การพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
โดยการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัชรกร สุ รินทร์
ครู ชานาญการพิเศษ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การ

ประกาศคุณูปการ
การวิจยั และพัฒนาครั้งนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาเป็ นอย่างยิ่งจากนายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปายวิทยาคาร ที่ให้การส่ งเสริ มและสนับสนุ น และให้คาแนะนาตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่ องด้วยความเอาใจใส่ เป็ นอย่างยิ่ง ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างยิ่ง ขอกราบ
ขอบพระคุณ นายจิราวุธ คุม้ จันทร์ วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ ยวชาญ ค.ศ.4
โรงเรี ย นยางซ้ายพิ ทยาคม สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 1 นายประกาศ
เพียสามารถ วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่ งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ค.ศ.4 โรงเรี ยนอนุบาล
อุตรดิตถ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิ ตถ์ เขต 1 นายจิรายุ จันทร์ เพ็ง
วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ ยวชาญ ค.ศ.4 โรงเรี ยนมัธยมป่ ากลาง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 37 นายธวัช โลกา วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และ
ตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการโรงเรี ย น วิท ยฐานะเชี่ ย วชาญ ค.ศ.4 โรงเรี ย นชุ ม ชนแม่ ล าศึ ก ษา สั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 และดร.กมล สุ ทธาวาส วุฒิทางลูกเสื อ L.T.
และตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยน วุฒิทางการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิตบริ หารการศึกษา โรงเรี ยนไตรเขต
รัชมังคลภิเษก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ที่กรุ ณาตรวจสอบเครื่ องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาและให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อการทาเครื่ องมือในการทาวิจยั
ขอกราบขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการสนทนากลุ่ม (Focus group)
ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านลูกเสื อ ได้แก่ ดร.วารุ ณี โพธาสิ นทร์ วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และ
ตาแหน่งรองผูต้ รวจการสานักงานลูกเสื อแห่ งชาติ ประจาสานักงานคณะกรรมการลู กเสื อแห่ งชาติ
นางกัทลี คารมปราชญ์ วุฒิทางลู กเสื อ L.T. และตาแหน่ งผูช้ ่ วยผูต้ รวจการสานักงานลูกเสื อ
แห่งชาติ ประจาสานักงานคณะกรรมการลูกเสื อแห่ งชาติ นายศราวุธ เขื่อนคา วุฒิทางลูกเสื อ L.T.
และตาแหน่ งผูช้ ่ วยผูต้ รวจการสานักงานลู กเสื อแห่ งชาติ ประจาสานักงานคณะกรรมการลู กเสื อ
แห่ งชาติ นายสัมพันธ์ อินทะวงค์ วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งผูช้ ่วยผูต้ รวจการสานักงาน
ลูกเสื อแห่ งชาติ ประจาสานักงานคณะกรรมการลูกเสื อแห่ งชาติ นายวิชยั มัน่ ชา วุฒิทางลูกเสื อ
L.T. และตาแหน่งผูต้ รวจการสานักงานลูกเสื อแห่ งชาติ ประจาสานักงานคณะกรรมการลูกเสื อ
แห่ งชาติ นายสุ วิทย์ ทองคา วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งรองผูต้ รวจการสานักงานลูกเสื อ
แห่งชาติ ประจาสานักงานคณะกรรมการลูกเสื อแห่ งชาติ นายสาราญ เตจ๊ะสา วุฒิทางลูกเสื อ L.T.
และตาแหน่ ง รองผูต้ รวจการสานัก งานลู ก เสื อแห่ ง ชาติ ประจาสานักงานคณะกรรมการลู กเสื อ
แห่ งชาติ
นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง วุฒิทางลูกเสื อ A.L.T. และตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ค.ศ. 4 โรงเรี ยนวัดนวลนรดิศ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุ งเทพมหานคร เขต 1 ดร.ฑีฆาวุฒิ บุญสวัสดิ์ วุฒิทางลู กเสื อ L.T. และตาแหน่ งผูอ้ านวยการ
ลูกเสื อโรงเรี ยน วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ค.ศ. 3 โรงเรี ยนเขาทะลุพิทยาคม สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชุ มพล เขต 11 และ นายสุ ขะวัฒน์ สุ ขทัง่ วุฒิทางลู กเสื อ L.T. และ
ตาแหน่งผูช้ ่วยผูต้ รวจการสานักงานลูกเสื อแห่งชาติ ประจาสานักงานคณะกรรมการลูกเสื อแห่ งชาติ
ขอขอบคุ ณ ผู ้ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการสั ม ภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม รวมทั้ง ผู ้ที่ ใ ห้ ค วาม
อนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกท่าน
ขอขอบพระคุ ณของครู บ าอาจารย์ที่ ป ระสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู ้ ขอบคุ ณคุ ณพ่อธู ป
สุ รินทร์ คุณแม่บวั คา สุ รินทร์ คุณจตุพร สุ รินทร์ ภรรยา บุตร ธิ ดา และพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนที่คอยให้
กาลังใจกับผูท้ าวิจยั ตลอดมา
ความดีของวิจยั ฉบับนี้ขอมอบให้กบั ครู ผรู ้ ่ วมวิชาชีพ กิจการลูกเสื อและผูท้ ี่ตอ้ งการพัฒนา
วิชาชีพทุกคน
วัชรกร สุ รินทร์

ชื่ อเรื่ อง

ผู้วจิ ัย
ประเภทงานวิจัย
คาสาคัญ

การพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ โดยการใช้
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัชรกร สุ รินทร์
งานวิจยั และพัฒนา
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
บทคัดย่อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3) เพื่อประเมินรู ปแบบ
การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4) เพื่อ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วิธีการวิจยั มี 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1) การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ของโรงเรี ย นพื้ นที่ สู ง จัง หวัดแม่ ฮ่อ งสอน โดยการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จยั ที่ เกี่ ย วข้อง การ
สัมภาษณ์ และการสารวจความต้องการในการเรี ยนรู ้ของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ตอนที่ 2) การสร้าง
และตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยการสนทนากลุ่มจากผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 12 คน ตอนที่ 3) การประเมินรู ปแบบ
การจัดกิจกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จานวน 278 คน และลูกเสื อ – เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นปี ที่ 1 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 1,062 คน และตอนที่ 4) การประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพการใช้รูปแบบการจัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นผูก้ ากับลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปาย
วิทยาคาร จานวน 10 คน และลูกเสื อ - เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่ ปี การศึกษา 2559 จานวน 140 คน

ผลการวิจัยพบว่า
กกกกกกกตอนที่ 1 สภาพการจัดกิ จกรรมลู ก เสื อสามัญรุ่ นใหญ่ข องโรงเรี ย นพื้ นที่ สู ง จังหวัด
แม่ ฮ่ อ งสอน พบว่ า การจัด กิ จ กรรมลู ก เสื อ สามัญ รุ่ น ใหญ่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประกอบด้ว ย
องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ การรวบรวม ทัศนคติ กระบวนการ การยอมรับ/เห็นด้วย และ
อุดมมคติ และจากการสารวจความต้องการในการเรี ยนรู ้ในการจัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
พบว่าลู กเสื อมี ความต้องการในการเรี ยนรู ้ จากแหล่งเรี ยนรู ้ ที่แตกต่างกัน โดยใช้เทคนิ ควิธีการ
สอนเทคนิ ควิธีการที่หลากหลาย เน้นความเป็ นระเบียบวินยั ตลอดจนสาระ ในการเรี ยนรู ้ น้ นั ต้อง
นามาใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ตอนที่ 2 ผลการสร้างและตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของ
โรงเรี ย นพื้ นที่ สูง (GOPAI) จัง หวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย G = การรวบรวม (Gather)
O = ทัศนคติ (Opinion) P = กระบวนการ (Process) A = การยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption) และ
I = อุดมคติ (Idol)
ตอนที่ 3 ผลการประเมินรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่
สู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า
รู ปแบบการจัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่ สูง (GOPAI) จังหวัด
แม่ฮ่องสอน อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก
กกกกกกก3.1 ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาคารมีความคิดเห็นต่อรู ปแบบการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านการรวบรวม
ด้านทัศนคติ ด้านกระบวนการ ด้านการยอมรับ/เห็นด้วย และด้านอุดมคติ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
เหมาะสมมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก
กกกกกกก3.2 ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาคารต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในภาพรวม อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญและความเป็ นมาของปัญหา
กกกกกกกบทเรี ยนที่ผ่านมาสอนให้รู้ว่าอนาคตของประเทศไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั การเป็ นผูเ้ ข้มแข็งทาง
เศรษฐกิ จ แต่ข้ ึ นอยู่กบั การมีสติ การรู ้ เท่าทัน การพัฒนาความสามารถในการบาเพ็ญประโยชน์
ต่อประชาคมโลกด้วย การพัฒนาที่บูรณาการและยัง่ ยืนจึงเป็ นวิสัยทัศน์ของสังคมไทยในอนาคต
เพื่อพัฒนาเข้าสู่ การเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยใช้การศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างคนให้มี
คุณภาพซึ่ งจะส่ งผลให้สังคมมีความเข้มแข็ง และเป็ นปั จจัยสาคัญของการพัฒนาประเทศแบบยัง่ ยืน
ต่ อ เนื่ อ งสามารถต่ อ สู ้ ก ับ สภาวะของการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมโลกได้อ ย่ า งเข้ม แข็ ง และมี
ประสิ ทธิภาพ
กกกกกกก“คนคุณภาพ” ตามแนวคิดของการจัดการศึกษาต้องเป็ นคนที่มีคุณลักษณะใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ รู ้ จกั พินิจวิเคราะห์และเลื อกรั บข้อมู ลข่าวสารที่
เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
และฉบับปรับปรุ ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่ยึดหลักผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของตน มีการจัดเนื้ อหาสาระและกิ จกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัด ของผูเ้ รี ย น ค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล ผู เ้ รี ย นมี ท ัก ษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ และการแสวงหาความรู ้ ด้วยตนเองเพื่อให้
สามารถรู ้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสังคมและเทคโนโลยี สามารถสร้ างภูมิคุม้ กัน
ในการดารงชี วิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศกั ดิ์ ศรี มีความสงบสุ ขบนพื้นฐานของเศรษฐกิ จ
พอเพียงได้อย่างยัง่ ยืน (ฝ่ ายวิชาการ สานักพิมพ์เดอะบุคส์, 2556: หน้า 7)
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุ ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่กล่าวมา
นับว่ามี ส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุ ณภาพของนักเรี ยน ซึ่ งครู ผูส้ อนจะต้องมุ่งจัดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอนให้สอดคล้อง เหมาะสม เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง และมี
จุดมุ่งหมายที่จะต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ มีสติปัญญา
มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรม มุ่งให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาตนเองสามารถดารงชี วิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็ นสุ ข ดังนั้น การจัดการศึกษาควรให้นกั เรี ยนทุกคนมีความรู ้ ความสามารถที่จะ
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เรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้ และแนวการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่จะส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน สามารถ
พัฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ศัก ยภาพ จึ ง ต้อ งค านึ ง ถึ ง เนื้ อ หาสาระ และการจัด กิ จ กรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรี ยน การฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิ ญ สถานการณ์ แ ละการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ การจัด กิ จ กรรมให้ นัก เรี ย นได้เ รี ย นรู ้ จ าก
ประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิ ให้คิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาได้ โดยผสมผสานความรู ้ดา้ นต่าง ๆ
อย่างได้สัดส่ วนสมดุลกัน
กิ จ กรรมลู ก เสื อจั ด เป็ นกิ จ กรรมพัฒ นาผู ้เ รี ยนในสถานศึ ก ษาที่ ต้ อ งยึ ด มั่ น ใน
วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสื อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติลูกเสื อ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 มาตรา 8
เพื่อพัฒนาทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็ นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบและช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี มีความเจริ ญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุ ขและความมัน่ คง
ของประเทศชาติ รวมทั้ง ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามข้อ บัง คับ คณะลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ว่า ด้ว ยการปกครอง
หลักสู ตรและวิชาพิเศษลูกเสื อ
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
คนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็ นคนดี คนเก่ง และอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ขบนพื้นฐาน
ของความเป็ นไทย นอกจากการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้พ้ืนฐาน ซึ่ งได้กาหนดไว้ในโครงสร้างทั้ง
8 กลุ่ มสาระการเรี ย นรู ้ แล้ว หลักสู ตรยังได้ก าหนดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ย นไว้ใ นโครงสร้ าง เพื่ อ
ส่ งเสริ มการพัฒนาผูเ้ รี ยนเพิ่ม เติ มจากกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ท้ งั 8 กลุ่ ม โดยมุ่ งเน้นให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั
ตนเอง ค้นพบความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง เพื่อการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพของตน เห็ นคุ ณค่าในการประกอบสัมมาชี พ เป็ นผูม้ ีระเบียบวินยั มีศีลธรรม จริ ยธรรม
รู ้จกั บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การบาเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน สังคม ประเทศชาติ สามารถ
ดารงชี วิตได้อย่างมีความสุ ข ทั้งนี้ การบริ หารจัดการศึกษาจาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการจัดการศึกษา
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ (Senior Scout) มีอายุต้ งั แต่ 14 – 18 ปี หรื อกาลังเรี ยนอยูใ่ น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่ งเป็ นระยะวัยรุ่ น มักมีความคิ ดความอ่านเป็ นของตนเอง ต้องการทา
อะไรด้วยตนเอง หลักการทางสิ ทธิ มนุษยชน ปรัชญาและค่านิ ยมจึงมีอิทธิ พล และมีความหมาย
ต่อชี วิตเป็ นอย่างมาก การที่เขาได้เรี ยนรู ้ และปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ จึงเกิดจาก
ความซาบซึ้ งและศรั ทธา เพราะเป็ นสิ่ งที่ ไม่สามารถสั่งสอนด้วยการบรรยายได้ ผูก้ ากับลู กเสื อ
หรื อครู ผูส้ อนจึงต้องส่ งเสริ ม ฝึ กอบรม จัดกิ จกรรมที่เน้นระบบหมู่ และการเป็ นผูน้ าในระบอบ
ประชาธิ ปไตยที่มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข ฝึ กการใช้ชีวิตกลางแจ้ง การผจญภัยและทักษะ
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วิชาลู กเสื อ ฝึ กอบรมความรู ้ พ้ืนฐานทางวิชาชี พตามที่ถนัด รวมทั้งการบาเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น
มากขึ้น
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่เป็ นพื้นที่สูง มีวฒั นธรรมหลากหลายทางชน
เผ่าของแต่ละชนเผ่า การจัดการศึกษาจึงต้องมีความเป็ นเอกลักษณ์ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน จึง
ต้องมีความหลากหลาย โรงเรี ยนปายวิทยาคารเป็ นโรงเรี ยนหนึ่งที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่อาเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีนกั เรี ยนชนเผ่าเข้ามาเรี ยนถึง 7 ชนเผ่า ประกอบไปด้วย จีนยูนาน ลีซู กระเหรี่ ยง
ม้ง ลาหู่ คนไทยใหญ่ และคนพื้นเมือง ซึ่ งเป็ นโจทย์ในการจัดการศึกษาให้เข้ากับบริ บทของ
โรงเรี ยนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทางภาษา สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม (อมรรัตน์ สุ ทธิสาร, ศักดิ์ไทย
สุ รกิจบวร, และทัศนา ประสานศรี (2552): ระบุในบทคัดย่อ) การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษา 1) ระดับสภาพ และปั ญหาการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ในโรงเรี ยน 2) สภาพและ
ปั ญหาการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ใน
จังหวัดนครพนม 3) สภาพและปั ญหาการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในโรงเรี ยนที่มีขนาดต่างกัน 4) สภาพ
และปั ญหาการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อน
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ในโรงเรี ยนที่อยูใ่ นเขตพื้นที่แตกต่างกัน 5) แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อ สามัญรุ่ นใหญ่ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร และครู ผสู ้ อนลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษานครพนม ปี การศึกษา 2552 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จานวน 165 คน และ ครู ผสู ้ อนลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ จานวน
232 คน ใช้วธิ ี การสุ่ มแบบหลายขั้นตอน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 397 คน เครื่ องมือ และมีค่าความ
เชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป เพื่อหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพ
และปั ญหาการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ อยูใ่ นระดับมาก และปานกลาง ตามลาดับ 2) ความ
คิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ต่อสภาพและปั ญหาการ จัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ รุ่ นใหญ่ ไม่แตกต่าง
กันและแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลาดับ 3) ผูบ้ ริ หารและครู ที่ปฏิบตั ิ
หน้าที่ใน โรงเรี ยนที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพและปั ญหาการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ สถิติ .05 4) ผูบ้ ริ หารและครู ในเขตพื้นที่แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อสภาพและปั ญหาการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ไม่แตกต่างกัน 5) แนวทาง
พัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
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จังหวัด นครพนม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านครู ผสู ้ อน ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้านสื่ อการเรี ยนการ
สอน ด้านการนิเทศ ติดตาม ด้าน การวัด และประเมินผล คาสาคัญ
กกกกกกกจากศึกษาสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โดยทัว่ ไปพบว่า
(คมสัน
ขันธนิกร, 2549, บทคัดย่อ)
กกกกกกก1) ปั ญหาเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาส่ วนใหญ่ขาดแคลนผูก้ ากับลูกเสื อ
และไม่ได้ดาเนินการจัดตั้งกลุ่ม หรื อกองลูกเสื ออย่างถูกต้อง งานธุ รการในกองลูกเสื อยังขาดความ
เป็ นระบบ สถานศึกษาบางแห่งมีสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออานวยต่อการจัดกิจกรรม ไม่มีหลักสู ตร
สถานศึกษาทางด้านลูกเสื อ จานวนนักเรี ยนของสถานศึกษามีนอ้ ยเกินไป ทาให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมและจัดตั้งกองลูกเสื อได้ ที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ กิจกรรมลูกเสื อไม่สอดคล้องกับ
พิธีการทางศาสนาในบางท้องถิ่น เช่นจังหวัดในแถบชายแดนภาคใต้ของไทย
กกกกกกก2) ปั ญหาเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่ (สุ นทร ทัด, 2549 , บทคัดย่อ) ได้แก่ การที่
ผูบ้ ริ หารไม่สนใจ ไม่ให้การสนับสนุน ไม่ให้ความสาคัญ และไม่ศรัทธาในกิจการลูกเสื อ ขาด
ภาวะผูน้ าทางด้านลูกเสื อ เนื่องจากผูบ้ ริ หารบางท่านไม่มีวฒ
ุ ิทางลูกเสื อ ทาให้ขาดความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางลูกเสื อ
ไม่สามารถดาเนินการตามนโยบายในการ
พัฒนากิจการลูกเสื ออย่างจริ งจัง ทาให้ขาดการนิเทศ ติดตาม กากับดูแลอย่างถูกต้อง และไม่เป็ น
ระบบ
เห็นได้จากการที่สถานศึกษาไม่ให้ความสาคัญต่อการรายงานผลการทดสอบวิชาลูกเสื อ
ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดเพื่อขออนุมตั ิผลสอบ
กกกกกกก 3) ปั ญหาเกี่ยวกับครู ผสู ้ อน (สมเดช จันทร์พลู, 2550, บทคัดย่อ) ได้แก่ ครู ผสู ้ อนไม่
ตระหนัก และไม่ให้ความสาคัญกับกิจกรรมลูกเสื อ ไม่มีวฒ
ุ ิทางลูกเสื อ ครู ผสู ้ อนไม่เข้าใจ
ธรรมชาติของวิชาลูกเสื อ ไม่เข้าใจหลักสู ตรลูกเสื อ ขาดการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
ของลูกเสื อแต่ละประเภท
ไม่มีแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ทาให้ขาดความพร้อมใน
การเตรี ยมการสอน ขาดความรู ้ทกั ษะเฉพาะอย่าง โดยเฉพาะทักษะทางด้านลูกเสื อ ขาดเทคนิค
การสอน ครู ผสู ้ อนบางคนนาวิชาอื่น ๆ มาสอนในชัว่ โมงลูกเสื อ ขาดการพัฒนาตนเองให้มีความรู ้
ที่ทนั สมัยและก้าวหน้า รวมทั้งไม่ได้ศึกษากฎระเบียบวิชาลูกเสื อ
4) สภาพปั ญหาการจัดกิจกรรมลูกเสื อของผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คือ ครู ขาดความรู ้
ขาดความเชี่ยวชาญ ไม่เข้าใจในหลักสู ตรการสอนลูกเสื อ ไม่มีคุณวุฒิทางลูกเสื อทาให้ไม่มี
ความมัน่ ใจในการจัดกิจกรรมลูกเสื อ ส่ งผลให้การจัดกิจกรรมลูกเสื อไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ดังจะเห็น
ได้จากการศึกษาปั ญหาการจัดกิจกรรมลูกเสื อของครู ตามทัศนะของครู โรงเรี ยนในเขตอาเภอเขาค้อ
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เพื่อเปรี ยบเทียบระดับปั ญหาการจัดกิจกรรมลูกเสื อระหว่างครู ที่ผา่ นกับไม่ผา่ น การฝึ กอบรมวิชาผู ้
กากับลูกเสื อ ของครู โรงเรี ยนในเขตอาเภอเขาค้อ ทั้งส่ วนรวมและรายด้านประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ได้แก่ครู โรงเรี ยนในเขตอาเภอเขาค้อทั้ง 14 โรงเรี ยนที่ผา่ นกับไม่ผา่ นการฝึ กอบรม
วิชาผูก้ ากับลูกเสื อ จานวน 150 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการและแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)ผลการวิจยั พบว่า 1. ปัญหาการจัด
กิจกรรมลูกเสื อของครู กรณี ศึกษาโรงเรี ยนในเขตอาเภอเขาค้อ ที่ผา่ นกับไม่ผา่ นการฝึ กอบรมวิชาผู ้
กากับลูกเสื อโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง
ทั้ง 6 ด้าน เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านสื่ อการจัดกิจกรรมลูกเสื อ ด้านเทคนิค
วิธีการจัดการจัดกิจกรรมลูกเสื อ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านครู ผจู ้ ดั กิจกรรมลูกเสื อ ด้าน
เนื้อหาการจัดกิจกรรมลูกเสื อ ด้านเวลาที่ใช้จดั กิจกรรมลูกเสื อ ที่ใช้จดั การเรี ยนการสอนลูกเสื อ 2.
เปรี ยบเทียบปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสื อของครู โรงเรี ยนในเขตอาเภอเขาค้อที่ผา่ นและไม่ผา่ นการ
ฝึ กอบรมวิชาผูก้ ากับลูกเสื อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้านโดยไม่
แตกต่างกัน (วีรพล ทองสัมฤทธิ์ , 2550 , บทคัดย่อ)
เช่นเดียวกันกับด้วยสภาพการจัดกิจกรรมที่ไม่มีประสิ ทธิภาพในภาพรวม ของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงส่ งผลในการเตรี ยมความพร้อมในการจัดจัดกิจกรรมของครู
ทั้งในด้านความพร้อมของครู ผสู ้ อน ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ด้านงบประมาณในการ
สนับสนุน ด้านการเสริ มแรงขวัญกาลังใจให้กบั ครู ผสู ้ อนลูกเสื อ
ทิพวัลย์ แสงไฟฉาย (2549) อธิบายการศึกษาสภาพปั ญหาการจัดกิจกรรมลูกเสื อ-เนตร
นารี ของโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ว่าเพื่อเปรี ยบเทียบสภาพปั ญหาการจัดกิจกรรมลูกเสื อเนตรนารี ของโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานครตามขนาดของโรงเรี ยนตามสถานภาพ และเพศของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผจู ้ ดั กิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี
จานวน 270 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วย
ค่าที และค่าเอฟ ผลการวิจยั พบว่าการจัดกิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี มีผลดังนี้ (1) สภาพปัญหาการ
จัดกิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี ของโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ทั้ง 4 ด้าน คือด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านการจัดการมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง โรงเรี ยนส่ วนมาก
ดาเนินการในลักษณะที่คล้ายกันทั้ง 4 ด้าน คือ ครู ตอ้ งรับผิดชอบงานอื่นอีกมาก การจัดกิจกรรม
ต้องการงบประมาณมาก ขาดสื่ อ สถานที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ลูกเสื อ-เนตรนารี มีนอ้ ย ขาดการ
วางแผน การจัดกิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี (2) เมื่อเปรี ยบเทียบสภาพปัญหาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
และครู ผจู ้ ดั กิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี โดยภาพรวมที่มีสถานภาพต่างกัน เพศต่างกัน และขนาด
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โรงเรี ยนต่างกันมีปัญหาแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (3) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผู ้ จัด
กิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี ทุกด้านยกเว้น
ด้านวัสดุอุปกรณ์มีปัญหาอยูใ่ นระดับต่าสุ ด
5) ปั ญหาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ สิ่ งสนับสนุน (วีรพล ทองสัมฤทธิ์ , 2550 , บทคัดย่อ)
ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการฝึ กมีนอ้ ย ขาดสื่ อและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ขาดคู่มือการจัด
กิจกรรม เอกสารธุ รการ เช่น แบบลูกเสื อต่าง ๆ จัดหามาให้มีไว้ใช้ในโรงเรี ยนได้ยาก มีความ
ยุง่ ยากใน การจัดซื้ อเครื่ องหมายวิชาพิเศษ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานในกองลูกเสื อมี
ไม่เพียงพอ ขาดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะใช้ในกิจกรรมลูกเสื อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
กกกกกกกุ6) ปั ญหาเกี่ยวกับการนิเทศ (คมสัน ขันธนิกร, 2549, บทคัดย่อ) ได้แก่ ศึกษานิเทศก์
หรื อผูด้ ูแลงานกิจการลูกเสื อของสถานศึกษาไม่มีความรู ้ทางลูกเสื อ มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ่อย
ทาให้ขาดความต่อเนื่ องในการดาเนินการกิจการลูกเสื อ ขาดความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน ส่ งผล
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านการลูกเสื อขาดขวัญและกาลังใจในการทางาน
กกกกกก 7) กองลูกเสื อโรงเรี ยนปายวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
34 มีสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อที่ประสบปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ตั้งแต่การ
กาหนดหลักสู ตร เช่นเดียวกับปั ญหาดังกล่าวข้างต้นโดยเฉพาะลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนปาย
วิทยาคาร มาจากชนเผ่าชาติพนั ธุ์บนพื้นที่สูงที่ต่างวัฒนธรรม ต่างภาษามาเรี ยนร่ วมกัน กิจกรรม
ลูกเสื อ การทดสอบวิชาพิเศษ พิธีการทางลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ครู ผสู ้ อนที่รับผิดชอบขาดความรู ้
และความเข้าใจเทคนิคการจัดกิจกรรมลูกเสื อที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผูเ้ รี ยน ที่ผา่ นมาจึงมีการ
ดาเนินการตามความเข้าใจของครู ผสู ้ อน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนและไม่สอดคล้อง
กับแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ตามหลักสู ตรที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด เหล่านี้
ล้วนแต่เป็ นอุปสรรคและปัญหาต่อความก้าวหน้าและความสาเร็ จของกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่
ต้องเร่ งดาเนินการแก้ไข ปรับปรุ งและพัฒนาให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้ความเข้าใจ
และมีทกั ษะ
กระบวนการทาง ลูกเสื อที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัยของนักเรี ยน ซึ่งควรจะเกิดจากการจัดกิจกรรมที่
ตอบสนอง ต่อความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รี ยน ได้แก่ การผจญภัย การได้
เพื่อน ได้เรี ยนรู ้สิ่งใหม่จากการแก้ปัญหา หรื อการเผชิญสถานการณ์ ได้ความสุ ขสนุกสนาน
รวมทั้งเกิดทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ จึงจะประสบความสาเร็ จความมุ่งหมายตาม
หลักสู ตร แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่เพื่อตอบสนองความสนใจ ความถนัด และ
สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านลูกเสื อได้ดีอย่างหนึ่งคือ กิจกรรมตามหลักสู ตรวิชาพิเศษ
นอกจากลูกเสื อจะได้รับการพัฒนาแล้ว ยังได้ประดับเครื่ องหมายวิชาพิเศษบนเครื่ องแบบลูกเสื อ
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ส่ งผลต่อการสร้างความภาคภูมิใจยิง่ ให้แก่ผเู ้ รี ยน เป็ นสิ่ งเร้า เป็ นแรงกระตุน้ ให้ลูกเสื อมีความ
กระหายใคร่ เรี ยนมากยิง่ ขึ้น
กกกกกกก 8) จากการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปเบื้องต้น พบว่าปั ญหาการจัดกิจกรรมจะมีมากกว่าปั ญหา
ด้านอื่น ผูว้ จิ ยั ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนปาย
วิทยาคาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ได้เล็งเห็นความสาคัญของการจัดกิจกรรมการเรี ยน การ
สอนลูกเสื อ – เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่ จึงมีความสนใจที่จะดาเนินการวิจยั และพัฒนารู ปแบบการ
จัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นระยะเวลาต่อเนื่องกัน 3 ปี
(ปี การศึกษา 2557 – 2559) เพื่อให้การดาเนินการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่เป็ นไปตาม
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา ธรรมชาติของผูเ้ รี ยน และฝึ กอบรมให้
นักเรี ยนเกิดความรู ้ ความเข้าใจ มีทกั ษะทางด้านลูกเสื อ มีทกั ษะชีวติ เกิดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนอง
ความต้องการของผูเ้ รี ยนและสังคม สามารถนาไปใช้ในชีวติ ได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ และเกิด
ประสิ ทธิภาพ
คาถามการวิจัย
1. สภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนในพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอนมี
สภาพเป็ นอย่างไร
2. รู ปแบบการจัดการกิจกรรมลูกเสื ออย่างไรที่เหมาะสมกับนักเรี ยนของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัด
แม่ฮ่องสอนเป็ นอย่างไร
4. ประเมินรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอนของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเขตพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
กกก 1. เพือ่ ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูงจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
2. เพื่อสร้างและตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่
สู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. เพื่อประเมินรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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4. เพื่อประเมินประสิ ทธิภาพรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอบเขตของการวิจัย
กกกกกกกการวิจยั และพัฒนาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี การศึกษา 2559 แบ่งเป็ น 4 ตอน
ดังนี้
กกกกกกกตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย
กกกกกกกก1. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
Dddddddddddในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ด้านเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย
Ddddddddddd ส่ วนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1.2 การสัมภาษณ์
Ddddddddddd ส่ วนที่ 2 การสารวจความต้องการในการเรี ยนรู ้ในการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กกกกกกกก2. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
Dddddddddddส่ วนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Ddddddddddddd2.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ โรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จานวน
8 โรงเรี ยน จานวน 278 คน ประกอบด้วยโรงเรี ยนปายวิทยาคาร โรงเรี ยนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
โรงเรี ยนห้องสอนศึกษา “ในพระอุปถัมภ์” โรงเรี ยนขุนยวมวิทยา โรงเรี ยนแม่ลาน้อยดรุ ณสิ กข์
โรงเรี ยนแม่สะเรี ยง “บริ พตั รศึกษา” โรงเรี ยนสบเมยวิทยาคม และโรงเรี ยนเฉลิมรัชวิทยาคม
Ddddddddddddd2.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยนปาย
วิทยาคาร จานวน 1 คน ผูก้ ากับลูกเสื อ – เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่ โรงเรี ยนปายวิทยาคาร จานวน 30
คน โดยการได้มาของกลุ่มตัวอย่างเป็ นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
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3. ขอบเขตด้ านตัวแปร
ส่ วนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตัวแปรที่ศึกษา คือ สภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่
สู งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Ddddddddddd ส่ วนที่ 2 การสารวจความต้องการในการเรี ยนรู ้ในการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Dddddddddddddกลุ่มประชากรที่ใช้ในการสารวจความต้องการในการเรี ยนรู ้ คือ ลูกเสื อรุ่ นใหญ่
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ปี การศึกษา 2558 จานวน 364 คน
กกกกกกก
ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความต้องการในการเรี ยนรู ้ในการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การสร้างและทดลองรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การสร้างรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอบเขตของการสร้ าง รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่
สู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตของรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแนวคิด รู ปแบบการเรี ยนการสอน ทักษะกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ และรู ปแบบการจัดกิจกรรม
แบบพหุ วฒั นธรรมผสมผสาน
บูรณาการให้สอดคล้องกับวิถีชีวติ ของนักเรี ยนบนพื้นที่สูงของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็ นรู ปแบบใหม่คือ รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI)จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ ประกอบที่ 1 การรวบรวม (Gather : G)
หมายถึง การรวบรวมเนื้ อหา สาระ ข้อมูล จากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับความรู ้และทักษะ
กระบวนการลูกเสื ออย่างเป็ นระบบ และเป็ นมาตรฐานโดยการใช้ระบบสารสนเทศ
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องค์ ประกอบที่ 2 ทัศนคติ (Opinion : O)
หมายถึง ความเชื่อ ค่านิ ยม หรื อความพร้อมทางจิตใจที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งที่อาจแสดง
ออกมาได้ท้ งั คาพูดและการกระทา
องค์ ประกอบที่ 3 กระบวนการ (Process : P)
หมายถึง ขั้นตอนการทากิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เริ่ มต้นจนสาเร็ จ มีองค์ประกอบย่อย 4
องค์ประกอบ คือ
1) การวางแผน (Planing : P)
2) การลงมือปฏิบตั ิ (Doing : D)
3) การควบคุม (Controling : C)
4) การปรับปรุ ง (Action : A)
องค์ ประกอบที่ 4 การยอมรับ/เห็นด้ วย (Adoption : A)
หมายถึง การตัดสิ นใจยอมรับสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดจากผูอ้ ื่น หรื อจากที่อื่นที่อาจเป็ นวัตถุ
สิ่ งของ วิธีคิด การกระทา วิธีการทางาน การใช้ชีวติ (วิถีชีวติ ) เป็ นสิ่ งใหม่สาหรับตนเอง และมี
อิทธิ พลที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในตนเอง ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาจแสดงออกมาให้
ปรากฏหรื อแฝงในความรู ้สึกนึกคิด และพร้อมสาหรับการแสดงออกเมื่อมีโอกาส
องค์ ประกอบที่ 5 อุดมคติ (Idol : I)
หมายถึง จินตนาการที่ถือว่าเป็ นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริ งทาง
ใดทางหนึ่งที่มนุษย์ถือเป็ นเป้ าหมายแห่งชีวติ ตน
จุดประสงค์ของรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ การจัดกิจลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ตามหลักสู ตรสถานศึกษา และ
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่บูรณาการความแตกต่างของทัศนคติ วัฒนธรรม วิถีชีวติ ของคน
พื้นที่สูงหลอมรวม ผสมผสาน ลดความอคติ เกิดความเข้าใจในเรื่ องชาติพนั ธุ์ ชนชาติ มีความรัก
สามัคคี มีความยุติธรรม เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดเป็ นความรู ้ใหม่ที่ได้รับการยอมรับ และสร้าง
อุดมคติที่ดี สร้างสานึกที่ดีต่อสังคมไทย และสังคมโลก
ส่ วนที่ 2 การตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่
สู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ขอบเขตของการตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรมฯ
ผูว้ จิ ยั ได้จดั สนทนากลุ่ม (Focus Group) ตามองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอนดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 หลักแนวคิด/วัตถุประสงค์
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ
องค์ประกอบที่ 3 ผลที่คาดว่าผูเ้ รี ยนจะได้รับ
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของรู ปแบบที่จดั ทาขึ้นโดยการสนทนากลุ่ม(Focus group)
ของผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 12 ท่าน
ตอนที่ 3 การประเมินรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ รุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. ขอบเขตของการศึกษาปัญหารู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของผูก้ ากับลูกเสื อได้แก่
1) รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ไปใช้ของผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรวบรวม ด้าน
ทัศนคติ ด้านกระบวนการ ด้านการยอมรับ/เห็นด้วย และด้านอุดมคติ
2) ผลที่เกิดกับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากด้านการจัด
กิจกรรม และด้านการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตร
2. ขอบเขตด้ านประชากร
2.1 ประชากร
2.1.1 ประชากรครู ที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ โรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จานวน
8 โรงเรี ยน จานวน 278 คน ประกอบด้วย
โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
จานวน 31 คน
โรงเรี ยนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
จานวน 11 คน
โรงเรี ยนห้องสอนศึกษา “ในพระอุปถัมภ์” จานวน 41 คน
โรงเรี ยนขุนยวมวิทยา
จานวน 25 คน
โรงเรี ยนแม่ลาน้อยดรุ ณสิ กข์
จานวน 61 คน
โรงเรี ยนแม่สะเรี ยง “บริ พตั รศึกษา”
จานวน 66 คน
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โรงเรี ยนสบเมยวิทยาคม
จานวน 25 คน
โรงเรี ยนเฉลิมรัชวิทยาคม
จานวน 18 คนDd
2.1.2 ประชากรนักเรี ยนที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นปี ที่ 1
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี การศึกษา 2558 จานวน 8 โรงเรี ยน จานวน 1,062 คน ประกอบด้วย
โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
จานวน 140 คน
โรงเรี ยนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
จานวน 28 คน
โรงเรี ยนห้องสอนศึกษา “ในพระอุปถัมภ์” จานวน 306 คน
โรงเรี ยนขุนยวมวิทยา
จานวน 170 คน
โรงเรี ยนแม่ลาน้อยดรุ ณสิ กข์
จานวน 99 คน
โรงเรี ยนแม่สะเรี ยง “บริ พตั รศึกษา”
จานวน 172 คน
โรงเรี ยนสบเมยวิทยาคม
จานวน 78 คน
โรงเรี ยนเฉลิมรัชวิทยาคม
จานวน 69 คน
กกกกกกก2.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้ แก่
ตัวแปรต้น คือ ความคิดเห็นของผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ และลูกเสื อ เนตรนารี
สามัญรุ่ นใหญ่ ที่มีต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตัวแปรตาม คือ ความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตอนที่ 4 การประเมินประสิ ทธิภาพการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. ขอบเขตของการประเมินประสิ ทธิภาพการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ ของโรงเรียนพื้นทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอนได้แก่
1) ประโยชน์และความเป็ นไปได้ของการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
หลักสู ตร ด้านกิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี และด้านการวัดประเมินผล
2) ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่
สู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสู ตร ด้านกิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี
และด้านการวัดประเมินผล
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2. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
2.1 ผูก้ ากับลูกเสื อ คือ ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ที่สอน
โรงเรี ยนปายิทยาคาร โรงเรี ยนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ โรงเรี ยนห้องสอนศึกษา “ในพระอุปถัมภ์” และโรงเรี ยน
ขุนยวมวิทยา ซึ่ งสังกัดเครื อข่ายกลุ่มดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี การศึกษา 2559 จานวน 108 คน
ประกอบด้วย
โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
จานวน 31 คน
โรงเรี ยนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
จานวน 11 คน
โรงเรี ยนห้องสอนศึกษา “ในพระอุปถัมภ์” จานวน 41 คน
โรงเรี ยนขุนยวมวิทยา
จานวน 25 คน
2.2 ประชากรลูกเสื อที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ลูกเสื อ คือ นักเรี ยนที่กาลังเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2559โรงเรี ยนปายวิทยาคาร จานวน 140 คน
Dd กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างครู ที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ สังกัดโรงเรี ยน
ปายวิทยาคาร ที่สอนลูกเสื อชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลักสู ตรลูกเสื อโลก เป็ นการได้มาของกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 10 คน
กกกกกกก ตัวแปรที่ศึกษา ได้ แก่
ตัวแปรต้น คือ ความคิดเห็นของผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ และลูกเสื อ เนตรนารี
สามัญรุ่ นใหญ่ ที่มีต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตัวแปรตาม คือ ความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยน ทั้ง
จากการสังเคราะห์เอกสาร งานวิจยั การสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตลอดจนการสารวจความต้องการใน การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
2. ได้แนวทางในการสร้างและตรวจสอบ รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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3. ได้ขอ้ มูลจากการประเมินรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนามาปรับปรุ ง แก้ไขและพัฒนาให้ได้รูปแบบการจัด
กิจกรรมที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่างเหมาะสม
4. ได้รายงานการประเมินประสิ ทธิภาพการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนาไปเผยแพร่ ให้เกิดการนาไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างแพร่ หลายต่อไป
คานิยามศัพท์ เฉพาะ
1. สภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ หมายถึง การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ ตามหลักสู ตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร ซึ่งเป็ นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้
นักเรี ยนเกิดประสบการณ์การเรี ยนรู ้อย่างเต็มความสามารถสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ
และความต้องการของตนเอง ส่ งผลให้นกั เรี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองได้
2. รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อ หมายถึง รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ งเป็ นข้อกาหนดลักษณะองค์ประกอบ
โครงสร้าง กิจกรรม แนวทางหรื อวิธีดาเนิ นการและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบโครงสร้างที่
ผูว้ จิ ยั กาหนดขึ้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สาหรับพัฒนากิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของคณะลูกเสื อแห่งชาติ และพระราชบัญญัติลูกเสื อ
พ.ศ. 2551
3. ผู้กากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ หมายถึง ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการจัดทาวิจยั ครั้งนี้ แบ่งเป็ น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน คือ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปายวิทยาคาร จานวน 1
คน และผูก้ ากับลูกเสื อ คือ ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ปี การศึกษา 2558 จานวน 30 คน รวมทั้ง 31 คน
ตอนที่ 2 ผูก้ ากับลูกเสื อ คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านลูกเสื อ จานวน 12
คน
ตอนที่ 3 ผูก้ ากับลูกเสื อ คือ ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 8 โรงเรี ยน จานวน 278 คน
ตอนที่ 4 ผูก้ ากับลูกเสื อ คือ ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ที่สอนใน
โรงเรี ยนปายิทยาคาร โรงเรี ยนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ โรงเรี ยนห้องสอนศึกษา “ใน
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พระอุปถัมภ์” และโรงเรี ยนขุนยวมวิทยา ซึ่ งสังกัดเครื อข่ายกลุ่มดอยกองมู จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ปี การศึกษา 2559 จานวน 108 คน
4. ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ หมายถึง นักเรี ยนที่กาลังเรี ยนอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 –
3 ปี การศึกษา 2558 - 2559 ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการจัดทาวิจยั ครั้งนี้
แบ่งเป็ น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ลูกเสื อ คือ นักเรี ยนที่กาลังเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 ปี การศึกษา
2558โรงเรี ยนปายวิทยาคาร จานวน 364 คน
ตอนที่ 3 ลูกเสื อ คือ นักเรี ยนที่กาลังเรี ยนอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา
2558 ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 8 โรงเรี ยน จานวน 1,062
คน
ตอนที่ 4 ลูกเสื อ คือ นักเรี ยนที่กาลังเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา
2559โรงเรี ยนปายวิทยาคาร จานวน 140 คน
5. พืน้ ทีส่ ู งจังหวัดแม่ ฮ่องสอน หมายถึง พื้นที่สูงในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ส่ วนใหญ่เป็ น
พื้นที่ป่าต้นน้ าลาธาร มีการคมนาคมยากลาบาก ทาให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปดาเนิ นการได้ไม่ทวั่ ถึง
เป็ นที่ต้ งั ของชุมชนชาวเขาเผ่าต่างๆ ได้แก่ ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ ยง ม้ง ลาหู่ ลีซู จีนยูนาน ไทยใหญ่
และคนพื้นเมือง มีสภาพยากจน มีวฒั นธรรมเฉพาะ อาศัยกฎระเบียบชุมชน และความเชื่อทาง
ศาสนาเป็ นกรอบในการดาเนินชีวติ และการสร้างความสงบสุ ขในชุมชน ลักษณะเช่นนี้ทาให้ชุมชน
มีภูมิตา้ นทานต่อการเปลี่ยนแปลงน้อย มีความล่อแหลมต่อปั ญหาต่างๆ ในชุมชน เช่น การขาด
จิตสานึกต่อชุมชนสังคม การแพร่ ระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ รวมทั้งปั ญหาด้านความมัน่ คงตาม
แนวชายแดนและปัญหาด้านการจัดการศึกษา
6. ประสิ ทธิภาพของรู ปแบบ หมายถึง การนารู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปใช้กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ได้อย่าง
เหมาะสม โดยมีการประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านประโยชน์ของรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ของโรงเรี ยนบนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน และด้านความเป็ นไปได้ของรู ปแบบ
การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนบนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกการวิจยั และพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูงจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้
เป็ นร่ องรอยทางการศึกษาค้นคว้า ขอบข่ายในการวิจยั และเป็ นแนวทางในการวิจยั ดังต่อไปนี้
กกกกกกก1. กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับลูกเสื อ
Dddddddddd 1.1 พระราชบัญญัติลูกเสื อ พ.ศ. 2551
Dddddddddd 1.2 นโยบายคณะลูกเสื อแห่งชาติ
กกกกกกก2. แนวความคิดเกีย่ วกับวิธีการดาเนินการวิจัย
Dddddddddd 2.1 การวิจยั และพัฒนา
Dddddddddd 2.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
กกกกกกก3. แนวความคิดเกีย่ วกับรู ปแบบการจัดกิจกรรม
Dddddddddd 3.1 รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์
Dddddddddd 3.2 รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ
Dddddddddd 3.3 รู ปแบบการเรี ยนการสอนกระบวนการคิดเป็ น เพื่อการดารงชีวิตในสังคมไทย
Dddddddddd 3.4 รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง : โมเดลซิปปา (CIPPA)
3.5 รู ปแบบการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง
กกกกกกก4. ความรู้ เกีย่ วกับกิจการลูกเสื อ
Dddddddddd 4.1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกิจการลูกเสื อ
Dddddddddd 4.2 เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสื อภายในสถานศึกษา
กกกกกกก5. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
Dddddddddd 5.1 งานวิจยั เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
5.2 งานวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนบนพื้นที่สูง
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1. กฎหมายและนโยบายเกีย่ วกับลูกเสื อ
Ddddddd1.1 พระราชบัญญัติลูกเสื อ พ.ศ. 2551
กกกกกกกพระราชบัญญัติลูกเสื อ พ.ศ. 2551 ได้ผา่ นการพิจารณาวาระ 2 และ 3 จากที่ประชุมของ
สภานิติบญั ญัติแห่งชาติแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2550 เวลา 20.00 น. โดยมีการขอแก้ไข
เล็กน้อยในมาตรา 17 (12) และมาตรา 38 (8) โดยแก้ขอ้ ความทั้ง 2 มาตรา จากเดิม “กากับดูแล
กิ จ การลู ก เสื อชาวบ้า น” มาเป็ น “ก ากับ ดู แ ลสนับ สนุ น และส่ ง เสริ ม กิ จ การลู ก เสื อชาวบ้า น”
(สานักงานลูกเสื อแห่งชาติ, 2551)
กกกกกกกพระราชบัญญัติลูกเสื อฉบับใหม่ นีจ้ ะได้นาเสนอให้ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้
ต่อไป คาดว่าคงมีผลบังคับใช้ได้ตน้ ปี 2551
กกกกกกกเหตุผลทีต่ ้ องออกกฎหมาย
กกกกกกกกก1. กฎหมายลูกเสื อได้เริ่ มพัฒนาจากการออกเป็ นข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสื อไทย
ฉบับแรกเมื่อ 1 ก.ค. 2454 หรื อ 96 ปี มา แล้ว ต่อมาได้ออกเป็ นพระราชบัญญัติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507
และได้ปรับปรุ งอีก 3ครั้ง หลังจากการปฎิรูประบบราชการในปี 2546 ทาให้กฎหมายลู กเสื อไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้เปลี่ยนไปหลายประการ
กกกกกกกกก2. กฎหมายฉบับใหม่ ต้องการปรั บการบริ หารงานของลู กเสื อให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้มาเมื่อ 7 กรกฎาคม 2546 ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ
บริ หารลูกเสื อแห่งชาติเดิมเป็ นอธิ บดีกรมพลศึกษา ต้องเปลี่ยนมาเป็ นรองปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
เนื่องจากได้โอนงานกองลูกเสื อเดิม และงานสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่ งชาติที่เคย
อยูท่ ี่กรมพลศึกษา มาอยูภ่ ายใต้การกากับของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
กกกกกกกก 3. ต้อ งปรั บ การบริ ห ารของคณะกรรมการลู ก เสื อ อ าเภอ ให้ เ ป็ นคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาแทน เพื่อให้เป็ นไปตามระบบกระจายอานาจใหม่ของกระทรวงศึกษาธิ การ
กกกกกกกกก4. เพิ่มสาระที่เกี่ ยวกับทรัพย์สินของสานักงานคณะกรรมการบริ หารลู กเสื อแห่ งชาติ
ให้สอดคล้องกับสภาพจริ ง
กกกกกกกประโยชน์ ของการออกพระราชบัญญัติฉบับนี้
ช่วยส่ งเสริ มความเข้มแข็งของ กระบวนการลูกเสื อที่ตอ้ งการสร้างพลเมืองดี ให้เป็ นไป
ตามพระราชปณิ ธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ 6 และปัจจุบนั พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็ นพระประมุขของคณะลูกเสื อไทย รวมทั้งได้ทรงรับกิจการลูกเสื อชาวบ้านไว้
ในพระบรมราชานุเคราะห์ดว้ ย
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กกกกกกกสาระของพระราชบัญญัติลูกเสื อฉบับใหม่ ประกอบด้วย 6 หมวด 74 มาตรา ได้แก่
หลักการและนิยาม มาตรา 1 - 5 ดังนี้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่าโดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยลูกเสื อ จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ
ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติบญั ญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติลูกเสื อ พ.ศ. 2551”
มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุ เบกษา เป็ นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิก (1) พระราชบัญญัติลูกเสื อ พ.ศ. 2507 (2) พระราชบัญญัติลูกเสื อ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2509 (3) พระราชบัญญัติลูกเสื อ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 (4) พระราชบัญญัติลูกเสื อ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ ี
“ลูกเสื อ” หมายความว่า เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่สมัครเข้าเป็ นลูกเสื อทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่ วนลูกเสื อที่เป็ นหญิงให้เรี ยกว่า “เนตรนารี ”
“บุคลากรทางการลูกเสื อ” หมายความว่า ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ผูต้ รวจการลูกเสื อ
กรรมการลูกเสื อ อาสาสมัครลูกเสื อ และเจ้าหน้าที่ลูกเสื อ
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และ
ให้มีอานาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด 1 บททัว่ ไป มาตรา 6 – 10
มาตรา 6 ให้มีคณะลูกเสื อแห่งชาติ ประกอบด้วย บรรดาลูกเสื อทั้งปวงและบุคลากร
ทางการลูกเสื อ
มาตรา 7 พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขของคณะลูกเสื อแห่งชาติ
มาตรา 8 คณะลูกเสื อแห่งชาติ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสื อทั้งทางกาย สติปัญญา
จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็ นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิด
ความสามัคคี และมีความเจริ ญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุ ข และความมัน่ คงของประเทศชาติ
ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
(2) ให้ซื่อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินยั และเห็นอกเห็ นใจผูอ้ ื่น
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(3) ให้รู้จกั บาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
(4) ให้รู้จกั ทาการฝี มือ และฝึ กฝนให้ทากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
(5) ให้รู้จกั รักษาและส่ งเสริ มจารี ตประเพณี วัฒนธรรม และความมัน่ คงของประเทศชาติ
ระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
หมวด 2 การปกครอง
ส่ วนที่ 1 สภาลูกเสื อไทย มาตรา 11 – 14
มาตรา 11 ให้มีสภาลูกเสื อไทย ประกอบด้วย
(1) นายกรัฐมนตรี เป็ นสภานายก
(2) รองนายกรัฐมนตรี เป็ นอุปนายก
(3) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงกลาโหม รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัด กระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการพัฒนาและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ ผูบ้ ญั ชาการทหารสู งสุ ด ผูบ้ ญั ชาการทหารบก ผูบ้ ญั ชาการทหารเรื อ
ผูบ้ ญั ชาการทหารอากาศ ผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เลขาธิการสภากาชาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร ผูว้ า่ ราชการจังหวัด และผูอ้ านวยการศูนย์ปฏิบตั ิการลูกเสื อ
ชาวบ้าน
(4) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจานวนไม่เกินแปดสิ บคนซึ่ งทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ
แต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย ให้เลขาธิ การสานักงานลูกเสื อแห่งชาติ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
รองเลขาธิ การและผูช้ ่วยเลขาธิ การสานักงานลูกเสื อแห่งชาติ เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ สภาลูกเสื อไทย
อาจมีสภานายกกิตติมศักดิ์ อุปนายกกิตติมศักดิ์ และกรรมการกิตติมศักดิ์ ซึ่งจะได้ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
มาตรา 12 สภาลูกเสื อไทยมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) วางนโยบายเพื่อความมัน่ คงและความเจริ ญก้าวหน้าของคณะลูกเสื อแห่งชาติ
(2) ให้คาแนะนาในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
(3) พิจารณารายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
มาตรา 13 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา 11 (4) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ
สี่ ปี นับแต่วนั ที่ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและเมื่อพ้นจากตาแหน่งอาจทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอีกได้
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มาตรา 14 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา 13 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ตามมาตรา 11 (4) พ้นจากตาแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) เป็ นบุคคลล้มละลาย (4) เป็ น
คนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ (5) ได้รับโทษจาคุกโดย คาพิพากษาถึงที่สุด
ให้จาคุก
ส่ วนที่ 2 คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่ งชาติและสานักงานลูกเสื อแห่ งชาติ
มาตรา 15 – 27
มาตรา 15 ให้มีคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติซ่ ึงเป็ นองค์กรบริ หารของ
คณะลูกเสื อแห่งชาติ ประกอบด้วย
(1) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ เป็ นประธานกรรมการ
(2) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็ นรองประธานกรรมการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิ การสภากาชาดไทย ผูอ้ านวยการสานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน ผูอ้ านวยการ
สานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน และผูอ้ านวยการศูนย์ปฏิบตั ิการลู กเสื อ
ชาวบ้าน
(3) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจานวนไม่เกินสิ บห้าคน ซึ่ งสภานายกสภาลูกเสื อไทยแต่งตั้ง
โดยคาแนะนาของกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติตาม (1) และ (2) ซึ่ งในจานวนนี้ตอ้ งมาจาก
ภาคเอกชน ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้เลขาธิ การสานักงานลูกเสื อแห่งชาติ เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ รองเลขาธิ การและผูช้ ่วยเลขาธิ การสานักงานลูกเสื อแห่งชาติ เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
มาตรา 16 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา 15 (3) มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ
สี่ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
ในกรณี ที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดาเนินการแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ภายในเก้าสิ บวัน นับแต่วนั ที่กรรมการพ้นจากตาแหน่ง และให้ผซู ้ ่ ึ งได้รับแต่งตั้ง
อยูใ่ นตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ่ ึ งตนแทน แต่ถา้ วาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่
น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิ บวันจะไม่ดาเนินการแต่งตั้งแทนก็ได้
ให้นาบทบัญญัติมาตรา 14 มาใช้บงั คับแก่การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการตาม
วรรคหนึ่งโดยอนุโลม
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มาตรา 17 คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสื อแห่งชาติ และตามนโยบายของ
สภาลูกเสื อไทย
(2) ส่ งเสริ มความสัมพันธ์กบั คณะลูกเสื อนานาชาติ
(3) สนับสนุนและส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสื อ
(4) สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง
(5) จัดการทรัพย์สินของสานักงานลูกเสื อแห่งชาติ
(6) ให้ความเห็นชอบในการลงทุนเพื่อประโยชน์ของสานักงานลูกเสื อแห่งชาติ
(7) ออกข้อบังคับของคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติตามที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ ี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(8) วางระเบียบและแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับกิจการลูกเสื อ
(9) จัดทารายงานประจาปี เสนอสภาลูกเสื อไทยพิจารณาตามมาตรา 12 (3)
(10) แต่งตั้งที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
(11) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิการตามที่คณะกรรมการบริ หาร
ลูกเสื อแห่งชาติมอบหมาย
(12) กากับดูแล สนับสนุนและส่ งเสริ มกิจการลูกเสื อชาวบ้าน
(13) จัดตั้งตาแหน่งกิตติมศักดิ์ และตาแหน่งอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
(14) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด ให้เป็ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริ หารลูกเสื อแห่งชาติหรื อตามที่คณะรัฐมนตรี มอบหมาย
มาตรา 18 ให้มีสานักงานลูกเสื อแห่งชาติเป็ นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็ นส่ วนราชการ
หรื อรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรื อกฎหมายอื่น ให้สานักงานลูกเสื อ
แห่งชาติมีฐานะเป็ นนิ ติบุคคลและอยูใ่ นกากับของกระทรวงศึกษาธิ การ
การจัดแบ่งส่ วนงานภายในของสานักงานลูกเสื อแห่งชาติให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
มาตรา 19 เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นการของสานักงานลูกเสื อแห่งชาติให้รัฐมนตรี
แต่งตั้งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิ การคนหนึ่งทาหน้าที่เลขาธิ การสานักงานลูกเสื อแห่งชาติ และ
แต่งตั้งผูบ้ ริ หารระดับสู งอื่นในกระทรวงศึกษาธิ การทาหน้าที่รองเลขาธิ การและผูช้ ่วยเลขาธิ การตาม
จานวนที่เหมาะสม โดยการเสนอของเลขาธิ การสานักงานลูกเสื อแห่งชาติ
การปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็ นการปฏิบตั ิ
ราชการด้วย
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มาตรา 20 สานักงานลูกเสื อแห่งชาติมีอานาจหน้าที่ดาเนิ นการตามวัตถุประสงค์ของ
คณะลูกเสื อแห่งชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสื อไทย รวมทั้งให้มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) ถือกรรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ ครอบครองในทรัพย์สินของคณะลูกเสื อแห่งชาติหรื อ
ดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
(2) ทานิติกรรมสัญญาหรื อข้อตกลงอื่น
(3) รับผิดชอบการดาเนินงานของคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
(4) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสื อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทาง
ราชการ และคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ รวมทั้งถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของลูกเสื อ
(5) จัดให้มีการฝึ กอบรมหรื อการชุมนุมลูกเสื อ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อและเจ้าหน้าที่
ลูกเสื อ
(6) จัดทารายงานประจาปี พร้อมงบดุลเสนอคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
(7) จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกเสื อ
(8) ประสานและส่ งเสริ มสานักงานลูกเสื อจังหวัดและสานักงานลูกเสื อเขตพื้นที่การศึกษา
(9) ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและตามมติของคณะกรรมการบริ หาร
ลูกเสื อแห่งชาติ
มาตรา 21 สานักงานลูกเสื อแห่งชาติมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(1) เงินอุดหนุนทัว่ ไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็ นรายปี
(2) เงินหรื อทรัพย์สินที่มีผอู ้ ุทิศให้
(3) ค่าบารุ ง ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การอื่นตามข้อบังคับคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อ
แห่งชาติ
(4) รายได้หรื อผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนหรื อการร่ วมลงทุนกับหน่วยงานและ
บุคคลภายนอก รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปั ญญาของสานักงานลูกเสื อแห่งชาติ
(5) รายได้หรื อผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของสานักงานลูกเสื อแห่งชาติ และ
ทรัพย์สินที่สานักงานลูกเสื อแห่งชาติปกครอง ดูแล บารุ งรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์
(6) รายได้หรื อผลประโยชน์อื่น
มาตรา 22 บรรดาเงินหรื อรายได้ของสานักงานลูกเสื อแห่ งชาติไม่เป็ นเงินหรื อรายได้ที่
ต้องนาส่ งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
การใช้จ่ายเงินหรื อรายได้ของสานักงานลูกเสื อแห่งชาติให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่
กิจการลูกเสื อตามข้อบังคับคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
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มาตรา 23 ให้เลขาธิ การสานักงานลูกเสื อแห่งชาติเป็ นผูร้ ับผิดชอบการบริ หารงานของ
สานักงานลูกเสื อแห่งชาติและเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสานักงาน รวมทั้งให้มี
อานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของสานักงานลูกเสื อแห่งชาติ
(2) เสนอรายงานประจาปี เกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสานักงาน รวมทั้ง
การเงิน และบัญชี ตลอดจนกระบวนการดาเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณของปี ถัดไปต่อ
คณะกรรมการ บริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
(3) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติเกี่ยวกับการปรับปรุ ง
กิจการ และการดาเนินงานให้มีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสื อแห่งชาติ
และ ตามนโยบายของสภาลูกเสื อไทย
(4) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรื อค่าจ้าง และลงโทษทางวินยั พนักงานและ
ลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตาแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริ หาร
ลูกเสื อแห่งชาติ
(5) วางระเบียบเกี่ยวกับการดาเนินงานของสานักงานลูกเสื อแห่งชาติ โดยไม่ขดั หรื อแย้ง
กับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
มาตรา 24 ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิ การสานักงานลูกเสื อแห่งชาติ
เป็ นผูแ้ ทนของสานักงานลูกเสื อแห่งชาติ เพื่อการนี้เลขาธิ การสานักงานลูกเสื อแห่งชาติจะมอบ
อานาจให้บุคคลใดปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติกาหนด
มาตรา 25 กิจการของสานักงานลูกเสื อแห่งชาติไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งกฎหมายว่าด้วย
การคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมและกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา 26 การบัญชีของสานักงานลูกเสื อแห่งชาติ ให้จดั ทาตามมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยการบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุของ
สานักงานลูกเสื อแห่งชาติ ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อ
แห่งชาติทราบอย่างน้อยปี ละครั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
กาหนด
มาตรา 27 ให้สานักงานลูกเสื อแห่งชาติจดั ทางบการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี ส่ง
ผูส้ อบบัญชีภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี งบประมาณเพื่อตรวจสอบ
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ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรื อบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการบริ หาร
ลูกเสื อแห่งชาติแต่งตั้ง ด้วยความเห็นชอบจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชีของ
สานักงานลูกเสื อแห่งชาติ และให้ทาการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินของสานักงานลูกเสื อ
แห่งชาติทุกรอบปี งบประมาณ แล้วทารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร
ลูกเสื อแห่งชาติภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี งบประมาณทุกปี
ส่ วนที่ 3 ลูกเสื อจังหวัด มาตรา 28 – 34
มาตรา 28 ในแต่ละจังหวัด ให้จดั ระเบียบการปกครองลูกเสื อตามเขตจังหวัด สาหรับ
การจัดระเบียบการปกครองลูกเสื อในกรุ งเทพมหานครและองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ที่มีกฎหมายจัดตั้งเป็ นรู ปแบบพิเศษให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 29 ให้มีคณะกรรมการลูกเสื อจังหวัด ประกอบด้วย
(1) ผูว้ า่ ราชการจังหวัด เป็ นประธานกรรมการ
(2) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด เป็ นรองประธานกรรมการ
ปลัดจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัด นายกองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด นายอาเภอ นายกเทศมนตรี นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด และผูอ้ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(3) กรรมการประเภทผูแ้ ทนจานวนห้าคน ได้แก่ ผูแ้ ทนสถาบันอุดมศึกษา ผูแ้ ทน
สถานศึกษา อาชีวศึกษา ผูแ้ ทนค่ายลูกเสื อจังหวัด ผูแ้ ทนสมาคมหรื อสโมสรลูกเสื อ และผูแ้ ทน
จากลูกเสื อชาวบ้าน ซึ่ งเลือกกันเองกลุ่มละหนึ่งคน
(4) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจานวนไม่เกินสิ บคน ซึ่ งประธานกรรมการแต่งตั้งโดย
คาแนะนา ของกรรมการลูกเสื อจังหวัดตาม (2) และ (3) ในจานวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากภาคเอกชน
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้ผอู ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ ให้ผอู ้ านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัด เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการตาม (3) ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
มาตรา 30 ให้นาบทบัญญัติมาตรา 16 มาใช้บงั คับกับวาระการดารงตาแหน่ง และ
การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการตามมาตรา 29 (3) และ (4) โดยอนุโลม
มาตรา 31 คณะกรรมการลูกเสื อจังหวัดมีอานาจหน้าที่ภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสื อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ
ทางราชการและคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
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(2) ส่ งเสริ มและสนับสนุนความมัน่ คงและความเจริ ญก้าวหน้าของกิจการลูกเสื อ
(3) สนับสนุนและส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสื อ
(4) ควบคุมดูแลทรัพย์สินในกิจการของลูกเสื อจังหวัด
(5) พิจารณาคาขอการจัดตั้งค่ายลูกเสื อตามมาตรา 32
(6) พิจารณารายงานประจาปี ของสานักงานลูกเสื อจังหวัด
(7) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตั ิการประจาปี
(8) ให้คาแนะนาผูอ้ านวยการลูกเสื อเขตพื้นที่การศึกษาในการปฏิบตั ิงานลูกเสื อ
(9) จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินกิจการลูกเสื อ
(10) ออกระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับกิจการลูกเสื อ เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครอง
ในจังหวัดซึ่ งจะต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและ
คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
(11) จัดทารายงานประจาปี และรายงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสื อในจังหวัดเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
(12) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนิ นการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะกรรมการ
ลูกเสื อจังหวัดมอบหมาย
(13) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่ งชาติมอบหมาย
มาตรา 32 การจัดตั้งค่ายลูกเสื อในจังหวัดใดต้องได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจาก
คณะกรรมการลูกเสื อจังหวัด และให้คณะกรรมการลูกเสื อจังหวัดรายงานต่อคณะกรรมการบริ หาร
ลูกเสื อแห่งชาติทราบ
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติกาหนด
มาตรา 33 ให้มีสานักงานลูกเสื อจังหวัดอยูใ่ นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 โดยมี
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เป็ นหัวหน้าสานักงานลูกเสื อจังหวัด บังคับบัญชา
และรับผิดชอบการดาเนินงานของสานักงานลูกเสื อจังหวัด และให้ผอู ้ านวยการศูนย์การศึกษานอก
โรงเรี ยนจังหวัดเป็ นผูช้ ่วยหัวหน้าสานักงานลูกเสื อจังหวัด
มาตรา 34 การจัดตั้งค่ายลูกเสื อ การขออนุ ญาต และการอนุญาตสาหรับค่ายลูกเสื อ
ในกรุ งเทพมหานคร ให้นาบทบัญญัติมาตรา 32 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ส่ วนที่ 4 ลูกเสื อเขตพืน้ ที่ มาตรา 35 – 39
มาตรา 35 ให้มีสานักงานลูกเสื อเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริ หารงานลูกเสื อใน
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เขตพื้นที่การศึกษานั้น
มาตรา 36 ให้มีคณะกรรมการลูกเสื อเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย
(1) ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็ นประธานกรรมการ
(2) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ผูก้ ากับการสถานีตารวจภูธรของทุกอาเภอใน
เขตพื้นที่การศึกษา หรื อผูก้ ากับการสถานีตารวจนครบาลของทุกสถานีในเขตพื้นที่การศึกษาของ
กรุ งเทพมหานคร
(3) กรรมการประเภทผูแ้ ทน ได้แก่ ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูแ้ ทน
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ผูแ้ ทนสถานศึกษาเอกชน ผูแ้ ทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ผูแ้ ทนสถาบันอุดมศึกษา ผูแ้ ทนศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยนอาเภอ ผูแ้ ทนค่ายลูกเสื อ และ
ผูแ้ ทนสมาคมหรื อสโมสรลูกเสื อ ซึ่ งเลือกกันเองกลุ่มละหนึ่งคน
(4) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจานวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่ งประธานกรรมการแต่งตั้งโดย
คาแนะนาของกรรมการตาม (2) และ (3) ในจานวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่ง
ให้รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็ นกรรมการและ
เลขานุการ และให้ผอู ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอีกไม่เกินสองคนเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการตาม (3) ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
มาตรา 37 ให้นาบทบัญญัติมาตรา 16 มาใช้บงั คับกับวาระการดารงตาแหน่งและ
การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการตามมาตรา 36 (3) และ (4) โดยอนุโลม
มาตรา 38 ให้คณะกรรมการลูกเสื อเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่ภายในเขตพื้นที่
การศึกษา ดังต่อไปนี้
(1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสื อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทาง
ราชการ และคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
(2) ส่ งเสริ มและสนับสนุนความมัน่ คงและความเจริ ญก้าวหน้าของกิจการลูกเสื อ
(3) ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมลูกเสื อทั้งในและนอกสถานศึกษา
(4) ควบคุมดูแลทรัพย์สินในกิจการของลูกเสื อเขตพื้นที่การศึกษา
(5) พิจารณารายงานประจาปี ของสานักงานลูกเสื อเขตพื้นที่การศึกษาและรายงานให้
คณะกรรมการลูกเสื อจังหวัดทราบ
(6) ให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบตั ิการประจาปี
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(7) ให้คาแนะนาแก่ผอู ้ านวยการสถานศึกษาในการปฏิบตั ิงานหรื อจัดกิจกรรมลูกเสื อ
(8) จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกเสื อ
(9) กากับดูแล สนับสนุนและส่ งเสริ มกิจการลูกเสื อชาวบ้านในเขตพื้นที่การศึกษา
(10) ออกระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับกิจการลูกเสื อ เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครองในเขต
พื้นที่การศึกษา ซึ่ งจะต้องไม่ขดั แย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและ
คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
มาตรา 39 ให้มีสานักงานลูกเสื อเขตพื้นที่การศึกษาอยูใ่ นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นั้น โดยมีผอู ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็ นหัวหน้าสานักงานลูกเสื อเขตพื้นที่การศึกษา
บังคับบัญชาและรับผิดชอบการดาเนินงานของสานักงานลูกเสื อเขตพื้นที่การศึกษา และให้
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่ งผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มอบหมายเป็ นผูช้ ่วยหัวหน้าสานักงานลูกเสื อเขตพื้นที่การศึกษา
ส่ วนที่ 5 ทรัพย์ สินของสานักงานลูกเสื อแห่ งชาติ มาตรา 40 – 42
มาตรา 40 บรรดาอสังหาริ มทรัพย์ที่สานักงานลูกเสื อแห่งชาติได้มาโดยมีผอู ้ ุทิศให้หรื อ
ได้มาจากการให้ ซื้ อด้วยเงินรายได้ของสานักงาน หรื อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินของสานักงาน
ลูกเสื อแห่งชาติ หรื อได้มาโดยวิธีอื่น ไม่ถือเป็ นที่ราชพัสดุ และให้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของสานักงาน
ลูกเสื อแห่งชาติ
การจาหน่ายหรื อแลกเปลี่ยนอสังหาริ มทรัพย์ของสานักงานตามวรรคหนึ่งให้กระทาได้ก็
แต่โดยพระราชบัญญัติ เว้นแต่เป็ นการโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ เมื่อคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่ งชาติไม่ขดั ข้องและได้รับค่าตอบแทนจาก
ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานนั้นแล้ว ให้กระทาโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 41 ทรัพย์สินที่มีผอู ้ ุทิศให้แก่สานักงานลูกเสื อแห่ งชาติจะต้องจัดการตามเงื่อนไข
ที่ผอู ้ ุทิศให้กาหนดไว้ และต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสานักงานลูกเสื อแห่งชาติ แต่ถา้ มี
ความจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าว สานักงานลูกเสื อแห่งชาติตอ้ งได้รับความยินยอม
จากผูอ้ ุทิศให้หรื อทายาท หากไม่มีทายาทหรื อทายาทไม่ปรากฏจะต้องได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
มาตรา 42 ทรัพย์สินของสานักงานลูกเสื อแห่งชาติไม่อยูใ่ นความรับผิดแห่ งการบังคับคดี
และบุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเป็ นข้อต่อสู ้กบั สานักงานลูกเสื อแห่งชาติในเรื่ องทรัพย์สินมิได้
หมวด 3 การจัดกลุ่ม ประเภท และตาแหน่ งของลูกเสื อ มาตรา 43 – 49
มาตรา 43 การตั้ง การยุบ การจัดหน่วยลูกเสื อ เหล่าลูกเสื อ และประเภทลูกเสื อทั้งปวง
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ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 44 การเข้าเป็ นลูกเสื อ การออกจากลูกเสื อ การจัดประเภท ชั้น เหล่า และ
การฝึ กอบรมลูกเสื อในสถานศึกษาหรื อนอกสถานศึกษา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการ
บริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
มาตรา 45 ตาแหน่งผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อมีลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ผูอ้ านวยการใหญ่
(2) รองผูอ้ านวยการใหญ่
(3) ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการใหญ่
(4) ผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด
(5) รองผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด
(6) ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด
(7) ผูอ้ านวยการลูกเสื อเขตพื้นที่การศึกษา
(8) รองผูอ้ านวยการลูกเสื อเขตพื้นที่การศึกษา
(9) ผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน
(10) รองผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน
(11) ผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ
(12) รองผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ
(13) ผูก้ ากับกองลูกเสื อ
(14) รองผูก้ ากับกองลูกเสื อ
(15) นายหมู่ลูกเสื อ
(16) รองนายหมู่ลูกเสื อ
มาตรา 46 ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การเป็ นผูอ้ านวยการใหญ่ ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็ นรองผูอ้ านวยการใหญ่ และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ เป็ นผูช้ ่วยผูอ้ านวยการใหญ่ ให้
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นรองผูอ้ านวยการ
ลูกเสื อจังหวัด และปลัดจังหวัด เป็ นผูช้ ่วยผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด ให้ผอู ้ านวยการเขตพื้นที่
การศึกษา เป็ นผูอ้ านวยการลูกเสื อเขตพื้นที่การศึกษา และรองผูอ้ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาเป็ น
รองผูอ้ านวยการลูกเสื อเขตพื้นที่การศึกษา
การแต่งตั้งผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อตามมาตรา 45 (9) ถึง (16) ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
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มาตรา 47 ตาแหน่งผูต้ รวจการลูกเสื อมีลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ผูต้ รวจการใหญ่พิเศษ
(2) ผูต้ รวจการใหญ่
(3) รองผูต้ รวจการใหญ่
(4) ผูต้ รวจการลูกเสื อประจาสานักงานลูกเสื อแห่งชาติ
(5) รองผูต้ รวจการลูกเสื อประจาสานักงานลูกเสื อแห่งชาติ
(6) ผูช้ ่วยผูต้ รวจการลูกเสื อประจาสานักงานลูกเสื อแห่งชาติ
(7) ผูต้ รวจการลูกเสื อจังหวัด
(8) รองผูต้ รวจการลูกเสื อจังหวัด
(9) ผูช้ ่วยผูต้ รวจการลูกเสื อจังหวัด
(10) ผูต้ รวจการลูกเสื อเขตพื้นที่การศึกษา
(11) รองผูต้ รวจการลูกเสื อเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา 48 ให้นายกรัฐมนตรี เป็ นผูต้ รวจการใหญ่พิเศษ รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็ นผูต้ รวจการใหญ่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูต้ รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมการปกครอง และอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น เป็ นรอง
ผูต้ รวจการใหญ่
การแต่งตั้งผูต้ รวจการลูกเสื อและการกาหนดหน้าที่ของผูต้ รวจการลูกเสื อตามมาตรา 47
(4) ถึง (11) ให้เป็ นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
มาตรา 49 ผูต้ รวจการลูกเสื อมีหน้าที่ตรวจตรา แนะนา ชี้แจง และรายงานเพื่อให้
การบริ หารงานลูกเสื อเป็ นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของลูกเสื อ
หมวด 4 ธง เครื่ องแบบ และการแต่ งกาย มาตรา 50 – 52
มาตรา 50 ให้มีธงคณะลูกเสื อแห่งชาติและธงลูกเสื อประจาจังหวัดโดยรับพระราชทาน
จากประมุขของคณะลูกเสื อแห่งชาติ ให้มีธงคณะลูกเสื อไทยและธงลูกเสื ออื่น ๆ เพื่อประโยชน์ใน
การร่ วมกิจกรรมระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 51 เครื่ องแบบและการแต่งกายลูกเสื อ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 52 ลูกเสื อต้องปฏิบตั ิตามวินยั ซึ่ งกาหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการบริ หาร
ลูกเสื อแห่งชาติ และตามแบบธรรมเนียมของลูกเสื อ
หมวด 5 เหรียญลูกเสื อและการยกย่ องเชิ ดชู เกียรติ มาตรา 53 – 68
มาตรา 53 ให้มีเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นสิ ริยงิ่ รามกีรติ ลูกเสื อสดุดี ชั้นพิเศษไว้
สาหรับพระราชทานแก่ผทู ้ ี่ได้รับพระราชทานเหรี ยญลูกเสื อสดุดีช้ นั ที่หนึ่ง และได้มีอุปการคุณ
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ช่วยเหลือกิจการลูกเสื ออย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี นับแต่วนั ที่ได้รับพระราชทานเหรี ยญ
ลูกเสื อสดุดีช้ นั ที่หนึ่ง
มาตรา 54 เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ตามมาตรา 53 เป็ นดวงตรา ด้านหน้ามีลกั ษณะเป็ น
รู ปไข่ พื้นลงยาสี น้ าเงิน ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 3.3 เซนติเมตร กลางดวงตรามีตราหน้าเสื อ
ประกอบวชิระเงินล้อมด้วยเม็ดไข่ปลาสี ทองและมีรัศมีเงินโดยรอบแปดแฉกคัน่ ด้วยกระจังสี ทอง
เบื้องบนมีพระมหามงกุฎ รัศมีฉลุโปร่ งและเลข “9” สี ทอง ด้านหลังกลางดวงตราเป็ นดุมพื้นลงยา
สี ม่วง มีรูปตราของคณะลูกเสื อโลก เบื้องล่างมีอกั ษรสี เงินว่า “เราจะทานุบารุ งกิจการลูกเสื อสื บไป”
ที่ขอบส่ วนบนของดวงตรามีห่วงห้อยแพรแถบสาหรับคล้องคอ ขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร มีริ้ว
สี เหลืองกว้าง 2.2 เซนติเมตร อยูก่ ลางริ มทั้งสองข้างมีริ้วสี ขาวกว้าง 3 มิลลิเมตร และริ้ วสี ดากว้าง
6 มิลลิเมตร
มาตรา 55 ให้มีเหรี ยญลูกเสื อสรรเสริ ญเป็ นเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ไว้สาหรับพระราชทาน
แก่ลูกเสื อและบุคลากรทางการลูกเสื อผูม้ ีความดีความชอบตามที่บญั ญัติไว้ใน มาตรา 57
มาตรา 56 เหรี ยญลูกเสื อสรรเสริ ญเป็ นเหรี ยญเงินมีลกั ษณะกลมรี ขนาดกว้าง 2.5
เซนติเมตร ยาว 3.2 เซนติเมตร ด้านหน้าตรงกลางมีตราหน้าเสื อประกอบวชิระ ริ มขอบส่ วนบนมี
อักษรว่า “ลูกเสื อ” และส่ วนล่างมีอกั ษรว่า “เสี ยชีพอย่าเสี ยสัตย์” ตราหน้าเสื อประกอบวชิระและ
ตัวอักษร ให้ทาเป็ นลายดุน ด้านหลังเป็ นพื้นเกลี้ยงจารึ กนาม เลขหมายประจาตัวของผูซ้ ่ ึ งได้รับ
พระราชทานนามหน่วยลูกเสื อที่สังกัด และวันที่พระราชทาน ที่ขอบส่ วนบนของเหรี ยญมีห่วงห้อย
แพรแถบ ขนาดกว้าง 2.4 เซนติเมตร มีริ้วสี ดากว้าง 1.2 เซนติเมตร อยูก่ ลาง ริ มทั้งสองข้างมีริ้ว
สี เหลือง กว้าง 6 มิลลิเมตร ประดับที่อกเสื้ อเหนือปกกระเป๋ าเบื้องซ้าย
เหรี ยญลูกเสื อสรรเสริ ญ มีลาดับเป็ นสามชั้น ดังต่อไปนี้
ชั้นที่หนึ่ง มีเฟลอร์เดอลีส์ ทาด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบสองดอกตามแนวนอน
ชั้นที่สอง มีเฟลอร์เดอลีส์ ทาด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลางหนึ่งดอก
ชั้นที่สาม ไม่มีเฟลอร์ เดอลีส์ ประดับที่แพรแถบ
มาตรา 57 เหรี ยญลูกเสื อสรรเสริ ญชั้นที่หนึ่ง จะพระราชทานแก่ผมู ้ ีความดี ความชอบ
ซึ่งได้ทาการรักษาความปลอดภัยหรื อสันติสุขเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยห์ รื อได้ช่วยชีวติ
ผูต้ กอยูใ่ นอันตราย ทั้งนี้ โดยตนเองได้ฝ่าอันตรายจนถึงขนาดที่สมควรได้รับพระราชทานเหรี ยญ
นี้ หรื อตนเองได้ประสบอันตรายถึงทุพพลภาพหรื อถึงเสี ยชีวติ
เหรี ยญลูกเสื อสรรเสริ ญชั้นที่สอง จะพระราชทานแก่ผมู ้ ีความดีความชอบซึ่ งได้ช่วยชีวิต
ผูต้ กอยูใ่ นอันตรายโดยตนเองได้ประสบอันตรายหรื อฝ่ าอันตราย หรื อแก่ผซู ้ ่ ึ งได้ทาความดีความชอบ
ในข้อต่อไปนี้ ทุกข้อรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยครั้ง และในแต่ละข้อไม่นอ้ ยกว่าสิ บครั้ง คือ
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(1) ช่วยเหลือผูไ้ ด้รับทุกข์ยากลาบากที่ควรช่วย
(2) ช่วยเหลือหรื อป้ องกันผูอ้ ื่นหรื อทรัพย์สินของผูอ้ ื่นให้พน้ อันตราย
(3) ช่วยสัตว์ให้พน้ จากการทรมานหรื อพ้นทุกขเวทนา
(4) ทาการปฐมพยาบาล
(5) ช่วยเหลือราชการ
(6) ช่วยเหลือกิจการอันเป็ นสาธารณกุศล
(7) ช่วยเหลือผูป้ กครอง
(8) ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของโรงเรี ยน หรื อสถานที่ทางานซึ่ งไม่ใช่หน้าที่ตามปกติ
เหรี ยญลูกเสื อสรรเสริ ญชั้นที่สาม จะพระราชทานแก่ผมู ้ ีความดีความชอบซึ่ งได้ช่วยชีวิต
ผูต้ กอยูใ่ นอันตรายแม้เพียงครั้งเดียว หรื อแก่ผซู ้ ่ ึ งได้ทาความดีความชอบตามเกณฑ์สาหรับเหรี ยญ
ลูกเสื อสรรเสริ ญชั้นที่สอง ทุกข้อรวมกันไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บครั้งและในแต่ละข้อไม่นอ้ ยกว่าห้าครั้ง
มาตรา 58 ให้มีเหรี ยญลูกเสื อสดุดีเป็ นเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ไว้สาหรับพระราชทาน
แก่บุคลากรทางการลูกเสื อและบุคคลอื่นบรรดาที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสื อถึงขนาด หรื อที่ได้อุทิศ
กาลังกายหรื อกาลังความคิดในการประกอบกิจการให้บงั เกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสื อตาม
ที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 60
มาตรา 59 เหรี ยญลูกเสื อสดุดีเป็ นเหรี ยญเงิน มีลกั ษณะกลมรี ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร
ยาว 3.2 เซนติเมตร ด้านหน้าตรงกลาง มีตราหน้าเสื อประกอบวชิระ ริ มขอบส่ วนบนมีอกั ษรว่า
“ลูกเสื อ” และส่ วนล่างมีอกั ษรว่า “เสี ยชีพอย่าเสี ยสัตย์” ตราหน้าเสื อประกอบวชิระและตัวอักษร
ให้ทาเป็ นลายดุน ด้านหลังเป็ นพื้นเกลี้ยงจารึ กนามของผูซ้ ่ ึ งได้รับพระราชทานและวันที่พระราชทาน
ที่ขอบส่ วนบนของเหรี ยญมีห่วงห้อยแพรแถบ ขนาดกว้าง 2.4 เซนติเมตร มีริ้วสี เหลืองกว้าง 1.2
เซนติเมตร อยูก่ ลาง ริ มทั้งสองข้างมีริ้วสี ดากว้าง ๖ มิลลิเมตร ประดับที่อกเสื้ อเหนือ ปกกระเป๋ า
เบื้องซ้าย เหรี ยญลูกเสื อสดุดี มีลาดับเป็ นสามชั้น ดังต่อไปนี้
ชั้นที่หนึ่งมีเข็มวชิ ระทาด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลางในแนวทางดิ่งหนึ่งเข็ม
ชั้นที่สองมีเข็มหน้าเสื อ ทาด้วยโลหะเงิน ประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลางในแนวทางดิ่ง
หนึ่งเข็ม
ชั้นที่สาม ไม่มีเข็มวชิระ และเข็มหน้าเสื อประดับที่แพรแถบ
มาตรา 60 เหรี ยญลูกเสื อสดุดีช้ นั ที่หนึ่ง จะพระราชทานแก่ผทู ้ ี่มีอุปการคุณต่อ
การลูกเสื อถึงขนาดหรื อที่ได้อุทิศกาลังกาย หรื อกาลังความคิดในการประกอบกิจการให้บงั เกิด
คุณประโยชน์แก่การลูกเสื ออย่างยิง่ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติกาหนด
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เหรี ยญลูกเสื อสดุดีช้ นั ที่สอง จะพระราชทานแก่ผทู ้ ี่มีอุปการคุณต่อการลูกเสื ออย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) บริ จาคเงินหรื อทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ครั้งเดียวหรื อหลายครั้ง รวมกันเป็ นจานวนเงิน
ไม่นอ้ ยกว่าที่คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติกาหนด
(2) ช่วยเหลือเป็ นอย่างดีในการฝึ กอบรมผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อระดับที่หนึ่งวิชาผูก้ ากับ
ลูกเสื อขั้นความรู ้เบื้องต้นหรื อขั้นความรู ้ช้ นั สู ง โดยอยูป่ ระจาตลอดการฝึ กอบรมไม่นอ้ ยกว่า
ห้าสิ บครั้ง หรื อระดับที่สอง การให้การฝึ กอบรมแก่ผทู ้ ี่ผา่ นการฝึ กอบรมวิชาผูก้ ากับลูกเสื อแล้ว โดย
อยูป่ ระจา ตลอดการฝึ กอบรมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บครั้ง
(3) ช่วยเหลือกิจการลูกเสื อด้านอื่น ๆ จนเกิดผลดีแก่การลูกเสื อติดต่อกันมาไม่นอ้ ยกว่า
ห้าปี และปี หนึ่ง ๆ ไม่นอ้ ยกว่าสิ บครั้ง
(4) ช่วยเหลือและส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสื อไทยกับคณะลูกเสื อ
ต่างประเทศ เป็ นอย่างดียงิ่
เหรี ยญลูกเสื อสดุดีช้ นั ที่สาม จะพระราชทานแก่ผทู ้ ี่มีอุปการคุณต่อการลูกเสื ออย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) บริ จาคเงินหรื อทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ครั้งเดียวหรื อหลายครั้ง รวมกันเป็ นจานวนเงิน
ไม่นอ้ ยกว่า ที่คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติกาหนด
(2) ช่วยเหลือเป็ นอย่างดีในการฝึ กอบรมผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อระดับที่หนึ่งวิชาผูก้ ากับ
ลูกเสื อขั้นความรู ้เบื้องต้นหรื อขั้นความรู ้ช้ นั สู ง โดยอยูป่ ระจาตลอดการฝึ กอบรมไม่นอ้ ยกว่า
ยีส่ ิ บห้าครั้ง หรื อระดับที่สอง การให้การฝึ กอบรมแก่ผทู ้ ี่ผา่ นการฝึ กอบรมวิชาผูก้ ากับลูกเสื อแล้ว
โดยอยูป่ ระจาตลอดการฝึ กอบรมไม่นอ้ ยกว่าสิ บครั้ง
(3) ช่วยเหลือเป็ นอย่างดีในการฝึ กอบรมวิชานายหมู่ลูกเสื อหรื อวิชาลูกเสื อประเภท
ต่าง ๆ โดยอยูป่ ระจาตลอดการฝึ กอบรมครั้งละสามวัน ไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บครั้ง
(4) ช่วยเหลือกิจการลูกเสื อด้านอื่น ๆ จนเกิดผลดีแก่การลูกเสื อติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า
สามปี และปี หนึ่ง ๆ ไม่นอ้ ยกว่าห้าครั้ง
(5) ช่วยเหลือและส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสื อไทยกับคณะลูกเสื อ
ต่างประเทศ เป็ นอย่างดี
มาตรา 61 ให้มีเหรี ยญลูกเสื อยัง่ ยืนเป็ นเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ไว้สาหรับพระราชทาน
เป็ นบาเหน็จความชอบในราชการให้แก่บุคลากรทางการลูกเสื อที่ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างต่อเนื่ อง เป็ น
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทางานด้วยความเรี ยบร้อย ไม่เกิดความ
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เสี ยหาย ก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการลูกเสื อ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
กาหนด
มาตรา 62 เหรี ยญลูกเสื อยัง่ ยืน มีลกั ษณะเป็ นเหรี ยญเงินรู ปหกเหลี่ยมตัวเหรี ยญหมุนได้
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.3 เซนติเมตร มีมุมแหลมอยูด่ า้ นบนติดกับห่วงห้อยร้อยแพรแถบ มีขอบ
สองชั้น ด้านหน้ากลางเหรี ยญมีหน้าเสื อประกอบวชิระทาเป็ นลายดุน ภายในกรอบเป็ นวงกลม
ยกระดับพ่นทรายด้าน ด้านหลังเป็ นตราคณะลูกเสื อแห่งชาติ ขอบเหรี ยญเบื้องล่างมีขอ้ ความ
ว่า “บาเหน็จแห่งความยัง่ ยืน” อยูบ่ นพื้นพ่นทรายด้าน ด้านบนแพรแถบเป็ นเข็มกลัดมีลกั ษณะเป็ น
แถบโลหะสี เงิน ภายในมีขอ้ ความว่า “เสี ยชีพอย่าเสี ยสัตย์” ล้อมด้วยรู ปเกลียวเชือกผูกเป็ นปมเงื่อน
พิรอด แพรแถบกว้าง 3 เซนติเมตร มีริ้วสี แดงกว้าง 11 มิลลิเมตร อยูก่ ลาง ริ มทั้งสองข้างมีริ้วสี ดา
กว้าง 3 มิลลิเมตร ถัดจากริ้ วสี ดาเป็ นริ้ วสี ขาวกว้าง 2 มิลลิเมตร และริ้ วสี เหลืองอยูร่ ิ มแพรแถบกว้าง
4.5 มิลลิเมตร ประดับที่อกเสื้ อเหนือปกกระเป๋ าเบื้องซ้าย
มาตรา 63 เมื่อคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า ผูใ้ ดสมควรได้รับ
พระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นสิ ริยงิ่ รามกีรติ ลูกเสื อสดุดีช้ นั พิเศษ เหรี ยญลูกเสื อ
สรรเสริ ญ เหรี ยญลูกเสื อสดุดี และเหรี ยญลูกเสื อยัง่ ยืน ให้นาความขึ้นกราบบังคมทูลขอรับ
พระราชทานต่อไป
มาตรา 64 ผูซ้ ่ ึ งได้รับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นสิ ริยงิ่ รามกีรติลูกเสื อ
สดุดีช้ นั พิเศษ เหรี ยญลูกเสื อสรรเสริ ญ เหรี ยญลูกเสื อสดุดี และเหรี ยญลูกเสื อยัง่ ยืนทุกชั้นให้
ประกาศนามในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 65 เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์อนั เป็ นสิ ริยงิ่ รามกีรติ ลูกเสื อสดุดีช้ นั พิเศษ เหรี ยญ
ลูกเสื อสรรเสริ ญ เหรี ยญลูกเสื อสดุดี และเหรี ยญลูกเสื อยัง่ ยืน ให้เป็ นสิ ทธิ แก่ผทู ้ ี่ได้รับ
พระราชทาน เมื่อผูไ้ ด้รับพระราชทานวายชนม์ให้ตกทอดแก่ทายาทเพื่อรักษาไว้เป็ นที่ระลึก
มาตรา 66 ให้มีเข็มลูกเสื อสมนาคุณ ไว้สาหรับตอบแทนผูม้ ีจิตศรัทธาบริ จาคเงินหรื อ
ทรัพย์สินอย่างอื่นเพื่อบารุ งการลูกเสื อ เข็มลูกเสื อสมนาคุณ มีลาดับเป็ นสี่ ช้ นั ดังต่อไปนี้
เข็มลูกเสื อสมนาคุณ ชั้นพิเศษ
เข็มลูกเสื อสมนาคุณ ชั้นที่หนึ่ง
เข็มลูกเสื อสมนาคุณ ชั้นที่สอง
เข็มลูกเสื อสมนาคุณ ชั้นที่สาม
ลักษณะของเข็มลูกเสื อสมนาคุณและเงื่อนไขในการให้เข็มลูกเสื อสมนาคุณให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
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มาตรา 67 ให้มีเข็มลูกเสื อบาเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่ งเสริ มการบาเพ็ญประโยชน์ของ
ลูกเสื อ ลักษณะและประเภทของเข็มลูกเสื อบาเพ็ญประโยชน์ และเงื่อนไขในการให้เข็มลูกเสื อ
บาเพ็ญประโยชน์ให้เป็ นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
มาตรา 68 ผูไ้ ด้รับพระราชทานเหรี ยญที่ระลึกสาหรับลูกเสื อ หรื อเหรี ยญลูกเสื อ
สรรเสริ ญอยูแ่ ล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ จะใช้เหรี ยญนั้นประดับ หรื อจะใช้เหรี ยญ
ลูกเสื อสรรเสริ ญ ตามพระราชบัญญัติน้ ีประดับก็ได้ โดยเทียบชั้นดังนี้คือ
เหรี ยญทองคาหรื อเหรี ยญลูกเสื อสรรเสริ ญชั้นที่หนึ่ง เทียบเท่ากับเหรี ยญลูกเสื อ
สรรเสริ ญชั้นที่หนึ่ง ตามพระราชบัญญัติน้ ี
เหรี ยญเงินหรื อเหรี ยญลูกเสื อสรรเสริ ญชั้นที่สอง เทียบเท่ากับเหรี ยญลูกเสื อสรรเสริ ญชั้น
ที่สอง ตามพระราชบัญญัติน้ ี
เหรี ยญโลหะขาวหรื อเหรี ยญลูกเสื อสรรเสริ ญชั้นที่สาม เทียบเท่ากับเหรี ยญลูกเสื อ
สรรเสริ ญชั้นที่สาม ตามพระราชบัญญัติน้ ี
หมวด 6 บทกาหนดโทษ มาตรา 69 – 70
มาตรา 69 ผูใ้ ดแต่งเครื่ องแบบลูกเสื อ หรื อประดับเครื่ องหมายลูกเสื อโดยไม่มีสิทธิ
เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่ อว่าตนมีสิทธิ หรื อแต่งกายเลียนแบบหรื อประดับเครื่ องหมายเพื่อให้บุคคลอื่น
หลงเชื่อว่าตนเป็ นลูกเสื อหรื อบุคลากรทางการลูกเสื อ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรื อ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 70 ผูใ้ ดทาปลอมเข็มลูกเสื อสมนาคุณ หรื อเข็มลูกเสื อบาเพ็ญประโยชน์ดว้ ยวิธี
ใด ๆ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล มาตรา 71 – 74
มาตรา 71 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิ ทธิ หนี้สิน และงบประมาณของคณะ
ลูกเสื อแห่งชาติตามพระราชบัญญัติลูกเสื อ พ.ศ. 2507 ไปเป็ นของสานักงานลูกเสื อแห่ งชาติตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
ให้โอนพนักงานและลูกจ้างของคณะลูกเสื อแห่งชาติตามพระราชบัญญัติลูกเสื อ พ.ศ.
2507 ไปเป็ นพนักงานและลูกจ้างของสานักงานลูกเสื อแห่งชาติตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 72 ให้สภาลูกเสื อแห่ งชาติ คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ คณะกรรมการ
ลูกเสื อจังหวัด คณะกรรมการลูกเสื ออาเภอ ตามพระราชบัญญัติลูกเสื อ พ.ศ. 2507 ปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ต่อไปจนกว่าจะได้มี สภาลู กเสื อไทย คณะกรรมการบริ หารลู ก เสื อแห่ ง ชาติ
คณะกรรมการลูกเสื อจังหวัด และคณะกรรมการลูกเสื อเขตพื้นที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติน้ ี
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มาตรา 73 ค่ายลูกเสื อใดที่จดั ตั้งและดารงอยูแ่ ล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ให้ถือว่าได้รับการอนุญาตเพื่อจัดตั้งค่ายลูกเสื อตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 74 ในระหว่างที่ยงั มิได้ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อ
แห่งชาติ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ีให้นากฎกระทรวง ข้อบังคับ
คณะลูกเสื อแห่งชาติ ระเบียบ ประกาศ หรื อคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติลูกเสื อ พ.ศ. 2507 ที่ใช้
อยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการปฏิรูป
โครงสร้างระเบียบบริ หารราชการ และการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การขึ้น ตาม
พระราช บัญญัติระเบียบบริ หารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ทาให้การบริ หารงานของ
ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสื อเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยลูกเสื อได้ใช้
บังคับ มาเป็ นเวลานาน และไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบนั จึงสมควรปรับปรุ งบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกล่าว เพื่อกาหนดการดาเนิ นการของลูกเสื อ องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของ
คณะลูกเสื อแห่งชาติ คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ คณะกรรมการลูกเสื อจังหวัด และ
คณะ กรรมการลูกเสื อเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนสมควรกาหนดภารกิจให้สอดคล้องกับ
การลูกเสื อของนานาประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การลูกเสื อมีความเจริ ญก้าวหน้า และสร้างความ
สามัคคีแก่คนในชาติ จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
สรุ ปสาระสาคัญของพระราชบัญญัติลูกเสื อฉบับนี้ ได้ แก่
1) เพิ่มคานิยามลูกเสื อ และบุคลากรทางการลูกเสื อให้ชดั เจนขึ้น และได้รวมกิจการลูกเสื อ
ชาวบ้านไว้ดว้ ย
2) ปรับชื่ อสภาลูกเสื อแห่งชาติ เป็ นสภาลูกเสื อไทย เพื่อให้เป็ นชื่อสากลที่ประเทศสมาชิก
ทัว่ โลกจะระบุชื่อของประเทศไว้ดว้ ย และได้ปรับ องค์ประกอบของสภาลูกเสื อไทยให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนชื่อหน่วยราชการไปตามการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี 2546 เช่น ตาแหน่งเลขาธิ การ
คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ จากอธิบดีกรมพลศึกษามาเป็ นรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปรับชื่อตาแหน่งของเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ ซึ่งหน่วยงาน
เหล่านี้ได้เปลี่ยนชื่ อและภารกิจใหม่แล้ว และปรับให้มีหน่วยงานใหม่เพิ่มเข้ามาได้แก่ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมความมัน่ คง และอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น เป็ นต้น
3) ปรับองค์ประกอบคณะกรรมการลูกเสื อระดับจังหวัด เป็ นผูอ้ านวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเขต 1 เข้าไปแทนศึกษาธิการจังหวัด ซึ่ งปั จจุบนั ไม่มีตาแหน่งนี้
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4) ต้องปรับการบริ หารลูกเสื ออาเภอที่มีอยูเ่ ดิมโดยใช้เขตพื้นที่การศึกษาแทน ทาให้ตอ้ ง
ปรับองค์ประกอบคณะกรรมการและภารกิจของการบริ หารลูกเสื ออาเภอ มาเป็ นการบริ หารลูกเสื อ
เขตพื้นที่การศึกษา
5) เดิมคณะลูกเสื อแห่ งชาติเป็ นนิติบุคคล ทาให้สถานะของสานักงานไม่ชดั เจน เนื่องจากใน
กฎหมายเดิมระบุวา่ คณะลูกเสื อแห่งชาติประกอบด้วยลูกเสื อทั้งปวง ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ
ผูต้ รวจการลูกเสื อ และกรรมการเจ้าหน้าที่ลูกเสื อ และระบุให้มีให้มีสานักคณะกรรมการบริ หาร
ลูกเสื อแห่งชาติเป็ นหน่วยบริ หาร จึงได้ปรับให้สานักงานลูกเสื อแห่งชาติซ่ ึ งมีหน่วยงานนี้อยูแ่ ล้ว
เป็ นนิติบุคคล ซึ่ งยังคงอยูใ่ นกากับของกระทรวงศึกษาธิ การ โดยไม่ต้ งั หน่วยงานใหม่ ไม่เพิ่ม
งบประมาณ
6) เพิ่มระบบการตรวจสอบและการจัดทาบัญชี เพื่อเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
7) กาหนดให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิ การคนหนึ่งมาเป็ นตาแหน่งเลขาธิ การลูกเสื อ โดย
ไม่มีเงินเดือน
8) การบริ หารค่ายเป็ นไปตามหลักการบริ หารแนวใหม่ มอบให้ผอู ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด
(ผูว้ า่ ราชการจังหวัด) กากับดูแล และ
9) ให้โอนทรัพย์สิน จากคณะลูกเสื อแห่งชาติ ไปเป็ นของสานักงานคณะกรรมการบริ หาร
ลูกเสื อแห่งชาติ
1.2 นโยบายคณะลูกเสื อแห่ งชาติ (กนก เลียบเงิน, 2556 , หน้า 14)
ข้อ 1. ส่ งเสริ มการดาเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยลูกเสื อ เร่ งรัดการตราพระราชบัญญัติ
ลูกเสื อ ปรับปรุ งข้อบังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสู ตรและวิชาพิเศษลูกเสื อ
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่ องแบบลูกเสื อ
ข้อ 2. ปรับปรุ งระบบการบริ หารกิจการลูกเสื อ โครงสร้างและการบริ หารงานของ
สานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ ตลอดจนส่ งเสริ มพัฒนาบุคลากรทางลูกเสื อเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานลูกเสื อให้สูงขึ้น
ข้อ 3. เร่ งรัดพัฒนาการฝึ กอบรมครู ผสู ้ อนวิชาลูกเสื อ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อทุกประเภท
ทุกระดับ ให้มีปริ มาณและคุณภาพโดยคานึงถึงสัดส่ วนที่เหมาะสม
ข้อ 4. ปรับปรุ งหลักสู ตรการเรี ยนการสอน การฝึ กอบรมลูกเสื อ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนการผลิตคู่มือ สื่ อการเรี ยนต่าง ๆ
ข้อ 5. เร่ งรัดและสารวจตรวจสอบ จัดทาทะเบียนสถิติ สามะโนประชากรลูกเสื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อกองลูกเสื อ ทุกประเภท ทุกระดับ ทั้งในระบบโรงเรี ยนและนอกระบบ

