4.31 0.75 เหมาะสมมาก 

3 มีเพื่อนร่วมงานท่ีเป็นมิตร 4.13 0.69 เหมาะสมมาก 
4 ไดท้  ากิจกรรมท่ีสนุกสนาน เร้าใจ และทา้ทาย 4.34 0.75 เหมาะสมมาก 
5 ไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนและครู 4.22 0.75 เหมาะสมมาก 
6 ไดฝึ้กทกัษะการใชชี้วติกบับุคลท่ีมีสังคม

แตกต่าง 
4.24 0.70  เหมาะสมมาก 

7 กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มีความหลากหลาย
และตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของ
ลูกเสือ 

4.37 0.67 เหมาะสมมาก 

8 ไดเ้รียนรู้การใชชี้วิตกลางแจง้ 4.17 0.65  เหมาะสมมาก 
9 มีความภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ 4.27 0.64 เหมาะสมมาก 

10 ลูกเสือมีเจตคติท่ีดีต่อการลูกเสือและพร้อมจะให้
ความร่วมมือในการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่  

4.15 0.72 เหมาะสมมาก 

ภาพรวม 4.24 0.30 เหมาะสมมาก 

กกกกกกกจากตาราง 25  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีความคิดเห็นต่อ รูปแบบ
การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ดา้น I : 
Idol (อุดมคติ)อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก (= 4.24,   = 0.30)   
กกกกกกกเม่ือพิจารณาเป็นรายการ  พบวา่รายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ  รายการท่ี 7  กิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มีความหลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของลูกเสือ   
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อยูใ่นระดบั เหมาะสมมาก  (= 4.37,   = 0.67)  รองลงมา  คือ  รายการท่ี 4  ไดท้  ากิจกรรมท่ี
สนุกสนาน เร้าใจ และทา้ทาย  อยูใ่นระดบั เหมาะสมมาก (= 4.34,   = 0.75)  และรายการท่ี  2  
ลูกเสือไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีมีความสนุก  ต่ืนเตน้  และทา้ทาย อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  (= 4.31,     
 = 0.75)  และรายการท่ี 9  มีความภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ  อยูใ่นระดบั 
เหมาะสมมาก (= 4.27,   = 0.64)  ตามล าดบั 
 
    ผลการประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
GOPAI จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตามความคิดเห็นของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ปรากฏดงัตาราง 26 - 28 

ตาราง 26  แสดงค่าเฉล่ีย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ()  และระดบัความคิดเห็นของลูกเสือ 
                 สามญัรุ่นใหญ่ ชั้นปีท่ี 1 จงัหวดัแม่ฮ่องสอนต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น 
                 ใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ในภาพรวม  (N = 1,062) 
ที่ ด้าน   ระดับความคิดเห็น 
1 การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่    4.36 0.26 เหมาะสมมาก 
2 คุณภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่    
 

4.38 
 

0.27 
 

เหมาะสมมาก 
ภาพรวม 4.37 0.20 เหมาะสมมาก 

กกกกกกกจากตาราง 27  พบวา่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นปีท่ี 1 จงัหวดัแม่ฮ่องสอนต่อรูปแบบการ
จดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ในภาพรวม  
อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก ( = 4.37,   = 0.20)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ทุกดา้นอยูใ่น
ระดบัเหมาะสมมาก  

ตาราง 27  แสดงค่าเฉล่ีย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ()  และระดบัความคิดเห็นของลูกเสือ 
                 สามญัรุ่นใหญ่ ชั้นปีท่ี 1 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น 
                 ใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ดา้นการจดักิจกรรมลูกเสือ  
                 สามญัรุ่นใหญ่   (N = 1,062) 
 
ที่ รายการ   ระดับความคิดเห็น 
1  รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใน

โรงเรียนพื้นท่ีสูง 
4.49 0.56  

เหมาะสมมาก 
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2 วตัถุประสงคแ์ละวธีิการเรียนรู้แต่ละคร้ัง 4.41 0.63 เหมาะสมมาก 
3 พิธีเปิด – ปิด การประชุมกอง 4.42 0.56 เหมาะสมมาก 
4 กระบวนการเรียนรู้โดยใชร้ะบบหมู่ 4.80 0.49 เหมาะสมมาก 
5 กิจกรรมของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มีความ

