
บทที ่ 5 

สรุป  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  เพื่อศึกษาสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

ของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  2)  เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  3)  เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพการใช้รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  4)  เพื่อประเมินประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

วธีิการวจิยัมี 4  ตอน ดงัน้ี  ตอนท่ี 1)  การศึกษาสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง จังหวดัแม่ฮ่องสอน  โดยการศึกษาเอกสารและงานิจัยท่ีเก่ียวข้อง การ
สัมภาษณ์ และการส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้ของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่   ตอนท่ี 2) การสร้าง
และตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน โดยการสนทนากลุ่มจากผูท้รงคุณวฒิุ  จ  านวน  12  คน  ตอนท่ี 3)  การประเมินรูปแบบ
การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
จ านวน  278  คน  และลูกเสือ – เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นปีท่ี 1 โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  จ านวน 1,062 คน    และตอนท่ี 4)  การประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปาย
วทิยาคาร จ านวน 10  คน และลูกเสือ - เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2559  จ านวน 140 คน   

สรุปผลการวจัิย 
กกกกกกกตอนที่ 1 สภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน  พบว่า  การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ให้มีประสิทธิภาพประกอบด้วย
องคป์ระกอบ 5 องคป์ระกอบ  คือ  การรวบรวม  ทศันคติ  กระบวนการ  การยอมรับ/เห็นดว้ย   และ
อุดมมคติ  และจากการส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้ในการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  
พบว่าลูกเสือมี     ความตอ้งการในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั  โดยใชเ้ทคนิควิธีการ
สอนเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย  เนน้ความเป็นระเบียบวินยั  ตลอดจนสาระ ในการเรียนรู้นั้นตอ้ง
น ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้  
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 ตอนที่ 2  ผลการสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ประกอบดว้ย G = การรวบรวม (Gather)   O = 
ทศันคติ (Opinion) P = กระบวนการ (Process) A = การยอมรับ/เห็นดว้ย (Adoption) และ    I =  
อุดมคติ (Idol) 

ตอนที่ 3  ผลการประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั     รุ่นใหญ่ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  พบวา่      
 รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน อยใ่นระดบัเหมาะสมมาก   
กกกกกกก3.1  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวิทยาคารมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ด้านการ
รวบรวม  ดา้นทศันคติ  ดา้นกระบวนการ  ดา้นการยอมรับ/เห็นดว้ย  และดา้นอุดมคติ  ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่  ทุกดา้นอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก   
กกกกกกก3.2  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวิทยาคารต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ในภาพรวม อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ทุกดา้นอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก   
กกกกกกก ตอนที ่4   ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ 
กกกกกกก4.1 ประโยชน์และความเป็นไปไดข้อง รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน   อยูใ่นระดบัมาก  
กกกกกกก4.2  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวิทยาคารมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  อยูใ่นระดบัมาก   

อภิปรายผลการวจัิย 
Dddddddตอนที่ 1.  สภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน   