37

โรงเรี ยน ตลอดจนทรัพย์สินของคณะลูกเสื อแห่งชาติ ให้ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั เพื่อประโยชน์
แก่การวางแผนพัฒนากิจการลูกเสื อระยะยาว ทั้งในระดับชาติระดับจังหวัดและระดับอาเภอ
ข้อ 6. ส่ งเสริ มการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การดาเนิ นงานด้านการบริ หารงาน
ลูกเสื อ ด้านวิชาการ ด้านการฝึ กอบรม และด้านกิจการลูกเสื อ เพื่อปรับปรุ งให้กิจการลูกเสื อ
เจริ ญก้าวหน้า
ข้อ 7. ส่ งเสริ มความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกบั ลูกเสื อนานาชาติ โดยส่ งลูกเสื อและ
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อไปเยือนและร่ วมชุมนุมลูกเสื อของประเทศเพื่อนบ้านประเทศในกลุ่มอาเซี ยน
ประเทศในเขตเอเชีย-แปซิ ฟิก และร่ วมกิจกรรมลูกเสื อตามโอกาสกับจัดให้ผบู ้ ญั ชาลูกเสื อได้มี
โอกาสไปรับการฝึ กอบรมในต่างประเทศเพื่อเพิม่ เติมความรู ้ในวิชาลูกเสื อด้วย
ข้อ 8. ส่ งเสริ มให้ลูกเสื อ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ทุกประเภททุกระดับ รักษาวัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ไทย ร่ วมกันสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่การลูกเสื อในแนวทางของความสุ จริ ต ความจงรัก
ภักดี ความเสี ยสละ ความสามัคคี ความมีระเบียบวินยั และความเป็ นผูม้ ธั ยัสถ์ ตลอดจนการได้
อุทิศตนบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่ วนร่ วม ตามอุดมการณ์ของลูกเสื อ
ข้อ 9. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ลูกเสื อ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ให้รู้จกั การพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง ตลอดจนการบริ การชุมชนในทุกด้าน ตามความสามารถและโอกาสอันควร
ข้อ 10. ส่ งเสริ มงานประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสื อ ตลอดตนการสนับสนุ นให้มี
การดาเนิ นงานจัดหาทุนเพื่อการพัฒนากิจการลูกเสื อ และความร่ วมมือระหว่างองค์การต่าง ๆ
ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนให้เกิดการประสานสัมพันธ์ในการใช้ทรัพยากรร่ วมกันอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ข้อ 11. ทานุบารุ ง และพัฒนาค่ายลูกเสื อ ให้อยูใ่ นสภาพของค่ายอเนกประสงค์ เพื่อใช้
ประโยชน์ในกิจการลูกเสื อหรื อสาธารณประโยชน์อื่นๆ
ข้อ 12. ส่ งเสริ มให้มีการชุมนุมลูกเสื อระดับจังหวัด ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสื อ
แห่งชาติ และจัดให้มีการชุมนุมลูกเสื อแห่งชาติ 4 ปี ต่อครั้ง
ข้อ 13. ส่ งเสริ มให้มีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองลูกเสื อนอกระบบโรงเรี ยนให้
เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และดาเนินกิจการลูกเสื ออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ข้อ 14. ส่ งเสริ มสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ แก่ลูกเสื อ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ
ตลอดจนการยกย่องประกาศเกียรติคุณการบาเหน็จความดีความชอบ เพื่อเป็ นการบารุ งขวัญและ
กาลังใจที่จะปฏิบตั ิตนตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสื อแห่ งชาติ
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ข้อ 15. ส่ งเสริ มกิจการลูกเสื อชาวบ้านให้เจริ ญก้าวหน้าทั้งปริ มาณและคุณภาพให้มี
ความสานึกในหน้าที่สิทธิ และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนความมัน่ คงปลอดภัยของ
ประเทศชาติ
สรุ ปได้วา่ นโยบายคณะลูกเสื อแห่งชาติ คือ แนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสื อทุกระดับ
เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนซึ่ งเป็ นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศในอนาคต ให้มีระเบียบวินยั ศรัทธา
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข และได้รับการส่ งเสริ มทั้ง
ทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็ นพลเมืองดี มีความสามัคคี เสี ยสละ รับผิดชอบ ช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริ ญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุ ขและความมัน่ คงของประเทศชาติ

2. แนวความคิดเกีย่ วกับวิธีการดาเนินการวิจัย
ddddddd2.1 การวิจัยและพัฒนา
Ddddddddd2.1.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
ddddddddd การวิจยั และพัฒนา (Research and Development) เป็ นการวิจยั ทางการศึกษาประเภท
หนึ่ง ซึ่ งมีนกั วิชาการให้ความหมายไว้ดงั นี้
ddddddddd การวิจยั เป็ นกระบวนการ ค้นคว้าหาข้อเท็จจริ งหรื อค้นคว้าหาปรากฏการณ์ ตาม
ธรรมชาติอย่างมีระบบ ระเบียบและมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน เพื่อให้ได้ความรู ้ที่เชื่อถือได้ (บุญธรรม
กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ , 2551 , หน้า 2)
ddddddddd บอร์กและแกล Borg ,W.R. , & Gall, M.D. (2007) กล่าวถึง การวิจยั และพัฒนาไว้วา่
การวิจยั และพัฒนา คือ กระบวนการที่นามาพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้อง ของ ผลิตภัณฑ์
ทางการศึกษา คาว่าผลิตภัณฑ์ (Product) ในที่น้ ี ไม่ได้หมายความเพียงแต่สิ่งที่อยูใ่ นหนังสื อ ใน
ภาพยนตร์ ประกอบการสอนและในคอมพิวเตอร์ เท่านั้น แต่ยงั หมายรวมถึง ระเบียบวิธี เช่น ระเบียบ
วิธีใน การสอน โปรแกรมการสอน เช่น โปรแกรมการศึกษาเรื่ องยา หรื อโปรแกรมการพัฒนา
คนทางาน โปรแกรมนี้เป็ นระบบการเรี ยนที่สลับซับซ้อนที่รวมเอาการพัฒนาทางวัตถุและการ
อบรมบุคลากรเพื่อให้สามารถทางานได้ในบริ บทเฉพาะ
ddddddddd 2.1.2 องค์ ประกอบของการวิจัยและพัฒนา
ddddddddd องค์ประกอบของการวิจยั และพัฒนาเป็ นสิ่ งที่ผทู ้ าการวิจยั ควรคานึงถึง ซึ่งเป็ น
สิ่ งสาคัญที่จะทาให้การวิจยั และพัฒนาเกิดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยทัว่ ไปมีอยู่ 4 องค์ประกอบ
ดังนี้
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dddddddddd1) ผูต้ อ้ งการใช้ผลจากการวิจยั และพัฒนา ได้แก่ ผูท้ ี่ตอ้ งการวิทยาการใหม่จาก
การวิจยั และพัฒนาไปใช้งาน ซึ่งผูต้ อ้ งการใช้ผลการวิจยั จะเป็ นผูก้ าหนดเป้ าหมาย ของการวิจยั
แต่ละครั้ง
dddddddddd2) นักวิจยั ได้แก่ ผูท้ าการวิจยั มีหน้าที่วางแผนการวิจยั ให้ตอบสนอง ความต้องการ
ของผูใ้ ช้ในการช่วยหาคาตอบ เพื่อแก้ปัญหาแก่ผทู ้ ี่จะนาไปใช้
dddddddddd3) สถาบันที่ให้การสนับสนุนทุนในการวิจยั ได้แก่ หน่วยราชการ องค์การ ธุ รกิจ
เอกชนต่าง ๆ
dddddddddd4) สิ่ งส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนา ได้แก่ ปั จจัยส่ งเสริ มต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด และ
แหล่งสารนิเทศ สาหรับเตรี ยมข้อมูลในการวิจยั
dddddddd 2.1.3 ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา
ddddddddd ในการทาวิจยั ทางเทคโนโลยีการศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการผลิตหรื อปรับปรุ งสื่ อ
การเรี ยนการสอนจาเป็ นต้องสร้างสื่ อให้มีคุณภาพเป็ นที่มนั่ ใจและน่าเชื่อถือ จึงเกิดกระบวนการ
วิจยั และพัฒนาเพื่อปรับปรุ งแก้ไขให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น วิธีการวิจยั และพัฒนาตามแนวคิดของ
บอร์ก แกลและมอริ ช (Borg ,W.R. , & Gall, M.D. ,2007 อ้างถึงใน ไพโรจน์ เบาใจ, 2549 , หน้า
45 - 46)ได้คิดวิธีการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้เป็ นขั้นตอน 11 ขั้น คือ
ddddddddd ขั้นที่ 1 การกาหนดผลผลิตทางการศึกษาที่จะทาการพัฒนา
ddddddddd ขั้นตอนแรกที่จาเป็ นที่สุด คือ ต้องกาหนดให้ชดั ว่าผลผลิตทางการศึกษาที่จะวิจยั และ
พัฒนาคืออะไรโดยต้องกาหนดลักษณะทัว่ ไป รายละเอียดของการใช้วตั ถุประสงค์ของการใช้
เกณฑ์ในการเลือกกาหนดผลผลิตการศึกษาที่จะวิจยั และพัฒนา อาจมี 4 ข้อ คือ
dd
1) ตรงกับความต้องการอันจาเป็ นหรื อไม่
dd
2) ความก้าวหน้าทางวิชาการมีพอเพียงในการที่จะพัฒนาต่อการวิจยั และพัฒนานั้น
หรื อไม่
dd 3) บุคลากรที่มีอยู่ ทักษะความรู ้และประสบการณ์ที่จาเป็ นต่อการวิจยั และพัฒนานั้น
หรื อไม่
dd
4) ผลผลิตนั้นจะพัฒนาขึ้นในเวลาอันสมควรได้หรื อไม่
ddddddddd ขั้นที่ 2 รวบรวมข้ อมูลและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
คือการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั การสังเกตภาคสนามซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ผลผลิต
การศึกษาที่กาหนด ถ้ามีความจาเป็ นผูท้ าการวิจยั และพัฒนาอาจต้องทาการศึกษาวิจยั ขนาดเล็กเพื่อ
หาคาตอบซึ่ งงานวิจยั และทฤษฎีที่มีอยูไ่ ม่สามารถตอบได้ก่อนที่จะเริ่ มการพัฒนาต่อไป
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ddddddddd ขั้นที่ 3 การวางแผนการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย
1) กาหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ผลผลิต
2) ประมาณการค่าใช้จ่าย กาลังคน และระยะเวลาเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้
3) พิจารณาผลสื บเนื่องจากผลผลิต
ddddddddd ขั้นที่ 4 พัฒนารู ปแบบขั้นตอนของผลผลิต
ขั้นนี้เป็ นขั้นการออกแบบและจัดทาผลผลิตการศึกษาตามที่วางไว้ เช่น เป็ น
โครงการวิจยั และพัฒนา หลักสู ตรฝึ กอบรมระยะสั้น ก็จะต้องออกแบบหลักสู ตร เตรี ยมวัสดุ
ddddddddd ขั้นที่ 5 ทดลองหรื อทดสอบผลผลิตครั้งที่ 1
โดยการนาผลผลิตที่ออกแบบและจัดเตรี ยมไว้ในขั้นที่ 4 ไปทดลองใช้เพื่อทดสอบ
คุณภาพขั้นต้นของผลผลิตในโรงเรี ยนจานวน 1-3 โรงเรี ยน ใช้กลุ่มเล็ก 6-12 คน ประเมินผลโดย
การใช้แบบสอบถาม การสังเกตและการสัมภาษณ์ แล้วรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
ddddddddd ขั้นที่ 6 ปรับปรุ งผลผลิตครั้งที่ 1
นาข้อมูลและผลการทดลองใช้จากขั้นตอนที่ 5 มาพิจารณาปรับปรุ ง
ddddddddd ขั้นที่ 7 ทดลองหรื อทดสอบผลผลิตครั้งที่ 2
ขั้นนี้นาผลผลิตที่ปรับปรุ งไปทดลอง เพื่อทดสอบคุณภาพผลผลิตตามวัตถุประสงค์
โรงเรี ยนจานวน 5-15 โรงเรี ยน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 30-100 คน ประเมินผลเชิงปริ มาณในลักษณะ
Pre-test นาผลไปเปรี ยบเทียบกับวัตถุประสงค์ของการใช้ผลผลิตอาจมีกลุ่มควบคุม กลุ่มการทดลอง
ถ้าจาเป็ น
ddddddddd ขั้นที่ 8 ปรับปรุ งผลผลิตครั้งที่ 2 นาข้อมูลและผลจากการทดลองใช้จากขั้นที่ 7 มา
พิจารณาปรับปรุ ง
ddddddddd ขั้นที่ 9 ทดลองหรื อทดสอบผลผลิตครั้งที่ 3
ขั้นนี้นาผลผลิตที่ปรับปรุ งไปทดลอง เพื่อทดสอบคุณภาพการใช้งานของผลผลิต
โดยใช้ตามลาพังในโรงเรี ยน 10-13 โรงเรี ยน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 40 – 200 คน ประเมินผลโดยการใช้
แบบสอบถาม การสังเกตและการสัมภาษณ์แล้วรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
ddddddddd ขั้นที่ 10 ปรับปรุ งผลผลิตครั้ งที่ 3 นาขั้นที่ 9 มาพิจารณาปรับปรุ งเพื่อผลิตและเผยแพร่
ต่อไป
ddddddddd ขั้นที่ 11 เผยแพร่ เป็ นการเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการวิจยั และพัฒนาผลผลิตในที่
ประชุมสัมมนาทางวิชาการหรื อวิชาชีพ ส่ งไปลงเผยแพร่ ไปใช้ในโรงเรี ยนต่างๆ หรื อติดต่อบริ ษทั
เพื่อผลิตจาหน่ายต่อไป
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ddddddddd กล่าวโดยสรุ ป การวิจยั และพัฒนาเป็ นการวิจยั ที่ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ หลังจากผ่าน
การวิจยั และพัฒนาแล้วมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนา การ ทดลองใช้ และ
ปรับปรุ งควบคู่ไปด้วยอย่างมีลาดับขั้นตอน ก่อนนาออกมาเผยแพร่ ทาให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และสามารถนาไปใช้ในการศึกษาได้อย่างกว้างขวาง
ddddddd2.2 การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group)
กกกกกกกการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Session) เป็ นวิธีการศึกษาวิจยั แบบหนึ่งของ
การศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ เพราะเป็ นวิธีการศึกษาที่ผศู ้ ึกษาจะได้รับข้อมูลเบื้องต้นในการตั้งเป็ น
สมมติฐานเพื่อใช้ในการวิจยั แบบสารวจในโอกาสต่อไปได้ดว้ ย ในการศึกษาเชิงคุณภาพทัว่ ๆไป
นั้น วิธีการสนทนากลุ่มที่รู้จกั และเรี ยกกันมีอยู่ 2 วิธีคือ การสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Focused
Interview) เป็ นการสัมภาษณ์ที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกับการสัมภาษณ์ระดับลึก หากแต่ผวู ้ ิจยั จะซักถาม
เจาะจงเฉพาะเรื่ อง และการสนทนากลุ่มแบบธรรมชาติ (Group Discussion) เป็ นการสนทนาที่
เกิดขึ้นได้ทวั่ ๆไปในงานสนาม โดยไม่เจาะจงเรื่ องสถานที่ เช่น การจับกลุ่มสนทนาตามใต้ตน้ ไม้
หรื อร้านกาแฟ ซึ่ งผูว้ ิจยั ในสนามได้รับการถ่ายทอดให้เข้าร่ วมฟังอยูด่ ว้ ยทุกครั้ง(ถ้ามีโอกาส)
เพื่อที่จะได้ทราบความเป็ นไปต่าง ๆ ในชุมชนที่ตนกาลังศึกษาอยู่ อย่างไรก็ตามในการสนทนา
กลุ่มตามธรรมชาติน้ นั เป็ นการสนทนาที่ไม่มีโครงสร้างทั้งในแง่ของประเด็นในการสนทนา และ
ในแง่ของผูเ้ ข้าร่ วมกลุ่มสนทนา ส่ วนการจัดสนทนากลุ่มนั้น จะเป็ นการเอาทั้งสองวิธีมารวมกัน
คือ การสนทนาเป็ นกลุ่ม และมีประเด็นปั ญหาที่เฉพาะเจาะจงในการสนทนาแต่ละครั้ง แต่โดย
หลักใหญ่แล้ว วิธีการศึกษาทั้ง 3 วิธีดงั กล่าวนั้น เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลตั้งแต่
2 คนขึ้นไปจนถึง 10 หรื อ 12 คน โดยมีขอ้ สมมติฐานที่เหมือนกันว่าเราจะรู ้ถึงปฏิกิริยาโต้ตอบ
ของคนได้อย่างละเอียดลึกซึ้ ง โดยการกระตุน้ ให้คนหันมาสนใจในสิ่ งเดียวกัน และมาแสดง
ความคิดเห็นร่ วมกันซึ่ งอยูใ่ นลักษณะการเคลื่อนไหวภายในกลุ่ม (Group dynamics) และผูว้ จิ ยั ก็จะ
สังเกตพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มที่ศึกษาตลอดจนบันทึกการโต้ตอบกันภายในกลุ่มด้วย
การบันทึกเทปหรื อการจดบันทึกเอาไว้เพื่อการวิเคราะห์ต่อไป การกระตุน้ ดังกล่าวนี้ อาจทาได้
หลายวิธีดว้ ยกัน เช่น การให้ชมภาพยนตร์ ฟังการกระจายเสี ยง ให้อ่านบทความหรื อหนังสื อ
การจุดประเด็นในการสนทนาเฉพาะเรื่ องที่สนใจจะศึกษา หรื อแม้กระทัง่ การที่จะให้กลุ่มที่จะ
ศึกษาร่ วมอยูใ่ นเหตุการณ์ การกระทาดังกล่าวทั้งหมดนี้ถือว่าเป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้เกิดการเคลื่อนไหว
ภายในกลุ่ม แต่ละวิธีจะมีวธิ ีการที่แตกต่างกันบ้างซึ่ งก็แล้วแต่ผนู ้ าเอาไปประยุกต์ใช้ แต่ในที่น้ ี
จะขอกล่าวถึงการเอาหลักเกณฑ์ดงั กล่าวนี้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้วยวิธีการจัดสนทนากลุ่ม
เท่านั้น
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กกกกกกกกก2.2.1 คานิยามของการจัดสนทนากลุ่ม
กกกกกกกกกการจัดกลุ่มสนทนา เป็ นการนัง่ สนทนากันระหว่างผูใ้ ห้สัมภาษณ์เป็ นกลุ่มตามปกติ
ประมาณ 6 – 12 คน แต่ในบางกรณี อาจมีขอ้ ยกเว้นให้มีได้ประมาณ 4 – 5 คน และในกรณี
ดังกล่าว อาจเรี ยกว่าเป็ นการจัดสนทนากลุ่มเล็ก ในระหว่างการสนทนากันของผูใ้ ห้สัมภาษณ์น้ นั
จะมีผดู ้ าเนินการสนทนา (moderator) เป็ นผูค้ อยจุดประเด็นการสนทนา เพื่อเป็ นการชักจูงใจให้
บุคคลกลุ่มนี้ได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรื อแนวทางในการสนทนาให้ได้กว้างขวางลึกซึ้ ง
และละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ในการสนทนาดังกล่าวมีลกั ษณะเปิ ดกว้างที่จะให้ผเู ้ ข้าร่ วม
สนทนา (discussant) แต่ละคนวิพากษ์วจิ ารณ์หรื อมีขอ้ สงสัยถามผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนอื่น ๆ หรื อ
ตอบข้อวิพากษ์น้ นั ๆ ได้ รวมทั้งตัวผูด้ าเนินการสนทนาด้วย การที่ผรู ้ ่ วมสนทนาเหล่านี้มีปฏิกิริยา
โต้ตอบกันในระหว่างการสนทนานั้น จะเป็ นสิ่ งเร้าใจให้เกิดการสนทนาในระดับลึกยิง่ ขึ้นในแต่ละ
ประเด็น ด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ จะทาให้ผวู ้ จิ ยั ได้ขอ้ มูลในสิ่ งซึ่ งผูว้ จิ ยั ไม่สามารถได้มาด้วย
วิธีการใช้แบบสอบถาม ต่อจากนั้นผูว้ จิ ยั ก็จะคอยวิเคราะห์สถานการณ์ในกลุ่มบุคคลที่ถูกกระตุน้
เหล่านี้ เพื่อที่จะดูวา่ น่าจะได้สมมติฐานใดบ้างจากปฏิกิริยาภายในกลุ่ม ต่อมาผูว้ จิ ยั จะได้เปิ ด
ประเด็นที่นามาพูดคุยในเรื่ องที่สงสัยว่าจะเป็ นสมมติฐาน และข้อสมมติฐานก็จะสอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ได้รับจากการพูดคุยกัน โดยเจาะประเด็นไปที่ประสบการณ์ของบุคคลต่าง ๆ ที่ศึกษาจาก
การพูดคุยในลักษณะนี้ ผูว้ จิ ยั จะได้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาที่ตอ้ งการศึกษาเพิม่ ขึ้นเรื่ อย ๆ
กกกกกกกกกนอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั ยังจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ภายในกลุ่มด้วย เพื่อให้แน่ใจถึง
ความหมายของสถานการณ์น้ นั ๆ จากการวิเคราะห์สถานการณ์ก็จะเป็ นการช่วยให้ผวู ้ ิจยั ได้
ทดสอบสมมติฐานที่มีอยู่ รวมทั้งผูว้ จิ ยั ยังอาจได้คาตอบที่ไม่ได้คาดหมายเอาไว้ก่อนอีกด้วย
ช่วยให้สมมติฐานที่ได้มามีความเป็ นระบบมากยิง่ ขึ้น
กกกกกกก2.2.2 แนวทางการใช้ การจัดสนทนากลุ่ม
กกกกกกกกกแนวทางการใช้การจัดสนทนากลุ่มเท่าที่นิยมใช้กนั มีจุดมุ่งหมาย ดังต่อไปนี้คือ
กกกกกกกกกกก1) ใช้ในการสร้างสมมุติฐานใหม่ ๆ (Generating Hypotheses)
กกกกกกกกกกก2) ใช้ในการสารวจความคิดเห็น ทัศนคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ของประชากร
(Exploring Opinions, Attitudes, and Attributes)
กกกกกกกกกกก3) ใช้ในการทดสอบแนวความคิดในเรื่ องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาใหม่
(Testing New Product Ideas)
กกกกกกกกกกก4) ใช้ในการประเมินผลทางด้านธุ รกิจ (Evaluating Commercials)
กกกกกกกกกกก5) ใช้ในการกาหนดคาถาม และเพื่อทดลองใช้แบบสอบถาม (Identifying and
Pretesting Questionnaire Items)
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กกกกกกกกกกก6) ใช้ในการสนทนาแบบกลุ่ม เพื่อเป็ นการค้นหาคาตอบที่ยงั คลุมเครื อ หรื อ
ไม่แน่ชดั ของการวิจยั แบบสารวจ ซึ่ งเรี ยกว่าเป็ นการใช้การสนทนากลุ่มเพื่อช่วยเสริ มให้งานวิจยั
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
กกกกกกกกกกกการที่ผนู ้ ิยมใช้การสนทนากลุ่มกันอย่างแพร่ หลายนั้น เป็ นเพราะเชื่อกันว่าเสี ย
ค่าใช้จ่ายน้อย นอกจากนี้ยงั มีความรวดเร็ วในการรายงานผล ทั้งนี้ถา้ หากผูว้ จิ ยั ไม่ตอ้ งการบันทึกที่
ถอดออกมาจากเทป ก็จะทราบผลอย่างคร่ าว ๆ ของการวิจยั นั้น ๆ ภายในเวลาเพียง 2- 3 วันเท่านั้น
กกกกกกก2.2.3 องค์ ประกอบในการจัดกลุ่มสนทนา (Components of Conduction Focus
Group Session)
กกกกกกกกก2.2.3.1 บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้ อง (Personnel)
กกกกกกกกกกก1) ผูด้ าเนินการสนทนา (Moderator) ผูด้ าเนินการสนทนาจะต้องเป็ นผูท้ ี่พูดและ
ฟังภาษาท้องถิ่นได้ เป็ นผูม้ ีบุคลิกภาพที่ดี สุ ภาพอ่อนน้อม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพเป็ น
สิ่ งสาคัญมากในการสร้างบรรยากาศการสนทนาโดยไม่ถือเป็ นเรื่ องการงาน ทุกคนในกลุ่มจะมี
หน้าตาเบิกบานแจ่มใสเหมือนกับเป็ นการสนทนาโดยทัว่ ๆ ไป และผูด้ าเนินการสนทนาจะต้อง
เป็ นผูร้ ู ้เบื้องหลังความต้องการและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั เป็ นอย่างดีดว้ ย
กกกกกกกกกกก2) ผูจ้ ดบันทึกการสนทนา (Note taker) ผูจ้ ดบันทึกการสนทนาจะต้องรู ้วธิ ี วา่ ทา
อย่างไรจึงจะจดบันทึกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพราะจะต้องจดบันทึกบรรยากาศที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การสนทนาด้วย เช่น ความเงียบ เสี ยงหัวเราะ การแสดงสี หน้าของผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาเพื่อ
ประโยชน์แก่การวิเคราะห์ในภายหลัง นอกจากนี้ผจู ้ ดบันทึกต้องพูดและฟังภาษาท้องถิ่นได้
กกกกกกกกกกก3) ผูช้ ่วย (Assistant) ผูช้ ่วยจะต้องผูท้ าหน้าที่ช่วยเหลือทัว่ ไปในขั้นเตรี ยม การจัด
สนทนากลุ่ม เช่น ช่วยเตรี ยมสถานที่ จัดสถานที่ บันทึกเสี ยง เปลี่ยนเทป เหล่านี้เป็ นต้น
กกกกกกกกก2.2.3.2 แนวทางในการสนทนากลุ่ม (Group Discussion Guide)
กกกกกกกกกกกแนวทางการสนทนากลุ่มและการจัดลาดับข้อในการสนทนา ซึ่ งประกอบด้วย
ตัวแปรต่าง ๆ ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการทาวิจยั นั้น ๆ ควรต้องจัดเตรี ยมไว้ล่วงหน้า แต่ท้ งั นี้
จะต้องยึดหยุน่ ได้ในทางปฏิบตั ิ จากบรรยากาศในการสนทนาเกิดขึ้น ผูว้ จิ ยั อาจจะได้ประเด็นซึ่ ง
ไม่ได้คาดคิดเอาไว้ก่อนจากผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาเป็ นผูย้ กขึ้นมาเองซึ่ งประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น
ผูด้ าเนิ นการสนทนาสามารถซักต่อได้ เพราะอาจเป็ นข้อค้นพบที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนซึ่ งเป็ น
ประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิง่ ต่องานวิจยั
กกกกกกกกก2.2.3.3 อุปกรณ์ สนาม (Field Instruments) ได้แก่
กกกกกกกกกกก1) เครื่ องบันทึกเสี ยง เทปเปล่า ถ่านวิทยุ สาหรับอัดเสี ยงขณะที่การสนทนากลุ่ม
กาลังดาเนินอยู่ ทั้งนี้ เพื่อจะนามาถอดเทปในภายหลัง เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สาหรับผูว้ ิจยั
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กกกกกกกกกกก2) สมุดบันทึกและดินสอ สาหรับผูจ้ ดบันทึกเพื่อเป็ นแนวทางในการถอดเทปให้
ง่ายขึ้น และผูว้ จิ ยั จะได้ทราบบรรยากาศของการสนทนากลุ่มจากการจดบันทึกของผูจ้ ดบันทึก
กกกกกกกกก2.2.3.4 แบบฟอร์ มสาหรับคัดเลือกผู้เข้ าร่ วมสนทนากลุ่ม (Screening - Form)
กกกกกกกกกกกแบบฟอร์ มสาหรับคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้ผเู ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม
ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน (homogeneous) อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน เช่น เพศ กลุ่มอายุ สถานภาพสมรส
สถานที่อยู่ อาชีพ จานวน เป็ นต้น ซึ่ งตัวแปรเหล่านี้จะเป็ นเกณฑ์สาคัญในการคัดเลือกตาม
ลักษณะของงานวิจยั
กกกกกกกกก2.2.3.5 สิ่ งเสริมสร้ างบรรยากาศ (Refreshment &Snack)
กกกกกกกกกกกสิ่ งเสริ มสร้างบรรยากาศ เช่น เครื่ องดื่ม ของขบเคี้ยว บุหรี่ ฯลฯ สิ่ งของดังกล่าว
จะเป็ นสิ่ งที่เสริ มสร้างบรรยากาศความเป็ นกันเองระหว่างผูม้ ีส่วนร่ วมในการสนทนาได้รวดเร็ ว
ยิง่ ขึ้น
กกกกกกกกก2.2.3.6 ของสมนาคุณแก่ ผ้ ูร่วมสนทนา (Remuneration)
กกกกกกกกกกกของสมนาคุณแก่ผรู ้ ่ วมสนทนา เพื่อเป็ นการตอบแทนผูเ้ ข้ามาร่ วมสนทนา แม้จะ
เป็ นสิ่ งที่เล็กน้อย แต่ในทางจิตวิทยาแล้ว เป็ นสิ่ งสาคัญมากสาหรับการแสดงออกซึ่ งความมีน้ าใจ
ของผูว้ จิ ยั จะแสดงความขอบคุณผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาที่ได้สละเวลามาในครั้งนี้
กกกกกกกกก2.2.3.7 สถานที่และระยะเวลา (Location and Time)
กกกกกกกกกกกสถานที่จดั สนทนา ควรเป็ นบริ เวณใกล้เคียงกับสถานที่ที่ทาวิจยั นั้นๆ อาจจะเป็ น
บ้าน ศาลาวัด ใต้ร่มไม้ ฯลฯ ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ห่างไกลจากความพลุกพล่านเพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วม
สนทนาได้มีสมาธิ ในเรื่ องต่าง ๆ ที่กาลังสนทนากัน ส่ วนระยะเวลาในการสนทนาโดยทัว่ ไปไม่ควร
เกิน 2 ชัว่ โมงต่อ 1 กลุ่ม
กกกกกกก2.2.4 ขั้นตอนในการจัดสนทนากลุ่ม
กกกกกกกกก1) เลือกบุคคลที่จะให้เข้าร่ วมสนทนากลุ่มด้วยแบบฟอร์ มที่เตรี ยมไว้ ตามขนาดของ
กลุ่มที่ตอ้ งการโดยทัว่ ไป ควรประมาณ 6 – 12 คน เพราะหัวข้อบางหัวข้อที่ยากหรื อไม่น่าสนใจ
สาหรับผูส้ นทนาในกลุ่ม จะทาให้ผวู ้ จิ ยั ไม่สามารถจุดประเด็นที่เร่ งเร้าให้เกิดการสนทนาได้อย่างมี
รสชาติ และปฏิกิริยาโต้ตอบกันในระหว่างผูส้ นทนาเองก็จะแสดงออกไม่เต็มที่ ถ้าหากเกิน 12
คนแล้ว ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาทุกคนก็จะไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเอง และเป็ นการยากแก่
ผูด้ าเนิ นการสนทนาในการที่จะชักนาให้กลุ่มนั้นหันเหเข้าสู่ ประเด็นที่ตอ้ งการ
กกกกกกกกก2) เมื่อได้บุคคลที่เข้าข่ายแล้ว คณะผูว้ จิ ยั (ผูด้ าเนิ นการสนทนา, ผูบ้ นั ทึก, ผูช้ ่วย)
จะเป็ นผูพ้ าผูเ้ ข้าร่ วมกลุ่มสนทนามาพร้อมกัน ณ สถานที่ที่จดั ให้มีการสนทนากลุ่ม
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กกกกกกกกก3) ผูด้ าเนินการสนทนาแนะนาคณะผูว้ ิจยั อีกครั้ง และบอกจุดมุง่ หมายในการสนทนา
ด้วย พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศแห่งความเป็ นกันเอง โดยเชิญให้รับประทานของขบเคี้ยว และ
เครื่ องดื่ม และขอความยินยอมจากผูร้ ่ วมสนทนาโดยขอบันทึกเสี ยงการสนทนา ควรชี้แจงให้ทราบ
จุดมุ่งหมายในการบันทึกเสี ยงและจดบันทึกและเปิ ดโอกาสให้ซกั ถามคณะผูว้ จิ ยั ก่อนเพื่อสร้าง
ความไว้วางใจ
กกกกกกกกก4) เริ่ มการสนทนาโดยยึดแนวทางการสนทนาที่มีอยูเ่ ป็ นหลักแต่ดูความเหมาะสม
สามารถยืดหยุน่ ได้ แล้วแต่สถานการณ์กลุ่มพาไป อย่างไรก็ตาม ต้องคานึงถึงว่าครอบคลุมเนื้อหา
ที่ตอ้ งการแล้วหรื อยัง ผูด้ าเนิ นการสนทนาควรจะประมาณระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละประเด็นเอาไว้
ด้วย เพื่อไม่ให้เสี ยเวลามากไปกับบางหัวข้อ แต่ท้ งั นี้ผดู ้ าเนินการสนทนาจะต้องไม่ทาให้ผเู ้ ข้าร่ วม
สนทนารู ้สึกว่าถูกตัดบท เมื่อแน่ใจว่าได้เนื้ อหาตามที่ตอ้ งการในแนวทางการสนทนาด้วย จบ
การสนทนาด้วยการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมสนทนาซักถามข้อข้องใจอีกครั้ง เพื่อเป็ นการตอบแทน
ข้อสงสัยในเรื่ องที่สนทนามาทั้งหมด
กกกกกกกกก5) แจกของสมนาคุณเพื่อเป็ นการแสดงความขอบคุณต่อผูเ้ ข้าร่ วมสนทนา
กกกกกกก2.2.5 หน้ าทีต่ ่ าง ๆ ของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้ อง
กกกกกกกกก2.2.5.1 บทบาทของผู้ดาเนินการสนทนา (Role of Moderator)
กกกกกกกกกกก1) ผูด้ าเนินการสนทนา จะต้องต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาอย่างเป็ นกันเองกับ
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาทุกคน พร้อมทั้งเป็ นผูแ้ นะนาให้ผเู ้ ข้าร่ วมสนทนาได้รู้จกั กัน เพื่อสร้าง
สัมพันธไมตรี ซ่ ึ งกันและกัน (ในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มไม่ได้อยูใ่ นชุมชนเดียวกัน) พร้อมทั้ง
เชิญให้รับประทานของขบเคี้ยวและเครื่ องดื่ม สิ่ งเหล่านี้จะช่วยกระตุน้ ให้ผรู ้ ่ วมสนทนามีความรู ้สึก
คุน้ เคยกันเร็ วยิง่ ขึ้น เรี ยกว่าเป็ นการ “สร้างบรรยากาศ”
กกกกกกกกกกก2) ผูด้ าเนิ นการสนทนา จะต้องเป็ นผูอ้ ธิ บายให้ผเู ้ ข้าร่ วมสนทนาทุกคนได้
รับทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเชิ ญมาร่ วมสนทนา และขอความร่ วมมือโดยชี้แจงให้ทราบว่า
ความคิดเห็นหรื อประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากพวกเขานั้นจะเป็ นประโยชน์กบั งานวิจยั และ
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาสามารถจะแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสรเสรี
กกกกกกกกกกก3) ผูด้ าเนิ นการสนทนา จะต้องขอความยินยอมจากผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาใน
การบันทึกเสี ยงขณะสนทนาลงในเครื่ องบันทึกเทปและขอจดบันทึกด้วย เพื่อประโยชน์ต่อ
การวิเคราะห์ในภายหลัง
กกกกกกกกกกก4) ผูด้ าเนินการสนทนา จะต้องจาแนกการสนทนาได้อย่างแม่นยา ขณะที่สนทนา
ควรจะปล่อยให้มีความต่อเนื่ องในการสนทนา โดยไม่มีสิ่งใดมาขัดจังหวะ
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กกกกกกกกกกก5) ผูด้ าเนินการสนทนา จะต้องตระหนักว่าการทางานนี้เป็ นการทางานเพื่อ
การเรี ยนรู ้ ดังนั้นจะต้องไม่แสดงความคิดเห็นของตัวเอง ควรปล่อยให้ผเู ้ ข้าร่ วมสนทนามีอิสระ
ที่จะแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกันได้อย่างเสรี และเป็ นโดยธรรมชาติที่สุด
กกกกกกกกกกก6) ผูด้ าเนิ นการสนทนา จะต้องคอยสังเกตผูเ้ ข้าร่ วมสนทนา เช่นผูท้ ี่เด่นที่สุดใน
กลุ่มซึ่ งครอบงาคนอื่น จะต้องหาวิธีการไม่ให้เกิดปั ญหาพูดมากเกินไป หรื อผูท้ ี่เงียบที่สุดจะต้อง
พยายามชักชวนให้พูดแสดงความคิดเห็นบ้าง
กกกกกกกกก2.2.5.2 บทบาทของผู้จดบันทึก (Role of Notetaker)
กกกกกกกกกกก1) ผูจ้ ดบันทึก จะต้องวาดแผนผังการนัง่ ของผูร้ ่ วมสนทนาทุกคนพร้อมทั้งเขียน
ชื่อกากับและให้หมายเลขแทนชื่อ เพื่อสะดวกในการจดบันทึกแบบสั้น ๆ เป็ นแนวทางใน
การถอดเทปในภายหลัง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
นาง ญ

8

(Moderator)
M.

นาง ช

7

เทป

นาง ฉ

6
5
นาง จ

1

นาง ก

2

นาง ข

3

นาง ค

4
นาง ง

N. (Note taker)

หมายเหตุ : M คือ Moderator (ผูด้ าเนินการสนทนา) และ N คือ Note taker (ผูจ้ ดบันทึก)
กกกกกกกกกกก2) ผูจ้ ดบันทึก จะต้องทาหน้าที่จดบันทึกแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ควรร่ วมสนทนา
ด้วย เพราะจะทาให้เสี ยบรรยากาศของการสนทนากลุ่ม
กกกกกกกกกกก3) ผูจ้ ดบันทึก จะต้องเป็ นผูถ้ อดเทปด้วยตัวเอง เพื่อความเข้าใจสิ่ งที่ได้บนั ทึก
และเนื้อหาสาระในเทปที่ตรงกัน
กกกกกกกกก2.2.5.3 บทบาทของผู้ช่วยทัว่ ไป (Role of Assistant)
กกกกกกกกกกกผูช้ ่วยทัว่ ไปมีหน้าที่สาคัญ คือ คอยควบคุมเครื่ องบันทึกเสี ยงและเปลี่ยนเทป
ขณะที่กาลังดาเนินการสนทนา และอานวยความสะดวกแก่ผดู ้ าเนิ นการสนทนาและผูจ้ ดบันทึก
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เพื่อให้แต่ละคนทาหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตลอดจนคอยดูแลบริ การเครื่ องดื่มและของขบเคี้ยวแก่
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนา
กกกกกก2.2.6 ข้ อดีของการจัดสนทนากลุ่ม (Advantages of Focus Group Session)
กกกกกกกกก1) เนื่องจากผูท้ ี่จะเป็ นผูด้ าเนินการสนทนากลุ่มจะต้องเป็ นตัวผูว้ ิจยั เองหรื อเป็ น
ผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรมมาอย่างดี ดังนั้น การที่ผรู ้ ่ วมสนทนาเข้าใจผิดในประเด็นที่สนทนา
ตัวผูด้ าเนินการสนทนาก็สามารถจะแก้ไขได้ทนั ที เพราะเป็ นผูท้ ี่รู้ถึงวัตถุประสงค์และสมมติฐาน
ในการวิจยั เรื่ องนั้น ๆ เป็ นอย่างดี
กกกกกกกกก2) ในการจัดการสนทนากลุ่มแตกต่างจากวิธีอื่น ๆ คือ มีผรู ้ ่ วมสนทนาประมาณ
6 - 12 คน และบุคคลเหล่านี้ จะมีสถานภาพต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้น จะไม่ค่อยมีความรู ้สึก
ขัดเขิน หรื อมีความยาเกรง อันเนื่องมาจากความคิดที่วา่ ผูว้ จิ ยั มีการศึกษาดีกว่า และมีสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจสู งกว่า เพราะเป็ นการเผชิ ญหน้ากันในลักษณะของกลุ่มมากกว่าตัวต่อตัวเหมือน
วิธีสัมภาษณ์รายบุคคล หรื อการสัมภาษณ์ระดับลึก
กกกกกกกกก3) ลักษณะของการเปิ ดโอกาสให้มีปฏิกิริยาโต้ตอบกัน ในการสนทนากลุ่มนั้นทาให้
มีการถกเถียงกันในเนื้อหาสาระอย่างกว้างขวาง ดังนั้น จึงทาให้ผวู ้ จิ ยั สามารถวิเคราะห์ประเด็น
ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนมากยิง่ ขึ้น เท่ากับเป็ นการกลัน่ กรองความผิดพลาดอันเนื่ องมาจาก
การตีความหมายผิด ทั้งนี้ถา้ หากในประเด็นต่าง ๆ ยังไม่ชดั เจนเพียงพอ ผูว้ ิจยั สามารถจะซักถาม
ต่อเพื่อหาคาอธิ บาย หรื อสามารถจะเก็บเอาความจากการวิพากษ์วจิ ารณ์ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มมา
วิเคราะห์ได้
กกกกกกกกก4) บรรยากาศในการสนทนากลุ่ม จะช่วยลดความกลัวว่าความคิดเห็นของแต่ละคน
จะเป็ นเป้ าหมายในการถูกบันทึกเอาไว้ ทั้งนี้ เพราะเป็ นการแสดงความคิดเห็นในลักษณะกลุ่ม
มากกว่า
กกกกกกก2.2.7 ข้ อจากัดของการจัดสนทนากลุ่ม (Limitations of Focus Group Session)
กกกกกกกกก1) การจัดสนทนากลุ่มแต่ละครั้งจะต้องระวังมิให้เกิดการผูกขาดการสนทนาขึ้นโดย
บุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่ม และไปครอบงาผูร้ ่ วมสนทนาคนอื่น ๆ โดยตัวผูด้ าเนิ นการสนทนา
จะต้องมีเทคนิคในการที่จะให้ความสาคัญกับผูร้ ่ วมสนทนาให้เท่า ๆ กันทุกคน
กกกกกกกกก2) พฤติกรรมหรื อความคิดเห็นบางอย่าง ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ไม่ยอมรับของชุมชนอาจจะ
ไม่ได้รับการเปิ ดเผยในการจัดสนทนากลุ่ม ถ้าหากไปสัมภาษณ์ตวั ต่อตัว จะได้รับการเปิ ดเผย
มากกว่า
กกกกกกกสรุ ปได้วา่ การใช้การจัดสนทนากลุ่มในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นต้องใช้อย่าง
ระมัดระวัง โดยต้องคานึงถึงบุคลากรและกาลังงบประมาณที่มีอยูป่ ระกอบด้วย นอกจากนี้ตอ้ ง
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คานึงถึงผลดีและผลเสี ยของการศึกษาวิจยั ด้วย เพื่อจะทาให้ผลงานวิจยั ออกมามีคุณภาพและ
น่าเชื่อถือ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานนั้น ๆ ต่อไป

3. แนวความคิดเกีย่ วกับรู ปแบบการเรียนการสอน
กกกกกกก3.1 รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะการเผชิญสถานการณ์
กกกกกกกกก3.1.1 ทฤษฎี/ หลักการ/ แนวคิดของรู ปแบบ
กกกกกกกกกสุ มน อมรวิวฒั น์ (อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2551) ได้พฒั นารู ปแบบการเรี ยนการ
สอนนี้ข้ ึนมาจากแนวคิดที่วา่ การศึกษาที่แท้ควรสัมพันธ์สอดคล้องกับการดาเนิ นชีวติ ซึ่งต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่ งมีท้ งั ทุกข์ สุ ข ความสมหวัง และ ความผิดหวังต่าง ๆ
การศึกษาที่แท้ควรช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ที่จะเผชิ ญกับสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น และสามารถ
เอาชนะปั ญหาเหล่านั้นได้โดย
กกกกกกกกกกก1) การเผชิ ญ ได้แก่ การเรี ยนรู ้ที่จะเข้าใจภาวะที่ตอ้ งเผชิญ
2) การผจญ คือ การเรี ยนรู ้วธิ ี การต่อสู ้กบั ปั ญหาอย่างถูกต้องตามทานอง
คลองธรรมและมีหลักการ
3) การผสมผสาน ได้แก่ การเรี ยนรู ้ที่จะผสมผสานวิธีการต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้
แก้ปัญหาให้สาเร็ จ และ
4) การเผด็จ คือ การลงมือแก้ปัญหาให้หมดไป โดยไม่ก่อให้เกิดปั ญหาสื บเนื่ อง
ต่อไปอีก
กกกกกกกกกสุ มน อมรวิวฒั น์ (2533: 172; อ้างใน ทิศนา แขมมณี , 2551: 82)ได้นาแนวคิด
ดังกล่าวผสมผสานกับหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับ การสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิ การ และ
จัดเป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนขึ้นเพื่อนาไปใช้ใน การจัดการเรี ยนการสอน
กกกกกกกกก3.1.2 วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบ
กกกกกกกกกรู ปแบบนี้มุ่งพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะกระบวนการต่าง ๆ จานวนมาก
อาทิ กระบวนการคิด กระบวนการเผชิญสถานการณ์ กระบวนการแสวงหาความรู ้ กระบวนการ
ประเมินค่าและตัดสิ นใจ และกระบวนการสื่ อสาร ฯลฯ รวมทั้งพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมใน
การแก้ปัญหาและการดารงชี วติ
กกกกกกกกก3.1.3 กระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบ
กกกกกกกกกกระบวนการดาเนินการมีดงั นี้
กกกกกกกกก (1) ขั้นนา การสร้างศรัทธา
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กกกกกกกกก1.1 ผูส้ อนจัดสิ่ งแวดล้อมและบรรยากาศชั้นเรี ยนให้เหมาะสมกับเนื้ อหาของ
บทเรี ยนและเร้าใจให้ผเู ้ รี ยนเห็นความสาคัญของบทเรี ยน
กกกกกกกกก1.2 ผูส้ อนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูเ้ รี ยน แสดงความรัก ความเมตตา
ความจริ งใจต่อผูเ้ รี ยน
กกกกกกกกก(2) ขั้นสอน
กกกกกกกกก2.1 ผูส้ อนหรื อผูเ้ รี ยนนาเสนอสถานการณ์ปัญหาหรื อกรณี ตวั อย่าง มาฝึ ก
ทักษะการคิด และการปฏิบตั ิในกระบวนการเผชิญสถานการณ์
กกกกกกกกก2.2 ผูเ้ รี ยนฝึ กทักษะการแสวงหาและรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริ ง ความรู ้
และหลักการต่าง ๆ โดยฝึ กหัดการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารกับแหล่งอ้างอิงหลาย ๆ แหล่ง และ
ตรวจสอบลักษณะของข้อมูลข่าวสารว่าเป็ นข้อมูลข่าวสารที่ง่ายหรื อยาก ธรรมดาหรื อซับซ้อน
แคบหรื อกว้าง คลุมเครื อหรื อชัดเจน มีความจริ งหรื อความเท็จมากกว่า มีองค์ประกอบเดียวหรื อ
หลายองค์ประกอบ มีระบบหรื อยุง่ เหยิงสับสน มีลกั ษณะเป็ นนามธรรมหรื อรู ปธรรม มีแหล่ง
อ้างอิงหรื อเลื่อนลอย มีเจตนาดีหรื อร้าย และเป็ นสิ่ งที่ควรรู ้หรื อไม่ควรรู ้
กกกกกกกกก2.3 ผูเ้ รี ยนฝึ กสรุ ปประเด็นสาคัญ ฝึ กการประเมินค่า เพื่อหาแนวทาง
แก้ปัญหาว่าทางใดดีที่สุด โดยใช้วธิ ี คิดหลาย ๆ วิธี ได้แก่ การคิดสื บสาวเหตุปัจจัย การคิดแบบ
แยกแยะส่ วนประกอบ การคิดแบบสามัญลักษณ์ คือ คิดแบบแก้ปัญหา คิดแบบอรรถธรรม
สัมพันธ์ คือ คิดให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหลักการและความมุ่งหมาย คิดแบบคุณโทษ
ทางออก คิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม คิดแบบใช้อุบายปลุกเร้าคุณธรรมและคิดแบบเป็ นอยู่
ในขณะปัจจุบนั
กกกกกกกกก2.4 ผูเ้ รี ยนฝึ กทักษะการเลือกและตัดสิ นใจโดยการฝึ กการประเมินค่าตาม
เกณฑ์ที่ถูกต้อง ดีงาม เหมาะสม ฝึ กการวิเคราะห์ผลดี ผลเสี ยที่จะเกิดขึ้นจากทางเลือกต่าง ๆ และ
ฝึ กการใช้หลักการ ประสบการณ์และการทานาย มาใช้ในการในการเลือกหาทางเลือกที่ดีที่สุด
กกกกกกกกก2.5 ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิตามทางเลือกที่ได้เลือกไว้ ผูส้ อนให้คาปรึ กษาแนะนา
ฉันกัลยาณมิตร โดยปฏิบตั ิให้เหมาะสมตามหลักสัปปุริสธรรม 7
กกกกกกกกก(3) ขั้นสรุ ป
กกกกกกกกก3.1 ผูเ้ รี ยนแสดงออกด้วยวิธีการต่างๆเช่น การพูด เขียน แสดง หรื อกระทา
ในรู ปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับความสามารถและวัย
กกกกกกกกก3.2 ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนสรุ ปบทเรี ยน
กกกกกกกกก3.3 ผูส้ อนวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน
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กกกกกกกกก3.1.4 ผลทีผ่ ้ เู รียนจะได้ รับจากการเรียนตามรู ปแบบ
กกกกกกกกกผูเ้ รี ยนจะได้พฒั นาความสามารถในการเผชิญปัญหา และสามารถคิดและตัดสิ นใจได้
อย่างเหมาะสม
Ddddddd3.2 รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีเ่ น้ นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process Skills)
กกกกกกกกกทักษะกระบวนการเป็ นทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิธีดาเนินการต่าง ๆ มี 4 รู ปแบบ ดังนี้
กกกกกกกกก3.2.1 รู ปแบบการเรี ยนการสอนกระบวนการสื บสอบและแสวงหาความรู้ เป็ นกลุ่ม
(Group Investigation Instructional Model)
กกกกกกกกกกก3.2.1.1 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรู ปแบบ
กกกกกกกกกกกกกจอยส์และวีล (Joyce , B., Weil , M. , & Calhoun , E., 2009 , P. 80-88) เป็ น
ผูพ้ ฒั นารู ปแบบนี้จากแนวคิดหลักของเธเลน (Thelen) 2 แนวคิด คือแนวคิดเกี่ยวกับการสื บเสาะ
แสวงหาความรู ้ (inquiry) และแนวคิดเกี่ยวกับความรู ้ (Knowledge) เธเลนได้อธิ บายว่า สิ่ งสาคัญที่
สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้สึกหรื อความต้องการที่จะสื บค้นหรื อเสาะแสวงหาความรู ้หรื อตัว
ปั ญหา แต่ปัญหานั้นจะต้องมีลกั ษณะที่มีความหมายต่อผูเ้ รี ยนและท้าทายเพียงพอที่จะทาให้ผเู ้ รี ยน
เกิดความต้องการที่จะแสวงหาคาตอบ นอกจากนั้น ปั ญหาที่มีลกั ษณะชวนให้เกิดความงุนงงสงสัย
(Puzzlement) หรื อก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด จะยิง่ ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความต้องการที่จะเสาะ
แสวงหาความรู ้หรื อคาตอบมากยิง่ ขึ้น เนื่องจากมนุษย์อาศัยอยูใ่ นสังคม ต้องมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
ในสังคม เพื่อสนองความต้องการของตนทั้งทางด้านร่ างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม
ความขัดแย้งทางความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรื อในกลุ่ม จึงเป็ นสิ่ งที่บุคคลต้องพยายามหา
หนทางขจัดแก้ไขหรื อจัดการทาความกระจ่างให้เป็ นที่พอใจหรื อยอมรับทั้งของตนเองและ
ผูเ้ กี่ยวข้อง ส่ วนในเรื่ อง “ความรู ้” นั้น เธเลน มีความเห็นว่า ความรู ้เป็ นเป้ าหมายของกระบวนการ
สื บสอบทั้งหลาย ความรู ้เป็ นเป้ าหมายของกระบวนการสื บสอบทั้งหลาย ความรู ้เป็ นสิ่ งที่ได้จาก
การนาประสบการณ์หรื อความรู ้เดิมมาใช้ในประสบการณ์ใหม่ ดังนั้น ความรู ้จึงเป็ นสิ่ งที่คน้ พบ
ผ่านทางกระบวนการสื บสวน (inquiry) โดยอาศัยความรู ้และประสบการณ์
กกกกกกกกกกก3.2.1.2 วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบ
กกกกกกกกกกกรู ปแบบนี้มุ่งพัฒนาทักษะในการสื บสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู ้ความเข้าใจ โดย
อาศัยกลุ่มซึ่ งเป็ นเครื่ องมือทางสังคมช่วยกระตุน้ ความสนใจหรื อความอยากรู ้ และช่วยดาเนินงาน
การแสวงหาความรู ้หรื อคาตอบที่ตอ้ งการ
กกกกกกกกกก 3.2.1.3 กระบวนการเรียนการสอนของรู ปแบบ
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 1 ให้ผเู ้ รี ยนเผชิญปัญหาหรื อสถานการณ์ที่ชวนให้งุนงงสงสัย
ปัญหาหรื อสถานการณ์ที่ใช้ในการกระตุน้ ความสนใจและความต้องการในการสื บสอบ
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และแสวงหาความรู ้ต่อไปนั้นควรเป็ นปั ญหาหรื อสถานการณ์ที่เหมาะสม กับวัย ความสามารถและ
ความสนใจของผูเ้ รี ยน และจะต้องมีลกั ษณะที่ชวนงุนงงสงสัย (Puzzlement) เพื่อท้าทายความคิด
และความใฝ่ รู ้ของผูเ้ รี ยน
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 2 ให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็นต่อปั ญหาหรื อสถานการณ์น้ นั
ผูส้ อนกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และพยายามกระตุน้ ให้
เกิดความขัดแย้ง หรื อความแตกต่างทางความคิดขึ้น เพื่อท้าทายให้ผเู ้ รี ยนพยายามหาทางเสาะ
แสวงหาข้อมูลหรื อวิธีการพิสูจน์ทดสอบความคิดของตน เมื่อมีความแตกต่างทางความคิดเกิดขึ้น
ผูส้ อนอาจให้ผเู ้ รี ยนที่มีความคิดเห็นเดียวกันรวมกลุ่มกัน หรื ออาจรวมกลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มมี
สมาชิกที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันก็ได้
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 3 ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันวางแผนในการแสวงหาความรู ้
เมื่อกลุ่มมีความคิดเห็นแตกต่างกันแล้ว สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนว่าจะ
แสวงหาข้อมูลอะไร จะพิสูจน์อะไร จะตั้งสมมติฐานอะไร กลุ่มจาเป็ นต้องมีขอ้ มูลอะไร และจะ
ไปแสวงหาที่ไหน หรื อจะได้ขอ้ มูลนั้นมาอย่างไร จะต้องใช้เครื่ องมืออะไรบ้าง เมื่อได้ขอ้ มูล
มาแล้วจะวิเคราะห์อย่างไร และสรุ ปผลอย่างไร ใครจะช่วยทาอะไร ใช้เวลาเท่าใด ขั้นนี้ผเู ้ รี ยนจะ
ได้ฝึกทักษะสื บสอบ (inquiry) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (scientific process) และ
ทักษะกระบวนการกลุ่ม (group process) ผูส้ อนทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการทางานให้แก่
ผูเ้ รี ยนรวมทั้งให้คาแนะนาเกี่ยวกับการวางแผน แหล่งความรู ้ และการทางานร่ วมกัน
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 4 ให้ผเู ้ รี ยนดาเนินการแสวงหาความรู ้
ผูเ้ รี ยนดาเนิ นการเสาะแสวงหาความรู ้ตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้ ผูส้ อนช่วย
อานวยความสะดวก ให้คาแนะนา และติดตามการทางานของผูเ้ รี ยน
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 5 ให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผลข้อมูล นาเสนอ และอภิปรายผล
เมื่อกลุ่มรวบรวมข้อมูลได้มาแล้ว กลุ่มทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผล ผูส้ อน
ช่วยให้คาแนะนาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผล ต่อจากนั้นจึงให้แต่ละกลุ่มนาเสนอผล
อภิปรายผลร่ วมกันทั้งชั้น และประเมินผลทั้งทางด้านผลงานและกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ได้รับ
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 6 ให้ผเู ้ รี ยนกาหนดประเด็นปั ญหาที่ตอ้ งการสื บเสาะหาคาตอบต่อไป
การสื บสอบและเสาะแสวงหาความรู ้ของกลุ่มตามขั้นตอนข้างต้น ช่วยให้กลุ่ม
ได้รับความรู ้ ความเข้าใจ และคาตอบในเรื่ องที่จะศึกษา และอาจพบประเด็นที่ชวนให้อยากรู ้อยาก
ศึกษาต่อไป ผูเ้ รี ยนสามารถเริ่ มต้นวงจรตามรู ปแบบนี้ได้
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กกกกกกกกกก 3.2.1.4 ผลที่ผ้ เู รียนจะได้ รับจากการเรียนตามรู ปแบบ
ผูเ้ รี ยนจะสามารถสื บสอบและเสาะแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง เกิดความใฝ่ รู ้
และมีความมัน่ ใจในตนเองเพิ่มขึ้น และได้พฒั นาทักษะการสื บสอบ (inquiry skills) ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (scientific process skills) และทักษะการทางานกลุ่ม (group work
skills)
กกกกกกกกก3.2.2 รู ปแบบการเรี ยนการสอนกระบวนการคิดแบบอุปนัย (Inductive Thinking
Instructional Model)
กกกกกกกกกกก3.2.2.1 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรู ปแบบ
กกกกกกกกกกกรู ปแบบนี้ จอยส์และวีล (Joyce et al. , & Weil 2009 , P.149 - 159) พัฒนาขึ้นโดย
ใช้แนวคิดของทาบา (Taba, 1967, P. 90 – 92) ซึ่ งเชื่อว่าการคิดเป็ นสิ่ งที่สอนได้ การคิดเป็ น
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและข้อมูล และกระบวนการนี้มีลาดับขั้นตอน ดังเช่น การ
คิดแบบอุปนัย (inductive thinking) จะต้องเริ่ มจากความคิดรวบยอด หรื อมโนทัศน์ก่อน (Concept
formation) แล้วจึงถึงขั้นการตีความข้อมูล และสรุ ป (Interpretation of data) ต่อไปจึงนาข้อสรุ ป
หรื อหลักการที่ได้ไปประยุกต์ใช้ (Application of principle)
กกกกกกกกกกก3.2.2.2 วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบ
กกกกกกกกกกกรู ปแบบนี้มุ่งพัฒนากระบวนการคิดแบบอุปนัยของผูเ้ รี ยน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนใช้
กระบวนการคิดในการสร้างมโนทัศน์ และประยุกต์ใช้มโนทัศน์ต่าง ๆ ได้
กกกกกกกกกกก3.2.2.3 กระบวนการเรียนการสอนของรู ปแบบ
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 1 การสร้างมโนทัศน์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ
กกกกกกกกกกกก1) ให้ผเู ้ รี ยนสังเกตสิ่ งที่จะศึกษาและเขียนรายการสิ่ งที่สังเกตเห็น หรื ออาจใช้วธิ ี
อื่น ๆ เช่น ตั้งคาถามให้ผเู ้ รี ยนตอบ ในขั้นนี้ผเู ้ รี ยนจะต้องได้รายการของสิ่ งต่าง ๆ ที่ใช่หรื อไม่ใช่
ตัวแทนของมโนทัศน์ที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
กกกกกกกกกกกก2) จากรายการของสิ่ งที่เป็ นตัวแทนและไม่เป็ นตัวแทนของมโนทัศน์น้ นั ให้
ผูเ้ รี ยนจัดหมู่ของสิ่ งของเหล่านั้น โดยการกาหนดเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม ซึ่ งก็คือคุณสมบัติที่
เหมือนกันของสิ่ งเหล่านั้น ผูเ้ รี ยนจะจัดสิ่ งที่มีคุณสมบัติเหมือนกันไว้เป็ นกลุ่มเดียวกัน
กกกกกกกกกกกก3) ตั้งชื่อหมวดหมู่ที่จดั ขึ้น ผูเ้ รี ยนจะต้องพิจารณาว่าอะไรเป็ นหัวข้อใหญ่อะไร
เป็ นหัวข้อย่อย และตั้งชื่ อหัวข้อให้เหมาะสม
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 2 การตีความและสรุ ปข้อมูล ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ
กกกกกกกกกกกก1) ระบุความสัมพันธ์ของข้อมูล ผูเ้ รี ยนศึกษาข้อมูลและตีความข้อมูลเพื่อให้
เข้าใจข้อมูล และเห็นความสัมพันธ์ที่สาคัญ ๆ ของข้อมูล
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กกกกกกกกกกกก2) สารวจความสัมพันธ์ของข้อมูล ผูเ้ รี ยนศึกษาข้อมูลและความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์ในลักษณะของเหตุและผลความสัมพันธ์ของข้อมูลใน
หมวดนี้กบั ข้อมูลในหมวดอื่น จนสามารถอธิ บายได้วา่ ข้อมูลต่าง ๆ สัมพันธ์กนั อย่างไรและด้วย
เหตุผลใด
กกกกกกกกกกกก3) สรุ ปอ้างอิง เมื่อค้นพบความสัมพันธ์หรื อหลักการแล้วให้ ผูเ้ รี ยนสรุ ปอ้างอิง
โดยโยงสิ่ งที่คน้ พบไปสู่ สถานการณ์อื่น ๆ
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 3 การประยุกต์ใช้ขอ้ สรุ ปหรื อหลักการ
กกกกกกกกกกกก1) นาข้อสรุ ปมาใช้ในการทานาย หรื ออธิบายปรากฏการณ์อื่น ๆ และฝึ กตั้ง
สมมติฐาน
กกกกกกกกกกกก2) อธิบายให้เหตุผลและข้อมูลสนับสนุนการทานายและสมมติฐานของตน
กกกกกกกกกกกก3) พิสูจน์ ทดสอบ การทานายและสมมติฐานการทานายและสมมติฐานของตน
กกกกกกกกกกก3.2.2.4 ผลที่ผ้ เู รียนจะได้ รับจากการเรียนตามรู ปแบบ
กกกกกกกกกกกผูเ้ รี ยนจะสามารถสร้างมโนทัศน์ และประยุกต์ใช้มโนทัศน์น้ นั ด้วยกระบวนการ
คิดแบบอุปนัย และผูเ้ รี ยนสามารถนากระบวนการคิดดังกล่าวมาใช้ในการสร้างมโนทัศน์อื่น ๆ
ต่อไปได้
กกกกกกกกก3.2.3 รู ปแบบการเรี ยนการสอนกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ (Synectics Instructional
Model)
กกกกกกกกกกก3.2.3.1 ทฤษฎี / หลักการ / แนวคิดของรู ปแบบ
กกกกกกกกกกกรู ปแบบการเรี ยนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ “Synectics Instructional
Model” นี้ เป็ นรู ปแบบที่จอยส์ และวีล (Joyce et al. , 2009 , P.239 - 253) พัฒนาขึ้นจากแนวคิด
ของกอร์ดอน (Gordon) ที่กล่าวว่าบุคคลทัว่ ไปมักยึดติดกับวิธีคิดแก้ปัญหาแบบเดิม ๆ ของตน
โดยไม่ค่อยคานึงถึงความคิดของคนอื่น ทาให้การคิดของตนคับแคบ และไม่สร้างสรรค์ บุคคลจะ
เกิดความคิดเห็นที่สร้างสรรค์แตกต่างไปจากเดิมได้ หากมีโอกาสได้ลองคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการ
ที่ไม่เคยคิดมาก่อน หรื อคิดโดยสมมติตวั เองเป็ นคนอื่น และถ้ายิง่ ให้บุคคลจากหลายกลุ่ม
ประสบการณ์มาช่วยกันแก้ปัญหา ก็จะยิง่ ได้วธิ ี การที่หลากหลายขึ้น และมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ดังนั้น กอร์ ดอนจึงได้เสนอให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสคิดแก้ปัญหาด้วยแนวคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม
ไม่อยูใ่ นสภาพที่เป็ นตัวเองให้ลองใช้ความคิดในฐานะที่เป็ นคนอื่น หรื อเป็ นสิ่ งอื่น สภาพการณ์
เช่นนี้จะกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดใหม่ ๆ ขึ้นได้ กอร์ ดอนเสนอวิธีการคิดเปรี ยบเทียบแบบ
อุปมาอุปไมยเพื่อใช้ในการกระตุน้ ความคิดใหม่ ๆ ไว้ 3 แบบ คือ การเปรี ยบเทียบแบบตรง (direct
analogy) การเปรี ยบเทียบบุคคลกับสิ่ งของ (personal analogy) และการเปรี ยบเทียบคาคู่ขดั แย้ง
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(compressed conflict) วิธีการนี้มีประโยชน์มากเป็ นพิเศษสาหรับการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนและ
การพูดอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ
กกกกกกกกกกก3.2.3.2 วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบ
กกกกกกกกกกกรู ปแบบนี้มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดแนวคิดที่ใหม่
แตกต่างไปจากเดิม และสามารถนาความคิดใหม่น้ นั ไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้
กกกกกกกกกกก3.2.3.3 กระบวนการเรียนการสอนของรู ปแบบ
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 1 ขั้นนา ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนทางานต่าง ๆ ที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนทา เช่นให้เขียน
บรรยาย เล่า ทา แสดง วาดภาพ สร้าง ปั้ น เป็ นต้น ผูเ้ รี ยนทางานนั้น ๆ ตามปกติที่เคยทาเสร็ จ
แล้วให้เก็บผลงานไว้ก่อน
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 2 ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรื อเปรี ยบเทียบแบบตรง (direct analogy)
ผูส้ อนเสนอคาคู่ให้ผเู ้ รี ยนเปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง เช่น ลูกบอลกับมะนาว
เหมือนหรื อต่างกันอย่างไร คาคู่ที่ผสู ้ อนเลือกมาควรให้มีลกั ษณะที่สัมพันธ์กบั เนื้อหาหรื องานที่
ผูเ้ รี ยนทาในขั้นที่ 1 ผูส้ อนเสนอคาคู่ให้ผเู ้ รี ยนเปรี ยบเทียบหลาย ๆ คู่ และจดคาตอบของผูเ้ รี ยนไว้
บนกระดาน
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 3 ขั้นการสร้างอุปมาบุคคลหรื อเปรี ยบเทียบบุคคลกับสิ่ งของ (personal
analogy) ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนสมมติตวั เองเป็ นสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งและแสดงความรู ้สึกออกมา เช่น
ถ้าเปรี ยบเทียบผูเ้ รี ยนเป็ นเครื่ องซักผ้าจะรู ้สึกอย่างไร ผูส้ อนจดคาตอบของผูเ้ รี ยนไว้บนกระดาน
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 4 ขั้นการสร้างอุปมาคาคู่ขดั แย้ง (compressed conflict) ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยน
นาคา หรื อวลีที่ได้จากการเปรี ยบเทียบในขั้นที่ 2 และ 3 มาประกอบกันเป็ นคาใหม่ที่มีความหมาย
ขัดแย้งกันในตัวเอง เช่น ไฟเย็น น้ าผึ้งขม มัจจุราชสี น้ าผึ้ง เชือดนิ่ม ๆ เป็ นต้น
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 5 ขั้นการอธิ บายความหมายของคาคู่ขดั แย้ง ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนช่วยกันอธิ บาย
ความหมายของคาคู่ขดั แย้งที่ได้
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 6 ขั้นการนาความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนนางานที่ทาไว้
เดิมในขั้นที่ 1 ออกมาทบทวนใหม่ และลองเลือกนาความคิดที่ได้มาใหม่จากกิจกรรมขั้นที่ 5
มาใช้ในงานของตน ทาให้งานของตนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
กกกกกกกกกกก3.2.3.4 ผลที่ผ้ เู รียนได้ รับจากการเรียนตามรู ปแบบ
กกกกกกกกกกกผูเ้ รี ยนจะเกิดความคิดใหม่ ๆ และสามารถนาความคิดใหม่ ๆ นั้นไปใช้ในงานของตน
ทาให้งานของตนมีความแปลกใหม่ น่าสนใจมากขึ้น นอกจากนั้น ผูเ้ รี ยนอาจเกิดความตระหนัก
ในคุณค่าของการคิด และความคิดของผูอ้ ื่นอีกด้วย
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กกกกกกกกก3.2.4 รู ปแบบการเรี ยนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ
ทอร์ แรนซ์ (Torrances Future Problem-Solving Instructional Model)
กกกกกกกกกกก3.2.4.1 ทฤษฎี / หลักการ / แนวคิดของรู ปแบบ
กกกกกกกกกกกรู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้พฒั นามาจากรู ปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์ แรนซ์ (Torrance, 1962 อ้างถึงใน วรรณวีร์ บุญคุม้ , 2556 , หน้า 12) ซึ่งได้นา
องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
3 องค์ประกอบ คือ การคิดคล่องแคล่ว (fluency)
การคิดยืดหยุน่ (flexibility) การคิดริ เริ่ ม (originality) มาใช้ประกอบกับกระบวนการคิดแก้ปัญหา
และการใช้ประโยชน์จากกลุ่มซึ่ ง
มีความคิดหลากหลาย โดยเน้นการใช้เทคนิคระดมสมอง
เกือบทุกขั้นตอน
กกกกกกกกกกก3.2.4.2 วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบ
กกกกกกกกกกกรู ปแบบนี้มุ่งช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ตระหนักรู ้ในปั ญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ
เรี ยนรู ้ที่จะคิดแก้ปัญหาร่ วมกัน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาทักษะการคิดจานวนมาก
กกกกกกกกกกก3.2.4.3 กระบวนการเรียนการสอนของรู ปแบบ
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 1 การนาสภาพการณ์อนาคตเข้าสู่ ระบบการคิด
กกกกกกกกกกกกกการนาเสนอสภาพการณ์อนาคตที่ยงั ไม่เกิดขึ้น หรื อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนใช้การคิด
คล่องแคล่ว การคิดยืดหยุน่ การคิดริ เริ่ ม และจิตนาการในการทานายสภาพการณ์ อนาคตจาก
ข้อมูล ข้อเท็จจริ งและประสบการณ์ของตน
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 2 การระดมสมองเพื่อค้นหาปั ญหา
กกกกกกกกกกกกกจากสภาพการณ์อนาคตในขั้นที่ 1 ผูเ้ รี ยนช่วยกันวิเคราะห์วา่ อาจจะเกิดปั ญหา
อะไรขึ้นบ้างในอนาคต
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 3 การสรุ ปปัญหาและจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา
กกกกกกกกกกกกกผูเ้ รี ยนนาปั ญหาที่วเิ คราะห์ได้มาจัดกลุ่ม หรื อจัดความสัมพันธ์เพื่อกาหนดว่า
อะไรเป็ นปั ญหาหลัก อะไรเป็ นปัญหารอง และจัดลาดับความสาคัญของปั ญหา
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 4 การระดมสมองหาวิธีแก้ปัญหา
กกกกกกกกกกกกกผูเ้ รี ยนร่ วมคิดวิธีการแก้ปัญหา โดยพยายามคิดให้ได้ทางเลือกที่แปลกใหม่
จานวนมาก
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 5 การเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
กกกกกกกกกกกกกเสนอเกณฑ์หลาย ๆ เกณฑ์ที่จะใช้ใสการเลือกวิธีการแก้ปัญหา แล้วตัดสิ นใจ
เลือกเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมและมีความเป็ นไปได้ในแต่ละสภาพการณ์ ต่อไปจึงนาเกณฑ์ที่
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คัดเลือกไว้มาใช้ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด โดยพิจารณาถึงน้ าหนักความสาคัญของ
เกณฑ์แต่ละข้อด้วย
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 6 การนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาอนาคต
กกกกกกกกกกกกกผูเ้ รี ยนนาวิธีการแก้ปัญหาอนาคตที่ได้มาเรี ยบเรี ยงอธิ บายรายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูลที่จาเป็ น คิดวิธีการนาเสนอที่เหมาะสมและนาเสนออย่างเป็ นระบบน่าเชื่ อถือ
กกกกกกกกกกก3.2.4.4 ผลที่ผ้ เู รียนได้ รับจากการเรียนตามรู ปแบบ
กกกกกกกกกกกผูเ้ รี ยนจะได้พฒั นาทักษะการคิดแก้ปัญหาและตระหนักรู ้ในปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต และสามารถใช้ทกั ษะการคิดแก้ปัญหามาใช้ในการคิดแก้ปัญหาปั จจุบนั และป้ องกัน
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต
Ddddddd3.3 รู ปแบบการเรี ยนการสอนกระบวนการคิดเป็ นเพื่อการดารงชี วติ ในสั งคมไทย
กกกกกกกกก3.3.1 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรู ปแบบ
กกกกกกกกกกกจิรกร ผลอินทร์ (2551, หน้า 24) ได้พฒั นารายวิชา “การคิดเป็ นเพื่อ การพัฒนา
คุณภาพชีวติ และสังคมไทย” ขึ้นเพื่อพัฒนานักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาให้สามารถคิดเป็ น รู ้จกั และ
เข้าใจตนอง รายวิชาประกอบด้วยเนื้ อหา 3 เรื่ อง คือ (1) การพัฒนาความคิด (สติปัญญา) (2) การ
พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม (สัจจธรรม) และ (3) การพัฒนาอารมณ์ ความรู ้สึก
กกกกกกกกกกกกิจกรรมที่ใช้เป็ นกิจกรรมปฏิบตั ิการ 4 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมปฏิบตั ิการ
“พัฒนากระบวนการคิด” (2) กิจกรรมปฏิบตั ิการ “พัฒนารากฐานความคิด” (3) กิจกรรมปฏิบตั ิการ
“ปฏิบตั ิการในชีวติ จริ ง” และ (4) กิจกรรมปฏิบตั ิการ “ประเมินผลการพัฒนาประสิ ทธิภาพของชีวติ
และงาน” ในส่ วนกิจกรรมปฏิบตั ิการพัฒนากระบวนการคิด หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
ได้พฒั นาแบบแผนในการสอนซึ่ งประกอบด้วยขั้นการสอน 5 ขั้น โดยอาศัยแนวคิดเป็ นของ
(โกวิท วรพิพฒั น์ , 2549 อ้างถึงในจิรกร ผลอินทร์ , 2551 ,หน้า 29 – 36) ที่วา่ “คิดเป็ น” เป็ นการ
แสดงศักยภาพของมนุษย์ในการชี้นาชะตาชีวิตของตนเอง โดยการพยายามปรับตัวเองและ
สิ่ งแวดล้อมให้ผสมผสานกลมกลืนกันด้วยกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่ งประกอบด้วยการพิจารณา
ข้อมูล 3 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลตนเอง ข้อมูลสังคมและสิ่ งแวดล้อมและข้อมูลทางวิชาการ เพื่อ
เป้ าหมายที่สาคัญคือการดารงชีวติ อย่างมีความสุ ข
Ddddddddd3.3.2 วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบ
กกกกกกกกกกกรู ปแบบนี้มุ่งช่วยพัฒนากระบวนการคิด ให้ผเู ้ รี ยนสามารถคิดเป็ น คือ คิดโดย
พิจารณาข้อมูล 3 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่ งแวดล้อมและข้อมูล
ทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการดารงชีวติ ในสังคมไทยอย่างมีความสุ ข
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กกกกกกกกก3.3.3 กระบวนการเรี ยนการสอนของรู ปแบบ
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 1 ขั้นสื บค้นปั ญหา เผชิ ญสถานการณ์ในวิถีการดารงชีวิต ผูส้ อนอาจ
นาเสนอสถานการณ์ให้ผเู ้ รี ยนสื บค้นปัญหา หรื ออาจใช้สถานการณ์และปั ญหาจริ งที่ผเู ้ รี ยนประสบ
มาในชีวติ ของตนเอง หรื อผูส้ อนอาจจัดเป็ นสถานการณ์จาลอง หรื อนาผูเ้ รี ยนไปเผชิญสถานการณ์
เกี่ยวกับตนเอง สังคมและสิ่ งแวดล้อม หรื อหลักวิชาการก็ได้ เช่น สถานการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
วัฒนธรรม สังคม ครอบครัว การเรี ยน การทางาน และสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมข้อมูลและผสมผสานข้อมูล 3 ด้าน
เมื่อค้นพบปั ญหาแล้ว ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาข้อมูลความรู ้ต่างๆที่เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์น้ นั โดยรวบรวมข้อมูลให้ครบทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านที่เกี่ยวกับตนเอง สังคมและ
สิ่ งแวดล้อม และด้านหลักวิชาการ
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 3 ขั้นการตัดสิ นใจอย่างมีเป้ าหมาย
เมื่อมีขอ้ มูลพร้อมแล้วให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหา โดยพิจารณา
ไตร่ ตรองถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งตนเอง ผูอ้ ื่น และสังคมโดยส่ วนรวม และตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่
ดีที่สุด คือทางเลือกที่เป็ นไปเพื่อการเกื้อกูลต่อชี วติ ทั้งหลาย
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 4 ขั้นปฏิบตั ิและตรวจสอบ
เมื่อตัดสิ นใจเลือกแนวทางปฏิบตั ิได้แล้วให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ งด้วยตนเอง
หรื อร่ วมมือกับกลุ่มตามแผนงานที่กาหนดไว้อย่างพากเพียรไม่ทอ้ ถอย
กกกกกกกกกกกขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผลและวางแผนพัฒนา
เมื่อปฏิบตั ิตามแผนงานที่กาหนดไว้ลุล่วงหน้าแล้วให้ผเู ้ รี ยนประเมินผลการปฏิบตั ิ
ว่าการปฏิบตั ิประสบผลสาเร็ จมากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรและเกิดผลดี ผลเสี ยอะไรบ้าง
และวางแผนที่จะพัฒนาปรับปรุ งการปฏิบตั ิน้ นั ให้ได้ผลสมบูรณ์ข้ ึน หรื อวางแผนงานในการพัฒนา
เรื่ องใหม่ต่อไป
Ddddddddd3.3.4 ผลทีผ่ ้ ูเรี ยนจะได้ รับจากการเรียนตามรู ปแบบ
กกกกกกกกกกกทิศนา แขมมณี (2551, หน้า 44) ระบุวา่ ได้ทดลองใช้รูปแบบดังกล่าวใน การสอน
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาแล้วพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดเป็ น สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ
ได้ มีความเข้าใจในตนเองและผูอ้ ื่นมากขึ้น เข้าใจระบบความสัมพันธ์ในสังคม และเกิดทักษะและ
เจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
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กกกกกกก3.4 รู ปแบบการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์ กลาง
กกกกกกกทิศนา แขมมณี (2551, หน้า 11) ได้ให้ความหมาย การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นศูนย์กลางไว้ดงั นี้ การจัดการเรี ยนการสอนที่มุ่งจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการดารงชีวติ
เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมและลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ทุกขั้นตอน จนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
กกกกกกกกก3.4.1 หลักการพืน้ ฐานของแนวคิด “ผู้เรียนเป็ นศูนย์ กลาง”
กกกกกกกกกหลักการพื้นฐานของแนวคิด “ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง” มีดงั นี้
กกกกกกกกกก1) ผูเ้ รี ยนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของตน ผูเ้ รี ยนเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ บทบาทของ
ครู คือ ผูส้ นับสนุน (supporter) และเป็ นแหล่งความรู ้ (resource person) ของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนจะ
รับผิดชอบ ทั้งเลือกและวางแผนสิ่ งที่ตนจะเรี ยน หรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการเลือก และจะเริ่ มต้น
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ด้วยการศึกษาค้นคว้า รับผิดชอบการเรี ยนตลอดจนการประเมินผลการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
กกกกกกกกกกก2) เนื้อหาวิชามีความสาคัญและมีความหมายต่อการเรี ยนรู ้ ในการออกแบบ
กิจกรรมในการเรี ยนรู ้ ปั จจัยสาคัญที่จะต้องนามาพิจารณาประกอบด้วยเนื้อหาวิชา ประสบการณ์
เดิมและความต้องการของผูเ้ รี ยน การเรี ยนรู ้ที่สาคัญและมีความหมายจึงขึ้นอยูก่ บั “สิ่ งที่สอน
(เนื้ อหา) และวิธีสอน (เทคนิคการสอน)”
กกกกกกกกกกก3) การเรี ยนรู ้จะประสบผลสาเร็ จหากผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยน
การสอน ผูเ้ รี ยนจะได้รับความสนุกสนานจากการเรี ยน หากได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
ทางานร่ วมกับเพื่อน ๆ ได้คน้ พบข้อคาถามและคาตอบใหม่ ๆ สิ่ งใหม่ ๆ ประเด็นท้าทายและ
ความสามารถในเรื่ องใหม่ ๆ ที่ เกิดขึ้น รวมทั้งการบรรลุผลสาเร็ จของงานที่พวกเขาริ เริ่ มด้วย
ตนเอง
กกกกกกกกกกก4) สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูเ้ รี ยน การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มจะช่วยส่ งเสริ ม
ความเจริ ญงอกงาม การพัฒนาความเป็ นผูใ้ หญ่ การปรับปรุ งการทางาน และการจัดการกับชีวติ ของ
แต่ละบุคคล สัมพันธภาพที่เท่าเทียมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วย
ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันของผูเ้ รี ยน
กกกกกกกกกกก5) ครู คือผูอ้ านวยความสะดวกและเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนการสอนแบบ
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ครู จะต้องมีความสามารถที่จะค้นพบความต้องการที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยนเป็ น
แหล่งความรู ้ที่ทรงคุณค่าของผูเ้ รี ยนและสามารถค้นคว้าหาสื่ อวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเรี ยน
สิ่ งที่สาคัญที่สุดคือ ความเต็มใจของครู ที่จะช่วยเหลือโดยไม่มีเงื่อนไข ครู จะให้ทุกอย่างแก่ผเู ้ รี ยน
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ไม่วา่ จะเป็ น ความเชี่ยวชาญ ความรู ้ เจตคติ และการฝึ กฝน โดยผูเ้ รี ยนมีอิสระที่จะรับหรื อไม่รับ
การให้น้ นั ก็ได้
กกกกกกกกกกก6) ผูเ้ รี ยนมีโอกาสเห็นตนเองในแง่มุมที่แตกต่างจากเดิมการจัดการเรี ยนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตนเองในแง่มุมที่แตกต่างออกไป ผูเ้ รี ยนจะมี
ความมัน่ ใจในตนเองและควบคุมตนเองได้มากขึ้น สามารถเป็ นในสิ่ งที่อยากเป็ น มีวุฒิภาวะสู งขึ้น
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนให้สอดคล้องกับสิ่ งแวดล้อม และมีส่วนร่ วมกับเหตุการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น
กกกกกกกกกกก7) การศึกษา คือ การพัฒนาประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนหลาย ๆ ด้าน
พร้อมกันไป การเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง เป็ นจุดเริ่ มต้นของการพัฒนาผูเ้ รี ยนหลาย ๆ ด้าน
คุณลักษณะด้านความรู ้ความคิด ด้านการปฏิบตั ิ และด้านอารมณ์ความรู ้สึกจะได้รับการพัฒนาไป
พร้อม ๆ กัน
กกกกกกกกก3.4.3 หลักการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
กกกกกกกกกเพื่อให้การเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างได้ผล การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ควรยึดหลัก
ดังต่อไปนี้
กกกกกกกกกกก1) การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่ควรเป็ นไปอย่างมีชีวติ ิชีวา ดังนั้น ผูเ้ รี ยนจึงควรมี
บทบาทรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของตน และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
กกกกกกกกกกก2) การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้จากแหล่งต่าง ๆ กัน มิใช่จากแหล่งใดแหล่งหนึ่ งเพียง
แหล่งเดียว ประสบการณ์ความรู ้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลถือว่าเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ที่สาคัญ
กกกกกกกกกกก3) การเรี ยนรู ้ที่ดีจะต้องเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากการสร้างความรู ้ความเข้าใจด้วย
ตนเอง จึงจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนจดจาและสามารถใช้การเรี ยนรู ้น้ นั ให้เป็ นประโยชน์ได้ การเรี ยนรู ้ที่
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูค้ น้ พบด้วยตนเอง มีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้ งและจดจาได้ดี
กกกกกกกกกกก4) การเรี ยนรู ้กระบวนการเรี ยนรู ้มีความสาคัญ หากผูเ้ รี ยนเข้าใจและมีทกั ษะใน
เรื่ องกระบวนการเรี ยนรู ้แล้ว จะสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้ และคาตอบต่าง ๆ
ที่ตนต้องการ
กกกกกกกกกกก5) การเรี ยนรู ้ที่มีความหมายแก่ผเู ้ รี ยน คือ การเรี ยนรู ้ที่สามารถนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
กกกกกกกกก3.4.4 รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์ กลาง
กกกกกกกกกกกรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจ และง่าย
ต่อการนาไปปฏิบตั ิคือ CIPPA Model ซึ่ งมีรายละเอียดของรู ปแบบดังนี้
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dddddddddddddC  Construct คือ การให้ผเู ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยการศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูล ทาความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ แปลความ ตีความ สร้างความหมาย สังเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ป
เป็ นความรู ้
dddddddddddddI  Interaction คือ การให้ผเู ้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน แลกเปลี่ยน และเรี ยนรู ้
ข้อมูล ความคิด ประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน
dddddddddddddP  Participation คือ การให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมทั้งในด้านร่ างกาย อารมณ์ ปัญญา
และสังคม ในการเรี ยนให้มากที่สุด
dddddddddddddP  Process and Product คือ การให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ กระบวนการ และมีผลงาน
จากการเรี ยนรู ้
dddddddddddddA  Application คือ การให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์หรื อใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
dddddddddddddCIPPA Model นอกจากจะเป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแล้ว ยังสามารถ
นาไปใช้เป็ นตัวชี้ วดั หรื อเป็ นเครื่ องตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้วา่ กิจกรรมนั้น
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางหรื อไม่ โดยนาเอากิจกรรมในแผนการจัดการเรี ยนรู ้มาตรวจสอบตามหลัก
CIPPA
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dddddddddddddddการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางมีหลายรู ปแบบ ซึ่ งแต่ละ
รู ปแบบจะมีระดับ บทบาทของครู และผูเ้ รี ยนมากน้อยแตกต่างกันไป ดังแผนภูมิ 2