หลากหลายทางภูมิปัญญาของชาติพนัธ์ุ  
บูรณาการกบัหลกัสูตรลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

4.04 0.94  
เหมาะสมมาก 

6 การปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

4.28 0.65  
เหมาะสมมาก 

7 ระเบียบการวดัและประเมินผลทุกกิจกรรม 4.44 0.57 เหมาะสมมาก 
8 การจดัใหมี้การทดสอบวชิาพิเศษและประดบั

เคร่ืองหมายวชิาพิเศษ 
4.31 0.61  

เหมาะสมมาก 
9 ความเขา้ใจในคติพจน์ของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่

และการน าไปใช ้
4.41 0.56  

เหมาะสมมาก 
10 ความเขา้ใจและการปฏิบติัตาม กฎ  และค า

ปฏิญาณลูกเสือ 
4.02 0.53  

เหมาะสมมาก 
 ภาพรวม 4.36 0.26 เหมาะสมมาก 

 
กกกกกกกจากตาราง 27  พบวา่  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ชั้นปีท่ี 1 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต่อรูปแบบการ
จดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI)  ดา้นการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่   อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก (= 4.36,   = 0.26)  
กกกกกกกเม่ือพิจารณาเป็นรายการ  พบวา่  รายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ รายการท่ี 4  
กระบวนการเรียนรู้โดยใชร้ะบบหมู่  อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก     ( = 4.80,   = 0.49)  รองลงมา
คือ  รายการท่ี 1  รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียน  อยูใ่นระดบัเหมาะสม
มาก  ( = 4.49,   = 0. 56)  และรายการท่ี 7 ระเบียบการวดัและประเมินผลทุกกิจกรรมอยูใ่น
ระดบัเหมาะสมมาก ( = 4.44,  = 0. 57)  ตามล าดบั 
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ตาราง 28  แสดงค่าเฉล่ีย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ()  และระดบัความคิดเห็นของลูกเสือ 
                 สามญัรุ่นใหญ่ชั้นปีท่ี 1 จงัหวดัแม่ฮ่องสอนต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น 
                  ใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI)  ดา้นคุณภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้  
                   (N = 1,062) 
 
ที่ ด้านการบริหารจัดการ   ระดบัความคดิเห็น 
1 คณะลูกเสือไทย /คณะลูกเสือโลก 4.38 0.52 เหมาะสมมาก 
2 ระเบียบแถวแบบต่าง ๆ  4.47 0.58 เหมาะสมมาก 
3 การกางและร้ือเตน็ท ์ 4.30 0.65 เหมาะสมมาก 
4 การบรรจุเคร่ืองหลงั 4.38 0.64 เหมาะสมมาก 
5 เศรษฐกิจพอเพียง 4.36 0.60 เหมาะสมมาก 
6 เง่ือนเชือก 4.32 0.65 เหมาะสมมาก 
7 แผนท่ีและเขม็ทิศ 4.61 0.68 เหมาะสมมาก 
8 การปฐมพยาบาล    4.43 0.57 เหมาะสมมาก 
9 ความปลอดภยั 4.03 0.89 เหมาะสมมาก 

10.   หนา้ท่ีพลเมือง 4.44 0.56 เหมาะสมมาก 
11.   ส่ิงแวดลอ้ม 4.38 0.52 เหมาะสมมาก 
12.   การเดินทางส ารวจ 4.47 0.58 เหมาะสมมาก 
13.   บุกเบิก 4.30 0.65 เหมาะสมมาก 
14.   สมรรถภาพทางกาย 4.38 0.64 เหมาะสมมาก 
15.   ผจญภยั 4.36 0.60 เหมาะสมมาก 
16.   การจดัการค่ายพกัแรม 4.32 0.65 เหมาะสมมาก 
17.   การปกครองระบอบประชาธิปไตย 4.61 0.68 เหมาะสมมาก 