  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  พรทิพยพ์า  คลา้ยกมล (2555 , บทคดัยอ่) การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  2) ศึกษาปัญหาการบริหารงานลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  3) หาแนวทาง
พฒันาการบริหารงานลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ก าแพงเพชร เขต 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 47 คน 
ครูผูส้อนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
ปีการศึกษา 2551 จ านวน 124 คน และผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการ
บริหารงานกิจการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา จ านวน 17 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้ในการวิจยัคร้ัง
น้ีเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัพบวา่ 1. สภาพการบริหารงานลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 2. ปัญหาการบริหารงานลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน เขต
พื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 3. แนวทางพฒันาการบริหารงาน
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีแนวทางพฒันา 
การบริหารงานอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด โดยผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนวทางพฒันาในแต่ละดา้น 
ดงัน้ี 3.1 ดา้นงานธุรการ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียนควร
ตอ้งมีการก าหนดแนวทาง และวธีิการการจดัตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือโดยศึกษาเอกสาร ตามระเบียบ
คณะลูกเสือแห่งชาติร่วมกนั ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหบุ้คลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ในโรงเรียนเขา้อบรม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ให้มีความรู้ ความสามารถ ก่อนปฏิบติังาน
จริง โดยเฉพาะงานการเงินลูกเสือ และประชุมร่วมกนัจดัท าแผนพฒันางานลูกเสือในโรงเรียน 
(แผนระยะยาว 4 ปี และแผนปฏิบติัการประจ าปี) ให้ชดัเจน แลว้ปฏิบติัตามแผนงานโครงการท่ี
ก าหนด รวมทั้งจดัท าเอกสาร หลกัฐานงานการเงินลูกเสือ ตามระเบียบคณะลูกเสือแห่งชาติ ให้
ถูกตอ้งสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั จดัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ศึกษานิเทศก์ ผูต้รวจการลูกเสือจงัหวดั) 
ออกก ากับติดตาม และนิเทศการปฏิบติังานของคณะครู และบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับงาน
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียน อยา่งต่อเน่ือง เม่ือพบขอ้ผิดพลาด หรือบกพร่องในการปฏิบติังาน
ซ่ึงไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด ผูนิ้เทศตอ้งแนะน าทนัที ทั้งน้ีเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการบริหารงานลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียน ด้านงานธุรการ ควรน าขอ้มูล
สารสนเทศท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ผลไปใช้ในการปรับปรุงแกไ้ข การวางแผนงาน การปฏิบติังาน
การจดัตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ การบงัคบับญัชาลูกเสือ และงานการเงินลูกเสือ ตามขอ้บงัคบัคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 3.2 ดา้นงานวิชาการ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ใน
โรงเรียน ควรตอ้งมีการจดัท าแผนพฒันางานวิชาการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียน เพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา และสอดคลอ้งกบั  คมสัน ขนัธนิกร (2549 , บทคดัยอ่)  วิจยัเร่ืองสภาพและ
ปัญหาการบริหารจดัการกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  พบวา่  1. สภาพการบริหาร
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จดัการกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมทุกดา้นมีสภาพการบริหารจดัการโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก  2. ปัญหาการบริหารจดัการกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมทุกดา้น  มี
ปัญหาโดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย   เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การสอนลูกเสือและวุฒิทางลูกเสือ  
พบวา่มีระดบัปัญหาการบริหารจดัการกิจกรรม  แตกต่างกนั               

กกกกกกก9ตอนที ่2.  การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน   
Dddddddการสร้างรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เกิดจาก   การสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่  จากการส ารวจ  ความตอ้งการในการเรียนรู้ของผูเ้รียน การศึกษาเอกสาร  แนวคิด  
ทฤษฎี  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้น าองค์ความรู้มาประมวลสร้างเป็นรูปแบบการจดักิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน   และผา่นการตรวจสอบ
จากผูท้รงคุณวฒิุ  โดยการน าเสนอในการสนทนากลุ่ม และไดข้อ้สรุป  ดงัน้ี 
dddddddหลกัการของรูปแบบ  เป็นรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน 
พื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  โดยท่ี  
        G =  การรวบรวม (Gather) 
        O = ทศันคติ (Opinion) 
        P  = กระบวนการ (Process) 
          A = การยอมรับ/เห็นดว้ย (Adoption) 
         I  = อุดมคติ (Idol) 
dddddddวตัถุประสงค์ของรูปแบบ  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้  มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
ท่ีเรียน โดยการให้ผูเ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้โดยอาศยัความร่วมมือจากการท างานกลุ่ม ตั้งแต่
การร่วมกนัเผชิญปัญหาอยา่งมีสติ  รู้จกัวางแผนการท างาน   มีกระบวนการแกปั้ญหาอย่างถูกตอ้ง
เป็นระบบดว้ยการผสมผสานเทคนิควธีิการต่าง ๆ จากประสบการณ์ และทกัษะท่ีเหมาะสม  รวมทั้ง
มีความช่ืนชมยินดีต่อความมุ่งมัน่จนประสบผลส าเร็จ  นอกจากน้ียงัช่วยส่งเสริมการพฒันาทกัษะ
กระบวนการต่าง ๆ อาทิ  กระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค ์ สร้างทางเลือกท่ี
หลากหลายการสร้างประสิทธิภาพในการตดัสินใจ  การอภิปรายกลุ่ม  ภาวะผูน้ า  รวมถึงการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์  ท่ีดีทางสังคม  การแสวงหาความรู้ด้วยตวัเอง  ทั้ งยงัสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ      
การจดักิจกรรมท่ีเนน้การฝึกทกัษะอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย 
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 กระบวนการเรียนการสอน มี 5  ขั้นตอน  คือ   
1) การรวบรวม (Gather : G) 