รู ปแบบที่ 1
Student-centered Class

ครู เตรี ยมเนื้อหา วัสดุ อุปกรณ์ และสื่ อ
ทั้งหมด ผูเ้ รี ยนดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดย
มีครู คอยดูแลกากับให้คาปรึ กษา กิจกรรมใน
รู ปแบบนี้ส่วนมากเป็ นกิจกรรมกลุ่มหรื อจับคู่

รู ปแบบที่ 2
Learner-based Teaching

ครู ก ระตุ ้นหรื อ มอบหมายให้ผูเ้ รี ย นค้น คว้า
ข้อ มู ล เรื่ อ งที่ จ ะเรี ย นเอง หรื อ จัด ท าสื่ อ การ
เรี ยนรู ้ เองโดยใช้ประสบการณ์ ความรู ้ ความ
ชานาญของผูเ้ รี ยนเป็ นฐาน

รู ปแบบที่ 3
Learner Independence
หรื อ Self-directed Learning

ผูเ้ รี ยนเป็ นอิสระจากชั้นเรี ยน สามารถศึกษา
ค้นคว้าจากสื่ อที่จดั ไว้ในศูนย์การเรี ยนด้วย
ตนเอง แล้วเลือกทางานหรื อฝึ กปฏิบตั ิตาม
ต้องการตามความสนใจและศักยภาพของตน
โดยอาจศึกษาตามลาพังหรื อจับคู่ศึกษากับ
เพื่อน

แผนภูมิ 2 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ

62

dddddddddddddเทคนิคการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ddddddddddddddวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2552, หน้า 15-52) ได้รวบรวมเทคนิควิธีการจัดการเรี ยน
การสอนมากมายหลายวิธีที่ส่งเสริ ม และให้ความสาคัญกับผูเ้ รี ยนในฐานะศูนย์กลางของการเรี ยน
การสอน ซึ่ งครู สามารถนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของผูเ้ รี ยน จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
และเนื้อหาหรื อสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ดังนี้
ddddddddddddd1. การจัดการเรียนการสอนทางอ้อม (Indirect Instruction)
ddddddddddddddการจัดการเรี ยนการสอนทางอ้อม มีแนวคิดพื้นฐานว่า ยิง่ ผูเ้ รี ยนมีวฒ
ุ ิภาวะสู งขึ้น
ยิง่ ต้องมีความรับผิดชอบที่จะต้องค้นพบ ค้นหาข้อความรู ้ และสรุ ปข้อความรู ้จากประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิง่ ขึ้น
ddddddddddddddตัวอย่างเทคนิควิธีการจัดการเรี ยนการสอนทางอ้อม ซึ่งเน้นการสร้างสรรค์ความรู ้
ได้แก่ การเรี ยนแบบสื บค้น (Inquiry) แบบค้นพบ (Discovery) แบบแก้ปัญหา (Problem Solving)
แบบสร้างแผนผังความคิด (Concept mapping) แบบใช้กรณี ศึกษา (Case Studies) แบบตั้งคาถาม
(Questioning) และแบบใช้การตัดสิ นใจ (Decision making)
Dddddddddddd2. การศึกษาเป็ นรายบุคคล (Individual Study)
dddddddddddddกิจกรรมที่ครู สามารถเลือกใช้ให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิในการศึกษาเป็ นรายบุคคล
ประกอบด้วย รายงาน การระดมพลังสมอง การค้นคว้าอย่างมีอิสระ การแก้ปัญหา การเรี ยนเสริ ม
โครงงาน การตัดสิ นใจ ศูนย์การเรี ยน แบบจาลอง คู่สัญญา ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การทานิตยสาร
การมอบหมายงานเป็ นรายบุคคล เกม ชุดการสอน การสื บค้น และคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็ นต้น
ddddddddddddd3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เทคโนโลยี (Technology – Related Instruction)
dddddddddddddddการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย สิ่ งพิมพ์ ตาราเรี ยนและ
แบบฝึ กหัด แหล่งทรัพยากรในชุมชน ศูนย์การเรี ยน ชุดการสอน คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และ
บทเรี ยนสาเร็ จรู ป
Dddddddddddddd4. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้ นการปฏิสัมพันธ์ (Interactive Instruction)
dddddddddddddddกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้นการปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วย
การโต้วาที กลุ่มBuzz การอภิปราย การระดมพลังสมอง กลุ่ม 1 – 3 – 6 การเรี ยนแบบร่ วมมือ
กลุ่มแก้ปัญหา กลุ่มติว การประชุมแบบต่าง ๆ บทบาทสมมติ และกลุ่มสื บค้น
dddddddddddddd5. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้ นประสบการณ์ (Experimental Instruction)
ddddddddddddd กิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ ประกอบด้วย เกม
กรณี ตวั อย่าง สถานการณ์จาลอง ละคร และบทบาทสมมติ
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Ddddddddddddd6. การเรียนแบบร่ วมมือร่ วมใจ (Cooperative Learning)
Dddddddddddddddกนกศรี วิลาวัลย์ (2553 , หน้า 28 – 33) ได้กล่าวถึงวิธีการเรี ยนแบบร่ วมมือร่ วม
ใจว่า เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อม ทางการเรี ยนให้แก่ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 4 – 6 คน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่ มีความรู ้
ความสามารถแตกต่างกันออกไป โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่ วมกันในการเรี ยนรู ้ มี การปรึ กษาหารื อ
กันภายในกลุ่ม ผลสาเร็ จของนักเรี ยนแต่ละคนคือผลสาเร็ จของกลุ่ม
dddddddddddddเทคนิคการเรี ยนแบบร่ วมมือร่ วมใจมีหลายเทคนิคแต่ใช้กนั ทัว่ ๆ ไป ดังนี้
ddddddddddddddd 6.1 ลักษณะการสอนแบบร่ วมมือประสานใจ
dddddddddddddddการสอนแบบร่ วมมือประสานใจเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยน
ร่ วมมือกันทางาน ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน มีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน และประสานงานกัน เพื่อให้
เกิดการเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่จะเรี ยน มีลกั ษณะที่สาคัญ คือ
dddddddddddddddd6.1.1 จัดชั้นเรี ยนโดยการแบ่งกลุ่มนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ
2 – 6 คน โดยจัดคละกันตามความสามารถทางการเรี ยนในแต่ละกลุ่ม มีท้ งั ผูเ้ รี ยนเก่ง ปานกลาง
และอ่อน
ddddddddddddddd 6.1.2 ผูเ้ รี ยนจะต้องรับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของตนเองและรับผิดชอบการเรี ยนรู ้
ของเพื่อนภายในกลุ่มของตนเอง
dddddddddddddddd6.1.3 สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องร่ วมมือในการทางานร่ วมกันอย่างเต็ม
ความสามารถโดยสนับสนุนยอมรับ และไว้วางใจซึ่ งกันและกัน เพื่อให้สมาชิกทุกคนเกิดการเรี ยนรู ้
ให้มากที่สุด
ddddddddddddddd6.2 รู ปแบบการสอนแบบร่ วมมือประสานใจ มีหลายรู ปแบบดังนี้
dddddddddddddddd6.2.1 Match Mind (คู่คิด) ผูเ้ รี ยนจะต้องพยายามจับคู่เพื่อเตรี ยมเนื้ อหาสาระกับ
ผูเ้ รี ยนคนอื่น โดยใช้การสนทนา
ddddddddddddddd 6.2.2 Pair – Check (คู่ตรวจสอบ) ผูเ้ รี ยนจะทางานเป็ นคู่ในกลุ่ม 4 คนในแต่ละ
คู่ ผูเ้ รี ยนจะสลับกันโดยคนหนึ่งจะเป็ นคนแก้ปัญหา ขณะที่อีกคนหนึ่งจะเป็ นพี่เลี้ยง หลังจากทุก ๆ
2 ปัญหา แต่ละคู่จะตรวจดูวา่ คู่ของตนได้คาตอบเหมือนอีกคู่หรื อไม่
ddddddddddddddd 6.2.3 Three – Step Interview ผูเ้ รี ยนจะสัมภาษณ์กนั และกันเป็ นคู่โดยผลัดกัน
สัมภาษณ์ ผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้จากการเรี ยนรู ้จากการสัมภาษณ์กนั ในกลุ่ม
ddddddddddddddd 6.2.4 Team – Word Webbing ผูเ้ รี ยนจะเขียนแผนภาพประกอบด้วยความคิด
หลัก ข้อความสนับสนุน และโยงเส้นแสดงความสัมพันธ์ของความคิดในแต่ละหัวข้อ
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ddddddddddddddd 6.2.5 Think – Pair Share ผูเ้ รี ยนจะคิดเองตามหัวข้อที่ครู ให้โดยจับคู่อภิปราย
กับเพื่อนในหัวข้อนั้น ๆ หลังจากนั้นจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในห้องเรี ยน
ddddddddddddddd 6.2.6 Partners (คู่หู) ผูเ้ รี ยนจะทางานเป็ นคู่เพื่อสร้างเนื้ อหาหลัก ผูเ้ รี ยนจะ
ปรึ กษากับเพื่อนจากกลุ่มอื่น หลังจากนั้นจะแลกเปลี่ยนผลงานหรื อความเข้าใจกับอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม
ddddddddddddddd 6.2.7 Roundtable (โต๊ะกลม) ผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะผลัดกันเขียนคาตอบคนละ
หนึ่งคาตอบ โดยการส่ งกระดาษและเดินไปรอบ ๆ ในกลุ่ม
ddddddddddddddd 6.2.8 Jigsaw ผูเ้ รี ยนแต่ละคนในกลุ่มจะชานาญในข้อหนึ่ง ๆ โดยทางาน
ร่ วมกับสมาชิกกลุ่มอื่น โดยกาหนดเรื่ องให้ตรงกัน เมื่อกลับไปในกลุ่มของตนเองแล้ว แต่ละคน
จะผลัดกันสอนในกลุ่มและนักเรี ยนทุกคนจะสามารถรู ้ขอ้ มูลทุกหัวข้อในเรื่ อง
dddddddddddddd6.3 การจัดการเรี ยนรู้ แบบสร้ างองค์ ความรู้
กกก กกกกกกึ6.3.1 ลักษณะเด่ น
กกกกกกกกกกกกกึการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างองค์ความรู ้มีลกั ษณะเด่น คือ การให้ความสาคัญ
ของกระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและความสาคัญของความรู ้เดิม ครู เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเป็ น
ผูแ้ สดงความรู ้และสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนสังเกตสิ่ งที่ตนอยากเรี ยนรู ้แล้วค้นคว้าแสวงหา
ความรู ้เพิ่ม เชื่อมโยงกับความรู ้เดิมประสบการณ์เดิมผนวกกับความรู ้ใหม่ จนสร้างสรรค์เกิดเป็ น
องค์ความรู ้และประสบการณ์ใหม่ กล่าวโดยสรุ ปเป็ นการเรี ยนรู ้โดยให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ค้นหาความรู ้ดว้ ยตนเอง จนค้นพบความรู ้และรู ้จกั สิ่ งที่คน้ พบ เรี ยนรู ้วเิ คราะห์ต่อจนรู ้จริ ง รู ้ลึกซึ้ งว่า
สิ่ งนั้นคืออะไร มีความสาคัญมากน้อยเพียงไร การเรี ยนรู ้แบบนี้จะส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นา
ความสามารถในการคิด พร้อมทั้งฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะทางสังคมที่ดีได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับครู ผสู ้ อน
กกก กกกกกกึ6.3.2 แนวคิดสาคัญ
กกกกกกกกกกกกกึ1) ความเป็ นมา
กกกกกกกกกกกกกกึการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างองค์ความรู ้(Constructivism) จัดเป็ นทฤษฎี
การเรี ยนรู ้กลุ่มปั ญญานิยม (Cognitive Psychology) มีรากฐานมาจากแนวคิดของ Ausubel และ
Piaget แนวคิดที่สาคัญ คือ
่ บั สภาพแวดล้อมของการเรี ยนรู ้ ความรู ้ และ
 ผลการเรี ยนรู ้ข้ ึนอยูก
ประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยนด้วย
 การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการสร้างมโนทัศน์ เช่น สร้างความคิด คาจากัดความ
และข้อสรุ ป ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองมากกว่าการรับฟัง
 มโนทัศน์ที่สร้างขึ้น อาจเป็ นที่ยอมรับ หรื อไม่ยอมรับก็ได้
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ผูเ้ รี ยนเป็ นผูร้ ับผิดชอบการเรี ยนรู ้ และเป็ นผูส้ ร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
กกกกกกกกกกกกกึ2) ลักษณะการจัดการเรียนรู้ แบบสร้ างองค์ ความรู้
กกกกกกกกกกกกกึลกั ษณะการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างองค์ความรู ้จะเน้นองค์ประกอบที่สาคัญ
หลายประการ ได้แก่
 กระบวนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และความสาคัญของความรู ้เดิม
 การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูแ
้ สดงความรู ้ดว้ ยตนเอง และสามารถสร้าง
องค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
 ผูเ้ รี ยนได้ฝึกปฏิบต
ั ิจริ งแสวงหาค้นคว้าความรู ้ดว้ ยตนเองจนค้นพบความรู ้
และรู ้จกั สิ่ งที่คน้ พบ เรี ยนรู ้วิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้าจนถึงรู ้แจ้ง
 ผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม อันเป็ นพื้นฐานของการดารงชี วต
ิ ใน
สังคมอย่างเป็ นสุ ข
กกก กกกกกกึ6.3.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
กกกกกกกกกกกึ ขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้างองค์ความรู ้มีดงั นี้
1. ขั้นแนะนา (orientation) เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนจะรับรู ้ถึงจุดมุ่งหมายของ
บทเรี ยนและมีแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้
2. ขั้นทบทวนความรู ้เดิม (elicitation of the prior knowledge) เป็ นขั้นที่
ผูเ้ รี ยนแสดงออกถึงความรู ้ความเข้าใจเดิมที่มีอยูใ่ นเรื่ องที่กาลังจะเรี ยนรู ้
3. ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด (turning restructuring of ideas) เป็ นขั้นตอนที่
สาคัญของการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนว Constructivism ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนย่อยดังนี้
3.1 ทาความกระจ่าง และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน (clarification and
exchange of ideas) เป็ นการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนใช้ทกั ษะการคิดเพื่อให้เกิดองค์ความรู ้
3.2 การสร้างความคิดใหม่ (constructivism of new ideas) จาก
การอภิปราย ร่ วมกันและสาธิต ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถกาหนดความคิดใหม่ หรื อความรู ้ใหม่ข้ ึนได้
3.3 ประเมินความคิดใหม่ (evaluation of the new ideas) โดยการทดลอง
หรื อการคิดอย่างลึกซึ้ ง
กกกกกกกกกกกึ 4. ขั้นนาความคิดไปใช้ (application of ideas) เป็ นขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนมีโอกาสใน
แนวคิดหรื อความรู ้ความเข้าใจมาพัฒนาทาให้ ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย
กกกกกกกกกกกึ 5. ขั้นทบทวน (review) เป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย ผูเ้ รี ยนจะได้ทบทวน ความคิด
ความเข้าใจโดยการเปรี ยบเทียบความคิด ระหว่างความคิดเดิมกับความคิดใหม่
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กกก กกกกกกึ6.3.4 ลักษณะกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทสี่ ่ งผลต่ อการเรี ยนรู้ ตามแบบสร้ างองค์ ความรู้
กกกกกกกกกกกกกึกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีความแตกต่างกันตามสาระการเรี ยนรู ้และวุฒิภาวะของ
ผูเ้ รี ยน ในแต่ละช่วงชั้น ผูส้ อนสามารถคัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับสาระการเรี ยนรู ้ และช่วงชั้น
ของผูเ้ รี ยนได้ดงั นี้
กกกกกกกกกกกึ1) ขั้นแนะนา เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนจะรับรู ้ถึงจุดหมาย และมีแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้
บทเรี ยน ครู ผสู ้ อนสามารถเลือกใช้กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเล่าเรื่ องต่าง ๆ ให้ผเู ้ รี ยนซักถามหรื อ
ตั้งคาถาม การฉายภาพนิ่งให้ผเู ้ รี ยนชมคิดตาม การชวนสนทนา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนตั้งประเด็นที่อยากรู ้
การกระตุน้ ความสนใจด้วยเกม เพลง ภาพ ฯลฯ การอ่าน/ฟังข่าวจากหนังสื อพิมพ์ การตั้งประเด็น
อภิปราย/คาถามสร้างพลังคิด การยกตัวอย่างประโยค คาพังเพย บทกวี และการตั้งสมมติฐาน ใน
ขั้นนี้ครู ควรส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูเ้ ลือกหัวข้อการเรี ยนรู ้ โดยสร้างสถานการณ์ที่เป็ นปัญหาหรื อ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปั ญญา เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่
กกกกกกกกกกกึ2) ขั้นทบทวนความรู้ เดิม เป็ นเรื่ องที่ผเู ้ รี ยนแสดงออกถึงความเข้าใจเดิมที่มีอยู่
เกี่ยวกับเรื่ องที่เรี ยน ในขั้นนี้ครู ควรใช้เทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ได้แก่ การอภิปราย
กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การระดมพลังความคิด และการเรี ยนรู ้โดยใช้สถานการณ์
จาลอง กิจกรรมในขั้นนี้ตอ้ งใช้ความพยายามค้น หรื ออ้างอิงความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนเพราะการเรี ยนรู ้
ที่จะดาเนินการในขั้นต่อไปขึ้นอยูก่ บั ความรู ้เดิม ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญของการสร้างความรู ้ใหม่
กกกกกกกกกกกึ3) ขั้นปรับเปลีย่ นความคิด เป็ นขั้นตอนสาคัญที่เป็ นหัวใจของขั้นตอนการเรี ยนรู ้
ประกอบด้วย ขั้นตอนย่อย ๆ คือ
กกกกกกกกกกกกกึ3.1) ทาความกระจ่างและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน ในขั้นนี้ผสู ้ อนจะกระตุน้
ให้ผเู ้ รี ยนใช้ทกั ษะการคิดเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ รี ยนจะดาเนินกิจกรรม เพื่อสื บค้นข้อมูลจาก
แหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ กิจกรรมสาคัญที่ครู สามารถนามาใช้ในขั้นนี้ ได้แก่ การค้นคว้าจากแหล่งเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ การสัมภาษณ์ผรู ้ ู ้ การปฏิบตั ิการค้นหา (ทดลอง สื บเสาะ สังเกต สารวจ) การร่ วมมือกัน
ของผูเ้ รี ยนเพื่อเขียนคาอธิบาย และการแบ่งงานความรับผิดชอบภายในกลุ่ม
กกกกกกกกกกกกกึ3.2) การสร้างความคิดใหม่ เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนนาผลจากการอภิปรายและสาธิ ตที่
เป็ นผลจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกันมากาหนดเป็ นความคิดใหม่หรื อความรู ้ใหม่ กิจกรรมที่
สาคัญในขั้นนี้ ได้แก่ การเขียนด้วยแผนผังความคิด การเขียนโครงงาน/โครงการ การเขียน
บรรยาย/เขียนรายงาน การนาเสนอแนวคิดใหม่ และการนาเสนอรู ปแบบนวัตกรรมใหม่
กกกกกกกกกกกกกึ3.3) การประเมินความคิดใหม่ ในขั้นนี้ ผเู ้ รี ยนจะออกแบบดาเนิ นการตรวจสอบ
ความรู ้ ความคิดใหม่ที่นกั เรี ยนสร้างขึ้น ได้แก่ การอภิปราย การทดสอบผลงาน การทดสอบ
ความคิดของกลุ่ม และการทดสอบความรู ้
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กกกกกกกกกกกึ4) ขั้นการนาความคิดไปใช้ เป็ นขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนใช้แนวคิด หรื อความรู ้ความเข้าใจ
ที่ได้พฒั นาขึ้นมาใหม่ในสถานการณ์ต่างๆจนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย เป็ นกิจกรรมที่
ต้องการให้ผเู ้ รี ยนได้ประมวลองค์ความรู ้เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ ลักษณะกิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่
การสรุ ปแผนผังความคิดเกี่ยวกับความรู ้ใหม่ การนาเสนอโครงงาน/โครงการที่ผเู ้ รี ยนคิดค้น/
ประดิษฐ์ข้ ึน การบรรยายสรุ ปแนวคิดใหม่/การสร้างสถานการณ์ใหม่ การจัดนิทรรศการ/สาธิต
ผลงานของกลุ่ม และการแสดงบทบาทสมมติ/การโต้วาที เพื่อสรุ ปการแก้ปัญหา
กกกกกกกกกกกึ5) ขั้นสะท้อนความคิด/ขั้นทบทวน เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนได้ประเมิน และพัฒนา
ความคิดอย่างรอบคอบและต่อเนื่ องจนสามารถประเมินผลได้ มีกิจกรรมสาคัญ คือ การประเมิน
ผลงาน การเสนอแนะความคิดเห็น เพื่อปรับปรุ งและพัฒนา และการวางแผนเพื่อพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
dddddddddddddd 6.4 การจัดการเรียนรู้ โดยให้ ผ้ เู รี ยนแสวงหาและค้ นพบความรู้ ด้วยตนเอง
ddddddddddddddd การเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนแสวงหาและค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเอง หมายถึง การที่ผเู ้ รี ยน
ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้สร้างความรู ้ของตนเองจากการคิดและปฏิบตั ิจริ งตามลาดับขั้น เพื่อวิเคราะห์
ความสาคัญจาเป็ นของสิ่ งที่จะเรี ยนรู ้ วางแผนกาหนดขอบเขตวิธีการเรี ยนรู ้ ลงมือเรี ยนรู ้ตามแผน
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์อภิปรายสรุ ปความรู ้ ข้อคิดแนวทางการปฏิบตั ิ จัดทา
ผลงานรายงานผลการเรี ยนรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้ของตนในรู ปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดความสนใจ
ddddddddddddddd การเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนแสวงหาและค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ งมีความสุ ขและภาคภูมิใจในตนเองสอดคล้อง
กับความเชื่อที่วา่ ทุกคนมีศกั ยภาพในการเรี ยนรู ้และการเรี ยนรู ้มิใช่ถูกสอนอยูต่ ลอดเวลา ควรให้
ผูเ้ รี ยนได้ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง จากการซักถามพูดคุยคิดหาเหตุผล
การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล บุคคลเป็ นผูส้ ร้างความรู ้จากความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่ งที่พบเห็นกับความรู ้ความเข้าที่มีอยูเ่ ดิมเกิดเป็ นโครงสร้างทางปั ญญาในแต่ละบุคคล
(สิ ปปนนท์ เกตุทตั , 2550 อ้างถึงใน วัฒนพร ระงับทุกข์, 2552, หน้า40) นอกจากนั้นการเรี ยนรู ้ที่
ผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองยังสอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ที่กาหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุก
คนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพและกาหนดแนวการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้ (ประดับ แก้วผลึก
และคนอื่นๆ , 2549, หน้า 69)

68

กกกกกกกกกกก1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเ้ รี ยนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
กกกกกกกกกกก2) ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
กกกกกกกกกกก3) จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิ ให้ทาให้
คิดเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง
กกกกกกกกกกก4) จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่าง ๆ อย่างได้สัดส่ วน
สมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน
ทุกวิชา
กกกกกกกกกกก5) ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผสู ้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อ
การเรี ยนและอานวยความสะดวกเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมีความรอบรู ้รวมทั้งสามารถใช้
การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจาก
สื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
กกกกกกกกกกก6) จัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่ วมมือกับ
บิดามารดา ผูป้ กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ ายเพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
ddddddddddddddd การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ครู ผสู ้ อนต้องเปลี่ยนบทบาทตนเอง จากการทาหน้าที่เป็ นผูส้ อน ผูใ้ ห้ความรู ้ จัดการสอนโดยใช้
ตนเองเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ สอนเน้นเนื้อหา ยึดตาราและแบบฝึ กหัดเป็ นหลัก มาเป็ นบทบาทของผู ้
อานวยความสะดวก ส่ งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากประสบการณ์จริ ง
ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์นาความรู ้มาใช้เพื่อ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความถนัด ความสนใจ ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อเสริ มสร้างคุณลักษณะทาได้คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน ใฝ่ รู ้
เกิดคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนั้น การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
ตามแนวทางดังกล่าวจึงเป็ นหน้าที่โดยตรงของผูส้ อนและบุคลากรทางการศึกษาที่ตอ้ งศึกษาเรี ยนรู ้
เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ มีทกั ษะการปฏิบตั ิสามารถจัดกระบวนการเรี ยนรู ้หรื อส่ งเสริ มการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากการคิดปฏิบตั ิจริ งเพื่อค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเองเกิดการเรี ยนรู ้
ที่แท้จริ ง มีพฒั นาการรอบด้านมีความสุ ขและภาคภูมิใจในตนเองตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
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ddddddddddddddd 6.4.1 แนวคิดของการจัดการเรียนรู้ โดยให้ ผ้ เู รียนแสวงหาและค้ นพบความรู้
ด้ วยตนเอง
ddddddddddddddd การเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนแสวงและค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเอง เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญซึ่งยึดหลักการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
(Constructivism) ทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism)
และทฤษฎีพหุปัญญา (Theory lf Multiple Intelligences) ทฤษฎีการสอนทั้งสามทฤษฎีจดั เป็ น
แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมสมัยที่อยูใ่ นความสนใจของนักการศึกษา มีอิทธิ พลอย่างกว้างขวาง
ต่อการจัดการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู ้ในปั จจุบนั มาก ที่มาของทฤษฎี แนวคิดสาคัญและ
การนามาประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอน สาหรับทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
(Constructivism) ทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism)
ทิศนา แขมมณี (2551, หน้า 24) เสนอแนะ ดังนี้
ddddddddddddddd 1) ทฤษฎีการสร้ างความรู้ ด้วยตนเอง (Constructivism)
ddddddddddddddd ทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองให้ความสาคัญของกระบวนการและวิธีการ
ของบุคคลในการสร้างความรู ้ความเข้าใจจากประสบการณ์ เชื่อว่าการเรี ยนรู ้เป็ นเรื่ องเฉพาะตัว
การตีความหมายของสิ่ งที่เรี ยนรู ้เป็ นไปตามสถานการณ์เดิม ความเชื่อ ความสนใจ ภูมิหลัง ฯลฯ
การสร้างความรู ้เป็ นกระบวนการทั้งทางด้านสติปัญญาและสังคม
ddddddddddddddd 2) ทฤษฎีการสร้ างความรู้ ด้วยตนเองโดยการสร้ างสรรค์ ชิ้นงาน (Constructionism)
ddddddddddddddd การเรี ยนรู ้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู ้ในตนเองและด้วยตนเองของผูเ้ รี ยน
หากผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้สร้างความคิดและนาความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยอาศัยสื่ อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะทาให้เห็นความคิดนั้นออกเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน เมื่อผูเ้ รี ยนสร้าง
สิ่ งหนึ่งสิ่ งใดขึ้นมาในโลก ก็หมายถึงการสร้างความรู ้ข้ ึนในตนเองนัน่ เอง ความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนสร้างขึ้น
ในตนเองนี้ จะมีความหมายต่อผูเ้ รี ยน จะอยูค่ งทนไม่ลืมได้ง่าย สามารถถ่ายทอดให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ
ความคิดของตนได้ดี และเป็ นฐานให้สามารถสร้างความรู ้ใหม่ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด
ddddddddddddddd 3) ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences)
ddddddddddddddd เชาวน์ปัญญา หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
หรื อการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ความสามารถของบุคคลมีอย่างน้อย 8 ประการ บุคคลทุกคนมี
ความสามารถทุกด้าน แต่มีอยูใ่ นระดับไม่เท่ากัน และมักจะมีความสามารถอย่างน้อยหนึ่งด้านเด่น
กว่าด้านอื่น น้อยคนไม่มีความสามารถด้านใดเด่น แต่มีความสามารถสู งทุกด้าน นอกจากนี้ยงั
พบว่าบุคคลต้องใช้ความสามารถทุกด้านในการดารงชีวิตและความสามารถนั้นไม่ได้แยกจากกัน
แต่มีความเกี่ยวพันกัน ความสามารถแต่ละด้านจะถูกควบคุมด้วยสมองส่ วนต่าง ๆ เมื่อใดที่สมอง
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ส่ วนนั้นถูกทาลาย ความสามารถด้านนั้นจะพร่ องไปและเมื่อความสามารถด้านใดด้านหนึ่งถูก
พัฒนาสู งสุ ด จะทาให้เกิดความภาคภูมิใจ ซึ่ งจะมีผลทาให้เขาอยากจะพัฒนาความสามารถ
ด้านอื่น ๆ ที่ยงั บกพร่ องอยูใ่ ห้พฒั นาเพิ่มขึ้นมาอีก
ddddddddddddddd 6.4.2 หลักการจัดการเรี ยนรู้ โดยให้ ผ้ เู รี ยนแสวงหาและค้ นพบความรู้ ด้วยตนเอง
ddddddddddddddd การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยให้ผเู ้ รี ยน
แสวงหาและค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเอง มีกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนต้องคิดและปฏิบตั ิจริ งหลายขั้นตอนกว่า
จะจบกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ตั้งแต่จดั กิจกรรมจุดประกายความสนใจเพื่อสร้างความรู ้สึก
อยากรู ้อยากเรี ยน การให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูว้ างแผนกาหนดขอบเขตแนวทางและเตรี ยมการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง ลงมือเรี ยนรู ้และควบคุมกากับตนเองในการเรี ยนรู ้ตามแผน พร้อมทั้งนาเสนอข้อมูล
การเรี ยนรู ้ เพื่อนาข้อค้นพบมาวิเคราะห์อภิปราย สรุ ปเป็ นความรู ้ใหม่และจัดทาชิ้นงานเพื่อรายงาน
ผลการเรี ยนรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้ การนาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้โดยให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาและค้นพบ
ความรู ้ดว้ ยตนเองไปใช้ให้เกิดผลตามเป้ าหมาย ผูส้ อนต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางานของ
ตนเองใหม่หลายอย่าง จากการศึกษาสังเกต วิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับครู ผสู ้ อนและ
ช่วยเหลือดูแลให้สามารถจัดการเรี ยนรู ้โดยให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาและค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเองได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ สามารถสรุ ปหลักการปฏิบตั ิได้ดงั นี้ คือ
ddddddddddddddd 1) เคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของผูเ้ รี ยน ศรัทธาและเชื่อมัน่ ว่าผูเ้ รี ยน
ทุกคนเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ ทุกคนมีความสามารถ ใฝ่ ดีและปรารถนาความสุ ข ความสาเร็ จ
ในชีวติ
ddddddddddddddd 2) ตระหนักว่าผูส้ อนไม่ใช่ผบู ้ อกความรู ้ แต่เป็ นผูส้ นับสนุ นการเรี ยนรู ้
อานวยการให้เกิดการเรี ยนรู ้ จัดเตรี ยมกิจกรรมช่วยเหลือดูแลให้ความสะดวก และให้คาปรึ กษา
แนะนาในการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ddddddddddddddd 3) การพัฒนาผูเ้ รี ยนมุ่งพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนรอบด้านให้เป็ นคนดี คนเก่ง
มีความสุ ขโดยกาหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่มุ่งพัฒนาความสามารถรอบด้านให้กบั ผูเ้ รี ยน ทั้ง
ด้านความรู ้ความคิด คุณธรรม ค่านิยม ทักษะกระบวนการและการปฏิบตั ิในชีวิตประจาวันโดย
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในลักษณะหลอมรวมบูรณาการ
ddddddddddddddd 4) การให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการกาหนดเนื้อหาสาระย่อยที่จะเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองเพื่อให้การเรี ยนรู ้สอดคล้องกับความจาเป็ นในชีวติ ประจาวันของผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น
ddddddddddddddd 5) การกาหนดเวลาเรี ยนแต่ละแผนที่เหมาะสมให้ผเู ้ รี ยนมีเวลาเพียงพอที่จะ
ใช้กระบวนการคิดกระบวนการปฏิบตั ิตลอดแนวเพื่อแสวงหาและค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเองและ
สามารถจัดเวลาในการสอนได้ตามตารางสอนปกติ
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ddddddddddddddd 6) การสร้างความรู ้สึกอยากรู ้อยากเรี ยนให้กบั ผูเ้ รี ยน ทาให้การจัดการเรี ยนรู ้
ประสบความสาเร็ จตามจุดประสงค์
ddddddddddddddd 7) ผูเ้ รี ยนเป็ นเจ้าของกระบวนการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ ง มีสิทธิที่จะตัดสิ นใจ
กาหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ วิธีการเรี ยนรู ้ ฯลฯ ตามความถนัดความสนใจ ผูส้ อนต้องช่วยให้
ผูเ้ รี ยนเลือกได้เหมาะสมกับตนเองและใช้ข้ นั ตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นแนวทางในการคิด
และปฏิบตั ิงานตามลาดับขั้นเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถแสวงหาและค้นพบความรู ้ของตนได้ดว้ ยตนเอง
ddddddddddddddd 8) ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถ มีจุดเด่นเฉพาะตัว ผูส้ อนต้องค้นให้พบและ
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนนาจุดเด่นและความสามารถของผูเ้ รี ยนมาใช้ประโยชน์ในการเรี ยนรู ้เพื่อให้ทุกคนมี
โอกาสประสบความสาเร็ จในการเรี ยนรู ้
ddddddddddddddd 9) การเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนนาข้อมูลที่ได้จากการเรี ยนรู ้มานาเสนอเพื่อ
วิเคราะห์อภิปรายวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างกว้างขวาง เพื่อจาแนกเปรี ยบเทียบ จัดลาดับ เชื่ อมโยง
ความสัมพันธ์ ฯลฯ ทาให้สามารถสรุ ปและสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
ddddddddddddddd 10) การให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ ข้อค้นพบนามาเสนอจัดทาชิ้นงานในรู ปแบบ
ต่าง ๆ ตามความถนัดความสนใจ ทาให้ความรู ้ความคิดของผูเ้ รี ยนเป็ นรู ปธรรมชัดเจน
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ความคิดให้ผอู ้ ื่นเข้าใจช่วยทาให้ผเู ้ รี ยนภาคภูมิใจใน
ความสาเร็ จของตนเองมากยิง่ ขึ้น
ddddddddddddddd 11) การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
แต่ละคน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างสาระและผลงานต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ดี
ddddddddddddddd 12) การใช้กระบวนการกลุ่มในการเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ในลักษณะ
ร่ วมคิดร่ วมทาช่วยให้มีความรู ้ความคิดกว้างขวางซับซ้อน หลากหลายยิง่ ขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนา
ในทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ทักษะทางภาษา ทักษะด้านการรู ้จกั เข้าใจตนเอง
ddddddddddddddd 13) การจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนที่มีความถนัด ความสามารถและประสบการณ์แตกต่าง
กันได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานร่ วมกัน จะเอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานและความรู ้ จึงจะช่วยให้
การเรี ยนรู ้ประสบความสาเร็ จตามเป้าหมาย
ddddddddddddddd 14) การวัดและการประเมินผลการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ทราบความสาเร็ จและพัฒนา
ที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยน ทั้งด้านความรู ้ความคิด คุณธรรมค่านิยม ทักษะการปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิจริ ง
ในชีวติ ประจาวัน ต้องประเมินอย่างต่อเนื่ องด้วยเครื่ องมือและวิธีการที่หลากหลายตามหลักการ
ของการประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามสภาพจริ ง
ddddddddddddddd 15) การนาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุ งพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกศึกษาเรี ยนรู ้เพิ่มเติม ในเรื่ องที่สนใจในลักษณะโครงงานทาให้
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ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพที่ควรจะเป็ น มีการพัฒนารอบด้านเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุ ขในที่สุด
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กกกกกกก6.4.3 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้ ผ้ เู รียนแสวงหาและค้ นพบความรู้ ด้วย
ตนเอง มีข้ นั ตอนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน ดังแผนภูมิ 3

เครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ นาเสนอผลการเรี ยนรู ้ ภาษา ตรรกะเหตุผลคิดเลข มิติสัมพันธ์ ดนตรี ทักษะทางร่ างกาย
มนุษยสัมพันธ์ รู ้เข้าใจตนเอง รอบรู ้ธรรมชาติ

ปัจจัยในตัวผู้เรียน

กระบวนการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

1. จุดประกายความสนใจ
 สังเกต รับรู ้
 วิเคราะห์ วิจารณ์
 สรุ ป

การพัฒนาด้านเจตคติ
 ตระหนักในคุณค่าความสาคัญเห็น
ประโยชน์ของสิ่ งที่จะเรี ยน
 อยากรู ้ อยากเรี ยน

2. วางแผนการเรี ยนรู ้
 กาหนดจุดประสงค์/ ขอบเขต
 เสนอแนวทางอธิบาย/รับฟัง
 วิเคราะห์ วิจารณ์
 สรุ ป/สร้างเครื่ องมือ

การพัฒนาทักษะการวางแผนการเรี ยนรู ้
 ขอบเขตสาระการเรี ยนรู ้
 วิธีการเรี ยนรู ้
 แหล่งเรี ยนรู ้
 วิธีการบันทึกข้อมูลความรู ้
 วิธีการสรุ ปรายงาน/ประเมินผล

3. ลงมือเรี ยนรู ้ตามแผน
 ศึกษาค้นคว้า/รวบรวมข้อมูล
 บันทึกข้อค้นพบ/ข้อมูล
 ประเมินระหว่างปฏิบตั ิ


การพัฒนาคุณภาพรอบด้าน
 ความรู ้ความคิด
 ทักษะกระบวนการ
 ค่านิยม คุณลักษณะที่ดี
 มีความสุข สนุกกับกิจกรรม

4. นาเสนอข้อมูลการเรี ยนรู ้
 เตรี ยมการนาเสนอ
 นาเสนอ/วิเคราะห์อภิปราย
 สรุ ปความรู ้และวิธีเรี ยนรู ้

การพัฒนาคุณภาพรอบด้าน
 ความรู ้ความคิด
 ทักษะกระบวนการ
 ค่านิยม คุณลักษณะที่ดี
 มีความสุข ภาคภูมิใจ

5. จัดทาชิ้นงาน
 รายงานผลการเรี ยนรู ้/วิธีการ
เรี ยนรู ้
 นาเสนอและประเมิน

การพัฒนาคุณภาพรอบด้าน
 ความรู ้ความคิด
 ทักษะกระบวนการ
 ค่านิยม คุณลักษณะที่ดี
 มีความสุข ภาคภูมิใจ

แผนภูมิ 3 รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาและค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเอง
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กกกกกกกกกจากแนวทางการจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนใช้กระบวนการเรี ยนรู ้สร้างความรู ้ของตนเอง
ข้างต้น จะเห็นว่ารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาและค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเอง
ไม่ใช่รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้สาเร็ จรู ปที่จะสามารถนาไปใช้ได้ทนั ทีแต่ตอ้ งนาขั้นตอนของ
กระบวนการเรี ยนรู ้มาหลอมบูรณาการ กาหนดเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มีความหมายให้ผเู ้ รี ยนได้
คิดและปฏิบตั ิตามลาดับขั้น เพื่อแสวงหาและค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเอง การใช้กระบวนการเรี ยนรู ้
สร้างความรู ้ของตนเองผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาและค้นพบด้วยตนเอง
สามารถแสดงให้เห็นเป็ นรู ปธรรมได้ดงั แผนภูมิ 4
จุดประสงค์ เนื้อหาสาระการเรียนรู้

ขั้นตอนการจัดการจัดการเรียนรู้
โดยให้ ผ้ ูเรียนแสวงหาและค้ นพบ
ความรู้ ด้วยตนเอง

กระบวนการเรียนรู้ ทสี่ อดคล้ อง

หลอมรวมบูรณาการเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทมี่ ีความหมาย ผู้เรี ยนได้
เรียนรู้ จากการคิดปฏิบัติจริงตามลาดับขั้นเพื่อสร้ างความรู้ ของตนเอง
 วิเคราะห์ ความสาคัญ คุณค่ า ประโยชน์ ของสิ่ งทีจ่ ะเรียนรู้
 วางแผนการจัดการเรี ยนรู้ ของตนเอง
 ลงมือเรียนรู้ ตามแผนและบันทึกข้ อมูลการเรี ยนรู้
 นาเสนอผลการเรี ยนรู้ วิเคราะห์ อภิปรายสรุ ปความรู้
 จัดทาชิ้นงานเพื่อรายงานผลการเรี ยนรู้ และวิธีการเรียนรู้
แผนภูมิ 4 การใช้กระบวนการเรี ยนรู ้สร้างความรู ้ของตนเอง
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กกกกกกกกกดังนั้นจะเห็นได้วา่ รู ปแบบการเรี ยนการสอนหรื อรู ปแบบกิจกรรมเป็ นสภาพหรื อ
ลักษณะของการจัดการเรี ยนการสอนที่จดั ขึ้นอย่างเป็ นระบบระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี
หลักการ แนวคิด หรื อความเชื่อต่าง ๆ โดยมีการจัดกระบวนการ หรื อกิจกรรม หรื อขั้นตอนใน
การเรี ยนการสอนโดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ เข้าไปช่วยทาให้สภาพการเรี ยน
การสอนนั้นเป็ นไปตามหลักการที่ยดึ ถือและได้รับการพิสูจน์และทดสอบแล้วว่ามีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถใช้เป็ นแบบแผนได้
กกกกกกกกกผูว้ จิ ยั ได้สังเคราะห์เอกสารออกมาเป็ นแนวคิดในพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดย
ใช้เอกสารประกอบการเรี ยนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ซึ่ง
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง การจัดการเรี ยนรู ้จึงเป็ นการจัดการ
บรรยากาศ จัดกิจกรรม จัดสื่ อ จัดสถานการณ์ ฯลฯ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้เต็มตามศักยภาพ
สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรื อข้อมูลเพื่อนาไปเป็ นพื้นฐานการออกแบบหรื อวางแผนการเรี ยนรู ้ได้
สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน สาหรับในการจัดกิจกรรมหรื อออกแบบการเรี ยนรู ้ อาจทาได้หลายวิธีการและ
หลายเทคนิค สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ แต่มีขอ้ ควรคานึงว่า ในการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละ
ครั้ง แต่ละเรื่ องจะต้องเปิ ดโอกาสให้กบั ผูเ้ รี ยนในเรื่ องต่อไปนี้
กกกกกกกกก1. กิจกรรมที่ดีควรมีส่วนให้ลูกเสื อทุกคนได้มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมทั้งทางด้าน
ร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
กกกกกกกกก2. กิจกรรมที่ดีควรส่ งเสริ มให้ลูกเสื อทุกคนได้แสดงออก ซึ่งทักษะและความสนใจ
ของตนเอง เพื่อให้ได้มีส่วนร่ วมกับลูกเสื ออื่นๆด้วย โดยสถานศึกษาควรเปิ ดโอกาสให้ลูกเสื อได้
เลือกตามความถนัด หรื อส่ งเสริ มสนับสนุนให้ลูกเสื อแต่ละคนได้พฒั นาตนเองตามความสามารถ
ที่มีการสอนและสอบวิชาพิเศษลูกเสื อ
กกกกกกกกก3. กิจกรรมที่ดีควรส่ งเสริ มให้ลูกเสื อได้แสดงออกถึงความเป็ นผูน้ าผูต้ าม รู ้จกั บทบาท
หน้าที่ของตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ รู ้จกั เสี ยสละ อดทน ก่อให้เกิดความสามัคคีในการทา
กิจกรรม
กกกกกกก3.5 รู ปแบบการจัดการศึกษาบนพืน้ ทีส่ ู ง
กกกกกกกกก3.5.1 รู ปแบบการจัดการศึกษาแบบพหุวฒ
ั นธรรม
James A.Banks (2008) นักการศึกษาชาวอเมริ กา ผูบ้ ุกเบิกวิจยั พัฒนาแนวคิดและ
วิธีการจัดการศึกษาพหุ วฒั นธรรม ได้กล่าวถึงรู ปแบบหรื อแนวทางการจัดการศึกษาพหุ วฒั นธรรม
ว่ามี 5 รู ปแบบ ดังนี้
1. การบูรณาการเนื้อหาวัฒนธรรมนักเรียนเข้ าไปในวิชาต่ างๆ (Cotent Integration)

76

คือการที่ครู ผสู ้ อนยังคงสอนวิชาต่างๆ เหมือนที่เคยสอนมา ขณะเดียวกันก็นา
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของนักเรี ยนกลุ่มต่างๆ มาสอดแทรกบูรณาการในเนื้ อหาเดิมที่กาลัง
สอนอยู่ โดยครู อาจนาเรื่ องราวเกี่ยวกับชาติพนั ธุ์ ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวติ
งานศิลปะ หรื อสถาปัตยกรรมของนักเรี ยนกลุ่มต่างๆ ที่อยูใ่ นห้องเรี ยน ในโรงเรี ยน หรื อในชุมชน
มายกตัวอย่าง มาอภิปรายร่ วมกัน ซึ่ งวิธีการนี้นอกจากจะเหมาะสมกับการสอนวิชาทางด้านภาษา
และสังคมศึกษาแล้ว ยังสามารถสอดแทรกในวิชาแกน เช่น คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ได้อีกด้วย
เช่น ประวัติของคนสี ผวิ ที่เริ่ มประดิษฐ์ คิดค้น พัฒนาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติของการ
แข่งขันกีฬาชนเผ่า เป็ นต้น
2. การสร้ างความรู้ ใหม่ ( The Knowledge Construction Process)
การจัดการศึกษาพหุ วฒั นธรรมในรู ปแบบนี้ ครู จะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็ น
ผูบ้ อกความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ให้แก่นกั เรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนจดจาเนื้อหา
ความรู ้ที่มีอยูเ่ ป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่กระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้ใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบ และตัดสิ นใจผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่นการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สาเหตุหรื อปั จจัยที่ทาให้เกิดความขัดแย้ง เกิดอคติ ความลาเอียงของคนในชุมชนหนึ่งที่มีความ
แตกต่างทางเชื้ อชาติวฒั นธรรม หรื อครู อาจให้นกั เรี ยนค้นคว้า ทารายงาน เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
กลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ในชุมชน ในเชิงวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ โดยเก็บข้อมูลผ่านการอ่านบันทึก
ประวัติศาสตร์ การสัมภาษณ์บุคคล เป็ นต้น ซึ่ งรู ปแบบนี้ จะทาให้นกั เรี ยน เกิดความรู ้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง เข้าใจถึงทรรศนะการมองโลกของพวกเขา และเกิดความเห็นอกเห็นใจในผูค้ นที่มีเชื้อชาติ
วัฒนธรรมที่ต่างจากตน
3. การลดอคติ (Prejudice Reduction)
การศึกษาพหุ วฒั นธรรมในรู ปแบบนี้ มีความเชื่ อว่า เด็กส่ วนใหญ่เข้าโรงเรี ยน
มาพร้อมกับเจตคติต่อเชื้อชาติ วัฒนธรรมอื่นๆ ในทางลบ ซึ่ งสะท้อนถึงเจตคติของพ่อแม่ผปู ้ กครอง
ของพวกเขาเช่นกัน ดังนั้นแนวคิดสาคัญ คือทาอย่างไร ที่สถานศึกษาและครู จะปลูกฝังเจตคติทาง
เชื้อชาติในทิศทางบวกและปลูกฝังเจตคติ ค่านิยม ความเป็ นประชาธิ ปไตย ให้เกิดในตัวนักเรี ยน
การจัดหลักสู ตรที่มีประสิ ทธิ ภาพจะช่วยให้นกั เรี ยนมีเจตคติต่อเชื้ อชาติ
วัฒนธรรมอื่นๆ ในทางบวก และมีค่านิยมแบบประชาธิ ปไตย โดยครู ควรจัดสภาพแวดล้อมดังนี้
1) ให้การเสริ มแรงทางบวกแก่นกั เรี ยนทุกกลุ่มชาติพนั ธุ์
2) ให้นกั เรี ยนได้รับรู ้เข้าใจถึงความแตกต่างทางเชื้ อชาติ และวัฒนธรรมที่
เกิดขึ้นในห้องเรี ยน และในสังคม
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3) ปรับเปลี่ยนเนื้อหาหลักสู ตรให้เอื้อต่อการส่ งเสริ มการยอมรับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
4) ใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นความร่ วมมือมากกว่าการแข่งขัน และเปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยนจากกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ได้ติดต่อสัมพันธ์กนั
4. การสอนทีย่ ดึ หลักความยุติธรรม (Equity Pedagogy)
การศึกษาพหุ วฒั นธรรมในแนวทางที่มุ่งเน้นให้ครู ปรับวิธีการสอนที่จะเอื้อ
อานวยสนับสนุนให้นกั เรี ยนทุกกลุ่มเชื้อชาติ วัฒนธรรม ในชั้นเรี ยนมีโอกาสประสบความสาเร็ จ
ในการเรี ยนโดยเท่าเทียมกัน โดยการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนจากกลุ่มต่างๆ เข้าร่ วมกิจกรรมที่จดั ขึ้นใน
ชั้นเรี ยน และในโรงเรี ยนอย่างทัว่ ถึง เช่น เปิ ดโอกาสให้เด็กกลุ่มชาติพนั ธุ์ได้อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ซึ่ งการที่ครู จะสามารถส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน
กลุ่มต่างๆ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งสุ ดตามศักยภาพของแต่ละคน ครู ตอ้ งมีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมภาษา ค่านิ ยม และแบบแผนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในชั้นของตนเป็ นอย่างดี
4. การปรับโครงสร้ างทางสั งคม และวัฒนธรรมในโรงเรียน (An Empowering
School Culture and school Structure)
การจัดการศึกษาพหุ วฒั นธรรมในแนวทางนี้ เป็ นการปรับวัฒนธรรม
องค์กรของโรงเรี ยนให้เหมาะกับนักเรี ยนในกลุ่มต่างๆ ให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดย
ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรในโรงเรี ยน รวมถึงผูป้ กครองนักเรี ยน ควรมีส่วนร่ วมในกระบวนการการ
ตัดสิ นใจ การสร้างบรรยากาศของความร่ วมมือกัน การปรับรู ปแบบการสื่ อสารที่เอื้อต่อสมาชิกทุก
คนในโรงเรี ยน ปรับหลักสู ตรและการสอน รวมทั้งกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรให้ส่งเสริ มพัฒนาการ
ของนักเรี ยนทุกกลุ่ม
กล่าวโดยสรุ ป การจัดการศึกษาแนวพหุวฒั นธรรม ควรต้องดาเนินการใน
ลักษณะองค์รวม คือ จัดกิจกรรมพร้อมๆ กันทั้ง 5 แนวทางดังกล่าว ทั้งในด้านการบูรณาการเนื้ อหา
การสร้างความรู ้ใหม่ การลดอคติ การสอนที่ยดึ หลักยุติธรรม และการปรับโครงสร้างทางสังคม
และวัฒนธรรมในโรงเรี ยน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ของการจัดการศึกษาแนวพหุ วฒั นธรรม นัน่ คือ
การปลูกฝังเยาวชนของชาติที่มีความแตกต่างกัน ทั้งด้านชาติพนั ธุ์ ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวิถีชีวติ ให้มีโอกาสประสบความสาเร็ จในการเรี ยนโดยเสมอภาคกัน และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของความเป็ นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย ยอมรับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม และดาเนินชี วติ อยูใ่ นสังคมพหุ วฒั นธรรมได้อย่างมีความสุ ข
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กกกกกกกกก3.5.2 รู ปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกในเขตพืน้ ทีส่ ู ง
วชิราพร สุ วรรณศรวล, มานิ ตย์ ไชยกิจ, ปราโมทย์ มากชู, และวิเชียร ธารงโสตถิ
สกุล. (2556, หน้า 182 - 192) ได้ทาการวิจยั แบบผสมผสานการวิจยั เชิงคุณภาพ และวิจยั เชิงปริ มาณ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน
ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1. ปัจจัยนาเข้ า (Input) ประกอบด้ วย 2 องค์ ประกอบย่อย ได้ แก่
1) บุคลากร ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู
2) งานบริ หารสถานศึกษา ประกอบด้วย ภารกิจหลัก คือ งานวิชาการและภารกิจ
สนับสนุน คือ งานสนับสนุนงานวิชาการ
2. กระบวนการ (Process) ประกอบด้ วย 5 ขั้นตอน ในการขับเคลื่อนได้ แก่
1) การวางแผน (Planing)
2) การลงมือปฏิบตั ิ (Doing)
3) การควบคุม (Controling)
4) การปรับปรุ ง (Action)
5) การจูงใจ (Motivating)
3. ผลผลิต (Output) ประกอบด้ วย 3 องค์ ประกอบย่อย ได้แก่
1) โอกาสได้รับบริ การทางการศึกษา
2) คุณภาพของนักเรี ยนและสถานศึกษา
3) ประสิ ทธิภาพของการจัดการศึกษา
4. สภาแวดล้อม (Condition for Achievements) ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ
1) ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาทางเลือกสาหรับเด็กในเขตพื้นที่สูง
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
2) ปั จจัยที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาทางเลือกสาหรับเด็กในพื้นที่สูงภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย
กล่าวโดยสรุ ป รู ปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกสาหรับเด็กในเขตพื้นที่สูง
ภาคเหนือตอนบน มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรี ยนที่มีปัญหาทางการเรี ยนในระบบอย่างต่อเนื่อง
สามารถนาไปเชื่อมโยงกับการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนปกติได้ เพื่อให้นกั เรี ยนจบการศึกษาภาคบังคับ
ดังนั้น การจัดการศึกษาสาหรับนักเรี ยนในเขตพื้นที่สูงจึงมีได้หลายรู ปแบบใน
ลักษณะพหุ รูปแบบ คือการผสมผสานรู ปแบบการจัดทั้งในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อเป็ นการสร้างโอกาสและทางเลือกทางการศึกษาให้แก่ผเู ้ รี ยน ตอบสนองความต้องการของ
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ชุมชนและนักเรี ยน ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายให้ร่วมกันจัดการศึกษาสาหรับเด็กพื้นที่สูง
ภาคเหนือของประเทศไทย

4. ความรู้ เกีย่ วกับกิจการลูกเสื อ
ddddddd4.1 ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับกิจการลูกเสื อ
dddddddddขบวนการลูกเสื อ คือ ขบวนการเยาวชนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อฝึ กอบรมให้การศึกษาและ
พัฒนาเยาวชนให้เป็ นพลเมืองดีโดยไม่คานึงถึงเชื้ อชาติ ศาสนา ทั้งนี้ เป็ นไปตามความมุ่งประสงค์
หลักการ และวิธีการ ซึ่ งผูใ้ ห้กาเนิดลูกเสื อโลกได้ให้ไว้ ขบวนการนี้ จดั เป็ นขบวนการระดับโลก
dddddddddการลูกเสื อ หมายถึง งานและแนวทางปฏิบตั ิงานของชาวป่ า นักสารวจ นายพราน
ชาวทะเล นักบิน นักบุกเบิก และผูป้ ฏิบตั ิงานในแนวหน้า ซึ่งหลักสาคัญที่การลูกเสื อนามาใช้
ในการทางาน คือ ความคิดต่าง ๆ ของเด็กนั้นได้มาจากการเรี ยน และเด็กจะต้องได้รับการสนับสนุน
ให้เรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองแทนที่จะได้จากการแนะนาสั่งสอน รวมทั้งการให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง โดยการพัฒนาทางกาย สุ ขภาพ และเชื่อในเกียรติ ตลอดจนการบาเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น
(อานาจ ช่างเขียน, เชาวลิต ภูมิภาค, เทพฤทธิ์ พรประสิ ทธิ์ , 2551)
dddddddddองค์ ประกอบสาคัญของการลูกเสื อ ประกอบด้วย ลูกเสื อ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ มี
จุดหมาย หรื อประสบการณ์ กิจกรรม (โดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจ้ง) และการบริ หารงาน
dddddddddจุดหมายหรื ออุดมการณ์ ของคณะลูกเสื อแห่ งชาติ
dddddddddตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติลูกเสื อ (ฉบับร่ าง) พ.ศ. 2551 ระบุวา่ คณะลูกเสื อ
แห่งชาติ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสื อทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็ น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริ ญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุ ขและ
ความมัน่ คงของประเทศชาติ
dddddddddหลักการสาคัญของการลูกเสื อ
dd1. มีศาสนา
dd2. มีความจงรักภักดีในมิตรภาพและเป็ นพี่นอ้ งของลูกเสื อทัว่ โลก
dd3. มีความศรัทธาในมิตรภาพและเป็ นพี่นอ้ งของลูกเสื อทัว่ โลก
dd4. การบาเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น
dd5. การยอมรับและปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
dd6. การเข้าเป็ นสมาชิกด้วยความสมัครใจ
dd7. มีความเป็ นอิสระต่ออิทธิ พลทางการเมือง
dd8. มีกาหนดการพิเศษสาหรับการฝึ กอบรมรมโดยอาศัย
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- ระบบหมู่
- เครื่ องหมายวิชาพิเศษ
- การทดสอบเป็ นขั้น ๆ
- กิจกรรมกลางแจ้ง
dddddddddวิธีการ
วิธีการที่จะบรรลุถึงจุดหมาย หรื ออุดมการณ์ของคณะลูกเสื อแห่งชาติ คือการจัดให้มี
การฝึ กอบรมที่กา้ วหน้า สนุ กสนาน ท้าทาย และดึงดูดใจ โดยอาศัยคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
เป็ นบรรทัดฐาน มีผใู ้ หญ่เป็ นผูค้ อยให้คาแนะนา
dddddddddนโยบายในการฝึ กอบรมลูกเสื อ ใช้หลักสาคัญดังต่อไปนี้
1. เครื่ องแบบลูกเสื อ ถือว่าเป็ นเครื่ องแบบที่มีเกียรติ เป็ นเครื่ องหมายแห่งความดี
ดังนั้น ลูกเสื อจะต้องพิถีพิถนั ในการแต่งเครื่ องแบบลูกเสื อที่ถูกต้องและสะอาดเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
กับทั้งจะต้องประพฤติดีปฏิบตั ิตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็ นลูกเสื อ เพื่อเป็ นการรักษาชื่อเสี ยงของตน
และของคณะลูกเสื อแห่งชาติ ส่ วนเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ควรแต่งลูกเสื อในโอกาสอันควร และถือว่า
เครื่ องแบบลูกเสื อเป็ นเครื่ องหมายแห่งความเสี ยสละ ในการที่ตนได้มีบทบาทในการฝึ กอบรมเด็ก
ให้เป็ นพลเมืองดี
2. คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ ผูก้ ากับพึงหมัน่ ฝึ กอบรมให้เด็กเข้าใจและปฏิบตั ิตาม
คาปฎิญาณและกฎของลูกเสื ออยูเ่ สมอ โดยเฉพาะในเรื่ องความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ ความเป็ นพี่นอ้ งของลูกเสื อทัว่ โลก และการกระทาความดีต่าง ๆ โดยเน้นให้
เห็นว่าผูพ้ ลเมืองดีน้ นั จะต้องเป็ นผูก้ ระทาความดี และใช้ความดีน้ นั ให้เป็ นประโยชน์ มิใช่เป็ นคนดี
อยูเ่ ฉย ๆ ไม่ทาอะไรเลย
3. การบาเพ็ญประโยชน์ ต่อผู้อื่น เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่ทาให้กิจการลูกเสื อมีชื่อเสี ยง และ
เป็ นที่รู้จกั ของบุคคลทัว่ ไป รากฐานของคติพจน์ของลูกเสื อทั้ง 4 ประเภท เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์
ของลูกเสื อในการบาเพ็ญประโยชน์ ต่อผูอ้ ื่น
Ddddddddddคติพจน์ลูกเสื อสารอง “ ทาดีทสี่ ุ ด ” คือ การทาเพื่อคนอื่นหรื อเพื่อส่ วนรวม เป็ น
การกระทาที่ดีที่สุด
Ddddddddddคติพจน์ลูกเสื อสามัญ “ จงเตรียมพร้ อม ” คือ พร้อมที่จะทาความดี พร้อมเพื่อสร้าง
พร้อมเพื่อส่ วนรวม
Ddddddddddคติพจน์ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ “ มองไกล ” คือ มองให้เห็นเหตุผล มองให้เห็นคนอื่น
มองให้เห็นส่ วนรวม มิใช่มองแต่ตวั เองหรื อประโยชน์ของตนเอง
Ddddddddddคติพจน์ลูกเสื อวิสามัญ “ บริการ ” คือ การให้ความช่วยเหลือแก่ผอู ้ ื่น แก่ส่วนรวม
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dddddddddddนอกจากนี้ คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ ก็ได้ระบุถึงการบาเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น
โดยถือว่าสาคัญมาก แหล่งหรื อโอกาสที่ลูกเสื อจะบาเพ็ญประโยชน์น้ นั ควรเริ่ มจากสิ่ งที่ใกล้ตวั
ก่อน แล้วขยายให้กว้างขวางออกไปตามวัยและความสามารถของเด็ก
4. การฝึ กอบรมทีต่ ่ อเนื่องกัน เนื่องจากลูกเสื อเป็ นเยาวชนที่ตอ้ งการพัฒนาการทั้ง
ทางด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ดังนั้น การจัดกิจกรรมลูกเสื อจึงต้องมี
ความต่อเนื่ องและสร้างความก้าวหน้าสู งขึ้น
5. ระบบหมู่ เป็ นการฝึ กความรับผิดชอบ การเป็ นผูน้ า ผูต้ าม การปกครองตาม
ระบอบประชาธิ ปไตยที่มีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
6. ระบบเครื่ องหมายวิชาพิเศษ มีมากมายหลายอย่าง ซึ่ งลูกเสื ออาจเลือกเรี ยนเรื่ องที่
ตนสนใจได้ และเมื่อได้ผา่ นการทดสอบแล้ว ก็จะได้รับเครื่ องหมายซึ่ งนามาประดับกับเครื่ องแบบ
เป็ นการเชิดชูเกียรติและแสดงสมรรถภาพของตนส่ วนหนึ่ ง
7. กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การสารวจ การเดินทางไกล การผจญภัย
และการอยูค่ ่ายพักแรม ฯลฯ
8. การเล่น การเรี ยนปนเล่น ( เกมต่าง ๆ ) เป็ นการสร้างประสบการณ์อย่างหนึ่ง
9. การสั นทนาการ ได้แก่ การร้องเพลง การแสดงออกต่าง ๆ ทั้งทางด้านศิลปะ
บทบาทสมมุติ และการชุมนุมรอบกองไฟ
Dddddddd แนวการพัฒนาลูกเสื อ 8 ประการ
1. พัฒนาทางกาย
2. พัฒนาทางสติปัญญา
3. พัฒนาทางจิตใจและศีลธรรม
4. พัฒนาในเรื่ องค่านิยมและเจตคติ
5. พัฒนาทางสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
6. พัฒนาทางสัมพันธภาพทางสังคม
7. พัฒนาทางสัมพันธภาพทางชุมชน
8. พัฒนาทางด้านความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
Dddddddd พลเมืองดีในทัศนคติของการลูกเสื อ
1. มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
2. มีเกียรติเชื่อถือได้
3. มีระเบียบวินยั สามารถบังคับใจตนเองได้
4. สามารถพึ่งตนเองได้

82

5. เต็มใจและสามารถช่วยเหลือชุมชน และบาเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นได้ทุกเมื่อ
Dddddddd ประโยชน์ ของการลูกเสื อ
1. เป็ นการศึกษานอกแบบ
2. ช่วยเสริ มการศึกษานอกโรงเรี ยนในด้าน ความประพฤติ นิสัยใจคอ สติปัญญา
ความมีระเบียบวินยั สุ ขภาพและพลัง การมีฝีมือและทักษะ และหน้าที่พลเมืองและการบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น (ชัยนิตย์ พรรณาวร, ม.ป.ป. หน้า 17)
Dddddddd สรุ ปได้วา่ กิจการลูกเสื อ เป็ นแนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มสนับสนุนให้คนเป็ น
คนดี มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง รู ้แพ้ รู ้ชนะ รู ้อภัย เสี ยสละ อดทน มีความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
และยึดหลัก “ลูกเสื อเป็ นมิตรกับทุกคนทัว่ โลก” การอบรมบ่มนิสัยลูกเสื อให้เป็ นพลเมืองดีตาม
จารี ตประเพณี บา้ นเมืองและอุดมคติซ่ ึ งกาหนดวัตถุประสงค์ไว้ 5 ประการ คือ
1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
2. ให้ซื่อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินยั และเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
3. ให้รู้จกั บาเพ็ญตนเพื่อสาธารณสุ ขประโยชน์
4. ให้รู้จกั ทาการฝี มือ
5. ให้มีการพัฒนาทางกาย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้ โดยไม่เกี่ยวข้องลัทธิ การเมือง
(สานักงานลูกเสื อแห่งชาติ, 2550)
ประวัติความเป็ นมาและสาระสาคัญของกิจการลูกเสื อ
ประวัติความเป็ นมา
การลูกเสื อเริ่ มขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2450 คือ ลอร์ด บาเดน เพาเวลล์ (Lord Baden Powell) พลโทแห่งกองทัพอังกฤษ ซึ่ งต่อมาได้เป็ นเซอร์ และได้รับรางวัลโนเบล เนื่องจาก
การลูกเสื อมีอุดมการณ์เสริ มสร้างสันติภาพ ลอร์ด บาเดน เพาเวลล์ ยังได้รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ในรัชกาลที่ 6 อีกด้วย (สานักการลูกเสื อ ยุวกาชาด และกิจการนักเรี ยน, 2550 , หน้า 4)
ความคิดในการจัดตั้งลูกเสื อขึ้นนี้ ลอร์ด บาเดน เพาเวลล์ ได้มาจากการเข้าร่ วมสงคราม
ในแอฟริ กาใต้ได้เห็นการจัดตั้งกองทหารเด็กเพื่อช่วยเหลือด้านการคมนาคม เด็ก ๆ แสดงให้เห็น
ความกล้าหาญและความสามารถเป็ นอย่างดี จึงจัดตั้งลูกเสื อขึ้นด้วยการรับเด็กมาฝึ กหัด จนประสบ
ความสาเร็ จ และได้ต้ งั กองลูกเสื อกองแรกในประเทศอังกฤษ ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริ กา เห็น
ความสาคัญและประโยชน์ ได้นาไปตั้งกองลูกเสื อเป็ นประเทศที่ 2 และประเทศไทยเป็ นประเทศที่ 3
(สานักการลูกเสื อ ยุวกาชาด และกิจการนักเรี ยน, 2550 , หน้า 45)
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เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ได้ทรงตั้งกองเสื อป่ าอาสาสมัคร
ขึ้นแล้ว ทรงมีพระราชดาริ วา่ เยาวชนควรได้รับการฝึ กหัดให้รู้หน้าที่ซ่ ึ งมีต่อบ้านเมืองจึงโปรดเกล้าฯ
ให้ตราข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสื อขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 พระองค์ทรงดารง
ตาแหน่งสภานายกของสภากรรมการกลางจัดการลูกเสื อทัว่ พระราชอาณาจักร โดยตั้งกองลูกเสื อ
ขึ้นครั้งแรกที่โรงเรี ยนมหาดเล็กหลวง หรื อโรงเรี ยนวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบนั เรี ยกว่า กองลูกเสื อ
กรุ งเทพฯ ที่ 1 พระองค์ได้ทรงดาเนินการสอนลูกเสื อ ด้วยพระองค์เอง จากนั้น กิจกรรมลูกเสื อ
จึงได้รับความนิยมแพร่ หลายและเจริ ญขึ้นอย่างรวดเร็ ว โดยมีลูกเสื อคนแรกของประเทศไทย
คือ นายชัพพ์ บุนนาค (สานักการลูกเสื อ ยุวกาชาด และกิจการนักเรี ยน, 2550 , หน้า 12)
สาระสาคัญของกิจการลูกเสื อ
การลูกเสื อ เป็ นกระบวนการพัฒนาเยาวชนวัยเรี ยน ที่มีกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่เกิดจาก
การปฏิบตั ิ หรื อลงมือในการทากิจกรรมต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายที่สาคัญคือ การได้ผจญภัย
(Adventure) การมีมิตรภาพ (Friendship) การใช้ชีวติ กลางแจ้ง (Outdoor life) เกิดความสนุก
(Enjoyment) และมีความสัมฤทธิผล (Achievement) (ผจญภัย – ได้เพื่อน – เถื่อนธาร – การสนุก –
สุ ขสม) ทั้งนี้ กิจการลูกเสื อต้องการให้เยาวชนเป็ นพลเมืองดีมีคุณภาพมากขึ้น ต้องการ
ผูบ้ งั คับบัญชาที่มีสมรรถภาพในการฝึ กอบรม และต้องการปัจจัยและงบประมาณที่เพียงพอ เพื่อ
นามาใช้ในการฝึ กอบรม และบริ หารกิจการลูกเสื อ
กิจการลูกเสื อเป็ นกิจการที่ตอ้ งการฝึ กเพื่อให้ลูกเสื อได้เป็ นผูน้ าในทุกระดับ จึงควรที่
ลูกเสื อจะได้มีโอกาสอยูต่ ลอดเวลา เพื่อรับการอบรมให้มีทกั ษะในงานต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์
ในยามฉุกเฉิน เป็ นการบริ การสาธารณะและบริ การชุมชนของลูกเสื อเอง ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ
จะต้องหาทางแนะวิธีการในการขยับขยายขอบเขตของกิจกรรมลูกเสื อให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น เพื่อที่
ลูกเสื อจะได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมและกิจกรรมบริ การสังคม ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการรับใช้
ประเทศชาติและเพื่อนร่ วมชาติของตน
จะเห็นได้วา่ หลักการกว้าง ๆ ของกระบวนการลูกเสื อดังกล่าว บัญญัติข้ ึนตามพระราช
ประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึ่ งหลักการหรื อวัตถุประสงค์แต่ละข้อได้
นาเอาหลักธรรมมาประยุกต์ปรุ งแต่งเพื่อเป็ นแนวทางในการอบรมฝึ กฝนโดยมุ่งเน้นเรื่ องคุณธรรม
และจริ ยธรรม โดยกฎลูกเสื อ 10 ข้อ เปรี ยบคล้ายกับศีลซึ่งเป็ นข้อปฏิบตั ิที่ลูกเสื อทุกคนจะต้องยึดถือ
ปฏิบตั ิตามโดยเคร่ งครัดแล้วย่อมจะมีคุณธรรมและจริ ยธรรม ดารงชีวติ อยูอ่ ย่างสันติสุข เพราะสิ่ งที่
ประพฤติปฏิบตั ิน้ นั เป็ นเรื่ องของการประพฤติดีประพฤติชอบ
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การบริหารกิจการลูกเสื อในสถานศึกษา
กกกกกกกกกการบริ หารกิจการลูกเสื อ ในสถานศึกษาจะแตกต่างกัน ไปตามสภาพของสถานศึกษา
เช่น สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จะมีลูกเสื อสารองและลูกเสื อสามัญ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นจะมีลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับระดับวิทยาลัยจะมีลูกเสื อ
วิสามัญ
กกกกกกกกกการบริหารกิจการลูกเสื อในโรงเรียน (สถานศึกษาที่เปิ ดทาการสอนตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
กกกกกกกกก1. จัดแบ่งเป็ น กลุ่มลูกเสื อ กองลูกเสื อ หมู่ลูกเสื อ และลูกเสื อ คือ
กกกกกกกกกกก1.1 กลุ่มลูกเสื อ ประกอบด้วยลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ตั้งแต่ 4 กองขึ้นไป
กกกกกกกกกกก1.2 กองลูกเสื อ ประกอบด้วยลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ตั้งแต่ 2 - 6 หมู่
กกกกกกกกกกก1.3 หมู่ลูกเสื อ ประกอบด้วยลูกเสื อ 6 - 8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่
กกกกกกกกกกก1.4 ลูกเสื อสารอง เป็ นนักเรี ยนซึ่ งกาลังเรี ยนอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 3
กกกกกกกกกกก1.5 ลูกเสื อสามัญ เป็ นนักเรี ยนซึ่ งกาลังเรี ยนอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6
กกกกกกกกกกก1.6 ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ เป็ นนักเรี ยนซึ่ งกาลังเรี ยนอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 – 3
กกกกกกกกกกก1.7 ลูกเสื อสามัญวิสามัญ เป็ นนักเรี ยนซึ่ งกาลังเรี ยนอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 – 6
กกกกกกกกก2. ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อโรงเรี ยน ได้แก่
กกกกกกกกกกก2.1 ผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน 1 คน และรองผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน
อย่างน้อย 1 คน สาหรับโรงเรี ยนที่มีกลุ่มลูกเสื อตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป
กกกกกกกกกกก2.2 ผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อโรงเรี ยน 1 คน และรองผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อโรงเรี ยน
อย่างน้อย 1 คน สาหรับโรงเรี ยนที่มีกองลูกเสื อตั้งแต่ 4 กองขึ้นไป
กกกกกกกกกกก2.3 ผูก้ ากับกองลูกเสื อโรงเรี ยน 1 คน และรองผูก้ ากับกองลูกเสื อโรงเรี ยน
อย่างน้อย 1 คน ต่อกองลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ 1 กอง
กกกกกกกกกหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาลูกเสื อโรงเรี ยน
กกกกกกกกก1. ผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน มีหน้าที่อานวยการลูกเสื อทัว่ ไปภายในโรงเรี ยน
กกกกกกกกก2. รองผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยนมีหน้าที่เป็ นผูช้ ่วย และทาหน้าที่แทน เมื่อ
ผูอ้ านวยการลูกเสื อ โรงเรี ยนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
กกกกกกกกก3. ผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ มีหน้าที่
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กกกกกกกกกกก3.1 ปรับปรุ งกลุ่มลูกเสื อให้เป็ นกลุ่มลูกเสื อที่สมบูรณ์ เว้นแต่มีความจาเป็ นที่ไม่
อาจทาเช่นนั้นได้
กกกกกกกกกกก3.2 ดูแล แนะนา และประสานงานของลูกเสื อทุกประเภท
กกกกกกกกกกก3.3 ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมกลุ่ม
กกกกกกกกกกก3.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการกลุ่ม และตนเองเป็ นกรรมการร่ วมด้วย
กกกกกกกกก4. รองผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ มีหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยและทาหน้าที่แทน เมื่อผูก้ ากับกลุ่ม
ลูกเสื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
กกกกกกกกก5. ผูก้ ากับกองลูกเสื อ มีหน้าที่
กกกกกกกกกกก5.1 บังคับบัญชาฝึ กอบรมและรับผิดชอบกิจกรรมในกองลูกเสื อของตน ทั้งต้อง
ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ
กกกกกกกกกกก5.2 เป็ นที่ปรึ กษาในการประชุมนายหมู่
กกกกกกกกกกก5.3 รับผิดชอบในเรื่ องเกี่ยวกับวินยั และการรับจ่ายเงินในกองลูกเสื อ
กกกกกกกกกกก5.4 ฝึ กอบรมนายหมู่ลูกเสื อ
กกกกกกกกก6. รองผูก้ ากับกองลูกเสื อ มีหน้าที่เป็ นผูช้ ่วย และทาหน้าที่แทน เมื่อผูก้ ากับ
กองลูกเสื อไม่สามารถปฏิบตั ิ หน้าที่ได้
กกกกกกกกกการตั้งกองลูกเสื อ
กกกกกกกกกการขอตั้งกองลูกเสื อนั้นเป็ นหน้าที่ของผูก้ ากับลูกเสื อ ถ้ากองลูกเสื ออยูใ่ นส่ วนกลาง
จะต้องขอตั้งกองจากสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ แต่ถา้ อยูใ่ นส่ วนภูมิภาคให้ขอ
ตั้งกองที่จงั หวัดที่กองลูกเสื อนั้น ๆ ตั้งอยู่
กกกกกกกกกคณะกรรมการดาเนินงานของกองลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
กกกกกกกกกคณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วยหัวหน้านายหมู่ เป็ นประธาน ผูช้ ่วยหัวหน้า
นายหมู่เป็ นรองประธาน และให้นายหมู่ รองนายหมู่ ในกองนั้นเลือกกันเอง เป็ นกรรมการฝ่ าย
ต่าง ๆ เช่น เลขานุการ เหรัญญิก ปฏิคม กรรมการกีฬา กรรมการนันทนาการ กรรมการกลาง ฯลฯ
แล้วนาเสนอผูก้ ากับพิจารณาอนุมตั ิและสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานให้อยูใ่ นตาแหน่งไม่เกิน
12 เดือน ทั้งนี้เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผอู ้ ื่นได้อยูใ่ นตาแหน่งหัวหน้านายหมู่ ผูช้ ่วยหัวหน้านายหมู่ และ
กรรมการดาเนิ นงานของกองบ้าง แต่ในบางกรณี ที่ประชุ มนายหมู่อาจเสนอให้ผกู ้ ากับ พิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานชุดเดิม ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปอีก หรื อจะให้มีการเปลี่ยนแปลง
แต่บางตาแหน่งก็ได้ ทั้งนี้ ให้มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง ใน
การประชุมให้หวั หน้านายหมู่เป็ นประธานที่ประชุม ผูช้ ่วยหัวหน้านายหมู่เป็ นรองประธาน
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เลขานุการเป็ นผูจ้ ดรายงานการประชุม ส่ วนผูบ้ งั คับบัญชาที่เข้าประชุมด้วยให้ทาหน้าที่เป็ น
ที่ปรึ กษา
กกกกกกกกกคณะกรรมการดาเนินงานของกองมีหน้าที่ ดังนี้
กกกกกกกกก( 1 ) วางแผนและจัดรายงานกิจกรรมประจาของกองลูกเสื อ
กกกกกกกกก( 2 ) ในกรณี ที่มีกิจกรรมพิเศษ อาจพิจารณาแต่งตั้งลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในกอง
คนหนึ่งให้เป็ นหัวหน้ากิจกรรมนั้น
กกกกกกกกก( 3 ) บริ หารกิจการภายในกองลูกเสื อ
กกกกกกกกก( 4 ) รักษาเกียรติของกองลูกเสื อ
กกกกกกกกก( 5 ) ควบคุมการรับจ่ายเงินของกองลูกเสื อ
กกกกกกกกก( 6 ) ให้ประธานหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย เป็ นผูแ้ ทนของกองในการติดต่อกับ
บุคคลภายนอก
กกกกกกกกกการยุบหน่ วยลูกเสื อหรื อกองลูกเสื อ
กกกกกกกกกการสั่งยุบกลุ่มลูกเสื อ หรื อกองลูกเสื อเป็ นอานาจของเลขาธิ การคณะกรรมการ
การบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ หรื อผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด แล้วแต่กรณี ด้วยเหตุเหตุหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
กกกกกกกกก- สถานที่ซ่ ึ งเป็ นที่ต้ งั กลุ่มหรื อกองลูกเสื อเลิกล้ม หรื อปรากฏภายหลังว่าเป็ นสถานที่
อันไม่ควร
กกกกกกกกก- ทาการฝึ กและอบรมลูกเสื อในทางที่ไม่ตรงหรื อขัดกับหลักการและวัตถุประสงค์
ของคณะลูกเสื อแห่งชาติ
กกกกกกกกก- ลูกเสื อในกลุ่มหรื อในกองลูกเสื อพากันประพฤติชวั่ เป็ นเหตุนามาซึ่ งความเสื่ อม
เสี ยชื่อเสี ยง เกียรติคุณของคณะลูกเสื อแห่งชาติ
กกกกกกกกก- มีจานวนลูกเสื อ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อไม่พอที่จะดารงเป็ นกลุ่มหรื อกองลูกเสื อ
ต่อไปได้ ทั้งนี้ ภายในเวลาที่กาหนดให้ตามสมควร
กกกกกกกก สรุ ปได้วา่ กองลูกเสื อของโรงเรี ยน จะมีลูกเสื อประเภทต่าง ๆ แตกต่างกันไปตาม
สภาพของโรงเรี ยน กองลูกเสื อของทุกโรงเรี ยนก็จะต้องประกอบด้วยหมู่ลูกเสื อตั้งแต่ 2 หมู่ข้ ึนไป
จึงจะตั้งเป็ นกองลูกเสื อได้ สาหรับการบริ หารงานลูกเสื อในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา มี
การจัดตั้งกลุ่มลูกเสื อแบบสมบูรณ์ กล่าวคือ โดยแต่ละกลุ่ม มีกองลูกเสื อตั้งแต่ กองลูกเสื อสารอง
กองลูกเสื อสามัญ และกองลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ แต่ละกองมีหมู่ลูกเสื ออย่างน้อย 2 หมู่ ทุกหมู่
จะต้องมีนายหมู่เป็ นหัวหน้า และรองนายหมู่เป็ นรองหัวหน้าโดยแต่ละกองลูกเสื อของทุกประเภท
จะต้องมีผกู ้ ากับลูกเสื อควบคุมดูแล กองละ 1 คน และมีรองผูก้ ากับลูกเสื ออย่างน้อยกองละ 1 คน