ภาพรวม 4.38 .27 เหมาะสมมาก 
 

กกกกกกจากตาราง 28  พบวา่  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ชั้นปีท่ี 1 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ต่อรูปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI)    ดา้นคุณภาพการเรียนรู้ตามสาระ        
การเรียนรู้  ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  ( = 4.38,   = 0.27)   

เม่ือวิเคราะห์เป็นรายการ  พบวา่  รายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ  รายการท่ี 17  การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด  ( = 4.61,   = 0.68)  รองลงมาคือ  
รายการท่ี 7  แผนท่ีและเขม็ทิศ อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด  ( = 4.61,   = 0.68)  รายการท่ี 2  
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ระเบียบแถวแบบต่าง ๆ   อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  ( = 4.47,   = 0.58)  และ รายการท่ี 12 การ
เดินทางส ารวจ ตามล าดบั อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  ( = 4.47,   = 0.58) 



180 
 

ตอนที ่4   การประเมินประสิทธิภาพการใช้รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน    
Dddddddส่วนที ่ 1  การประเมินประสิทธิภาพ (ด้านประโยชน์และด้านความเป็นไปได้) ของ
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน   
กกกกกก 
      ผลการประเมินประสิทธิภาพ (ดา้นประโยชน์และความเป็นไปได)้ ของรูปแบบกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน   ตามความคิดเห็นของผู ้
ก  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวทิยาคาร  ปรากฏดงัตาราง 29 – 38 
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ตาราง 29   แสดงสถานภาพของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียนจ าแนกตามต าแหน่งในการปฏิบติังานในสถานศึกษา และวฒิุทางดา้นลูกเสือ 

สถานภาพ โรงเรียน จ านวน ร้อยละ 

โร
งเรี

ยน
ปา
ยว
ิทย

าค
าร

 

โร
งเรี

ยน
ปา
งม
ะผ

า้ฯ
 

โร
งเรี

ยน
หอ้

งส
อน

ศึก
ษา
ฯ 

โร
งเรี

ยน
ขนุ

ยว
มว

ิทย
า 

โร
งเรี

ยน
แม่

ลา
นอ้

ยฯ
 

โร
งเรี

ยน
แม่

สะ
เรีย

งฯ
 

โร
งเรี

ยน
สบ

เม
ยว
ิทย

าค
ม 

โร
งเรี

ยน
เฉ
ลิม

รัช
วิท

ยา
คม

 

ต าแหน่งในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
1. ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน 
2. ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

1 

30 

1 

10 

1 

40 

1 

24 

1 

60 

1 

65 

1 

24 

1 

17 

8 

270 

2.88 

97.12 

รวม 31 11 41 25 61 66 25 18 278 100 

วุฒิทางด้านลูกเสือ 
3. ขั้นความรู้เบ้ืองตน้ (B.T.C) 
4. ขั้นความรู้ชั้นสูง  (A.T.C) หรือ สูงกวา่ 
(A.L.T หรือ L.T.) 

21 

10 

8 

3 

19 

22 

17 

8 

45 

16 

37 

29 

15 

10 

12 

6 

174 

104 

62.59 

37.41 

รวม 31 11 41 25 61 66 25 18 278 100 



182 
 

จากตาราง 29 พบวา่  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 8 โรงเรียน มีผูอ้  านวยการลูกเสือ
โรงเรียน จ านวน 8 คน และ มีจ านวนผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  270  คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00    
dddddddเม่ือจ าแนกตามวุฒิทางดา้นลูกเสือ  พบวา่  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 8 
โรงเรียน  มีวฒิุทางดา้นลูกเสือขั้นความรู้เบ้ืองตน้ (B.T.C.)  จ านวน  174  คน   คิดเป็นร้อยละ  62.59  
และวฒิุทางดา้นลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง  (A.T.C.) หรือ สูงกวา่ (A.L.T. หรือ L.T.)  จ  านวน  104  
คน  คิดเป็นร้อยละ 37.41 

