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บทคัดย่อ 
 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  เพื่อศึกษาสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  2)  เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  3)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใชรู้ปแบบ
การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  4)  เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จังหวดั
แม่ฮ่องสอน 

วธีิการวจิยัมี 4  ตอน ดงัน้ี  ตอนท่ี 1)  การศึกษาสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  โดยการศึกษาเอกสารและศึกษาดูงานจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และการส ารวจ    
ความตอ้งการในการเรียนรู้ของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่   ตอนท่ี 2) การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยการสนทนากลุ่มจากผูท้รงคุณวุฒิ  
จ  านวน  10  คน  ตอนท่ี 3)  การทดลองหาประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ประชากรท่ีใช้ในตอนน้ี ไดแ้ก่ ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
โรงเรียน           ปายวิทยาคาร  จ านวน  10  คน  และลูกเสือ – เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่        ภาคเรียนท่ี 1  ปี
การศึกษา 2559  จ านวน 140 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบั      ความคิดเห็น  และตอนท่ี 4)  ผลการ
ประเมินการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
ประชากรท่ีใชใ้นตอนน้ี  ไดแ้ก่  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวิทยาคาร จ านวน 10  คน และลูกเสือ 
- เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2559  จ านวน 140 คน  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น   
 



 ผลการวจัิยพบว่า 
กกกกกกกตอนที ่1 สภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  พบวา่  
การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ให้มีประสิทธิภาพประกอบดว้ยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ  คือ  การ
วางแผน  การบริหารจดัการ  การประเมินผล  ปัจจยัเก้ือหนุน  และการพฒันาตนเองของครู  และจากการส ารวจ
ความตอ้งการในการเรียนรู้ในการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  พบว่าลูกเสือมี     ความตอ้งการในการ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั  โดยใช้เทคนิควิธีการสอนเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย  เน้นความเป็น
ระเบียบวินยั  ตลอดจนสาระ ในการเรียนรู้นั้นตอ้งน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้ ดงันั้น สถานศึกษาควรเน้น
นโยบายท่ีเน้นให้เกิดผลต่อผูเ้รียนเป็นส าคญั  เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีหลกัสูตร
สถานศึกษา  การจดักิจกรรมสามารถ        บูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
จดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ให้ครบถ้วนและเพียงพอต่อ ความต้องการและความจ าเป็นเพื่อส่งเสริมผูเ้รียนให้มี
ความรู้  มีทกัษะกระบวนการ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวนิยั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ส่วนปัญหา
ส าคญัของโรงเรียนในการจดักิจกรรม  ไดแ้ก่  คุณภาพของการจดักิจกรรมยงัไม่หลากหลาย  ไม่ตอบสนองต่อ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล   โดยแนวทาง      ในการแก้ไขปัญหา ได้แก่  การส่งเสริมให้บุคลากรท่ีตอ้ง
รับผดิชอบมีการพฒันาตนเอง  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดรั้บ
การพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพของตนเอง  การสนับสนุนให้มีการน าผลการวิจยัมาใช้ปรับคุณภาพของการจดั
กิจกรรม 

 ตอนที ่2  ผลการสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ประกอบดว้ย G = การรวบรวม (Gather)   O = ทศันคติ (Opinion) P = 
กระบวนการ (Process) A = การยอมรับ/เห็นดว้ย (Adoption) และ    I =  อุดมคติ (Idol) 

ตอนที่ 3  ผลการทดลองหาประสิทธิภาพการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั     รุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  พบวา่   
กกกกกกก3.1  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวิทยาคารมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดักิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ดา้นการรวบรวม  ดา้นทศันคติ  ดา้น
กระบวนการ  ด้านการยอมรับ/เห็นดว้ย  และดา้นอุดมคติ  ในภาพรวมอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบวา่  ทุกดา้นอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก   
กกกกกกก3.2  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวิทยาคารต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ในภาพรวม อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  
พบวา่  ทุกดา้นอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก   



กกกกกกก ตอนที่ 4   ผลการประเมินประสิทธิผลการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั        รุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
กกกกกกก4.1  สภาพการจดัรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน   ตามความคิดเห็นของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียน          ปายวิทยาคาร ในภาพรวมทุก
ดา้น อยูใ่นระดบัมาก โดยท่ีดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ  ดา้นวสัดุอุปกรณ์   
กกกกกกกกกส่วนปัญหาการจดัรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ตามความคิดเห็นของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียน            ปายวิทยาคารใน
ภาพรวม   อยูใ่นระดบันอ้ย  โดยดา้นท่ีมีปัญหาท่ีสุดคือ  ดา้นการวดัและประเมินผล   
กกกกกกก4.2  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวิทยาคารมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ  ดา้นกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่     
 