87

เป็ นผูช้ ่วย ส่ วนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในโรงเรี ยนเกิดจากความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริ หารของกองลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
กกกกกกกกกหลักสู ตรและการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
กกกกกกกก เมื่อได้ขอตั้งกองลูกเสื อเรี ยบร้อยแล้วผูก้ ากับลูกเสื อต้องดาเนินการสอนลูกเสื อ ดังนี้
1. นาหลักสู ตรวิชาลูกเสื อมาศึกษาว่า ลูกเสื อที่ตนจะทาการสอนและฝึ กอบรม
นั้น มีวชิ าอะไรบ้าง แต่ละขั้นตอนมีกี่วชิ า โดยทาโครงการสอนตลอดปี ไว้ และกาหนดตัวบุคคล
ผูร้ ับผิดชอบไว้โดยเฉพาะ
2. จัดหาอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ให้ครบ เพื่อจะได้ฝึกอบรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น
หี บอุปกรณ์ โดยมีอุปกรณ์ใส่ ไว้ในหี บ
3. การสอนวิชาลูกเสื อต้องคานึ่งถึงการฝึ กกลางแจ้งให้มากที่สุด และเรี ยนรู ้โดย
การปฏิบตั ิจริ งเสมอ
4. การสอนวิชาพิเศษ เนื่องจากวิชาลูกเสื อเป็ นวิชาที่ตอ้ งการให้เด็กได้แสดงออก
ถึงความสามารถตามอัตภาพของตน จึงส่ งเสริ มให้เด็กเรี ยน และสอบวิชาพิเศษตามขั้นตอน เพื่อ
รับและประดับเครื่ องหมายแสดงความสามารถของตน เป็ นหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องจัดสอน
วิชาพิเศษ เพื่อสนองความต้องการของลูกเสื อ ให้มากที่สุด เพราะต้องให้เด็กมีโอกาสเลือกตาม
ความถนัด
กกกกกกกกกการจัดกิจกรรมในรู ปแบบวิธีการของกิจการลูกเสื อโดยมีเนื้ อหาสาระตามหลักสู ตร
ซึ่ งถ้าจะได้รับเครื่ องหมายต้องผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
- ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 หลักสู ตรดาวดวงที่ 1
- ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 หลักสู ตรดาวดวงที่ 2
- ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 หลักสู ตรดาวดวงที่ 3
- ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 หลักสู ตรลูกเสื อตรี
- ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 หลักสู ตรลูกเสื อโท
- ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลักสู ตรลูกเสื อเอก
- ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลักสู ตรเครื่ องหมายลูกเสื อโลก
- ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลักสู ตรเครื่ องหมายลูกเสื อชั้นพิเศษ
- ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลักสู ตรเครื่ องหมายลูกเสื อหลวง
กกกกกกกกกในการฝึ กอบรมลูกเสื อผูก้ ากับลูกเสื อจะต้องตั้งเป้ าหมายให้ชดั เจนโดยมุ่งให้เยาวชน
พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมให้เป็ นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์
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สังคมให้มีความเจริ ญก้าวหน้า มีความสงบสุ ข และความมัน่ คงของประเทศชาติ จึงต้องปลูกฝัง
ให้มีคุณลักษณะดังนี้
กกกกกกกกก1. ให้ลูกเสื อมีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบตั ิตนตามคาปฏิญาณ กฎ และ
คติพจน์ของลูกเสื อ
กกกกกกกกก2. ให้ลูกเสื อมีทกั ษะการสังเกต จดจา การใช้เครื่ องมือ การแก้ปัญหา และทักษะใน
การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
กกกกกกกกก3. ให้ลูกเสื อมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความกล้าหาญ อดทน เชื่ อมัน่ ในตนเอง มี
ระเบียบวินยั มีความสามัคคีเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น มีความเสี ยสละ บาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
กกกกกกกกก4. ให้ลูกเสื อมีการพัฒนาอยูเ่ สมอ สร้างสรรค์งานฝี มือ สนใจ และพัฒนาเรื่ องของ
ธรรมชาติ
กกกกกกกกกการสอนลูกเสื อจะให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายดังกล่าวนี้ ผูก้ ากับลูกเสื อควร
จะได้นาลูกเสื อออกบริ การชุมชน บาเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะเมื่อมีโอกาส และเทศกาลต่าง ๆ
ทั้งนี้ ผูก้ ากับลูกเสื อจะต้องปฏิบตั ิตนให้เป็ นตัวอย่างที่ดี โดยเฉพาะการสร้างระเบียบวินยั ให้เกิดขึ้น
ในตัวของลูกเสื อ
กกกกกกกก สรุ ป การจัดกิจกรรมลูกเสื อเป็ นกิจกรรมบังคับในหลักสู ตรสถานศึกษา ซึ่งในการจัด
การเรี ยนการสอนแต่ละครั้งจะมีการประชุมกอง ดาเนินการจัดกิจกรรมตามกระบวนการลูกเสื อ
โดยให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบตั ิกิจกรรมตามฐาน โดยเน้นระบบหมู่ เพื่อทากิจกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใดร่ วมกันทุกขั้นตอน มีจุดประสงค์ในการทางานอย่างเดียวกัน ตามมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ที่คาดหวังกิจกรรมลูกเสื อ (พระราชบัญญัติลูกเสื อ พ.ศ. 2551 ลักษณะ 1 บททัว่ ไป
มาตรา 8) ประกอบด้วย การมีนิสัยในการสังเกตจดจาเพื่อฟังและพึ่งตนเอง มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มี
ระเบียบวินยั และเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น รู ้จกั บาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ รู ้จกั ทาการฝี มือ และ
ฝึ กฝนให้ทากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งรู ้จกั รักษาและส่ งเสริ มจารี ตประเพณี
วัฒนธรรมและความมัน่ คงของประเทศชาติ ทั้งนี้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิ การเมืองใด ๆ โดยที่
ทุกคนในกลุ่มช่วยกันคิดช่วยกันทา ช่วยกันแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาซึ่ง
กันและกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของงาน แต่ละกลุ่มจะมีการเลือก
ประธาน เลขานุการกลุ่มตามแบบประชาธิ ปไตย เพื่อเป็ นผูน้ าและประสานงาน สรุ ปผลการปฏิบตั ิ
กิจกรรม ปิ ดประชุมกอง และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ยดึ แนวทางการจัดกิจกรรมตาม
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ประกอบด้วย รักสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ มีความเป็ นประชาธิปไตย เสี ยสละ เห็นประโยชน์
ส่ วนรวม กระตือรื อร้น ใฝ่ รู ้ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ เสี ยสละ กตัญํู กตเวที อดทนอดกลั้น
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พึ่งตนเอง อุตสาหะ รักการทางาน ซื่อสัตย์ สุ จริ ต ประหยัด มีวนิ ยั รักและเห็นคุณค่าในตนเอง
และมีพลานามัยสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ
การจัดกิจกรรมลูกเสื อเพื่อพัฒนากิจการลูกเสื อ
กกกกกกกกกกระทรวงศึกษาธิการ(2554, หน้า 6) ได้กาหนดระเบียบการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
พ.ศ. 2546 โดยมีหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ดังนี้
กกกกกกกกก1. จะต้องเป็ นไปตามนโยบายหลักของรัฐบาล ในการดาเนินงานพัฒนาการศึกษา เพื่อ
ส่ งเสริ มความเจริ ญและความมัน่ คงของชาติ
กกกกกกกกก2. จะต้องเป็ นไปเพื่อวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
กกกกกกกกก3. จะต้องเป็ นไปเพื่อส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีระเบียบวินยั ในตนเอง
กกกกกกกกก4. จะต้องเป็ นไปเพื่อส่ งเสริ ม ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนักเรี ยนและครู
กกกกกกกกก5. จะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
กกกกกกกกก6. จะต้องมีโครงการและระเบียบข้อบังคับของกิจกรรมโครงการ และระเบียบ
ข้อบังคับจะต้องเป็ นของสถานศึกษา
กกกกกกกกก7. ทุกกิจกรรมจะต้องมีครู - อาจารย์ ในโรงเรี ยนเข้าร่ วมรับผิดชอบดาเนิ นการ
กกกกกกกกก8. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมจะต้องเป็ นบุคคลที่ปัจจุบนั อยูใ่ น
สถานศึกษานั้นเว้นแต่วทิ ยากรให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา
กกกกกกกกก9. การจัดให้มีกิจกรรมเลือกใด ๆ หรื อไม่ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา
กกกกกกกกก10. ให้สถานศึกษาควบคุมเรื่ องการจ่ายเงินหรื อพัสดุของอื่น ๆ ให้เป็ นการประหยัด
และเป็ นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความมัน่ คงและปลอดภัยของชาติ
กกกกกกกกก11. ในกรณี ที่หวั หน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมใด ๆ ไม่เหมาะสมมี
การกระทาหรื ออาจนามาซึ่ งภยันตรายต่อความมัน่ คงของชาติ ให้หวั หน้าสถานศึกษาสัง่ ยกเลิก
กิจกรรมนั้น ๆ เสี ย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, หน้า 34)
กกกกกกกกก แนวการฝึ กอบรมลูกเสื อ ใช้ หลักสาคัญดังต่ อไปนี้ (ชัยนิตย์ พรรณาวร, ม.ป.ป. , หน้า
21)
กกกกกกกกก1. เครื่ องแบบลูกเสื อ ถือว่าเป็ นเครื่ องแบบที่มีเกียรติ เป็ นเครื่ องหมายแห่งความดี
ดังนั้น ลูกเสื อจึงต้องพิถีพิถนั ในการแต่งเครื่ องแบบลูกเสื อให้ถูกต้อง และสะอาดเรี ยบร้อยเสมอ
กับทั้งจะต้องประพฤติปฏิบตั ิตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็ นลูกเสื อ เพื่อเป็ นการรักษาชื่อเสี ยงของตน
และของคณะลูกเสื อแห่งชาติ และถือว่าเครื่ องแบบลูกเสื อเป็ นเครื่ องหมายแห่งการเสี ยสละใน
การบาเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น
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กกกกกกกกก2. คาปฏิญาณ และกฎของลูกเสื อ ลูกเสื อต้องเข้าใจและปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณและ
กฎของลูกเสื อเสมอ โดยเฉพาะในเรื่ อง “ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ความ
เป็ นพี่นอ้ งกับลูกเสื ออื่นทัว่ โลก และการกระทาความดีต่าง ๆ ผูท้ ี่จะเป็ นพลเมืองนั้นจะต้องเป็ น
ผูก้ ระทาความดี มิใช่เป็ นคนดีโดยอยูเ่ ฉย ๆ โดยไม่ทาอะไร
กกกกกกกกก3. การบาเพ็ญประโยชน์ ต่อผู้อื่น เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องที่ทาให้กิจการลูกเสื อมีชื่อเสี ยง และ
เป็ นที่รู้จกั ของบุคคลทัว่ ไป รากฐานของคติพจน์ของลูกเสื อทั้ง 4 ประเภท ที่เกี่ยวข้องกับอุดมคติของ
ลูกเสื อในการบาเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น นอกจากนี้ ในคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อก็ได้ระบุถึง
การบาเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นโดยถือว่าสาคัญมาก แหล่งหรื อโอกาสที่ลูกเสื อจะบาเพ็ญประโยชน์
นั้นควรริ เริ่ มจากสิ่ งที่ใกล้ตวั ก่อนแล้วขยายให้กว้างออกไปตามลาดับ และความสามารถของเด็ก
ได้แก่ การเริ่ มจากบ้านเรื อน โรงเรี ยน และสาธารณะ เป็ นต้น
กกกกกกกกก4. การฝึ กอบรมทีต่ ่ อเนื่องกัน และก้ าวหน้ าสู งขึน้ การฝึ กอบรมลูกเสื อ ถ้าจะให้
ประสบความสาเร็ จอย่างเต็มที่จะต้องให้ลูกเสื อมีความก้าวหน้าอยูเ่ สมอ และให้ผา่ นขั้นตอนต่าง ๆ
ตามลาดับ คือ ลูกเสื อสารอง ลูกเสื อสามัญ ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ และลูกเสื อวิสามัญ สิ่ งจาเป็ น
ประการแรกในการฝึ กอบรมลูกเสื อ คือ ผูส้ อนจะต้องมองการฝึ กอบรมในแง่ของเด็กแล้วสอน
วิชาต่าง ๆ ที่เด็กอยากจะรู ้ และให้เด็กสอนกันเอง เรี ยนด้วยตนเอง ลอร์ดบาเดน เพาเวลล์ (Lord
Baden Powell) ได้เสนอแนะการฝึ กอบรมลูกเสื อ 5 ขั้น ดังนี้ (ชัยนิตย์ พรรณาวร, ม.ป.ป. , หน้า 23)
ขั้นที่ 1 การเตรี ยม มีแผนกาหนดงานและอุปกรณ์พร้อม
ขั้นที่ 2 การสาธิต แสดงให้เห็นการกระทา และผลที่ได้รับ
ขั้นที่ 3 การอธิบาย บรรยายให้ทราบว่าต้องทาอย่างไรโดยละเอียด
ขั้นที่ 4 การลอกแบบ ลูกเสื อลงมือทาด้วยตนเอง
ขั้นที่ 5 การซักถาม ผูส้ อนถามเด็ก หรื อให้เด็กถาม
จะเห็นได้วา่ การฝึ กอบรมลูกเสื อสอดคล้องกับแนวการสอนแผนใหม่ โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยการกระทา และมีการเสริ มแรงให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ
กกกกกกกกก5. ระบบหมู่ ฝึ กความรับผิดชอบ การเป็ นผูน้ าผูต้ ามการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย การฝึ กอบรมลูกเสื อ มีการแบ่งลูกเสื อออกเป็ นกอง แต่ละกองแบ่งออกเป็ นหมู่ โดย
หมู่ลูกเสื อเป็ นหน่วยสาคัญในการดาเนินงานของลูกเสื อ ไม่วา่ สาหรับการทางาน หรื อการเล่น และ
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องวินยั หรื อหน้าที่การแต่งตั้งนายหมู่และรองนายหมู่ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การบังคับบัญชาลูกเสื อ เป็ นเรื่ องของนายหมู่ที่จะต้องควบคุมและพัฒนาคุณลักษณะของลูกหมู่
ของตนแต่ละคน โดยมีนายหมู่เป็ นผูช้ ่วยการแบ่งลูกเสื อออกเป็ นหมู่ ๆ ก็เพื่อสะดวกและเพื่อให้
นายหมู่ลูกเสื อได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินงานตามระบบหมู่ นายหมู่มีหน้าที่วางแผนปฏิบตั ิ
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กิจกรรมของหมู่ ทั้งการไปอยูค่ ่ายพักแรม โดยมีรองนายหมู่เป็ นผูช้ ่วย และผูก้ ากับลูกเสื อเป็ นผูใ้ ห้
คาแนะนา นอกจากนั้น นายหมู่และผูก้ ากับยังมาประชุมพร้อมกันเป็ นครั้งคราวที่ประชุมนายหมู่
ที่ประชุมจะต้องรับผิดชอบในการรักษาเกียรติของกองลูกเสื อของตนกับจะต้องพิจารณาแผนปฏิบตั ิ
งานและกิจกรรมต่าง ๆ
กกกกกกกกก6. ระบบเครื่ องหมายวิชาพิเศษ ลูกเสื อทุกคนจะได้รับการฝึ กอบรมตามวิธีการของ
ลูกเสื อ และเมื่อผ่านการทดสอบตามที่กาหนดไว้จะได้รับเครื่ องหมายซึ่ งนามาติดเครื่ องแบบ เป็ น
การเชิดชู เกียรติ และแสดงสมรรถภาพของตนส่ วนหนึ่ง เครื่ องหมายวิชาพิเศษมีมากมาย เช่น วิชา
ผจญภัย หัวหน้าคนครัว การจัดการค่ายพักแรม การเดินทางไกล ดาราศาสตร์ บุกเบิก สะกด
รอย ฯลฯ
กกกกกกกกก7. กิจกรรมกลางแจ้ ง ในการฝึ กอบรมลูกเสื อทุกประเภท ถือว่ากิจกรรมกลางแจ้ง
เป็ นเรื่ องสาคัญ และควรได้รับการส่ งเสริ มให้มากเท่าที่สามารถจะทาได้ ทั้งนี้เป็ นการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพของลูกเสื อด้วย ในการฝึ กอบรมลูกเสื อ บางครั้งจะต้องกระทาภายในอาคาร แต่กิจกรรม
เช่นเดียวกัน ถ้าได้กระทากลางแจ้ง เช่น ในสนาม ทุ่งนา ในป่ า หรื อสวนสาธารณะก็จะเป็ นการดี
การเดินทางไกล และอยูค่ ่ายพักแรม เป็ นหัวใจของการฝึ กอบรมลูกเสื อ เพราะมี วัตถุประสงค์เพื่อ
ฝึ กให้ลูกเสื อมีความอดทน อยูใ่ นระเบียบวินยั รู ้จกั ช่วยตัวเอง รู ้จกั อยูแ่ ละทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ตลอดจนมีโอกาสได้เรี ยนรู ้ และเข้าใจวิชาลูกเสื ออย่างแจ่มแจ้งด้วยการปฏิบตั ิจริ ง นอกจากนี้
กิจกรรมที่ทา้ ทายลูกเสื อ เช่น การผจญภัย การบุกเบิก การเดินทางสารวจ ฯลฯ ก็นบั เป็ นกิจกรรม
ที่ลูกเสื อทุกคนควรเข้าร่ วมตามโอกาส
กกกกกกกกก8. การเล่น (เกมต่ าง ๆ ) เกมหรื อการเล่นของลูกเสื อ เป็ นกิจกรรมที่สาคัญในการฝึ ก
อบรมลูกเสื อทั้งทางจิตใจและในการบริ หารร่ างกาย เกมช่วยพัฒนาเด็กในเรื่ องนิสัยใจคอ อารมณ์
น้ าใจนักกีฬา การรักหมู่คณะ ความอดทน ระเบียบวินยั และความไม่เห็นแก่ตวั ทุกครั้งที่มี
การฝึ กอบรมลูกเสื อ หรื อที่เรี ยกว่าการเปิ ดประชุมกองจะต้องมีการจัดให้เด็กได้เล่นเกมเพื่อเป็ น
การบริ หารร่ างกายและเป็ นการอบรมเด็กในด้านจิตใจไปด้วย
กกกกกกกกก9. การร้ องเพลงและการชุ มนุมรอบกองไฟ วิธีการฝึ กอบรมลูกเสื อที่สาคัญอีกอย่าง
หนึ่ง คือ การร้องเพลง และการชุมนุมรอบกองไฟ การร้องเพลงนอกจากจะช่วยผ่อนคลายอารมณ์
ให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนานรื่ นเริ งบันเทิงใจแล้ว ยังเป็ นสื่ อในการปลุกใจ ให้เกิดความรักชาติบา้ นเมือง
อีกด้วย ทุกครั้งที่มีการชุมนุ มรอบกองไฟ จะต้องมีการร้องเพลงรอบ ๆ วงในการชุมนุมรอบกองไฟ
และการร้องเพลงสลับ การแสดงต่าง ๆ และที่สาคัญหากมีการให้เด็ก ๆ ร้องเพลงประจาหมู่ ซึ่ง
แต่ละหมู่แต่งขึ้นเองแล้ว ย่อมเป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ
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กกกกกกกกกวิธีการฝึ กอบรมที่ลอร์ด บาเดน เพาเวลล์ (Lord Baden Powel) หรื อ บี.พี. เป็ น
ผูก้ าหนดแบบอย่างไว้น้ นั ถือเอาความต้องการของเด็กที่เป็ นไปตามธรรมชาติเป็ นหลัก
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อต้องมีความรับผิดชอบต่อการคัดเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับ
จุดประสงค์ของการฝึ กอบรมลูกเสื อ ทั้งนี้โดยเด็กได้มีส่วนรับรู ้ และให้ความเห็นชอบด้วย บี.พี. จึง
ได้ช้ ีแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสื อโดยได้เขียนหนังสื อ Scouting For Boy เพื่อเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้เด็กปฏิบตั ิกิจกรรมที่ทา้ ยทายมากยิง่ ขึ้น โดยใช้เสน่ห์ 3 ประการ คือ
กกกกกกกกกกก9.1 กิจกรรมกลางแจ้ง การลูกเสื อเป็ นที่ดึงดูดใจนักผจญภัย นักบุกเบิก นักสารวจ
อันลักษณะดังกล่าวเป็ นลักษณะนิสัยของมนุษย์ทุกคน และเป็ นสิ่ งที่มองเห็นได้ชดั เจนในวัยเด็ก
กกกกกกกกกกก9.2 ความสาเร็ จ เด็กที่กาลังเจริ ญเติบโตจะรู ้สึกพอใจกับความก้าวหน้า เพิม่ พูน
ทักษะและความรู ้เชิงปฏิบตั ิสิ่งต่าง ๆ
กกกกกกกกกกก9.3 การรับใช้ผอู ้ ื่น นอกจากการฝึ กอบรมให้เด็กเติบโต เป็ นผูม้ ีนิสัยดีงาม มี
สุ ขภาพดี มีทกั ษะในวิชาลูกเสื อ และงานอดิเรกแล้ว ควรฝึ กฝน และเปิ ดโอกาสให้เด็กลูกเสื อได้
รับใช้ผอู ้ ื่นด้วยการบาเพ็ญประโยชน์เป็ นประจาทุกวัน และการปฏิบตั ิตนตามลาพังหรื อเป็ นกลุ่ม
กกกกกกกกกแนวปฏิบัติในการนาวิธีการทางลูกเสื อมาใช้ พฒ
ั นาโรงเรียน
กกกกกกกกก1. จัดระบบการบริ หารงานลูกเสื อให้เป็ นไปตามข้อบังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติ
ว่าด้วยการปกครอง หลักสู ตรและวิชาพิเศษลูกเสื อ ฉบับ พ.ศ. 2500 และ ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2528
ในเรื่ องต่อไปนี้
กกกหหกกก 1.1 การแต่งตั้งผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ มีการจัดทาทะเบียนผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ
ให้เป็ นไปปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
กกกหหกกก 1.2 การขออนุ ญาตตั้งกองและกลุ่มลูกเสื อถูกต้อง
กกกหหกกก 1.3 จัดหน่วยลูกเสื อถูกต้อง และมีผบู ้ งั คับบัญชาควบคุมหน่วยลูกเสื อครบถ้วน
และควรให้ควบคุมประจาตลอดไป จนกว่าลูกเสื อจะออกจากกองไป เว้นแต่ผบู ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ
ย้ายสังกัดจึงควรเปลี่ยนหน่วยควบคุม
กกกหหกกก 1.4 ดาเนิ นการฝึ กอบรมลูกเสื อได้รับเครื่ องหมายต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
กกกหหกกก 1.5 จัดทาทะเบียนลูกเสื อให้ถูกต้องครบถ้วน
กกกหหกกก 1.6 จัดทารายงานกิจกรรมลูกเสื อ รายงานการเงิน ให้เป็ นปั จจุบนั
กกกกกกกกก2. จัดทาแผนผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อในเรื่ องต่อไปนี้
กกกหหกกก 2.1 การฝึ กอบรมตามหลักสู ตรระดับต่าง ๆ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อควรมีวฒ
ุ ิทาง
ลูกเสื ออย่างน้อยขั้นความรู ้ช้ นั สู ง
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กกกหหกกก 2.2 ควรจัดให้มีผบู ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการลูกเสื อโดย
ส่ งเสริ มให้เข้ารับการฝึ กอบรมขั้น A.L.T.C. , L.T.C. หรื อหลักสู ตรเฉพาะต่าง ๆ เพื่อเป็ นที่ปรึ กษา
แก่ผบู ้ งั คับบัญชาลูกเสื ออื่น ในกรณี ที่มีปัญหาในทางปฏิบตั ิ
กกกหหกกก 2.3 จัดการฝึ กอบรมนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสื อ เพื่อให้มีศกั ยภาพในการเป็ น
ผูน้ าของหมู่มากขึ้น
กกกกกกกกก3. จัดให้มีห้องต่าง ๆ ต่อไปนี้
กกกหหกกก 3.1 ห้องประชุมคณะกรรมการดาเนินงานของกอง โดยจัดห้องให้มีบรรยากาศ
ของลูกเสื อให้มากที่สุด
กกกหหกกก 3.2 ห้องเก็บอุปกรณ์การฝึ กอบรม โดยมอบหมายให้มีผบู ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ
รับผิดชอบ และจัดระบบการใช้อุปกรณ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นแบบอย่างแก่ลูกเสื อได้
กกกหหกกก 3.3 ห้องเกียรติยศของลูกเสื อ เพื่อใช้เป็ นที่แสดงผลงานดีเด่นของลูกเสื อและ
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ อาจจัดรวมไว้ในห้องประชุมคณะกรรมการดาเนินงานของกองก็ได้
ห้องต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ควรเน้นเรื่ องความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และ
ความสวยงาม ตามแบบอย่างลูกเสื อ
กกกกกกกกก4. จัดทาแผนการจัดหาอุปกรณ์การฝึ กอบรมที่จาเป็ น เช่น เชือก อุปกรณ์ฝึก
อุปกรณ์การเดินทางไกล อุปกรณ์การปฐมพยาบาล อุปกรณ์การอยูค่ ่ายพักแรม ฯลฯ ให้มีจานวน
เพียงพอแก่การฝึ กอบรมโดยเร็ ว
กกกกกกกกก5. จัดทารายการกิจกรรม โครงการ ที่สอดคล้องกับทิศทาง จุดเน้น สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประจาปี ให้การจัดทารายการกิจกรรมและโครงการดังกล่าวนอกจากมีรายละเอียด
อื่นแล้ว ให้กาหนดวิธีการ ที่จะนาวิธีการของลูกเสื อเข้าไปใช้กบั กิจกรรมนั้นไว้ดว้ ย
กกกกกกกกก6. ส่ งเสริ มให้ลูกเสื อและผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อเข้าร่ วมกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งจัด
ให้มีการประกาศเกียรติคุณของลูกเสื อ ที่ประกอบคุณงามความดีเป็ นประจาทุกปี และส่ งเสริ มให้
ลูกเสื อ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อมีโอกาสได้รับเข็มลูกเสื อบาเพ็ญประโยชน์ เหรี ยญลูกเสื อสดุดี หรื อ
เหรี ยญลูกเสื อสรรเสริ ญ แล้วแต่กรณี
กกกกกกกกกึ7. อาจจัดให้มีการประกวดผลงานของแต่ละกลุ่ม หรื อกองลูกเสื อได้
กกกกกกกกกแนวการจัดกิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี ในสถานศึกษา
กกกกกกกกกึการจัดกิจกรรมลูกเสื อในสถานศึกษา ควรจัดให้มีการเปิ ดประชุมกองทุกครั้งก่อนที่
จะมีการปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อเป็ นการฝึ กความมีระเบียบวินยั ในตนเอง โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนดังนี้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 , หน้า 74)
กกกกกกกกกึ1. พิธีเปิ ด (เชิ ญธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
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กกกกกกกกกึ2. เกมหรื อเพลง ทาให้เกิดความสนุกสนาน เป็ นการอบอุ่นร่ างกายก่อนการปฏิบตั ิ
กิจกรรม ผูก้ ากับลูกเสื ออาจใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อทั้งสองอย่าง ซึ่ งบางครั้งไม่จาเป็ นจะต้อง
สอดคล้องหรื อสัมพันธ์กบั เนื้ อหาเสมอไป
กกกกกกกกกึ3. การปฏิบัติกิจกรรม เน้นการปฏิบตั ิเป็ นฐานโดยใช้ระบบหมู่เพื่อสะดวกต่อ
การเรี ยนการสอน ตลอดจนการควบคุมดูแล ตรวจสอบและให้คาแนะนา แก้ไข
กกกกกกกกก4. การเล่าเรื่ องสั้ นทีเ่ ป็ นประโยชน์ ควรเน้นเรื่ องง่าย ๆ และสรุ ปให้ลูกเสื อเข้าใจว่ามี
ประโยชน์อย่างไร ส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องของคุณธรรมต่าง ๆ เช่น ความสามัคคี ความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต ความเสี ยสละ ความกล้าหาญอดทน ฯลฯ
กกกกกกกกก5. พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก)
กกกกกกกกกสรุ ปได้วา่ วิธีการฝึ กอบรมลูกเสื อในโรงเรี ยน เป็ นการจัดกิจกรรมตามระเบียบ
ข้อบังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสู ตร และวิชาพิเศษ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้น
การพัฒนาลูกเสื อทุกด้าน โดยใช้ระบบหมู่ เพื่อให้ลูกเสื อมารวมกลุ่มกันให้คนหนึ่งเป็ นหัวหน้า
ให้อยูก่ นั เองตามธรรมชาติ เน้นให้ลูกเสื อมีระเบียบวินยั รู ้จกั การปฏิบตั ิในสิ่ งที่ดีงาม รู ้จกั
รับผิดชอบต่อสุ ขภาพของตนเอง รู ้จกั การอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข รู ้จกั บริ หารร่ างกายในยามว่าง
ซึ่งทาให้เด็กมีสุขภาพดี สอดคล้องกับ บี.พี.ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้กาเนิดลูกเสื อโลก มีความเห็นว่าลูกเสื อ
ทุกคน ชอบอยูค่ ่ายพักแรม กิจกรรมกลางแจ้ง และการสนุกสนาน ฉะนั้น กิจกรรมลูกเสื อก็คือ
การเล่น (Scouting is game ) และสิ่ งที่ลูกเสื อต้องการ 5 ประการ คือ
กกกกกกกกก1. การผจญภัย (Adventure) ได้แก่ การเรี ยนรู ้เรื่ องใหม่ ๆ ที่ตื่นเต้นและไม่คาดหมาย
มาก่อน
กกกกกกกกก2. ได้เพื่อน (Friendship) ได้แก่ การที่เด็กมีเพื่อน
กกกกกกกกก3. เถื่อนธาร ( The outdoor world ) ได้แก่ โลกภายนอก ประกอบด้วย ป่ าเขา ลาธาร
ทุ่งนา
กกกกกกกกก4. การสนุก (Good Fun) ได้แก่ความสนุกสนานในการประกอบกิจกรรม
กกกกกกกกก5. สุ ขสม ( A Feeling of Achievement) ได้แก่ความรู ้สึกภูมิใจในการที่ตนได้ทางาน
อย่างใดอย่างหนึ่งจนประสบความสาเร็ จ
กกกกกกก
สาหรับวิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ มิได้กาหนดไว้ในหลักสู ตรกระทรวง
ศึกษาธิ การ แต่ให้ใช้ขอ้ บังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติ หมายความว่าวิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
มิได้บงั คับให้ลูกเสื อเรี ยนแต่ส่งเสริ มให้เรี ยนโดยเสรี ทั้งนี้ ตามระเบียบข้อบังคับคณะลูกเสื อ
แห่งชาติวา่ ด้วยการปกครอง หลักสู ตร และวิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2528 เพื่อมุ่งหวังให้เป็ นประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อลูกเสื อเอง การเรี ยนวิชาพิเศษลูกเสื อ
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สามัญรุ่ นใหญ่จึงอาจจัดให้เรี ยนควบคู่ไปกับการเข้าร่ วมกิจกรรมตามหลักสู ตร เรี ยนนอกเวลา หรื อ
เรี ยนในเวลาในภาคเรี ยนที่ 2 โดยไม่มีเงื่อนไขบังคับใด ๆ การได้รับเครื่ องหมายเป็ นไปตามเกณฑ์
ของระเบียบข้อบังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติ ดังนั้น การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของ
สถานศึกษา จึงควรคานึงถึง
กกกกกกกกก 1) วัตถุประสงค์หลักของกิจการลูกเสื อ คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ ควร
วิเคราะห์ออกมาเป็ นพฤติกรรม นามาเป็ นรายละเอียดในการสอน การจัดกิจกรรม
กกกกกกกกก 2) วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร กาหนดออกมาเป็ นพฤติกรรม หัวข้อ
รายวิชา กาหนดออกมาเป็ นรายละเอียดและกิจกรรมการเรี ยนการสอน
กกกกกกกกก 3) วัตถุประสงค์สาคัญที่กาหนดเป็ นเกณฑ์ให้นกั เรี ยนผ่านหรื อไม่ผา่ น กกกกกก
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อควรช่วยกันพิจารณากาหนดจาก
กกกกกกกกกกก
3.1 วัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
กกกกกกกกกกก
3.2 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรม กอง โรงเรี ยน
กกกกกกกกกกก
3.3 ความต้องการของสังคมและสภาพแวดล้อม
กกกกกกกกก 4) ช่วยกันวิเคราะห์หลักสู ตรกาหนดรายละเอียดของเนื้อหาที่เห็นว่าเป็ น
ประโยชน์ต่อลูกเสื ออย่างแท้จริ งพร้อมสอดแทรกจุดมุ่งเน้นตามข้อ 3
กกกกกกกก 5) ส่ งเสริ มให้ลูกเสื อมีกิจกรรมเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่ อง
กกกกกกกสการวัดประเมินผลกิจกรรมลูกเสื อ-เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่ ควรจัดให้ลูกเสื อ-เนตรนารี
สามัญรุ่ นใหญ่สอบได้ผา่ นตามหลักสู ตรกิจกรรมบังคับ ในภาคเรี ยนที่ 1 ตามระเบียบการวัดผล
ประเมินผลของโรงเรี ยน โดยวัดผลประเมินผลตลอดภาคเรี ยน และจัดให้สอบได้ผา่ นตามหลักสู ตร
วิชาพิเศษลูกเสื อ ในภาคเรี ยนที่ 2 ตามระเบียบข้อบังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติวา่ ด้วยการปกครอง
หลักสู ตร และวิชาพิเศษลูกเสื อ โดยวัดผลประเมินผลเป็ นรายวิชา ทั้งนี้ ทางโรงเรี ยนต้อง
ดาเนินการขออนุ ญาต และส่ งผลคะแนนการสอบเพื่อขออนุมตั ิผลสอบไปที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติลูกเสื อ พ.ศ. 2551 เพื่อความถูกต้องและประดับเครื่ องหมายให้กบั
ลูกเสื อ – เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่เป็ นลาดับต่อไป
ddddddd4.2 เกณฑ์ การประเมินคุณภาพงานลูกเสื อภายในสถานศึกษา
Dddddddเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสื อภายในสถานศึกษา พัฒนาขึ้นโดยสานักการลูกเสื อ
ยุวกาชาด และกิจการนักเรี ยน (2550, หน้า 3) เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือประเมินคุณภาพงานลูกเสื อ
ภายในสถานศึกษา วิธีการและเครื่ องมือที่ใช้อาจจะเป็ น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบ
สังเกต แบบทดสอบ การจัดนิทรรศการและสาธิต รายงาน เอกสารหลักฐาน การประเมินการ
ปฏิบตั ิจริ งทั้งกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้น และชิ้นงาน หรื อผลงาน ซึ่ งเป็ น
ความพยายามที่จะ
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ก่อให้เกิดการจัดมวลกิจกรรมลูกเสื อให้กบั เยาวชนของชาติ และกิจการลูกเสื อโดยรวมอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
กกกกกกก4.2.1 ด้ านลูกเสื อ
กกกกกกกกกึตัวบ่ งชี้ที่ 1 ความมีระเบียบวินยั ความสนใจ ความสนุก ความภูมิใจ ความตระหนัก
ในคุณค่า และความสุ ขในการเป็ นลูกเสื อเรี ยนรู ้ / มีทกั ษะด้านสัญลักษณ์ลูกเสื อ
กกกกกกกกกึเกณฑ์ การพิจารณา
กกกกกกกก1.1 ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบของกองลูกเสื อ / โรงเรี ยน / สังคม / กระทาความดี
ประจาวัน (Good Turn)
กกกกกกกก1.2 เข้าร่ วมกิจกรรมลูกเสื อด้วยความสนใจ ความสนุก มีความภูมิใจ และมีความสุ ข
ในการเป็ นลูกเสื อ
กกกกกกกก1.3 สามารถปฏิบตั ิโดยยึดหลักคุณธรรม จริ ยธรรมตามคาปฏิญาณ กฎของลูกเสื อ
และหลักธรรมคาสอนของศาสนากกก
กกกกกกกกกึตัวบ่ งชี้ที่ 2 การปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
กกกกกกกกกึเกณฑ์ การพิจารณา
กกกกกกกก2.1 ประพฤติปฏิบตั ิโดยยึดหลักคุณธรรม จริ ยธรรมตามคาปฏิญาณ กฎของลูกเสื อ
และหลักธรรมคาสอนของศาสนา
กกกกกกกก2.2 กระทากิจกรรมช่วยเหลืองานสถานศึกษา งานบ้าน และเคารพเชื่อฟั งพ่อแม่ ครู
อาจารย์
กกกกกกกก2.3 กระทากิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ระหว่างคนในชาติและ
ความเป็ นพี่นอ้ งกันของลูกเสื อ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
กกกกกกกกกึตัวบ่ งชี้ที่ 3 การช่วยเหลือผูอ้ ื่น ชุมชน ชาติบา้ นเมืองและสังคมโลก
กกกกกกกกกึเกณฑ์ การพิจารณา
กกกกกกกก3.1 ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อนพี่นอ้ งลูกเสื อทั้งในและนอกสถานศึกษา
กกกกกกกก3.2 ช่วยเหลือและให้บริ การครู อาจารย์ บุพการี และบุคคลทุพพลภาพ หรื อผูส้ ู งอายุ
ที่ขาดการดูแล
กกกกกกกก3.3 ช่วยพัฒนาสิ่ งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ แก้ปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ชุมชน รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันชาตอ ศาสนา วัฒนธรรม และสังคมโลก
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กกกกกกก 4.2.2 ด้ านผู้บริหาร
กกกกกกกกกึตัวบ่ งชี้ที่ 1 การพัฒนาตนเองทางด้านลูกเสื อ
กกกกกกกกกึเกณฑ์ การพิจารณา
กกกกกกกกกึ1.1 มีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ในกิจการลูกเสื อ
กกกกกกกกกึ1.2 เข้ารับการฝึ กอบรมเพื่อให้มีคุณวุฒิและเพิ่มทักษะทางลูกเสื อ
กกกกกกกกกึ1.3 เข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อการพัฒนากิจการลูกเสื อ
กกกกกกกกกึตัวบ่ งชี้ที่ 2 การบริ หาร ส่ งเสริ ม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
กกกกกกกกกึเกณฑ์ การพิจารณา
กกกกกกกกกึ2.1 กาหนดให้มีวสิ ัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนพัฒนา และระบบ
บริ หารจัดการกิจการลูกเสื อ
กกกกกกกกกึ2.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุน บุคลากรลูกเสื อและนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัด
กิจกรรมลูกเสื อ
กกกกกกกกกึ2.3 ส่ งเสริ มการจัดมวลกิจกรรมลูกเสื อ และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมลูกเสื อ
กกกกกกกกกึตัวบ่ งชี้ที่ 3 การสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน การช่วยเหลือผูอ้ ื่น ชุมชน ชาติ
บ้านเมืองและสังคมโลก
กกกกกกกกกึเกณฑ์ การพิจารณา
กกกกกกกกกึ3.1 มีส่วนร่ วมในการให้บริ การชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติ พัฒนาสิ่ งแวดล้อม และ
ส่ งเสริ มให้มีการช่วยเหลือและให้บริ การบุพการี และทุพพลภาพ หรื อผูส้ ู งอายุที่ขาดการดูแล
กกกกกกกกกึ3.2 ส่ งเสริ มให้มีการนาทรัพยากรของชุมชนมาพัฒนากิจการลูกเสื อของสถานศึกษา
กกกกกกกกกึ3.3 มีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจและสั’คม และกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ วัฒนธรรม และสังคมโลก
กกกกกกก 4.2.3 ด้ านผู้กากับลูกเสื อ
กกกกกกกกกึตัวบ่ งชี้ที่ 1 การพัฒนาตนเองทางด้านลูกเสื อ
กกกกกกกกกึเกณฑ์ การพิจารณา
กกกกกกกกกึ1.1 มีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ในกิจการลูกเสื อ
กกกกกกกกกึ1.2 เข้ารับการฝึ กอบรมเพื่อให้มีคุณวุฒิและเพิ่มทักษะทางลูกเสื อ พัฒนาตนเองให้
เจริ ญก้าวหน้าทางวิทยฐานะในวิชาชีพทางลูกเสื อ
กกกกกกกกกึ1.3 เข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อการพัฒนากิจการลูกเสื อ
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กกกกกกกกกึตัวบ่ งชี้ที่ 2 การวางแผนและการจัดกิจกรรม
กกกกกกกกกึเกณฑ์ การพิจารณา
กกกกกกกกกึ2.1 วางแผนการจัดมวลกิจกรรมลูกเสื อ และฝึ กอบรมลูกเสื อตามวัตถุประสงค์
หลักการ วิธีการ และหลักสู ตร
กกกกกกกกกึ2.2 ช่วยเหลือ หรื อเข้าร่ วมการจัดกิจกรรมลูกเสื อภายนอกสถานศึกษา และนา
ทรัพยากรในชุมชนเข้ามาพัฒนาการจัดมวลกิจกรรมลูกเสื อ
กกกกกกกกกึ2.3 ศึกษา ค้นคว้า วิจยั และประเมินผลเพื่อให้เกิดการพัฒนารู ปแบบ วิธีการ และ
มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดมวลกิจกรรมลูกเสื อ
กกกกกกกกกึตัวบ่ งชี้ที่ 3 การบริ หารงานในกองลูกเสื อ
กกกกกกกกกึเกณฑ์ การพิจารณา
กกกกกกกกกึ3.1 ดาเนินการในงานธุ รการ เอกสาร ระเบียน การเงิน บัญชี และการเก็บเงินค่า
บารุ งลูกเสื อตามระเบียบ
กกกกกกกกกึ3.2 ดาเนินการจัดตั้งและพัฒนา หมู่ กอง กลุ่ม ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ รวมทั้งจัดทา
รายงานและประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสื อ
กกกกกกกกกึ3.3 บริ หารจัดการอาคาร สถานที่ วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้
เกี่ยวกับกิจการลูกเสื อ
กกกกกกก 4.2.4 ด้ านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสื อ
กกกกกกกกกึตัวบ่ งชี้ที่ 1 กิจกรรมสัญลักษณ์ลูกเสื อ
กกกกกกกกกึเกณฑ์ การพิจารณา
กกกกกกกกกึ1.1 มีการฝึ กอบรมให้ความรู ้ และทักษะในด้านระเบียบวินยั การประกอบพิธีทาง
ลูกเสื อ และเนื้อหาสาระตามหลักสู ตร
กกกกกกกกกึ1.2 มีการจัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยูค่ ่ายพักแรม วัตถุประสงค์ และวิธีการทาง
ลูกเสื อ ฝึ กอบรมทักษะลูกเสื อตามประเภท ให้สามารถนาไปใช้ช่วยตนเองและผูอ้ ื่น
กกกกกกกกกึ1.3 มีการฝึ กอบรม และทดสอบเพื่อรับเครื่ องหมายตามหลักสู ตรและวิชาพิเศษ
กกกกกกกกกึตัวบ่ งชี้ที่ 2 กิจกรรมตามคาปฏิญาณและกฎ
กกกกกกกกกึเกณฑ์ การพิจารณา
กกกกกกกกกึ2.1 มีการฝึ กอบรมและจัดกิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม ตามคาปฏิญาณ
กฎของลูกเสื อ และหลักธรรมคาสอนของศาสนา
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กกกกกกกกกึ2.2 มีการจัดกิจกรรมฝึ กอบรมให้ช่วยเหลือครอบครัว สถานศึกษา ครู อาจารย์
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ และร่ วมกระทากิจกรรมเกี่ยวกับงานของชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และ
สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ เป็ นพี่นอ้ งกับลูกเสื ออื่นทัว่ โลก
กกกกกกกกกึ2.3 มีการฝึ กอบรมให้มีความรู ้ ความสามารถในการบาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อน
ผูอ้ ื่น บุคคลที่ทุพพลภาพ ผูส้ ู งอายุที่ขาดการดูแล กระทากิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างความรัก
ความสามัคคี ความสมานฉันท์ ระหว่างคนในชาติ และความเป็ นพี่นอ้ งกับลูกเสื ออื่นทัว่ โลก
กกกกกกกกกึตัวบ่ งชี้ที่ 3 กิจกรรมโครงการเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนา
กกกกกกกกกึเกณฑ์ การพิจารณา
กกกกกกกกกึ3.1 มีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ปัญหา ส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและใจ และเพื่อ
การช่วยเหลือแก้ปัญหาอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั
กกกกกกกกกึ3.2 มีการจัดกิจกรรมโครงการให้บริ การชุมชนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนา
กกกกกกกกกึ3.3 มีการจัดกิจกรรมโครงการที่มีส่วนร่ วมในงานของชาติ สถาบันพระมหากษัตริ ย ์
และเสริ มสร้างความมัน่ คงของชาติ รวมทั้งการฝึ กอบรมวิชาพิเศษเพื่อส่ งเสริ มการศึกษาต่อใน
สถาบันทหารและตารวจ
กกกกกกกกเกณฑ์ การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่ งชี้กจัดให้มีการประเมินใน 2 ลักษณะ คือ
กกกกกกกก1. การประเมินเชิ งปริมาณและคุณภาพ
กกกกกกกกกก1.1 การประเมินเชิงปริมาณ
แสดงลักษณะปริ มาณของการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชี้ร้อยละ 90 ขึ้นไป (ดีมาก)
แสดงลักษณะปริ มาณของการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชี้ร้อยละ 75 – 89 (ดี)
แสดงลักษณะปริ มาณของการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชี้ร้อยละ 50 – 74 (พอใช้)
แสดงลักษณะปริ มาณของการปฏิบตั ิตามตัวบ่งชี้ต่ากว่าร้อยละ 50 (ปรับปรุ ง)
กกกกกกกกกก1.2 การประเมินเชิ งคุณภาพ
1) ความถูกต้องสมบูรณ์ เป็ นแบบอย่างที่ดี
2) การมองเห็นคุณค่า
3) การปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องยัง่ ยืน
4) การมีประสิ ทธิภาพ
5) ความสัมฤทธิผล
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กกกกกกกก2. การประเมินความก้าวหน้ า
กกกกกกกกเป็ นการประเมินให้เห็นระดับการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ จากตนเอง
และกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กาหนด ในช่วงเวลาหนึ่ง การประเมินความก้าวหน้า มีแนวทาง
ดาเนินการ ดังนี้
กกกกกกกกกก2.1 จัดให้มีการประเมินความก้าวหน้าอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
กกกกกกกกกก2.2 จัดให้มีการประเมินทั้งตนเอง กลุ่ม และกิจกรรม ตามเกณฑ์ที่กาหนด
กกกกกกกกกก2.3 จัดให้มีการประเมินเปรี ยบเทียบความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพ
กกกกกกกกกก2.4 จัดให้มีการประเมินสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
กกกกกกกกกก2.5 จัดให้มีการประเมินความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น
Dddddddจากการศึกษาสรุ ปได้วา่ เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสื อภายในสถานศึกษา เป็ น
แนวทางการประเมินการจัดมวลกิจกรรมลูกเสื อให้กบั เยาวชนองค์ประกอบ 4 ด้าน 12 ตัวบ่งชี้
ใน 2 ลักษณะ คือ การประเมินเชิงปริ มาณและคุณภาพ และการประเมินความก้าวหน้า

5. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
5.1 งานวิจัยเกีย่ วกับกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
สนิท ณ ระนอง (2549 , บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
วิชาลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดระนอง การวิจยั ในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดระนอง ซึ่งผูว้ จิ ยั ศึกษา 5 ด้าน คือ ด้านครู ผสู ้ อน ด้านหลักสู ตรและ
เนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านอุปกรณ์และสื่ อการเรี ยน และด้านการประเมินผล และ
เปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรี ยน การสอนวิชาลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
โดยจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน และคุณวุฒิ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ประกอบด้วย ครู ผสู ้ อนวิชา
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ จานวน 241 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม เกี่ยวกับปั ญหา
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน วิชาลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชนิดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
และปลายเปิ ด วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมุติฐาน โดยการทดสอบค่าที (t-test) ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS/FWผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับปัญหาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของจังหวัดระนอง ด้านครู ผสู ้ อน หลักสู ตรและเนื้ อหา กิจกรรมการเรี ยนการสอน อุปกรณ์
และสื่ อการเรี ยน และการประเมินผล อยูใ่ นระดับปานกลาง 2. เปรี ยบเทียบปั ญหาการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน วิชาลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดระนอง จาแนกตาม
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ขนาดโรงเรี ยน พบว่า โรงเรี ยนที่มีขนาดต่างกัน มีปัญหาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนไม่ต่างกัน
และจาแนกตามคุณวุฒิของครู ผสู ้ อน พบว่า ครู ผสู ้ อนที่มีคุณวุฒิต่างกัน มีปัญหาการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน ไม่แตกต่างกัน
วิจิตร ชิณศรี (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนาการดาเนินงานกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ โรงเรี ยนกุดตุม้ วิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ไม่มีแผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อ ไม่จดั กิจกรรมลูกเสื อตามกระบวนการวิธี
ลูกเสื อ ส่ งผลให้ลูกเสื อมีความเบื่อหน่าย ไม่อยากเข้าเรี ยน หลังจากได้ดาเนินการพัฒนาโดยใช้
กลยุทธ์ในการพัฒนา 4 กลยุทธ์ ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การมอบหมายงาน การสอน
ตามแผน ผลปรากฏว่า ผูร้ ่ วมศึกษาค้นคว้ามีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกเสื อ มีความสามารถ
เขียนแผนกิจกรรมลูกเสื อ มีความสามารถจัดกิจกรรมลูกเสื อตามกระบวนการวิธีลูกเสื ออยูใ่ นขั้นดี
ทาให้ลูกเสื อมีความพึงพอใจ บรรลุตามอุดมการณ์ลูกเสื อและจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร ผล
การพัฒนาการดาเนินงานกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ส่ งผลให้ผบู ้ งั คับบัญชาลูกเสื อมีความรู ้
ความสามารถเขียนกิจกรรมลูกเสื อ มีทกั ษะกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสื อโดยวิธีการของลูกเสื อ
ทาให้ลูกเสื อมีความพึงพอใจ บรรลุอุดมการณ์ลูกเสื อ และจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร ลูกเสื อมี
ระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ทางานเป็ นระบบหมู่ และแต่งเครื่ องแบบลูกเสื อ
อย่างถูกต้อง
คมสัน ขันธนิกร (2549 , หน้า 223) วิจยั เรื่ องสภาพและปัญหาการบริ หารจัดการ
กิจกรรมลูกเสื อของโรงเรี ยนนนทบุรีพิทยาคม พบว่า 1. สภาพการบริ หารจัดการกิจกรรมลูกเสื อ
ของโรงเรี ยนนนทบุรีพิทยาคมทุกด้านมีสภาพการบริ หารจัดการโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก 2. ปัญหา
การบริ หารจัดการกิจกรรมลูกเสื อของโรงเรี ยนนนทบุรีพิทยาคมทุกด้าน มีปัญหาโดยรวมอยูใ่ น
ระดับน้อย เมื่อจาแนกตามประสบการณ์การสอนลูกเสื อและวุฒิทางลูกเสื อ พบว่ามีระดับปั ญหา
การบริ หารจัดการกิจกรรม แตกต่างกัน
จรัญ น่วมมะโน (2550, หน้า 198) วิจยั เรื่ องการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนเมืองกาฬสิ นธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ผล
การศึกษาพบว่า สภาพปั ญหาในการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ มีปัญหาด้านการวางแผน ไม่มีแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมไม่ถูกต้อง ไม่ครบตามกระบวนการ ขาดการนิเทศติดตามผล ผูเ้ รี ยนไม่สนใจที่จะเรี ยน ขาด
ความรับผิดชอบ เมื่อดาเนินการพัฒนา โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมปฏิบตั ิการเพื่อให้ความรู ้ความ
เข้าใจด้านการเขียนแผนการจัดกิจกรรม และการนิเทศติดตามผลเกี่ยวกับการนาแผนการจัดกิจกรรม
ไปใช้ และนิเทศติดตามผล พบว่าครู ผสู ้ อนวิชาลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ มีความรู ้ความเข้าใจสามารถ
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เขียนการจัดกิจกรรม และจัดกิจกรรมตามกระบวนการและวิธีการของลูกเสื อได้ คือ กาหนดเนื้อ
เรื่ องที่จะสอนได้ กาหนดจุดประสงค์ปลายทาง นาทางได้ กาหนดเนื้ อหาย่อยได้จดั กิจกรรมตาม
ขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน คือ พิธีเปิ ดประชุมกอง การเล่นเกมหรื อร้องเพลง การสอนตามเนื้อหา การ
เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ และพิธีปิดประชุมกอง ได้ประเมินผล ปรับปรุ งและพัฒนาการสอน ส่ งผลให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างสนุกสนาน มีความสุ ข และผ่านเกณฑ์การวัดผลประเมินผล แต่ยงั มี
จุดอ่อน คือ การจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง กิจกรรมไม่สอดคล้องกับเนื้อหา และวัตถุประสงค์ ครู ยงั
ขาดทักษะในเรื่ องขั้นตอนของกระบวนการลูกเสื อ เวลาที่ใช้ไม่เป็ นไปตามที่แผนการจัดกิจกรรม
กาหนดเกณฑ์การประเมินผลกิจกรรมยังไม่ครอบคลุม ขาดการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน
ปุณยนุช แสนสิ งห์ (2552 , หน้า 109) ระบุวา่ การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
การศึกษาการบริ หารกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ตามทัศนะของผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อโรงเรี ยน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดมุกดาหารปี การศึกษา 2550 และเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริ หารและผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อที่มีต่อการบริ หารกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ตามทัศนะของ
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร จาแนกตามตาแหน่ง
เพศ วุฒิทางลูกเสื อ ประสบการณ์การทางาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดมุกดาหาร ปี การศึกษา 2550 จานวน 70 คน
ได้มาโดยการสุ่ มแบบเจาะจง และครู ผสู ้ อนวิชาลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เป็ น
ครู ประจาชั้น โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดมุกดาหาร ปี การศึกษา 2550 จานวน
200 คน ได้มาโดยการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย จานวน 132 คน รวมทั้งสิ้ น 202 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมัน่
ทั้งฉบับเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F ผลการวิจยั พบว่า 1. การบริ หารกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ตามทัศนะของผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา
จังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์การ ด้านการบริ หารงานบุคคล
ด้านการประสานงาน ด้านการประเมินผล โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก 2.
ผูบ้ ริ หารและผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ มีความคิดเกี่ยวกับการบริ หารกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ตาม
ทัศนะของผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน 3. ผูบ้ ริ หารและผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อมีตาแหน่งต่างกัน มีความคิดเกี่ยวกับการบริ หาร
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ตามทัศนะของผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ โรงเรี ยนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จังหวัดมุกดาหารโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 4. ผูบ้ ริ หารและผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อที่มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเกี่ยวกับการบริ หารกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ตามทัศนะของผูบ้ งั คับบัญชา
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ลูกเสื อ โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดมุกดาหารโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 5.
ผูบ้ ริ หารและผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อที่มีประสบการณ์ในการทางาน มีความคิดเกี่ยวกับการบริ หาร
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ตามทัศนะของผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ โรงเรี ยนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จังหวัดมุกดาหารโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 6. ผูบ้ ริ หารและผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อที่มีวฒ
ุ ิ
การทางานต่างกัน มีความคิดเกี่ยวกับการบริ หารกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ตามทัศนะของ
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดมุกดาหารโดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน
วัชริ นทร์ ศรี บุรินทร์ (2552) ระบุวา่ การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังกวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั นี้ ประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผสู ้ อน และนักเรี ยนจานวน 817 คน การสุ่ มตัวอย่าง ใช้วธิ ี การสุ่ มอย่างง่าย
เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นเอง มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเที่ยงเท่ากับ 0.99 การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป คานวณหาความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยั ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นว่า โรงเรี ยนมัธยมศึกษาดาเนินการจัดการเรี ยน
การสอนลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ โดยเน้นการจัดองค์กร การวางแผน และการประสานงาน ปั ญหาที่
สาคัญในการจัดการดาเนินการ ได้แก่ ด้านบุคลากร การบริ หาร งบประมาณ สื่ อ และวัสดุอุปกรณ์
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความต้องการให้แก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว เพื่อพัฒนาการดาเนินงานต่อไป
บัญญัติ ยงย่วน, ปนัดดา ธนเศรษฐกร, และวสุ นนั ท์ ชุ่มเชื้อ (2553 , หน้า 119-133) วิจยั
เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษาพหุวฒั นธรรมในโรงเรี ยนประถมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า
1. สถานการณ์ของการจัดการศึกษา พบว่าผูบ้ ริ หารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู และผูป้ กครอง ส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้กบั เด็กต่างเชื้ อชาติ วัฒนธรรม ได้มีโอกาสเข้าเรี ยน โดยให้เหตุผลว่า
เป็ นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ตามหลักมนุษยธรรม รู ปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนในเขตนี้
ยังคงใช้แนวทางการจัดการศึกษาที่นามาจากส่ วนกลาง โดยใช้เนื้อหาความรู ้ที่กาหนดจากส่ วนกลาง
มาใช้สอนนักเรี ยน ครู ส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าไม่จาเป็ นต้องนาเนื้อหาทางด้านเชื้ อชาติ ภาษา ศาสนา
ขนบประเพณี และวิถีชีวติ ของนักเรี ยนต่างเชื้ อชาติ เข้ามาบูรณาการกับเนื้อหาของไทย พบว่า
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร เช่น การเข้าค่ายลูกเสื อ การเข้าค่ายคุณธรรม การทากิจกรรมวันเด็ก วันแม่
และกิจกรรมอื่นๆ ที่ทางโรงเรี ยนจัดขึ้น เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน และผูป้ กครองไทย และต่างเชื้อชาติ
ได้มีปฏิสัมพันธ์กนั มากขึ้น เป็ นเวทีของการแสดงออกทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความเข้าอกเข้าใจ
เกิดความรักสามัคคีกนั มากขึ้น พบว่าผูป้ กครองนักเรี ยนต่างเชื้อชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มอญ พม่า
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จะให้ความร่ วมมือกับทางโรงเรี ยนอย่างมาก เมื่อเทียบกับผูป้ กครองคนไทย 2. การทดลองรู ปแบบ
การจัดการศึกษาพหุวฒั นธรรม พบว่าภายหลังการทดลองนักเรี ยนระดับชั้นอนุบาล และชั้น ป. 1 –
3 ในโรงเรี ยนทดลองมีความตระหนักรู ้ในวัฒนธรรม สู งกว่านักเรี ยนระดับชั้นอนุบาล และชั้น ป. 1
– 3 ในโรงเรี ยนควบคุม แต่ก็พบว่านักเรี ยนชั้น ป. 4 – 6 ของโรงเรี ยนทดลองและโรงเรี ยนควบคุมมี
การยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรม การรับรู ้บรรยากาศความเป็ น พหุวฒั นธรรม และความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ไม่แตกต่างกัน ในส่ วนของครู พบว่าภายหลังการทดลองครู โรงเรี ยน
ทดลองมีความรอบรู ้ในการจัดการศึกษาพหุวฒั นธรรมด้านความรู ้ความเข้าใจ และด้านการลงมือ
ปฏิบตั ิ สู งกว่าครู โรงเรี ยนควบคุม แต่ก็พบว่าครู โรงเรี ยนทดลองและครู โรงเรี ยนควบคุมมีความรอบ
รู ้ในการจัดการศึกษาพหุวฒั นธรรมด้านการเห็นความสาคัญ การยอมรับความหลากหลาย
วัฒนธรรม และการรับรู ้บรรยากาศความเป็ นพหุวฒั นธรรม ไม่แตกต่างกัน 3. ผลการสารวจความ
คิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องต่อผลการวิจยั และความเป็ นไปได้ในการนาแนวคิด และวิธีการจัดการศึกษา
พหุ วฒั นธรรมไปเผยแพร่ ในโรงเรี ยน สรุ ปได้วา่ ทุกฝ่ ายเห็นด้วยกับแนวคิดของการจัดการศึกษา
แบบพหุ วฒั นธรรมในบริ บทที่นกั เรี ยนที่มีแตกต่างทางเชื้ อชาติวฒั นธรรม และส่ วนใหญ่เห็นว่าการ
จัดการศึกษาพหุวฒั ธรรม มีความสอดคล้องกับการที่ประเทศในกลุ่มอาเซี ยน จานวน ๑๐ ประเทศ
จะรวมตัวกันเป็ นหนึ่งเดียว และส่ วนใหญ่ก็เห็นว่าการจัดการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีเขต
ติดต่อกับประเทศพม่า และโรงเรี ยนจานวนมากมีเด็กจากประเทศพม่าเข้ามาเรี ยนร่ วมกับเด็กไทย
ควรต้องมีการพัฒนาหลักสู ตรและวิธีการสอนให้เหมาะสมกับทิศทางในอนาคต และส่ วนใหญ่คิด
ว่าควรต้องสร้างความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กบั ครู โดยยึดหลักของการคงไว้ซ่ ึงเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย และความมัน่ คงของประเทศเป็ นสาคัญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ต้ งั อยู่
ในพื้นที่ที่นกั เรี ยนมีความแตกต่างทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ควรศึกษาทดลองรู ปแบบการจัด
การศึกษา พหุวฒั นธรรม โดยเพิ่มเวลาการทดลองให้ยาวนานขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่า แนวทางการศึกษา
พหุ วฒั นธรรมนี้ จะสามารถพัฒนานักเรี ยนให้มีความตระหนักรู ้ และยอมรับความหลากหลาย
วัฒนธรรม พร้อมกันไปกับการมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูงขึ้น ได้จริ ง
สุ วดี อุปปิ นใจ (2553 , หน้า 248) วิจยั เรื่ อง การพัฒนากลยุทธ์การบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมของชุมชนสาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่สูงภาคเหนื อ ผลการศึกษาพบว่า (1) การ
บริ การแบบมีส่วนร่ วมของชุ มชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่สูงภาคเหนือในปั จจุบนั ของ
โรงเรี ยนที่ 1 อยูใ่ นระดับที่ 1 คือ ระดับการร่ วมมือหรื อการไม่มีส่วนร่ วม ประกอบด้วยขั้นที่ 1 การ
จัดฉาก และขั้นที่ 2 การดูแลรักษา ส่ วนโรงเรี ยนที่ 2 อยูใ่ นระดับที่ 2 คือ ระดับการมีส่วนร่ วมพอ
เป็ นพิธี หารื อการมีส่วนร่ วมบางส่ วน ตั้งแต่ ขั้นที่ 3 ถึงขั้นที่ 5 การรับรู ้ข่าวสารสนเทศ การ
ปรึ กษาหารื อ และ การทาให้พอใจ (2) กลยุทธ์การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของชุมชนของสถานศึกษา
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ขั้นพื้นฐานในพื้นที่สูงของภาคเหนื อ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก คือ 1) สร้างสมัชชาการศึกษาของ
ชุมชน 2) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการสร้างเครื อข่ายการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาการศึกษา 3) พัฒนาภาวะผูน้ าในการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของชุมชน และ 4) ส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน ตามลาดับ ข้อเสนอแนะใน
การนาผลการวิจยั ไปใช้ คือ 1) ควรมีการนาร่ องการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาของชุมชน 2) ควร
ส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายการมีส่วนร่ วมเพื่อการระดมทุนและทรัพยากรในการพัฒนาการศึกษา 3)
รัฐควรส่ งเสริ มการใช้องค์ความรู ้ในการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ไพโรจน์ กันทพงษ์ ( 2554 , บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริ หารงานลูกเสื อในโรงเรี ยน มัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต
2 และเพื่อเปรี ยบเทียบสภาพ และปัญหาการบริ หารงานลูกเสื อในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ
ผูบ้ ริ หารงานลูกเสื อในโรงเรี ยน มัธยมศึกษา จานวน 323 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และ
สถิติ แอล เอส ดี ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูบ้ ริ หารงานลูกเสื อในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ส่ วนใหญ่มี
ความคิดเห็นต่อสภาพการ บริ หารงานลูกเสื อในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย 3.46 และต่อ สภาพปั ญหาการบริ หารงานลูกเสื อโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งมี
ค่าเฉลี่ย 2.74 2) ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการบริ หารงานลูกเสื อในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 จาแนกตามสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า
ระดับ การศึกษา คุณวุฒิสูงสุ ดทางลูกเสื อ ตาแหน่งทางลูกเสื อ และประสบการณ์งานลูกเสื อ มี
ความ คิดเห็นต่อสภาพการบริ หารงานลูกเสื อในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 ส่ วนเพศ และอายุ ไม่แตกต่างกัน 3) ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการบริ หารงาน
ลูกเสื อในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 จาแนก
ตามสถานภาพส่ วนบุคคล พบว่า เพศ ระดับการศึกษา ตาแหน่งทางลูกเสื อและประสบการณ์งาน
ลูกเสื อที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ ปั ญหาการบริ หารงานลูกเสื อไม่แตกต่างกัน ส่ วนอายุ และ
คุณวุฒิสูงสุ ดทางลูกเสื อมีความแตกต่าง กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พรทิพย์พา คล้ายกมล (2555 , บทคัดย่อ) ระบุวา่ การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)
ศึกษาสภาพการบริ หารงานลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาแพงเพชร เขต 2 2) ศึกษาปั ญหาการบริ หารงานลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 2 3) หาแนวทางพัฒนาการบริ หารงานลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

106

การวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 47 คน ครู ผสู ้ อนลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 2 ปี การศึกษา 2551 จานวน 124
คน และผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริ หารงานกิจการลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ในสถานศึกษา จานวน 17 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม แบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า 1. สภาพการบริ หารงานลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในสถานศึกษา สังกัด
สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง 2. ปัญหาการ
บริ หารงานลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร
เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก 3. แนวทางพัฒนาการบริ หารงานลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
เหมาะสมมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีแนวทางพัฒนา การบริ หารงานอยูใ่ น
ระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยผูเ้ ชี่ยวชาญได้เสนอแนวทางพัฒนาในแต่ละด้าน ดังนี้ 3.1 ด้านงาน
ธุ รการ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผสู ้ อนลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในโรงเรี ยนควรต้องมีการกาหนด
แนวทาง และวิธีการการจัดตั้งกลุ่มหรื อกองลูกเสื อโดยศึกษาเอกสาร ตามระเบียบคณะลูกเสื อ
แห่งชาติร่วมกัน ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ใน
โรงเรี ยนเข้าอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้มีความรู ้ ความสามารถ ก่อนปฏิบตั ิงานจริ ง โดย
เฉพาะงานการเงินลูกเสื อ และประชุมร่ วมกันจัดทาแผนพัฒนางานลูกเสื อในโรงเรี ยน (แผนระยะ
ยาว 4 ปี และแผนปฏิบตั ิการประจาปี ) ให้ชดั เจน แล้วปฏิบตั ิตามแผนงานโครงการที่กาหนด รวมทั้ง
จัดทาเอกสาร หลักฐานงานการเงินลูกเสื อ ตามระเบียบคณะลูกเสื อแห่งชาติ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ และ
เป็ นปั จจุบนั จัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ศึกษานิเทศก์ ผูต้ รวจการลูกเสื อจังหวัด) ออกกากับติดตาม
และนิเทศการปฏิบตั ิงานของคณะครู และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ใน
โรงเรี ยน อย่างต่อเนื่ อง เมื่อพบข้อผิดพลาด หรื อบกพร่ องในการปฏิบตั ิงานซึ่ งไม่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนด ผูน้ ิ เทศต้องแนะนาทันที ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพการ
บริ หารงานลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในโรงเรี ยน ด้านงานธุ รการ ควรนาข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการ
วิเคราะห์ผลไปใช้ในการปรับปรุ งแก้ไข การวางแผนงาน การปฏิบตั ิงานการจัดตั้งกลุ่มหรื อกอง
ลูกเสื อ การบังคับบัญชาลูกเสื อ และงานการเงินลูกเสื อ ตามข้อบังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติ 3.2 ด้าน
งานวิชาการ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผสู ้ อนลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ในโรงเรี ยน ควรต้องมีการ
จัดทาแผนพัฒนางานวิชาการลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในโรงเรี ยน เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศิรินาฏ เจาะจง (2557 , บทคัดย่อ) ทาการวิจยั เรื่ อง การศึกษาสภาพและแนวทางการ
บริ หารการจัดการกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสื อใน
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สถานศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิจิตร ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการบริ หารการ
จัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสื อในสถานศึกษาโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรี ยงลาดับจากค่ามากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้าน
ลูกเสื อ มีสภาพการจัดกิจกรรมอยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ ด้านผูก้ ากับลูกเสื อ และด้านผูบ้ ริ หาร
ตามลาดับ 2) แนวทางในการพัฒนาการบริ หารการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพงานลูกเสื อในสถานศึกษา ในองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านลูกเสื อ
สถานศึกษาต้องเน้นสร้างความตระหนักให้ลูกเสื อเกิดความภาคภูมิใจ มีใจรักในการเป็ นลูกเสื อและ
มีความสุ ขที่ได้ร่วมกิจกรรมลูกเสื อ 2) ด้านผูบ้ ริ หาร จะต้องเล็งเห็นความสาคัญของการดาเนินการ
จัดกิจกรรมลูกเสื อในสถานศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะ
ลูกเสื อแห่งชาติ 3) ด้านผูก้ ากับลูกเสื อ จะต้องสร้างองค์ความรู ้ให้กบั ตนเองเพื่อให้มีคุณวุฒิที่
เหมาะสม สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการทางลูกเสื อและสอดคล้องกับวัยของ
เด็ก และ 4) ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสื อ สถานศึกษาต้องยึดแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสื อตาม
วิธีการทางลูกเสื อ (Scout Method)
วรชัย ภิรมย์ (2559 , หน้า 231-255) วิจยั เรื่ อง ปั จจัยเชิ งสาเหตุทีส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล
ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า 1. ปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ประกอบด้วย 7 ปัจจัย เรี ยงตามลาดับความสาคัญ คือ ภาวะผูน้ าการบริ หาร บรรยากาศองค์การ การ
มีส่วนร่ วมของชุมชน แรงจูงใจในการทางาน ความผูกพันต่อองค์การ และจิตวิญญาณของความ
เป็ นครู 2. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษาที่ปรับ
เป็ นโมเดลทางเลือก ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ ได้ค่าไคสแควร์ (X2) = 374.56,df = 207,
Comparative Fit Index (GFI) = 1.00, Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA) = .037,
Goodness of Fit Index (GFI) = .95, Chi-Square (X2)/ df = 1.80 ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรประสิ ทธิผลของสถานศึกษาได้ร้อยละ 82 ทั้งนี้ตวั แปรที่ถูกถอดออก
จากโมเดลทางเลือก คือ ปัจจัยการบริ หารและปัจจัยจิตวิญญาณของความเป็ นครู
กฤติยา อริ ยา, วารี รัตน์ แก้วอุไร, และเพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท (2559) วิจยั เรื่ อง การพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นความ แตกต่างระหว่างบุคคล
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏ การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและตรวจสอบคุณภาพของรู ปแบบ
การเรี ยน การสอน 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน การดาเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 2
ขั้นตอน คือ 1) การสร้างและหาคุณภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอน 2) การทดลองใช้รูปแบบการ
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เรี ยนการสอน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 คณะครุ ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เครื่ องมือที่ใช้ใน การทดลอง ได้แก่ 1) รู ปแบบการเรี ยนการสอน และคู่มือการใช้ 2) แบบประเมิน
ความสามารถการ ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน 4) แบบ บันทึกการเรี ยนรู ้วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติการทดสอบทีและการ วิเคราะห์เชิงเนื้ อหา ผลการวิจยั พบว่า 1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่
พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 1) ที่มาของรู ปแบบ การเรี ยนการสอน 2) รู ปแบบการเรี ยนการสอน แบบ
FL3D Model 3) การนาไปใช้และ 4) ผลที่เกิด กับผูเ้ รี ยน ผลการตรวจสอบคุณภาพ พบว่า รู ปแบบ
การเรี ยนการสอนโดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก และมีค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลเท่ากับ
0.7015 2. ผลการทดลองใช้พบว่า นักศึกษาครู มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และมีความสามารถใน
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนสู งกว่า เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และมีความคิดเห็นในภาพรวมที่ดีต่อ การเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน
รุ่ งทิวา จันทน์วฒั นวงษ์(2559) วิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ มความสามารถ
ของครู ในการ ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21
สาขาวิชา หลักสู ตรและการสอน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี วัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ครั้งนี้1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของครู เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 2) เพื่อพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ ม
ความสามารถของครู ในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการ สอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดใน
ศตวรรษที่ 21 และ 3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครู ตาม รู ปแบบการส่ งเสริ มความสามารถของครู ใน
การออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ เน้นการ พัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 กลุ่ ม
ตัวอย่างประกอบด้วย 1) ครู ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน ทาหน้าที่สอนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 40 คน และนักเรี ยน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจานวน 447
คน จากโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาอุดรธานี เขต 3 วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สังคมศาสตร์ (SPSS for Windows) ผลการ พัฒนาสรุ ป ดังนี้
1. ผลศึ ก ษาสภาพปั ญหาและความต้องการของครู เกี่ ยวกับการออกแบบกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 พบว่า หลักสู ตรสถานศึกษามุ่งเน้น
พัฒนาการความสามารถในการคิดเชิ งสร้ างสรรค์ คิ ดแก้ปัญหา ครู มีความพยายามเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกคิดในแต่ละชัว่ โมงโดยผ่านคาถาม ส่ วนใหญ่เป็ นคาถามที่ให้คิดหาคาตอบเพียง ถูกผิด
หรื อให้เหตุผลบางโอกาส เน้นการสอนเนื้ อหาตามหลักสู ตรมากกว่าการฝึ กกระบวนการคิด ทั้ง
เนื่ องจากครู ไม่เคยได้เรี ยนรู ้ หรื อรับการอบรมการสอนคิดอย่างจริ งจังจึงทาให้ขาดความรู ้ ความ
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เข้าใจที่ชดั เจนเพียงพอในเนื้ อหาสาระ วิธีการ ขั้นตอนการสอนทักษะการคิด และทักษะ การคิดใน
ศตวรรษที่ 21 จึงส่ งผลต่อทักษะการสอนคิดขาดประสิ ทธิ ภาพ จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ครู ส่วน
ใหญ่มีความต้องการได้รับพัฒนาความสามารถการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นพัฒนา
ทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ในรู ปแบบการฝึ กปฏิบตั ิจริ งในการสอนทักษะการคิดในศตวรรษที่
21 โดยเน้นการอบรมเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน
2. ผลการพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ มความสามารถของครู ในการออกแบบกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอนที่ เน้นการพัฒนาทัก ษะการคิ ดในศตวรรษที่ 21 พบว่า เป็ นแนวทางหรื อวิธี การที่
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด วิธีการที่ถูกต้องในการพัฒนา
ทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการใช้คาถามที่เป็ นเครื่ องชี้ นาการคิดของ
ผู เ้ รี ย น และทัก ษะการสอนคิ ด แก้ปั ญ หาอย่า งสร้ า งสรรค์ใ ห้ แ ก่ ค รู ผู ป้ ฏิ บ ัติ ก ารสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งมีองค์ประกอบสาคัญ คือ 1) ความเป็ นมาและความสาคัญ 2) หลักการ 3)
จุดมุ่งหมาย 4) เนื้ อหาสาระ 4) กิจกรรมการพัฒนา 5) สื่ อการพัฒนา 6) การวัดและประเมินผล โดย
กิจกรรมการพัฒนา มี 2 กิจกรรม คือ
2.1 กิ จกรรมการพัฒนาครู เป็ นรู ปแบบที่ ใช้ในการพัฒนามี กระบวนการพัฒนาองค์
ความรู ้ประสบการณ์แก่ครู ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) สร้างความเข้าใจเบื้องต้น 2) การฝึ กฝน
วิธีสอนคิด 3) นาทักษะการคิดสู่ ห้องเรี ยน 4) แลกเปลี่ยนสะท้อนผลงาน และ 5) จัดระบบงานสู่
ความยัน่ ยืน
2.2 กิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนานักเรี ยน เป็ นรู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ เน้นการ
พัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ เรี ยกว่า รู ปแบบการสอน PCBL เป็ นแนวทางหรื อ วิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้สาหรับใช้การพัฒนาความสามารถในการใช้คาถามและความสามารถในการ คิดแก้ปัญหา
อย่างสร้ างสรรค์ของนักเรี ยน เป็ นการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เน้นการจัด ประสบการณ์ให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ผา่ นสถานการณ์ปัญหาเน้นการใช้คาถาม OEPC เป็ นเครื่ อง ชี้ นาในการกากับตนเอง
ขณะทาการแก้ปัญหาหรื อหาคาตอบ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น คือ 1) เตรี ยมพร้อมใจ
กาย 2) ถาม คิด พินิจปั ญหา 3) คิ ดค้นทางแก้เฉพาะตน 4) รวมพลค้น ทางออกโดยกลุ่ม 5)
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เล่าสู่ กนั ฟัง 6) ทบทวนอีกครั้งก่อนปรับใช้ และ 7) นาสู่ การปฏิบตั ิจริ ง
ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ปแบบการส่ ง เสริ ม ความสามารถของครู ใ นการ
ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ผูเ้ ชี่ยวชาญเห็น
ว่าองค์ประกอบและกระบวนการพัฒนารู ปแบบในภาพรวมมี ความเหมาะสมอยู่ระดับมากที่ สุด
จุ ดมุ่ง หมายกล่ า วถึ ง ลัก ษณะของผลผลิ ตที่ มุ่ งหวังอย่า งชัดเจน เนื้ อหาสาระมี ค วามส าคัญและมี
ประโยชน์ต่อครู เนื้ อหาสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาทัก ษะการคิ ดในศตวรรษที่ 21 ของ
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นักเรี ยนโดยเฉพาะรู ปแบบการพัฒนาครู เป็ นลาดับขั้น เอื้ อต่อการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ผูเ้ ข้ารับการ
พัฒนา มีความเป็ นไปได้ในการฝึ กปฏิบตั ิและพบว่า รู ปแบบการพัฒนานักเรี ยนเป็ นลาดับ ขั้นตอน
ง่ายต่อการจัดกิจกรรม มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มทักษะการใช้คาถามและทักษะการคิด แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ให้แก่ นักเรี ยน และพบว่ากระบวนการและกิจกรรมพัฒนาก่อให้เกิด ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ยืนยันจากผลการทดสอบความรู ้ ความเข้าใจของครู
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ส่ วน ใหญ่สูงกว่าเกณฑ์
3. สรุ ปการศึกษาผลการพัฒนาครู ตามรู ปแบบการส่ งเสริ มความสามารถของครู ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 พบว่า
3.1 ผลการพัฒนาครู พบว่า หลังการพัฒนา 1) ครู มีคะแนนความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ค สู งกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 80 2) ครู มีความสามารถในการเขียนแผนการเรี ยนการสอนที่เน้นการ พัฒนาทักษะการคิด
ในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก 3) ครู แสดงพฤติกรรมการใช้ คาถามส่ งเสริ มกระตุน้
การพัฒนาความสามารถในการใช้คาถามของนักเรี ยน ในภาพรวมอยู่ใน ระดับดี 4) ครู แสดง
พฤติกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนแสดงออกโดยใช้ความสามารถในการคิด แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก และ5) ครู มีเจตคติต่อครู ต่อรู ปแบบ กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้น
การพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 (รู ปแบบการสอน PCBL) ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
3.2 ผลการพัฒนานักเรี ยนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกตอนต้น พบว่า หลังการ พัฒนา
นักเรี ย นส่ วนใหญ่มี ระดับ คุ ณภาพความสามารถในการใช้ค าถาม และการคิ ดแก้ปัญหา อย่า ง
สร้ างสรรค์อยู่ในระดับดี เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างเกณฑ์กบั คะแนนหลังการพัฒนาของ นักเรี ยน
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้คาถาม และความสามารถในการคิด แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์หลังการพัฒนาสู งกว่าเกณฑ์อย่างมีนยั สาคัญ
บทสรุ ปการวิจยั พบว่า รู ปแบบการส่ งเสริ มความสามารถของครู ในการออกแบบ กิจกรรม
การเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาครู ให้มี ความรู ้
ความเข้าใจและมีทกั ษะในการพัฒนาความสามารถในการใช้คาถาม และการคิดแก้ปัญหา อย่าง
สร้างสรรค์ของนักเรี ยนได้ โดยสามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่นาพานักเรี ยน ไปสู่
ระดับคุณภาพการคิดในศตวรรษที่ 21 ระดับสู งตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรชาติได้
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จากการศึกษางานวิจยั ในประเทศที่เกี่ยวข้องโดยสรุ ป จะเห็นได้วา่
กระบวนการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ จะเห็นได้วา่ เป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับโรงเรี ยน และผูเ้ กี่ยวข้อง
เพราะกิจกรรมลูกเสื อสามารถฝึ กอบรม นักเรี ยนให้เป็ นพลเมืองดี มีระเบียบวินยั มีคุณธรรม
จริ ยธรรม และอยูร่ ่ วมในสังคมอย่างมีความสุ ข แต่การจัดกิจกรรมลูกเสื อจะบรรลุวตั ถุประสงค์
ตามเป้าหมายของหลักสู ตรหรื อไม่น้ นั
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ในโรงเรี ยน ได้แก่ ด้ านบุคลกร ที่ตอ้ งการให้มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
บุคลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ให้ต่อเนื่ อง
เพื่อให้เกิด
ความชานาญและเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนรวม ทั้งการแก้ปัญหาต่าง ๆ ใน
การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ เนื่ องจากความเจริ ญก้าวหน้าในยุคโลกาภิวตั น์ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้วยวัยเยาว์และต้องการเรี ยนรู ้ของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่จึงไม่รู้เท่าทัน ขาดทักษะชีวิตที่ดีจึงทาให้
เยาวชนของชาติประพฤติผิดประเพณี วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดีงาม ก่อให้ความเสี ยหายแก่
ประเทศชาติในอนาคต วิธีการที่ดีที่สุดที่จะทาให้เยาวชนเป็ นพลเมืองดี คือ กิจกรรมลูกเสื อ นัน่ เอง
ด้ านงบประมาณที่ขาดสภาพคล่อง ไม่เพียงพอ และไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดการวางแผนการ
ดาเนินกิจกรรมที่ครอบคลุมเหมาะสม ด้ านการบริหารจัดการ มีความต้องการให้เกิดการส่ งเสริ ม
สนับสนุนจากผูบ้ ริ หารอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะหลักสู ตร คู่มือการจัดกิจกรรม เอกสารงานธุ รการ
ด้ านทรัพยากร สื่ อ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการฝึ กขาดแคลน ไม่เพียงพอ ชารุ ดทรุ ดโทรม
ขาดความทันสมัย
และด้ านการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างแท้จริ ง
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6. กรอบแนวคิดในการทาวิจัย
กกกกกกกผูว้ ิจยั ใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ที่มุ่งสร้ าง พัฒนา
และตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยมีการกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังแผนภูมิ 5
1. แนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดกิจกรรม
1.1 รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์
1.2 รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนา
กระบวนการ
1.3 รู ปแบบการเรี ยนการสอนการบวนการคิดเป็ นเพื่อ
ดารงชีวติ ในสังคมไทย

2. เอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
2.1 พระราชบัญญัติลูกเสื อ
2.2 นโยบายทางด้านลูกเสื อ
2.3 ความรู ้เกี่ยวกับกิจการลูกเสื อ
2.4 เกณฑ์การประเมินคุณภาพงาน
ลูกเสื อ
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
องค์ ประกอบที่ 1 การรวบรวม (Gather : G)
องค์ ประกอบที่ 2 ทัศนคติ (Opinion : O)
องค์ ประกอบที่ 3 กระบวนการ (Process : P)
องค์ ประกอบที่ 4 การยอมรับ/เห็นด้ วย (Adoption : A)
องค์ ประกอบที่ 5 อุดมคติ (Idol : I)

ประเมินรู ปแบบการจัดกิจกรรมฯ GOPAI
ประเมินประสิทธิภาพรู ปแบบการจัดกิจกรรมฯ GOPAI

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
กกกกกกกผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามลาดับขั้นตอน การดาเนินการเป็ น 4 ตอน
ดังแผนภูมิ 6
ตอนที่ 1
การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูงจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ดาเนินการโดย
ส่ วนที่ 1
- การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
- สัมภาษณ์
ส่ วนที่ 2
- สารวจความต้องการ / วิธีการเรี ยนรู ้

ตอนที่ 2
การสร้างและตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดาเนินการโดย
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
- จัดสร้างรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 12 คน โดยจัดสนทนากลุ่ม (Focus
Group)

ตอนที่ 3
การการประเมินรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ดาเนินการโดย
- ประเมินรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอนไป

ตอนที่ 4
การประเมินประสิ ทธิภาพการใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดาเนินการโดย
- ทาการประเมินประสิ ทธิภาพการใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนภูมิ 6 แสดงขั้นตอนการทาวิจยั
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รายละเอียดของวิธีดาเนินการวิจยั เรื่ อง การวิจยั และพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงกิจกรรมและกระบวนการดาเนินการวิจยั และพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขั้นตอน
ระยะเวลา
กิจกรรม
ผลทีต่ ้ องการ
การวิจัยและพัฒนา
ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพืน้ ทีส่ ู งจังหวัดแม่ ฮ่องสอน
1.1 ศึกษาสภาพการจัด
พฤษภาคม - วิเคราะห์สภาพการจัด
มีขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพ
กิจกรรมลูกเสื อสามัญ
2558
กิจกรรมลูกเสื อสามัญ
การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยน
รุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่ รุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
พื้นที่สูงจังหวัด
สู งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปั ญหา
แม่ฮ่องสอน โดย
โดย การศึกษาเอกสารและ และ แนวคิดต่าง ๆ จาก
การศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และ ผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อกาหนด
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง, และ
การสัมภาษณ์ จาก
ขอบข่ายของรู ปแบบการจัด
การสัมภาษณ์
ผูอ้ านวยการลูกเสื อ
กิจกรรมสามัญรุ่ นใหญ่ของ
โรงเรี ยนและผูก้ ากับ
โรงเรี ยนพื้นที่สูงจังหวัด
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญใน แม่ฮ่องสอน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.2 สารวจความต้องการ มิถุนายน - สารวจความต้องการ /
ได้ขอ้ มูลที่เป็ นแนวทางใน
ในการเรี ยนรู ้ของลูกเสื อ
2558
วิธีการเรี ยนรู ้ของลูกเสื อ การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
สามัญรุ่ นใหญ่ โดยใช้
สามัญรุ่ นใหญ่ของ
รุ่ นใหญ่ที่สอดคล้องกับ
แบบสอบถาม
โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
ความต้องการในการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน ซึ่งเป็ นแนวทาง
การจัดกิจกรรม
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ตาราง 1 (ต่อ)
ขั้นตอน
ระยะเวลา
กิจกรรม
ผลทีต่ ้ องการ
การวิจัยและพัฒนา
ตอนที่ 2 สร้ างและตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพืน้ ทีส่ ู ง
(GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
2.1 ออกแบบสร้าง
กรกฎาคม - นาข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณและ - ได้ร่างรู ปแบบการจัด
รู ปแบบการจัดกิจกรรม
2558
คุณภาพ มาพิจารณาสร้าง
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
รู ปแบบการจัดกิจกรรม
ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของ
(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(GOPAI) จังหวัด
โรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI)
แม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2.2 ตรวจสอบรู ปแบบ
กันยายน -จัดประชุมสนทนากลุ่ม
- ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และ
การจัดกิจกรรมลูกเสื อ
2558
(Focus Group) เพื่อ ตรวจ ข้อคิดเห็น ของผูเ้ ชี่ยวชาญใน
สามัญรุ่ นใหญ่ของ
สอบรู ปแบบการจัดกิจกรรม การปรับปรุ งรู ปแบบการจัด
โรงเรี ยนพื้นที่สูง
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของ
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
(GOPAI) จังหวัด
โรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
แม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตอนที่ 3 การประเมินรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพืน้ ที่สูง (GOPAI)
จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
การประเมินรู ปแบบการ ภาคเรี ยนที่ 2 - การประเมินรูปแบบการจัด
- ข้อมูลการดาเนินการใช้
จัดกิจกรรมลูกเสื อ
ปี การศึกษา กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ รู ปแบบการจัดกิจกรรม ใน 5
ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI)
สามัญรุ่ นใหญ่ของ
2558
ด้าน ได้แก่ ด้านการรวบรวม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ปรับปรุ ง
โรงเรี ยนพื้นที่สูง
ด้านทัศนคติ ด้านกระบวนการ
ตามข้อสรุ ป / ข้อเสนอแนะจาก
(GOPAI) จังหวัด
การจัดประชุม Focus Groupไป ด้านการยอมรับ/เห็นด้วย และ
แม่ฮ่องสอน
ด้านอุดมคติ
ใช้จดั กิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ในโรงเรี ยนมัธยม
ศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
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ตาราง 1 (ต่อ)
ขั้นตอน
ระยะเวลา
กิจกรรม
ผลทีต่ ้ องการ
การวิจัยและพัฒนา
ตอนที่ 4 ประเมินประสิ ทธิภาพรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นทีส่ ู ง
(GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
การประเมิน
ภาคเรี ยนที่ 2 - ประเมินประสิ ทธิภาพการ - สิ่ งที่เกิดจากการใช้รูปแบบ
ประสิ ทธิภาพการใช้
ปี การศึกษา ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รู ปแบบการจัดกิจกรรม
2559
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของ
รุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
โรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
จังหวัดแม่ฮ่องสอนในด้าน ไปใช้
(GOPAI) จังหวัด
ประโยชน์และความเป็ นไปได้
แม่ฮ่องสอน
ของรู ปแบบการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปใช้
กกกกกกกหมายเหตุ การศึกษาปัญหาความต้องการในตอนที่ 1 ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการรวบรวมวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสารการวิจยั และการประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับงานลูกเสื อ จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
กกกกกกกการดาเนินการตามขั้นตอนการวิจยั และพัฒนาแต่ละระยะ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิที่
เป็ นส่ วนประกอบสาคัญของการวิจยั และพัฒนา ดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพืน้ ทีส่ ู ง จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
กกกกกกกส่ วนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
กกกกกกก1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติลูกเสื อ (ฉบับร่ าง) พ.ศ. 2551 นโยบายคณะลูกเสื อแห่งชาติ ความรู ้เกี่ยวกับกิจการ
ลูกเสื อ รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมลูกเสื อในสถานศึกษา
รวมทั้งงานวิจยั และพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ งานวิจยั เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโรงเรี ยน
พื้นที่สูง เพื่อศึกษาพัฒนาการทางด้านการลูกเสื อ เพื่อกาหนดทิศทางและแนวทางปฏิบตั ิในการจัด
กิจกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยนพื้นที่สูง นอกจากนี้ยงั ได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ทั้งงานวิจยั ทางด้าน
การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ซึ่งรายละเอียดได้นาเสนอไว้ในบทที่ 2
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กกกกกกก1.2 การสัมภาษณ์
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสัมภาษณ์ผอู ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน และผูก้ ากับลูกเสื อ –
เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนในเขตพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยเครื่ องมือที่ผวู ้ จิ ยั สร้าง
ขึ้น คือ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาเป็ นองค์ความรู ้ในการ
ออกแบบรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อของโรงเรี ยนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังต่อไปนี้
dddddddddประชากร
Ddddddddd ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน และผูก้ ากับลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ โรงเรี ยนปายวิทยาคาร จานวน 31 คน
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา คือ สภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
dddddddddเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
dddddddddddเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้
ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาการสร้างแบบสัมภาษณ์จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.กาหนดกรอบแนวคิด ขอบเขตเนื้ อหา บุคลากร สื่ อ วัสดุอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
3.กาหนดแนวทางการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและผูก้ ากับลูกเสื อ
ในประเด็น (ดูภาคผนวก จ หน้า 250 - 287 ) ต่อไปนี้
กกกกกกกกกกก (1) นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
กกกกกกกกกกก (2) ปั ญหาของโรงเรี ยนและแนวทางแก้ไข
กกกกกกกกกกก (3) นโยบายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยน
กกกกกกกกกกก (4) ปัจจัยที่ส่งเสริ มกิจกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยน
กกกกกกกกกกก (5) แนวทางการพัฒนากิจกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยน
4. กาหนดแนวทางการสัมภาษณ์ผกู ้ ากับลูกเสื อ – เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในประเด็นต่อไปนี้
(1) รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอนในปั จจุบนั
(2) สิ่ งที่ผกู ้ ากับลูกเสื อคาดหวังจากการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
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โรงเรี ยนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(3) ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(4) ปั ญหาและอุปสรรคการดาเนินการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(5) ความคาดหวังต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กกกกกกกกกกก(6) ความเป็ นไปได้ในการสร้างรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Dddddddddการเก็บรวบรวมข้ อมูล
Dddddddddการเก็บรวบรวมข้อมู ลโดยดาเนิ นการสัมภาษณ์ กลุ่ มประชากรแล้วบันทึ กถ้อยคาเก็บ
เป็ นข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป
Dddddddddการวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกก ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ขอ้ ความและจัดลาดับความถี่
กกกกกกก หลังจากศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และศึกษาดูงานแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นา
ประสบการณ์ และสารสนเทศที่ได้รับมาประมวลเพื่อกาหนดกรอบพื้นฐานของการวางรู ปแบบ
การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเบื้องต้นต่อไป
กกกกกกกส่ วนที่ 2 สารวจความต้องการในการเรี ยนรู ้ ในการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กกกกกกก2.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
กกกกกกกกกประชากรที่ใช้ในการสารวจความต้องการในการเรี ยนรู ้ คือ ลูกเสื อที่กาลังศึก ชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ปี การศึกษา 2558 จานวน 364 คน
2.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา ข้อมูลที่นกั เยนต้องการให้นาไปจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
กกกกกกก2.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น
แบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด และแบบตรวจรายการ
(Checklist) จานวน 16 ข้อ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของลูกเสื อ – เนตรนารี เพื่อสอบถามและ
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สารวจความต้องการในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์และกาหนดรู ปแบบใน
การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่ วมกับการศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้น ซึ่ งกระบวนการสร้างแบบสอบถามมีดงั ต่อไปนี้
กกกกกกกกก2.3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กกกกกกกกก2.3.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามที่มีลกั ษณะแบบปลายเปิ ดและ
แบบตรวจรายการ (Checklist)
กกกกกกกกก2.3.3 ออกแบบสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของลูกเสื อ – เนตรนารี สามัญ
รุ่ นใหญ่เกี่ยวกับการสารวจความต้องการในการเรี ยนรู ้ ที่มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
กกกกกกกกก2.3.4 นาแบบสอบถามที่ออกแบบสร้างขึ้นไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ดังรายนามต่อไปนี้
Ddddddddddd1) นายจิราวุธ คุม้ จันทร์ วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ค.ศ.4 โรงเรี ยนยางซ้ายพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
Ddddddddddd2) นายประกาศ เพียสามารถ วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งครู วิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ ค.ศ.4 โรงเรี ยนอนุบาลอุตรดิตถ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1
Ddddddddddd3) นายจิรายุ จันทร์ เพ็ง วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ค.ศ.4 โรงเรี ยนมัธยมป่ ากลาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
Ddddddddddd4) นายธวัช โลกา วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ค.ศ.4 โรงเรี ยนชุมชนแม่ลาศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 2 Ddddddddddd
5) ดร.กมล สุ ทธาวาส วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
โรงเรี ยนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
37 วุฒิการศึกษาดุษฏีบณั ฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ CEBU Doctors
University
กกกกกกกกกโดยดาเนินการตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้ อหาของข้อคาถามรายข้อ ดังนี้
กกกกกกกกกกก ให้คะแนน +1 สาหรับข้อที่แน่ใจว่าสอดคล้อง
กกกกกกกกกกก ให้คะแนน 0 สาหรับข้อที่ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง
กกกกกกกกกกก ให้คะแนน -1 สาหรับข้อที่แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง
กกกกกกกกกการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อคาถามกับความต้องการในการเรี ยนรู ้จากการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการหาค่าดัชนีความ
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สอดคล้อง (Index of Item – Object Congruence : IOC) ใช้เกณฑ์ค่าความสอดคล้องที่มีค่า IOC
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปเป็ นข้อที่นาไปใช้ได้ นอกจากนี้ ยังมีขอ้ คาถามปลายเปิ ดให้ผเู ้ ชี่ยวชาญได้ให้
ข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ดูภาคผนวก ฉ หน้า 289 - 306 )
กกกกกกกกก2.3.5 นาแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสารวจความต้องการในการเรี ยนรู ้มา
ปรับปรุ ง แก้ไขตามข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
กกกกกกกกก2.3.6 จัดพิมพ์แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสารวจความต้องการใน
การเรี ยนรู ้ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ซึ่งเป็ นประชากรที่ใช้ในการวิจยั (ดูภาคผนวก จ หน้า 252 – 253, 266 270 )
กกกกกกก2.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกกกดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
กกกกกกกกก2.4.1 ผูว้ จิ ยั ทาบันทึกเสนอผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปายวิทยาคารเพื่อขออนุญาตใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั
กกกกกกกกก2.4.2 ผูว้ จิ ยั แจ้งวัตถุประสงค์ในการตอบสอบถามให้กบั นักเรี ยนโรงเรี ยน
ปายวิทยาคารที่เป็ นประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในส่ วนนี้ เพื่อให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมาใน การตอบแบบสอบถาม และรอเก็บกลับคืนมาด้วยตนเอง
กกกกกกกกก2.4.3 ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบสอบถามของประชากรที่ใช้ใน
การวิจยั ตอนที่ 1 ส่ วนที่ 2 เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์เป็ นลาดับต่อไป
กกกกกกก2.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกกวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามโดยใช้สถิติบรรยาย คือ การแจกแจงความถี่
ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยพิจารณาความถี่ของข้อเสนอแนะที่มีความหมายตรงกันทั้งโดยตรง
และโดยนัย เรี ยงลาดับความถี่จากมากไปหาน้อย ข้อคิดเห็นที่ตรงกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ผูว้ จิ ยั
จะนาไปเป็ นข้อมูลในการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

121

ตอนที่ 2 สร้ างและตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพืน้ ทีส่ ู ง
(GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
กกกกกกก2.1 การสร้ างรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพืน้ ทีส่ ู ง
(GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
กกกกกกกหลังจากที่ได้ดาเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ การสัมภาษณ์ สอบถาม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และ
การศึกษาเชิงสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการเรี ยนรู ้ของลูกเสื อ – เนตรนารี สามัญ
รุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาคารมาแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้สังเคราะห์สารสนเทศและผลการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลมาประมวลเพื่อสร้างรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยประยุกต์แนวคิดรู ปแบบการเรี ยนการสอนของนักวิชาการต่าง ๆ เช่น
รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้นการ
พัฒนาทักษะกระบวนการ และรู ปแบบการเรี ยนการสอนกระบวนการคิดเป็ นเพื่อการดารงชีวิตใน
สังคมไทยและรู ปแบบการเรี ยนการสอนบนพื้นที่สูง ที่มีความสอดคล้องและใกล้เคียงกับการจัด
กิจกรรมลูกเสื อในโรงเรี ยน มาเป็ นร่ างรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กกกกกกก2.2 การตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพืน้ ทีส่ ู ง
(GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ผูว้ จิ ยั และผูจ้ ดบันทึกได้นารู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น มาตรวจสอบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่โดยดาเนิ นการโดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยมีวธิ ีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
กกกกกกกกก2.2.1 ทาการตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น การตรวจสอบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ดาเนินการโดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนกันยายน
พ.ศ. 2558 ณ ห้องลูกเสื อ โรงเรี ยนปายวิทยาคาร โดยมีอาจารย์จตุพร สุ รินทร์ หัวหน้ากลุ่มงาน
บริ หารวิชาการ เป็ นผูบ้ นั ทึกข้อมูล
กกกกกกกกก2.2.2 กาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเพื่อให้ได้มติที่เป็ นเอกฉันท์
(Consensus) ของผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ จานวน 12
ท่าน ซึ่ งได้กาหนดคุณสมบัติไว้ดงั ต่อไปนี้

122

กกกกกกกกก2.2.1. เป็ นผูท้ ี่มีวฒ
ุ ิทางการศึกษาตั้งแต่ปริ ญญาโท หรื อเป็ นผูท้ ี่มีวุฒิทางลูกเสื อตั้งแต่
A. L.T. หรื อเป็ นผูท้ ี่มีวทิ ยฐานะเชี่ยวชาญ เป็ นต้นไป
กกกกกกกกก2.2.2. เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการทางานเกี่ยวกับลูกเสื อมาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
กกกกกกกกก2.2.3. เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อคุณานุปการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสื อจนเป็ นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางที่มีวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ปริ ญญาโทเป็ นต้นไป
กกกกกกกกก2.2.4. เป็ นผูท้ รงคุณค่าของการพัฒนาวิชาชี พครู ให้เป็ นวิชาชีพชั้นสู ง
Dddddddddddผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านลูกเสื อ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) ดร.วารุ ณี โพธาสิ นทร์ วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งรองผูต้ รวจการ
สานักงานลูกเสื อแห่งชาติ ประจาสานักงานคณะกรรมการลูกเสื อแห่งชาติ
2) นางกัทลี คารมปราชญ์ วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญ
การพิเศษ ค.ศ.3 โรงเรี ยนบ้านสายคาโห้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร
เขต 1
3) นายศราวุธ เขื่อนคา วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ ค.ศ.3 โรงเรี ยนเวียงเจดียว์ ทิ ยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
4) นายสัมพันธ์ อินทะวงค์ วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญ
การพิเศษ ค.ศ.3 โรงเรี ยนปายวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
5) นายวิชยั มัน่ ชา วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งผูต้ รวจการสานักงานลูกเสื อ
แห่งชาติ ประจาสานักงานคณะกรรมการลูกเสื อแห่งชาติ
6) นายสุ วทิ ย์ ทองคา วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งรองผูต้ รวจการสานักงาน
ลูกเสื อแห่งชาติ ประจาสานักงานคณะกรรมการลูกเสื อแห่งชาติ
7) นายสาราญ เตจ๊ะสา วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งรองผูต้ รวจการสานักงาน
ลูกเสื อแห่งชาติ ประจาสานักงานคณะกรรมการลูกเสื อแห่งชาติ
8) นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง วุฒิทางลูกเสื อ A.L.T. และตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ค.ศ. 4 โรงเรี ยนวัดนวลนรดิศ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุ งเทพมหานคร เขต 1
9) ดร.ฑีฆาวุฒิ บุญสวัสดิ์ วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ค.ศ. 3 โรงเรี ยนเขาทะลุพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชุมพล เขต 11
10) นายสุ ขะวัฒน์ สุ ขทัง่ วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ค.ศ. 3 โรงเรี ยนจ่านกร้อง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

123

11) นายประกาศ เพียสามารถ วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ค.ศ. 4 โรงเรี ยนอนุบาลอุตรดิตถ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
12) นายจิรายุ จันทร์ เพ็ง วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ค.ศ. 4
โรงเรี ยนมัธยมป่ ากลาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
กกกกกกก2.2.3 ประมวลและวิเคราะห์ขอ้ มูลนาข้อสรุ ปที่เป็ นมติที่ได้จากการประชุมสนทนา มา
ปรับปรุ ง แก้ไขเพื่อให้ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่สมบูรณ์
ตอนที่ 3 การประเมินรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพืน้ ทีส่ ู ง
(GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
กกกกกกกกกการประเมินรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการทดลองเพื่อหาประสิ ทธิภาพ ดังต่อไปนี้
กกกกกกก3.1 ประชากร
3.1.1 ประชากรครู ที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ โรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จานวน
8 โรงเรี ยน จานวน 278 คน ประกอบด้วย
โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
จานวน 31 คน
โรงเรี ยนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
จานวน 11 คน
โรงเรี ยนห้องสอนศึกษา “ในพระอุปถัมภ์” จานวน 41 คน
โรงเรี ยนขุนยวมวิทยา
จานวน 25 คน
โรงเรี ยนแม่ลาน้อยดรุ ณสิ กข์
จานวน 61 คน
โรงเรี ยนแม่สะเรี ยง “บริ พตั รศึกษา”
จานวน 66 คน
โรงเรี ยนสบเมยวิทยาคม
จานวน 25 คน
โรงเรี ยนเฉลิมรัชวิทยาคม
จานวน 18 คนDd
3.1.2 ประชากรนักเรี ยนที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นปี ที่ 1
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี การศึกษา 2558 จานวน 8 โรงเรี ยน จานวน 1,062 คน ประกอบด้วย
โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
จานวน 140 คน
โรงเรี ยนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
จานวน 28 คน
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โรงเรี ยนห้องสอนศึกษา “ในพระอุปถัมภ์” จานวน
โรงเรี ยนขุนยวมวิทยา
จานวน
โรงเรี ยนแม่ลาน้อยดรุ ณสิ กข์
จานวน
โรงเรี ยนแม่สะเรี ยง “บริ พตั รศึกษา”
จานวน
โรงเรี ยนสบเมยวิทยาคม
จานวน
โรงเรี ยนเฉลิมรัชวิทยาคม
จานวน

306
170
99
172
78
69

คน
คน
คน
คน
คน
คน

กกกกกกก3.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้ แก่
ตัวแปรต้น คือ ความคิดเห็นของผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ และลูกเสื อ เนตรนารี
สามัญรุ่ นใหญ่ ที่มีต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตัวแปรตาม คือ ความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กกกกกกก3.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกกกกกเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยให้น้ าหนักคะแนน คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 ซึ่งหมายถึงระดับ
ความคิดเห็นต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมฯ เหมาะสมอย่างยิ่ง, เหมาะสมมาก, ค่อนข้างเหมาะสม,
ไม่เหมาะสม และไม่เหมาะสมอย่างยิง่ ตามลาดับ จานวน 2 ฉบับ ได้แก่
กกกกกกกกกกกฉบับที่ 1 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่เกี่ยวกับ
ปัญหาของการนารู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ไปใช้ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
รวบรวม ด้านทัศนคติ ด้านกระบวนการ ด้านการยอมรับ และด้านอุดมคติ จานวน 50 ข้อ
กกกกกกกกกกกฉบับที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของลูกเสื อ – เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่
โรงเรี ยนปายวิทยาคาร เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและคุณภาพการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตร จานวน 27 ข้อ
กกกกกกก3.4 การสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกกกกกการสร้างแบบสอบถามที่มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ มีข้ นั ตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้
กกกกกกกกกกก3.4.1 ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามที่มี
ลักษณะเป็ นมาตราส่ วน 5 ระดับ
กกกกกกกกกกก3.4.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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กกกกกกกกกกก3.4.3 สร้างแบบสอบถามฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ที่มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กกกกกกกกกกก3.4.4 นาแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างและพัฒนามาตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรง
เชิงเนื้ อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยนาเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิที่มี
รายนามต่อไปนี้
Ddddddddddd1) นายจิราวุธ คุม้ จันทร์ วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ค.ศ.4 โรงเรี ยนยางซ้ายพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
Ddddddddddd 2) นายประกาศ เพียสามารถ วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ค.ศ.4
โรงเรี ยนอนุบาลอุตรดิตถ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
Ddddddddddd3) นายจิรายุ จันทร์ เพ็ง วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ค.ศ.4 โรงเรี ยนมัธยมป่ ากลาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
Ddddddddddd4) นายธวัช โลกา วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ค.ศ.4 โรงเรี ยนชุมชนแม่ลาศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 2 Ddddddddddd
5) นายกมล สุ ทธาวาส วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ค.ศ.3 โรงเรี ยนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
กกกกกกกกกกก3.4.5 ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ
กกกกกกกกกกก3.4.6 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 คน นาข้อมูลมาหาค่าความเที่ยง (Reliability)
ของแบบสอบถาม โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Co-efficient) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.980 (ดู
ภาคผนวก ช หน้า 308) และลูกเสื อ - เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่ช้ นั มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนปาย
วิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558
จานวน 140 คนตามลาดับ เมื่อนาข้อมูลมาหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Co-efficient) ได้ค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.927 (ดูภาคผนวก ช หน้า 309)
กกกกกกก3.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล มีข้ นั ตอนการดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
กกกกกกกกกกก3.5.1 จัดทาบันทึกข้อความเสนอผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปายวิทยาคารเพื่อขออนุญาต
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผูก้ ากับลูกเสื อ และลูกเสื อ – เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่จากศึกษา
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ประสิ ทธิภาพการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กกกกกกกกกกก3.5.2 เมื่อได้รับอนุญาตจากผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปายวิทยาคารแล้ว ผูว้ จิ ยั ขอ
อนุญาตประชุมคณะครู เพื่อชี้ แจงจุดมุ่งหมาย และวิธีการนารู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
กกกกกกกกกกก3.5.3 รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ตามหลักสู ตรเครื่ องหมายสายยงยศในชัว่ โมงเรี ยนปกติ
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ตามกาหนดการสอน ดังนี้
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กาหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ หลักสู ตรเครื่ องหมายสายยงยศ ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้
สาระการเรี ยนรู้
เวลา(ชั่วโมง)
เพชรพระอุมา (นักผจญภัย) 6 ชั่วโมง
1. ความหมายของการผจญภัย
1
การผจญภัย
2. กิจกรรมผจญภัย
3. คุณลักษณะของนักผจญภัย
4. หลักความปลอดภัยในการผจญภัย
1
การทดสอบสมรรถภาพ 1. การขึ้นต้นไม้
ทางกายด้ านทักษะวิชา 2. การไต่เชื อกจากพื้นขึ้นสู ง
3. โรยตัวตามเส้นเชือก
ลูกเสื อ
4. การโยนเชือกอย่างแม่นยา
5. การว่ายน้ า
6. การกระโดดข้ามสิ่ งกีดขวาง
7. การใช้เงื่อน
1. การฝึ กความคุน้ เคยกับน้ า
1
กิจกรรมทางนา้
2. การฝึ กโผ และการฝึ กลอยตัว
1. ปี นต้นไม้สูง 5 เมตร
1
กิจกรรมทางบก
2. กระโดดสู งข้ามเครื่ องกีดขวาง 2 ใน 3 ของ
ความสู งของตนเอง
3. โยนเชื อกช่วยชีวติ ให้ตกในระหว่างหลักที่
กาหนดให้ 2 ใน 3 ครั้ง
1. ไต่เชือกจากพื้นได้สูง 4.50 เมตร
1
กิจกรรมทางอากาศ
2. โรยตัวตามเชือก สู ง 6 เมตร
1
การเดินทางไกลด้ วยเท้า 1. การเตรี ยมอุปกรณ์การเดินทางไกล
2. การบรรจุเครื่ องหลัง
3. หลักความปลอดภัยการเดินทางไกล
4. ประโยชน์ของการเดินทางไกล
5. ข้อควรปฏิบตั ิในขณะเดินทางไกล
6. ข้อปฏิบตั ิในการพักเหนื่อยระหว่างเดินทางไกล
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ผู้จัดการค่ ายพักแรม

อาหาร/สุ ขาภิบาล

การอยู่ค่ายพักแรม

การชุ มนุมรอบกองไฟ

การใช้ เครื่ องมือ

การปฐมพยาบาล

การประกอบอาหาร 1
การประกอบอาหาร 2

วิถีไพร (ผู้จัดการค่ ายพักแรม) 6 ชั่วโมง
1. อุปกรณ์ในการอยูค่ ่ายพักแรม
2. การบรรจุเครื่ องหลัง
3. หลักการเลือกสถานที่จดั ตั้งค่ายพักแรม
4. การวางผังการจัดค่ายพักแรม
1. การระวังรักษาอาหาร
2. การระวังรักษาน้ าดื่ม
3. การระวังรักษาที่หุงต้มอาหาร
4. การกาจัดขยะ
5. การสร้างส้วมชัว่ คราว
1. ลักษณะการพักแรม
2. กิจที่ตอ้ งกระทาในขณะอยูค่ ่ายพักแรม
3. ประโยชน์ของการอยูค่ ่ายพักแรม
1. ความมุ่งหมายของการชุมนุมรอบกองไฟ
2. การเตรี ยมการก่อนการชุมนุมรอบกองไฟ
3. ขั้นตอนการเปิ ดการชุมนุมรอบกองไฟ
4. ประโยชน์ของการชุมนุมรอบกองไฟ
1. การใช้มีด
2. การใช้ขวานโค่นต้นไม้
3. การใช้เลื่อย
4. เครื่ องมือลิดกิ่งไม้
5. เครื่ องมือที่ใช้เครื่ องยนต์
1. ยา
2. การใช้ยา
3. การบรรจุยาละเครื่ องใช้ต่างๆ
พ่อครัวหัวป่ าก์ (หัวหน้ าคนครัว) 6 ชั่วโมง
1. การหุงข้าวด้วยมะพร้าวอ่อน
2. การต้มไข่ดว้ ยเปลือกส้มโอ
1. การหลามข้าว
2. การปิ้ ง

1

1

1

1

1

1

1
1
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การประกอบอาหาร 3
การประกอบอาหาร 4

การเลือกซื้ออาหาร

การหุงต้ มด้ วย
หม้ อสนาม

3. การย่าง
1. การนึ่งข้าวโดยไม่ใช้ภาชนะ
2. การอบ
1. การหุงข้าว
2. การแกง
3. การทอด
4. การเผา
5. การผัด
1. ประโยชน์ที่ได้รับจากสารอาหาร
2. การประหยัดทรัพย์
3. ความปลอดภัย
1. การประกอบอาหารร้อน
2. การชงเครื่ องดื่มร้อน

1
1

1

1

หมายเหตุ : บางหน่วยการเรี ยนรู ้อาจจะนาไปสอนภาคปฏิบตั ิในการอยูค่ ่ายพักแรมเช่น ผูจ้ ดั การ
ค่ายพักแรม อาหารและการสุ ขาภิบาล การใช้เครื่ องมือ การใช้หม้อหุงต้มสนาม การประกอบ
อาหาร การเลือกซื้ ออาหาร การชุมนุมรอบกองไฟ และการปฐมพยาบาล เป็ นต้น
กกกกกกกกกกก3.5.5 เมื่อสอนครบตามหลักสู ตรแล้วผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ไปขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู ้
กากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ จานวน 278 คน และลูกเสื อ – เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่ จานวน 1,062
คน ที่เป็ นประชากรที่ใช้ในการวิจยั รวมทั้งสิ้ น 1,340 คน
กกกกกกกกกกก3.5.6 ได้รับแบบสอบถามฉบับที่ 1 กลับคืนมาครบทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 100
และส่ วนแบบสอบถามฉบับที่ 2 ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 100
กกกกกกกกกกก3.5.7 ตรวจสอบความเรี ยบร้อยสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม เพื่อนาไปทา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นลาดับต่อไป
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กกกกกกกกก3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามใช้สถิติบรรยาย คือ
ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็น โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ
คะแนนดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประสิ ทธิภาพ
4.50 – 5.00
เหมาะสมมากที่สุด
3.50 – 4.49
เหมาะสมมาก
2.50 – 3.49
เหมาะสม
1.50 – 2.40
ไม่เหมาะสม
1.00 – 1.49
ไม่เหมาะสมที่สุด
กกกกกกกกก3.6 การแก้ ไขปรับปรุ งคุณภาพ ดาเนินการโดยนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษา
ประสิ ทธิผลการใช้เอกสารประกอบการเรี ยนหลักสู ตรสายยงยศ ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 มาปรับปรุ งแก้ไขให้เกิดคุณภาพมากขึ้น
ตอนที่ 4 ประเมินประสิ ทธิภาพการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยน
พืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
กกกกกกกประเมินประสิ ทธิภาพรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาใช้ที่โรงเรี ยนปายวิทยาคาร และดาเนิ นการตามขั้นตอน ดังนี้
กกกกกกกกกกก4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กกกกกกกกกกกกก 44.1.1 ประชากรที่ใช้ในการประเมินประสิ ทธิภาพการใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ผูก้ ากับ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ จานวน 108 คน เนื่องจากเป็ นโรงเรี ยนที่อยูใ่ นกลุ่มเครื อข่ายการศึกษา
เดียวกัน และมีจดั การเรี ยนการสอนลูกเสื อที่มีบริ บทใกล้เคียงกับโรงเรี ยนปายวิทยาคาร
ประกอบด้วย 4 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนปายวิทยาคาร โรงเรี ยนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ โรงเรี ยนห้อง
สอนศึกษา “ในพระอุปถัมภ์” และโรงเรี ยนขุนวมวิทยา
4.1.2 ประชากรลูกเสื อที่ใช้ในการประเมินประสิ ทธิภาพการใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ลูกเสื อ เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่ ปี การศึกษา 2559 ของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร จานวน 140 คน
4.1.3 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมินประสิ ทธิ ภาพการใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ผูก้ ากับ
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ลูกเสื อ ที่สอนลูกเสื อชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลักสู ตรลูกเสื อโลก โรงเรี ยนปายวิทยาคาร จานวน 10
คน การมาของกลุ่มตัวอย่างเป็ นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
กกกกกกกกกกก4.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการพัฒนา
ตัวแปรต้น คือ ความคิดเห็นของผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ และลูกเสื อ เนตรนารี
สามัญรุ่ นใหญ่ เกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ตัวแปรตาม คือ ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใน 2 ด้าน คือ
1) ประโยชน์ของรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2) ความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพื้นที่
สู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กกกกกกกกกกก4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกกกกกกกเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ น
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยให้น้ าหนักคะแนน คือ 5, 4, 3, 2 และ 1
ซึ่งหมายถึงระดับความพึงพอใจต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่
สู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตามลาดับ จานวน 2 ฉบับ ได้แก่
กกกกกกกกกกกกกฉบับที่ 1 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
จานวน 10 คน เกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมและปั ญหาการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ใน
8 ด้าน ได้แก่ ด้านบริ หาร ด้านบุคลากร ด้านหลักสู ตร ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้าน
กิจกรรมลูกเสื อ ด้านการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการวัดผลประเมินผล จานวน 54 ข้อ
โดยประยุกต์มาจากแบบสอบถามของเอนก เกตวงศา (2549) นาข้อมูลมาหาค่าความเที่ยง
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Co-efficient) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ
0.910 (ดูภาคผนวก)
กกกกกกกกกกกกกฉบับที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของลูกเสื อ - เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่
โรงเรี ยนปายวิทยาคาร จานวน 140 คน เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผูว้ จิ ยั ประยุกต์มาจาก
แบบสอบถาม ของ เอนก เกตุวงศา (2549) ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านหลักสู ตร ด้าน
กิจกรรมลูกเสื อ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการวัดผลประเมินผล จานวน 33 ข้อ นาข้อมูลมาหา
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ค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Co-efficient) ได้ค่าความ
เที่ยงเท่ากับ 0.873 (ดูภาคผนวก)
กกกกกกกกกกก4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล มีข้ นั ตอนการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
กกกกกกกกกกกก4.4.1 จัดทาบันทึกข้อความเสนอผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปายวิทยาคารเพื่อขอ
อนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผูก้ ากับลูกเสื อ และลูกเสื อ – เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่จาก
การใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
กกกกกกกกกกกก4.4.2 เมื่อได้รับอนุญาตจากผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปายวิทยาคารแล้ว ผูว้ จิ ยั นา
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ไปขอความร่ วมมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ และลูกเสื อ – เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่ ที่
เป็ นเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 คน และลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่เป็ นประชากร จานวน 140 คน และ
รอเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
กกกกกกกกกกกก4.4.3 ผูว้ จิ ยั ได้รับแบบสอบถามฉบับที่ 1 กลับคืนมาครบทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ
100 ได้รับแบบสอบถามฉบับที่ 2 กลับคืนมาครบทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 100
กกกกกกกกกกกก4.5.4 ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความเรี ยบร้อยสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม เพื่อ
นาไปทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นลาดับต่อไป
กกกกกกกกกกก4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกกกกกการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามใช้สถิติบรรยาย คือ ค่าเฉลี่ย
( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปรระดับความคิดเห็น โดยพิจารณาระดับความ
คิดเห็น จากค่าเฉลี่ยของคะแนนดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประสิ ทธิภาพ
4.50 – 5.00
ดีมาก
3.50 – 4.49
ดี
2.50 – 3.49
ปานกลาง
1.50 – 2.40
พอใช้
1.00 – 1.49
ปรับปรุ ง
กกกกกกกกกกก4.6 การแก้ ไขปรับปรุ งคุณภาพ
กกกกกกกกกกกผูว้ จิ ยั นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประเมินความพึงพอใจการใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาแก้ไข
ปรับปรุ งคุณภาพเพื่อนาไปเผยแพร่ เป็ นลาดับต่อไป
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กกกกกกกกกกก4.7 การเผยแพร่
กกกกกกกกกกกดาเนินการเผยแพร่ รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่
สู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้แก่ผสู ้ นใจและบุคคลทัว่ ไป โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น นาเสนอ
ผลการวิจยั ทางWebsite ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 1
เว็ปไซด์ครู บา้ นนอกดอทคอม เว็ปไซด์ทรู ปัญญา Facebook ชมรมผูก้ ากับลูกเสื ออาเภอปาย
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุ ปย่อในเอกสารทางวิชาการ เป็ นวิทยากรอบรมให้
ความรู ้ทางวิชาการ เป็ นต้น
กกกกกกกสถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
ddddddddd สถิติวเิ คราะห์ คุณภาพเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2549)
ddddddddddd 1. ค่ า IOC เป็ นการหาคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
R
สู ตร ค่า IOC = 
N

โดยที่

แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N แทน ขนาดของผูเ้ ชี่ยวชาญ

R

2. ค่ าเฉลีย่ (Mean) โดยคานวณจากสู ตร (ระพินทร์ โพธิ์ ศรี . 2549 : หน้า 3-4)


เมื่อ



∑X
N

x

∑X
N

∑X
N

แทน ค่าเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน จานวนนักเรี ยนที่เป็ นประชากร

x

เมื่อ

=

=

∑X
N

แทน ค่าเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน จานวนนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
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3. ค่ าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) (ระพินทร์ โพธิ์ ศรี . 2549 :
หน้า 3-4)

เมื่อ


X
x

N

คือ
คือ
คือ
คือ

S.D.

=

∑(x - x )2
N

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนทั้งหมด
ค่าเฉลี่ยงของคะแนนทั้งหมด
จานวนนักเรี ยนทั้งหมด

n x 2   x 

2

nn  1

=
เมื่อ

S.D.
X
n

คือ
คือ
คือ

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนทั้งหมด
จานวนนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง

บทที่ 4
ผลการวิจัย
กกกกกกกผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการวิจยั เรื่ อง การวิจยั และพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน นาเสนอผลการวิจยั เป็ น
4 ตอน ดังนี้
กกกกกกกตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย 2 ส่ วน ดังนี้
dddddddddddส่ วนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Ddddddddddd ส่ วนที่ 2 การสารวจความต้องการในการเรี ยนรู ้การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กกกกกกกตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย 2 ส่ วน ดังนี้
dddddddddddส่ วนที่ 1 การสร้างร่ างรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่
สู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
dddddddddddส่ วนที่ 2 ตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กกกกกกกตอนที่ 3 การประเมินรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ รุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่
สู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กกกกกกกตอนที่ 4 การประเมินประสิ ทธิภาพการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI)
จังหวัดแม่ ฮ่องสอน ประกอบด้ วย
dddddddส่ วนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพื้นทีส่ ู ง
(GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
กกกกกก11. ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในโรงเรี ยน จากการศึกษา
เอกสาร สัมภาษณ์ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีประสิ ทธิภาพควรประกอบด้วยองค์ประกอบ 5
องค์ประกอบ คือ 1. การรวบรวม 2. ทัศนคติ 3. กระบวนการ 4. การยอมรับ และ 5. อุดมคติ
ตนเองของครู ซึ่ งข้อค้นพบในแต่ละองค์ประกอบชี้ให้เห็นกระบวนการ/ขั้นตอน การจัดทากิจกรรม
ภูมิปัญญาชนเผ่า การวัดและประเมินผล การจัดแหล่งเรี ยนรู ้ การให้คาปรึ กษาและการสนับสนุน
ให้กาลังใจจากผูบ้ ริ หารและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง และครู จะต้องมีการอุทิศเวลาปฏิบตั ิงานอย่างเต็ม
ความสามารถ
กกกกกก12. ผลการสัมภาษณ์ผอู ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน และผูก้ ากับลูกเสื อ – เนตรนารี สามัญ
รุ่ นใหญ่ ปรากฏดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ในสถานศึกษา
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ตาแหน่งในการปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา
1. ผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน
1
3.22
2. ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
30
96.78
รวม
31
100.00
วุฒิทางด้านลูกเสื อ
1. ขั้นความรู ้เบื้องต้น (B.T.C)
16
51.61
2. ขั้นความรู ้ช้ นั สู ง (A.T.C)
13
41.94
3. ขั้นผูช้ ่วยผูใ้ ห้การอบรม (A.L.T)
4. ขั้นผูใ้ ห้การอบรม (L.T)
2
6.45
รวม
31
100.00
กกกกกกกจากตาราง 2 พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลตาแหน่งผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน 1 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 3.22 และตาแหน่งผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 96.78
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กกกกกกกเมื่อจาแนกตามวุฒิทางด้านลูกเสื อ พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีวฒ
ุ ิทางด้านลูกเสื อขั้นความรู ้
เบื้องต้น (B.T.C) จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.61 มีวฒ
ุ ิทางด้านลูกเสื อขั้นความรู ้ช้ นั สู ง
(A.T.C.) จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.94 และวุฒิทางด้านลูกเสื อขั้นผูใ้ ห้การอบรม (L.T.)
จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.45
ข้ อเสนอแนะของผู้ให้ ข้อมูลต่ อสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรียน
พืน้ ทีส่ ู ง จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
1. การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนของท่าน ได้แก่
1.1 เน้นให้เกิดผลต่อผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา
1.2 สถานศึกษาควรกาหนดนโยบายในการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็ นองค์รวมในการพัฒนานักเรี ยนในทุกด้านทั้ง
ร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
1.3 โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่นาเรื่ องของวัฒนธรรมชนเผ่ามาบูรณา
การในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
1.4 โรงเรี ยนมีการปรับโครงสร้างหลักสู ตรให้เข้ากับบริ บทของแต่ละท้องถิ่น
2. คุณภาพที่ตอ้ งการให้เกิดกับผูเ้ รี ยน ได้แก่
2.1 นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมที่ทางโรงเรี ยนจัดให้ดว้ ยความมัน่ ใจ มีความสุ ข
และสนุกสนาน
2.2 นักเรี ยนมีบุคลิกภาพที่ดี มีพฤติกรรมที่เรี ยบร้อย สุ ภาพ เหมาะสมกับวัย
2.3 นักเรี ยนมีสานึกที่ดีในเรื่ องของระเบียบวินยั ทั้งด้านการแต่งกาย
การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และการใช้ถอ้ ยคา
2.4 นักเรี ยนมีทกั ษะในการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง รู ้จกั แสวงหาความรู ้
ด้วยตนเอง และการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น
2.5 นักเรี ยนมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่สามารถอยูร่ ่ วมกันอย่างมี
ความสุ ขได้เป็ นอย่างดี
3. ปัญหาสาคัญของโรงเรี ยนในการจัดกิจกรรม
3.1 คุณภาพของการจัดกิจกรรมนักเรี ยนที่ยงั ไม่หลากหลาย และตอบสนอง
ต่อความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รี ยนได้
3.2 ความเข้าใจของครู ผรู ้ ับผิดชอบในการจัดกิจกรรมให้ครบถ้วนตามแนวทาง
ของหลักสู ตร

138

3.3 การขาดความชัดเจน และขาดประสิ ทธิ ภาพในการจัดกิจกรรม
3.4 การละเลยต่อความสาคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน
3.5 การไม่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
3.6 การขาดสื่ อ วัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู
4. แนวทางในการแก้ไขปั ญหาการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยนตามความคิดเห็น
ผูบ้ ริ หาร ได้แก่
4.1 ส่ งเสริ มให้บุคลากรที่ตอ้ งรับผิดชอบมีการพัฒนาตนเอง
4.2 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
4.3 เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง
4.4 สนับสนุนให้มีการนาผลการวิจยั มาใช้ปรับคุณภาพของการจัดกิจกรรม
5. แนวโน้มที่ทางโรงเรี ยนของท่านจะพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนให้เกิด
ประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยนมากที่สุด ได้แก่
5.1 ด้านหลักสู ตร ให้สอดคล้องกับบริ บทของสถานศึกษา
5.2 ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ย
ตนเอง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริ งในชีวติ ประจาวัน
5.3 ด้านกิจกรรม หรื อการจัดประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ รี ยนให้มีความ
หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนรอบด้านมากขึ้น
5.4 ด้านการวัดประเมินผล ให้มีความครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยน
5.5 ด้านทรัพยากร สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ ให้มีความเพียงพอต่อการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยน
5.6 ด้านความร่ วมมือจากองค์กรทุกภาคฝ่ าย เพื่อให้สามารถเอื้อต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการเรี ยนรู ้ให้กบั นักเรี ยน
6. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ใดที่สามารถนามาบูรณาการกับกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ได้มากที่สุด บูรณาการในเรื่ องใดได้บา้ ง ใช้เกณฑ์อะไรในการตรวจสอบ และเป็ นหมวด
ที่เด่นหรื อไม่ ควรอยูใ่ นระดับใด เช่น สู ง กลาง ต่า ทาไมจึงจัดระดับให้ดงั นั้น และใช้เกณฑ์
อะไรในการจัดระดับ (ขึ้นอยูก่ บั ผลการเรี ยนของนักเรี ยนที่โรงเรี ยน แล้วเอามาสรุ ป แต่ละโรงเรี ยน
ไม่เหมือนกัน)
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6.1 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับสู ง เพราะส่ งเสริ ม
การปกครองแบบประชาธิ ปไตย และการดารงอยูร่ ่ วมกันในสังคมโดยใช้ระบบหมู่ของลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ ดังนั้น การตรวจสอบจึงต้องใช้ระบบหมู่ ความสามัคคี และการปฏิบตั ิตามกฎของ
ลูกเสื อเป็ นเกณฑ์
6.2 กลุ่มสาระภาษาไทย อยูใ่ นระดับสู ง เพราะเป็ นภาษาหลักที่ใช้ใน
การสื่ อสารทาความเข้าใจกันระหว่างสมาชิกภายในหมู่ลูกเสื อ และระหว่างหมู่ลูกเสื อ แต่ลูกเสื อ
พื้นที่สูงมีภาษาของแต่ชนเผ่าที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเอง และการจดบันทึกเรื่ องราวต่าง ๆ รวมถึง
ภาษาที่ใช้ในการออกคาสั่งต่าง ๆ ของผูก้ ากับลูกเสื อกับลูกเสื อ ดังนั้น เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
จึงน่าจะเป็ นการตรวจสมุดบันทึกประจาตัวนักเรี ยน รายงาน และการค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
6.3 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับสู ง
เพราะส่ งเสริ มให้ลูกเสื อรู ้จกั การประยุกต์และใช้เครื่ องมือต่าง ๆ อย่างปลอดภัยในการนาวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีอยูม่ าแก้ปัญหา สถานการณ์หรื อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ครู ผสู ้ อนกาหนดให้ อย่างมีเหตุมีผล
ดังนั้น เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบจึงน่าจะเป็ นการประเมินจากการใช้เครื่ องมือ การใช้เหตุผลใน
การแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้
6.4 กลุ่มสาระศิลปะ ระดับกลาง เนื่องจากลูกเสื อจาเป็ นต้องบันทึกเรื่ องราว
ต่าง ๆ จากประสบการณ์ดว้ ยการวาดภาพหรื อเสก๊ตภาพ ดังนั้น เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบจึง
น่าจะเป็ นการตรวจสมุดบันทึกประจาตัวนักเรี ยน
6.5 กลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ ระดับกลาง เนื่องจากลูกเสื อจาเป็ นต้องนาความรู ้
เกี่ยวกับการประมาณการ การคานวณ มาใช้ในการทากิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมบุกเบิก ดังนั้น
เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบจึงควรเป็ นการประเมินประสิ ทธิ ผลในการทากิจกรรมของลูกเสื อ
6.6 กลุ่มสาระพลานามัย ระดับกลาง เนื่องจากลูกเสื อทุกคนต้องมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์ในการเข้าร่ วมและทากิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้น เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบจึง
ควรการตรวจสุ ขภาพร่ างกายของลูกเสื อก่อนการทากิจกรรมต่าง ๆ
6.7 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ระดับกลาง เนื่องจากลูกเสื อทุกคนต้องใช้ความรู ้
ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหาความรู ้ และสื่ อสารกับลูกเสื อนานาชาติ ตามกฎของลูกเสื อ
ข้อ 4 “ลูกเสื อเป็ นมิตรกับทุคน และเป็ นพี่นอ้ งกับลูกเสื อทัว่ โลก” เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
ได้แก่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมของลูกเสื อ
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7. ถ้าจะพัฒนากิจการลูกเสื อให้ประสบความสาเร็ จ จะมีแนวทางในการพัฒนา
อย่างไร
7.1 การจัดทาวิจยั ชั้นเรี ยน เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสื ออย่าง
เป็ นระบบ แล้วนาข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้มาปรับปรุ งการจัดกิจกรรมให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และ
คุณภาพเป็ นลาดับต่อไป
7.2 การส่ งเสริ มให้มีการจัดทารายงานกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ ให้กบั
บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่นทราบความก้าวหน้าต่าง ๆ ของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
อย่างต่อเนื่ อง
dddddddส่ วนที่ 2 การสารวจความต้ องการในการเรี ยนรู้ ของผู้เรียนเกีย่ วกับสภาพการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
กกกกกกกจากการศึกษาปั ญหาของสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อของโรงเรี ยนที่ผา่ นมา ยังไม่
สามารถตอบสนองความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รี ยนได้ ทาให้ผวู ้ ิจยั ต้องการ
สารวจความต้องการในการเรี ยนรู ้ เพื่อนาผลการวิเคราะห์ไปใช้เป็ นแนวทางสาหรับการจัดกิจกรรม
ตามรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ให้สอดคล้องกับความต้องการผูเ้ รี ยน และเพื่อ
ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนวัยนี้ได้อย่างตรงจุด ซึ่งผลการสารวจปรากฏดังตาราง 3 – 16
ดังต่อไปนี้
ตาราง 3 แสดงสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับการสารวจความต้องการในการเรี ยนรู ้
จาแนกตามระดับชั้น (ข้อมูลเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558)
เพศ
ระดับชั้น
จานวน
ร้ อยละ
ชาย
หญิง
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
59
81
140
38.46
มัธยมศึกษาปี ที่ 2
48
66
114
31.32
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
43
67
110
30.22
150
214
รวม
364
100.00
กกกกกกกจากตาราง 3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับการสารวจความต้องการในการเรี ยนรู ้
ประกอบด้วยนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 140 คน แบ่งเป็ นชาย 59 คน หญิง 81 คน
คิดเป็ นร้อยละ 38.46 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 114 คน แบ่งเป็ นชาย 48 คน หญิง
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66 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.32 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 110 คน แบ่งเป็ นชาย 43
คน หญิง 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.22 ของจานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
ตาราง 4 แสดงสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับการสารวจความต้องการในการเรี ยนรู ้
จาแนกตามอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม (ข้อมูลเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558)
อายุ
ต่ากว่า 13 ปี
13 ปี – 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
รวม

เพศ
ชาย
26
133
15
174

หญิง
26
154
9
190

รวม

ร้ อยละ

53
287
24
364

14.56
78.85
6.59
100.00

กกกกกกกจากตาราง 4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับการสารวจความต้องการในการเรี ยนรู ้
ประกอบด้วยนักเรี ยนที่มีอายุต่ากว่า 13 ปี จานวน 53 คน แบ่งเป็ นชาย 26 คน หญิง 26 คน คิด
เป็ นร้อยละ 14.56 ของจานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด นักเรี ยนที่มีอายุระหว่าง 13 ถึง 15 ปี
จานวน 287 คน แบ่งเป็ นชาย 133 คน หญิง 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.85 ของจานวนผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งหมด และนักเรี ยนที่มีอายุมากกว่า 15 ปี จานวน 24 คน แบ่งเป็ นชาย 15 คน
หญิง 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.59 ของจานวนผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
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ตาราง 5 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1 – 3 โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
จาแนกตามความสนใจในด้านต่าง ๆ (N = 364)
ความสนใจ
ด้ านกีฬา

การอ่านหนังสื อ

การท่องเที่ยว

ประเภท
ฟุตบอล
ฟุตซอล
วอลเลย์บอล
ตะกร้อ
กรี ฑา
เปตอง
เทเบิลเทนนิส
บาสเกตบอล
หลายประเภท
ไม่ตอบ
การ์ตูน / นิทาน
นวนิยาย / เรื่ องสั้น / สารคดี
หนังสื อเรี ยน
ความรู ้รอบตัว/ความรู ้ทวั่ ไป
นิตยสาร
เทคโนโลยี / คอมพิวเตอร์
ประวัติศาสตร์
กีฬา
ทุกประเภท
ไม่ตอบ
น้ าตก / ธรรมชาติ / ทะเล
ทัศนศึกษา / ต่างจังหวัด
ห้างสรรพสิ นค้า
การเข้าค่ายพักแรม
โบราณสถาน
สวนสัตว์ / อะควาเรี ยม

จานวน
71
61
54
44
34
34
23
23
17
3
72
62
54
44
31
30
27
24
13
7
94
81
67
51
44
13

ร้ อยละ
19.51
16.76
14.84
12.09
9.34
9.34
6.32
6.32
4.67
0.81
19.78
17.03
14.84
12.09
8.52
8.24
7.42
6.59
3.57
1.92
25.82
22.25
18.41
14.01
12.09
3.57
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ตาราง 5 (ต่อ)
ความสนใจ

งานอดิเรก

บันเทิง

อาหาร

การเล่น

ประเภท
บ้านเพื่อน
ไม่ตอบ
เล่นกีฬา
ดูหนัง / ฟังเพลง
อ่านหนังสื อ
ปลูกต้นไม้
เลี้ยงสัตว์
ทาอาหาร/ ของว่าง
วาดภาพ / การ์ ตูน
ไม่ตอบ
ดูหนัง / ดูละคร / วีดีทศั น์
ร้องรา / ทาเพลง
อ่านหนังสื อนิยาย / การ์ ตูน
คอมพิวเตอร์ / เล่นเกม
ไปเที่ยว
อาหารพื้นเมือง
อาหารไทย
อาหารว่าง / ขนม
ทุกอย่าง
ทาอาหารไม่เป็ น
เกมคอมพิวเตอร์ /อินเตอร์ เน็ต
กีฬาทุกประเภท
การละเล่นพื้นบ้าน
หนังสื อเกมต่าง ๆ
ของเล่นไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์
ทุกอย่าง

จานวน
7
7
148
81
57
30
20
14
7
7
138
111
71
37
7
135
84
74
30
41
128
98
61
50
20
7

ร้ อยละ
1.92
1.92
40.66
22.25
15.66
8.24
5.49
3.85
1.92
1.92
37.91
30.49
19.51
10.16
1.92
37.09
23.08
20.33
8.24
11.26
35.16
26.92
16.76
13.74
5.49
1.92
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Ddddddตาราง 5 (ต่อ)
ความสนใจ
ด้ านอื่น ๆ

ประเภท
ช่วยผูป้ กครองทางานบ้าน
ดูข่าวโทรทัศน์
หารายได้พิเศษ / รับจ้าง
เล่นดนตรี
อยูก่ บั บ้าน / ไม่สุงสิ งใคร
ไม่ตอบ

จานวน
158
108
37
27
13
20

ร้ อยละ
43.41
29.67
10.16
7.42
3.57
5.49

dจากตราราง 5 พบว่า นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1 – 3 โรงเรี ยนปายวิทยาคารมี
ความสนใจในด้านต่าง ๆ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านกีฬา การอ่านหนังสื อ การท่องเที่ยว งานอดิเรก
บันเทิง อาหาร การเล่น และด้านอื่น ๆ เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านกีฬา นักเรี ยนมีความสนใจกีฬาหลายประเภท กีฬาที่นกั เรี ยนสนใจ 3 อันดับแรก
คือ ฟุตบอล (N = 71, 19.51%) , ฟุตซอล (N = 61, 16.76%) และวอลเล่ยบ์ อล (N =54, 14.84%)
การอ่านหนังสื อ นักเรี ยนมีความสนใจในการอ่านหนังสื อหลายประเภท หนังสื อที่
นักเรี ยนสนใจ 3 ประเภทแรก คือ การ์ตูน/นิทาน (N = 72, 19.78%) นวนิยาย/เรื่ องสั้น/สารคดี
(N = 62, 17.03%) และหนังสื อเรี ยน (N =54, 14.84%)
สาหรับการท่องเที่ยว นักเรี ยนมีความสนใจในการท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยสถานที่
ที่นกั เรี ยนอยากท่องเที่ยว 3 อันดับแรก ได้แก่ น้ าตก/ธรรมชาติ/ทะเล (N = 94, 25.82%) ,
ทัศนศึกษา/ต่างจังหวัด (N = 81, 22.25%) และห้างสรรพสิ นค้า (N = 67, 18.41%)
สาหรับความสนใจด้านงานอดิเรก พบว่า นักเรี ยนมีความสนใจงานอดิเรก 3 ประเภท
ได้แก่ เล่นกีฬา (N = 148, 40.66%), ดูหนัง / ฟังเพลง (N = 81, 22.25%) และอ่านหนังสื อ (N = 57,
15.66%)
ในด้านบันเทิง นักเรี ยนมีความสนใจต่องานบันเทิง 3 ประเภทแรก คือ ดูหนัง/ดูละคร/
วีดีทศั น์ (N = 138, 37.91%), ร้องรา / ทาเพลง (N = 111, 30.49%) และอ่านหนังสื อนิยาย / การ์ ตูน
(N = 71, 19.51%)
สาหรับความสนใจทางด้านอาหาร นักเรี ยนมีความสนใจทาอาหาร 3 ประเภทแรก คือ
อาหารพื้นเมือง (N = 135, 37.09%), อาหารไทย (N = 84, 23.08%) และอาหารว่าง/ขนม (N = 74,
20.33%)
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ในส่ วนของความสนใจด้านการเล่น นักเรี ยนมีความสนใจต่อการเล่น 3 ประการแรก
คือ เกมคอมพิวเตอร์ /อินเตอร์ เน็ต (N = 128, 35.16%), กีฬาทุกประเภท (N = 98, 26.92%) และ
การละเล่นพื้นบ้าน (N = 61, 16.76%)
สาหรับด้านอื่น ๆ จะสังเกตได้วา่ นักเรี ยนมีความสนใจอีกมากมายหลากหลาย โดยเฉพาะ
3 อันดับแรก คือ ช่วยผูป้ กครองทางานบ้าน (N = 158, 43.41%), ดูข่าวโทรทัศน์ (N = 108,
29.67%) และหารายได้พิเศษ / รับจ้าง (N = 38, 10.44%)
ตาราง 6 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3 โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
จาแนกตามสิ่ งที่อยากรู ้ (N=364)
อันดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สิ่ งทีอ่ ยากรู้
สิ่ งแปลกใหม่ / ความรู ้รอบตัว
การศึกษาต่อ / การทางาน / อนาคต
คอมพิวเตอร์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กีฬา
ดาราศาสตร์ / อวกาศ และสิ่ งมีชีวติ นอกโลก
ประวัติศาสตร์ / โบราณสถาน
เพศศึกษา / เพศสัมพันธ์
เรื่ องท้าทาย / เรื่ องลี้ลบั / สยองขวัญ
ศิลปะบันเทิง / การแสดง / ดนตรี
สถานที่ท่องเที่ยว
การทาอาหาร / งานบ้าน
เกมการ์ ด

จานวน (คน)

ร้ อยละ

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 พบว่า สิ่ งที่นกั เรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3 โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
อยากรู ้มีมากมายหลายประการสามารถจัดจาแนกได้เป็ น 12 ประเภท เรี ยงตามลาดับดังนี้ สิ่ ง
แปลกใหม่ /ความรู ้รอบตัว (N = 57, 15.66%), การศึกษาต่อ / การทางาน / อนาคต (N = 47,
12.91%), คอมพิวเตอร์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (N = 40, 10.99%), กีฬา (N = 37, 10.16%),
ดาราศาสตร์ / อวกาศ และสิ่ งมีชีวติ นอกโลก (N = 27, 7.42%), ประวัติศาสตร์ / โบราณสถาน (N =
27, 7.42%), เพศศึกษา / เพศสัมพันธ์ (N = 27, 7.42%), เรื่ องท้าทาย / เรื่ องลี้ลบั / สยองขวัญ (N
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= 24, 6.59%), ศิลปะบันเทิง / การแสดง / ดนตรี (N = 24, 6.59%), สถานที่ท่องเที่ยว (N = 20,
5.49 %), การทาอาหาร / งานบ้าน (N = 17, 4.67%) และเกมการ์ด (N = 17, 4.67%)
ตาราง 7 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาชั้นปี ที่ 1 - 3
โรงเรี ยนปายวิทยาคาร จาแนกตามสิ่ งที่อยากทา (N=364)
อันดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สิ่ งทีอ่ ยากทา
เรี ยนหนังสื อ / ทาแบบฝึ กหัด / การบ้าน
ทาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์
ทาให้พอ่ แม่ภูมิใจ
คอมพิวเตอร์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยากเป็ นดารา / นักร้อง / นักแสดง
ทาในสิ่ งที่มีคนสนใจ หรื อเด่นในสายตาคนอื่น
เล่นกีฬา
ฟังเพลง/ ดูหนัง / เล่นดนตรี
เรี ยนให้จบ
วาดภาพ / เขียนรู ป
ทัศนศึกษา / ท่องเที่ยวในเมืองไทย
ทางานพิเศษ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

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 พบว่า สิ่ งที่นกั เรี ยนนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3 โรงเรี ยนปาย
วิทยาคาร อยากทามีหลายประการจัดจาแนกได้เป็ น 12 ประเภท ดังนี้ เรี ยนหนังสื อ / ทา
แบบฝึ กหัด / การบ้าน (N = 81, 22.25%), ทาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ (N = 54, 14.84%), ทาให้พอ่ แม่
ภูมิใจ (N = 47, 12.91%), คอมพิวเตอร์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (N = 37, 10.16%), อยาก
เป็ นดารา / นักร้อง / นักแสดง (N = 27, 7.42%), ทาในสิ่ งที่มีคนสนใจ หรื อเด่นในสายตาคนอื่น
(N = 27, 7.42%), เล่นกีฬา (N = 24, 6.59%), ฟังเพลง/ ดูหนัง / เล่นดนตรี (N = 24, 6.59%),
เรี ยนให้จบ (N = 24, 6.59%), วาดภาพ / เขียนรู ป (N = 10, 2.75 %), ทัศนศึกษา / ท่องเที่ยวใน
เมืองไทย (N = 7, 1.92 %) และทางานพิเศษ (N = 2, 0.55 %)
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ตาราง 8 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1 - 3 โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
จาแนกตามสิ่ งที่ชอบ (N=364)
อันดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สิ่ งทีช่ อบ
สันทนาการ / กีฬา
คอมพิวเตอร์ / โทรศัพท์ / อินเตอร์เนต
อยูก่ บั เพื่อน / ทางานเป็ นกลุ่ม
ดูหนัง / ฟังเพลง / อ่านหนังสื อ
เข้าป่ าล่าสัตว์ / ชมธรรมชาติ / ตกปลา / ชนไก่
ทัศนศึกษา / เข้าค่ายพักแรม
สิ่ งที่ทาแล้วสบายใจ
อ่านหนังสื อ
อยูเ่ ฉย ๆ ที่บา้ น

จานวน (คน)

ร้ อยละ

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 พบว่า สิ่ งที่นกั เรี ยนนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3 โรงเรี ยนปายวิทยา
คาร ชอบมีหลายประการจัดจาแนกได้เป็ น 9 ประเภท ดังนี้ สันทนาการ/กีฬา (N = 71, 19.51 %),
คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์/อินเตอร์ เนต(N = 64, 17.58 %), อยูก่ บั เพื่อน/ทางานเป็ นกลุ่ม (N = 51,
14.01 %), ดูหนัง/ฟังเพลง/อ่านหนังสื อ(N = 44, 12.09 %), เข้าป่ าล่าสัตว์/ชมธรรมชาติ/ตกปลา/ชน
ไก่ (N = 37, 10.16 %), ทัศนศึกษา/ เข้าค่ายพักแรม (N = 34, 9.34 %), สิ่ งที่ทาแล้วสบายใจ (N =
30, 8.24 %), อ่านหนังสื อ (N = 26, 7.14 %) และ อยูเ่ ฉย ๆ ที่บา้ น (N = 7, 1.92 %)
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ตาราง 9 แสดงจานวนและร้อยละความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1 - 3 โรงเรี ยน
ปายวิทยาคาร จาแนกตามการทากิจกรรม (N=364)
ลักษณะกิจกรรม
กิจกรรมที่เคยทา

กิจกรรมที่ชอบทา

กิจกรรมการเรี ยนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

อ่านหนังสื อ
พูดหน้าชั้นเรี ยน
ฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรม
การแสดงละคร
ดู VDO
สารวจชุมชน
ทัศนศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
ทาโครงงาน
อื่น ๆ
ทัศนศึกษา
ฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรม
สารวจชุมชน
ค้นคว้าด้วยตนเอง
อ่านหนังสื อ
ดู VDO
การแสดงละคร
ทาโครงงาน
พูดหน้าชั้นเรี ยน
อื่น ๆ

จานวน
(คน)
75
68
63
53
36
28
16
12
7
6
69
61
53
42
35
32
29
20
17
6

ร้ อยละ
20.60
18.68
17.31
14.56
9.89
7.69
4.40
3.30
1.92
1.65
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)
ลักษณะกิจกรรม
กิจกรรมที่อยากทา

กิจกรรมการเรี ยนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรม
การค้นคว้าด้วยตนเอง
ทัศนศึกษา
สารวจชุมชน
การแสดงละคร
อ่านหนังสื อ
ทาโครงงาน
ดู VDO
พูดหน้าชั้นเรี ยน
อื่น ๆ

จานวน
(คน)
74
63
59
45
36
28
24
18
14
3

ร้ อยละ
20.33
17.31
16.21
12.36
9.89
7.69
6.59
4.95
3.85
0.82

Dddddddจากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์การทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3 โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ใน 10 ด้าน ได้แก่ อ่านหนังสื อ ค้นคว้าด้วยตนเอง ดู
V.D.O. ฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรม สารวจชุมชน ทัศนศึกษา พูดหน้าห้องเรี ยน แสดงละคร ทา
โครงงาน และอื่น ๆ โดยจาแนกตามการทากิจกรรม 3 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมที่เคยทา กิจกรรมที่
ชอบทา และกิจกรรมที่อยากทา พบว่า
กิจกรรมที่เคยทามากที่สุดคือ อ่านหนังสื อ (N = 75, 20.60 %) รองลงมา คือ พูดหน้าชั้น
เรี ยน (N = 68, 18.68 %) และฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรม (N = 63, 17.31 %)
กิจกรรมที่ชอบทามากที่สุดคือ ทัศนศึกษา (N = 69, 18.96 %) รองลงมา คือ ฝึ กปฏิบตั ิ
กิจกรรม (N = 61, 16.76 %) และสารวจชุมชน (N = 53, 14.56 %)
กิจกรรมที่อยากทามากที่สุดคือ ฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรม (N = 74, 20.33 %) รองลงมา คือ การ
ค้นคว้าด้วยตนเอง (N = 63, 17.31 %) และทัศนศึกษา (N = 59, 16.21 %)
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ตาราง 10 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1 - 3 โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
จาแนกตามงานอดิเรก (N=364)
อันดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

งานอดิเรก
ดูโทรทัศน์ / วีดีทศั น์ / ดูหนัง / ฟังเพลง / ร้องเพลง
เล่นเกมคอมพิวเตอร์ / ท่องอินเตอร์ เนต
ออกกาลังกาย / เล่นกีฬา
อ่านหนังสื อนวนิยาย / หนังสื อการ์ ตูน
เข้าป่ าล่าสัตว์ / ชมธรรมชาติ / ตกปลา / ชนไก่
ปลูกต้นไม้ / เลี้ยงสัตว์
วาดรู ป
บันทึกบทกลอน / จดเนื้ อเพลง
อ่านหนังสื อ
ไปเที่ยว

จานวน (คน)

ร้ อยละ

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 พบว่า งานอดิเรกที่นกั เรี ยนนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3 โรงเรี ยน
ปายวิทยาคาร เลือกทา ได้แก่ ดูโทรทัศน์/วีดีทศั น์/ดูหนัง/ฟังเพลง/ร้องเพลง, เล่นเกมคอมพิวเตอร์ /
ท่องอินเตอร์ เนต, ออกกาลังกาย/เล่นกีฬา, อ่านหนังสื อนวนิยาย/หนังสื อการ์ ตูน, เข้าป่ าล่าสัตว์/ชม
ธรรมชาติ/ตกปลา/ชนไก่, วาดรู ป, บันทึกบทกลอน/จดเนื้ อเพลง, อ่านหนังสื อ และไปเที่ยว โดยที่
งานอดิเรกที่นกั เรี ยนโรงเรี ยนห้วยแก้ววิทยาเลือกทามากที่สุดคือ ดูโทรทัศน์/วีดีทศั น์/ดูหนัง/ฟัง
เพลง/ร้องเพลง (N = 72, 19.78 %) รองลงมาคือ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ /ท่องอินเตอร์ เนต (N = 70,
19.23 %) และออกกาลังกาย/เล่นกีฬา (N = 64, 17.58 %) ตามลาดับ
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ตาราง 11 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1 – 3 โรงเรี ยน
ปายวิทยาคาร จาแนกตามลาดับรายวิชาที่นกั เรี ยนชอบ (N=364)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

วิชาทีน่ ักเรียนชอบเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์
กิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี
วิชาสุ ขศึกษา และพลศึกษา
วิชาคณิ ตศาสตร์
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาภาษาไทย
วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ )
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมแนะแนว
วิชาอื่น ๆ

จานวน (คน)
59
57
55
35
34
28
24
23
19
17
13

ร้ อยละ
16.21
15.66
15.11
9.62
9.34
7.69
6.59
6.32
5.22
4.67
3.57

จากตาราง 11 พบว่า วิชาที่นกั เรี ยนนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3 โรงเรี ยนปาย
วิทยาคาร ชอบเรี ยนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ วิชาวิทยาศาสตร์ (N = 59, 16.21 %) รองลงมาคือ
กิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี (N = 57, 15.66%) และวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (N = 55, 15.11%)
ตามลาดับ
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ตาราง 12 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1 – 3 โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
จาแนกตามเนื้ อหาสาระในการเรี ยนตามกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่นกั เรี ยน
สามารถนามาใช้ในชีวติ ประจาวันได้ (N=364)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

งานอดิเรก
วินยั ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และสัญญาณต่าง ๆ
กฎ คาปฏิญาณ และ คติพจน์ของลูกเสื อ
การบาเพ็ญประโยชน์
การปฐมพยาบาล
เงื่อนลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ / การผูกแน่น
การผจญภัย และความปลอดภัย
การปรุ งอาหาร
แผนที่ / เข็มทิศ
การจัดการค่ายพักแรม
ความเข้าใจเรื่ องราวของกิจการลูกเสื อ

จานวน (คน)
118
81
61
34
20
17
13
10
7
3

ร้ อยละ
32.42
22.25
16.76
9.34
5.49
4.67
3.57
2.75
1.92
0.82

Dddddddจากตาราง 12 พบว่า เนื้อหาสาระในการเรี ยนกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่นกั เรี ยน
สามารถนามาใช้ในชีวติ ประจาวันได้ ตามความคิดเห็นของนักเรี ยนนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 - 3 โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ได้แก่วนิ ยั ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และสัญญาณต่าง ๆ, กฎ คา
ปฏิญาณ และคติพจน์ของลูกเสื อ,การบาเพ็ญประโยชน์, การปฐมพยาบาล, เงื่อนลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ / การผูกแน่น, การผจญภัย และความปลอดภัย, การปรุ งอาหาร, แผนที่ / เข็มทิศ, การจัดการ
ค่ายพักแรม และความเข้าใจเรื่ องราวของกิจการลูกเสื อ โดยที่เนื้อหาสาระในการเรี ยนกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่นกั เรี ยนสามารถนามาใช้ในชีวติ ประจาวันได้ มากที่สุดคือ วินยั ความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย และสัญญาณต่าง ๆ (N = 118, 32.42%) รองลงมาคือ กฎ คาปฏิญาณ และ คติ
พจน์ของลูกเสื อ (N = 81, 22.25 %) และการบาเพ็ญประโยชน์ (N = 61 , 16.76 %)
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ตาราง 13 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1 – 3
โรงเรี ยนปายวิทยาคาร จาแนกตามสิ่ งที่นกั เรี ยนชอบในการเรี ยนวิชาลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ (N=364)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สิ่ งทีน่ ักเรียนชอบในการเรียนวิชาลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ จานวน (คน)
ระบบหมู่
88
การบาเพ็ญประโยชน์
81
การเข้าค่ายพักแรม
67
กิจกรรมการผจญภัย
44
การเข้าเรี ยนตามฐาน
30
การสวนสนามของลูกเสื อ
20
เกมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
10
พิธีเปิ ด – ปิ ด การประชุมกองลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
10
บทบาทของผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
7
พิธีการเข้าเป็ นลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
7

ร้ อยละ
24.18
22.25
18.41
12.09
8.24
5.49
2.75
2.75
1.92
1.92

Dddddddจากตาราง 13 พบว่า สิ่ งที่นกั เรี ยนชอบในการเรี ยนวิชาลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ตาม
ความคิดเห็นของนักเรี ยนนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3 โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ได้แก่
ระบบหมู่, การบาเพ็ญประโยชน์, การเข้าค่ายพักแรม, กิจกรรมการผจญภัย, การเข้าเรี ยนตามฐาน,
การสวนสนามของลูกเสื อเกมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่, พิธีเปิ ด – ปิ ด การประชุมกองลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่, บทบาทของผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ และพิธีการเข้าเป็ นลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ โดยสิ่ งที่
นักเรี ยนโรงเรี ยนห้วยแก้ววิทยาชอบในการเรี ยนวิชาลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่มากที่สุดคือ ระบบหมู่ (N
= 88, 24.18 %) รองลงมาคือ การบาเพ็ญประโยชน์ (N = 81, 22.25 %) และการเข้าค่ายพักแรม (N
= 67, 18.41 %)
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ตาราง 14 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1 - 3 โรงเรี ยน
ปายวิทยาคาร จาแนกตามการจัดลาดับเทคนิคการสอนที่ผกู ้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ใช้ (N=364)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เทคนิคการสอนที่ผ้ ูกากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ใช้
การบรรยาย
การสาธิต
การลงมือปฏิบตั ิ
การทางานกลุ่ม
การให้นกั เรี ยนค้นคว้าด้วยตนเอง
การให้ทาแบบฝึ กหัด
การให้เพื่อนช่วยสอน
อื่น ๆ

จานวน (คน)
45
68
47
58
49
33
50
14

ร้ อยละ
12.36
18.68
12.91
15.93
13.46
9.07
13.74
3.85

Dddddddจากตาราง 14 พบว่า การจัดลาดับเทคนิคการสอนที่ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ใช้ ตาม
ความคิดเห็นของนักเรี ยนนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3 โรงเรี ยนปายวิทยาคาร จากมากไป
หาน้อย ดังนี้ การสาธิต (N = 68, 18.68%), การทางานกลุ่ม (N = 58, 15.93%), การให้เพื่อนช่วย
สอน (N = 50, 13.74%), การให้นกั เรี ยนค้นคว้าด้วยตนเอง (N = 49, 13.46%), การลงมือปฏิบตั ิ
(N = 47, 12.91%), การบรรยาย (N = 45, 12.36%), การให้ทาแบบฝึ กหัด (N = 33, 9.07%), และ
อื่น ๆ (N = 14, 3.85%)
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ตาราง 15 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1 - 3 โรงเรี ยน
วิทยาคาร จาแนกตามการจัดกิจกรรมที่นกั เรี ยนอยากให้ผกู ้ ากับลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่จดั (N=364)
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรมทีอ่ ยากให้ ผ้ กู ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ จัด
การอธิ บายพร้อมกับสาธิ ตขั้นตอนการทาให้ชดั เจน
การเข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับระเบียบวินยั ของลูกเสื อ
การพาไปศึกษานอกสถานที่
การจัดกิจกรรมรู ปแบบใหม่ ๆ ที่ทา้ ทายมากขึ้น
การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เหมาะสม

จานวน (คน)
81
71
64
88
60

ร้ อยละ
22.25
19.51
17.58
24.18
16.48

Dddddddจากตาราง 15 พบว่า กิจกรรมที่นกั เรี ยนนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3 โรงเรี ยน
ปายวิทยาคาร อยากให้ผกู ้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่จดั ได้แก่ การอธิ บายพร้อมกับสาธิ ตขั้นตอน
การทาให้ชดั เจน การเข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับระเบียบวินยั ของลูกเสื อ การพาไปศึกษานอกสถานที่
การจัดกิจกรรมรู ปแบบใหม่ ๆ ที่ ท้าทายมากขึ้น และการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้
เหมาะสม โดยกิจกรรมที่นกั เรี ยนโรงเรี ยนห้วยแก้ววิทยาอยากให้ผกู ้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่จดั
มากที่สุด คือ การจัดกิจกรรมรู ปแบบใหม่ ๆ ที่ทา้ ทายมากขึ้น (N = 88, 24.18 %) รองลงมาคือ
การอธิ บายพร้อมกับสาธิ ตขั้นตอนการทาให้ชดั เจน (N = 81, 22.25 %) และการเข้มงวดกวดขัน
เกี่ยวกับระเบียบวินยั ของลูกเสื อ (N = 71, 19.51%)
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ตาราง 16 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1 - 3 โรงเรี ยน
ปายวิทยาคาร จาแนกตามเรื่ องที่ลูกเสื ออยากให้ผกู ้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่สอน
ในการทากิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ (N=364)
ที่
เรื่ อง
จานวน (คน) ร้ อยละ
1
การผจญภัย
40
10.99
2
การสวนสนาม
13
3.57
3
การผูกแน่น
30
8.24
4
ระเบียบแถวและสัญญาณต่างๆ
10
2.75
5
การสวนสนาม
10
2.75
6
เงื่อนลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
27
7.42
7
แผนที่ – เข็มทิศ
24
6.59
8
คาปฏิญาณ และกฎของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
20
5.49
9
การปฐมพยาบาล
10
2.75
10 ลูกเสื อโลก
8
2.20
11 การชุมนุมรอบกองไฟ
27
7.42
12 การอนุ รักษ์ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
24
6.59
13 การอยูค่ ่ายพักแรม
34
9.34
14 การปรุ งอาหาร-วิชาชาวป่ า
34
9.34
15 การเดินทางไกล
27
7.42
16 บทบาทของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
13
3.57
17 เครื่ องหมายวิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
13
3.57
Ddddddd
จากตาราง 16 พบว่า เรื่ องที่นกั เรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3 โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
อยากให้ผกู ้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่สอนในการทากิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ มากที่สุด คือ
การผจญภัย (N = 40, 10.99 %) รองลงมาคือ การอยูค่ ่ายพักแรม, การปรุ งอาหารวิชาชาวป่ า (N =
34, 9.34 %) และการผูกแน่น (N = 30, 8.24%)
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ตาราง 17 แสดงจานวนและร้อยละของความคิดเห็นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1 - 3 โรงเรี ยน
ปายวิทยาคาร จาแนกตามวิธีการที่ลูกเสื ออยากให้ผกู ้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่สอน
(N=364)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เรื่ อง
การอธิ บายสนุกทาให้เกิดความเข้าใจชัดเจน
การลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง
สนุกสนาน มีเกม มีสาระ และมีสื่อครบถ้วน
เบ็ดเสร็ จในแต่ละกิจกรรม /ไม่มีการบ้าน
จัดกิจกรรมตามความต้องการของเด็ก
เข้มงวด กวดขัน
พาไปศึกษานอกสถานที่
กิจกรรมไม่ซ้ า ท้าทายและมีความแปลกใหม่
การใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
แบบเดิม ๆ

จานวน (คน)
34
51
41
47
37
31
27
64
24
8

ร้ อยละ
9.34
14.01
11.26
12.91
10.16
8.52
7.42
17.58
6.59
2.20

Dddddddจากตาราง 17 พบว่า วิธีการที่นกั เรี ยนนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3 โรงเรี ยนปาย
วิทยาคาร อยากให้ผกู ้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่สอน มี 10 วิธีการ ได้แก่ การอธิ บายสนุกทาให้เกิด
ความเข้าใจชัดเจน การลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง สนุกสนาน มีเกม มีสาระ และมีสื่อ
ครบถ้วน เบ็ดเสร็ จในแต่ละกิจกรรม /ไม่มีการบ้าน จัดกิจกรรมตามความต้องการของเด็ก เข้มงวด
กวดขัน พาไปศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมไม่ซ้ า ท้าทายและมีความแปลกใหม่ การใช้เทคโนโลยี
ที่ทนั สมัย และวิธีการแบบเดิม ๆ เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายการพบว่าวิธีการที่นกั เรี ยนอยากให้ผกู ้ ากับ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่สอนมากที่สุด คือ กิจกรรมไม่ซ้ าและมีความแปลกใหม่ (N = 64, 17.58 %)
รองลงมาคือ การลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง (N = 51, 14.01 %) และเบ็ดเสร็ จในแต่ละกิจกรรม /ไม่มี
การบ้าน (N = 47, 12.91 %) ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 การสร้ างและตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นทีส่ ู ง
(GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน ประกอบด้วย 2 ส่ วน ดังนี้
dddddddส่ วนที่ 1 การสร้ างรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพื้นทีส่ ู ง
(GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
dddddddddผลการสร้างรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย หลักการแนวคิด วัตถุประสงค์ กระบวนการและ
ผลที่คาดว่าผูเ้ รี ยนจะได้รับ ดังตาราง 18
ตาราง 18 แสดงการสร้างรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หลักแนวคิด/วัตถุประสงค์
G = Gather การรบรวม
หมายถึง การรวบรวมเนื้ อหา
สาระ ข้อมูล จากแหล่งต่างๆ ที่
เกี่ยวกับความรู ้และทักษะ
กระบวนการลูกเสื ออย่างเป็ น
ระบบ และเป็ นมาตรฐานโดย
การใช้ระบบสารสนเทศ

กระบวนการ
หลังจากพิธีเปิ ดประชุมกอง
ซึ่งเป็ นพิธีการของลูกเสื อตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว ผูก้ ากับแจ้ง
จุดประสงค์ในการเรี ยนรู ้
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้ถึงวิธีการเรี ยนรู ้
ในแต่ละกิจกรรม ซึ่งการเปิ ด
กองแต่ละครั้งอาจจะมีกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
แตกต่างกัน ซึ่ งแต่ละครั้ง
ผูก้ ากับลูกเสื ออาจจะ
มอบหมายให้ลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่เตรี ยมมาล่วงหน้า หรื อ
แจ้งให้ลูกเสื อทราบว่าจะต้องมี
การเรี ยนรู ้แบบเป็ นฐาน ฐาน
อะไรบ้าง เป็ นต้น

ผลทีค่ าดว่ าผู้เรี ยนจะได้ รับ
1. ผูเ้ รี ยนได้มีทราบวิธีการ
เรี ยนรู ้ของตนเองในการเรี ยนรู ้
กิจกรรมต่าง ๆ
2. ผูเ้ รี ยนได้สารวจวัสดุ
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการเรี ยนรู ้
3. ผูเ้ รี ยนได้มีการเตรี ยมการให้
พร้อมในการทากิจกรรม
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ตาราง 18 (ต่อ)
หลักแนวคิด/วัตถุประสงค์
O = Opinion ทัศนคติ
หมายถึง ความเชื่ อ ค่านิ ยม หรื อ
ความพร้ อมทางจิ ตใจที่ มีต่อสิ่ ง
ใดสิ่ งหนึ่งที่อาจแสดงออกมาได้
ทั้งคาพูดและการกระทา

กระบวนการ
ผูก้ ากับลูกเสื อได้ให้ขอ้ เสนอ
แนะเกี่ยวกับการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสื อที่มี
ความแตกต่างชาติพนั ธุ์ มี
ความเชื่อ ค่านิยม ธรรมเนียม
ปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน ซึ่ งเมื่อ
หากลูกเสื อได้แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน ได้เรี ยน
ร่ วมกัน ทากิจกรรมร่ วมกัน จึง
ต้องเกิดการยอมรับซึ่ ง
แตกต่างในความเชื่อ ค่านิยม
ที่ต่างจากชาติพนั ธุ์ของตน
กระบวนการเรี ยนการสอน
P = Process กระบวนการ
ประกอบด้วย
หมายถึง ขั้นตอนการทา
กิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เริ่ มต้นจน 1. การวางแผน เป็ นการ
สาเร็ จ มีองค์ประกอบย่อย 4
วางแผนกาหนดแนวทางการ
องค์ประกอบ คือ
จัดกิจกรรมที่เป็ นไป
1) การวางแผน (Planing : P)
ตามลาดับขั้นตอนเพื่อนาไปสู่
2) การลงมือปฏิบตั ิ (Doing : D) เป้าหมายของการเรี ยนรู ้
3) การควบคุม (Controling : C) 2. การลงมือปฏิบัติ เป็ น
4) การปรับปรุ ง (Action : A)
ขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
ให้กบั ลูกเสื อในด้านเนื้ อหา
วิชาตามหลักสู ตรโดยบูรณา
การกับวัฒนธรรมของชาติ
พันธุ์ต่างๆ มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ด้วยความสอดคล้องกับบริ บท
ของสถานศึกษาเขตพื้นที่สูง

ผลทีค่ าดว่ าผู้เรี ยนจะได้ รับ
1. ผูเ้ รี ยนได้รับการฝึ กฝนให้
เป็ นคนวัฒนธรรมที่ดี
2. ผูเ้ รี ยนได้รับการปลูกฝังให้
รู ้จกั เคารพสิ ทธิผอู ้ ื่น
3. ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้บทบาทของ
การปฏิบตั ิตนได้อย่าง
เหมาะสม
4. ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้บนพื้นฐาน
ของความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมของแต่ละคน

1. ผูเ้ รี ยนสามารถประมวล
ความรู ้ ความเข้าใจ เพื่อเตรี ยม
ความพร้อมกับสิ่ งที่กาลังเผชิ ญ
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ผูเ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมใน
การวางแผนแก้ปัญหาร่ วมกัน
โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
3. ผูเ้ รี ยนมีโอกาสสร้างองค์
ความรู ้ จากการแสดงความรู ้
ความสามารถ และสร้าง
ผลงานกลุ่มของตนให้เป็ นที่
รับรู ้และได้รับการยอมรับของ
คนอื่น
4. ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้วฒั นธรรม
ต่างชาติพนั ธุ์ที่หลากหลาย ที่
เป็ นองค์ความรู ้ใหม่
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ตาราง 18 (ต่อ)
หลักแนวคิด/วัตถุประสงค์

กระบวนการ
เช่น สอดแทรกในเรื่ องของ
เกม เพลง เรื่ องสั้น เป็ นต้น
3. การควบคุม เป็ นการ
วิเคราะห์ถึงความเสี่ ยงในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านเนื้ อหา
หลักสู ตร ด้านกิจกรรม ด้าน
การปรับตัวของลูกเสื อ ด้าน
การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ด้านการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้
จาเป็ นต้องมีตวั ควบคุมความ
เสี่ ยงกับโอกาสที่จะเกิดปั ญหา
แบบนี้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิด
อุปสรรคในการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ของลูกเสื อที่ต่างชาติพนั ธุ์
4. การปรับปรุ ง เป็ นการนา
ผลจากการจัดกิจกรรมเริ่ ม
ตั้งแต่การวางแผน การลงมือ
ปฏิบตั ิ การควบคุม มาสู่ การ
ปรับปรุ ง เพื่อพัฒนาการจัด
กิจกรรมครั้งต่อไปให้ดีข้ ึน
เหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
ในระหว่างที่ลูกเสื อทา
กิจกรรมต่าง ๆ ผูก้ ากับลูกเสื อ
สอดแทรกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในทุกครั้งที่มีโอกาส

ผลทีค่ าดว่ าผู้เรี ยนจะได้ รับ
5. ผูเ้ รี ยนได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
และขยายความรู ้ความเข้าใจ
ของตนให้กว้างขึ้น
6. ผูเ้ รี ยนมีการแบ่งปั นความรู ้
ยอมรับคาวิพากษ์วจิ ารณ์ ซึ่ง
เป็ นการความรู ้ความเข้าใจที่
คงทน
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ตาราง 18 (ต่อ)
หลักแนวคิด/วัตถุประสงค์
A = Adoption การยอมรับ/
เห็นด้ วย
หมายถึง การตัดสิ นใจยอมรับ
สิ่ งหนึ่งสิ่ งใดจากผูอ้ ื่น หรื อจาก
ที่อื่นที่อาจเป็ นวัตถุ สิ่ งของ วิธี
คิด การกระทา วิธีการทางาน
การใช้ชีวติ (วิถีชีวิต) เป็ นสิ่ ง
ใหม่สาหรับตนเอง และมี
อิทธิ พลที่ทาให้เกิดการเปลี่ยน
แปลงขึ้นในตนเอง ทั้งทางตรง
และทางอ้อม อาจแสดงออกมา
ให้ปรากฏหรื อแฝงในความรู ้สึก
นึกคิด และพร้อมสาหรับการ
แสดงออกเมื่อมีโอกาส
I = Idol อุดมคติ
หมายถึง จินตนาการที่ถือว่าเป็ น
มาตรฐานแห่ งความดี ความงาม
และความจริ งทางใดทางหนึ่ งที่
มนุ ษย์ถือเป็ นเป้ าหมายแห่ งชี วิต
ตน

กระบวนการ
เป็ นขั้นตอนการแสดงออก
ของลูกเสื อแต่ละคนถึงการให้
เกียรติคนอื่น ยอมรับในตัวเอง
ความสามารถของคนอื่น รวม
ไปถึงวิธีคิด การทางาน ของ
คนอื่น โดยเฉพาะลูกเสื อ
ด้วยกันโดยผ่านกระบวนการ
ลูกเสื อ ผ่านระบบผูน้ าผูต้ ามที่
ดี ที่ผกู ้ ากับร่ วมกับลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ได้เสนอแนะใน
การจัดกิจกรรม เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ หรื อกาหนดเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิร่วมกัน
รวมทั้งการนาไปใช้ในวิถีชีวติ
ของตนเอง
เป็ นขั้นตอนที่แสดงออกถึง
ความเป็ นตัวตนของลูกเสื อ
การเข้าถึงบริ บทความแตกต่าง
ทางชาติพนั ธุ์ สามารถ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันได้
อย่างมีความสุ ข แสดงออกถึง
การให้เกียรติผอู ้ ื่น สะท้อนถึง
การยึดมัน่ ในคาปฏิญาณและ
กฎของลูกเสื อเป็ นอย่างดี ก่อน
พิธีปิดประชุมกอง

ผลทีค่ าดว่ าผู้เรี ยนจะได้ รับ
1. ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาทางด้าน
ทักษะชีวติ
2. ผูเ้ รี ยนได้รับการกระตุน้ ให้
เกิดการเรี ยนรู ้รูปแบบต่าง ๆ
3. ผูเ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมใน
การสรุ ปและกาหนดแนวทาง
การปฏิบตั ิกิจกรรม
4. ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้
ความเข้าใจไปใช้ในชีวติ
ประจาวันได้

1. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. ลูกเสื อมีความพึงพอใจต่อ
การเรี ยนรู ้ร่วมกันที่มีความ
แตกต่างทางชาติพนั ธุ์
3. ลูกเสื อได้มีแสดงออกถึง
ความดีงามในจิตใจต่อผูอ้ ื่น
4. ลูกเสื อมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นต่อการทากิจกรรมต่างๆ
รวมทั้งเสนอความเห็นในการ
ทากิจกรรมครั้งต่อไปได้
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กกกกกกกจากตาราง 18 พบว่า การสร้างรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย G = Gather การรบรวม , O = Opinion
ทัศนคติ , P = Process กระบวนการ ได้แก่ P D C A , A = Adoption การยอมรับ/เห็นด้วย , I = Idol
อุ ด มคติ จุ ด ประสงค์ข องรู ป แบบการจัด กิ จ กรรมลู ก เสื อ สามัญ รุ่ น ใหญ่ ข องโรงเรี ย นพื้ น ที่ สู ง
(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ การจัดกิ จลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ตามหลักสู ตรสถานศึกษา และ
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่บูรณาการความแตกต่างของทัศนคติ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคน
พื้นที่สูงหลอมรวม ผสมผสาน ลดความอคติ เกิ ดความเข้าใจในเรื่ องชาติพนั ธุ์ ชนชาติ มี ความรั ก
สามัคคี มีความยุติธรรม เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน เกิดเป็ นความรู ้ใหม่ที่ได้รับการยอมรับ และสร้าง
อุดมคติที่ดี สร้างสานึกที่ดีต่อสังคมไทย และสังคมโลก
dddddddส่ วนที่ 2 การตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นที่
สู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
dddddddผลการตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามข้อสรุ ปของผูเ้ ชี่ยวชาญอันเป็ นมติของที่ประชุมสนทนากลุ่ม
(Focus Group) ดังตาราง 20
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ตาราง 19 แสดงผลการตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามข้อสรุ ปของผูเ้ ชี่ยวชาญอันเป็ น
มติของที่ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)
หลักแนวคิด/วัตถุประสงค์
G = Gather การรบรวม
หมายถึง การรวบรวมเนื้ อหา สาระ ข้อมูล จาก
แหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับความรู ้และทักษะ
กระบวนการลูกเสื ออย่างเป็ นระบบ และเป็ น
มาตรฐานโดยการใช้ระบบสารสนเทศ

กระบวนการ

ผลทีค่ าดว่ าผู้เรี ยนจะได้ รับ

ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ รวบรวมเนื้ อหาสาระ
ข้อมูล ความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ในสถานศึกษาและใน
ท้องถิ่น รวมทั้งแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญา ที่เกี่ยวกับ
ความรู ้และทักษะกระบวนการด้านลูกเสื อ ทักษะชีวติ
จัดกระทาให้สอดคล้องกับหลักสู ตรลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่และหลักสู ตรสถานศึกษา บูรณาการกับท้องถิ่นซึ่ ง
เป็ นพื้นที่สูง เพื่อเตรี ยมการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน เตรี ยมสื่ อและอุปกรณ์ แหล่งเรี ยนรู ้ รวมทั้งการวัด
ประเมินผลให้เหมาะสมสอดคล้องและชัดเจน