ตาราง 30  แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัความคิดเห็นของผูก้  ากบั 
                 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวทิยาคารต่อประสิทธิภาพของรูปแบบการจดักิจกรรม 
                  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดั แม่ฮ่องสอน  ในภาพรวม 
      (N = 10)  
 

ที่ ด้าน 

ประโยชน์ของรูปแบบฯ ความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ 

X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1 ดา้นหลกัสูตร   3.90 0.36 มาก 4.35 0.27 มาก 
2 ดา้นกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่   3.84 0.65 มาก 4.56 0.25 มากท่ีสุด 
3 ดา้นการวดัผลประเมินผล 4.18 0.46 มาก 4.42 0.15 มาก 

ภาพรวม 3.96 0.39 มาก 4.49 0.87 มาก 
กกกกกก 

กจากตาราง 30  พบวา่  ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน   ของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่โรงเรียนปายวทิยาคาร ในภาพรวม ดา้นประโยชน์ของรูปแบบ  อยูใ่นระดบั มาก (X  = 3.96, 
S.D. = 0.39)  และส าหรับดา้นความเป็นไปไดข้องรูปแบบ อยูใ่นระดบัมาก  (X  = 4.49, S.D. = 
0.87)  
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ตาราง 31  แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัความคิดเห็นของผูก้  ากบั 
                 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวทิยาคารต่อประสิทธิภาพของรูปแบบการจดักิจกรรม
     ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง  (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ดา้นหลกัสูตร  
     (N =10) 
 

ที่ ด้านหลกัสูตร 

ประโยชน์ของรูปแบบฯ ความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ 

X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1 มีการด าเนินการในการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบั ลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 

4.00 0.94 มาก 4.40 0.52 มาก 

2 หลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบัลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่มีวตัถุประสงค ์         
การเรียนรู้ชดัเจน 

3.50 0.71 มาก 4.30 0.48 มาก 

3 หลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบัลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่มีความเหมาะสม 

4.00 0.67 มาก 4.30 0.48 มาก 

4 หลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบัลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
ท่ีคณะลูกเสือแห่งชาติก าหนด 

4.10 0.88 มาก 4.40 0.52 มาก 

ภาพรวมด้านหลกัสูตร 3.90 0.36 มาก 4.35 0.27 น้อย 
กกกกกกก 

    จากตาราง 31 พบวา่  ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน     ของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่โรงเรียนปายวทิยาคาร    ดา้นหลกัสูตร ในภาพรวม  ประโยชน์ของรูปแบบ อยูใ่นระดบัมาก 
(X  = 3.90, S.D. = 0.36)  และ ความเป็นไปไดข้องรูปแบบ  อยูใ่นระดบัมาก       (X  = 4.35, S.D. = 
0.27)   
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ตาราง 32  แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัความคิดเห็นของผูก้  ากบั 
                 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวทิยาคารต่อประสิทธิภาพของรูปแบบการจดักิจกรรม
    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง  (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ดา้นกิจกรรม
    ลูกเสือ –  เนตรนารี สามญัรุ่นใหญ่  (N =10) 
 

ที่ ด้านกจิกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

ประโยชน์ของรูปแบบฯ ความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ 

X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1 มีการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ในโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

3.80 0.74 มาก 4.40 0.52 มาก 

2 มีการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่นอกโรงเรียน 

3.90 0.99 มาก 4.40 0.52 มาก 

3 ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบั  กิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

3.70 0.88 มาก 4.60 0.52 มากท่ีสุด 

4 มีการสนบัสนุนใหลู้กเสือ เนตรนารีเขา้
ร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือระดบัต่าง ๆ 

3.90 0.82 มาก 4.60 0.52 มากท่ีสุด 

5 มีการบูรณาการจดักีจกรรมเรียนการ
สอนกบัองคค์วามรู้ของชาติพนัธ์ุต่างๆ  

3.90 0.67 มาก 4.80 0.42 มากท่ีสุด 

ภาพรวมด้านกจิกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 3.84 0.65 มาก 4.56 0.25 มากท่ีสุด 
      