      หมายถึง การรวบรวมเน้ือหา สาระ ขอ้มูล จากแหล่งต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัความรู้และทกัษะ
กระบวนการลูกเสืออยา่งเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานโดยการใชร้ะบบสารสนเทศ 

2) ทศันคติ (Opinion : O) 
      หมายถึง ความเช่ือ ค่านิยม หรือความพร้อมทางจิตใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีอาจแสดง
ออกมาไดท้ั้งค  าพูดและการกระท า 

3) กระบวนการ (Process : P) 
      หมายถึง ขั้นตอนการท ากิจกรรมต่างๆ ตั้ งแต่เร่ิมต้นจนส าเร็จ มีองค์ประกอบย่อย 4 
องคป์ระกอบ คือ 

1) การวางแผน (Planing : P) 
2) การลงมือปฏิบติั (Doing : D) 
3) การควบคุม (Controling : C) 
4) การปรับปรุง (Action : A) 
4)   การยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption : A) 

      หมายถึง การตัดสินใจยอมรับส่ิงหน่ึงส่ิงใดจากผูอ่ื้น หรือจากท่ีอ่ืนท่ีอาจเป็นวตัถุ 
ส่ิงของ วิธีคิด การกระท า วิธีการท างาน การใช้ชีวิต (วิถีชีวิต) เป็นส่ิงใหม่ส าหรับตนเอง และมี
อิทธิพลท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในตนเอง ทั้งทางตรงและทางออ้ม อาจแสดงออกมาให้
ปรากฏหรือแฝงในความรู้สึกนึกคิด และพร้อมส าหรับการแสดงออกเม่ือมีโอกาส 

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

ใดทางหน่ึงท่ีมนุษยถื์อเป็นเป้าหมายแห่งชีวติตน 
    แหล่งการเรียนรู้และส่ือ   ไดแ้ก่  บุคลากรในโรงเรียน  ภูมิปัญญา  แหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียน  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน   ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน   ฯลฯ  
   ผลที่คาดว่าผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบการจัดกิจกรรมฯ   ผูเ้รียนจะเกิด    

การเรียนรู้  มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียน สามารถสร้างองค์ความรู้มีทกัษะการท างานกลุ่ม  
ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  ทกัษะกระบวนการคิด  ทกัษะในการใชเ้หตุผล  ทกัษะการตดัสินใจ  
ทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตวัเอง  ทั้งยงัไดรั้บการพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีทางดา้นสังคม 