1. ความพร้ อมในการทากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ จาก
ความรู ้ความเข้าใจ เนื้ อสาระ และทักษะกระบวนการ
ทางลูกเสื อ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
2. ผูก้ ากับลูกเสื อสามารถกระตุน้ เร้าให้ลูกเสื อสามัญ
รุ่ น ใหญ่ มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ได้มากขึ้น
3. เห็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู ้ให้เกิดกับ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่อย่างหลากหลาย
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ตาราง 19 (ต่อ)
หลักแนวคิด/วัตถุประสงค์
กระบวนการ
O = Opinion ทัศนคติ
หมายถึง ความเชื่อ ค่านิ ยม หรื อความพร้อมทาง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสื อที่มีความแตกต่างชาติ
จิตใจที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่อาจแสดงออกมาได้ พันธุ์ มีความเชื่ อ ค่านิ ยม ธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิที่แตกต่าง
กัน ซึ่ งเมื่อหากลู กเสื อได้แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกันและ
ทั้งคาพูดและการกระทา
กัน ได้เรี ยนร่ วมกัน ทากิจกรรมร่ วมกัน จึงต้องเกิ ดการ
ยอมรับซึ่ งแตกต่างในความเชื่ อ ค่านิ ยม ที่ ต่างจากชาติ
พัน ธุ์ ข องตน มาบู ร ณาการกับ เนื้ อ หาสาระต่ า งๆ ใน
หลักสู ตรในรู ปแบบของนิ ทานพื้นบ้าน หรื อนิ ทานชน
เผ่า เกม เพลง หรื อวิถีชีวติ ในการทากิจกรรมต่างๆ

ผลทีค่ าดว่ าผู้เรี ยนจะได้ รับ
1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้วฒั นธรรม ความเชื่อ
ค่านิยม ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ผ่านภาษา เกม เพลง
และนิทานชนเผ่า
2. เกิดค่านิยมใหม่ ลดความอคติ สร้างความสามัคคี มี
ความเป็ นประชาธิ ปไตยมากขึ้น

165

ตาราง 19 (ต่อ)
หลักแนวคิด/วัตถุประสงค์
P = Process กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอน
การทากิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เริ่ มต้นจนสาเร็ จ มี
องค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ คือ
1) การวางแผน (Planing : P)
2) การลงมือปฏิบตั ิ (Doing : D)
3) การควบคุม (Controling : C)
4) การปรับปรุ ง (Action : A)

กระบวนการ

ผลทีค่ าดว่ าผู้เรี ยนจะได้ รับ

กระบวนการเรี ยนการสอนประกอบด้วย
1. การวางแผน เป็ นการวางแผนกาหนดแนวทางการ
จัดกิจกรรมที่เป็ นไปตามลาดับขั้นตอนเพื่อนาไปสู่
เป้าหมายของการเรี ยนรู ้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
หลักสู ตรของสถานศึกษา หลักสู ตรลูกเสื อ รวมไปถึง
หลักสู ตรท้องถิ่น
2. การลงมือปฏิบัติ เป็ นขั้นตอนของการจัดกิจกรรม
ให้กบั ลูกเสื อในด้านเนื้ อหาวิชาตามหลักสู ตรโดย
บูรณาการกับวัฒนธรรมของชาติพนั ธุ์ต่างๆ มาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยความสอดคล้อง
กับบริ บทของสถานศึกษาเขตพื้นที่สูงของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เช่น สอดแทรกในเรื่ องของเกม เพลง
และนิทานชนเผ่า เป็ นต้น

1. พิธีการทางด้านลูกเสื อ
2. การทากิจกรรมของลูกเสื อตามระเบียบวิธีการ
ทางด้านลูกเสื อ เช่น ระบบหมู่ ระเบียบวินยั
ความสามัคคี ความเป็ นผูน้ า – ผูต้ าม ตรงต่อเวลา
การปฏิบตั ิตนตามคติพจน์ กฎ และคาปฏิญาณของ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
3. การนาเสนอผลงานของลูกเสื อแต่ละหมู่
4. ประเมินผลการทางานของลูกเสื อในภาพรวม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุ ง แก้ไขและพัฒนา
ด้านการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
6. ความภาคภูมิใจต่อการเป็ นลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
7. คุณลักษณะที่ดีจากการปลูกฝังทางด้านจิตใจ และ
พัฒนาการทางกาย ทางสติปัญญา ทางสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล สังคม และชุมชน ทางจิตใจและ
ศีลธรรม มีค่านิยมและเจตคติ และมีความรับผิดชอบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม
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3. การควบคุม เป็ นการวิเคราะห์ถึงความเสี่ ยงในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านเนื้ อหาหลักสู ตร ด้านกิจกรรม ด้านการ
ปรับตัวของลูกเสื อ ด้านการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ด้านการเรี ยนรู ้ร่วมกัน เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้
จาเป็ นต้องมีตวั ควบคุมความเสี่ ยงกับโอกาสที่จะเกิด
ปั ญหาแบบนี้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคในการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันของลูกเสื อที่ต่างชาติพนั ธุ์
4. การปรับปรุ ง เป็ นการนาผลจากการจัดกิจกรรมเริ่ ม
ตั้งแต่การวางแผน การลงมือปฏิบตั ิ การควบคุม มาสู่
การปรับปรุ ง วัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมใน
ภาพรวม เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปให้ดีข้ ึน
เหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
ในระหว่างที่ลูกเสื อทากิจกรรมต่าง ๆ ผูก้ ากับ
ลูกเสื อสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกครั้ง
ที่มีโอกาส
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ตาราง 19 (ต่อ)
หลักแนวคิด/วัตถุประสงค์
A = Adoption การยอมรับ/เห็นด้ วย
หมายถึง การตัดสิ นใจยอมรับสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดจาก
ผูอ้ ื่น หรื อจากที่อื่นที่อาจเป็ นวัตถุ สิ่ งของ วิธีคิด
การกระทา วิธีการทางาน การใช้ชีวติ (วิถีชีวติ )
เป็ นสิ่ งใหม่สาหรับตนเอง และมีอิทธิ พลที่ทาให้
เกิดการเปลี่ยน
แปลงขึ้นในตนเอง ทั้งทางตรงและทางอ้อม
อาจแสดงออกมาให้ปรากฏหรื อแฝงใน
ความรู ้สึกนึกคิด และพร้อมสาหรับการ
แสดงออกเมื่อมีโอกาส
I = Idol อุดมคติ
หมายถึ ง จินตนาการที่ ถือว่าเป็ นมาตรฐานแห่ ง
ความดี ความงาม และความจริ งทางใดทางหนึ่ง
ที่มนุษย์ถือเป็ นเป้ าหมายแห่งชีวติ ตน

กระบวนการ

ผลทีค่ าดว่ าผู้เรี ยนจะได้ รับ

เป็ นผลที่เกิดจากการฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความ
มุ่งมัน่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสู ตร จนเกิด
ความรู ้ความเข้าใจ มีความภาคภูมิใจต่อความสาเร็ จที่
ได้รับจากความมีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน โดยนาภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมของชาติพนั ธุ์มาบูรณาการจนเกิดการ
ยอมรับและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
ได้

1. ระบบหมู่ การให้ความร่ วมมือและความสามัคคี
2. การทากิจกรรมของลูกเสื อในด้านระบบหมู่
ระเบียบวินยั ความสามัคคี ความเป็ นผูน้ า – ผูต้ าม
ความเสี ยสละ ความตรงต่อเวลา และความสาเร็ จ
3. เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานจนบรรลุ
วัตถุประสงค์
4. ประเมินผลการเรี ยนรู ้ของลูกเสื อในภาพรวม
5. การนาผลการประเมินไปปรับปรุ ง แก้ไขและ
พัฒนาด้านการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ได้รับการปลูกฝังให้เป็ นคนดีของ
สังคม ทั้งกายวาจาใจ รักความสามัคคี มีความยุติธรรม
นาประชาธิ ปไตย เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผูอ้ ื่นทุกครั้ง
ที่มีโอกาส ยกย่องคนดีของสังคม มากกว่าคนเก่งที่เอา
เปรี ยบผูอ้ ื่น

ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ มีสานึ กถึงความเป็ นคนดีของ
สังคมและประเทศชาติ สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้แม้จะต่างเชื้ อชาติ ต่างวัฒนธรรม ต่างภาษาและมี
วิถีชีวติ ที่แตกต่างกัน
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dddddddจากตาราง 20 พบว่าผูเ้ ชี่ยวชาญได้สรุ ปรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้ คือ หลักการของรู ปแบบ ได้แก่ G = การ
รวบรวม (Gather) คือการที่ผกู ้ ากับ ตระเตรี ยมเนื้ อหาสาระ กิจกรรม เทคนิควิธีการสอนควบคู่ไปกับ
O = ทัศนคติ (Opinion) ทัศนคติ ความเชื่ อ ค่านิยม วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ที่แตกต่างบูรณาการ
ผสมผสานกลมกลืนลงไปในเนื้อหาสาระ กิจกรรม และทักษะกระบวนการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตร
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ผา่ น P = กระบวนการ (Process) ที่มี 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planing)
การฝึ กปฏิบตั ิ (Doing) การควบคุมหรื อการวัดประเมินผล (Control) และการปรับปรุ งแก้ไข
(Action) เพื่อนาไปสู่ A = การยอมรับ (Adoption) ยอมรับตนเอง ยอมรับผูอ้ ื่น เรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
พึ่งพาอาศัยกัน จนสามารถอยูร่ ่ วมกันได้ ส่ งผลให้เกิด I = อุดมคติ (Idol) พฤติกรรมอันพึงประสงค์
อันเป็ นเป้าหมายสาคัญของหลักสู ตร
ddddddd
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ตอนที่ 3 การประเมินรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพืน้ ทีส่ ู ง
(GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
กกกกกกกผลการประเมินรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปรากฏดังตาราง 20 – 28
ตาราง 20 แสดงค่าเฉลี่ย () ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และระดับความคิดเห็นของผูก้ ากับ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่จงั หวัดแม่ฮ่องสอนต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในภาพรวม (N = 278)
ที่
1
2
3
4
5

ด้ าน
G : Gather (การรวบรวม)
O : Opinion (ทัศนคติ)
P : Process (กระบวนการ)
A : Adoption(การยอมรับ)
I : Idol (อุดมคติ)
ภาพรวม


4.32
4.27
4.20
4.18
4.24
4.24


0.32
0.27
0.35
0.35
0.30
0.19

ระดับความคิดเห็น
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

กกกกกกกจากตาราง 20 ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่จงั หวัดแม่ฮ่องสอนมีความคิดเห็นต่อรู ปแบบ
การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใน
ภาพรวม อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ( = 4.24,  = 0.19) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุก
ด้านอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก
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ตาราง 21 แสดงค่าเฉลี่ย () ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และระดับความคิดเห็นของผูก้ ากับ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่จงั หวัดแม่ฮ่องสอนต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้าน G : Gather (การ
รวบรวม) (N = 278)
ที่
ด้ านการรวบรวม
ระดับความคิดเห็น


1 มีเอกสารใบความรู ้ ใบกิจกรรม อย่างพอเพียง
4.33
0.64
เหมาะสมมาก
และเหมาะสม
2 ใบความรู ้ประกอบด้วยเนื้ อหา สาระที่ชดั เจน มี
4.43
0.60
เหมาะสมมาก
รู ปภาพประกอบที่น่าสนใจ
3 มีการรวบรวมวัฒนธรรม ประเพณี ของคนพื้นที่ 4.34
0.58
เหมาะสมมาก
สู งมาประยุกต์กบั การจัดการเรี ยนการสอน
4 คาชี้แจงในใบกิจกรรมมีความชัดเจน เป็ น
4.37
0.63
เหมาะสมมาก
ขั้นตอน ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
5 มีการใช้แหล่งเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย ทั้งในและ 4.32
0.62
เหมาะสมอย่างยิง่
นอกโรงเรี ยน
6 ส่ งเสริ มให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น วัด
4.23
0.65
เหมาะสมมาก
พิพิธภัณฑ์พ้นื บ้าน
7 ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์บน
4.38
0.61
เหมาะสมมาก
พื้นที่สูง
8 ได้วเิ คราะห์องค์ความรู ้ชนเผ่า เพื่อนามาเป็ น
4.27
0.60
เหมาะสมมาก
สาระท้องถิ่นในหลักสู ตร
9 ได้สร้างสัมพันธภาพระหว่างชาติพนั ธุ์บน
4.34
0.60
เหมาะสมมาก
พื้นฐานของความแตกต่าง
10 ช่วยเสริ มสร้างความเป็ นเอกภาพของความ
4.27
0.63
เหมาะสมมาก
สามัคคี การใช้ชีวิต ของคนพื้นที่สูง
ภาพรวม
4.32
0.22
เหมาะสมมาก
จากตาราง 21 พบว่า ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่จงั หวัดแม่ฮ่องสอนมี ความคิดเห็นต่อต่อ
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน G
: Gather (การรวบรวม) ในภาพรวม อยูใ่ นระดับ เหมาะสมมาก ( = 4.32,  = 0.22)
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กกกกกกกเมื่อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่ารายการที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุดคือ รายการที่ 2 ใบความรู ้
ประกอบด้วยเนื้อหา สาระที่ชดั เจน มีรูปภาพประกอบที่น่าสนใจ อยูใ่ นระดับ เหมาะสมอย่างยิง่
(= 4.43,  = 0.60) รองลงมา คือ รายการที่ 7 ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์บน
พื้นที่สูง (= 4.38,  = 0.61) รายการที่ 4 คาชี้แจงในใบกิจกรรมมีความชัดเจน เป็ นขั้นตอน ไม่
ยุง่ ยากซับซ้อน (= 4.37,  = 0.63) และรายการที่ 9 ได้สร้างสัมพันธภาพระหว่างชาติพนั ธุ์บน
พื้นฐานของความแตกต่าง อยูใ่ นระดับ เหมาะสมมาก (= 4.34,  = 0.60) ตามลาดับ

ตาราง 22 แสดงค่าเฉลี่ย () ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และระดับความคิดเห็นของผูก้ ากับ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่จงั หวัดแม่ฮ่องสอนต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้าน O : Opinion (ทัศนคติ)
(N = 278)
ที่
ด้ านทัศนคติ
1 นักเรี ยนมีความภาคภูมิใจที่ได้สวมเครื่ องแบบ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
2 ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่มีความตระหนักใน
การปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินยั
3 เครื่ องแบบลูกเสื อสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั
ตนเอง
4 ผูก้ ากับลูกเสื อแต่งเครื่ องแบบลูกเสื อเป็ น
แบบอย่างอย่างสม่าเสมอ
5 ลูกเสื อต้องมีความศรัทธาในตนเอง
6 ตระหนักรู ้และไม่ลบหลู่ความเชื่อและวัฒนธรรม
ที่แตกต่างทางชนเผ่า
7 ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ให้ความเคารพเชื่ อฟังและ
ปฏิบตั ิตามคาสั่งอย่างกระตือรื อร้น


4.30


0.55

ระดับความคิดเห็น
เหมาะสมมาก

4.43

0.59

เหมาะสมมาก

4.28

0.62

เหมาะสมมาก

4.38

0.59

ค่อนข้างเหมาะสม

4.28
4.23

0.60
0.65

ค่อนข้างเหมาะสม
ค่อนข้างเหมาะสม

4.38

0.61

เหมาะสมมาก
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ตาราง 22 (ต่อ)
ที่
ด้ านการทัศนคติ
ระดับความคิดเห็น


8 ลูกเสื อปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
4.27
0.60
เหมาะสมมาก
อย่างเคร่ งครัด
9 ลูกเสื อเข้าใจคติพจน์ของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
4.34
0.60
เหมาะสมมาก
10 ลูกเสื อมีความเชื่อมัน่ ว่าการลูกเสื อจะช่วยพัฒนา 4.27
0.63
เหมาะสมมาก
ให้นกั เรี ยนเป็ นคนดีของสังคม
ภาพรวม
4.32
0.22
เหมาะสมมาก
กกกกกกก
จากตาราง 22 ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่จงั หวัดแม่ฮ่องสอนมีความคิดเห็น ต่อ
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
O : Opinion (ทัศนคติ) ในภาพรวม อยูใ่ นระดับ เหมาะสมมาก (= 4.32,  = 0.22)
กกกกกกกเมื่อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ รายการที่ 2 ลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่มีความตระหนักใน การปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินยั อยูใ่ นระดับ เหมาะสมมาก
(= 4.43,  = 0.59) รองลงมา คือ รายการที่ 4 ผูก้ ากับลูกเสื อแต่งเครื่ องแบบลูกเสื อเป็ น
แบบอย่างอย่างสม่าเสมอ อยูใ่ นระดับ เหมาะสมมาก (= 4.38,  = 0.59) และรายการที่ 8
ลูกเสื อปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื ออย่างเคร่ งครัด อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก
(= 4.36,  = 0.67) ตามลาดับ
ตาราง 23 แสดงค่าเฉลี่ย () ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และระดับความคิดเห็นของผูก้ ากับ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่จงั หวัดแม่ฮ่องสอนต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้าน P : Process (กระบวนการ)
(N = 278)
ที่
ด้ านกระบวนการ
ระดับความคิดเห็น


1 ผูก้ ากับลูกเสื อแจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ให้
4.21
0.60
เหมาะสมมาก
ลูกเสื อทราบวิธีการเรี ยนรู ้ก่อนทากิจกรรม
2 ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่มีการเตรี ยมพร้อมที่จะ
4.48
0.66
เหมาะสมมาก
ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ผกู ้ ากับลูกเสื อจัดให้

173

ตาราง 23 (ต่อ)
ที่
ด้ านกระบวนการ
3 เมื่อทราบเงื่อนไข ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่
ช่วยกันระดมความคิดในการปฏิบตั ิกิจกรรม
4 เมื่อทราบเงื่อนไข ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่
จะมีการแบ่งหน้าที่กนั ทากิจกรรมตามศักยภาพ
5 ลูกเสื อฯ มีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรมลูกเสื อ
6 ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ได้รับความรู ้ที่เกิดจากทักษะ
กระบวนการลูกเสื อในแต่ละกิจกรรม
7 เมื่อเสร็ จกิจกรรม ลูกเสื อฯได้ตรวจสอบ แก้ไข
และปรับปรุ งผลงานอย่างสม่าเสมอ
8 ลูกเสื อแต่ละหมู่มีความภาคภูมิใจในผลงานที่เกิด
จากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน
9 ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
จากการนาเสนอผลงานจากการทากิจกรรม
10 ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่สามารถอภิปรายสรุ ปเนื้อ
หาเพื่อความเข้าใจและกาหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิได้
ภาพรวม


4.05


0.77

ระดับความคิดเห็น
เหมาะสมมาก

4.21

0.74

เหมาะสมมาก

4.12
4.10

0.70
0.70

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

4.22

0.75

เหมาะสมมาก

4.38

0.66

เหมาะสมมาก

4.02

0.78

เหมาะสมมาก

4.30

0.64

เหมาะสมมาก

4.20

0.35

เหมาะสมมาก

กกกกกกกจากตาราง 23 พบว่า ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่จงั หวัดแม่ฮอ่ งสอนมีความคิดเห็นต่อ
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ด้าน P : Process (กระบวนการ) ในภาพรวม อยูใ่ นระดับ เหมาะสมมาก (= 4.20,  = 0.35)
กกกกกกกเมื่อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รายการที่ 2 ลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่มีการเตรี ยมพร้อมที่จะปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ผกู ้ ากับลูกเสื อจัดให้ อยูใ่ นระดับ
เหมาะสมมาก (= 4.48,  = 0.66) รองลงมา คือ รายการที่ 8 ลูกเสื อแต่ละหมู่มีความภาคภูมิใจ
ในผลงานที่เกิดจากการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกัน อยูใ่ นระดับความเหมาะสมมาก (= 4.38,  = 0.66)
และรายการที่ 10 ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่สามารถอภิปรายสรุ ปเนื้ อหาเพื่อความเข้าใจและกาหนดเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิได้ อยูใ่ นระดับ เหมาะสมมาก (= 4.30,  = 0.64) และรายการที่ 7 เมื่อเสร็ จ
กิจกรรม ลูกเสื อฯได้ตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุ งผลงานอย่างสม่าเสมอ อยูใ่ นระดับ เหมาะสม
มาก (= 4.22,  = 0.75) ตามลาดับ

174

ตาราง 24 แสดงค่าเฉลี่ย () ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และระดับความคิดเห็นของผูก้ ากับ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่จงั หวัดแม่ฮ่องสอนต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้าน A : Adoption(การยอมรับ)
(N = 278)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ด้ านการยอมรับ
ลูกเสื อตระหนักถึงหน้าที่ของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ยอบรับในความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน
ยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมชนเผ่า
ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล
ยอมรับต่อความแตกต่างทางความเชื่อ
ยอมรับต่อความแตกต่างทางความคิด
ยอมรับในการทางานระบบหมู่
ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนส่ วนใหญ่
ยอมรับความเป็ นผูน้ าผูต้ ามที่ดี
ยอมรับความสามารถของสมาชิกในหมู่
ภาพรวม


4.16
4.05
4.24
4.15
4.08
4.17
4.19
4.47
4.03
4.25
4.18


0.74
0.73
0.76
0.72
0.73
0.71
0.61
0.66
0.76
0.73
0.35

ระดับความคิดเห็น
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

กกกกกกจากตาราง 24 พบว่า ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่จงั หวัดแม่ฮ่องสอนมีความคิดเห็นต่อ
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ด้าน A : Adoption(การยอมรับ) ในภาพรวม อยูใ่ นระดับ เหมาะสมมาก (= 4.18,  = 0.35)
กกกกกกกเมื่อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รายการที่ 8 ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของคนส่ วนใหญ่ อยูใ่ นระดับ เหมาะสมมาก (= 4.47,  = 0.66) รองลงมา คือ
รายการที่ 10 ยอมรับความสามารถของสมาชิกในหมู่ อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก (= 4.25,  =
0.73) และรายการที่ 3 ยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมชนเผ่า อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก
(= 4.24,  = 0.76) ตามลาดับ
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ตาราง 25 แสดงค่าเฉลี่ย () ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และระดับความคิดเห็นของผูก้ ากับ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่จงั หวัดแม่ฮ่องสอนต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้าน I : Idol (อุดมคติ)
(N = 278)
ที่
ด้ านอุดมคติ
1 เห็นความสาคัญของการทากิจกรรมของลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่
2 ลูกเสื อได้เรี ยนรู ้ในสิ่ งที่มีความสนุก ตื่นเต้น
และท้าทาย
3 มีเพื่อนร่ วมงานที่เป็ นมิตร
4 ได้ทากิจกรรมที่สนุกสนาน เร้าใจ และท้าทาย
5 ได้รับการยอมรับจากเพื่อนและครู
6 ได้ฝึกทักษะการใช้ชีวติ กับบุคลที่มีสังคม
แตกต่าง
7 กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่มีความหลากหลาย
และตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ลูกเสื อ
8 ได้เรี ยนรู ้การใช้ชีวิตกลางแจ้ง
9 มีความภาคภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่งของความสาเร็ จ
10 ลูกเสื อมีเจตคติที่ดีต่อการลูกเสื อและพร้อมจะให้
ความร่ วมมือในการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่
ภาพรวม


4.22


0.74

ระดับความคิดเห็น
เหมาะสมมาก

4.31

0.75

เหมาะสมมาก

4.13
4.34
4.22
4.24

0.69
0.75
0.75
0.70

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

4.37

0.67

เหมาะสมมาก

4.17
4.27
4.15

0.65
0.64
0.72

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

4.24

0.30

เหมาะสมมาก

กกกกกกกจากตาราง 25 ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่จงั หวัดแม่ฮ่องสอนมีความคิดเห็นต่อ รู ปแบบ
การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้าน I :
Idol (อุดมคติ)อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก (= 4.24,  = 0.30)
กกกกกกกเมื่อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ รายการที่ 7 กิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่มีความหลากหลายและตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของลูกเสื อ
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อยูใ่ นระดับ เหมาะสมมาก (= 4.37,  = 0.67) รองลงมา คือ รายการที่ 4 ได้ทากิจกรรมที่
สนุกสนาน เร้าใจ และท้าทาย อยูใ่ นระดับ เหมาะสมมาก (= 4.34,  = 0.75) และรายการที่ 2
ลูกเสื อได้เรี ยนรู ้ในสิ่ งที่มีความสนุก ตื่นเต้น และท้าทาย อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก (= 4.31,
 = 0.75) และรายการที่ 9 มีความภาคภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่งของความสาเร็ จ อยูใ่ นระดับ
เหมาะสมมาก (= 4.27,  = 0.64) ตามลาดับ
ผลการประเมินรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
GOPAI จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามความคิดเห็นของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ปรากฏดังตาราง 26 - 28
ตาราง 26 แสดงค่าเฉลี่ย () ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และระดับความคิดเห็นของลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นปี ที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในภาพรวม (N = 1,062)
ที่
ด้ าน
ระดับความคิดเห็น


1 การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
4.36
0.26
เหมาะสมมาก
2 คุณภาพการเรี ยนรู ้ตามสาระการเรี ยนรู ้ลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่
4.38
0.27
เหมาะสมมาก
ภาพรวม
4.37
0.20
เหมาะสมมาก
กกกกกกกจากตาราง 27 พบว่าลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นปี ที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อรู ปแบบการ
จัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ( = 4.37,  = 0.20) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ น
ระดับเหมาะสมมาก
ตาราง 27 แสดงค่าเฉลี่ย () ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และระดับความคิดเห็นของลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นปี ที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ (N = 1,062)
ที่
1

รายการ
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ใน
โรงเรี ยนพื้นที่สูง


4.49


0.56

ระดับความคิดเห็น
เหมาะสมมาก
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2
3
4
5

6
7
8
9
10

วัตถุประสงค์และวิธีการเรี ยนรู ้แต่ละครั้ง
พิธีเปิ ด – ปิ ด การประชุมกอง
กระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้ระบบหมู่
กิจกรรมของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่มีความ
หลากหลายทางภูมิปัญญาของชาติพนั ธุ์
บูรณาการกับหลักสู ตรลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของคณะ
ลูกเสื อแห่งชาติ
ระเบียบการวัดและประเมินผลทุกกิจกรรม
การจัดให้มีการทดสอบวิชาพิเศษและประดับ
เครื่ องหมายวิชาพิเศษ
ความเข้าใจในคติพจน์ของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
และการนาไปใช้
ความเข้าใจและการปฏิบตั ิตาม กฎ และคา
ปฏิญาณลูกเสื อ
ภาพรวม

4.41
4.42
4.80
4.04

0.63
0.56
0.49
0.94

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

4.28
4.44
4.31

0.65
0.57
0.61

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

4.41

0.56
เหมาะสมมาก

4.02
4.36

0.53
0.26

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

กกกกกกกจากตาราง 27 พบว่า ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ช้ นั ปี ที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อรู ปแบบการ
จัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก (= 4.36,  = 0.26)
กกกกกกกเมื่อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รายการที่ 4
กระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้ระบบหมู่ อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ( = 4.80,  = 0.49) รองลงมา
คือ รายการที่ 1 รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับเหมาะสม
มาก ( = 4.49,  = 0. 56) และรายการที่ 7 ระเบียบการวัดและประเมินผลทุกกิจกรรมอยูใ่ น
ระดับเหมาะสมมาก ( = 4.44,  = 0. 57) ตามลาดับ
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ตาราง 28 แสดงค่าเฉลี่ย () ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และระดับความคิดเห็นของลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ช้ นั ปี ที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) ด้านคุณภาพการเรี ยนรู ้ตามสาระการเรี ยนรู ้
(N = 1,062)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ด้ านการบริหารจัดการ
คณะลูกเสื อไทย /คณะลูกเสื อโลก
ระเบียบแถวแบบต่าง ๆ
การกางและรื้ อเต็นท์
การบรรจุเครื่ องหลัง
เศรษฐกิจพอเพียง
เงื่อนเชือก
แผนที่และเข็มทิศ
การปฐมพยาบาล
ความปลอดภัย
หน้าที่พลเมือง
สิ่ งแวดล้อม
การเดินทางสารวจ
บุกเบิก
สมรรถภาพทางกาย
ผจญภัย
การจัดการค่ายพักแรม
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
ภาพรวม


4.38
4.47
4.30
4.38
4.36
4.32
4.61
4.43
4.03
4.44
4.38
4.47
4.30
4.38
4.36
4.32
4.61
4.38


0.52
0.58
0.65
0.64
0.60
0.65
0.68
0.57
0.89
0.56
0.52
0.58
0.65
0.64
0.60
0.65
0.68
.27

ระดับความคิดเห็น
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

กกกกกกจากตาราง 28 พบว่า ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ช้ นั ปี ที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อรู ปแบบการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) ด้านคุณภาพการเรี ยนรู ้ตามสาระ
การเรี ยนรู ้ ในภาพรวม อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ( = 4.38,  = 0.27)
เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รายการที่ 17 การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สุด ( = 4.61,  = 0.68) รองลงมาคือ
รายการที่ 7 แผนที่และเข็มทิศ อยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สุด ( = 4.61,  = 0.68) รายการที่ 2
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ระเบียบแถวแบบต่าง ๆ อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ( = 4.47,  = 0.58) และ รายการที่ 12 การ
เดินทางสารวจ ตามลาดับ อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ( = 4.47,  = 0.58)
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ตอนที่ 4 การประเมินประสิ ทธิภาพการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
Dddddddส่ วนที่ 1 การประเมินประสิ ทธิภาพ (ด้ านประโยชน์ และด้ านความเป็ นไปได้ ) ของ
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
กกกกกก
ผลการประเมินประสิ ทธิภาพ (ด้านประโยชน์และความเป็ นไปได้) ของรู ปแบบกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามความคิดเห็นของผู ้
กากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ปรากฏดังตาราง 29 – 38
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ตาราง 29 แสดงสถานภาพของผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในโรงเรี ยนจาแนกตามตาแหน่งในการปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา และวุฒิทางด้านลูกเสื อ

โรงเรี ยนขุนยวมวิทยา

โรงเรี ยนแม่ลาน้อยฯ

โรงเรี ยนแม่สะเรี ยงฯ

โรงเรี ยนสบเมยวิทยาคม

โรงเรี ยนเฉลิมรัชวิทยาคม

ร้อยละ

โรงเรี ยนห้องสอนศึกษาฯ

จานวน

โรงเรี ยนปางมะผ้าฯ

โรงเรี ยน
โรงเรี ยนปายวิทยาคาร

สถานภาพ

1

1

1

1

1

1

1

1

8

2.88

30

10

40

24

60

65

24

17

270

97.12

รวม
วุฒิทางด้ านลูกเสื อ
3. ขั้นความรู ้เบื้องต้น (B.T.C)
4. ขั้นความรู ้ช้ นั สู ง (A.T.C) หรื อ สู งกว่า
(A.L.T หรื อ L.T.)

31

11

41

25

61

66

25

18

278

100

21

8

19

17

45

37

15

12

174

62.59

10

3

22

8

16

29

10

6

104

37.41

รวม

31

11

41

25

61

66

25

18

278

100

ตาแหน่ งในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
1. ผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน
2. ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
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จากตาราง 29 พบว่า ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จานวน 8 โรงเรี ยน มีผอู ้ านวยการลูกเสื อ
โรงเรี ยน จานวน 8 คน และ มีจานวนผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ 270 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00
dddddddเมื่อจาแนกตามวุฒิทางด้านลูกเสื อ พบว่า ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จานวน 8
โรงเรี ยน มีวฒ
ุ ิทางด้านลูกเสื อขั้นความรู ้เบื้องต้น (B.T.C.) จานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.59
และวุฒิทางด้านลูกเสื อขั้นความรู ้ช้ นั สู ง (A.T.C.) หรื อ สู งกว่า (A.L.T. หรื อ L.T.) จานวน 104
คน คิดเป็ นร้อยละ 37.41
ตาราง 30 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของผูก้ ากับ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาคารต่อประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัด แม่ฮ่องสอน ในภาพรวม
(N = 10)
ประโยชน์ ของรู ปแบบฯ

ที่

ด้ าน
X

1
2
3

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

ความเป็ นไปได้ ของรูปแบบฯ
X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

ด้านหลักสู ตร
3.90 0.36
4.35 0.27
มาก
ด้านกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ 3.84 0.65
4.56 0.25 มากที่สุด
ด้านการวัดผลประเมินผล
4.18 0.46
4.42 0.15
มาก
ภาพรวม
3.96 0.39
4.49 0.87
มาก
กกกกกก
กจากตาราง 30 พบว่า ความคิดเห็นต่อประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ในภาพรวม ด้านประโยชน์ของรู ปแบบ อยูใ่ นระดับ มาก ( X = 3.96,
S.D. = 0.39) และสาหรับด้านความเป็ นไปได้ของรู ปแบบ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.49, S.D. =
0.87)
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ตาราง 31 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของผูก้ ากับ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาคารต่อประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านหลักสู ตร
(N =10)
ประโยชน์ ของรู ปแบบฯ

ที่

ด้ านหลักสู ตร

ความเป็ นไปได้ ของรูปแบบฯ

S.D. ระดับความ X S.D. ระดับความ
คิดเห็น
คิดเห็น
4.00 0.94
มาก
4.40 0.52
มาก
X

1 มีการดาเนินการในการจัดทา
หลักสู ตรสถานศึกษาเกี่ยวกับ ลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่
2 หลักสู ตรสถานศึกษาเกี่ยวกับลูกเสื อ 3.50 0.71
มาก
4.30 0.48
มาก
สามัญรุ่ นใหญ่มีวตั ถุประสงค์
การเรี ยนรู ้ชดั เจน
3 หลักสู ตรสถานศึกษาเกี่ยวกับลูกเสื อ 4.00 0.67
มาก
4.30 0.48
มาก
สามัญรุ่ นใหญ่มีความเหมาะสม
4 หลักสู ตรสถานศึกษาเกี่ยวกับลูกเสื อ 4.10 0.88
มาก
4.40 0.52
มาก
สามัญรุ่ นใหญ่สอดคล้องกับหลักสู ตร
ที่คณะลูกเสื อแห่ งชาติกาหนด
ภาพรวมด้ านหลักสู ตร
3.90 0.36
มาก
4.35 0.27
น้ อย
กกกกกกก
จากตาราง 31 พบว่า ความคิดเห็นต่อประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ด้านหลักสู ตร ในภาพรวม ประโยชน์ของรู ปแบบ อยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.90, S.D. = 0.36) และ ความเป็ นไปได้ของรู ปแบบ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.35, S.D. =
0.27)
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ตาราง 32 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของผูก้ ากับ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาคารต่อประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านกิจกรรม
ลูกเสื อ – เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่ (N =10)
ประโยชน์ ของรู ปแบบฯ

ที่

ด้ านกิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี

1 มีการดาเนินงานกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
2
3
4
5

รุ่ นใหญ่ในโรงเรี ยนอย่างสม่าเสมอ
มีการดาเนินงานกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่นอกโรงเรี ยน
ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับ กิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
มีการสนับสนุนให้ลูกเสื อ เนตรนารี เข้า
ร่ วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสื อระดับต่าง ๆ
มีการบูรณาการจัดกีจกรรมเรี ยนการ
สอนกับองค์ความรู ้ของชาติพนั ธุ์ต่างๆ

ภาพรวมด้ านกิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี

ความเป็ นไปได้ ของรูปแบบฯ

S.D. ระดับความ X S.D. ระดับความ
คิดเห็น
คิดเห็น
3.80 0.74
มาก
4.40 0.52
มาก
X

3.90 0.99

มาก

4.40 0.52

มาก

3.70 0.88

มาก

4.60 0.52

มากที่สุด

3.90 0.82

มาก

4.60 0.52

มากที่สุด

3.90 0.67

มาก

4.80 0.42

มากที่สุด

3.84 0.65

มาก

4.56 0.25

มากที่สุด

จากตาราง 32 พบว่า ความคิดเห็นต่อประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอนของผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ด้านกิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี ในภาพรวม ประโยชน์ของรู ปแบบ อยู่
ในระดับมาก ( X = 3.84, S.D. = 0.65) และ ความเป็ นไปได้ของรู ปแบบ อยูใ่ นระดับมาก
( X = 4.56, S.D. = 0.25)

185

ตาราง 33 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของผูก้ ากับ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาคารต่อประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านวัดผล
ประเมินผล (N =10)
ประโยชน์ ของรู ปแบบฯ

ที่

ด้ านวัดผลประเมินผล

1

การจัดให้มีการประชุมวางแผนร่ วมกัน
เกี่ยวกับการวัดประเมินผลกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
มีการวัดและประเมินผลกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่อย่างจริ งจังและ
ต่อเนื่อง
ผูก้ ากับลูกเสื อมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผลกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่
มีการจัดเตรี ยมเครื่ องมือที่จะใช้ใน
การวัดและประเมินผลของผูก้ ากับ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
การให้ความสาคัญกับการวัดและ
ประเมินผลกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่

2

3

4

5

ภาพรวมด้ านวัดผลประเมินผล

ความเป็ นไปได้ ของรูปแบบฯ

S.D. ระดับความ X S.D. ระดับความ
คิดเห็น
คิดเห็น
4.00 0.67
มาก
4.70 0.48 มากที่สุด
X

4.00 0.67

มาก

4.60 0.52

มากที่สุด

4.50 0.53

มากที่สุด

4.30 0.52

มาก

4.30 0.68

มาก

4.30 0.48

มาก

4.10 0.57

มาก

4.20 0.48

มาก

4.18 0.46

มาก

4.42 0.15

มาก

กกกกกกกจากตาราง 33 พบว่า ความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ด้านวัดผลประเมินผล มีประโยชน์ อยูใ่ นระดับมาก( X = 4.18, S.D. =
0.46) และ มีความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.42, S.D. = 0.15)
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Dddddddส่ วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่ อการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
กกกกกกกผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปรากฏดังตาราง 36 – 39
ตาราง 34 แสดงสถานภาพของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในโรงเรี ยนจาแนกตามประเภท
ทางลูกเสื อ และหลักสู ตรที่กาลังศึกษา (N =140)
สถานภาพ
จานวน
เพศ
1. ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
59
2. เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่
81
รวม
140
ตาแหน่งทางลูกเสื อ
1. นายหมู่
16
2. สมาชิก
108
3. รองนายหมู่
16
รวม
140
หลักสู ตรที่กาลังศึกษา
1. หลักสู ตรสายยงยศ
140

ตาแหน่ง
ร้ อยละ
42.14
57.86
100.00
11.43
77.14
11.43
100.00
100.00

จากตาราง 34 พบว่า ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาคาร มีจานวน 140 คน
เป็ นลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.14 เป็ นเนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่ 81 คน คิด
เป็ นร้อยละ 57.86 มีตาแหน่งทางลูกเสื อเป็ นนายหมู่ 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.43 และรองนาย
หมู่ 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.43 และ สมาชิกลูกเสื อ 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.14 โดยกาลัง
ศึกษาหลักสู ตรลูกเสื อโลก 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00
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ตาราง 35 แสดงค่าเฉลี่ย () ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และระดับความพึงพอใจของลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาคารต่อประสิ ทธิภาพรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในภาพรวม
(N = 140)
ที่
1
2
3

ด้ าน
ด้านหลักสู ตร
ด้านกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ด้านวัดผลประเมินผล
ภาพรวม


4.22
4.14
4.16
4.19


0.64
0.59
0.62
0.49

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก

กกกกกกกจากตาราง 35 พบว่า ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาคารมีความพึงพอใจต่อ
ประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.37,  = 0.23)
กกกกกกกเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.45,  = 0.36) รองลงมาคือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ( = 4.42,
 = 0.22) อยูใ่ นระดับมาก และด้านหลักสู ตร อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.34,  = 0.35) ตามลาดับ
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ตาราง 36 แสดงค่าเฉลี่ย () ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และระดับความพึงพอใจของลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาต่อประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านหลักสู ตร
(N = 140)
ที่
ด้ านหลักสู ตร
1 ลูกเสื อได้รับทราบเกี่ยวกับหลักสู ตร
สถานศึกษาเกี่ยวกับ ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
2 ลูกเสื อทราบถึงวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้และ
วิธีการเรี ยนรู ้อย่างชัดเจน
3 สาระในหลักสู ตรสถานศึกษาเกี่ยวกับลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่มีความเหมาะสมกับความ
ต้องการในการเรี ยนรู ้ของลูกเสื อ – เนตรนารี
4 ลูกเสื อ - เนตรนารี สามารถค้นคว้าหาเนื้อหา
สาระที่มีในหลักสู ตรสถานศึกษาเกี่ยวกับ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่เพิม่ เติมได้จากแหล่ง
เรี ยนรู ้ทวั่ ไป
ภาพรวมด้ านหลักสู ตร


4.21


0.83

ระดับความพึงพอใจ
มาก

4.20

0.83

มากที่สุด

4.31

0.82

มาก

4.22

0.79

มากที่สุด

4.22

0.64

มาก

กกกกกกกจากตาราง 36 พบว่า ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาคารมีความพึงพอใจต่อ
ประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านหลักสู ตร ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.34,  = 0.35)
กกกกกกกเมื่อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ รายการที่ 2 ลูกเสื อ
ทราบถึงวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้อย่างชัดเจน ( = 4.58,  = 0.52) อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด รองลงมา คือ รายการที่ 4 ลูกเสื อ – เนตรนารี สามารถค้นคว้าหาเนื้อหาสาระที่มี
ในหลักสู ตรสถานศึกษาเกี่ยวกับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่เพิ่มเติมได้จากแหล่งเรี ยนรู ้ทวั่ ไป
( = 4.55,  = 0.57) อยูใ่ นระดับมากที่สุด และรายการที่ 3 สาระในหลักสู ตรสถานศึกษา
เกี่ยวกับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่มีความเหมาะสมกับความต้องการในการเรี ยนรู ้ของลูกเสื อ
เนตรนารี ( = 4.36,  = 0.65) อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
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ตาราง 37 แสดงค่าเฉลี่ย () ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และระดับความพึงพอใจของลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาคารต่อประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ (N = 140)
ที่
ด้ านกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
1 จัดให้มีพิธีเปิ ด - ปิ ด การประชุมกองทุกครั้ง
ในการจัด กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
2 มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ตามที่หลักสู ตรกาหนดไว้
3 มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สัมพันธ์กบั
ขบวนการทางด้านลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
4 การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่เน้นความ
มีวนิ ยั และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
5 การจัดกิจกรรมให้ได้ใช้ชีวิตกลางแจ้ง เหมาะ
สมกับความสนใจและความสามารถของลูกเสื อ
6 ลูกเสื อ - เนตรนารี มีการทากิจกรรมร่ วมกัน
เป็ นระบบหมู่ในการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่
7 มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่าง
หลากหลาย สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
8 มีการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะ
ทางด้านลูกเสื อในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
9 จัดกิจกรรมให้ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่มีคุณธรรม
จริ ยธรรม
10 กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ช่วยให้ลูกเสื อ
สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้
11 จัดกิจกรรมให้มีการบาเพ็ญประโยชน์ของ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่อยูเ่ สมอ


4.16


0.78

ระดับความพึงพอใจ
มาก

4.13

0.78

มาก

4.23

0.72

มาก

4.16

0.78

มากที่สุด

4.29

0.81

มากที่สุด

4.12

0.92

มาก

4.14

0.77

มาก

4.15

0.84

มาก

4.26

0.74

มาก

4.21

0.79

มาก

4.24

0.78

มาก
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ที่
ด้ านกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
12 ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ลูกเสื อ- เนตรนารี สามัญ
รุ่ นใหญ่เข้าร่ วมกิจกรรมชุมชนอย่างสม่าเสมอ
13 ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ของมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
14 การจัดกิจกรรมสอดคล้องสัมพันธ์กบั กฎและ
คาปฏิญาณของลูกเสื อ
ภาพรวมกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่


4.21


0.78

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

4.14

0.76

มาก

4.12

0.77

มาก

4.14

0.59

มาก

จากตาราง 37 พบว่า ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยามีความพึงพอใจต่อ
ประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.45,
 = 0.36)
กกกกกกกเมื่อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ รายการที่ 12 ส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้ลูกเสื อ- เนตรนารี สามัญ รุ่ นใหญ่เข้าร่ วมกิจกรรมชุมชนอย่างสม่าเสมอ ( = 4.56,
 = 0.57) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ รายการที่ 5 การจัดกิจกรรมให้ได้ใช้ชีวติ กลางแจ้ง
เหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของลูกเสื อ ( = 4.51,  = 0.57) อยูใ่ นระดับมากที่สุด
และรายการที่ 4 การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่เน้นความมีวนิ ยั และความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย ( = 4.51,  = 0.63) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ตามลาดับ
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ตาราง 38 แสดงค่าเฉลี่ย () ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และระดับความพึงพอใจของลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาคารต่อประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านวัดผลประเมินผล
(N = 140)
ที่
ด้ านวัดผลประเมินผล
ระดับความพึงพอใจ


1 มีการวัดและประเมินผลกิจกรรมลูกเสื อสามัญ 4.24
0.80
มาก
รุ่ นใหญ่อย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง
2 มีการจัดเตรี ยมเครื่ องมือที่จะใช้ในการวัดและ
4.26
0.74
มาก
ประเมินผลของผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
3 การให้ความสาคัญกับการวัดและประเมินผล
4.39
0.80
มาก
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
4 ลูกเสื อ - เนตรนารี ทราบความก้าวหน้าของตน 4.27
0.78
มากที่สุด
จากการวัดและประเมินผลอย่างสม่าเสมอ
5 ลูกเสื อ - เนตรนารี ได้รับความยุติธรรมในการ
4.09
0.86
มาก
วัดและประเมินผล
ภาพรวมด้ านวัดผลประเมินผล
4.16
0.62
มาก
กกกกกกก
จากตาราง 38 พบว่า ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาคารมีความพึงพอใจต่อ
ประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านวัดผลประเมินผล ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.34,  = 0.38)
กกกกกกกเมื่อพิจารณาเป็ นรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ รายการที่ 4 ลูกเสื อ –
เนตรนารี ทราบความก้าวหน้าของตนจากการวัดและประเมินผลอย่างสม่าเสมอ ( = 4.58,
 = 0.54) อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ รายการที่ 5 ลูกเสื อ - เนตรนารี ได้รับความยุติธรรม
ในการวัดและประเมินผล ( = 4.34,  = 0.74) อยูใ่ นระดับมาก และรายการที่ 2 มีการจัดเตรี ยม
เครื่ องมือที่จะใช้ในการวัดและประเมินผลของผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ( = 4.33,  = 0.59)
อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ

บทที่ 5
สรุป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรม
ลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ย นพื้นที่ สู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน 3) เพื่อศึกษา
ประสิ ทธิ ภาพการใช้รูปแบบการจัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4) เพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วิธีการวิจยั มี 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1) การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ของโรงเรี ย นพื้ น ที่ สู ง จัง หวัดแม่ ฮ่ อ งสอน โดยการศึ ก ษาเอกสารและงานิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง การ
สัมภาษณ์ และการสารวจความต้องการในการเรี ยนรู ้ของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ตอนที่ 2) การสร้าง
และตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยการสนทนากลุ่มจากผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 12 คน ตอนที่ 3) การประเมินรู ปแบบ
การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จานวน 278 คน และลูกเสื อ – เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นปี ที่ 1 โรงเรี ยนมัธยมศึกษา จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 1,062 คน และตอนที่ 4) การประเมิน
ประสิ ทธิ ภาพการใช้รูปแบบการจัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปาย
วิทยาคาร จานวน 10 คน และลูกเสื อ - เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่ ปี การศึกษา 2559 จานวน 140 คน
สรุ ปผลการวิจัย
กกกกกกกตอนที่ 1 สภาพการจัดกิ จกรรมลู ก เสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ย นพื้นที่ สูง จัง หวัด
แม่ ฮ่ อ งสอน พบว่ า การจัด กิ จ กรรมลู ก เสื อ สามัญ รุ่ น ใหญ่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประกอบด้ว ย
องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ การรวบรวม ทัศนคติ กระบวนการ การยอมรับ/เห็นด้วย และ
อุดมมคติ และจากการสารวจความต้องการในการเรี ยนรู ้ในการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
พบว่าลู กเสื อมี ความต้องการในการเรี ยนรู ้ จากแหล่งเรี ยนรู ้ ที่แตกต่างกัน โดยใช้เทคนิ ควิธีการ
สอนเทคนิ ควิธีการที่หลากหลาย เน้นความเป็ นระเบียบวิ นยั ตลอดจนสาระ ในการเรี ยนรู ้น้ นั ต้อง
นามาใช้ในชีวติ ประจาวันได้
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ตอนที่ 2 ผลการสร้างและตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย G = การรวบรวม (Gather) O =
ทัศนคติ (Opinion) P = กระบวนการ (Process) A = การยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption) และ I =
อุดมคติ (Idol)
ตอนที่ 3 ผลการประเมินรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ รุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า
รู ปแบบการจัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่ สูง (GOPAI) จังหวัด
แม่ฮ่องสอน อย่ในระดับเหมาะสมมาก
กกกกกกก3.1 ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาคารมีความคิดเห็นต่อรู ปแบบการจัด
กิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ข องโรงเรี ยนพื้ นที่ สูง (GOPAI) จัง หวัดแม่ฮ่องสอน ด้านการ
รวบรวม ด้านทัศนคติ ด้านกระบวนการ ด้านการยอมรับ/เห็นด้วย และด้านอุดมคติ ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก
กกกกกกก3.2 ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาคารต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในภาพรวม อยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก
กกกกกกก ตอนที่ 4 ผลการประเมินประสิ ทธิภาพรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า
กกกกกกก4.1 ประโยชน์และความเป็ นไปได้ของ รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยูใ่ นระดับมาก
กกกกกกก4.2 ลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาคารมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยูใ่ นระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
Dddddddตอนที่ 1. สภาพการจั ดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง จั งหวัด
แม่ ฮ่องสอน
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรทิพย์พา คล้ายกมล (2555 , บทคัดย่อ) การวิจยั ครั้งนี้ มี
วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึ ก ษาสภาพการบริ หารงานลู ก เสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ในสถานศึ ก ษา สั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 2 2) ศึกษาปั ญหาการบริ หารงานลู กเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ ในสถานศึ ก ษา สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาก าแพงเพชร เขต 2 3) หาแนวทาง
พัฒนาการบริ หารงานลู ก เสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ในสถานศึ ก ษา สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
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กาแพงเพชร เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 47 คน
ครู ผสู ้ อนลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 2
ปี การศึ กษา 2551 จานวน 124 คน และผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มีความรู ้ และประสบการณ์ เกี่ ยวกับ การ
บริ หารงานกิจการลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในสถานศึกษา จานวน 17 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครั้ง
นี้เป็ นแบบสอบถาม แบบมาตราส่ วนประมาณค่า และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้ อหา ผลการวิจยั พบว่า 1. สภาพการบริ หารงานลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง 2. ปั ญหาการบริ หารงานลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก 3. แนวทางพัฒนาการบริ หารงาน
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 2 โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีแนวทางพัฒนา
การบริ หารงานอยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญได้เสนอแนวทางพัฒนาในแต่ละด้าน
ดังนี้ 3.1 ด้านงานธุ รการ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผสู ้ อนลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในโรงเรี ยนควร
ต้องมีการกาหนดแนวทาง และวิธีการการจัดตั้งกลุ่มหรื อกองลูกเสื อโดยศึกษาเอกสาร ตามระเบียบ
คณะลูกเสื อแห่งชาติร่วมกัน ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ในโรงเรี ยนเข้าอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้มีความรู ้ ความสามารถ ก่อนปฏิบตั ิงาน
จริ ง โดยเฉพาะงานการเงิ นลู ก เสื อ และประชุ มร่ วมกันจัดทาแผนพัฒนางานลู กเสื อในโรงเรี ย น
(แผนระยะยาว 4 ปี และแผนปฏิ บตั ิการประจาปี ) ให้ชดั เจน แล้วปฏิบตั ิตามแผนงานโครงการที่
กาหนด รวมทั้งจัดทาเอกสาร หลักฐานงานการเงิ นลู กเสื อ ตามระเบี ยบคณะลู กเสื อแห่ งชาติ ให้
ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็ นปั จจุบนั จัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ศึกษานิ เทศก์ ผูต้ รวจการลูกเสื อจังหวัด)
ออกก ากับติ ดตาม และนิ เทศการปฏิ บตั ิ งานของคณะครู และบุ คลากรที่ มี ส่วนเกี่ ย วข้องกับงาน
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในโรงเรี ยน อย่างต่อเนื่อง เมื่อพบข้อผิดพลาด หรื อบกพร่ องในการปฏิบตั ิงาน
ซึ่ งไม่เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายที่ กาหนด ผูน้ ิ เทศต้องแนะนาทันที ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ใ นโรงเรี ยน ด้านงานธุ รการ ควรนาข้อมู ล
สารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ผลไปใช้ในการปรับปรุ งแก้ไข การวางแผนงาน การปฏิบตั ิงาน
การจัดตั้งกลุ่มหรื อกองลูกเสื อ การบังคับบัญชาลูกเสื อ และงานการเงินลู กเสื อ ตามข้อบังคับคณะ
ลูกเสื อแห่ งชาติ 3.2 ด้านงานวิชาการ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผสู ้ อนลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ใน
โรงเรี ยน ควรต้องมีการจัดทาแผนพัฒนางานวิชาการลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในโรงเรี ยน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และสอดคล้องกับ คมสัน ขันธนิกร (2549 , บทคัดย่อ) วิจยั เรื่ องสภาพและ
ปัญหาการบริ หารจัดการกิจกรรมลูกเสื อของโรงเรี ยนนนทบุรีพิทยาคม พบว่า 1. สภาพการบริ หาร
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จัดการกิจกรรมลู กเสื อของโรงเรี ยนนนทบุรีพิทยาคมทุกด้านมีสภาพการบริ หารจัดการโดยรวมอยู่
ในระดับมาก 2. ปั ญหาการบริ หารจัดการกิจกรรมลูกเสื อของโรงเรี ยนนนทบุรีพิทยาคมทุกด้าน มี
ปั ญหาโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย เมื่อจาแนกตามประสบการณ์การสอนลูกเสื อและวุฒิทางลูกเสื อ
พบว่ามีระดับปั ญหาการบริ หารจัดการกิจกรรม แตกต่างกัน
กกกกกกก9ตอนที่ 2. การสร้ างและตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
Dddddddการสร้างรู ปแบบการจัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิ ดจาก การสังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษาสภาพการจัดกิ จกรรมลู กเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ จากการสารวจ ความต้องการในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน การศึกษาเอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง แล้วนาองค์ความรู ้ มาประมวลสร้ างเป็ นรู ปแบบการจัดกิ จกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน และผ่านการตรวจสอบ
จากผูท้ รงคุณวุฒิ โดยการนาเสนอในการสนทนากลุ่ม และได้ขอ้ สรุ ป ดังนี้
dddddddหลักการของรู ปแบบ เป็ นรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยที่
G = การรวบรวม (Gather)
O = ทัศนคติ (Opinion)
P = กระบวนการ (Process)
A = การยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption)
I = อุดมคติ (Idol)
dddddddวัตถุประสงค์ ของรู ปแบบ มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ อง
ที่เรี ยน โดยการให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้โดยอาศัยความร่ วมมือจากการทางานกลุ่ม ตั้งแต่
การร่ วมกันเผชิ ญปั ญหาอย่างมีสติ รู ้ จกั วางแผนการทางาน มีกระบวนการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง
เป็ นระบบด้วยการผสมผสานเทคนิควิธีการต่าง ๆ จากประสบการณ์ และทักษะที่เหมาะสม รวมทั้ง
มีความชื่ นชมยินดีต่อความมุ่งมัน่ จนประสบผลสาเร็ จ นอกจากนี้ ยงั ช่วยส่ งเสริ มการพัฒนาทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ อาทิ กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สร้างทางเลือกที่
หลากหลายการสร้างประสิ ทธิ ภาพในการตัดสิ นใจ การอภิปรายกลุ่ม ภาวะผูน้ า รวมถึงการสร้าง
ปฏิ สั มพันธ์ ที่ ดีทางสั งคม การแสวงหาความรู ้ ด้วยตัวเอง ทั้งยัง สามารถนาไปประยุก ต์ใ ช้ก ับ
การจัดกิจกรรมที่เน้นการฝึ กทักษะอื่น ๆ ได้อีกด้วย
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กระบวนการเรียนการสอน มี 5 ขั้นตอน คือ
1) การรวบรวม (Gather : G)
หมายถึง การรวบรวมเนื้ อหา สาระ ข้อมูล จากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับความรู ้และทักษะ
กระบวนการลูกเสื ออย่างเป็ นระบบ และเป็ นมาตรฐานโดยการใช้ระบบสารสนเทศ
2) ทัศนคติ (Opinion : O)
หมายถึ ง ความเชื่ อ ค่านิ ยม หรื อความพร้ อมทางจิ ตใจที่ มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่อาจแสดง
ออกมาได้ท้ งั คาพูดและการกระทา
3) กระบวนการ (Process : P)
หมายถึ ง ขั้นตอนการท ากิ จกรรมต่ างๆ ตั้งแต่เริ่ มต้นจนสาเร็ จ มี องค์ประกอบย่อย 4
องค์ประกอบ คือ
1) การวางแผน (Planing : P)
2) การลงมือปฏิบตั ิ (Doing : D)
3) การควบคุม (Controling : C)
4) การปรับปรุ ง (Action : A)
4) การยอมรับ/เห็นด้ วย (Adoption : A)
หมายถึ ง การตัดสิ น ใจยอมรั บ สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดจากผูอ้ ื่ น หรื อ จากที่ อื่ นที่ อาจเป็ นวัต ถุ
สิ่ งของ วิธีคิด การกระทา วิธีการทางาน การใช้ชีวิต (วิถีชีวิต) เป็ นสิ่ งใหม่สาหรั บตนเอง และมี
อิทธิ พลที่ ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงขึ้ นในตนเอง ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาจแสดงออกมาให้
ปรากฏหรื อแฝงในความรู ้สึกนึกคิด และพร้อมสาหรับการแสดงออกเมื่อมีโอกาส
5) อุดมคติ (Idol : I)
หมายถึง จินตนาการที่ถือว่าเป็ นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริ งทาง
ใดทางหนึ่งที่มนุษย์ถือเป็ นเป้ าหมายแห่งชีวติ ตน
แหล่ งการเรียนรู้ และสื่ อ ได้แก่ บุคลากรในโรงเรี ยน ภูมิปัญญา แหล่งเรี ยนรู ้ใน
โรงเรี ยน แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ฯลฯ
ผลที่คาดว่ าผู้เรี ยนจะได้ รับจากการเรี ยนตามรู ปแบบการจัดกิจกรรมฯ ผูเ้ รี ยนจะเกิ ด
การเรี ยนรู ้ มี ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องที่เรี ยน สามารถสร้ างองค์ความรู ้ มีทกั ษะการทางานกลุ่ ม
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการคิด ทักษะในการใช้เหตุผล ทักษะการตัดสิ นใจ
ทักษะการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตัวเอง ทั้งยังได้รับการพัฒนาการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีทางด้านสังคม
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการส่ งเสริ มการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ในการเรี ยนรู ้ ดว้ ยวิธีที่หลากหลาย นอกจากจะทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ตามวัตถุ ประสงค์แล้ว
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ยังสามารถช่วยจูงใจให้ผเู ้ รี ยนเกิดความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้อีกด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของดวงจันทร์ เดี่ยววิไล และคณะ (2550, บทคัดย่อ) ทาการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเรื่ อง
การวิจ ัย และพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนเพื่ อ บู ร ณาการการเรี ย นรู ้ ใ นสถานศึ ก ษา
เขตพื้นที่ การศึ กษาลาปาง เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า (1) ด้านบริ บทการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อ
บูรณาการการเรี ยนรู ้ ในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่ การศึ กษาลาปาง เขต 1 พบว่าครู มีการ
วิเคราะห์ ศกั ยภาพของผูเ้ รี ยนและเข้าใจผูเ้ รี ยน เป็ นรายบุ คคลมากขึ้ น ครู มีการศึ กษาเจตคติของ
ผูเ้ รี ยนต่อ วิชาต่างๆ ที่ตนเองสอน มีการวิจยั เพื่อพัฒนาสื่ อและ การเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนและนาผล
ไปใช้เพิ่มขึ้ น (2) รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่ ก่อให้เกิ ดการบู รณาการการเรี ยนรู ้ ใ น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต 1 เป็ นการผสมผสานเนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้
ระหว่างวิชาหรื อระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ตั้งแต่ 2 วิชาขึ้นไป ภายใต้หวั เรื่ อง (theme) เดียวกัน
โดยการวางแผนร่ วมกันตามหัวเรื่ อง แล้วต่างคนต่างสอนเนื้ อหาตามกลุ่มสาระของตนเอง วิธีการ
ประเมิ น คื อ การสัง เกต การสอบถาม การจดบันทึ ก และการตรวจผลงาน ระบบสนับสนุ น มี
ผูบ้ ริ หารและฝ่ ายวิชาการให้การสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ครู เข้ารับการพัฒนาด้านการจัดการเรี ยน
การสอน สนับสนุ นงบประมาณในการจัดทาสื่ อและอุปกรณ์การเรี ยนการสอน รวมทั้งมีการนิ เทศ
และติดตาม ครู ตอ้ งจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ส่ งให้ฝ่ายวิชาการก่อนดาเนินการสอน และ (3)
องค์ความรู ้ดา้ นความสามารถของครู เพื่อผลในการบูรณาการการเรี ยนรู ้ คือ การคิดเป็ นระบบและ
การตั้งคาถาม ครู ตอ้ งสามารถคิ ดเชื่ อมโยงหาความสัมพันธ์ของสิ่ งต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบทั้งใน
ภาพรวมและภาพย่อย และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กัญญาณัฐ เต็กจินดา (2550, บทคัดย่อ) ที่
พบว่า 1) นักเรี ยนและครู ตอ้ งการให้พฒั นารู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เน้นนักเรี ยนเป็ น
สาคัญ เรี ยนรู ้จากชีวิตจริ ง และจากแหล่งเรี ยนรู ้ นอกสถานที่ ด้วยการลงมือปฏิบตั ิโดยใช้ทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2) รู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ มีข้ นั ตอนในการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้แบบ ESPOE ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นดังนี้ คือ ขั้นสร้างสิ่ งล่อใจ
(Enticement) ขั้นให้แสวงหาองค์ความรู ้ (Seek Knowledge) ขั้นเข้าสู่ การปฏิบตั ิ (Practice) ขั้นจัด
สรุ ป โครงสร้ า งความรู ้ (Organize Summary Knowledge Structure) และขั้นประเมิ นผล
(Evaluation) 3) รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มี ค่าประสิ ทธิ ภาพ 80.67/81.50 ซึ่ งสู งกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ และ 4) นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนด้วยรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรี ยนมีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมาก
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ตอนที่ 3. การประเมินรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ โดยใช้ รูปแบบการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
พบว่า ผูก้ ากับลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่และลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาคารมี
ความคิดเห็นต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ ข องโรงเรี ยนพื้ นที่ สูง (GOPAI) จัง หวัดแม่ฮ่องสอน ในภาพรวม อยู่ใ นระดับ
เหมาะสมมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โดยใช้รูปแบบการ
จัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ผวู ้ ิจยั สร้าง
ขึ้นเป็ นรู ปแบบการจัดกิ จกรรมที่สอดคล้องกับสภาพหรื อลักษณะการเรี ยนการสอนที่ครอบคลุ ม
องค์ประกอบสาคัญตามระเบียบของคณะลูกเสื อแห่ งชาติ โดยประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญในการ
เรี ยนการสอน รวมทั้งเทคนิ คการสอนต่าง ๆ ที่ช่วยให้การเรี ยนการสอนเป็ นไปตามหลักการของ
รู ปแบบการจัดกิ จกรรม และผ่านการตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ สามารถใช้เป็ น
รู ป แบบในการจัดกิ จกรรมลู ก เสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ใ ห้บรรลุ ตามวัตถุ ป ระสงค์ข องรู ป แบบการจัด
กิจกรรม ซึ่ งสอดคล้องกับกปิ ยะพงษ์ ไสยโสภณ (2550) ที่พบว่ารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ แบบมี
ส่ วนร่ วม มี 4 องค์ประกอบ คือ 1. ผลการเรี ยนรู ้ 2. สาระ การเรี ยนรู ้ 3. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
และ 4. การประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่งในองค์ประกอบที่ 3 คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบมีส่วน
ร่ วม มีข้ นั ตอนดาเนิ นการจัด 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตระหนักในตน
2) ขั้นการจัดประสบการณ์ใหม่ 3) ขั้นการสร้างโครงสร้างความรู ้ในตน 4) ขั้นการทดลองปฏิบตั ิ
และ 5) ขั้นการประยุกต์ใช้ ซึ่ งผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม และด้านทักษะชีวิต
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จานวน 7 แผน ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้
แบบมีส่วนร่ วม โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมาก และรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ แบบมีส่วนร่ วมมี
ความสอดคล้องกันทุกประเด็น และระดับความคิดเห็นของครู ที่สอนที่ได้สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษากลุ่มทดลอง 36 คนที่ปฏิบตั ิกิจกรรมตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ของผูว้ ิจยั โดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิวฒั นา คิสาลัง (2550, บทคัดย่อ) วิจยั เรื่ อง การ
พัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ ม การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านนาบอน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิ นธุ์ เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า
(1) ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นทักษะการคิด
วิเคราะห์ของโรงเรี ยนบ้านนาบอนที่ผวู ้ จิ ยั ได้พฒั นาขึ้น มีค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผล เท่ากับ 0.62 แสดงว่า
ครู ผสู ้ อนมีความรู ้เพิม่ ขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 62.00 (2) ผลการทดสอบความรู ้ความเข้าใจของครู ผสู ้ อน
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยน การสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ ปี การศึกษา 2550 ก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 8.11 และ 14.43 ตามลาดับ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.20 และ 1.35 ตามลาดับ
คะแนนทดสอบความรู ้ ความเข้าใจ ของครู ผสู ้ อนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้น
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ปี การศึกษา 2550 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม เพื่อส่ งเสริ มการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ผลการ
ทดสอบความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัดกิ จกรรม
เพื่อส่ งเสริ มการจัดการเรี ยน การสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 39.60 และ
74.13 ตามลาดับ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 6.81 และ 6.96 ตามลาดับ คะแนนทดสอบ
ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ ของนักเรี ย นกลุ่ มตัวอย่า งก่ อนและหลังการจัดกิ จกรรม เพื่ อ
ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ตอนที่ 4. การประเมินประสิ ทธิภาพรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ โดยใช้
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
กกกกกกก ผลการประเมินประโยชน์และความเป็ นไปได้ของการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า
กกกกกกก4.1 ประโยชน์และความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ รุ่ นใหญ่ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะรู ปแบบที่
ผู ้วิ จ ัย สร้ า งขึ้ น ได้ผ่ า นการตรวจสอบจากผู ้เ ชี่ ย วชาญทางด้า นกิ จ กรรมลู ก เสื อ สามัญ รุ่ น ใหญ่
ผูท้ รงคุ ณวุฒิทางด้าน การบริ หารหลักสู ตร และผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการวัดประเมินผล แล้วลง
ความเห็ นร่ วมกันว่ารู ปแบบการจัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง(GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความเหมาะสม และยังผ่านการทดลองนาไปใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอน
บนโรงเรี ยนเขตพื้นที่สูงจริ ง ซึ่ งจากการสอบถามความเห็ นจากผูก้ ากับลู กเสื อที่นารู ปแบบการจัด
กิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่ สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมี ความเห็ นว่า
รู ปแบบการจัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สามารถนาไปใช้ชดั กิ จกรรมได้อย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องกับความแตกต่างของผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง ซึ่ งปรากฏว่าประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบสามารถ
นาไปพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ทางด้านลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ได้ นัน่ ย่อมแสดงให้เห็นรู ปแบบการจัด
กิ จกรรมลู ก เสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ข องโรงเรี ย นพื้ น ที่ สู ง (GOPAI) ) จัง หวัดแม่ ฮ่ องสอน จึ ง มี ค วาม
เป็ นไปได้ใ นการน าไปใช้ จ ัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ลู ก เสื อ สามัญ รุ่ น ใหญ่ ใ นโรงเรี ย นพื้ น ที่ สู ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของกฤติยา อริ ยา และคนอื่นๆ (2559) วิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
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การสอนตามแนวคิ ดการจัดการเรี ย นการสอนที่ เน้นความ แตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลเพื่ อส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ผลการวิจยั พบว่า 1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น ประกอบด้วย 1) ที่มาของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน 2) รู ปแบบการเรี ยนการสอน แบบ FL3D Model 3) การนาไปใช้และ 4) ผลที่เกิด
กับผูเ้ รี ยน ผลการตรวจสอบคุณภาพ พบว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยภาพรวมมีความเหมาะสม
อยูใ่ นระดับมาก และมีค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 0.7015 2. ผลการทดลองใช้พบว่า นักศึกษาครู มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และมี ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ หลังเรี ยนสู งกว่า
เกณฑ์ ร้ อยละ 70 อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ร ะดับ .01 และมี ค วามคิ ด เห็ นในภาพรวมที่ ดี ต่ อ
การเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของรุ่ งทิวา จันทน์วฒั นวงษ์
(2559) วิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ มความสามารถของครู ในการ ออกแบบกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชา หลักสู ตรและการสอน คณะ
ครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ผลการพัฒนาพบว่า ผลการประเมินประสิ ทธิ ภาพของ
รู ป แบบการส่ ง เสริ ม ความสามารถของครู ใ นการ ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น
การพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ผูเ้ ชี่ ยวชาญเห็น ว่าองค์ประกอบและกระบวนการพัฒนา
รู ปแบบในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูร่ ะดับมากที่สุด จุดมุ่งหมายกล่าวถึ งลักษณะของผลผลิ ตที่
มุ่ ง หวัง อย่า งชัด เจน เนื้ อ หาสาระมี ค วามส าคัญ และมี ประโยชน์ ต่ อ ครู เนื้ อ หาสอดคล้อ งตาม
แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ของ นักเรี ยนโดยเฉพาะรู ปแบบการพัฒนาครู เป็ น
ลาดับขั้น เอื้อต่อการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ผูเ้ ข้ารับการ พัฒนา มีความเป็ นไปได้ในการฝึ กปฏิ บตั ิและ
พบว่า รู ปแบบการพัฒนานักเรี ยนเป็ นลาดับ ขั้นตอน ง่ายต่อการจัดกิ จกรรม มีกิจกรรมที่ ส่งเสริ ม
ทัก ษะการใช้ ค าถามและทัก ษะการคิ ด แก้ปั ญ หาอย่า งสร้ า งสรรค์ ใ ห้ แ ก่ นัก เรี ย น และพบว่ า
กระบวนการและกิจกรรมพัฒนาก่อให้เกิด ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษ
ที่ 21 ยืนยันจากผลการทดสอบความรู ้ ความเข้าใจของครู เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนที่เน้นการพัฒนา
ทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ส่ วน ใหญ่สูงกว่าเกณฑ์
กกกกกกก4.2 ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาคารมี ความพึงพอใจต่อรู ปแบบ
การจัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ รู ปแบบการจัดกิจกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง
(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการออกแบบกิจกรรมตามความต้องการของผูเ้ รี ยนจากการสารวจ
ความต้องการในเบื้องต้น รวมทั้งองค์ประกอบด้านอื่น ๆ เช่น สิ่ งที่อยากเรี ยน เนื้ อหาสาระ กิจกรรม
ที่อยากให้จดั แหล่งเรี ยนรู ้ ที่มี วิธีการเรี ยน รู ปแบบการวัดและประเมิ นผล เป็ นต้น จึ งส่ งผลให้
นัก เรี ยนมี ความพึ งพอใจต่ อรู ป แบบการจัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ข องโรงเรี ย นพื้ นที่ สู ง
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(GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ งสอดคล้องกับรุ่ งทิวา จันทน์วฒั นวงษ์(2559) วิจยั เรื่ อง การพัฒนา
รู ปแบบการส่ งเสริ มความสามารถของครู ในการ ออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ เน้นการ
พัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชา หลักสู ตรและการสอน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ อุ ด รธานี ผลการพัฒ นาพบว่ า หลั ง การ พัฒ นานั ก เรี ยนส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ คุ ณ ภาพ
ความสามารถในการใช้คาถาม และการคิดแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับดี เมื่อเปรี ยบเทียบ
ระหว่างเกณฑ์กบั คะแนนหลังการพัฒนาของ นักเรี ยน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้
คาถาม และความสามารถในการคิด แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์หลังการพัฒนาสู งกว่าเกณฑ์อย่างมี
นัยสาคัญ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิจิตร ชิณศรี (2547, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ องการพัฒนาการ
ดาเนิ นงานกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ โรงเรี ยนกุดตุม้ วิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ผลการศึ ก ษาพบว่า สภาพการดาเนิ นงานกิ จกรรมลู ก เสื อสามัญ รุ่ นใหญ่ โรงเรี ย นกุ ดตุ ้มวิท ยา
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ก่อนการดาเนินการพัฒนา ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ไม่มีแผนการจัด
กิจกรรมลูกเสื อ ไม่จดั กิจกรรมลูกเสื อตามกระบวนการวิธีลูกเสื อ ส่ งผลให้ลูกเสื อมีความเบื่อหน่าย
ไม่ อยากเข้า เรี ย น หลัง จากได้ดาเนิ นการพัฒนาโดยใช้ก ลยุท ธ์ ใ นการพัฒนา 4 กลยุ ท ธ์ ได้แ ก่
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การมอบหมายงาน การสอนตามแผน การนิเทศติดตามในวงรอบที่ 1
ตามขั้นตอนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ พบว่า ด้านความรู ้ความเข้าใจกิจกรรมลูกเสื อ กลุ่มผูร้ ่ วมศึกษา
ค้นคว้า มีความรู ้ ความเข้าใจอยู่ในขั้นดี ส่ วนอีก 2 ด้าน คือ ด้านการเขียนแผนกิ จกรรมลู กเสื อ
ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสื อ พบว่า กลุ่มผูร้ ่ วมศึกษาค้นคว้ามีพฒั นาการอยูใ่ นขั้นปานกลาง กล่าวคือ
การเขียนแผน การจัดกิจกรรมลูกเสื อไม่ครบกระบวนการของการจัดกิจกรรมลูกเสื อยังไม่เคยปฏิบตั ิ
กิ จกรรมอย่างจริ งจัง กลุ่มผูร้ ่ วมศึกษาจึงได้นาไปพัฒนาต่อในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์ ได้แก่
การนิเทศติดตาม การประชุมหลังสอน การศึกษาดูงาน ผลปรากฏว่า ผูร้ ่ วมศึกษาค้นคว้ามีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับลู กเสื อ มีความสามารถเขี ยนแผนกิ จกรรมลู กเสื อมี ความสามารถจัดกิ จกรรม
ลูกเสื อตามกระบวนการวิธีลูกเสื ออยู่ในขั้นดี ทาให้ลูกเสื อมีความพึงพอใจ บรรลุ ตามอุดมการณ์
ลู กเสื อและจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร ผลการพัฒนาการดาเนิ นงานกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ส่ งผลให้ผบู ้ งั คับบัญชาลูกเสื อมีความรู ้ความสามารถเขียนกิจกรรมลูกเสื อ มีทกั ษะกระบวนการจัด
กิจกรรมลูกเสื อโดยวิธีการของลูกเสื อ ทาให้ลูกเสื อมีความพึงพอใจ บรรลุอุดมการณ์ลูกเสื อ และ
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร ลูกเสื อมีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีระบบหมู่ และ
แต่งเครื่ องแบบลูกเสื ออย่างถูกต้อง
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสาหรับนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ก่อนนารู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โดยใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปใช้ควรมีการ
ชี้แจงและทาความเข้าใจให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
1.2 ควรมีการจัดสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ แหล่งเรี ยนรู ้ และสิ่ งอานวยความสะดวกใน การ
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็ นไปตามรู ปแบบการจัดกิจกรรมฯ
1.3 ควรให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่ วมในการวางแผนในการดาเนินกิจกรรม
ตามรู ปแบบการจัดกิจกรรม
1.4 ควรนารู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โดยใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรจุไว้ใน
หลักสู ตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน “กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่”
1.5 อาจนารู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โดยใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปประยุกต์ใช้
กับกลุ่มสาระวิชาอื่น ๆ ที่เน้นกระบวนการทางด้านทักษะ และกระบวนการกลุ่ม
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรทาการวิจยั เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษาในการกาหนด
นโยบาย และการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.2 ควรท าการวิจ ัย ศึ ก ษาความสั ม พันธ์ ข องปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จใน
การใช้รู ป แบบการจัด กิ จ กรรมลู ก เสื อ สามัญ รุ่ น ใหญ่ ข องโรงเรี ย นพื้ น ที่ สู ง (GOPAI) จัง หวัด
แม่ฮ่องสอน ไปใช้ในสถานศึกษา
2.3 ควรทาการวิจยั ศึกษาปัญหาในการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อนาข้อมูลไปใช้
ให้เกิดการพัฒนารู ปแบบให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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รายนามผู้เชี่ยวชาญทีต่ รวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการรายงาน
1. นายจิราวุธ คุม้ จันทร์

ตาแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ค.ศ.4 และ
วุฒิทางลูกเสื อ L.T. โรงเรี ยนยางซ้ายพิทยาคม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ โขทัย เขต 1

2. นายประกาศ เพียสามารถ

ตาแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ค.ศ.4
วุฒิทางลูกเสื อ L.T. โรงเรี ยนอนุบาอุตรดิตถ์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

3. นายจิรายุ จันทร์เพ็ง

ตาแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ค.ศ.4
และวุฒิทางลูกเสื อ L.T. โรงเรี ยนมัธยมป่ ากลาง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

4. นายธวัช โลกา

ตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนชุมชนแม่ลาศึกษา
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ค.ศ.4 วุฒิทางลูกเสื อ L.T.
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2

5. นายกมล สุ มธาวาส

ตำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนไตรเขตรัชมังคลภิเษก
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ค.ศ.4 วุฒิทางลูกเสื อ L.T.
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 37
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รายนามผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบรู ปแบบการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยการจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group)
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ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการจัดกิจกรรมลูกเสื อในสถานศึกษา ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) ดร.วารุ ณี โพธาสิ นทร์ วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งรองผูต้ รวจการ
สานักงานลูกเสื อแห่งชาติ ประจาสานักงานคณะกรรมการลูกเสื อแห่งชาติ
2) นางกัทลี คารมปราชญ์ วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญ
การพิเศษ ค.ศ.3 โรงเรี ยนบ้านสายคาโห้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร
เขต 1
3) นายศราวุธ เขื่อนคา วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ ค.ศ.3 โรงเรี ยนเวียงเจดียว์ ทิ ยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
4) นายสัมพันธ์ อินทะวงค์ วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญ
การพิเศษ ค.ศ.3 โรงเรี ยนปายวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
5) นายวิชยั มัน่ ชา วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งผูต้ รวจการสานักงานลูกเสื อ
แห่งชาติ ประจาสานักงานคณะกรรมการลูกเสื อแห่งชาติ
6) นายสุ วทิ ย์ ทองคา วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งรองผูต้ รวจการสานักงาน
ลูกเสื อแห่งชาติ ประจาสานักงานคณะกรรมการลูกเสื อแห่งชาติ
7) นายสาราญ เตจ๊ะสา วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งรองผูต้ รวจการสานักงาน
ลูกเสื อแห่งชาติ ประจาสานักงานคณะกรรมการลูกเสื อแห่งชาติ
8) นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง วุฒิทางลูกเสื อ A.L.T. และตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ค.ศ. 4 โรงเรี ยนวัดนวลนรดิศ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุ งเทพมหานคร เขต 1
9) ดร.ฑีฆาวุฒิ บุญสวัสดิ์ วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ค.ศ. 3 โรงเรี ยนเขาทะลุพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชุมพล เขต 11
10) นายสุ ขะวัฒน์ สุ ขทัง่ วุฒิทางลูกเสื อ L.T. และครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ค.ศ. 3 โรงเรี ยนจ่านกร้อง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
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ที่ ศธ 04264.37/ 242

โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ตาบลเวียงใต้
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
24 กรกฎาคม 2557

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการรายงาน
เรี ยน คุณครู จิราวุธ คุม้ จันทร์
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. เครื่ องมือที่ใช้ในการรายงานฯ

จานวน 6 ฉบับ

ด้วยนายวัช รกร สุ รินทร์ ครู ชานาญการพิ เศษ โรงเรี ย นปายวิทยาคารท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เลื่ อนวิทยฐานะเป็ น ครู เชี่ ยวชาญ เรื่ อง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิ จกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพื่อให้การรายงานดังกล่าวเป็ นได้ดว้ ยความเรี ยบร้ อยและบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ ทาง
โรงเรี ยนปายวิทยาคาร พิจารณาแล้วเห็ นว่าท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและมีประสบการณ์
ในเรื่ องนี้เป็ นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่านเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือที่จะ
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการรายงานครั้งนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางโรงเรี ยนปายวิทยาคารหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคงได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปายวิทยาคาร
ธุรการ
โทร. 053-699216
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เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการรายงาน
เรี ยน คุณครู จิรายุ จันทร์เพ็ง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. เครื่ องมือที่ใช้ในการรายงานฯ

จานวน 6 ฉบับ

ด้วยนายวัช รกร สุ รินทร์ ครู ชานาญการพิ เศษ โรงเรี ย นปายวิทยาคารท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เลื่ อนวิทยฐานะเป็ น ครู เชี่ ยวชาญ เรื่ อง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิ จกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพื่อให้การรายงานดังกล่าวเป็ นได้ดว้ ยความเรี ยบร้อยและบรรลุวตั ถุ ประสงค์ ทาง
โรงเรี ยนปายวิทยาคาร พิจารณาแล้วเห็ นว่าท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและมีประสบการณ์
ในเรื่ องนี้เป็ นอย่างดียงิ่ จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่านเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือที่จะ
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการรายงานครั้งนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางโรงเรี ยนปายวิทยาคารหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคงได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปายวิทยาคาร
ธุรการ
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วิชาการเพื่อให้เลื่ อนวิทยฐานะเป็ น ครู เชี่ ยวชาญ เรื่ อง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิ จกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพื่อให้การรายงานดังกล่าวเป็ นได้ดว้ ยความเรี ยบร้ อยและบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ ทาง
โรงเรี ยนปายวิทยาคาร พิจารณาแล้วเห็ นว่าท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและมีประสบการณ์
ในเรื่ องนี้เป็ นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่านเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือที่จะ
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการรายงานครั้งนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางโรงเรี ยนปายวิทยาคารหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคงได้รับความ
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ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปายวิทยาคาร
ธุรการ
โทร. 053-699216
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ที่ ศธ 04264.37/ 242

โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ตาบลเวียงใต้
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
24 กรกฎาคม 2557

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการรายงาน
เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน นายธวัช โลกา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. เครื่ องมือที่ใช้ในการรายงานฯ

จานวน 6 ฉบับ

ด้วยนายวัช รกร สุ รินทร์ ครู ชานาญการพิ เศษ โรงเรี ย นปายวิทยาคารท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เลื่ อนวิทยฐานะเป็ น ครู เชี่ ยวชาญ เรื่ อง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิ จกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพื่อให้การรายงานดังกล่าวเป็ นได้ดว้ ยความเรี ยบร้ อยและบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ ทาง
โรงเรี ยนปายวิทยาคาร พิจารณาแล้วเห็ นว่าท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและมีประสบการณ์
ในเรื่ องนี้เป็ นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่านเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือที่จะ
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการรายงานครั้งนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางโรงเรี ยนปายวิทยาคารหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคงได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปายวิทยาคาร
ธุรการ
โทร. 053-699216
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ที่ ศธ 04264.37/ 242

โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ตาบลเวียงใต้
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
24 กรกฎาคม 2557

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการรายงาน
เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ดร.กมล สุ ทธาวาส
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. เครื่ องมือที่ใช้ในการรายงานฯ

จานวน 6 ฉบับ

ด้วยนายวัช รกร สุ รินทร์ ครู ชานาญการพิ เศษ โรงเรี ย นปายวิทยาคารท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เลื่ อนวิทยฐานะเป็ น ครู เชี่ ยวชาญ เรื่ อง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิ จกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพื่อให้การรายงานดังกล่าวเป็ นได้ดว้ ยความเรี ยบร้อยและบรรลุวตั ถุ ประสงค์ ทาง
โรงเรี ยนปายวิทยาคาร พิจารณาแล้วเห็ นว่าท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและมีประสบการณ์
ในเรื่ องนี้เป็ นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่านเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือที่จะ
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการรายงานครั้งนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางโรงเรี ยนปายวิทยาคารหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคงได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปายวิทยาคาร
ธุรการ
โทร. 053-699216
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แบบตอบรับการเป็ นผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือรายงานผลงานทางวิชาการ
ตามที่โรงเรี ยนปายวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้มี
หนังสื อที่ ศธ 04264.37/242 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ขอความอนุ เคราะห์ท่านเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการรายงาน เรื่ อง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิ จกรรมลู กเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ซึ่งเป็ นผลงานทางวิชาการของนายวัชรกร สุ รินทร์ ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ เพื่อให้
ข้าราชการครู และบุคลากรทาง การศึกษามีหรื อเลื่อนวิทยฐานะเป็ นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ชื่อ นายจิราวุธ คุม้ จันทร์
ตาแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนยางซ้ายพิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ โขทัย เขต 1

โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงใน
 ยินดีเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ไม่สามารถเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ

ลงชื่อ
(นายจิราวุธ คุม้ จันทร์)
ตาแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนยางซ้ายพิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
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แบบตอบรับการเป็ นผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือรายงานผลงานทางวิชาการ
ตามที่โรงเรี ยนปายวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้มี
หนังสื อที่ ศธ 04264.37/242 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ขอความอนุ เคราะห์ท่านเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการรายงาน เรื่ อง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิ จกรรมลู กเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ซึ่งเป็ นผลงานทางวิชาการของนายวัชรกร สุ รินทร์ ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ เพื่อให้
ข้าราชการครู และบุคลากรทาง การศึกษามีหรื อเลื่อนวิทยฐานะเป็ นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ชื่อ นายจิรายุ จันทร์เพ็ง
ตาแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนมัธยมป่ ากลาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงใน
 ยินดีเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ไม่สามารถเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ

ลงชื่อ
ชื่อ นายจิรายุ จันทร์เพ็ง
ตาแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนมัธยมป่ ากลาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

222

แบบตอบรับการเป็ นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือรายงานผลงานทางวิชาการ
ตามที่โรงเรี ยนปายวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้มี
หนังสื อที่ ศธ 04264.37/242 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ขอความอนุ เคราะห์ท่านเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่ องมือที่ ใช้ในการรายงาน เรื่ อง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิ จกรรมลู กเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ซึ่งเป็ นผลงานทางวิชาการของนายวัชรกร สุ รินทร์ ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ เพื่อให้
ข้าราชการครู และบุคลากรทาง การศึกษามีหรื อเลื่อนวิทยฐานะเป็ นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ชื่อ นายประกาศ เพียสามารถ
ตาแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนอนุบาลอุตรดิตถ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงใน
 ยินดีเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ไม่สามารถเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ

ลงชื่อ
ชื่อ นายประกาศ เพียสามารถ
ตาแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนอนุบาลอุตรดิตถ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
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แบบตอบรับการเป็ นผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือรายงานผลงานทางวิชาการ
ตามที่โรงเรี ยนปายวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้มี
หนังสื อที่ ศธ 04264.37/242 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ขอความอนุ เคราะห์ท่านเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการรายงาน เรื่ อง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิ จกรรมลู กเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ซึ่งเป็ นผลงานทางวิชาการของนายวัชรกร สุ รินทร์ ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ เพื่อให้
ข้าราชการครู และบุคลากรทาง การศึกษามีหรื อเลื่อนวิทยฐานะเป็ นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ชื่อ นายธวัช โลกา
ตาแหน่งผูอ้ านวยการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนชุมชนแม่ลาศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงใน
 ยินดีเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ไม่สามารถเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ

ลงชื่อ
ชื่อ นายธวัช โลกา
ตาแหน่งผูอ้ านวยการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนชุมชนแม่ลาศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
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แบบตอบรับการเป็ นผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือรายงานผลงานทางวิชาการ
ตามที่โรงเรี ยนปายวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้มี
หนังสื อที่ ศธ 04264.37/242 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ขอความอนุ เคราะห์ท่านเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการรายงาน เรื่ อง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิ จกรรมลู กเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ซึ่งเป็ นผลงานทางวิชาการของนายวัชรกร สุ รินทร์ ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ เพื่อให้
ข้าราชการครู และบุคลากรทาง การศึกษามีหรื อเลื่อนวิทยฐานะเป็ นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ชื่อ ดร.กมล สุ ทธาวาส
ตาแหน่งผูอ้ านวยการ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงใน
 ยินดีเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ไม่สามารถเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ

ลงชื่อ
ชื่อ ดร.กมล สุ ทธาวาส
ตาแหน่งผูอ้ านวยการ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
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ภาคผนวก ง
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญสนทนากลุ่ม (Focus Group)
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ที่ ศธ 04264.37/ 135

โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ตาบลเวียงใต้
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
3 สิ งหาคม 2558

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญสนทนากลุ่ม
เรี ยน ดร.วารุ ณี โพธาสิ นทร์
ด้วยนายวัช รกร สุ รินทร์ ครู ชานาญการพิ เศษ โรงเรี ย นปายวิทยาคารท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เลื่ อนวิทยฐานะเป็ น ครู เชี่ ยวชาญ เรื่ อง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิ จกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรี ยนพื้นที่ สูง (GOPAI)จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
เพื่อให้การรายงานดังกล่าวเป็ นได้ดว้ ยความเรี ยบร้อยและบรรลุวตั ถุประสงค์ ทางโรงเรี ยน
ปายวิทยาคาร พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและมีประสบการณ์ ในเรื่ องนี้
เป็ นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่านเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรู ปแบบการ
จัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 10
กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องลูกเสื อ โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางโรงเรี ยนปายวิทยาคาร หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปายวิทยาคาร
ธุรการ
โทร. 053-699216
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แบบตอบรับเพื่อการเข้ าร่ วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ประจาปี งบประมาณ 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้ องลูกเสื อ โรงเรียนปายวิทยาคาร

...........................................................................................
ผู้กากับลูกเสื อ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านลูกเสื อ
1. ข้าพเจ้า นางวารุ ณี นามสกุล โพธาสิ นทร์
2. ตาแหน่งปั จจุบนั ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
3. สังกัด โรงเรี ยนสันป่ าตองวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
4. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ........................................................................................................
5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน ........................................... หมายเลขโทรสาร ...............................
6. E-mail …………-……………………………………………................................…………….
โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงใน
 ยินดีเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม
ไม่สามารถเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม เพราะเนื่ อง...............................................................
...............................................................................................................................................