จากตาราง 32  พบวา่  ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอนของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
โรงเรียนปายวทิยาคาร      ดา้นกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ในภาพรวม  ประโยชน์ของรูปแบบ อยู่
ในระดบัมาก (X  = 3.84, S.D. = 0.65)  และ ความเป็นไปไดข้องรูปแบบ  อยูใ่นระดบัมาก          
(X  = 4.56, S.D. = 0.25)   
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ตาราง 33  แสดงค่าเฉล่ีย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดบัความคิดเห็นของผูก้  ากบั 
                 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวทิยาคารต่อประสิทธิภาพของรูปแบบการจดักิจกรรม
    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง  (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ดา้นวดัผล
    ประเมินผล  (N =10) 
 

ที่ ด้านวดัผลประเมินผล 

ประโยชน์ของรูปแบบฯ ความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ 

X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1 การจดัใหมี้การประชุมวางแผนร่วมกนั
เก่ียวกบัการวดัประเมินผลกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

4.00 0.67 มาก 4.70 0.48 มากท่ีสุด 

2 มีการวดัและประเมินผลกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่อยา่งจริงจงัและ
ต่อเน่ือง 

4.00 0.67 มาก 4.60 0.52 มากท่ีสุด 

3 ผูก้  ากบัลูกเสือมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
วดัและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 

4.50 0.53 มากท่ีสุด 4.30 0.52 มาก 

4 มีการจดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้น     
การวดัและประเมินผลของผูก้  ากบั
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

4.30 0.68 มาก 4.30 0.48 มาก 

5 การใหค้วามส าคญักบัการวดัและ
ประเมินผลกิจกรรมลูกเสือสามญั       
รุ่นใหญ่ 

4.10 0.57 มาก 4.20 0.48 มาก 

ภาพรวมด้านวดัผลประเมินผล 4.18 0.46 มาก 4.42 0.15 มาก 

กกกกกกกจากตาราง 33  พบวา่  ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่โรงเรียนปายวทิยาคาร  ดา้นวดัผลประเมินผล  มีประโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก(X  = 4.18, S.D. = 
0.46) และ มีความเป็นไปได ้อยูใ่นระดบัมาก (X  = 4.42, S.D. = 0.15) 
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Dddddddส่วนที ่ 2  ประเมินความพงึพอใจต่อการใช้รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

กกกกกกกผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใชโ้ดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ปรากฏดงัตาราง  36 – 39 

ตาราง 34   แสดงสถานภาพของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียนจ าแนกตามประเภท  ต าแหน่ง 
                  ทางลูกเสือ  และหลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษา  (N =140)  

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

1. ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
2. เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ 

 
59 
81 

 
42.14 
57.86 

รวม 140 100.00 
ต าแหน่งทางลูกเสือ 

1. นายหมู ่
2. สมาชิก 
3. รองนายหมู่ 

 
16 

108 
16 

 
11.43 
77.14 
11.43 

รวม 140 100.00 
หลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษา 

1. หลกัสูตรสายยงยศ 
 

 
140 

 

 
100.00 

 

                  จากตาราง 34  พบวา่  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวทิยาคาร  มีจ านวน  140  คน 
เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 59  คน  คิดเป็นร้อยละ 42.14   เป็นเนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่  81  คน  คิด
เป็นร้อยละ 57.86   มีต าแหน่งทางลูกเสือเป็นนายหมู่  16  คน  คิดเป็นร้อยละ 11.43   และรองนาย
หมู่  16 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.43  และ สมาชิกลูกเสือ  107  คน  คิดเป็นร้อยละ 77.14  โดยก าลงั
ศึกษาหลกัสูตรลูกเสือโลก  139   คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00    
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ตาราง 35  แสดงค่าเฉล่ีย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ()  และระดบัความพึงพอใจของลูกเสือ 
                 สามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวทิยาคารต่อประสิทธิภาพรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ 
    สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ในภาพรวม   
    (N = 140)  
 

ที่ ด้าน   ระดับความคิดเห็น 
1 ดา้นหลกัสูตร 4.22 0.64 มาก 
2 ดา้นกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 4.14 0.59 มาก 
3 ดา้นวดัผลประเมินผล 4.16 0.62 มาก 