   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ   
ในการเรียนรู้ดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย  นอกจากจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์แล้ว      
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ยงัสามารถช่วยจูงใจใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อีกดว้ย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของดวงจนัทร์  เด่ียววไิล  และคณะ (2550, บทคดัยอ่) ท าการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเร่ือง
การวิจัยและพฒันารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษา          
เขตพื้นท่ีการศึกษาล าปาง เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า (1) ด้านบริบทการจดัการเรียนการสอนเพื่อ   
บูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นท่ีการศึกษาล าปาง เขต 1  พบว่าครู มีการ
วิเคราะห์ศกัยภาพของผูเ้รียนและเขา้ใจผูเ้รียน เป็นรายบุคคลมากข้ึน  ครูมีการศึกษาเจตคติของ
ผูเ้รียนต่อ   วิชาต่างๆ ท่ีตนเองสอน มีการวิจยัเพื่อพฒันาส่ือและ การเรียนรู้ของผูเ้รียนและน าผล     
ไปใช้เพิ่มข้ึน  (2)   รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีก่อให้เกิดการบูรณาการการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาล าปาง  เขต 1  เป็นการผสมผสานเน้ือหาสาระการเรียนรู้
ระหวา่งวิชาหรือระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งแต่ 2 วิชาข้ึนไป ภายใตห้วัเร่ือง (theme) เดียวกนั 
โดยการวางแผนร่วมกนัตามหวัเร่ือง แลว้ต่างคนต่างสอนเน้ือหาตามกลุ่มสาระของตนเอง วิธีการ
ประเมิน คือ  การสังเกต การสอบถาม การจดบนัทึก และการตรวจผลงาน ระบบสนับสนุนมี
ผูบ้ริหารและฝ่ายวิชาการให้การสนบัสนุนและส่งเสริมให้ครูเขา้รับการพฒันาดา้นการจดัการเรียน
การสอน สนบัสนุนงบประมาณในการจดัท าส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งมีการนิเทศ
และติดตาม ครูตอ้งจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ส่งให้ฝ่ายวิชาการก่อนด าเนินการสอน  และ (3)  
องคค์วามรู้ดา้นความสามารถของครูเพื่อผลในการบูรณาการการเรียนรู้   คือ การคิดเป็นระบบและ
การตั้งค  าถาม  ครูตอ้งสามารถคิดเช่ือมโยงหาความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ อย่างเป็นระบบทั้งใน
ภาพรวมและภาพยอ่ย  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  กญัญาณัฐ  เต็กจินดา (2550, บทคดัยอ่) ท่ี
พบว่า 1) นกัเรียนและครูตอ้งการให้พฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็น
ส าคญั เรียนรู้จากชีวิตจริง และจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ดว้ยการลงมือปฏิบติัโดยใช้ทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2) รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีขั้นตอนในการจดักิจกรรม   
การเรียนรู้แบบ ESPOE ประกอบดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นดงัน้ี คือ ขั้นสร้างส่ิงล่อใจ 
(Enticement) ขั้นให้แสวงหาองคค์วามรู้ (Seek Knowledge) ขั้นเขา้สู่ การปฏิบติั (Practice) ขั้นจดั
สรุปโครงสร้างความรู้ (Organize Summary Knowledge Structure) และขั้นประเมินผล 
(Evaluation)   3) รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้มี    ค่าประสิทธิภาพ 80.67/81.50 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ และ  4) นกัเรียนมีผลการเรียนรู้หลงัเรียนดว้ยรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นกัเรียนมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก  
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  ตอนที่ 3.  การประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยใช้รูปแบบการจัด
กจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน    
              พบว่า  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวิทยาคารมี
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในภาพรวม  อยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โดยใชรู้ปแบบการ
จดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ท่ีผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึนเป็นรูปแบบการจดักิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัสภาพหรือลกัษณะการเรียนการสอนท่ีครอบคลุม
องคป์ระกอบส าคญัตามระเบียบของคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญัในการ
เรียนการสอน รวมทั้งเทคนิคการสอนต่าง ๆ ท่ีช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปตามหลกัการของ
รูปแบบการจดักิจกรรม  และผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพจากผูท้รงคุณวุฒิ  สามารถใช้เป็น
รูปแบบในการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของรูปแบบการจดั
กิจกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบักปิยะพงษ์  ไสยโสภณ  (2550) ท่ีพบว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม มี 4 องคป์ระกอบ คือ 1. ผลการเรียนรู้ 2. สาระ  การเรียนรู้  3.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
และ 4. การประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงในองคป์ระกอบท่ี  3  คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม มีขั้นตอนด าเนินการจดั 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตระหนกัในตน    
2)  ขั้นการจดัประสบการณ์ใหม่ 3) ขั้นการสร้างโครงสร้างความรู้ในตน 4) ขั้นการทดลองปฏิบติั  
และ 5) ขั้นการประยุกตใ์ช ้ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และดา้นทกัษะชีวิต 
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 7 แผน ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม โดยรวมมีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบัมาก และรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมี
ความสอดคลอ้งกนัทุกประเด็น และระดบัความคิดเห็นของครูท่ีสอนท่ีไดส้ังเกตพฤติกรรมของ
นกัศึกษากลุ่มทดลอง 36 คนท่ีปฏิบติักิจกรรมตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้ของผูว้ิจยั โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ววิฒันา  คิสาลงั  (2550,  บทคดัยอ่)  วิจยัเร่ือง  การ
พฒันารูปแบบการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริม      การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะการคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียนโรงเรียนบา้นนาบอน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3  ผลการศึกษาพบวา่ 
(1)  ผลการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรม เพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะการคิด
วเิคราะห์ของโรงเรียนบา้นนาบอนท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึน มีค่าดชันีประสิทธิผล เท่ากบั 0.62  แสดงวา่
ครูผูส้อนมีความรู้เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 62.00   (2)  ผลการทดสอบความรู้ความเขา้ใจของครูผูส้อน 
เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียน      การสอนท่ีเนน้ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ปีการศึกษา 2550  ก่อน
และหลงัการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะการคิดวิเคราะห์ มีค่าเฉล่ีย 
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เท่ากบั 8.11 และ 14.43 ตามล าดบั  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.20 และ 1.35 ตามล าดบั 
คะแนนทดสอบความรู้ ความเขา้ใจ ของครูผูส้อนเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
ทกัษะการคิดวเิคราะห์  ปีการศึกษา 2550 ก่อนและหลงัการจดักิจกรรม เพื่อส่งเสริมการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ทกัษะการคิดวิเคราะห์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  (3)  ผลการ
ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมการจดัการเรียน       การสอนท่ีเนน้ทกัษะการคิดวิเคราะห์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 39.60 และ 
74.13 ตามล าดบั  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 6.81 และ 6.96 ตามล าดบั คะแนนทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลังการจดักิจกรรม เพื่อ
ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะการคิดวิเคราะห์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  