ลงชื่อ
(ดร.วารุ ณี โพธาสิ นทร์ )
ตาแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
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ที่ ศธ 04264.37/ 135

โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ตาบลเวียงใต้
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
3 สิ งหาคม 2558

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญสนทนากลุ่ม
เรี ยน นางกัทลี คารมปราชญ์
ด้วยนายวัช รกร สุ รินทร์ ครู ชานาญการพิ เศษ โรงเรี ย นปายวิทยาคารท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เลื่ อนวิทยฐานะเป็ น ครู เชี่ ยวชาญ เรื่ อง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิ จกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรี ยนพื้นที่ สูง (GOPAI)จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
เพื่อให้การรายงานดังกล่าวเป็ นได้ดว้ ยความเรี ยบร้อยและบรรลุวตั ถุประสงค์ ทางโรงเรี ยน
ปายวิทยาคาร พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและมีประสบการณ์ ในเรื่ องนี้
เป็ นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่านเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรู ปแบบการ
จัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 10
กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องลูกเสื อ โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางโรงเรี ยนปายวิทยาคาร หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปายวิทยาคาร
ธุรการ
โทร. 053-699216
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แบบตอบรับเพื่อการเข้ าร่ วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ประจาปี งบประมาณ 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้ องลูกเสื อ โรงเรียนปายวิทยาคาร

...........................................................................................
ผู้กากับลูกเสื อ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านลูกเสื อ
1. ข้าพเจ้า นางกัทลี นามสกุล คารมปราชญ์
2. ตาแหน่งปั จจุบนั ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
3. สังกัด โรงเรี ยนบ้านสายคาโห้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
4. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-8876079
5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน 056-908-074 หมายเลขโทรสาร 056-908-074
6. E-mail karomprach@gmail.com

โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงใน
 ยินดีเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม
ไม่สามารถเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม เพราะเนื่ อง...............................................................
...............................................................................................................................................

ลงชื่อ
(นางกัทลี คารมปราชญ์)
ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนบ้านสายคาโห้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษิจิตร เขต 1
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ที่ ศธ 04264.37/ 135

โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ตาบลเวียงใต้
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
3 สิ งหาคม 2558

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญสนทนากลุ่ม
เรี ยน นายศราวุธ เขื่อนคา
ด้วยนายวัช รกร สุ รินทร์ ครู ชานาญการพิ เศษ โรงเรี ย นปายวิทยาคารท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เลื่ อนวิทยฐานะเป็ น ครู เชี่ ยวชาญ เรื่ อง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิ จกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรี ยนพื้นที่ สูง (GOPAI)จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
เพื่อให้การรายงานดังกล่าวเป็ นได้ดว้ ยความเรี ยบร้อยและบรรลุวตั ถุประสงค์ ทางโรงเรี ยน
ปายวิทยาคาร พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและมีประสบการณ์ ในเรื่ องนี้
เป็ นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่านเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรู ปแบบการ
จัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 10
กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องลูกเสื อ โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางโรงเรี ยนปายวิทยาคาร หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปายวิทยาคาร
ธุรการ
โทร. 053-699216

231

แบบตอบรับเพื่อการเข้ าร่ วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ประจาปี งบประมาณ 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้ องลูกเสื อ โรงเรียนปายวิทยาคาร

...........................................................................................
ผู้กากับลูกเสื อ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านลูกเสื อ
1. ข้าพเจ้า นายศราวุธ นามสกุล เขื่อนคา
2. ตาแหน่งปั จจุบนั ครู ชานาญการพิเศษ
3. สังกัด โรงเรี ยนเวียงเจดียว์ ทิ ยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
4. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 084-3685265
5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน 053-979-822 หมายเลขโทรสาร 053-979-234
6. E-mail …………-……………………………………………................................…………….
โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงใน
 ยินดีเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม
ไม่สามารถเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม เพราะเนื่ อง...............................................................
...............................................................................................................................................

ลงชื่อ
(นายศราวุธ เขื่อนคา)
ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนเวียงเจดียว์ ทิ ยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ที่ ศธ 04264.37/ 135

โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ตาบลเวียงใต้
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
3 สิ งหาคม 2558

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญสนทนากลุ่ม
เรี ยน นายสัมพันธ์ อินทะวงค์
ด้วยนายวัช รกร สุ รินทร์ ครู ชานาญการพิ เศษ โรงเรี ย นปายวิทยาคารท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เลื่ อนวิทยฐานะเป็ น ครู เชี่ ยวชาญ เรื่ อง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิ จกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรี ยนพื้นที่ สูง (GOPAI)จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
เพื่อให้การรายงานดังกล่าวเป็ นได้ดว้ ยความเรี ยบร้อยและบรรลุวตั ถุประสงค์ ทางโรงเรี ยน
ปายวิทยาคาร พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและมีประสบการณ์ ในเรื่ องนี้
เป็ นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่านเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรู ปแบบการ
จัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 10
กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องลูกเสื อ โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางโรงเรี ยนปายวิทยาคาร หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปายวิทยาคาร
ธุรการ
โทร. 053-699216
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แบบตอบรับเพื่อการเข้ าร่ วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ประจาปี งบประมาณ 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้ องลูกเสื อ โรงเรียนปายวิทยาคาร

...........................................................................................
ผู้กากับลูกเสื อ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านลูกเสื อ
1. ข้าพเจ้า นายสัมพันธ์ นามสกุล อินทะวงค์
2. ตาแหน่งปั จจุบนั ครู ชานาญการพิเศษ
3. สังกัด โรงเรี ยนปายวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
4. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-9933734
5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน 053-699-216 หมายเลขโทรสาร 053-699-216
6. E-mail ………-………………………………………………................................…………….
โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงใน
 ยินดีเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม
ไม่สามารถเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม เพราะเนื่ อง...............................................................
...............................................................................................................................................
.

ลงชื่อ
(นายสัมพันธ์ อินทะวงค์)
ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
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ที่ ศธ 04264.37/ 135

โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ตาบลเวียงใต้
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
3 สิ งหาคม 2558

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญสนทนากลุ่ม
เรี ยน นายวิชยั มัน่ ชา
ด้วยนายวัช รกร สุ รินทร์ ครู ชานาญการพิ เศษ โรงเรี ย นปายวิทยาคารท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เลื่ อนวิทยฐานะเป็ น ครู เชี่ ยวชาญ เรื่ อง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิ จกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรี ยนพื้นที่ สูง (GOPAI)จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของโรงเรี ย นปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
เพื่อให้การรายงานดังกล่าวเป็ นได้ดว้ ยความเรี ยบร้อยและบรรลุวตั ถุประสงค์ ทางโรงเรี ยน
ปายวิทยาคาร พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและมีประสบการณ์ ในเรื่ องนี้
เป็ นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่านเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรู ปแบบการ
จัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 10
กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องลูกเสื อ โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางโรงเรี ยนปายวิทยาคาร หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปายวิทยาคาร
ธุรการ
โทร. 053-699216
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แบบตอบรับเพื่อการเข้ าร่ วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ประจาปี งบประมาณ 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้ องลูกเสื อ โรงเรียนปายวิทยาคาร

...........................................................................................
ผู้กากับลูกเสื อ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านลูกเสื อ
1. ข้าพเจ้า นายวิชยั นามสกุล มัน่ ชา
2. ตาแหน่งปั จจุบนั ผูต้ รวจการประจาสานักงานคณะลูกเสื อแห่งชาติ
3. สังกัด สานักงานคณะลูกเสื อแห่งชาติ
4. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7644439
5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน 081-7644439 หมายเลขโทรสาร ...........-....................
6. E-mail ………-………………………………………………................................…………….
โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงใน
 ยินดีเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม
ไม่สามารถเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม เพราะเนื่ อง...............................................................
...............................................................................................................................................

ลงชื่อ
(นายวิชยั มัน่ ชา)
ผูต้ รวจการประจาสานักงานลูกเสื อแห่งชาติ
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ที่ ศธ 04264.37/ 135

โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ตาบลเวียงใต้
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
3 สิ งหาคม 2558

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญสนทนากลุ่ม
เรี ยน นายสุ วทิ ย์ ทองคา
ด้วยนายวัช รกร สุ รินทร์ ครู ชานาญการพิ เศษ โรงเรี ย นปายวิทยาคารท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เลื่ อนวิทยฐานะเป็ น ครู เชี่ ยวชาญ เรื่ อง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิ จกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรี ยนพื้นที่ สูง (GOPAI)จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
เพื่อให้การรายงานดังกล่าวเป็ นได้ดว้ ยความเรี ยบร้อยและบรรลุวตั ถุประสงค์ ทางโรงเรี ยน
ปายวิทยาคาร พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและมีประสบการณ์ ในเรื่ องนี้
เป็ นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่านเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรู ปแบบการ
จัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 10
กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องลูกเสื อ โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางโรงเรี ยนปายวิทยาคาร หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปายวิทยาคาร
ธุรการ
โทร. 053-699216
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แบบตอบรับเพื่อการเข้ าร่ วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ประจาปี งบประมาณ 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้ องลูกเสื อ โรงเรียนปายวิทยาคาร

...........................................................................................
ผู้กากับลูกเสื อ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านลูกเสื อ
1. ข้าพเจ้า นายสุ วทิ ย์ นามสกุล ทองคา
2. ตาแหน่งปั จจุบนั ผูต้ รวจการประจาสานักงานคณะลูกเสื อแห่งชาติ
3. สังกัด สานักงานคณะลูกเสื อแห่งชาติ
4. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-4740876
5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน 081-4740876 หมายเลขโทรสาร .............-..................
6. E-mail …………-……………………………………………................................…………….
โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงใน
 ยินดีเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม
ไม่สามารถเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม เพราะเนื่ อง...............................................................
...............................................................................................................................................
.

ลงชื่อ
(นายสุ วทิ ย์ ทองคา)
ผูต้ รวจการประจาสานักงานลูกเสื อแห่งชาติ
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ที่ ศธ 04264.37/ 135

โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ตาบลเวียงใต้
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
3 สิ งหาคม 2558

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญสนทนากลุ่ม
เรี ยน นายสาราญ เตจ๊ะสา
ด้วยนายวัช รกร สุ รินทร์ ครู ชานาญการพิ เศษ โรงเรี ย นปายวิทยาคารท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เลื่ อนวิทยฐานะเป็ น ครู เชี่ ยวชาญ เรื่ อง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิ จกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรี ยนพื้นที่ สูง (GOPAI)จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
เพื่อให้การรายงานดังกล่าวเป็ นได้ดว้ ยความเรี ยบร้อยและบรรลุวตั ถุประสงค์ ทางโรงเรี ยน
ปายวิทยาคาร พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและมีประสบการณ์ ในเรื่ องนี้
เป็ นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่านเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรู ปแบบการ
จัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 10
กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องลูกเสื อ โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางโรงเรี ยนปายวิทยาคาร หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปายวิทยาคาร
ธุรการ
โทร. 053-699216
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แบบตอบรับเพื่อการเข้ าร่ วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ประจาปี งบประมาณ 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้ องลูกเสื อ โรงเรียนปายวิทยาคาร

...........................................................................................
ผู้กากับลูกเสื อ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านลูกเสื อ
1. ข้าพเจ้า นายสาราญ นามสกุล เตจ๊ะสา
2. ตาแหน่งปั จจุบนั ผูต้ รวจการประจาสานักงานคณะลูกเสื อแห่งชาติ
3. สังกัด สานักงานคณะลูกเสื อแห่งชาติ
4. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-009956
5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน 089-009956 หมายเลขโทรสาร ............-...................
6. E-mail …………-……………………………………………................................…………….
โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงใน
 ยินดีเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม
ไม่สามารถเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม เพราะเนื่ อง...............................................................
...............................................................................................................................................

ลงชื่อ
(นายสาราญ เตจ๊ะสา)
ผูต้ รวจการประจาสานักงานลูกเสื อแห่งชาติ
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ที่ ศธ 04264.37/ 135

โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ตาบลเวียงใต้
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
3 สิ งหาคม 2558

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญสนทนากลุ่ม
เรี ยน นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง
ด้วยนายวัช รกร สุ รินทร์ ครู ชานาญการพิ เศษ โรงเรี ย นปายวิทยาคารท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เลื่ อนวิทยฐานะเป็ น ครู เชี่ ยวชาญ เรื่ อง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิ จกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรี ยนพื้นที่ สูง (GOPAI)จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
เพื่อให้การรายงานดังกล่าวเป็ นได้ดว้ ยความเรี ยบร้อยและบรรลุวตั ถุประสงค์ ทางโรงเรี ยน
ปายวิทยาคาร พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและมีประสบการณ์ ในเรื่ องนี้
เป็ นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่านเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรู ปแบบการ
จัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 10
กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องลูกเสื อ โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางโรงเรี ยนปายวิทยาคาร หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปายวิทยาคาร
ธุรการ
โทร. 053-699216
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แบบตอบรับเพื่อการเข้ าร่ วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ประจาปี งบประมาณ 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้ องลูกเสื อ โรงเรียนปายวิทยาคาร

...........................................................................................
ผู้กากับลูกเสื อ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านลูกเสื อ
1. ข้าพเจ้า นายพูลศักดิ์ นามสกุล จิตสว่าง
2. ตาแหน่งปั จจุบนั ผูอ้ านวยการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
3. สังกัด โรงเรี ยนวัดนวลนรดิศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
4. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-9504026
5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน 02-408-2818 หมายเลขโทรสาร 02-408-2818
6. E-mail http://www.nd.ac.th
โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงใน
 ยินดีเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม
ไม่สามารถเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม เพราะเนื่ อง...............................................................
...............................................................................................................................................

ลงชื่อ
(นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง)
ตาแหน่งผูอ้ านวยการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนวัดนวลนรดิศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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ที่ ศธ 04264.37/ 135

โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ตาบลเวียงใต้
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
3 สิ งหาคม 2558

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญสนทนากลุ่ม
เรี ยน ดร.ฑีฆาวุฒิ บุญสวัสดิ์
ด้วยนายวัช รกร สุ รินทร์ ครู ชานาญการพิ เศษ โรงเรี ย นปายวิทยาคารท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เลื่ อนวิทยฐานะเป็ น ครู เชี่ ยวชาญ เรื่ อง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิ จกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรี ยนพื้นที่ สูง (GOPAI)จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
เพื่อให้การรายงานดังกล่าวเป็ นได้ดว้ ยความเรี ยบร้อยและบรรลุวตั ถุประสงค์ ทางโรงเรี ยน
ปายวิทยาคาร พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและมี ประสบการณ์ ในเรื่ องนี้
เป็ นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่านเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรู ปแบบการ
จัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 10
กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องลูกเสื อ โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางโรงเรี ยนปายวิทยาคาร หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปายวิทยาคาร
ธุรการ
โทร. 053-699216
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แบบตอบรับเพื่อการเข้ าร่ วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ประจาปี งบประมาณ 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้ องลูกเสื อ โรงเรียนปายวิทยาคาร

...........................................................................................
ผู้กากับลูกเสื อ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านลูกเสื อ
1. ข้าพเจ้า นายฑีฆาวุฒิ นามสกุล บุญสวัสดิ์
2. ตาแหน่งปั จจุบนั ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
3. สังกัด โรงเรี ยนเขาทะลุพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
4. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-2736376
5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน 077-620-061 หมายเลขโทรสาร 077-620-061
6. E-mail ………-………………………………………………................................…………….
โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงใน
 ยินดีเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม
ไม่สามารถเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม เพราะเนื่ อง...............................................................
...............................................................................................................................................
.

ลงชื่อ
(ดร.ฑีฆาวุฒิ บุญสวัสดิ์)
ตาแหน่งผูอ้ านวยการ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนเขาทะลุพิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
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ที่ ศธ 04264.37/ 135

โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ตาบลเวียงใต้
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
3 สิ งหาคม 2558

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญสนทนากลุ่ม
เรี ยน นายสุ ขะวัฒน์ สุ ขทัง่
ด้วยนายวัช รกร สุ รินทร์ ครู ชานาญการพิ เศษ โรงเรี ย นปายวิทยาคารท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เลื่ อนวิทยฐานะเป็ น ครู เชี่ ยวชาญ เรื่ อง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิ จกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรี ยนพื้นที่ สูง (GOPAI)จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
เพื่อให้การรายงานดังกล่าวเป็ นได้ดว้ ยความเรี ยบร้อยและบรรลุวตั ถุประสงค์ ทางโรงเรี ยน
ปายวิทยาคาร พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและมีประสบการณ์ ในเรื่ องนี้
เป็ นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่านเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรู ปแบบการ
จัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 10
กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องลูกเสื อ โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางโรงเรี ยนปายวิทยาคาร หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปายวิทยาคาร
ธุรการ
โทร. 053-699216

245

แบบตอบรับเพื่อการเข้ าร่ วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ประจาปี งบประมาณ 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้ องลูกเสื อ โรงเรียนปายวิทยาคาร

...........................................................................................
ผู้กากับลูกเสื อ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านลูกเสื อ
1. ข้าพเจ้า นายสุ ขะวัฒน์ นามสกุล สุ ขทัง่
2. ตาแหน่งปั จจุบนั ครู ชานาญการพิเศษ
3. สังกัด โรงเรี ยนจ่านกร้อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
4. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-5224171
5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน 055-245-588 หมายเลขโทรสาร 055-245-743
6. E-mail ………-………………………………………………................................…………….
โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงใน
 ยินดีเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม
ไม่สามารถเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม เพราะเนื่ อง...............................................................
...............................................................................................................................................

ลงชื่อ
(นายสุ ขะวัฒน์ สุ ขทัง่ )
ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนจ่านกร้อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
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ที่ ศธ 04264.37/ 135

โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ตาบลเวียงใต้
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
3 สิ งหาคม 2558

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญสนทนากลุ่ม
เรี ยน นายประกาศ เพียสามารถ
ด้วยนายวัช รกร สุ รินทร์ ครู ชานาญการพิ เศษ โรงเรี ย นปายวิทยาคารท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เลื่ อนวิทยฐานะเป็ น ครู เชี่ ยวชาญ เรื่ อง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิ จกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรี ยนพื้นที่ สูง (GOPAI)จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
เพื่อให้การรายงานดังกล่าวเป็ นได้ดว้ ยความเรี ยบร้อยและบรรลุวตั ถุประสงค์ ทางโรงเรี ยน
ปายวิทยาคาร พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและมีประสบการณ์ ในเรื่ องนี้
เป็ นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่านเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรู ปแบบการ
จัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 10
กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องลูกเสื อ โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางโรงเรี ยนปายวิทยาคาร หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปายวิทยาคาร
ธุรการ
โทร. 053-699216
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แบบตอบรับเพื่อการเข้ าร่ วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ประจาปี งบประมาณ 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้ องลูกเสื อ โรงเรียนปายวิทยาคาร

...........................................................................................
ผู้กากับลูกเสื อ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านลูกเสื อ
1. ข้าพเจ้า นายประกาศ นามสกุล เพียสามารถ
2. ตาแหน่งปั จจุบนั ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
3. สังกัด โรงเรี ยนอนุบาลอุตรดิตถ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
4. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-1825761
5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน 055-411-060 หมายเลขโทรสาร 055-412-964
6. E-mail ………-………………………………………………................................…………….
โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงใน
 ยินดีเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม
ไม่สามารถเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม เพราะเนื่อง...............................................................
...............................................................................................................................................
.

ลงชื่อ
(นายประกาศ เพียสามารถ)
ตาแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนอนุบาลอุตรดิตถ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
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ที่ ศธ 04264.37/ 135

โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ตาบลเวียงใต้
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
3 สิ งหาคม 2558

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญสนทนากลุ่ม
เรี ยน นายจิรายุ จันทร์ เพ็ง
ด้วยนายวัช รกร สุ รินทร์ ครู ชานาญการพิ เศษ โรงเรี ย นปายวิทยาคารท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เลื่ อนวิทยฐานะเป็ น ครู เชี่ ยวชาญ เรื่ อง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิ จกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของ
โรงเรี ยนพื้นที่ สูง (GOPAI)จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
เพื่อให้การรายงานดังกล่าวเป็ นได้ดว้ ยความเรี ยบร้อยและบรรลุวตั ถุประสงค์ ทางโรงเรี ยน
ปายวิทยาคาร พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและมีประสบการณ์ ในเรื่ องนี้
เป็ นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ ขอความอนุ เคราะห์จากท่านเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรู ปแบบการ
จัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 10
กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องลูกเสื อ โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทางโรงเรี ยนปายวิทยาคาร หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปายวิทยาคาร
ธุรการ
โทร. 053-699216
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แบบตอบรับเพื่อการเข้ าร่ วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรี ยนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ประจาปี งบประมาณ 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้ องลูกเสื อ โรงเรียนปายวิทยาคาร

...........................................................................................
ผู้กากับลูกเสื อ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านลูกเสื อ
1. ข้าพเจ้า นายจิรายุ นามสกุล จันทร์เพ็ง
2. ตาแหน่งปั จจุบนั ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
3. สังกัด โรงเรี ยนมัธยมป่ ากลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
4. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-2020159
5. หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางาน 054-792-300 หมายเลขโทรสาร 054-792-300
6. E-mail ………-………………………………………………................................…………….
โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงใน
 ยินดีเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม
ไม่สามารถเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม เพราะเนื่ อง...............................................................
...............................................................................................................................................
.

ลงชื่อ
(นายจิรายุ จันทร์ เพ็ง)
ตาแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โรงเรี ยนมัธยมป่ ากลาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
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ภาคผนวก จ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
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แนวทางในการสั มภาษณ์
สาหรับผู้บริหารและครู เกีย่ วกับรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ประเด็นคาถามสาหรับผู้บริ หาร
1. การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนของท่าน
2. คุณภาพที่ตอ้ งการให้เกิดกับผูเ้ รี ยน
3. ปั ญหาสาคัญของโรงเรี ยนในการจัดกิจกรรม
4. แนวทางในการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยนตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร
5. แนวโน้มที่ทางโรงเรี ยนของท่านจะพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนให้เกิดผลกับผูเ้ รี ยน
มากที่สุด
6. ถ้าจะจัดลาดับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนของท่านที่นามาบูรณาการกับกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ บูรณาการเรื่ องใดได้บา้ ง ใช้เกณฑ์อะไรจับ
7. จากข้อ 6 ทาไมจึงจัดระดับให้ดงั นั้น และใช้เกณฑ์อะไรในการจัดระดับ
8. ถ้าจะพัฒนากิจการลูกเสื อให้ประสบความสาเร็ จ จะมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร
บันทึกเพิม่ เติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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แบบสอบถามเพื่อการสารวจความต้ องการในการเรียนรู้
สาหรับนักเรียนระดับช่ วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1)
******************************************************************************
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนตัว
1. เพศ  ชาย  หญิง
2. อายุ......................ปี
3. กาลังศึกษาอยูร่ ะดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่..........
ตอนที่ 2 สารวจความสนใจ
4. นักเรี ยนมีความสนใจเรื่ องอะไรบ้าง
 กีฬา โปรดระบุ.......................................
 อ่านหนังสื อ โปรดระบุ..........................
 ท่องเที่ยว โปรดระบุ..............................
 งานอดิเรก โปรดระบุ.............................

 บันเทิง โปรดระบุ...................................
 อาหาร โปรดระบุ...................................
 การเล่น โปรดระบุ..................................
 อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................

5. นักเรี ยนอยากเรี ยนรู ้เรื่ องอะไรบ้าง……………………………...…………………..………
…………………………………………………………………...…………………………
……………………………………………………………………...………………………
6. นักเรี ยนอยากทาอะไรบ้าง…………………………………………..………………………
………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………...………………
7. นักเรี ยนชอบอะไรบ้าง………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………...……
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8. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่อไปนี้ นักเรี ยน “เคยทา” “ชอบทา” “อยากทา” กิจกรรมใดบ้าง
(ให้เลือกลาดับจากมากไปหาน้อยเพียง 5 ข้อ)
กิจกรรม
เคยทา
ชอบทา
อยากทา
1. อ่านหนังสื อ
2. ค้นคว้าด้วยตนเอง
3. ดู V.D.O.
4. ฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรม
5. สารวจชุมชน
6. ทัศนศึกษา
7. พูดหน้าห้องเรี ยน
8. แสดงละคร
9. ทาโครงงาน
10. อื่น ๆ โปรดระบุ..................
9. งานอดิเรกที่นกั เรี ยนทาในยามว่างมีอะไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
10. วิชาที่นกั เรี ยนชอบ (เรี ยงลาดับ 1 – 11 : 1 = ชอบมากที่สุด, 11 = ชอบน้อยที่สุด)
.......................วิชาภาษาไทย
.......................วิชาคณิ ตศาสตร์
.......................วิชาวิทยาศาสตร์
.......................วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
.......................วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
.......................วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ )
.......................วิชาสุ ขศึกษา และพลศึกษา
.......................วิชาภาษาอังกฤษ
.......................วิชาแนะแนว
.......................วิชาลูกเสื อ – เนตรนารี
.......................วิชาอื่น ๆ โปรดระบุ........................................................................................

254

11. เนื้อหาสาระในการเรี ยนตามกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่นกั เรี ยนสามารถนามาใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้มีอะไรบ้าง .............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
12. สิ่ งที่นกั เรี ยนชอบในการเรี ยนวิชาลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่มีอะไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
13. ปกติแล้วผูก้ ากับลูกเสื อใช้เทคนิคการสอนแบบใดมากที่สุด (เรี ยงลาดับ 1 – 8 : 1 = ใช้มากที่สุด,
8 = ใช้นอ้ ยที่สุด, 0 = ไม่เคยใช้เลย)
........................................บรรยาย
....................................ให้คน้ คว้าเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
........................................สาธิต
....................................ให้เพื่อนสอน
........................................ทาแบบฝึ กหัด ....................................ลงมือปฏิบตั ิ
........................................ทางานกลุ่ม
....................................อื่น ๆ โปรดระบุ................
14. ถ้าจะให้นกั เรี ยน เรี ยนวิชาลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ได้อย่างมีความสุ ข สนุกสนาน และได้รับ
ความรู ้อย่างเต็มที่ นักเรี ยนอยากให้ผกู ้ ากับลูกเสื อจัดกิจกรรมอย่างไรบ้าง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
15. นักเรี ยนอยากให้ผกู ้ ากับลูกเสื อสอนเรื่ องใดบ้างในการทากิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
16. นักเรี ยนอยากให้ผกู ้ ากับลูกเสื อสอนแบบใด
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความร่ วมมือ
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยระยะที่ 3 ฉบับที่ 1
สาหรับผู้กากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
เรื่ อง การทดลองใช้ รูปแบบกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI)
จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
*****************************************************************************
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ของผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใน 5 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการบริ หาร
จัดการ ด้านทรัพยากร สื่ อ เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ และด้านการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ผลการวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์โดยตรงสาหรับโรงเรี ยนที่จะนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณา
ปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของ
โรงเรี ยนห้วยแก้ววิทยาให้สมบูรณ์และมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
แบบสอบถามชุ ดนีแ้ บ่ งออกเป็ น 5 ตอน รวม 50 ข้ อ จาแนกเป็ น
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5

ด้านบุคลากร
ด้านงบประมาณ
ด้านการบริ หารจัดการ
ด้านทรัพยากร สื่ อ เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์
ด้านการมีส่วนร่ วมของชุมชน

หากมีข้อสงสั ยในแบบสอบถาม กรุ ณาติดต่ อ
นายวัชรกร สุ รินทร์
ครู ชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานลูกเสื อโรงเรี ยนปายวิทยาคาร
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ตอนที่ 1 ด้ านบุคลากร จานวน 10 ข้อ
คาชี้แจง โปรดอ่านรายละเอียดของข้อความต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่าโรงเรี ยนมีรูปแบบการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ด้านบุคลากร อยูใ่ นระดับใด โดยทา
เครื่ องหมาย ลงในช่องน้ าหนักของระดับของความคิดเห็นดังนี้
นา้ หนักความสาคัญ
ระดับความคิดเห็น
5
เหมาะสมอย่างยิง่
4
เหมาะสมมาก
3
ค่อนข้างเหมาะสม
2
ไม่เหมาะสม
1
ไม่เหมาะสมอย่างยิง่
ด้ านบุคลากร
1. โรงเรี ยนมีผกู ้ ากับลูกเสื อมากพอที่จะจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ได้
2. ผูก้ ากับลูกเสื อของโรงเรี ยนเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้
ความสามารถเหมาะสมในการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อให้เป็ นไปตามหลักสู ตร
3. ผูก้ ากับลูกเสื อมีทกั ษะและความชานาญ
ทางด้านกระบวนการลูกเสื อเป็ นอย่างดี
4. ผูก้ ากับลูกเสื อเป็ นผูม้ ีความประพฤติ
เหมาะสมเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกเสื อได้
5. ผูก้ ากับลูกเสื อสามารถจัดกิจกรรมลูกเสื อได้
อย่างหลากหลาย สนุกสนาน และน่าสนใจ
6. ผูก้ ากับลูกเสื อให้ความเอาใจใส่ และ
รับผิดชอบต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน
7. ผูก้ ากับลูกเสื อแจ้งผลการเรี ยนของนักเรี ยน
ให้ทราบความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1
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ด้ านบุคลากร

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

8. ครู ทุกคนในโรงเรี ยนให้ความร่ วมมือในการ
จัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
9. โรงเรี ยนมีการติดต่อประสานงานกับ
บุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้
ความรู ้อย่างเหมาะสม
10. ผูก้ ากับลูกเสื อให้การอบรมสัง่ สอน เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริ ยธรรมอย่างเข้มงวดจริ งจัง
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
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ตอนที่ 2 ด้ านงบประมาณ จานวน 10 ข้อ
คาชี้แจง โปรดอ่านรายละเอียดของข้อความต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่าโรงเรี ยนมีรูปแบบการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ด้านงบประมาณ อยูใ่ นระดับใด โดยทา
เครื่ องหมายลงในช่องน้ าหนักของระดับของความคิดเห็นดังนี้
นา้ หนักความสาคัญ
ระดับความคิดเห็น
5
เหมาะสมอย่างยิง่
4
เหมาะสมมาก
3
ค่อนข้างเหมาะสม
2
ไม่เหมาะสม
1
ไม่เหมาะสมอย่างยิง่
ด้ านงบประมาณ
1. โรงเรี ยนจัดประชุมแจ้งให้ทราบถึงการ
จัดสรรงบประมาณมาเพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่อย่างเพียงพอ
เหมาะสม
2. โรงเรี ยนใช้ เงินค่าบารุ งลูกเสื อในการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
3. มีโครงการลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่เพื่อขอรับ
การจัดสรรงบประมาณจากโรงเรี ยน และ/ หรื อ
หน่วยงานปกครองท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
4. การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ
ปกครองท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล ฯลฯ
5. ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือ
ทางด้านการเงิน หรื องบประมาณสนับสนุน
การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
6. ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการ
ใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1
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ด้ านงบประมาณ

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

7. โรงเรี ยนสามารถจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่โดยใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุม้ ค่า
8. แหล่งงบประมาณในการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่มีพอเพียง
9. โรงเรี ยนสนับสนุ นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
การประดับเครื่ องหมายวิชาพิเศษลูกเสื อ
10. การใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่เน้นถึงความจาเป็ นตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
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ตอนที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการ จานวน 10 ข้อ
คาชี้แจง โปรดอ่านรายละเอียดของข้อความต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่าโรงเรี ยนมีรูปแบบการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ด้านการบริ หารจัดการ อยูใ่ นระดับใด โดย
ทาเครื่ องหมาย ลงในช่องน้ าหนักของระดับของความคิดเห็นดังนี้
นา้ หนักความสาคัญ
ระดับความคิดเห็น
5
เหมาะสมอย่างยิง่
4
เหมาะสมมาก
3
ค่อนข้างเหมาะสม
2
ไม่เหมาะสม
1
ไม่เหมาะสมอย่างยิง่
ระดับความคิดเห็น
ด้ านการบริหารจัดการ
5
4
3
2
1
1. นักเรี ยนมีบตั รประจาตัวลูกเสื อ
2. โรงเรี ยนมีทะเบียนลูกเสื อ
3. โรงเรี ยนมีการจัดตั้งกลุ่ม / กองลูกเสื อ
4. โรงเรี ยนมีการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนที่มีความ
ประพฤติดี และเป็ นแบบอย่างที่ดีได้รับรางวัล
หรื อการเชิ ดชูเกียรติเป็ นประจาทุกปี
5. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
6. มีการดาเนินการตามพิธีการทางลูกเสื อ
7. นักเรี ยนได้รับการส่ งเสริ มให้ทากิจกรรม
เกี่ยวกับสังคมหรื อชุมชนอย่างสม่าเสมอ
8. มีกิจกรรมส่ งเสริ มสมรรถภาพทางกายลูกเสื อ
9. นักเรี ยนมีความภาคภูมิใจที่ได้สวมเครื่ องแบบ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในการทากิจกรรม
10. การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ทาให้
นักเรี ยนมีการเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทาง
ที่ดีข้ ึนทุกด้าน
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ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
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ตอนที่ 4 ด้ านทรัพยากร สื่ อ เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ จานวน 10 ข้อ
คาชี้แจง โปรดอ่านรายละเอียดของข้อความต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่าโรงเรี ยนมีรูปแบบการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ด้านทรัพยากร สื่ อ เทคโนโลยี วัสดุ
อุปกรณ์ อยูใ่ นระดับใด โดยทาเครื่ องหมาย ลงในช่องน้ าหนักของระดับของความคิดเห็นดังนี้
นา้ หนักความสาคัญ
ระดับความคิดเห็น
5
เหมาะสมอย่างยิง่
4
เหมาะสมมาก
3
ค่อนข้างเหมาะสม
2
ไม่เหมาะสม
1
ไม่เหมาะสมอย่างยิง่
ด้ านทรัพยากร สื่ อ เทคโนโลยี
วัสดุ อุปกรณ์
1. โรงเรี ยนมีวสั ดุครุ ภณ
ั ฑ์ใน การดาเนินงาน
กิจกรรมลูกเสื อโรงเรี ยนอย่างพอเพียง
2. มีการสารวจความต้องการวัสดุครุ ภณั ฑ์ใน
การดาเนิ นงานกิจกรรมลูกเสื อโรงเรี ยน
3. กิจกรรมลูกเสื อส่ งเสริ มให้มีการใช้
ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น มาจัดทาเป็ นวัสดุ
อุปกรณ์ฝึกหรื อสื่ อการสอน
4. มีการสารวจแหล่งทรัพยากรที่จะนามาใช้
สนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
5. โรงเรี ยนขอรับความช่วยเหลือด้าน
ทรัพยากรในการจัดกิจกรรมลูกเสื อโรงเรี ยนจาก
แหล่งอื่น ๆ
6. การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่มีการ
ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1
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ด้ านทรัพยากร สื่ อ เทคโนโลยี
วัสดุ อุปกรณ์
7. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการใช้ทรัพยากร
สื่ อ เทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ์
8. นักเรี ยนถูกปลูกฝังให้ตระหนักถึงการรู ้จกั
ใช้ทรัพยากร สื่ อ เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์
อย่างชาญฉลาด ระมัดระวัง และปลอดภัย
9. นักเรี ยนมีความรู ้จากเรื่ องที่ศึกษาจากการใช้
ทรัพยากร สื่ อ เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์
10. นักเรี ยนมีความสามารถและมีความชานาญ
เกี่ยวกับทักษะลูกเสื อทางด้านต่าง ๆ จากการ
ใช้ทรัพยากร สื่ อ เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

264

ตอนที่ 5 ด้ านการมีส่วนร่ วมของชุ มชน จานวน 10 ข้อ
คาชี้แจง โปรดอ่านรายละเอียดของข้อความต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่าโรงเรี ยนมีรูปแบบการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ด้านการมีส่วนร่ วมของชุมชน อยูใ่ นระดับใด
โดยทาเครื่ องหมาย ลงในช่องน้ าหนักของระดับของความคิดเห็นดังนี้
นา้ หนักความสาคัญ
ระดับความคิดเห็น
5
เหมาะสมอย่างยิง่
4
เหมาะสมมาก
3
ค่อนข้างเหมาะสม
2
ไม่เหมาะสม
1
ไม่เหมาะสมอย่างยิง่
ด้ านการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
1. ชุมชนให้ความร่ วมมือในการจัดกิจกรรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
2. ชุมชนมีส่วนร่ วมในการกาหนดกิจกรรม
ลูกเสื อ
3. ชุมชนส่ งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ น
ท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมลูกเสื อของโรงเรี ยน
4. ชุมชนมีส่วนร่ วมที่สาคัญในการเสาะ
แสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่
5. การบาเพ็ญประโยชน์ของกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่สามารถช่วยพัฒนาท้องถิ่นได้
6. ชุมชนเห็นถึงความสาคัญของการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยน
7. ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการส่ งเสริ ม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนโดยใช้
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1
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ด้ านทรัพยากร สื่ อ เทคโนโลยี
วัสดุ อุปกรณ์
8. ชุมชนต้องการเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัด
กิจกรรมลูกเสื อของโรงเรี ยน
9. ชุมชนมีส่วนร่ วมในการติดตาม ตรวจสอบ
ผลการดาเนิ นงานลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ใน
โรงเรี ยน
10. ชุมชนได้รับข่าวสารและมีการติดตาม
พัฒนาการของนักเรี ยนจากการทากิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่อย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอ

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยระยะที่ 3 ฉบับที่ 2
สาหรับลูกเสื อ – เนตรนารีสามัญรุ่ นใหญ่
เรื่ อง การทดลองใช้ รูปแบบกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI)
จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
*****************************************************************************
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการเรี ยนรู ้จากการ
จัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่โรงเรี ยนปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์โดยตรงสาหรับโรงเรี ยนที่
จะนาไปใช้ใน การพิจารณาปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของโรงเรี ยนห้วยแก้ววิทยาให้สมบูรณ์และมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
แบบสอบถามชุ ดนีแ้ บ่ งออกเป็ น 2 ตอน รวม 27 ข้ อ จาแนกเป็ น
ตอนที่ 1 การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ตอนที่ 2 คุณภาพการเรี ยนรู ้ตามสาระการเรี ยนรู ้ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่

นายวัชรกร สุ รินทร์
ครู ชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานลูกเสื อโรงเรี ยนปายวิทยาคาร

267

ตอนที่ 1 การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ จานวน 10 ข้อ
คาชี้แจง อ่านรายละเอียดของข้อความต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่านักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่อยูใ่ นระดับใด โดยทาเครื่ องหมาย ลงในช่องน้ าหนักของระดับ
ของความคิดเห็นดังนี้
นา้ หนักความสาคัญ
ระดับความคิดเห็น
5
เหมาะสมอย่างยิง่
4
เหมาะสมมาก
3
ค่อนข้างเหมาะสม
2
ไม่เหมาะสม
1
ไม่เหมาะสมอย่างยิง่
ระดับความคิดเห็น
ข้ อคาถาม
5
4
3
2
1. รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ในโรงเรี ยน
2. วัตถุประสงค์และวิธีการเรี ยนรู ้แต่ละครั้ง
3. พิธีเปิ ด – ปิ ด การประชุมกอง
4. กระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้ระบบหมู่
5. กิจกรรมของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่มีความ
น่าสนใจและหลากหลายไม่น่าเบื่อ
6. การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
คณะลูกเสื อแห่งชาติ
7. ระเบียบการวัดและประเมินผลทุกกิจกรรม
8. การจัดให้มีการทดสอบวิชาพิเศษและประดับ
เครื่ องหมายวิชาพิเศษ
9. ความเข้าใจในคติพจน์ของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
และการนาไปใช้
10. ความเข้าใจและการปฏิบตั ิตามกฎและคา
ปฏิญาณลูกเสื อ

1
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ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
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ตอนที่ 2 คุณภาพการเรียนรู้ ตามสาระการเรียนรู้ ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ จานวน 17 ข้อ
คาชี้แจง โปรดอ่านรายละเอียดของข้อความต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่าโรงเรี ยนจัดกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ แล้วส่ งผลต่อคุณภาพการเรี ยนรู ้ตามสาระการเรี ยนรู ้อยูใ่ น
ระดับใด โดยทาเครื่ องหมาย ลงในช่องน้ าหนักของระดับของความคิดเห็นดังนี้
นา้ หนักความสาคัญ
ระดับความคิดเห็น
5
เหมาะสมอย่างยิง่
4
เหมาะสมมาก
3
ค่อนข้างเหมาะสม
2
ไม่เหมาะสม
1
ไม่เหมาะสมอย่างยิง่
ระดับความคิดเห็น
ข้ อคาถาม
5
4
3
2
1
1. คณะลูกเสื อไทย /คณะลูกเสื อโลก
2. ระเบียบแถวแบบต่าง ๆ
3. การกางและรื้ อเต็นท์
4. การบรรจุเครื่ องหลัง
5. การจัดการค่ายพักแรม
6. เงื่อนเชือก
7. แผนที่และเข็มทิศ
8. การปฐมพยาบาล
9. ความปลอดภัย
10. หน้าที่พลเมือง
11. สิ่ งแวดล้อม
12. การเดินทางสารวจ
13. การแสดงออกทางศิลปะ
14. สมรรถภาพทางกาย
15. อุดมคติ
16. เศรษฐกิจพอเพียง
17. การปกครองระบอบประชาธิปไตย
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วิชาพิเศษทีล่ ูกเสื อ – เนตรนารี มีความสนใจต้ องการเรียนเพิม่ เติม
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.............................................................................................................................................................
ขอขอบคุณทีใ่ ห้ ความร่ วมมือเป็ นอย่ างดี
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ระยะที่ 4 ฉบับที่ 1
สาหรับผู้กากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
เรื่ อง รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI)
จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
******************************************************************************
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ในสถานศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คาตอบ
ที่ท่านกรุ ณาตอบไม่มีลกั ษณะถูกหรื อผิด ดังนั้น ขอให้ท่านตอบด้วยความรู ้สึกที่เป็ นจริ งมากที่สุด
และกรุ ณาตอบทุกข้อ
2. คาตอบของท่านมีคุณค่าอย่างยิง่ ต่อการวิจยั ผูว้ จิ ยั จะเก็บรักษาคาตอบของท่านเป็ น
ความลับ และจะใช้สาหรับการวิจยั ครั้งนี้เท่านั้น โดยจะเสนอผลการวิจยั ในภาพรวมไม่เจาะจงไปที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ จึงไม่มีผลเสี ยหายต่อตัวท่านและหน่วยงานของท่านแต่ประการใด
3. แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ที่มีต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในสถานศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ใน 8 ด้านคือ ด้านการบริ หาร ด้าน
บุคลากร ด้านหลักสู ตร ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านกิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี ด้าน
การเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการวัดผลประเมินผล
ขอขอบพระคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

นายวัชรกร สุ รินทร์
ครู ชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานลูกเสื อ โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ งเกี่ยวกับ
ตัวท่านในปั จจุบนั
1. ตาแหน่งในการปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา
 ผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน
 ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
2. วุฒิทางด้านลูกเสื อ
 ขั้นความรู ้เบื้องต้น (B.T.C)
 ขั้นความรู ้ช้ นั สู ง (A.T.C) หรื อสู งกว่า (A.L.T หรื อ L.T)
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ตอนที่ 2 โปรดพิจารณาคาถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อที่มีต่อรู ปแบบ
การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญที่ท่านเห็นด้วย ใส่ เครื่ องหมาย 
ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
ตัวอย่าง

ข้อ
0

กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
มีการสร้างขวัญกาลังใจแก่
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ในโรงเรี ยน

ประโยชน์ของรู ปแบบกิจกรรม
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
(5) (4) (3)
(2)
(1)

ความเป็ นไปได้ของรู ปแบบกิจกรรม
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
(5) (4) (3)
(2)
(1)

…….. ….. …….. …….. …….. …….. ….. …….. …….. ……..

คาอธิบาย
จากตัวอย่างความคิดเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อที่มีต่อประโยชน์/ความเป็ นไปได้การใช้
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
มากที่สุด (5) หมายถึง
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด
มาก (4)
หมายถึง
ระดับความคิดเห็น มาก
ปานกลาง (3) หมายถึง
ระดับความคิดเห็น ปานกลาง
น้อย (2)
หมายถึง
ระดับความคิดเห็น น้อย
น้อยที่สุด (1) หมายถึง
ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด
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ประโยชน์ของรู ปแบบกิจกรรม

ข้อ

1

2

3
4

5

6

7
8
9

กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่

ด้ านการบริหาร
มีการศึกษาระเบียบสานักงาน
คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อ
แห่งชาติ
มีการมอบหมายงานให้ผูก้ ากับ
ลูกเสื อรับผิดชอบในการจัด
กิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี
มีการวางแผนปฏิบตั ิการลูกเสื อ
– เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่
โรงเรี ยนมีแผนปฏิบตั ิกิจกรรม
ลูกเสื อ - เนตรนารี โรงเรี ยนที่มี
ความรับผิดชอบ
การมีส่วนร่ วมของคณะครู มี
ส่ วนร่ วมในการวางแผน
ปฏิบตั ิงานลูกเสื อ – เนตรนารี
โรงเรี ยน
มีการดาเนินการตาม
แผนปฏิบตั ิการลูกเสื อ - เนตร
นารี โรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
มีการแต่งตั้งผูบ้ งั คับบัญชา
ลูกเสื อ – เนตรนารี ตามขั้นตอน
มีการประสานงานการปฏิบตั ิ
กิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี
มีการจัดวางแผนกิจกรรม
ลูกเสื อ - เนตรนารี ในโรงเรี ยน
ในปี ต่อไป

มาก
ที่สุด
(5)

มา
ก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

ความเป็ นไปได้ของรู ปแบบกิจกรรม

น้อย
ที่สุด
(1)

มาก
ที่สุด
(5)

มา
ก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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ตาราง (ต่อ)
ข้อ

กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่

10 มีการขอจัดตั้งกองและกลุ่ม
ลูกเสื อ - เนตรนารี ตาม
ข้อบังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติ
11 มีการจัดทาทะเบียนและ
เอกสารทางลูกเสื อ – เนตรนารี
อย่างเป็ นระบบ และเป็ น
ปัจจุบนั
12 มีการรายงานการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อ – เนตรนารี ทุกครั้งที่มี
การปฏิบตั ิให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
ด้ านบุคลากร
13 มีการประชุมชี้แจงแก่บุคลากร
เพื่อทาความเข้าใจในนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี
14 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่แก่
บุคลากรในการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อ - เนตรนารี
15 บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจ
และความชานาญในการจัด
กิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี
16 มีการส่ งเสริ มบุคลากรไปศึกษา
ดูงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อ - เนตรนารี

ประโยชน์ของรู ปแบบกิจกรรม
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
(5) (4) (3)
(2)
(1)

ความเป็ นไปได้ของรู ปแบบกิจกรรม
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
(5) (4) (3)
(2)
(1)
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ตาราง (ต่อ)
ข้อ

กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่

17 มีการส่ งเสริ มบุคลากรเข้าร่ วม
อบรม ประชุมสัมมนาเพื่อ
เพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพการจัด
กิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี
18 มีการนาผลงานการปฏิบตั ิ
กิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี มา
ประกอบในการพิจารณาความ
ดีความชอบให้แก่บุคลากรที่จดั
กิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี
19 การมีทศั นคติที่ดีและมีขวัญ
กาลังใจในการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อ - เนตรนารี
20 มีการแต่งเครื่ องแบบลูกเสื อ –
เนตรนารี ในวันที่มีกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ทุกครั้ง
ของผูก้ ากับลูกเสื อ
ด้ านหลักสู ตร
21 มีการดาเนินการในการจัดทา
หลักสู ตรสถานศึกษาเกี่ยวกับ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
22 หลักสู ตรสถานศึกษาเกี่ยวกับ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่มี
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ชดั เจน
23 หลักสู ตรสถานศึกษาเกี่ยวกับ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่มี ความ
เหมาะสม

ประโยชน์ของรู ปแบบกิจกรรม
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
(5) (4) (3)
(2)
(1)

ความเป็ นไปได้ของรู ปแบบกิจกรรม
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
(5) (4) (3)
(2)
(1)
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ตาราง (ต่อ)
ข้อ

กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่

24 หลักสู ตรสถานศึกษาเกี่ยวกับ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
สอดคล้องกับหลักสู ตรที่
กระทรวงศึกษากาหนด
ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอน
25 มีการประชุมวางแผนร่ วมกัน
ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรี ยนการสอน
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
26 มีการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ตามที่หลักสู ตรกาหนดไว้
27 มีการจัดเตรี ยมการสอนและ
อุปกรณ์สาหรับการเรี ยน
การสอน
28 ความเหมาะสมของเวลาเรี ยนที่
กาหนดไว้ในหลักสู ตรการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
29 ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนเหมาะสมกับความ
สนใจและความสามารถของ
ผูเ้ รี ยน
30 มีการทางานร่ วมกันเป็ น
หมู่คณะในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนทุกครั้ง
31 มีการใช้สื่อในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนทุกครั้ง

ประโยชน์ของรู ปแบบกิจกรรม
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
(5) (4) (3)
(2)
(1)

ความเป็ นไปได้ของรู ปแบบกิจกรรม
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
(5) (4) (3)
(2)
(1)
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ตาราง (ต่อ)
ข้อ

กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่

32 มีการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้
ฝึ กปฏิบตั ิในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
33 จัดให้มีพิธีเปิ ด - ปิ ด การ
ประชุมกองทุกครั้งในการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ด้ านกิจกรรมลูกเสื อเนตรนารี
สามัญรุ่ นใหญ่
34 มีการดาเนินงานกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ใน
โรงเรี ยนอย่างสม่าเสมอ
35 มีการดาเนินงานกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่นอก
โรงเรี ยน
36 ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับ
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
37 มีการสนับสนุนให้ลูกเสื อ
เนตรนารี เข้าร่ วมกิจกรรม
ชุมนุมลูกเสื อระดับต่าง ๆ
ด้ านการเงิน
38 มีการวางแผนการจัดเก็บเงิน
ค่าบารุ งลูกเสื อประจาปี
39 มีการวางแผนจัดหารเงิน
สนับสนุนกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนจาก
ชุมชนหรื อหน่วยงานอื่น

ประโยชน์ของรู ปแบบกิจกรรม
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
(5) (4) (3)
(2)
(1)

ความเป็ นไปได้ของรู ปแบบกิจกรรม
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
(5) (4) (3)
(2)
(1)
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ตาราง (ต่อ)
ข้อ

กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่

40 มีการประชาสัมพันธ์ให้ผกู ้ ากับ
ลูกเสื อ ลูกเสื อ – เนตรนารี
และผูป้ กครองให้เข้าใจใน
ข้อบังคับของคณะลูกเสื อ
แห่งชาติเกี่ยวกับการเงินของ
กิจการลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
41 มีการจัดเก็บเงินค่าบารุ งลูกเสื อ
จากผูก้ ากับลูกเสื อและลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่
42 มีการจัดทาบัญชีการเงินลูกเสื อ
และบัญชีคุมใบเสร็ จรับเงินค่า
บารุ งลูกเสื อ - เนตรนารี สามัญ
รุ่ นใหญ่
43 มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินค่า
บารุ งลูกเสื อ - เนตรนารี ร่วมกัน
ระหว่างผูบ้ ริ หารและ ผูก้ ากับ
ลูกเสื อ
44 มีการชี้แจงรายรับ - รายจ่ายให้
ผูก้ ากับลูกเสื อและลูกเสื อ –
เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่ทราบ
45 มีการหาเงินรายได้เพื่อส่ งเสริ ม
กิจการลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ตามข้อบังคับของคณะลูกเสื อ
แห่งชาติ

ประโยชน์ของรู ปแบบกิจกรรม
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
(5) (4) (3)
(2)
(1)

ความเป็ นไปได้ของรู ปแบบกิจกรรม
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
(5) (4) (3)
(2)
(1)
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ตาราง (ต่อ)
ข้อ

46

47

48

49

50

51

52

กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ด้ านวัสดุอุปกรณ์
ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์
และเครื่ องใช้ต่าง ๆ ในการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
มีการจัดหาสื่ อและวัสดุอุปกรณ์
เพื่ออานวยความสะดวกแก่
บุคลากรที่จดั กิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่
มีอุปกรณ์และสื่ อการเรี ยน
การสอนลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
อยูใ่ นสภาพดีและมีความ
ทันสมัย
มีเอกสาร ตารา แผนการสอน
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ที่ทนั สมัยและ
เป็ นปัจจุบนั
ด้ านวัดผลประเมินผล
การจัดให้มีการประชุมวางแผน
ร่ วมกันเกี่ยวกับการวัด
ประเมินผลกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่
มีการวัดและประเมินผล
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
อย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง
ผูก้ ากับลูกเสื อมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่

ประโยชน์ของรู ปแบบกิจกรรม
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
(5) (4) (3)
(2)
(1)

ความเป็ นไปได้ของรู ปแบบกิจกรรม
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
(5) (4) (3)
(2)
(1)
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ตาราง (ต่อ)
ข้อ

กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่

ประโยชน์ของรู ปแบบกิจกรรม
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
(5) (4) (3)
(2)
(1)

ความเป็ นไปได้ของรู ปแบบกิจกรรม
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
(5) (4) (3)
(2)
(1)

53 มีการจัดเตรี ยมเครื่ องมือที่จะใช้
ในการวัดและประเมินผลของผู ้ …….. ….. …….. …….. …….. …….. ….. …….. …….. ……..
กากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
54 การให้ความสาคัญกับการวัด
และประเมินผลกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่

ขอขอบคุณที่กรุ ณาให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี

282

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ระยะที่ 4 ฉบับที่ 2
สาหรับลูกเสื อ - เนตรนารีสามัญรุ่ นใหญ่
เรื่ อง รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI)
จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
******************************************************************************
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ในสถานศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 คาตอบ
ที่ท่านกรุ ณาตอบไม่มีลกั ษณะถูกหรื อผิด ดังนั้น ขอให้ท่านตอบด้วยความรู ้สึกที่เป็ นจริ งมากที่สุด
และกรุ ณาตอบทุกข้อ
2. คาตอบของท่านมีคุณค่าอย่างยิง่ ต่อการวิจยั ผูว้ จิ ยั จะเก็บรักษาคาตอบของท่านเป็ น
ความลับ และจะใช้สาหรับการวิจยั ครั้งนี้เท่านั้น โดยจะเสนอผลการวิจยั ในภาพรวมไม่เจาะจงไปที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ จึงไม่มีผลเสี ยหายต่อตัวท่านและหน่วยงานของท่านแต่ประการใด
3. แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกเสื อ – เนตรนารี สามัญ
รุ่ นใหญ่ที่มีต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ใน 5 ด้าน
คือ ด้านบุคลากร ด้านหลักสู ตร ด้านกิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้าน
การวัดผลประเมินผล
ขอขอบพระคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

นายวัชรกร สุ รินทร์
ครู ชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานลูกเสื อ โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ งเกี่ยวกับ
ตัวท่านในปั จจุบนั
1. ประเภท
 ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
 เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่
2. ตาแหน่งทางลูกเสื อ
 นายหมู่
 สมาชิก
 รองนายหมู่
3. หลักสู ตรที่กาลังศึกษา
 เครื่ องหมายลูกเสื อโลก
 เครื่ องหมายลูกเสื อชั้นพิเศษ
 เครื่ องหมายลูกเสื อหลวง
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ตอนที่ 2 โปรดพิจารณาคาถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของลูกเสื อ - เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่ที่มีต่อ
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ที่ท่านเห็นด้วย โดยใส่
เครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
ตัวอย่าง

ข้อ
0

กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
มีการสร้างขวัญกาลังใจแก่ผบู ้ งั คับบัญชาลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ในโรงเรี ยน

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก กลาง น้อย
(4) (3)
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

…….. ….. …….. …….. ……..

คาอธิบาย
จากตัวอย่างระดับสภาพ/ปั ญหาของผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
มากที่สุด (5) หมายถึง
ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
มาก (4)
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจ มาก
ปานกลาง (3) หมายถึง
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
น้อย (2)
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจ น้อย
น้อยที่สุด (1) หมายถึง
ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด
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ข้อ

กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่

ด้ านบุคลากร
1 การประชุมชี้แจงแก่บุคลากรเพื่อทาความเข้าใจใน
นโยบายและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อ - เนตรนารี
2 การกาหนดบทบาทหน้าที่แก่บุคลากรในการจัด
กิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่
3 บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจและความชานาญใน
การจัดกิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี
4 การส่ งเสริ มบุคลากรไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี
5 การส่ งเสริ มบุคลากรให้เข้าร่ วมอบรมประชุม
สัมมนาเพื่อประสิ ทธิ ภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่
6 มีทศั นคติที่ดีและมีขวัญกาลังใจต่อการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อ - เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่
7 ผูก้ ากับลูกเสื อแต่งเครื่ องแบบลูกเสื อ – เนตรนารี
ในวันที่มีกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ทุกครั้ง
ด้ านหลักสู ตร
8 ลูกเสื อได้รับทราบเกี่ยวกับหลักสู ตรสถานศึกษา
เกี่ยวกับ ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
9 ลูกเสื อทราบถึงวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้และวิธีการ
เรี ยนรู ้อย่างชัดเจน
10 สาระในหลักสู ตรสถานศึกษาเกี่ยวกับลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่มีความเหมาะสมกับความต้องการ
ในการเรี ยนรู ้ของลูกเสื อ – เนตรนารี
11 ลูกเสื อ - เนตรนารี สามารถค้นคว้าหาเนื้อหาสาระ
ที่มีในหลักสู ตรสถานศึกษาเกี่ยวกับลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่เพิ่มเติมได้จากแหล่งเรี ยนรู ้ทวั่ ไป

มากที่สุด
(5)

สภาพการจัดกิจกรรม
มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สุด
(1)

……..

…..

……..

……..

……..

……..

…..

……..

……..

……..

……..

…..

……..

……..

……..

……..

…..

……..

……..

……..

……..

…..

……..

……..

……..

……..

…..

……..

……..

……..

……..

…..

……..

……..

……..

……..

…..

……..

……..

……..

……..

…..

……..

……..

……..

……..

…..

……..

……..

……..

……..

…..

……..

……..

……..
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ตาราง (ต่อ)
ข้อ

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ด้ านกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
จัดให้มีพิธีเปิ ด - ปิ ด การประชุมกองทุกครั้งใน
การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ตามที่หลักสู ตรกาหนดไว้
มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สมั พันธ์กบั ขบวนการ
ทางด้านลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่เน้นความมี
วินยั และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
การจัดกิจกรรมให้ได้ใช้ชีวิตกลางแจ้ง เหมาะสม
กับความสนใจและความสามารถของลูกเสื อ
ลูกเสื อ - เนตรนารี มีการทากิจกรรมร่ วมกันเป็ น
ระบบหมู่ในการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่าง
หลากหลาย สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
มีการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะทางด้าน
ลูกเสื อในการจัดกิจกรรมการเรี ยน การสอน
จัดกิจกรรมให้ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่มีคุณธรรม
จริ ยธรรม
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ช่วยให้ลูกเสื อ
สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้
จัดกิจกรรมให้มีการบาเพ็ญประโยชน์ของลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่อยูเ่ สมอ
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ลูกเสื อ- เนตรนารี สามัญ
รุ่ นใหญ่เข้าร่ วมกิจกรรมชุมชนอย่างสม่าเสมอ

มากที่สุด
(5)

สภาพการจัดกิจกรรม
มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สุด
(1)

……..
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…..

……..
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……..
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……..
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……..

……..

……..

……..

…..

……..

……..

……..

……..

…..

……..

……..

……..
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ตาราง (ต่อ)
ข้อ

กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่

24 ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของมี
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
25 การจัดกิจกรรมสอดคล้องสัมพันธ์กบั กฎและคา
ปฏิญาณของลูกเสื อ
ด้ านวัสดุอุปกรณ์
26 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์และเครื่ องใช้ต่าง ๆ
ในการจัด กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
27 การจัดหาสื่ อและวัสดุอุปกรณ์เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่บุคลากรที่จดั กิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่
28 อุปกรณ์และสื่ อการเรี ยน การสอนลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่อยู่ในสภาพดีและมีความทันสมัย
ด้ านวัดผลประเมินผล
29 มีการวัดและประเมินผลกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่อย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง
30 มีการจัดเตรี ยมเครื่ องมือที่จะใช้ในการวัดและ
ประเมินผลของผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
31 การให้ความสาคัญกับการวัดและประเมินผล
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
32 ลูกเสื อ - เนตรนารี ทราบความก้าวหน้าของตนจาก
การวัดและประเมินผลอย่างสม่าเสมอ
33 ลูกเสื อ - เนตรนารี ได้รับความยุติธรรมในการวัด
และประเมินผล

มากที่สุด
(5)

สภาพการจัดกิจกรรม
มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สุด
(1)

……..

…..

……..

……..

……..

……..

…..

……..

……..
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……..

ขอขอบคุณที่กรุ ณาให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
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ภาคผนวก ฉ
การหาค่าความสอดคล้องเนื้อหาของข้อคาถาม
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การหาค่ าความสอดคล้องแบบสอบถามเพื่อการสารวจความต้ องการในการเรียนรู้
สาหรับนักเรียนระดับช่ วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1) ของผู้เชี่ ยวชาญ
*****************************************************************************
ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
ข้อ
รายการ
IOC แปลผล
1
2
3
4
5
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนตัว
1. เพศ  ชาย  หญิง
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้
2 อายุ......................ปี
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้
3. กาลังศึกษาอยูร่ ะดับชั้นมัธยมศึกษาปี +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้
ที่..........
ตอนที่ 2 สารวจความสนใจ
4. นักเรี ยนมีความสนใจเรื่ องอะไรบ้าง
 กีฬา โปรดระบุ....................
 บันเทิง โปรดระบุ...............
 อ่านหนังสื อ โปรดระบุ.......
 อาหาร โปรดระบุ..............
0 +1 +1 +1 +1 0.80
ใช้ได้
 ท่องเที่ยว โปรดระบุ............
 การเล่น โปรดระบุ...............
 งานอดิเรก โปรดระบุ...........
 อื่น ๆ โปรดระบุ...................
5. นักเรี ยนอยากเรี ยนรู ้เรื่ องอะไรบ้าง +1 +1 +1 +1 +1
1.00
ใช้ได้
6. นักเรี ยนอยากทาอะไรบ้าง
+1 +1 +1 +1 +1
1.00
ใช้ได้
7. นักเรี ยนชอบอะไรบ้าง
+1
0 +1 +1 +1
0.80
ใช้ได้
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ข้อ
8.

รายการ

ความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

IOC

แปล
ผล

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

0

+1

+1

+1

+1

0.80

ใช้ได้

+1

0

+1

+1

+1

0.80

ใช้ได้

กิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่อไปนี้ นักเรี ยน “เคยทา”
“ชอบทา” “อยากทา” กิจกรรมใดบ้าง
กิจกรรม

เคยทา

ชอบทา

อยากทา
(ให้เลือก
เพียง 5 ข้อ)

1. อ่านหนังสื อ
2. ค้นคว้าด้วยตนเอง
3. ดู V.D.O.
4. ฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรม
5. สารวจชุมชน
6. ทัศนศึกษา
7. พูดหน้าห้องเรี ยน
8. แสดงละคร
9. ทาโครงงาน
10. อื่น ๆ โปรดระบุ.......

9. งานอดิเรกที่นกั เรี ยนทาในยามว่างมีอะไรบ้าง
10. วิชาที่นกั เรี ยนชอบ (เรี ยงลาดับ 1 – 11 : 1 = ชอบ
มากที่สุด, 11 = ชอบน้อยที่สุด)
.......................วิชาภาษาไทย
.......................วิชาคณิ ตศาสตร์
.......................วิชาวิทยาศาสตร์
.......................วิชาสังคมฯ ศาสนา และวัฒนธรรม
.......................วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
.......................วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ )
.......................วิชาสุ ขศึกษา และพลศึกษา
.......................วิชาภาษาอังกฤษ
.......................วิชาแนะแนว
.......................วิชาลูกเสื อ – เนตรนารี
.......................วิชาอื่น ๆ โปรดระบุ....................
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ข้อ

รายการ

11. เนื้อหาสาระในการเรี ยนตามกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ที่นกั เรี ยนสามารถนามาใช้ในชีวติ ประจาวัน
ได้มีอะไรบ้าง
12. สิ่ งที่นกั เรี ยนชอบในการเรี ยนวิชาลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่มีอะไรบ้าง บอกเหตุผลประกอบ
13. ปกติแล้วผูก้ ากับลูกเสื อใช้เทคนิคการสอนแบบใดมาก
ที่สุด (เรี ยงลาดับ 1 – 8 : 1 = ใช้มากที่สุด,
8 = ใช้นอ้ ยที่สุด, 0 = ไม่เคยใช้เลย)
....................................บรรยาย
....................................ให้คน้ คว้าเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
....................................สาธิต
....................................ให้เพื่อนสอน
....................................ทาแบบฝึ กหัด
....................................ลงมือปฏิบตั ิ
....................................ทางานกลุ่ม
....................................อื่น ๆ โปรดระบุ................
14. ถ้าจะให้นกั เรี ยน เรี ยนวิชาลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ได้
อย่างมีความสุ ข สนุกสนาน และได้รับความรู ้อย่าง
เต็มที่ นักเรี ยนอยากให้ผกู ้ ากับลูกเสื อจัดกิจกรรม
อย่างไรบ้าง
15. นักเรี ยนอยากให้ผกู ้ ากับลูกเสื อสอนเรื่ องใดบ้างใน
การทากิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
16. นักเรี ยนอยากให้ผกู ้ ากับลูกเสื อสอนแบบใด

ความคิดเห็นผูเ้ ชี่ยวชาญคนที่
1 2 3 4 5

IOC

แปล
ผล

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00 ใช้ได้
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การหาค่ าความสอดคล้องของแบบสอบถามเพื่อการวิจัยระยะที่ 3 ฉบับที่ 1
สาหรับผู้กากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
เรื่ อง การทดลองใช้ รูปแบบกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ทเี่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
*****************************************************************************
ด้ านบุคลากร
1. โรงเรี ยนมีผกู ้ ากับลูกเสื อมากพอที่จะจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ได้
2. ผูก้ ากับลูกเสื อของโรงเรี ยนเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้
ความสามารถเหมาะสมในการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อให้เป็ นไปตามหลักสู ตร
3. ผูก้ ากับลูกเสื อมีทกั ษะและความชานาญ
ทางด้านกระบวนการลูกเสื อเป็ นอย่างดี
4. ผูก้ ากับลูกเสื อเป็ นผูม้ ีความประพฤติเหมาะสม
เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกเสื อได้
5. ผูก้ ากับลูกเสื อสามารถจัดกิจกรรมลูกเสื อได้
อย่างหลากหลาย สนุกสนาน และน่าสนใจ
6. ผูก้ ากับลูกเสื อให้ความเอาใจใส่ และรับผิดชอบ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
7. ผูก้ ากับลูกเสื อแจ้งผลการเรี ยนของนักเรี ยนให้
ทราบความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
8. ครู ทุกคนในโรงเรี ยนให้ความร่ วมมือในการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
9. โรงเรี ยนมีการติดต่อประสานงานกับบุคลากร
จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู ้
อย่างเหมาะสม
10. ผูก้ ากับลูกเสื อให้การอบรมสั่งสอน เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริ ยธรรมอย่างเข้มงวดจริ งจัง

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
4
5

IOC

แปลผล

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้
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ด้ านงบประมาณ
1. โรงเรี ยนจัดประชุมแจ้งให้ทราบถึงการจัดสรร
งบประมาณมาเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่อย่างเพียงพอเหมาะสม
2. โรงเรี ยนใช้ เงินค่าบารุ งลูกเสื อในการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
3. มีโครงการลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่เพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณจากโรงเรี ยน และ/ หรื อ
หน่วยงานปกครองท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
4. การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ
ปกครองท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล ฯลฯ
5. ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือ
ทางด้านการเงิน หรื องบประมาณสนับสนุน
การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
6. ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการใช้
งบประมาณในการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่
7. โรงเรี ยนสามารถจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่โดยใช้งบประมาณอย่างประหยัด
คุม้ ค่า
8. แหล่งงบประมาณในการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่มีพอเพียง
9. โรงเรี ยนสนับสนุ นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
การประดับเครื่ องหมายวิชาพิเศษลูกเสื อ
10. การใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่เน้นถึงความจาเป็ นตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ความคิดเห็นผู้เชี่ ยวชาญคนที่
1
2
3
4
5

IOC

แปลผล

0

+1

+1

+1

+1

0.80

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้
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ความคิดเห็นผู้เชี่ ยวชาญคนที่
1
2
3
4
5

IOC

แปลผล

1. นักเรี ยนมีบตั รประจาตัวลูกเสื อ

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

2. โรงเรี ยนมีทะเบียนลูกเสื อ
3. โรงเรี ยนมีการจัดตั้งกลุ่ม / กองลูกเสื อ
4. โรงเรี ยนมีการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนที่มีความ
ประพฤติดี และเป็ นแบบอย่างที่ดีได้รับรางวัล
หรื อการเชิ ดชูเกียรติเป็ นประจาทุกปี
5. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
6. มีการดาเนินการตามพิธีการทางลูกเสื อ
7. นักเรี ยนได้รับการส่ งเสริ มให้ทากิจกรรม
เกี่ยวกับสังคมหรื อชุมชนอย่างสม่าเสมอ
8. มีกิจกรรมส่ งเสริ มสมรรถภาพทางกายลูกเสื อ
9. นักเรี ยนมีความภาคภูมิใจที่ได้สวมเครื่ องแบบ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในการทากิจกรรม
10. การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ทาให้
นักเรี ยนมีการเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทาง
ที่ดีข้ ึนทุกด้าน

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1
+1

0
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

0.80
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

0

+1

+1

+1

0.80

ใช้ได้

ด้ านการบริหารจัดการ
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ด้ านทรัพยากร สื่ อ เทคโนโลยี
วัสดุ อุปกรณ์
1. โรงเรี ยนมีวสั ดุครุ ภณ
ั ฑ์ใน การดาเนินงาน
กิจกรรมลูกเสื อโรงเรี ยนอย่างพอเพียง
2. มีการสารวจความต้องการวัสดุครุ ภณั ฑ์ใน
การดาเนิ นงานกิจกรรมลูกเสื อโรงเรี ยน
3. กิจกรรมลูกเสื อส่ งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรที่
มีอยูใ่ นท้องถิ่น มาจัดทาเป็ นวัสดุอุปกรณ์ฝึก
หรื อสื่ อการสอน
4. มีการสารวจแหล่งทรัพยากรที่จะนามาใช้
สนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่
5. โรงเรี ยนขอรับความช่วยเหลือด้านทรัพยากร
ในการจัดกิจกรรมลูกเสื อโรงเรี ยนจากแหล่ง
อื่น ๆ
6. การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่มีการใช้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
7. นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการใช้ทรัพยากร สื่ อ
เทคโนโลยี วัสดุ และอุปกรณ์
8. นักเรี ยนถูกปลูกฝังให้ตระหนักถึงการรู ้จกั
ใช้ทรัพยากร สื่ อ เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์
อย่างชาญฉลาด ระมัดระวัง และปลอดภัย
9. นักเรี ยนมีความรู ้จากเรื่ องที่ศึกษาจากการใช้
ทรัพยากร สื่ อ เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์
10. นักเรี ยนมีความสามารถและมีความชานาญ
เกี่ยวกับทักษะลูกเสื อทางด้านต่าง ๆ จากการ
ใช้ทรัพยากร สื่ อ เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์

ความคิดเห็นผู้เชี่ ยวชาญคนที่
1
2
3
4
5

IOC

แปลผล

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้
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ด้ านการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
1. ชุมชนให้ความร่ วมมือในการจัดกิจกรรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
2. ชุมชนมีส่วนร่ วมในการกาหนดกิจกรรมลูกเสื อ
3. ชุมชนส่ งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ น
ท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมลูกเสื อของโรงเรี ยน
4. ชุมชนมีส่วนร่ วมที่สาคัญในการเสาะแสวงหา
ทรัพยากรมาสนับสนุนกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่
5. การบาเพ็ญประโยชน์ของกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่สามารถช่วยพัฒนาท้องถิ่นได้
6. ชุมชนเห็นถึงความสาคัญของการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยน
7. ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการส่ งเสริ ม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนโดยใช้
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
8. ชุมชนต้องการเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัด
กิจกรรมลูกเสื อของโรงเรี ยน
9. ชุมชนมีส่วนร่ วมในการติดตาม ตรวจสอบ
ผลการดาเนิ นงานลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ใน
โรงเรี ยน
10. ชุมชนได้รับข่าวสารและมีการติดตาม
พัฒนาการของนักเรี ยนจากการทากิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

ความคิดเห็นผู้เชี่ ยวชาญคนที่
1
2
3
4
5

IOC

แปลผล

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้
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การหาค่ าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัยระยะที่ 3 ฉบับที่ 4
สาหรับลูกเสื อ – เนตรนารีสามัญรุ่ นใหญ่
เรื่ อง การทดลองใช้ รูปแบบกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ทเี่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญครั้งที่ 2
*****************************************************************************
ตอนที่ 1 การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
1. รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ในโรงเรี ยน
2. วัตถุประสงค์และวิธีการเรี ยนรู ้แต่ละครั้ง
3. พิธีเปิ ด – ปิ ด การประชุมกอง
4. กระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้ระบบหมู่
5. กิจกรรมของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่มี
ความน่าสนใจและหลากหลายไม่น่าเบื่อ
6. การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
คณะลูกเสื อแห่งชาติ
7. ระเบียบการวัดและประเมินผลทุกกิจกรรม
8. การจัดให้มีการทดสอบวิชาพิเศษและ
ประดับเครื่ องหมายวิชาพิเศษ
9. ความเข้าใจในคติพจน์ของลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่และการนาไปใช้
10. ความเข้าใจและการปฏิบตั ิตามกฎและ
คาปฏิญาณลูกเสื อ

ความคิดเห็นผู้เชี่ ยวชาญคนที่
1
2
3
4
5

IOC

แปลผล

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้
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ตอนที่ 2 คุณภาพการเรียนรู้ ตามสาระการเรียนรู้ ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญคนที่
1
2
3
4
5

IOC

แปลผล

1. คณะลูกเสื อไทย /คณะลูกเสื อโลก

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

2. ระเบียบแถวแบบต่าง ๆ
3. การกางและรื้ อเต็นท์
4. การบรรจุเครื่ องหลัง
5. การจัดการค่ายพักแรม
6. เงื่อนเชือก
7. แผนที่และเข็มทิศ
8. การปฐมพยาบาล
9. ความปลอดภัย
10. หน้าที่พลเมือง
11. สิ่ งแวดล้อม
12. การเดินทางสารวจ
13. การแสดงออกทางศิลปะ
14. สมรรถภาพทางกาย
15. อุดมคติ
16. เศรษฐกิจพอเพียง
17. การปกครองระบอบประชาธิปไตย

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ข้ อคาถาม

299

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ระยะที่ 4 ฉบับที่ 1
สาหรับผู้กากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
เรื่ อง รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
******************************************************************************
ความคิดเห็นผู้เชี่ ยวชาญคนที่
ข้ อคาถาม
IOC
แปลผล
1
2
3
4
5
ด้ านการบริหาร
1. มีการศึกษาระเบียบสานักงานคณะ
กรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
2. มีการมอบหมายงานให้ผูก้ ากับลูกเสื อรับผิดชอบใน
การจัดกิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี
3. มีการวางแผนปฏิบตั ิการลูกเสื อ – เนตรนารี สามัญ
รุ่ นใหญ่
4. โรงเรี ยนมีแผนปฏิบตั ิกิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี
โรงเรี ยนที่มีความรับผิดชอบ
5. การมีส่วนร่ วมของคณะครู มีส่วนร่ วมในการ
วางแผนปฏิบตั ิงานลูกเสื อ – เนตรนารี โรงเรี ยน
6. มีการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการลูกเสื อ - เนตร
นารี โรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
7. มีการแต่งตั้งผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ – เนตรนารี ตาม
ขั้นตอน
8. มีการประสานงานการปฏิบตั ิกิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี
9. มีการจัดวางแผนกิจกรรม ลูกเสื อ - เนตรนารี ใน
โรงเรี ยนในปี ต่อไป
10. มีการขอจัดตั้งกองและกลุ่มลูกเสื อ - เนตรนารี
ตามข้อบังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติ
11. มีการจัดทาทะเบียนและเอกสารทางลูกเสื อ –
เนตรนารี อย่างเป็ นระบบ และเป็ นปัจจุบนั

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้
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ข้ อคาถาม
12. มีการรายงานการจัดกิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี
ทุกครั้งที่มีการปฏิบตั ิให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ด้ านบุคลากร
13. มีการประชุมชี้แจงแก่บุคลากรเพื่อทาความเข้าใจ
ในนโยบายและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อ - เนตรนารี
14. มีการกาหนดบทบาทหน้าที่แก่บุคลากรในการจัด
กิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี
15. บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจและความชานาญใน
การจัดกิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี
16. มีการส่ งเสริ มบุคลากรไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี
17. มีการส่ งเสริ มบุคลากรเข้าร่ วมอบรม
ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพการจัด
กิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี
18. มีการนาผลงานการปฏิบตั ิกิจกรรมลูกเสื อ - เนตร
นารี มาประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ
ให้แก่บุคลากรที่จดั กิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี
19. การมีทศั นคติที่ดีและมีขวัญกาลังใจในการจัด
กิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี
20. มีการแต่งเครื่ องแบบลูกเสื อ – เนตรนารี ในวันที่
มีกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ทุกครั้งของผูก้ ากับ
ลูกเสื อ
ด้ านหลักสู ตร
21. มีการดาเนินการในการจัดทาหลักสู ตร
สถานศึกษาเกี่ยวกับ ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
22. หลักสู ตรสถานศึกษาเกี่ยวกับลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่มีวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู ้ชดั เจน

ความคิดเห็นผู้เชี่ ยวชาญคนที่
1
2
3
4
5

IOC

แปลผล

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้
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ตาราง (ต่อ)
ข้ อคาถาม
23. หลักสู ตรสถานศึกษาเกี่ยวกับลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่มี ความเหมาะสม
24. หลักสู ตรสถานศึกษาเกี่ยวกับลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่สอดคล้องกับหลักสู ตรที่กระทรวงศึกษากาหนด
ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอน
25. มีการประชุมวางแผนร่ วมกันระหว่างบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนการสอนกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่
26. มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ตามที่หลักสู ตรกาหนดไว้
27. มีการจัดเตรี ยมการสอนและ อุปกรณ์สาหรับ
การเรี ยนการสอน
28. ความเหมาะสมของเวลาเรี ยนที่กาหนดไว้ใน
หลักสู ตรการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
29. ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเหมาะสม
กับความสนใจและความสามารถของผูเ้ รี ยน
30. มีการทางานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนทุกครั้ง
31. มีการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ทุกครั้ง
32. มีการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
33. จัดให้มีพิธีเปิ ด - ปิ ด การประชุมกองทุกครั้งใน
การจัด กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ด้ านกิจกรรมลูกเสื อเนตรนารีสามัญรุ่ นใหญ่
34. มีการดาเนินงานกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ใน
โรงเรี ยนอย่างสม่าเสมอ
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ตาราง (ต่อ)
ข้ อคาถาม
35. มีการดาเนินงานกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
นอกโรงเรี ยน
36. ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญกับ กิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่
37. มีการสนับสนุนให้ลูกเสื อ - เนตรนารี เข้าร่ วม
กิจกรรมชุมนุมลูกเสื อระดับต่าง ๆ
ด้ านการเงิน
38. มีการวางแผนการจัดเก็บเงิน ค่าบารุ งลูกเสื อ
ประจาปี
39. มีการวางแผนจัดหารเงินสนับสนุนกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนจากชุมชนหรื อ
หน่วยงานอื่น
40. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผกู ้ ากับลูกเสื อ ลูกเสื อ –
เนตรนารี และผูป้ กครองให้เข้าใจในข้อบังคับของ
คณะลูกเสื อแห่งชาติเกี่ยวกับการเงินของ กิจการ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
41. มีการจัดเก็บเงินค่าบารุ งลูกเสื อจากผูก้ ากับลูกเสื อ
และลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
42. มีการจัดทาบัญชีการเงินลูกเสื อและบัญชีคุม
ใบเสร็ จรับเงินค่าบารุ งลูกเสื อ - เนตรนารี สามัญรุ่ น
ใหญ่
43. มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินค่าบารุ งลูกเสื อ เนตรนารี ร่วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารและ ผูก้ ากับลูกเสื อ
44. มีการชี้แจงรายรับ - รายจ่ายให้ผกู ้ ากับลูกเสื อและ
ลูกเสื อ – เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่ทราบ
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ตาราง (ต่อ)
ข้ อคาถาม
45. มีการหาเงินรายได้เพื่อส่ งเสริ มกิจการลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ตามข้อบังคับของคณะลูกเสื อแห่ งชาติ
ด้ านวัสดุอุปกรณ์
46. ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์และเครื่ องใช้
ต่าง ๆ ในการจัด กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
47. มีการจัดหาสื่ อและวัสดุอุปกรณ์เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่บุคลากรที่จดั กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
48. มีอุปกรณ์และสื่ อการเรี ยน การสอนลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่อยูใ่ นสภาพดีและมีความทันสมัย
49. มีเอกสาร ตารา แผนการสอน คู่มือการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่ทนั สมัยและเป็ น
ปัจจุบนั
ด้ านวัดผลประเมินผล
50. การจัดให้มีการประชุมวางแผนร่ วมกันเกี่ยวกับ
การวัดประเมินผลกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
51. มีการวัดและประเมินผลกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่อย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง
52. ผูก้ ากับลูกเสื อมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
53. มีการจัดเตรี ยมเครื่ องมือที่จะใช้ในการวัดและ
ประเมินผลของผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
54. การให้ความสาคัญกับการวัดและประเมินผล
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่

ความคิดเห็นผู้เชี่ ยวชาญคนที่
1
2
3
4
5

IOC

แปลผล

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

304

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ระยะที่ 4 ฉบับที่ 2
สาหรับลูกเสื อ - เนตรนารีสามัญรุ่ นใหญ่
เรื่ อง รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
******************************************************************************
ความคิดเห็นผู้เชี่ ยวชาญคนที่
ข้ อคาถาม
IOC
แปลผล
1
2
3
4
5
ด้ านบุคลากร
1. การประชุมชี้แจงแก่บุคลากรเพื่อทาความเข้าใจใน
นโยบายและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
- เนตรนารี
2. การกาหนดบทบาทหน้าที่แก่บุคลากรในการจัด
กิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่
3. บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจและความชานาญใน
การจัดกิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี
4. การส่ งเสริ มบุคลากรไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมลูกเสื อ - เนตรนารี
5. การส่ งเสริ มบุคลากรให้เข้าร่ วมอบรมประชุม
สัมมนาเพื่อประสิ ทธิ ภาพการจัดกิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่
6. มีทศั นคติที่ดีและมีขวัญกาลังใจต่อการจัดกิจกรรม
ลูกเสื อ - เนตรนารี สามัญรุ่ นใหญ่
7. ผูก้ ากับลูกเสื อแต่งเครื่ องแบบลูกเสื อ – เนตรนารี
ในวันที่มีกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ทุกครั้ง
ด้ านหลักสู ตร
8. ลูกเสื อได้รับทราบเกี่ยวกับหลักสู ตรสถานศึกษา
เกี่ยวกับ ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
9. ลูกเสื อทราบถึงวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้และวิธีการ
เรี ยนรู ้อย่างชัดเจน
10. สาระในหลักสู ตรสถานศึกษาเกี่ยวกับลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่มีความเหมาะสมกับความต้องการใน
การเรี ยนรู ้ของลูกเสื อ – เนตรนารี
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ตาราง (ต่อ)
ข้ อคาถาม
11. ลูกเสื อ - เนตรนารี สามารถค้นคว้าหาเนื้อหาสาระ
ที่มีในหลักสู ตรสถานศึกษาเกี่ยวกับลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่เพิ่มเติมได้จากแหล่งเรี ยนรู ้ทวั่ ไป
ด้ านกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
12. ลูกเสื อ – เนตรนารี มีส่วนร่ วมในการประชุม
วางแผนเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญ รุ่ นใหญ่
13. มีการจัดกิจกรรมการเรี ยน การสอนลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ตามที่หลักสู ตรกาหนดไว้
14. ผูก้ ากับลูกเสื อมีการจัดเตรี ยมการสอนและ
อุปกรณ์สาหรับการฝึ กทักษะทางด้านลูกเสื อ
15. ความเหมาะสมของเวลาเรี ยนที่กาหนดไว้ใน
หลักสู ตรการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
16. ผูก้ ากับฯจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเหมาะสม
กับความสนใจและความสามารถของลูกเสื อ
17. ลูกเสื อ - เนตรนารี มีการทางานร่ วมกันเป็ น
หมู่คณะในการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
18. มีการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ทุกครั้ง
19. การเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
20. จัดให้มีพิธีเปิ ด - ปิ ด การประชุมกองทุกครั้งใน
การจัด กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
21. การดาเนินงานกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ใน
โรงเรี ยนอย่างสม่าเสมอตลอดปี การศึกษา
22. มีการบาเพ็ญประโยชน์ของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
นอกโรงเรี ยนอยูเ่ สมอ
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ตาราง (ต่อ)
ข้ อคาถาม
23. การสนับสนุนให้ลูกเสื อ- เนตรนารี เข้าร่ วม
กิจกรรมชุมนุมลูกเสื อระดับต่าง ๆ
24. การวางแผนจัดหารเงินสนับสนุนกิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนจากชุมชนหรื อหน่วยงาน
อื่น
25. มีการหาเงินรายได้เพื่อส่ งเสริ มกิจการลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ตามข้อบังคับของคณะลูกเสื อแห่ งชาติ
ด้ านวัสดุอุปกรณ์
26. ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์และเครื่ องใช้ต่าง
ๆ ในการจัด กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
27. การจัดหาสื่ อและวัสดุอุปกรณ์เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่บุคลากรที่จดั กิจกรรมลูกเสื อสามัญ รุ่ น
ใหญ่
28. อุปกรณ์และสื่ อการเรี ยน การสอนลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่อยู่ในสภาพดีและมีความทันสมัย
ด้ านวัดผลประเมินผล
29. มีการวัดและประเมินผลกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่อย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง
30. มีการจัดเตรี ยมเครื่ องมือที่จะใช้ในการวัดและ
ประเมินผลของผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
31. การให้ความสาคัญกับการวัดและประเมินผล
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
32. ลูกเสื อ - เนตรนารี ทราบความก้าวหน้าของตน
จากการวัดและประเมินผลอย่างสม่าเสมอ
33. ลูกเสื อ - เนตรนารี ได้รับความยุติธรรมในการวัด
และประเมินผล

ความคิดเห็นผู้เชี่ ยวชาญคนที่
1
2
3
4
5

IOC

แปลผล

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

ใช้ได้
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ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
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ความเชื่ อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้กากับลูกเสื อ
เกีย่ วกับรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ

Reliability

Case Processing Summary
N
%
Cases Valid
10
100.0
Excluded
0
.0
Total
10
100.0

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.980

50
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ความเชื่ อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
เกีย่ วกับรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

Cases

N

%

140

100.0

Excluded

0

.0

Total

140

100.0

Valid
a

.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.927

27
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ความเชื่ อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้กากับลูกเสื อ
เกีย่ วกับรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

Cases

N

%

10

100.0

Excluded

0

.0

Total

10

100.0

Valid
a

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

.910

108
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ความเชื่ อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
เกีย่ วกับรู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ทีเ่ น้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
Reliability
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

Cases

N

%

140

100.0

Excluded

0

.0

Total

140

100.0

Valid
a

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.873

33
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูก้ ากับลูกเสื อ และลูกเสื อ ต่อรู ปแบบการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ตอนที่ 3 ฉบับที่ 1
Descriptives
ความคิดเห็นของ ผกก.ลญ.ต่อรู ปแบบการจัดกิจกรรมฯ
N
การรวบรวม
278
ทัศนคติ
278
กระบวนการ
278
การยอมรับ
278
อุดมคติ
278
ภาพรวม
278
Valid N (listwise)
278

Mean
4.3277
4.2777
4.2083
4.1806
4.2417
4.2472

DESCRIPTIVES VERIABLES=a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 A
/STATISTICS=MEAN STDDEV.
Descriptives
ด้านการรวบรวม
N
Mean
a1
278
4.33
a2
278
4.43
a3
278
4.34
a4
278
4.37
a5
278
4.32
a6
278
4.23
a7
278
4.38
a8
278
4.27
a9
278
4.34
a10
278
4.27
การรวบรวม
278
4.3277
Valid N (listwise)
278
DESCRIPTIVES VERIABLES=b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 B
/STATISTICS=MEAN STDDEV.