ภาพรวม 4.19 0.49 มาก 

กกกกกกกจากตาราง 35   พบวา่  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวทิยาคารมีความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.37,   = 0.23)   
กกกกกกกเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ  ดา้นกิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่  อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.45,  = 0.36) รองลงมาคือ  ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ( = 4.42,            
 = 0.22)  อยูใ่นระดบัมาก  และดา้นหลกัสูตร อยูใ่นระดบัมาก  ( = 4.34,  = 0.35)  ตามล าดบั 
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ตาราง 36 แสดงค่าเฉล่ีย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ()  และระดบัความพึงพอใจของลูกเสือ 
                 สามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวทิยาต่อประสิทธิภาพของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ
    สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ดา้นหลกัสูตร   
    (N = 140)  
 
ที่ ด้านหลกัสูตร   ระดับความพงึพอใจ 
1 ลูกเสือไดรั้บทราบเก่ียวกบัหลกัสูตร

สถานศึกษาเก่ียวกบั ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
4.21 0.83 มาก 

2 ลูกเสือทราบถึงวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และ
วธีิการเรียนรู้อยา่งชดัเจน 

4.20 0.83 มากท่ีสุด 

3 สาระในหลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบัลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่มีความเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการในการเรียนรู้ของลูกเสือ – เนตรนารี  

4.31 0.82 มาก 

4 ลูกเสือ - เนตรนารีสามารถคน้ควา้หาเน้ือหา
สาระท่ีมีในหลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบั
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เพิ่มเติมไดจ้ากแหล่ง
เรียนรู้ทัว่ไป 

4.22 0.79 มากท่ีสุด 

ภาพรวมด้านหลกัสูตร 4.22 0.64 มาก 

กกกกกกกจากตาราง 36   พบวา่  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวทิยาคารมีความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน    ดา้นหลกัสูตร ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก     ( = 4.34,   = 0.35)   
กกกกกกกเม่ือพิจารณาเป็นรายการ  พบวา่  รายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ รายการท่ี 2  ลูกเสือ
ทราบถึงวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และวธีิการเรียนรู้อยา่งชดัเจน ( = 4.58,  = 0.52) อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด  รองลงมา  คือ  รายการท่ี 4  ลูกเสือ – เนตรนารีสามารถคน้ควา้หาเน้ือหาสาระท่ีมี           
ในหลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เพิ่มเติมไดจ้ากแหล่งเรียนรู้ทัว่ไป                
( = 4.55,  = 0.57)  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  และรายการท่ี  3  สาระในหลกัสูตรสถานศึกษา
เก่ียวกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการในการเรียนรู้ของลูกเสือ                 
เนตรนารี  ( = 4.36,  = 0.65) อยูใ่นระดบัมาก  ตามล าดบั 
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ตาราง 37  แสดงค่าเฉล่ีย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ()  และระดบัความพึงพอใจของลูกเสือ 
                 สามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวทิยาคารต่อประสิทธิภาพของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ
    สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ดา้นกิจกรรมลูกเสือ
    สามญัรุ่นใหญ่  (N = 140)  
 
ที่ ด้านกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ระดับความพงึพอใจ 
1 จดัใหมี้พิธีเปิด  - ปิด การประชุมกองทุกคร้ัง

ในการจดั  กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
4.16 0.78 มาก 

2 มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้

4.13 0.78 มาก 

3 มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้สัมพนัธ์กบั
ขบวนการทางดา้นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

4.23 0.72 มาก 

4 การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เนน้ความ
มีวนิยัและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

4.16 0.78 มากท่ีสุด 

5 การจดักิจกรรมใหไ้ดใ้ชชี้วิตกลางแจง้ เหมาะ 
สมกบัความสนใจและความสามารถของลูกเสือ 

4.29 0.81 มากท่ีสุด 

6 ลูกเสือ - เนตรนารีมีการท ากิจกรรมร่วมกนั
เป็นระบบหมู่ในการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ 