  ตอนที ่4.  การประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยใช้
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
กกกกกกก ผลการประเมินประโยชน์และความเป็นไปไดข้องการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ 
กกกกกกก4.1  ประโยชน์และความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั รุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน   อยูใ่นระดบัมาก   ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะรูปแบบท่ี
ผู ้วิจ ัยสร้างข้ึนได้ผ่านการตรวจสอบจากผู ้เ ช่ียวชาญทางด้านกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
ผูท้รงคุณวุฒิทางด้าน   การบริหารหลกัสูตร  และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการวดัประเมินผล แล้วลง
ความเห็นร่วมกนัว่ารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง(GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีความเหมาะสม และยงัผา่นการทดลองน าไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอน
บนโรงเรียนเขตพื้นท่ีสูงจริง ซ่ึงจากการสอบถามความเห็นจากผูก้  ากบัลูกเสือท่ีน ารูปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีความเห็นว่า
รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
สามารถน าไปใช้ชดักิจกรรมไดอ้ย่างต่อเน่ือง  สอดคลอ้งกบัความแตกต่างของผูเ้รียน ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และพฒันาตามศกัยภาพของตนเอง  ซ่ึงปรากฏวา่ประสิทธิผลของรูปแบบสามารถ
น าไปพฒันาทกัษะการเรียนรู้ทางดา้นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ได ้นัน่ยอ่มแสดงให้เห็นรูปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง(GOPAI) ) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จึงมีความ
เป็นไปได้ในการน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกฤติยา อริยา และคนอ่ืนๆ (2559) วิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียน      
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การสอนตามแนวคิดการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความ แตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนกัศึกษาครู มหาวิทยาลยั
ราชภฏั ผลการวจิยัพบวา่ 1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน ประกอบดว้ย 1) ท่ีมาของรูปแบบ 
การเรียนการสอน 2) รูปแบบการเรียนการสอน แบบ FL3D Model 3) การน าไปใชแ้ละ 4) ผลท่ีเกิด
กบัผูเ้รียน ผลการตรวจสอบคุณภาพ พบวา่ รูปแบบการเรียนการสอนโดยภาพรวมมีความเหมาะสม 
อยูใ่นระดบัมาก และมีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.7015    2. ผลการทดลองใชพ้บวา่ นกัศึกษาครูมี 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และมีความสามารถในการออกแบบการจดัการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกว่า 
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีความคิดเห็นในภาพรวมท่ีดีต่อ         
การเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรุ่งทิวา  จนัทน์วฒันวงษ์
(2559) วิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการส่งเสริมความสามารถของครูในการ ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 สาขาวิชา หลกัสูตรและการสอน คณะ
ครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี  ผลการพฒันาพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
รูปแบบการส่งเสริมความสามารถของครูในการ ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น          
การพฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 ผูเ้ช่ียวชาญเห็น วา่องค์ประกอบและกระบวนการพฒันา
รูปแบบในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูร่ะดบัมากท่ีสุด จุดมุ่งหมายกล่าวถึงลกัษณะของผลผลิตท่ี
มุ่งหวงัอย่างชัดเจน เน้ือหาสาระมีความส าคัญและมี ประโยชน์ต่อครู เน้ือหาสอดคล้องตาม         
แนวทางการพฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 ของ นกัเรียนโดยเฉพาะรูปแบบการพฒันาครูเป็น
ล าดบัขั้น เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ผูเ้ขา้รับการ พฒันา มีความเป็นไปไดใ้นการฝึกปฏิบติัและ
พบว่า รูปแบบการพฒันานกัเรียนเป็นล าดบั ขั้นตอน ง่ายต่อการจดักิจกรรม มีกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ทักษะการใช้ค  าถามและทักษะการคิด แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้แก่ นักเรียน และพบว่า
กระบวนการและกิจกรรมพฒันาก่อให้เกิด ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษ
ท่ี 21 ยนืยนัจากผลการทดสอบความรู้ ความเขา้ใจของครูเก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันา
ทกัษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 ส่วน ใหญ่สูงกวา่เกณฑ ์