4.12 0.92 มาก 

7 มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่ง
หลากหลาย สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

4.14 0.77 มาก 

8 มีการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะ
ทางดา้นลูกเสือในการจดักิจกรรมการเรียน 
การสอน 

4.15 0.84 มาก 

9 จดักิจกรรมใหลู้กเสือสามญัรุ่นใหญ่มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.26 0.74 มาก 

10 กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ช่วยใหลู้กเสือ
สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือผูอ่ื้นได ้

4.21 0.79 มาก 

11 จดักิจกรรมใหมี้การบ าเพญ็ประโยชน์ของ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่อยูเ่สมอ 

4.24 0.78 มาก 
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ที่ ด้านกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ระดับความพงึพอใจ 
12 ส่งเสริมสนบัสนุนใหลู้กเสือ- เนตรนารีสามญั  

รุ่นใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 
4.21 0.78 มากท่ีสุด 

13 ส่งเสริมสนบัสนุนใหลู้กเสือสามญัรุ่นใหญ่
ของมีกิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

4.14 0.76 มาก 

14 การจดักิจกรรมสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบักฎและ
ค าปฏิญาณของลูกเสือ 

4.12 0.77 มาก 

ภาพรวมกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 4.14 0.59 มาก 
    
จากตาราง 37  พบวา่  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวิทยามีความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ดา้นกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( = 4.45,  
 = 0.36)   
กกกกกกกเม่ือพิจารณาเป็นรายการ  พบวา่  รายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ รายการท่ี 12  ส่งเสริม
สนบัสนุนใหลู้กเสือ- เนตรนารีสามญั  รุ่นใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ ( = 4.56,             
 = 0.57) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  รองลงมา  คือ  รายการท่ี 5  การจดักิจกรรมใหไ้ดใ้ชชี้วติกลางแจง้ 
เหมาะสมกบัความสนใจและความสามารถของลูกเสือ ( = 4.51,   = 0.57)  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
และรายการท่ี  4  การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เนน้ความมีวนิยัและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ( = 4.51,  = 0.63) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ตามล าดบั 
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ตาราง 38  แสดงค่าเฉล่ีย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ()  และระดบัความพึงพอใจของลูกเสือ 
                 สามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวทิยาคารต่อประสิทธิภาพของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ
    สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ดา้นวดัผลประเมินผล  
    (N = 140)  
 
ที่ ด้านวดัผลประเมินผล   ระดับความพงึพอใจ 
1 มีการวดัและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือสามญั

รุ่นใหญ่อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
4.24 0.80 มาก 

2 มีการจดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการวดัและ
ประเมินผลของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

4.26 0.74 มาก 

3 การใหค้วามส าคญักบัการวดัและประเมินผล
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

4.39 0.80 มาก 

4 ลูกเสือ - เนตรนารีทราบความกา้วหนา้ของตน
จากการวดัและประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ 

4.27 0.78 มากท่ีสุด 

5 ลูกเสือ - เนตรนารีไดรั้บความยติุธรรมในการ
วดัและประเมินผล 

4.09 0.86 มาก 

ภาพรวมด้านวดัผลประเมินผล 4.16 0.62 มาก 
กกกกกกก 

  จากตาราง 38  พบวา่  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวทิยาคารมีความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน       ดา้นวดัผลประเมินผล  ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( = 4.34,   = 0.38)   
กกกกกกกเม่ือพิจารณาเป็นรายการ  พบวา่  รายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ รายการท่ี 4  ลูกเสือ – 
เนตรนารีทราบความกา้วหนา้ของตนจากการวดัและประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ ( = 4.58,             
 = 0.54) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  รองลงมา  คือ  รายการท่ี 5 ลูกเสือ - เนตรนารีไดรั้บความยติุธรรม
ในการวดัและประเมินผล  ( = 4.34,  = 0.74) อยูใ่นระดบัมาก  และรายการท่ี  2  มีการจดัเตรียม
เคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการวดัและประเมินผลของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ( = 4.33,  = 0.59) 
อยูใ่นระดบัมาก  ตามล าดบั 
 