  กกกกกกก4.2  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวิทยาคารมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  อยู่ใน
ระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีการออกแบบกิจกรรมตามความตอ้งการของผูเ้รียนจากการส ารวจ
ความตอ้งการในเบ้ืองตน้ รวมทั้งองคป์ระกอบดา้นอ่ืน ๆ เช่น ส่ิงท่ีอยากเรียน เน้ือหาสาระ กิจกรรม
ท่ีอยากให้จดั แหล่งเรียนรู้ท่ีมี วิธีการเรียน รูปแบบการวดัและประเมินผล  เป็นตน้  จึงส่งผลให้
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
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(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรุ่งทิวา  จนัทน์วฒันวงษ(์2559) วิจยัเร่ือง การพฒันา
รูปแบบการส่งเสริมความสามารถของครูในการ ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการ
พฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 สาขาวชิา หลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ราชภัฎอุดรธานี  ผลการพัฒนาพบว่าหลังการ พัฒนานักเรียนส่วนใหญ่มีระดับคุณภาพ
ความสามารถในการใชค้  าถาม และการคิดแกปั้ญหา อยา่งสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัดี เม่ือเปรียบเทียบ
ระหวา่งเกณฑก์บัคะแนนหลงัการพฒันาของ นกัเรียน พบวา่ มีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการใช้
ค  าถาม และความสามารถในการคิด แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคห์ลงัการพฒันาสูงกวา่เกณฑ์อย่างมี
นยัส าคญั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิจิตร  ชิณศรี (2547, บทคดัยอ่)  ศึกษาเร่ืองการพฒันาการ
ด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  โรงเรียนกุดตุม้วิทยา  อ าเภอเมืองชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ  
ผลการศึกษาพบว่า  สภาพการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือสามญั  รุ่นใหญ่โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา  
อ าเภอเมืองชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ  ก่อนการด าเนินการพฒันา  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ไม่มีแผนการจดั
กิจกรรมลูกเสือ  ไม่จดักิจกรรมลูกเสือตามกระบวนการวิธีลูกเสือ ส่งผลให้ลูกเสือมีความเบ่ือหน่าย 
ไม่อยากเข้าเรียน  หลังจากได้ด าเนินการพฒันาโดยใช้กลยุทธ์ในการพฒันา 4 กลยุทธ์  ได้แก่       
การประชุมเชิงปฏิบติัการ   การมอบหมายงาน   การสอนตามแผน  การนิเทศติดตามในวงรอบท่ี 1  
ตามขั้นตอนการวจิยัเชิงปฏิบติัการ  พบวา่  ดา้นความรู้ความเขา้ใจกิจกรรมลูกเสือ  กลุ่มผูร่้วมศึกษา
คน้ควา้ มีความรู้  ความเขา้ใจอยู่ในขั้นดี  ส่วนอีก 2  ดา้น  คือ  ดา้นการเขียนแผนกิจกรรมลูกเสือ  
ดา้นการจดักิจกรรมลูกเสือ พบวา่  กลุ่มผูร่้วมศึกษาคน้ควา้มีพฒันาการอยูใ่นขั้นปานกลาง  กล่าวคือ  
การเขียนแผน การจดักิจกรรมลูกเสือไม่ครบกระบวนการของการจดักิจกรรมลูกเสือยงัไม่เคยปฏิบติั
กิจกรรมอย่างจริงจงั  กลุ่มผูร่้วมศึกษาจึงไดน้ าไปพฒันาต่อในวงรอบท่ี 2  โดยใช้กลยุทธ์  ไดแ้ก่  
การนิเทศติดตาม  การประชุมหลงัสอน  การศึกษาดูงาน  ผลปรากฏวา่  ผูร่้วมศึกษาคน้ควา้มีความรู้  
ความเขา้ใจเก่ียวกบัลูกเสือ  มีความสามารถเขียนแผนกิจกรรมลูกเสือมีความสามารถจดักิจกรรม
ลูกเสือตามกระบวนการวิธีลูกเสืออยู่ในขั้นดี  ท าให้ลูกเสือมีความพึงพอใจ  บรรลุตามอุดมการณ์
ลูกเสือและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  ผลการพฒันาการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  
ส่งผลใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือมีความรู้ความสามารถเขียนกิจกรรมลูกเสือ  มีทกัษะกระบวนการจดั
กิจกรรมลูกเสือโดยวิธีการของลูกเสือ  ท าให้ลูกเสือมีความพึงพอใจ  บรรลุอุดมการณ์ลูกเสือ  และ
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ลูกเสือมีระเบียบวินยั  ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบ  มีระบบหมู่  และ
แต่งเคร่ืองแบบลูกเสืออยา่งถูกตอ้ง 
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ข้อเสนอแนะ  
   1. ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวจัิยไปใช้ 

  1.1 ก่อนน ารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โดยใชรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไปใชค้วรมีการ
ช้ีแจงและท าความเขา้ใจใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 
  1.2 ควรมีการจดัส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และส่ิงอ านวยความสะดวกใน การ
จดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้ป็นไปตามรูปแบบการจดักิจกรรมฯ 
  1.3 ควรใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนในการด าเนินกิจกรรม
ตามรูปแบบการจดักิจกรรม 
  1.4 ควรน ารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โดยใชรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน บรรจุไวใ้น
หลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน “กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่” 
  1.5 อาจน ารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โดยใชรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไปประยกุตใ์ช้
กบักลุ่มสาระวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเนน้กระบวนการทางดา้นทกัษะ และกระบวนการกลุ่ม   

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรท าการวจิยัเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของสถานศึกษาในการก าหนด
นโยบาย และการสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  2.2 ควรท าการวิจัยศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน        
การใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จังหวดั
แม่ฮ่องสอน ไปใชใ้นสถานศึกษา 
  2.3 ควรท าการวจิยัศึกษาปัญหาในการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใหค้รอบคลุมทุกดา้น เพื่อน าขอ้มูลไปใช้
ใหเ้กิดการพฒันารูปแบบใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
 