Std.Deviation
.22025
.27046
.35865
.35493
.30611
.19705

Std.Deviation
.646
.607
.589
.633
.625
.655
.612
.605
.507
.638
.22025
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Descriptives
ด้านทัศนคติ
N
Mean
b1
278
4.30
b2
278
4.43
b3
278
4.28
b4
278
4.38
b5
278
4.28
b6
278
4.17
b7
278
4.24
b8
278
4.36
b9
278
4.03
b10
278
4.30
ทัศนคติ
278
4.2777
Valid N (listwise)
278
DESCRIPTIVES VERIABLES=c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 C
/STATISTICS=MEAN STDDEV.
Descriptives
ด้านกระบวนการ
N
Mean
c1
278
4.21
c2
278
4.48
c3
278
4.05
c4
278
4.21
c5
278
4.12
c6
278
4.10
c7
278
4.22
c8
278
4.38
c9
278
4.02
c10
278
4.30
กระบวนการ
278
4.2083
Valid N (listwise)
278
DESCRIPTIVES VERIABLES=d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 D
/STATISTICS=MEAN STDDEV

Std.Deviation
.551
.595
.626
.594
.601
.684
.733
.670
.781
.642
.27046

Std.Deviation
.607
.662
.770
.741
.703
.704
.753
.663
.783
.642
.35865
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Descriptives
ด้านการยอมรับ
N
d1
278
d2
278
d3
278
d4
278
d5
278
d6
278
d7
278
d8
278
d9
278
d10
278
การยอมรับ
278
Valid N (listwise)
278
DESCRIPTIVES VERIABLES=e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9
/STATISTICS=MEAN STDDEV.
Descriptives
ด้านอุดมคติ
N
e1
278
e2
278
e3
278
e4
278
e5
278
e6
278
e7
278
e8
278
e9
278
e10
278
อุดมคติ
278
Valid N (listwise)
278
DESCRIPTIVES VERIABLES=A B T
/STATISTICS=MEAN STDDEV.

Mean
4.16
4.05
4.24
4.15
4.08
4.17
4.19
4.47
4.03
4.25
4.1806

Std.Deviation
.745
.736
.763
.720
.739
.712
.617
.667
.766
.737
.35493

e10 E

Mean
4.22
4.31
4.13
4.34
4.22
4.24
4.37
4.17
4.27
4.15
4.2417

Std.Deviation
.745
.759
.692
.752
.750
.703
.677
.657
.648
.728
.30611
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ตอนที่ 3 ฉบับที่ 2
Descriptives
[DataSet1] E:\Drive G\Workshop\วิจยั เชี่ยวชาญ\งานวิจยั และพัฒนา\ฉ.2 ตอนที่3.sav
ความคิดเห็นของ ลญ.ต่อรู ปแบบกิจกรรมฯ
N
Mean
การจัดกิจกรรมลญ.
1062
4.3616
คุณภาพการเรี ยนรู ้
1062
4.3844
ภาพรวม
1062
4.3730
Valid N (listwise)
1062
DESCRIPTIVES VERIABLES=a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 A
/STATISTICS=MEAN STDDEV.

Std.Deviation
.26236
.27802
.20160

Descriptives
การจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
N
Mean
Std.Deviation
1.1
1062
4.49
.567
1.2
1062
4.41
.631
1.3
1062
4.42
.561
1.4
1062
4.80
.494
1.5
1062
4.04
.945
1.6
1062
4.28
.653
1.7
1062
4.44
.575
1.8
1062
4.31
.616
1.9
1062
3.41
.561
1.10
1062
4.02
.531
การจัดกิจกรรม ลญ.
1062
4.3616
.26236
Valid N (listwise)
1062
DESCRIPTIVES VERIABLES=b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 b17 B
/STATISTICS=MEAN STDDEV.
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Descriptives
คุณภาพการเรี ยนรู ้
N
2.1
1062
2.2
1062
2.3
1062
2.4
1062
2.5
1062
2.6
1062
2.7
1062
2.8
1062
2.9
1062
2.10
1062
2.11
1062
2.12
1062
2.13
1062
2.14
1062
2.15
1062
2.16
1062
2.17
1062
คุณภาพการเรี ยนรู ้
1062
Valid N (listwise)
1062
DESCRIPTIVES VERIABLES=B C E TT
/STATISTICS=MEAN STDDEV.

Mean
4.38
4.47
4.30
4.38
4.36
4.32
4.61
4.43
4.03
4.44
4.38
4.47
4.30
4.38
4.36
4.32
4.61
4.3844

Std.Deviation
.522
.580
.651
.643
.607
.657
.684
.576
.893
.567
.522
.580
.651
.643
.607
.657
.684
.27802
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ตอนที่ 4 ฉบับที1่
Descriptives
N
ประโยชน์หลักสูตร
10
ประโยชน์กิจกรรม ลญ.
10
ประโยชน์ของการวัด ประเมินผล
10
ภาพรวมของประโยชน์
10
Valid N (listwise)
10
DESCRIPTIVES VERIABLES=CC EE HH TT
/STATISTICS=MEAN STDDEV.
Descriptives

Mean
3.90
3.84
4.18
3.96

Std.Deviation
.357
.645
.457
0.391

N
Mean
ความเป็ นไปได้หลักสูตร
10
4.35
ปั ญหากิจกรรม ลญ.
10
4.56
ความเป็ นไปได้การวัดและประเมินผล
10
4.42
ภาพรวมความเป็ นไปได้
10
4.49
Valid N (listwise)
10
DESCRIPTIVES VERIABLES=c1 c2 c3 c4 C
/STATISTICS=MEAN STDDEV.
Descriptives
ประโยชน์ดา้ นหลักสูตร
N
Mean
21
10
4.00
22
10
3.50
23
10
4.00
24
10
4.10
หลักสูตร
10
3.90
Valid N (listwise)
10
DESCRIPTIVES VERIABLES=cc1 cc2 cc3 cc4 CC
/STATISTICS=MEAN STDDEV.

Std.Deviation
.269
.246
.148
0.57

Std.Deviation
.943
.707
.667
.876
.357
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Descriptives
ความเป็ นไปได้
21
22
23
24
หลักสู ตร
Valid N (listwise)

N

Mean

Std.Deviation

10
10
10
10
10
10

4.40
4.30
4.30
4.40
4.35

.516
.483
.483
.516
.269

Mean
3.80
3.90
3.70
3.90
3.90
3.84

Std.Deviation
.789
.994
.823
.738
.738
.645

Mean
4.40
4.40
4.60
4.60
4.80
4.56

Std.Deviation
.516
.516
.516
.516
.422
.246

DESCRIPTIVES VERIABLES=e1 e2 e3 e4 e5 E
/STATISTICS=MEAN STDDEV.
Descriptives
ประโยชน์
N
33
10
34
10
35
10
36
10
37
10
กิจกรรม ลญ.
10
Valid N (listwise)
10
DESCRIPTIVES VERIABLES=ee1 ee2 ee3 ee4 ee5 EE
/STATISTICS=MEAN STDDEV.
Descriptives
ความเป็ นไปได้
N
33
10
34
10
35
10
36
10
37
10
กิจกรรม ลญ.
10
Valid N (listwise)
10
DESCRIPTIVES VERIABLES=h1 h2 h3 h4 h5 H
/STATISTICS=MEAN STDDEV.
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Descriptives
ประโยชน์
N
50
10
51
10
52
10
53
10
54
10
การวัดประเมินผล
10
Valid N (listwise)
10
DESCRIPTIVES VERIABLES=hh1 hh2 hh3 hh4 hh5 HH
/STATISTICS=MEAN STDDEV.

Mean
4.00
4.00
4.50
4.30
4.10
4.18

Std.Deviation
.667
.667
.527
.675
.568
.457

Mean
4.70
4.60
4.30
4.30
4.20
4.42

Std.Deviation
.483
.516
.483
.483
.422
.148

Descriptives
ความเป็ นไปได้
N
50
10
51
10
52
10
53
10
54
10
ปั ญหาการวัดประเมินผล
10
Valid N (listwise)
10
DESCRIPTIVES VERIABLES=h1 h2 h3 h4 h5 H
/STATISTICS=MEAN STDDEV.
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ตอนที่ 4 ฉบับที่ 2
Descriptives
[DataSet1] E:\Drive G\Workshop\วิจยั วิชาเชี่ยวชาญ\ครู ปอง\งานวิจยั และพัฒนา\ฉ.2 ตอนที่4.sav
Descriptive Statistics
N
Mean
Std.Deviation
หลักสูตร
140
4.2179
.64096
กิจกรรมลูกเสื อ
140
4.1393
.58785
การวัดประเมินผล
140
4.1643
.62457
ภาพรวม
140
4.1911
.49148
Valid N (listwise)
140
DESCRIPTIVES VERIABLES=a1 a2 a3 a4 B
/STATISTICS=MEAN STDDEV.
Descriptives
Descriptive Statistics
N
Mean
Std.Deviation
a1
140
4.21
.838
a2
140
4.20
.833
a3
140
4.31
.823
a4
140
4.22
.796
หลักสูตร
140
4.2179
.64096
Valid N (listwise)
140
DESCRIPTIVES VERIABLES=b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 C
/STATISTICS=MEAN STDDEV.
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Descriptives
Descriptive Statistics
N
Mean
b1
140
4.16
b2
140
4.13
b3
140
4.23
b4
140
4.16
b5
140
4.29
b6
140
4.12
b7
140
4.14
b8
140
4.15
b9
140
4.26
b10
140
4.21
b11
140
4.24
b12
140
4.21
b13
140
4.14
b14
140
4.12
กิจกรรมลูกเสื อ
140
4.1393
Valid N (listwise)
140
DESCRIPTIVES VERIABLES=d1 d2 d3 d4 d5 E
/STATISTICS=MEAN STDDEV.
Descriptives
Descriptive Statistics
N
Mean
d1
140
4.24
d2
140
4.26
d3
140
4.39
d4
140
4.27
d5
140
4.09
การวัดประเมินผล
140
4.1643
Valid N (listwise)
140
DESCRIPTIVES VERIABLES=C E H T
/STATISTICS=MEAN STDDEV.

Std.Deviation
.780
.776
.723
.783
.809
.925
.770
.839
.736
.791
.785
.782
.764
.772
.58785

Std.Deviation
.801
.736
.802
.776
.864
.62457
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หลักสูตรลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
โรงเรี ยนปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

324

หลักสู ตรลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนปายวิทยาคาร อาเภอปาย จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ความสาคัญ
ขบวนการลู กเสื อ คือ ขบวนการเยาวชนที่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อฝึ กอบรม ให้การศึกษา
พัฒนาให้เป็ นพลเมืองดี โดยไม่คานึ งถึ งเชื้ อชาติ ศาสนา ทั้งนี้ เป็ นไปตามจุ ดมุ่งหมาย หลักการ
วิธีการที่ ผูใ้ ห้กาเนิ ดลู กเสื อ (B.P.) ให้ไว้ ท่าน B.P.กล่ าวว่า “การลู กเสื อคือโรงเรี ยนฝึ กหน้าที่
พลเมือง”
ขบวนการลู กเสื อเป็ นขบวนการระดับโลก ที่ มีสมาชิ กลู กเสื อทั้งลู กเสื อชาย-หญิงและ
ผูบ้ งั คับ บัญชารวมแล้วไม่ น้อยกว่า 30 ล้า นคน (ตั้ง แต่ เริ่ ม กิ จการถึ ง ปั จจุ บ นั ) จากตัวเลขของ
ส านัก งานลู ก เสื อโลก ปั จจุ บ นั มี ส มาชิ ก ในขบวนการลู ก เสื อที่ ล งทะเบี ย นจ่ า ยค่ า บ ารุ ง ให้ก ับ
สานักงานลูกเสื อโลก มีไม่นอ้ ยกว่า 26.5 ล้านคน มีประเทศที่เป็ นสมาชิกของขบวนการลูกเสื อโลก
160 ประเทศ จึงเป็ นขบวนการระดับโลกที่ยงิ่ ใหญ่มาก
ปั จจุบนั ขบวนการลูกเสื อถือเป็ นขบวนการทางการศึกษาสายหนึ่ง ซึ่ งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพ
ของบุคคลทั้งทางสมอง ร่ างกาย จิตใจและศีลธรรม เพื่อให้เป็ นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ เป็ น
พลเมืองดีของชาติ ช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมสงบสุ ข ประเทศชาติมนั่ คง นอกจากนี้ ยังเป็ นการสร้าง
ระเบียบวินยั และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
ธรรมชาติ/ลักษณะเฉพาะ
ในการจัดการเรี ยนการสอนแต่ละครั้ง จะมี การประชุ มกอง ดาเนิ นการตามกระบวนการ
ลูกเสื อและจัดกิจกรรม โดยให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบตั ิกิจกรรมตามฐานโดยเน้นระบบหมู่
สรุ ปผลการปฏิ บตั ิกิจกรรม ปิ ดประชุ มกอง การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนกิ จกรรมลู กเสื อใช้
เทคนิ ค การสอนหลายอย่างผสมผสานกันโดยเฉพาะการสอนแบบเทคนิ ควิธีน้ ี ใช้มาก การสอน
แบบเทคนิควิธี หมายถึงการสอนที่จดั สภาพให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันคิดค้นหาปั ญหาที่มาจากการอยูร่ ่ วมกัน
ในสังคมโดยวิธีการแบ่งกลุ่มด้วยความสมัครใจ กลุ่มละประมาณ 7 - 9 คน เพื่อทากิ จกรรมอย่าง
หนึ่ งอย่า งใดร่ วมกันทุ ก ขั้นตอน มี จุดประสงค์ใ นการทางานอย่า งเดี ย วกัน โดยที่ ทุก คนในกลุ่ ม
ช่ วยกันคิดช่ วยกันทา ช่ วยกันแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาซึ่ งกันและกัน
อัน จะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการพัฒ นาคุ ณ ภาพของงานแต่ ล ะกลุ่ ม จะมี ก ารเลื อ กประธาน
เลขานุ ก ารกลุ่ ม ตามแบบประชาธิ ป ไตย เพื่ อเป็ นผูน้ าและประสานงานในการท ากิ จ กรรมกลุ่ ม
เทคนิ คที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้แก่เทคนิ คทางสถิติเทคนิ คระดมสมอง แผนภูมิ
ก้างปลาการประเมินผลตัดสิ นใจการทางานเป็ นทีม

325

มาตรฐานการเรียนรู้ ทคี่ าดหวังกิจกรรมลูกเสื อ (พระราชบัญญัติลูกเสื อ พ.ศ.2507 ลักษณะ 1 บท
ทัว่ ไป มาตรา 7)
1. มีนิสัยในการสังเกตจดจาเพื่อฟังและพึ่งตนเอง
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินยั และเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
3. รู ้จกั บาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
4. รู ้จกั ทาการฝี มือ และฝึ กฝนให้ทากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
5. รู ้จกั รักษาและส่ งเสริ มจารี ตประเพณี วัฒนธรรมและความมัน่ คงของประเทศชาติ ทั้งนี้
โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิ การเมืองใด ๆ
มาตรฐานกิจกรรม
1. มีนิสัยในการสังเกต จดจา เพื่อฟังและพึ่งตนเองได้
2. มีความซื่อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินยั และเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
3. รู ้จกั บาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
4. รู ้จกั ทาการฝี มือ และฝึ กฝนให้ทากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
5. รู ้จกั รักษาและส่ งเสริ มจารี ตประเพณี วัฒนธรรมและความมัน่ คงของประเทศชาติ
ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิ การเมืองใด ๆ
หลักการ
ขบวนการลูกเสื อ คือ ขบวนการพัฒนาเยาวชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อฝึ กฝนอบรมให้การศึกษา
พัฒนาเยาวชนให้เป็ นพลเมืองดี โดยไม่คานึงถึงเชื้ อชาติ ศาสนา ทั้งนี้ เป็ นไปตามความมุ่งประสงค์
หลักการและวิธีการซึ่ งผูใ้ ห้กาเนิดลูกเสื อได้ให้ไว้
ปัจจุบนั ขบวนการลูกเสื อถือเป็ นขบวนการทางการศึกษาสายหนึ่ง ซึ่ งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพ
ของบุคคลทั้งทางสมอง ร่ างกาย จิตใจ และศีลธรรม เพื่อให้เป็ นบุคคลที่มีความสมดุลระหว่างบุคคล
และส่ วนรวม
วิสัยทัศน์ ของสถานศึกษา
โรงเรี ยนห้วยแก้ววิทยา มีการจัดการศึกษาอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเน้นให้
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา มีการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ นาภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาไทย
มาจัดทาหลักสู ตรท้องถิ่น มีแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มุ่งให้ผเู ้ รี ยนมี
ความรู ้ ความสามารถ มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน รู ้จกั คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และแสดง
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ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ควบคู่กบั การมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีระเบียบ
วินยั รวมทั้งมีทกั ษะพื้นฐานในการทางาน และการดารงชี วติ ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
พันธกิจของสถานศึกษา
การดาเนิ นการกิจกรรมลูกเสื อของโรงเรี ยนปายวิทยาคาร มีพนั ธกิจดังต่อไปนี้
1. จัดกิจกรรมลูกเสื อให้กบั นักเรี ยนตั้งแต่ระดับ ช่วงชั้นที่ 3 ดังต่อไปนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ (ลูกเสื อโลก ลูกเสื อชั้นพิเศษ
และลูกเสื อหลวง) และวิชาพิเศษ 76 วิชา เรี ยนนอกเวลาหรื อเรี ยนในเวลาในภาคเรี ยนที่ 2 หรื อใช้
วิธีบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
(วิชาการ,กรม. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544. กระทรวงศึกษาธิการ: 65 – 72)
หมายเหตุ : ตามพระราชบัญญัติลูกเสื อ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 มาตรา 35 ระบุวา่ ลูกเสื อที่
เป็ นหญิง อาจใช้ชื่อเรี ยกว่า เนตรนารี หรื อชื่ออื่น ซึ่ งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หาร
ลูกเสื อแห่งชาติ และบรรดาคาว่าลูกเสื อในพระราชบัญญัติน้ ีให้ความหมายถึงลูกเสื อที่เป็ นหญิง
ด้วย)
2. ส่ งเสริ มและพัฒนาให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานการเรี ยนรู ้ตาม
ศักยภาพ โดยเฉพาะด้านประชาธิ ปไตย และการเป็ นผูน้ าผูต้ ามที่ดี กล่าวคือ ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน เคารพสิ ทธิ
ผูอ้ ื่น ไม่ฝืนมติของคนส่ วนใหญ่ และใฝ่ เหตุผล
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิทางด้านลูกเสื อ และมีมาตรฐานวิชาชีพ
4. ส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างบ้าน โรงเรี ยน และชุมชน
5. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน กิจกรรมเสริ ม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
เป้ าหมาย
1. นักเรี ยนโรงเรี ยนปายวิทยาคาร สามารถสอบผ่านกิจกรรมลูกเสื อประเภทต่าง ๆ
ที่ทางโรงเรี ยนกาหนดให้ทุกคน
2. นักเรี ยนโรงเรี ยนปายวิทยาคารเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสมารถ มีทกั ษะ มีคุณธรรม
จริ ยธรรม มีความประพฤติเรี ยบร้อยเหมาะสม มีความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน มีระเบียบวินยั รักษาสุ ขภาพ และ
ความสะอาด เคารพสิ ทธิ ผอู ้ ื่น ไม่ฝืนมติของคนส่ วนใหญ่ ใฝ่ เหตุผล และ กล้าแสดงออก
3. นักเรี ยนโรงเรี ยนปายวิทยาคารตระหนักในคุณค่าของสิ่ งแวดล้อม อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย รู ้จกั เสี ยสละเพื่อประโยชน์สุขส่ วนรวม มีความรับผิดชอบ และสามารถอยูร่ ่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
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คุณภาพของลูกเสื อ (สมศ., เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสื อภายในสถานศึกษา,2551)
1. ความมีระเบียบวินยั ความสนใจ ความสนุก ความภูมิใจ ความตระหนัก ในคุณค่า และ
ความสุ ขในการเป็ นลูกเสื อ เรี ยนรู ้/มีทกั ษะด้านสัญลักษณ์ลูกเสื อ
2. การปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณและกฎ ของลูกเสื อ
3. การช่วยเหลือผูอ้ ื่น ชุมชน ชาติบา้ นเมือง และสังคมโลก

หลักสู ตรเครื่ องหมายลูกเสื อโลก

ลักษณะเครื่ องหมาย
ลักษณะเครื่ องหมาย เป็ นรู ปวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.3 ซม. ตามแบบมีตรา
เครื่ องหมายหัวลูกศรสี ขาวบนพื้นสี ม่วง ล้อมรอบด้วยเชื อกสี ขาวเป็ นรู ปวงกลม ผูกเป็ นเงื่อนพิรอด
อยูเ่ บื้องล่าง
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวังภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
1. รู ้ประวัติการลูกเสื อไทย และวิธีดาเนินการของขบวนการลูกเสื อโลกโดยย่อ
2. ปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
3. เข้าใจเรื่ องระเบียบแถวและปฏิบตั ิได้
4. กางและรื้ อเต็นท์ที่พกั แรมเวลากลางคืน
5. สาธิตการบรรจุเครื่ องหลัง
6. ก่อและจุดไฟกลางแจ้ง
7. อ่านและใช้แผนที่ เข็มทิศ
8. สามารถผูกและรู ้จกั ประโยชน์เงื่อน 10 เงื่อน
9. รู ้วธิ ี ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
10. รู ้เรื่ องที่พึงระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย
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คาอธิบายรายกิจกรรม
หลักสู ตรเครื่ องหมายลูกเสื อโลก
ภาคเรี ยนที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลาเรี ยน 20 ชัว่ โมง

ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบตั ิกิจกรรมตามฐานโดยเน้นระบบหมู่ สรุ ปผลการปฏิบตั ิ
กิจกรรม เปิ ด-ปิ ดประชุ มกอง การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนกิจกรรมลูกเสื อใช้เทคนิ คการสอน
หลายอย่างผสมผสานกัน
ขบวนการลู กเสื อไทย ลู กเสื อโลก ยอมรับและปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณและกฎ เข้าใจเรื่ อง
ระเบี ยบแถวและปฏิ บตั ิ ตามระเบี ย บ กางและรื้ อเต็นท์เวลากลางคื น สาธิ ตการบรรจุ เครื่ องหลัง
สาหรับการเดินทาง ก่อและจุดไฟกลางแจ้งสาหรับปรุ งอาหาร 2 คน อ่านและใช้แผนที่ เข็มทิศจาก
สิ่ ง แวดล้อ ม ผูก และรู ้ จ ัก ประโยชน์ เงื่ อ นพื้ นฐาน 10 เงื่ อ น ปฏิ บ ัติเ กี่ ย วกับ การปฐมพยาบาล
ระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยทัว่ ไป
เพื่อให้รู้จกั ขบวนการลู กเสื อไทย ลู กเสื อโลก ปฏิ บตั ิตามคาปฏิ ญาณและกฎของลู กเสื อ
เข้าใจระเบียบแถวและปฏิ บตั ิ มีความรู ้ การกางและรื้ อเต็นท์ สามารถบรรจุเครื่ องหลัง ก่อและ
จุดไฟ กลางแจ้ง อ่านและใช้แผนที่ เข็มทิ ศ สามารถผูกและรู ้ จกั ประโยชน์ของเงื่ อน รู ้ วิธีปฏิ บตั ิ
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล รู ้เรื่ องพึงระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย

329

กาหนดการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ หลักสู ตรเครื่ องหมายลูกเสื อโลก ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
หน่วยการเรี ยนรู ้
สาระการเรี ยนรู ้
เวลา (ชัว่ โมง)
ลูกเสื อไทย
ลูกเสื อโลก

คาปฏิญาณและกฎ

- กิจการของคณะลูกเสื อแห่งชาติ
- กิจการของคณะลูกเสื อโลกและความสัมพันธ์ ระหว่าง
ลูกเสื อนานาชาติ
- บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็ นลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่

3

- ยอมรับและปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ

1

- เข้าใจเรื่ องระเบียบแถวและปฏิบตั ิตามหนังสื อคู่มือการฝึ ก
ระเบียบแถวลูกเสื อของสานักงานคณะกรรมการบริ หาร
ลูกเสื อแห่งชาติ
กางและรื้ อเต็นท์ - กางและรื้ อเต็นท์ที่พกั แรมในเวลากลางคืนกับลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่อีกคนหนึ่ง
การบรรจุเครื่ องหลัง - สาธิ ตการบรรจุเครื่ องหลังอย่างถูกต้อง สาหรับการเดิน
ทางไกลไปพักแรมค้างคืน
ก่อและจุดไฟ
- ก่อและจุดไฟกลางแจ้ง แล้วปรุ งอาหารอย่างเพียงพอสาหรับ
กลางแจ้ง
2 คน
แผนที่และเข็มทิศ - สามารถอ่านและใช้แผนที่ เข็มทิศ และรู ้จกั บริ เวณที่ตนอยู่
โดยพิจารณาจากเข็มทิศและสิ่ งแวดล้อมที่มองเห็นด้วยตา
เปล่า
เงื่อน
- สามารถผูกและรู ้จกั ประโยชน์เงื่อน 10 เงื่อน ต่อไปนี้ คือ
เงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนผูกกระหวัดไม้ เงื่อนบ่วง
สายธนู เงื่อนตะกรุ ดเบ็ด เงื่อนประมง เงื่อนผูกซุง เงื่อน
ผูกรั้ง เงื่อนปมตาไก่ และการผูกแน่น (ผูกทแยง ผูกกากบาท
ผูกประกบ)
การปฐมพยาบาล
- รู ้วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลในเรื่ อง ต่อไปนี้ คือ
บาดแผลธรรมดา ถูกไฟไหม้ น้ าร้อนลวก เป็ นลม งูกดั
แมงมุมกัด แมลงกัดต่อย ผิวหนังถลอก และเท้าแพลง
ความปลอดภัย
- รู ้เรื่ องที่พึงระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยทัว่ ไป เกี่ยวกับ
กิจกรรมของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ระเบียบแถว

3

2
1
2
2

2

1

1
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หลักสู ตรเครื่ องหมายสายยงยศ
ผูท้ ี่เข้าเกณฑ์ได้รับเครื่ องหมายสายยงยศ จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้ :
1. สอบได้เครื่ องหมายลูกเสื อโลกมาแล้ว
2. สอบได้วชิ านักผจญภัย และวิชาต่อไปนี้อีก 2 วิชา คือ นักดาราศาสตร์, นักอุตุนิยม
วิทยา, การจัดค่ายพักแรม, ผูพ้ ิทกั ษ์ป่า, นักเดินทางไกล, หัวหน้าคนครัว, นักบุกเบิก, นักสะกดรอย,
นักธรรมชาติวทิ ยา
3. ต้องถักสายหนัง เครื่ องหมายสายยงยศของตนเอง
(สานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ.ข้อบังคับคณะลูกเสื อแห่ งชาติวา่ ด้วยการปกครอง
หลักสู ตรและวิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2528 :21 - 28)
เครื่ องหมายวิชาพิเศษลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
1. นักผจญภัย ใช้เวลาเรี ยน 1 ชัว่ โมง / สัปดาห์

หลักสู ตร
1. เดินทางไกลไปอยูค่ ่ายพักแรมเป็ นเวลา1 คืน การไปอยูค่ ่ายพักแรมต้องเดินไปยัง
ท้องถิ่นที่ลูกเสื อไม่คุน้ เคยจานวนลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่จะไปอยูค่ ่ายพักแรมควรแบ่งเป็ นชุด ชุดละ
4 คน
การเดินทางไกลต้องมีระยะทางอย่างน้อย 8 กิโลเมตร และในระหว่างการเดินทาง ให้
สมมติวา่ มีเหตุฉุกเฉิ นเกิดขึ้นอย่างน้อย 4 อย่าง เช่นช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย หรื อมีผตู ้ ิดอยูใ่ นที่สูง
การใช้เข็มทิศ การปฏิบตั ิงานเวลากลางคืน การแปลรหัส และเหตุฉุกเฉิ นทางน้ า เป็ นต้น เหตุ
ฉุ กเฉิ นเช่นว่านี้ ให้เว้นระยะห่างกันพอสมควร และลูกเสื อจาเป็ นต้องมีความรู ้ในเรื่ องแผนที่และ
เข็มทิศจึงจะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้
การฝึ กอบรมวิชานี้ ต้องมีลกั ษณะเป็ นการทดสอบอย่างจริ งจังในเรื่ องการตัดสิ นใจ ความคิด
ริ เริ่ ม และการพึ่งตนเอง
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2. สามารถปฏิบตั ิได้ 3 ข้อ ในเรื่ องต่อไปนี้
2.1 ขึ้นต้นไม้จากพื้นได้สูงไม่นอ้ ยกว่า 5 เมตร
2.2 ขว้างหรื อโยนเชือกช่วยชีวติ ยาว 18 เมตร ให้ตกอยูใ่ นระหว่างหลัก 2
หลัก ซึ่ งปั กห่างกัน 1.20 เมตร โดยผูข้ ว้างยืนอยูห่ ่างหลักทั้งสอง 15 เมตร ให้เชื อกตกอยูใ่ น
ระหว่างหลัก กาหนด 2 ครั้งใน 3 ครั้ง
2.3 ไต่เชือกจากพื้นได้สูง 4.50 เมตร
2.4 โรยตัวตามเชือกสู ง 6.00 เมตร
2.5 ว่ายน้ าโดยสวมเครื่ องแต่งกายเป็ นระยะทาง 18.00 เมตร
2.6 กระโดดข้ามเครื่ องกีดขวางสู ง 2 ใน 3 ของส่ วนสู งตัวเอง
2. ผู้จัดการค่ ายพักแรม ใช้เวลาเรี ยน 1 ชัว่ โมง / สัปดาห์

หลักสู ตร
1. ได้เคยไปอยูค่ ่ายพักแรมมาแล้วในโอกาสต่าง ๆ กัน 5 ครั้ง สถานที่พกั แรมแตกต่างกัน
อย่างน้อย 2 แห่ง
2. สาธิ ตเรื่ องต่อไปนี้ 3 อย่าง
2.1 การใช้ถ่านสาหรับหุ งต้มอาหาร
2.2 การก่อกองไฟสาหรับการชุมนุมรอบกองไฟ
2.3 การกางเต็นท์สาหรับหมู่ลูกเสื อ
2.4 การตากเสื้ อผ้าและเครื่ องนอนที่เปี ยกชื้นให้แห้งระหว่างที่อยูค่ ่ายพักแรม
2.5 การป้ องกันไฟไหม้ระหว่างอยูค่ ่ายพักแรม
3. อธิ บาย และสาธิ ตวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในค่ายพักแรมในเรื่ องต่อไปนี้ 4 อย่าง ได้แก่
3.1 การระวังรักษาอาหาร
3.2 การระวังรักษาน้ าดื่ม
3.3 การระวังรักษาที่หุงต้มอาหาร
3.4 การกาจัดขยะ
3.5 การสร้างและระวังรักษาส้วมชัว่ คราว
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4. มีความรู ้อย่างดีเกี่ยวกับการอยูค่ ่ายพักแรมลูกเสื อ
5. สาธิตความสามารถในการใช้เครื่ องมือต่อไปนี้ 3 อย่าง ได้แก่
5.1 การใช้ขวานโค่นต้นไม้
5.2 เลื่อย
5.3 เครื่ องมือลิดกิ่งไม้
5.4 เครื่ องมือที่ใช้เครื่ องยนต์ เช่น เครื่ องยนต์ตดั หญ้า เลื่อย สว่านไฟฟ้า ฯลฯ
6. สาธิ ตการบรรจุยาและเครื่ องใช้ต่าง ๆ สาหรับการปฐมพยาบาลลูกเสื อ 1 หมู่ ใน
ระหว่างอยูค่ ่ายพักแรมเป็ นเวลา 7 วัน
7. อภิปรายกับกรรมการสอบถึงสิ่ งที่ตนอยากจะเห็นในการพัฒนาและปรับปรุ งค่ายลูกเสื อ
ที่ตนคุน้ เคย
3. หัวหน้ าคนครัว ใช้เวลาเรี ยน 1 ชัว่ โมง / สัปดาห์

หลักสู ตร
1. ประกอบอาหารสาหรับลูกเสื อ 1 หมู่ โดยมีการหุงข้าว นึ่งข้าว หรื อหลามข้าว
และทากับข้าว 4 อย่าง
2. รู ้จกั ซื้ ออาหาร จัดรายการอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย และมีปริ มาณเพียงพอ
สาหรับลูกเสื อ 2 หมู่ หมู่ละ 5 คน ที่ไปอยูค่ ่ายพักแรมเป็ นเวลา 1 สัปดาห์
กรรมการสอบเป็ น ผูก้ าหนดจานวนเงินที่จะซื้ ออาหารให้
3. สามารถประกอบอาหารร้อน 2 อย่างและเครื่ องดื่มร้อน 1 อย่าง โดยไม่ใช้ภาชนะอื่น
นอกจากหม้อหุงต้มสนาม
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวังภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
1. เพื่อพัฒนาลักษณะการเป็ นผูน้ า การตัดสิ นใจ
2. เพื่อทดสอบการทรงตัว กาลังใจ และสมรรถภาพทางกาย
3. เลือกและใช้อุปกรณ์จาเป็ นสาหรับการอยูค่ ่ายพักแรมได้
4. เลือกสถานที่การตั้งค่ายพักแรมได้
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5.
6.
7.
8.

จัดรายการอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย และประกอบอาหารได้อย่างเพียงพอ
บอกหลักความปลอดภัยในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ได้
บอกและสาธิตการปฐมพยาบาลได้
พัฒนาคุณภาพและจริ ยธรรมของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
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คาอธิบายรายกิจกรรม
หลักสู ตรเครื่ องหมายสายยงยศ
ภาคเรี ยนที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลาเรี ยน 20 ชัว่ โมง

ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบตั ิกิจกรรมตามฐานโดยเน้นระบบหมู่ สรุ ปผลการปฏิบตั ิ
กิจกรรม เปิ ด-ปิ ดประชุมกอง การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนกิจกรรมลูกเสื อใช้เทคนิคการสอน
หลายอย่างผสมผสานกัน
ความหมายการผจญภัย คุณลักษณะนักผจญภัย ประเภทของกิจกรรมผจญภัย และหลัก
ความปลอดภัยในการผจญภัย การเดินทางไกลด้วยเท้า การจัดการค่ายพักแรม การวางผังค่ายพัก
แรม การระวังรักษาอาหารและการสุ ขาภิบาล การชุมนุมรอบกองไฟ และการอยูค่ ่ายพักแรม การ
ใช้เครื่ องมือต่าง ๆ การบรรจุยาและเครื่ องใช้ต่าง ๆ สาหรับการปฐมพยาบาลลูกเสื อ การประกอบ
อาหารโดยใช้หม้อหุงต้มสนาม
เพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมผจญภัยได้อย่างปลอดภัย เดินทางไกลด้วยเท้า
โดยการอ่านแผนที่จนถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย ทดสอบความสามารถทางด้านทักษะลูกเสื อรู ้จกั
เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการไปเข้าค่ายพักแรม เลือกสถานที่ในการตั้งค่ายพักแรมได้อย่าง
เหมาะสม สามารถใช้เครื่ องมือต่าง ๆ ในการอยูค่ ่ายพักแรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รู ้วธิ ี ปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับยาและการปฐมพยาบาล และสามารถเลือกซื้ ออาหาร จัดรายการอาหาร และประกอบ
อาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอสาหรับลูกเสื อ
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กาหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ หลักสู ตรเครื่ องหมายสายยงยศ ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
หน่ วยการเรียนรู้
สาระการเรี ยนรู้
เวลา(ชั่วโมง)
เพชรพระอุมา (นักผจญภัย) 6 ชั่วโมง
1. ความหมายของการผจญภัย
1
การผจญภัย
2. กิจกรรมผจญภัย
3. คุณลักษณะของนักผจญภัย
4. หลักความปลอดภัยในการผจญภัย
1
การทดสอบสมรรถภาพ 1. การขึ้นต้นไม้
ทางกายด้ านทักษะวิชา 2. การไต่เชื อกจากพื้นขึ้นสู ง
3. โรยตัวตามเส้นเชือก
ลูกเสื อ
4. การโยนเชือกอย่างแม่นยํา
5. การว่ายนํ้า
6. การกระโดดข้ามสิ่ งกีดขวาง
7. การใช้เงื่อน
1. การฝึ กความคุน้ เคยกับนํ้า
1
กิจกรรมทางนา้
2. การฝึ กโผ และการฝึ กลอยตัว
1. ปี นต้นไม้สูง 5 เมตร
1
กิจกรรมทางบก
2. กระโดดสู งข้ามเครื่ องกีดขวาง 2 ใน 3 ของ
ความสู งของตนเอง
3. โยนเชื อกช่วยชีวติ ให้ตกในระหว่างหลักที่
กําหนดให้ 2 ใน 3 ครั้ง
1. ไต่เชือกจากพื้นได้สูง 4.50 เมตร
1
กิจกรรมทางอากาศ
2. โรยตัวตามเชือก สู ง 6 เมตร
1
การเดินทางไกลด้ วยเท้า 1. การเตรี ยมอุปกรณ์การเดินทางไกล
2. การบรรจุเครื่ องหลัง
3. หลักความปลอดภัยการเดินทางไกล
4. ประโยชน์ของการเดินทางไกล
5. ข้อควรปฏิบตั ิในขณะเดินทางไกล
6. ข้อปฏิบตั ิในการพักเหนื่อยระหว่างเดินทางไกล
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ผู้จัดการค่ ายพักแรม

อาหาร/สุ ขาภิบาล

การอยู่ค่ายพักแรม

การชุ มนุมรอบกองไฟ

การใช้ เครื่ องมือ

การปฐมพยาบาล

การประกอบอาหาร 1
การประกอบอาหาร 2

วิถีไพร (ผู้จัดการค่ ายพักแรม) 6 ชั่วโมง
1. อุปกรณ์ในการอยูค่ ่ายพักแรม
2. การบรรจุเครื่ องหลัง
3. หลักการเลือกสถานที่จดั ตั้งค่ายพักแรม
4. การวางผังการจัดค่ายพักแรม
1. การระวังรักษาอาหาร
2. การระวังรักษานํ้าดื่ม
3. การระวังรักษาที่หุงต้มอาหาร
4. การกําจัดขยะ
5. การสร้างส้วมชัว่ คราว
1. ลักษณะการพักแรม
2. กิจที่ตอ้ งกระทําในขณะอยูค่ ่ายพักแรม
3. ประโยชน์ของการอยูค่ ่ายพักแรม
1. ความมุ่งหมายของการชุมนุมรอบกองไฟ
2. การเตรี ยมการก่อนการชุมนุมรอบกองไฟ
3. ขั้นตอนการเปิ ดการชุมนุมรอบกองไฟ
4. ประโยชน์ของการชุมนุมรอบกองไฟ
1. การใช้มีด
2. การใช้ขวานโค่นต้นไม้
3. การใช้เลื่อย
4. เครื่ องมือลิดกิ่งไม้
5. เครื่ องมือที่ใช้เครื่ องยนต์
1. ยา
2. การใช้ยา
3. การบรรจุยาละเครื่ องใช้ต่างๆ
พ่อครัวหัวป่ าก์ (หัวหน้ าคนครัว) 6 ชั่วโมง
1. การหุ งข้าวด้วยมะพร้าวอ่อน
2. การต้มไข่ดว้ ยเปลือกส้มโอ
1. การหลามข้าว
2. การปิ้ ง

1

1

1

1

1

1

1
1
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การประกอบอาหาร 3
การประกอบอาหาร 4

การเลือกซื้ออาหาร

การหุงต้ มด้ วย
หม้ อสนาม

3. การย่าง
1. การนึ่งข้าวโดยไม่ใช้ภาชนะ
2. การอบ
1. การหุงข้าว
2. การแกง
3. การทอด
4. การเผา
5. การผัด
1. ประโยชน์ที่ได้รับจากสารอาหาร
2. การประหยัดทรัพย์
3. ความปลอดภัย
1. การประกอบอาหารร้อน
2. การชงเครื่ องดื่มร้อน

1
1

1

1

หมายเหตุ : บางหน่วยการเรี ยนรู ้อาจจะนาไปสอนภาคปฏิบตั ิในการอยูค่ ่ายพักแรมเช่น ผูจ้ ดั การ
ค่ายพักแรม อาหารและการสุ ขาภิบาล การใช้เครื่ องมือ การใช้หม้อหุ งต้มสนาม การประกอบ
อาหาร การเลือกซื้ ออาหาร การชุมนุมรอบกองไฟ และการปฐมพยาบาล เป็ นต้น
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ภาคผนวก ญ
โครงสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
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โครงสร้ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เมื่อจบบทเรี ยนนี้แล้ว นักเรี ยน
สามารถ
1. อธิบายแนวการวัดและ
ประเมินผล เพื่อให้สอบผ่านและ
ได้ผลการเรี ยนเป็ น ผ ได้
2. อธิบายแนวทางการจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
หลักสู ตรเครื่ องหมายสายยงยศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ได้
3. จัดระบบการเรี ยน
เพื่อให้ได้เครื่ องหมายลูกเสื อโลก
4. มีความตระหนักในเรื่ อง
วินยั และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย

ครั้งที่ 1 เรื่ อง การปฐมนิเทศ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดประชุ มกอง (ชักธงชาติข้ ึน สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)
ประมาณ 5 นาที
2. ลูกเสื อร้องเพลง “วันนี้ยนิ ดี” หรื อ เล่นเกม “เดินหมี” 5 นาที
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้ 40 นาที
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 3 นาที
1) ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้
ให้ลูกเสื อทราบ
2) ผูก้ าํ กับลูกเสื อบอกวิธีการศึกษาหาความรู ้ตามคู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ หลักสู ตรเครื่ องหมายสายยงยศ โดยใช้รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชั้ น มัธ ยมศึก ษาปี ที ่ 1 ตามแนวทางการปฏิ บ ตั ิก ิ จ กรรมเกี ่ ย วกับ เรื ่ อ ง
เครื่ องหมายลูกเสื อโลก ตามคู่มือหน้า 20 – 21
3.2 ขั้นการปรับทัศนคติ (Opinion : O) 3 นาที

แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อ
1.คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่
หลักสู ตรเครื่ อง
หมายสายยงยศ โดย
ใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนพื้นที่
สู ง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 เล่มที่ 1 เพชรพระ
อุมา (นักผจญภัย)

การวัดและประเมินผล
- บันทึกการตรวจสมุด
ของลูกเสื อ
- แบบสังเกตการเข้าร่ วม
กิจกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
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คุณธรรมจริ ยธรรมในการเรี ยน
กิจกรรมลูกเสื อ
5. การบําเพ็ญตนให้เป็ น
ประโยชน์ตามลักษณะของลูกเสื อ
เนื่องในวันสําคัญต่างๆ เป็ นกิจกรรม
หนึ่งที่ลูกเสื อควรจะปฏิบตั ิ

1) ผูก้ าํ กับลู กเสื อและลู กเสื อร่ วมกันอภิ ปราย เรื่ อง การแต่ ง
เครื่ องแบบลู กเสื อ เนตรนารี ให้ถู กต้องตามข้อบังคับของสํานัก งานลู กเสื อ
แห่งชาติ
2) ผูก้ าํ กับลูกเสื ออธิ บายถึงการยอมรับในความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ ของชนเผ่าหรื อชาติ พนั ธุ์ ต่างๆ การอยู่ร่วมกัน การทํา
กิจกรรมร่ วมกัน ความรับผิดชอบ ความสามัคคี การเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี
3.3 ขั้นกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 28 นาที
1) การวางแผน (Planing : P) 2 นาที
ผูก้ าํ กับลูกเสื อเรี ยกลูกเสื อเข้าแถวตอนลึกตามหมู่ของตนเอง
สํารวจรายชื่ อลู ก เสื อ แต่ ละหมู่ แล้วให้ลู กเสื อแบ่ งหน้าที่ ภายในหมู่ สํารวจ
รายชื่อสมาชิ กทั้งหมดในหมู่ของตนและจดจําไว้ ตลอดทั้งนัดหมายหมู่บริ การ
ตั้งแต่ชวั่ โมงถัดไปว่าต้องทําอะไรบ้าง เช่น ติดตั้งเสาธง พร้อมธงชาติและการ
เก็บรักษาเพื่อนํามาใช้อีกในคาบต่อไป
2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 24 นาที
ลู ก เสื อ แต่ล ะหมู ่ เมื่ อ ทราบถึ ง วิธี ก ารเรี ย นรู ้ และเนื้ อ หา
สาระที่จะต้องเรี ย นรู ้ แล้ว ลูกเสื อทุกหมู่เตรี ยมตัวให้พร้อมที่จะลงมือปฏิบตั ิ
กิจกรรมโดยมีนายหมู่เป็ นผูน้ าํ และสมาชิ กทุกคนในหมู่ให้ความร่ วมมือและ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการเรี ยนรู ้อย่างเต็มที่เพื่อความก้าวหน้าพัฒนาของ
หมู่ตนเอง

2. เอกสารประกอบ
คําบรรยาย เครื่ อง
หมายลูกเสื อโลก /
หลักสู ตรลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ และ
เครื่ อง
3. แบบลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่
4. เพลง “วันนี้
ยินดี” หรื อ เกม
“เดินหมี”
5. ใบงานที่ 1
จํานวนสมาชิกใน
หมู่
6. ใบงานที่ 2
เครื่ องแบบลูกเสื อ
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ผูก้ าํ กับลู กเสื อเรี ยกนายหมู่มารับใบงานที่ 1 ไปแจกให้สมาชิ ก
ทุกคนในหมู่กรอกข้อมูลสมาชิกทั้งหมดในหมู่ของตน
ผูก้ าํ กับลู กเสื อนําสนทนาถึ งความหมายและประโยชน์ ของ
“เครื่ องแบบลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ” แนะนํา การแต่ ง เครื่ องแบบ การติ ด
เครื่ องหมายต่ า งๆ ประกอบเครื่ องแบบลู ก เสื อ และแจกใบงานที่ 2 ให้ก ับ
ลู กเสื อทุ กคนได้สํารวจตัวเองในเรื่ องเครื่ องแบบ และเครื่ องหมายประกอบ
เครื่ องแบบของตนเองว่ามีหรื อไม่มี ต้องการความช่วยเหลือเรื่ องใดหรื อควร
จะปรับปรุ งเรื่ องอะไรบ้าง
นายหมู่รวบรวมใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2 และสรุ ปผลการ
สํารวจของสมาชิกเสนอผูก้ าํ กับลูกเสื อ
3) การควบคุม (Controling : C) 1 นาที
ผูก้ าํ กับลู กเสื อและลู กเสื อร่ วมกันอภิ ปรายซักถามเพื่อให้เกิ ด
ความเข้าใจที่ ถู กต้องตรงกันเกี่ ย วกับ กิ จ กรรมลู ก เสื อ สามัญ รุ่ น ใหญ่ ต าม
หลักสู ตร เครื่ องหมายวิชาพิเศษ การวัดและประเมินผล ให้ลูกเสื อรู ้และเข้าใจ
และสามารถเข้าร่ วมกิจกรรมตามคู่มือฯได้
4) การปรับปรุ ง (Action : A) 1 นาที
ผู ้ก ํา กั บ ลู ก เสื อเน้ น ยํ้า ลู ก เสื อสามัญ รุ่ นใหญ่ ทุ ก คนต้ อ ง
ตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ของระบบหมู่ การปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บวิ นัย อย่า ง
เคร่ ง ครั ด เพื่ อความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยของคนหมู่ มากที่ ม าทํา กิ จกรรม

สามัญรุ่ นใหญ่
7. ไม้ง่าม และธง
ประจําหมู่
8. เสาธงชาติ ธง
ชาติ
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ร่ วมกัน
3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้ วย (Adoption : A) 3 นาที
ผูก้ าํ กับลูกเสื อสั่งการให้ลูกเสื อบําเพ็ญประโยชน์บริ เวณโดยรอบ
สนามโรงเรี ยน โดยทํา สัญญาณมือ และสัญญาณนกหวีดเรี ยกลูกเสื อรวม และ
ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึ ก ให้นายหมู่แต่ละหมู่ นําแถวเดินหน้ากระดานทํา
ความสะอาดโดยรอบสนามโรงเรี ยน ทั้งนี้ ให้ปฏิ บตั ิ ตามคําสั่งของนายหมู่ ซึ่ ง
เป็ นการยอมรับการเป็ นผูน้ าํ ของนายหมู่
3.5 ขั้นอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที
ผูก้ าํ กับลู กเสื อสุ่ มจับสลากให้ลู กเสื อส่ งตัวแทนหมู่ออกมาสรุ ป
หมู่ละ 1 เนื้ อหา ดังต่อไปนี้ หลักสู ตรลูกเสื อโลก การแต่งเครื่ องแบบ การบําเพ็ญ
ประโยชน์ แนวทางการปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรม และการวัดประเมิ นผล โดยสังเขป
ลูกเสื อที่เหลือบันทึกลงสมุดประจําตัว
4. ผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ ให้สัญ ญาณนกหวีด ลู ก เสื อ เข้า แถวรวมกัน แบบ
ครึ่ งวงกลมเหมือนพิธีเปิ ดประชุมกองหน้าเสาธง ติชมการร่ วมกิจกรรมของ
ลูกเสื อ และให้กาํ ลังใจ
5. ผูก้ าํ กับลูกเสื อเล่านิทานชนเผ่าปกาเกอะญอ เรื่ อง “ความสัตย์ซื่อ” 5
นาที
6. พิธีปิดประชุ มกอง (รวมกอง นัดหมาย ชักธงชาติลง เลิก) 5 นาที
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โครงสร้ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ครั้งที่ 2 เรื่ อง การผจญภัย
กิจกรรมการเรียนการสอน

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เมื่อจบบทเรี ยนนี้แล้ว นักเรี ยน
1. พิธีเปิ ดประชุ มกอง (ชักธงชาติ ข้ ึ น สวดมนต์ สงบนิ่ ง ผูก้ าํ กับตรวจ
สามารถ
เครื่ องแบบและอุปกรณ์ประดับเครื่ องแบบของลูกเสื อ แยก) ประมาณ 5 นาที
ลญ.1.1 ม.1/1 อธิบายความหมาย
2. ลูกเสื อร้องเพลง “พบกันจนได้” หรื อ เล่นเกม “ข้ามลําธาร” 5 นาที
ของการผจญภัยได้
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้ 40 นาที
ลญ.1.1 ม.1/2 บอกประเภทของ
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 3 นาที
กิจกรรมผจญภัยและยกตัวอย่างได้
1) ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้
ลญ.1.1 ม.1/3 บอกคุณลักษณะของ
ให้ลูกเสื อทราบ
นักผจญภัยได้
2) ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจ้งให้ลูกเสื อทราบถึ งวิธีการเรี ยนแบบเวียน
ลญ.1.1 ม.1/4 สรุ ปหลักของความ
ฐาน 2 ฐาน โดยการแบ่งลูกเสื อออกเป็ น 2 กลุ่ม เพื่อศึกษาใน 2 เรื่ อง ต่อไปนี้
ปลอดภัยในการผจญภัยได้
- ความหมายของการผจญภัย และกิจกรรมผจญภัย
- คุณลักษณะของการผจญภัย และหลักของความปลอดภัย
3.2 ขั้นการปรับทัศนคติ (Opinion : O) 3 นาที

แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อ
1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่
หลักสู ตรเครื่ อง
หมายสายยงยศ โดย
ใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนพื้นที่
สู ง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 เล่มที่ 1 เพชรพระ
อุมา (นักผจญภัย)

การวัดและประเมินผล
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบ จํานวน 10
ข้อ
- แบบสังเกตการเข้าร่ วม
กิจกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
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1) ผูก้ าํ กับ ลู ก เสื อ และลู ก เสื อ ร่ วมกัน อภิ ป รายเรื่ อ งผลที่ เ กิ ด
จากการปฏิบตั ิตามคําสั่ง ก่อให้เกิดความรับผิดชอบ ความสามัคคีในหมู่คณะ
การเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี
2) ผูก้ าํ กับลู กเสื ออธิ บายถึ งการใช้คาํ สั่งของผูบ้ งั คับบัญชาใน
การสั่งเรี ยกแถวต่างๆ
3) ผู ก้ าํ กับ ลูก เสื อ เน้น ว่า ลูก เสื อ สามัญ รุ ่ น ใหญ่ทุก คนต้อ ง
ตระหนัก ถึง ความสํา คัญ ของระบบหมู่ การปฏิ บ ตั ิ ตามระเบี ย บวินัย อย่า ง
เคร่ ง ครั ด เพื่ อความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยของคนหมู่ มากที่ ม าทํา กิ จกรรม
ร่ วมกัน
3.3 ขั้นกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 30 นาที
1) การวางแผน (Planing : P) 2 นาที
เมื่อผูก้ าํ กับลูกเสื อสั่งแยกแล้ว ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่เข้าแถว
ตอนลึก แบ่งออกเป็ น
2 กลุ่ม จากนั้นผูก้ าํ กับลูกเสื อแจ้งลูกเสื อเข้าศึกษาเรื่ องการผจญภัย ตามฐานที่
จัดไว้ 2 ฐาน ฐานละประมาณ 5 นาที และหมุนเวียนขวาไปฝึ กปฏิบตั ิฐาน
ต่อไป โดยผูก้ าํ กับลูกเสื อมอบหมายนายหมู่ลูกเสื อนําเวียนฐานทํากิจกรรม
การเรี ยนรู ้โดยยึดมัน่ ในระเบียบวินยั ของลูกเสื ออย่างเคร่ งครัด
2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 26 นาที
ลู ก เสื อสามัญรุ่ นใหญ่ แต่ ล ะหมู่ เมื่ อทราบถึ ง วิธี ก ารเรี ย นรู ้

2. เพลง “พบกันจน
ได้” หรื อ เกม “ข้าม
ลําธาร”
3. ใบกิจกรรม
“การผจญภัย”
4. ไม้ง่าม และธง
ประจําหมู่
5. เสาธงชาติ ธง
ชาติ
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และเนื้อหาสาระที่จะต้องเรี ยนรู ้แล้ว ลูกเสื อทุกหมู่เตรี ยมตัวให้พร้อมที่จะลงมือ
ปฏิบตั ิกิจกรรมโดยมีนายหมู่เป็ นผูน้ าํ และสมาชิ กทุกคนในหมู่ให้ความร่ วมมือ
และช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการเรี ยนรู ้อย่างเต็มที่เพื่อความก้าวหน้าพัฒนา
ของหมู่ตนเอง
ลู ก เสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ล ะหมู่ เข้า รับการพัฒนาตามฐาน
ต่า งๆ ที่มีผูก้ าํ กับ ลู ก เสื อประจํา อยู่ เมื่ อ ศึ ก ษาจากฐานหนึ่ ง แล้ว ลู ก เสื อ จะ
หมุ นเวียนไปฝึ กตามฐานต่างๆ ตามเข็มนาฬิ กาตามลําดับอย่างพร้อมเพรี ยง
กัน ดังต่อไปนี้
ฐานที่ 1 ความหมายของการผจญภัย และกิจกรรมผจญภัย
( ใช้วธิ ีการสอน แบบบรรยาย อภิปราย และสรุ ป)
ฐานที่ 2 คุณลักษณะของนักผจญภัย และ หลักความปลอดภัย
ในการผจญภัย
(ใช้วธิ ีการสอนแบบบรรยาย อภิปราย และสรุ ป)
ในระหว่า งทํา กิ จ กรรมผู ก้ ํา กับ ลู ก เสื อ คอยสอดแทรก
คุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ลูกเสื อสามัญ
รุ่ น ใหญ่ ตามควรแก่ โ อกาส และผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ สามัญรุ่ นใหญ่ ที่ ท าํ หน้าที่
ประจําฐานคอยสังเกตทักษะกระบวนการในการทํากิ จกรรมของลู กเสื อแล้ว
บันทึกลงในแบบสังเกตเป็ นรายบุคคล
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3) การควบคุม (Controling : C) 1 นาที
ลู ก เสื อ สามัญ รุ ่ น ใหญ่แ ต่ล ะหมู ่ นํา โดยนายหมู ่ร่ ว มกัน
อภิปรายเพื่อทบทวนเนื้ อหาสาระเกี่ ยวกับความหมายของการผจญภัย และ
กิ จกรรมผจญภัย คุ ณลักษณะของนักผจญภัย และ หลักความปลอดภัยในการ
ผจญภัย อภิปราย และหาข้อสรุ ปร่ วมกัน โดยมีผกู ้ าํ กับลูกเสื อเป็ นที่ปรึ กษา ให้
คําแนะนํา และข้อเสนอแนะ
4) การปรับปรุ ง (Action : A) 1 นาที
ผูก้ ํา กับ ลู ก เสื อ เรี ย กรวมลู ก เสื อ เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ลู ก เสื อ
ซัก ถามความรู ้ หรื อข้อสงสั ยเกี่ ย วกับการผจญภัย ก่ อนที่ จะสรุ ปให้ไ ด้อ งค์
ความรู ้ และแนวทางให้ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกันเพื่ อสร้ างมาตรฐานในการ
ทํา งาน ลู ก เสื อ จดบัน ทึก องค์ค วามรู ้ ที่ไ ด้รับ จากการศึก ษาลงในสมุด
ประจําตัว แล้วรวบรวมส่ งผูก้ าํ กับลูกเสื อเพื่อตรวจงานอีกครั้งหนึ่ง
3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้ วย (Adoption : A) 2 นาที
ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจกแบบทดสอบจํานวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบ
ความรู ้เรื่ อง การผจญภัย จากนั้น ผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ และลู ก เสื อ สามัญ รุ่ น ใหญ่
ร่ ว มกัน เฉลยแบบทดสอบ เรื่ อ ง การผจญภัย โดยลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แลกเปลี่ ยนผลัดกันตรวจให้คะแนน ผูก้ าํ กับลู กเสื อบันทึกผลคะแนนลงใน
แบบบันทึกผลการตรวจสอบความรู ้
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3.5 ขั้นอุดมคติ (Idol : I) 2 นาที
ผูก้ าํ กับลู กเสื อและลู กเสื อร่ วมกันอภิ ปรายถึ ง การจัดกิ จกรรม
ลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ เรื่ อง การผจญภัย ว่า เหตุ ใ ดจึ ง ต้องทํา ตอนกลางคื น
และประโยชน์ข องการทํา กิ จ กรรมผจญภัย ของลู ก เสื อสามัญรุ่ นใหญ่ มี
อะไรบ้าง
4. ผูก้ าํ กับลู กเสื อให้สัญญาณนกหวีด ลู กเสื อเข้าแถวรวมกันแบบครึ่ ง
วงกลมเหมือนพิธีเปิ ดประชุ มกองหน้าเสาธง ติ ช มการร่ วมกิ จกรรมของ
ลูกเสื อ และให้กาํ ลังใจ
5. ผูก้ าํ กับลูกเสื อเล่านิทานชนเผ่าปกาเกอะญอ เรื่ อง “น่อสะจู (นางผู ้
อดทน)” 5 นาที
6. พิธีปิดประชุ มกอง (รวมกอง นัดหมายให้เนตรนารี เตรี ยมชุดลําลอง
สําหรับมาทํากิ จกรรม เรื่ อง การทดสอบสมรรถภาพด้านทัก ษะวิชาลูกเสื อ
นายหมู่ตรวจความเรี ยบร้ อยของเครื่ องแบบ ชักธงชาติลง เลิก) 5 นาที
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โครงสร้ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เมื่อจบบทเรี ยนนี้แล้ว นักเรี ยน
สามารถ

ครั้งที่ 3 เรื่ อง การทดสอบสมรรถภาพด้านทักษะวิชาลูกเสื อ
กิจกรรมการเรียนการสอน

1. พิธี เปิ ดประชุ มกอง (ชักธงชาติ ข้ ึ น สวดมนต์ สงบนิ่ ง ผูก้ าํ กับตรวจ
เครื่ องแบบและอุปกรณ์ประดับเครื่ องแบบของลูกเสื อ แยก) ประมาณ 5 นาที
ลญ.1.2 ม.1/2 เพื่อทดสอบการทรง
2. ลูกเสื อร้องเพลง “สุ ขใจในเสี ยงเพลง” หรื อ เล่นเกม “มวยตบเข่า” 3
ตัว กําลังใจ และสมรรถภาพทาง
นาที
กาย
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้ 44 นาที
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 3 นาที
1) ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้
ให้ลูกเสื อทราบ
2) ผู ก้ ํ า กั บ ลู ก เสื ออธิ บายการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การทดสอบ
สมรรถภาพด้านทักษะวิชาลู กเสื อ และลูก เสื อ จะเรี ย นรู ้ด ว้ ยวิธี ก ารปฏิบ ตั ิ
ตามฐานที่กาํ หนด จํานวน 5 ฐาน ลู กเสื อต้องปฏิ บตั ิให้ผ่านอย่างน้อย 3 ฐาน
จึงจะผ่าน
3) ผูก้ าํ กับลูกเสื อกําชับลูกเสื อที่มาศึกษาตามฐานต่างๆ ในเรื่ อง

แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อ
1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่
หลักสู ตรเครื่ อง
หมายสายยงยศ โดย
ใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนพื้นที่
สู ง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 เล่มที่ 1 เพชรพระ
อุมา (นักผจญภัย)

การวัดและประเมินผล
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบ จํานวน 10
ข้อ
- แบบสังเกตการปฏิบตั ิ
กิจกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
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ของความปลอดภัยในการทํากิจกรรมเป็ นอันดับแรก รวมทั้งกําชับลูกเสื อทุก
คนให้แต่งกายให้รัดกุม ก่อนเข้าปฏิบตั ิกิจกรรมตามฐาน
3.2 ขั้นการปรับทัศนคติ (Opinion : O) 3 นาที
1) ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจ้งลูกเสื อให้ทราบว่าเพื่อให้การสื่ อสารและ
การใช้คาํ สั่งในที่กว้างมีประสิ ทธิภาพ จําเป็ นอย่างยิง่ ต้องใช้สัญญาณมือกับ
สัญญาณนกหวีด ซึ่งเป็ นสัญญาณสําคัญมากในกระบวนการลูกเสื อ เพราะ
เป็ นสื่ อที่จะติดต่อ สั่งการ หรื อบอกความหมายให้ผรู ้ ับหรื อสมาชิก
ได้ปฏิบตั ิถูกต้องเหมือนกันเป็ นสากล ช่วยสร้างความมีวนิ ยั และความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยได้เป็ นอย่างดี
2) ผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ ทบทวนถึ ง การใช้สัญ ญาณมื อ สัญ ญาณ
นกหวีด ของผู บ้ งั คับ บัญ ชาเบื้องต้นก่ อนลู กเสื อเข้าฝึ กปฏิ บตั ิ กิจกรรมตาม
ฐานเข้าเรี ยนตามฐาน
3) ผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ เน้น ว่า ลู ก เสื อ สามัญ รุ่ นใหญ่ ทุ ก คนต้อ ง
ตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ของระบบหมู่ การปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บวิ นัย อย่า ง
เคร่ ง ครั ด เพื่ อความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยของคนหมู่ มากที่ ม าทํา กิ จกรรม
ร่ วมกัน
3.3 ขั้นกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 30 นาที
1) การวางแผน (Planing : P) 1 นาที
ผูก้ าํ กับลูกเสื อแบ่งลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ออกเป็ น 5 ชุดๆ ละ

2. เพลง “สุ ขใจใน
เสี ยงเพลง” หรื อ
เกม “มวยตบเข่า”
3. นกหวีด
4. กระดาษรายการ
วิชาที่ทดสอบ
5. ปูนขาว หรื อ
เชือกฟาง
6. เชือก
7. ไม้ง่าม และธง
ประจําหมู่
8. เสาธงชาติ ธง
ชาติ
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3 หมู่ 3 ชุด และชุดละ 4 หมู่ 2 ชุด เข้าศึกษาการทดสอบสมรรถภาพด้าน
ทัก ษะวิช าลู ก เสื อ ตามฐานที่ จดั ไว้ 5 ฐาน ฐานละประมาณ 5 นาที และ
หมุนเวียนขวาไปฝึ กปฏิ บตั ิฐานต่อไป โดยผูก้ าํ กับลู กเสื อมอบหมายนายหมู่
ลู ก เสื อ นํา เวี ย นฐานทํา กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยยึด มัน่ ในระเบี ย บวิ นัย ของ
ลูกเสื ออย่างเคร่ งครัด
2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 27 นาที
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละชุ ด เตรี ยมตัวให้พร้อมที่จะลงมือ
ปฏิ บ ัติ กิ จ กรรม โดยมี นายหมู่ เป็ นผู น้ ํา และสมาชิ กทุ กคนในหมู่ ให้ ความ
ร่ วมมื อกันในการเรี ยนรู ้ และช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันในการฝึ กปฏิ บตั ิ อย่า ง
เต็มที่เพื่อความก้าวหน้าพัฒนาของหมู่ตนเอง
ลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ เข้ารับการฝึ กตามฐานต่างๆ
ฐานละประมาณ 5 นาที ลูกเสื อทุกหมู่เปลี่ยนฐานเมื่อฝึ กทักษะแต่ละฐานตาม
เวลาที่ กาํ หนดแล้ว หรื อเมื่ อลู กเสื อทดสอบเสร็ จทุกคนแล้ว หรื อเมื่อได้ยิน
สัญญาณนกหวีดหมดเวลา โดยลูกเสื อเข้าแถวเพื่อรายงานตัวเพื่อไปทดสอบยัง
ฐานต่อไป ภายใน 1 นาที และหมุนเวียนไปฝึ กตามฐานต่างๆ ตามเข็มนาฬิ กา
ตามลําดับ ดังต่อไปนี้
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โปรแกรมการทดสอบสมรรถภาพด้ านทักษะวิชาลูกเสื อ
ฐานที่ 1 ขว้างหรื อโยนเชือกช่วยชีวติ ยาว 18 เมตร
ฐานที่ 2 ไต่เชือกจากพื้นได้สูง 4.50 เมตร
ฐานที่ 3 โรยตัวตามเชือกสู ง 6.00 เมตร
ฐานที่ 4 การใช้เงื่อน 2 เงื่อน (เงื่อนเก้า เงื่อนบ่วงสายธนู)
ฐานที่ 5 กระโดดข้ามเครื่ องกีดขวางสู ง 2 ใน 3 ของส่ วนสู งตัวเอง
เมื ่ อ ลู ก เสื อ ทดสอบผ่า น ให้ผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ ที ่ ป ระจํา ฐาน
เป็ นผู ล้ งชื่ อ กํา กับ รายการทดสอบของแต่ละฐาน ทั้งนี้ ลูกเสื อตรวจสอบ
กระดาษรายการวิชาที่ทดสอบให้เรี ยบร้อยทุกครั้ง
ในระหว่า งทํา กิ จ กรรมผู ก้ ํา กับ ลู ก เสื อ คอยสอดแทรก
คุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ลูกเสื อสามัญ
รุ่ น ใหญ่ ตามควรแก่ โ อกาส และผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ สามัญรุ่ นใหญ่ ที่ ท าํ หน้าที่
ประจําฐานคอยสังเกตทักษะกระบวนการในการทํากิ จกรรมของลู กเสื อแล้ว
บันทึกลงในแบบสังเกตเป็ นรายบุคคล
3) การควบคุม (Controling : C) 1 นาที
ลู ก เสื อ สามัญ รุ่ นใหญ่ แ ต่ ล ะหมู่ นํ า โดยนายหมู่ ร่ ว มกั น
อภิปรายเพื่อทบทวนเนื้ อหาเกี่ ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางด้านทักษะ
ทางลู กเสื อ รวมถึ งวิธีก ารฝึ กสมรรถภาพเพิ่มเติม เพื่อให้เกิ ดความชํานาญ
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มากยิ่ง ขึ้ น และแก้ไ ขความบกพร่ อ งต่า งๆ ที่เ กิ ด ขึ้ น ภายในหมู่ข องตนเอง
โดยมีผกู ้ าํ กับลูกเสื อเป็ นที่ปรึ กษา ให้คาํ แนะนํา และข้อเสนอแนะ
4) การปรับปรุ ง (Action : A) 1 นาที
ผูก้ าํ กับลูกเสื อเรี ยกรวมลูกเสื อ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ลูกเสื อ
ซักถามแก้ไขข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นจากการทดสอบสมรรถภาพทางด้านทักษะ
ลูกเสื อ เพื่อให้เกิดความชํานาญ ความแม่นยํา ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ความ
มีวนิ ยั และความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อให้ผา่ นเกณฑ์ตามที่หลักสู ตรกําหนด
อย่าง 3 รายการ
นอกจากนี้ ผูก้ าํ กับลู กเสื ออาจจะแนะนําให้ลูกเสื อนําความรู ้
ที่ไ ด้รับไปฝึ กปฏิบ ตั ิ ในเวลาว่างนอกเหนื อจากเวลาเรี ยนเพื่อให้เกิ ดความรู ้
ความชํานาญเพิ่มขึ้น
3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้ วย (Adoption : A) 5 นาที
ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจกแบบทดสอบจํานวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบ
ความรู ้ เรื่ อง การทดสอบสมรรถภาพด้านทักษะวิช าลู ก เสื อ จากนั้นผูก้ าํ กับ
ลู ก เสื อ และลู ก เสื อ สามัญ รุ ่ น ใหญ่ร่ ว มกัน เฉลยแบบทดสอบ เรื่ อง การ
ทดสอบสมรรถภาพด้านทักษะวิชาลูกเสื อ โดยลู กเสื อแลกเปลี่ ยนและผลัดกัน
ตรวจให้คะแนน ผูก้ าํ กับลู กเสื อบันทึ กผลคะแนนลงในแบบบันทึ กผลการ
ตรวจสอบความรู ้
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3.5 ขั้นอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที
ลู กเสื อ ตอบแบบสอบถามเพื่ อสรุ ปผลการจัดกิ จกรรมลู ก เสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ โดยการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนพื้นที่
สู ง (GOPAI) ที่ มีต่อการจัดกิ จกรรมลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ เรื่ อง การทดสอบ
สมรรถภาพด้านทักษะวิชาลูกเสื อ ทั้งนี้ ลูกเสื อจะประเมินหรื อตอบแบบสอบถาม
ด้วยตนเองในทุกขั้นตอนของการปฏิบตั ิกิจกรรม
4. ผูก้ าํ กับลู กเสื อให้สัญญาณนกหวีด ลู กเสื อเข้าแถวรวมกันแบบครึ่ ง
วงกลมเหมือนพิธีเปิ ดประชุ มกองหน้าเสาธง ติ ช มการร่ วมกิ จกรรมของ
ลูกเสื อ และให้กาํ ลังใจ
5. ผูก้ าํ กับลูกเสื อเล่านิทานชนเผ่าปกาเกอะญอ เรื่ อง “เหยีย่ วกับแมว
ป่ า” 3 นาที
6. พิธีปิดประชุ มกอง (รวมกอง นัดหมายให้เนตรนารี เตรี ยมชุดลําลองมาทํา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง กิ จกรรมทางนํ้า นายหมู่ตรวจความเรี ยบร้ อยของ
เครื่ องแบบ ชักธงชาติลง เลิก ) 5 นาที
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โครงสร้ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เมื่อจบบทเรี ยนนี้แล้ว นักเรี ยน
สามารถ
ลญ.1.1 ม.1/1 เพื่อพัฒนาลักษณะ
การเป็ นผูน้ าํ การตัดสิ นใจ
ลญ.1.2 ม.1/2 เพื่อทดสอบการทรง
ตัว กําลังใจ และสมรรถภาพทาง
กาย
ลญ.1.3 ม.1/2 เพื่อทดสอบการทรง
ตัว กําลังใจ และสมรรถภาพทาง
กาย
ลญ.1.4 ม.1/6 บอกหลักความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิกิจกรรม
ต่างๆ ได้

ครั้งที่ 4 เรื่ อง กิจกรรมทางน้ า
กิจกรรมการเรียนการสอน

แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อ
1. คู่มือการสอน
1. พิธีเปิ ดประชุ มกอง (ชักธงชาติข้ ึน สวดมนต์ สงบนิ่ ง ผูก้ าํ กับตรวจ
กิจกรรมลูกเสื อ
เครื่ องแบบและอุปกรณ์ประดับเครื่ องแบบของลูกเสื อ แยก) ประมาณ 3 นาที
สามัญรุ่ นใหญ่
2. ลูกเสื อร้องเพลง “มาร้องเพลงกัน” หรื อ เล่นเกม “ปิ ดตาลอดถํ้า”
หลักสู ตร
2 นาที
เครื่ องหมายสายยง
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้ 50 นาที
ยศ โดยใช้รูปแบบ
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 3 นาที
การจัดกิจกรรมการ
1) ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
ให้ลูกเสื อทราบ
พื้นที่สูง (GOPAI)
2) ผูก้ าํ กับลูกเสื ออธิ บายการเรี ยนรู ้เรื่ อง กิจกรรมทางนํ้า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นอกจากนี้ผกู ้ าํ กับได้มอบหมายให้ผกู ้ าํ กับกลุ่มออกไปสํารวจแหล่งนํ้าที่สะอาด ชันมัธยมศึกษาปี ที่
้
พอที่จะฝึ กได้ และไม่ลึก ลูกเสื อสามารถใช้เท้าหยัง่ ถึงได้ อย่างไรก็แล้วแต่ ทางผู ้ 1 เล่มที่ 1 เพชรพระ
กํากับลูกเสื อได้จดั เตรี ยมชูชีพเพื่อป้ องกันเอาไว้ให้ดว้ ย จึงมัน่ ใจได้ในเรื่ องของ อุมา (นักผจญภัย)
ความปลอดภัย เมื่อลูกเสื อศึกษาแต่ละฐานตามที่กาํ หนดแล้ว ให้ลูกเสื ออภิปราย

การวัดและประเมินผล
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบ จํานวน 10
ข้อ
- แบบสังเกต
การปฏิบตั ิกิจกรรม
- แบบประเมิน
คุณลักษณะ
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ร่ วมกันเพื่อหาข้อสรุ ป
3.2 ขั้นการปรับทัศนคติ (Opinion : O) 3 นาที
1) ผูก้ าํ กับลูกเสื อและลูกเสื อร่ วมกันอภิปรายเรื่ องการปฏิบตั ิตน
ในการทํากิจกรรมผจญภัย “กิจกรรมทางนํ้า”
2) ผูก้ าํ กับลู กเสื อทบทวนถึงการใช้คาํ สั่งของผูบ้ งั คับบัญชาใน
การสั่งเรี ยกแถวต่างๆ เพื่อความสะดวกในการควบคุม ความปลอดภัย ความ
รับผิดชอบ สามัคคี และการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามที่ดี
3) ผูก้ าํ กับลูกเสื อเน้นว่าลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ทุกคนต้อง
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบหมู่ การปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั อย่าง
เคร่ งครัด เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของคนหมู่มากที่มาทํากิจกรรม
ร่ วมกัน
3.3 ขั้นกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 36 นาที
1) การวางแผน (Planing : P) 2 นาที
เมื่อผูก้ าํ กับลูกเสื อสั่งแยกหลังจากเปิ ดกองแล้ว ผูก้ าํ กับ
ลูกเสื อใช้สัญญาณมือ และสัญญาณนกหวีดเรี ยกแถวตอนลึก เพื่อแบ่งลูกเสื อ
ออกเป็ น 6 กลุ่มๆ ละ 3 หมู่ (มี 1 กลุ่ม ที่มีลูกเสื อ
2 หมู่) จากนั้นผูก้ าํ กับลูกเสื อแจ้งลูกเสื อเข้าศึกษาเรื่ อง “กิจกรรมทางนํ้า” ตาม
ฐานที่จดั ไว้ 6 ฐาน ฐานละประมาณ 5 นาที และหมุนเวียนขวาไปฝึ กปฏิบตั ิฐาน
ต่อไป ในการลงฐานลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ตอ้ งเชื่อฟังและทํากิจกรรมการ

2. เพลง “มาร้อง
เพลงกัน” หรื อ เล่น
เกม “ปิ ดตาลอด
ถํ้า”
3. ห่วงยาง หรื อ
เสื้ อชูชีพ หรื อถัง
นํ้ามัน
4. ไม้ไผ่ ขนาด 3 –
5 เมตร จํานวน 20
– 30 ลํา
5. ไม้ง่าม และธง
ประจําหมู่
6. ถังนํ้ามัน 200
ลิตร
7. เชือกขนาดใหญ่
8. เสาธงชาติ ธง
ชาติ
9. นกหวีด
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เรี ยนรู ้โดยยึดมัน่ ในคําสัง่ ระเบียบวินยั ของลูกเสื อ และเน้นเรื่ องความ
ปลอดภัย
2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 32 นาที
ลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ เมื่ อทราบถึ งวิธีการเรี ยนรู ้
และกิ จกรรมที่ จะต้องเรี ยนรู ้แล้ว ลูกเสื อทุก หมู่เตรี ยมตัวให้พร้ อมลงมือ
ปฏิ บตั ิกิจกรรมโดยมีนายหมู่เป็ นผูน้ าํ สอบถามสมาชิกในหมู่ถึง
ความสามารถในการว่ายนํ้า และแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่วา่ ยนํ้าได้ กับ
กลุ่ม
ที่วา่ ยนํ้าไม่เป็ น จากนั้นจับคู่สมาชิกในหมู่ที่วา่ ยนํ้าได้กบั ว่ายนํ้าไม่เป็ นเพื่อ
คอยให้ความช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกัน เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างเต็มที่เพื่อความก้าวหน้าในการ
พัฒนาของหมู่ตนเอง
ลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ พร้ อมเข้ารั บการพัฒนา
ตนเองตามฐานต่างๆ ที่ มีผูก้ าํ กับ ลู ก เสื อประจํา อยู่ เมื่ อศึ ก ษาจากฐานหนึ่ ง
แล้วลู ก เสื อจะหมุ น เวีย นไปฝึ กตามฐานต่ า งๆ ตามเข็มนาฬิกาตามลําดับ
อย่างพร้อมเพรี ยงกัน ดังต่อไปนี้
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ฐานที่ 1 เอเลี่ยน
ชุดของท่านได้เดินทางมาถึงหุ บเหวที่มากไปด้วยอันตรายอย่างยิง่
ท่านและสมาชิ กจะต้องโหนเชื อกที่ มีรอกนี้ ขา้ มหุ บเหวไปยังเส้นทางฝั่ ง
ตรงข้าม โปรดระวังบ่อนํ้าที่มีสัตว์ร้ายอย่างจระเข้นบั สิ บตัวด้านล่างให้ดี
ด้วย ขอให้ท่านและสมาชิกเดินทางโดยสวัสดิภาพ
ฐานที่ 2 สะพานลิง
ชุ ด ของท่ า นได้เ ดิ น ทางมาถึ ง ช่ อ งเขาที่ มี ก้อ นหิ นแหลมคมอยู่
ด้านล่าง แต่โชคดีที่มีพรานป่ าได้ทาํ สะพานลิงไว้ก่อนแล้ว อาจจะเก่าแก่
หรื อทําไว้นานเกินไป จงข้ามไปอย่างระมัดระวัง ขอให้ท่านและสมาชิ ก
เดินทางผ่านไปได้โดยสวัสดิภาพ
ฐานที่ 3 แพ
ชุดของท่านได้เดินทางมาถึงครึ่ งทางแล้ว แต่มาเจอแอ่งนํ้าขนาด
ใหญ่ ให้ท่านเอาแพที่ชาวบ้านต่อไว้ ใช้เป็ นพาหนะพาสมาชิกทุกคน
ข้ามไปฝั่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุดในเวลา 5 นาที เพื่อที่จะเดินทางต่อไป
อีกครึ่ งทางที่เหลือ
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ฐานที่ 4 พายเรื อ
ชุดของท่านได้เดินทางมาเจอธารนํ้าเชี่ ยวแต่เหลือเวลาอีกไม่มาก
นัก จําเป็ นต้องทําภารกิ จให้เสร็ จทันเวลาที่กาํ หนด พอดีเจอเรื อจอดอยู่
ท่านและคณะของท่านจึงใช้เรื อพายต่อไปให้ถึงฝั่งตรงข้าม ภายในเวลา
5 นาที
ฐานที่ 5 คอมมานโดเดี่ยว
ชุ ดของท่านได้เดินทางมาจนถึงป่ าดงดิบ ที่เต็มไปด้วยสัตว์มีพิษ
มากมาย โชคดีที่ได้พรานป่ าทําสะพานเชื อก 1 เส้ นไว้ให้ ขอให้ท่าน
และสมาชิ กเดิ นทางต่อไปโดยใช้สะพานเชื อกนี้ ภายในเวลา 5 นาที
ขอให้ภารกิจนี้สาํ เร็ จ และเดินทางโดยสวัสดิภาพ
ฐานที่ 6 สะพานเชือกเส้นเดี่ยว
ชุ ดของท่านได้เดิ นทางมาจนถึ งลําธารที่มีความกว้างไม่มากนัก
ประมาณ 3 – 4 เมตร แต่เป็ นที่น่าโชคดีที่ชาวบ้านเขาทําสะพานเชื อก
เส้นเดียวเอาไว้ชวั่ คราว สําหรับฤดูน้ าํ หลาก ท่านจะต้องนําสมาชิ กผ่าน
เส้นนี้ไปให้ได้ เพราะไม่มีเส้นทางอื่นที่จะสามารถข้ามไปได้แล้ว ขอให้
ภารกิจนี้สาํ เร็ จ และเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ
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จากนั้นลูกเสื อต้องช่วยกันปฏิบตั ิกิจกรรมให้แล้วเสร็ จภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด โดยผูก้ าํ กับลูกเสื อที่ประจําฐานคอยช่วยเหลือและดูแล
ความปลอดภัย ทั้งนี้ผใู ้ ห้การฝึ กหัดต้องว่ายนํ้าเป็ นแล้ว และต้องคอย
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่อลูกเสื อรู ้สึกเหนื่ อยหรื อกลัวต้องเลิกหัด
เมื่อได้ยนิ สัญญาณนกหวีดเตือน 1 ครั้งจากผูก้ าํ กับลูกเสื อ
ลูกเสื อเข้าแถวเพื่อรายงานตัวไปศึกษายังฐานต่อไป หลังจากที่ได้ยนิ สัญญาณ
นกหวีดอีก 1 ครั้ง ภายใน 2 นาที
ในระหว่างทํากิ จกรรมผูก้ าํ กับลู กเสื อคอยสอดแทรก
คุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ตามควรแก่โอกาส และผูก้ าํ กับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่ทาํ หน้าที่
ประจําฐานคอยสังเกตทักษะกระบวนการในการทํากิจกรรมของลูกเสื อแล้ว
บันทึกลงในแบบสังเกตเป็ นรายบุคคล
3) การควบคุม (Controling : C) 1 นาที
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ ส่ งตัวแทนแต่ละหมู่ หมู่ละ 1
คน มาอภิปรายเกี่ยวกับการทํากิจกรรมทางนํ้า ปั ญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไข
4) การปรับปรุ ง (Action : A) 1 นาที
ผูก้ าํ กับลูกเสื อเรี ยกรวมลูกเสื อ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ลูกเสื อ
ซักถามความรู ้หรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับการทํากิจกรรมทางนํ้า ก่อนที่จะสรุ ปให้

360
ได้องค์ความรู ้ และแนวทางให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างมาตรฐานใน
การทํางาน
3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้ วย (Adoption : A) 5 นาที
ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจกแบบทดสอบจํานวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบ
ความรู ้เรื่ อง กิจกรรมทางนํ้า จากนั้นผูก้ าํ กับลูกเสื อและลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ร่ วมกันเฉลยแบบทดสอบ เรื่ อง กิจกรรมทางนํ้า โดยลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แลกเปลี่ยนผลัดกันตรวจให้คะแนน ผูก้ าํ กับลูกเสื อบันทึกผลคะแนนลงใน
แบบบันทึกผลการตรวจสอบความรู ้ (หากไม่ทนั ให้ดาํ เนินการในขั้นตรวจใส่
คะแนนนอกเวลา)
3.5 ขั้นอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที
ให้ลูกเสื อกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับรู ปแบบการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่ อง กิจกรรม
ทางนํ้า และลูกเสื อจะถูกประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้จากการสังเกตของผู ้
กํากับลูกเสื อในทุกขั้นตอนของการปฏิบตั ิกิจกรรม
4. ผูก้ าํ กับลูกเสื อให้สัญญาณนกหวีด ลูกเสื อเข้าแถวรวมกันแบบครึ่ ง
วงกลมเหมือนพิธีเปิ ดประชุมกองหน้าเสาธง ติชมการร่ วมกิจกรรมของ
ลูกเสื อ และให้กาํ ลังใจ
5. ผูก้ าํ กับลูกเสื อเล่านิทานชนเผ่าม้ง เรื่ อง “ย้อเล่าฉัว่ ” 2 นาที
6. พิธีปิดประชุ มกอง (รวมกอง นัดหมายให้เนตรนารี เตรี ยมชุดลําลอง
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สําหรับทํากิจกรรมในการทํากิจกรรม เรื่ อง กิจกรรมทางบก นายหมู่ตรวจ
ความเรี ยบร้อยของเครื่ องแบบ ชักธงชาติลง เลิก) 5 นาที
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โครงสร้ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เมื่อจบบทเรี ยนนี้แล้ว นักเรี ยน
สามารถ
ลญ.1.1 ม.1/1 เพื่อพัฒนาลักษณะ
การเป็ นผูน้ าํ การตัดสิ นใจ
ลญ.1.2 ม.1/2 เพื่อทดสอบการทรง
ตัว กําลังใจ และสมรรถภาพทาง
กาย
ลญ.1.3 ม.1/2 เพื่อทดสอบการทรง
ตัว กําลังใจ และสมรรถภาพทาง
กาย
ลญ.1.4 ม.1/6 บอกหลักความ
ปลอดภัยใน การปฏิบตั ิกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้

ครั้งที่ 5 เรื่ อง กิจกรรมทางบก
กิจกรรมการเรียนการสอน

แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อ การวัดและประเมินผล
1. คู่มือการสอน
- แบบทดสอบปรนัย
1. พิธีเปิ ดประชุ มกอง (ชักธงชาติข้ ึน สวดมนต์ สงบนิ่ง ผูก้ าํ กับตรวจ
แบบเลือกตอบ จํานวน 10
กิจกรรมลูกเสื อ
เครื่ องแบบและอุปกรณ์ประดับเครื่ องแบบของลูกเสื อ แยก) ประมาณ 3 นาที
ข้อ
สามัญรุ่ นใหญ่
2. ลูกเสื อร้องเพลง “ในหมู่ลูกเสื อ” หรื อ เล่นเกม “ดันบ่า” 3 นาที
- แบบสังเกต
หลั
ก
สู
ต
ร
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้ 48 นาที
การปฏิบตั ิกิจกรรม
เครื่ องหมายสายยง
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 3 นาที
- แบบประเมิน
1) ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้ให้ ยศ โดยใช้รูปแบบ
คุณลักษณะ
ลู กเสื อทราบ ว่ากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในวันนี้ เป็ นกิ จกรรมผจญภัยอย่างหนึ่ ง ที่ การจัดกิจกรรมการ
เรี ยกว่า “กิจกรรมทางบก”
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
2) ผูก้ าํ กับลู กเสื อกําชับลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ในเรื่ องของความ
พื้นที่สูง (GOPAI)
ปลอดภัยในการทํากิจกรรมเป็ นอันดับแรก
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3.2 ขั้นการปรับทัศนคติ (Opinion : O) 3 นาที
1) ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจ้งลูกเสื อให้ทราบว่าเพื่อให้การสื่ อสารและ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
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การใช้คาํ สัง่ ในที่กว้างมีประสิ ทธิ ภาพ จําเป็ นอย่างยิง่ ต้องใช้สัญญาณมือกับ
สัญญาณนกหวีด ซึ่งเป็ นสัญญาณสําคัญมากในกระบวนการลูกเสื อ เพราะ
เป็ นสื่ อที่จะติดต่อ สัง่ การ หรื อบอกความหมายให้ผรู ้ ับหรื อสมาชิก
ได้ปฏิบตั ิถูกต้องเหมือนกันเป็ นสากล ช่วยสร้างความมีวนิ ยั และความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยได้เป็ นอย่างดี
2) ผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ ทบทวนถึ ง การใช้ส ัญ ญาณมือ สัญ ญาณ
นกหวีด ของผูบ้ งั คับ บัญ ชาเบื้ องต้นก่ อนลู กเสื อเข้าฝึ กปฏิ บตั ิ กิจกรรมตาม
ฐานเข้าเรี ยนตามฐาน
3) ผูก้ าํ กับลู กเสื อกําชับลูกเสื อทุกคนให้แต่งเครื่ องแบบให้รัดกุม
ก่อนเข้าปฏิ บตั ิ กิจกรรมตามฐาน เพื่อไม่ให้เสื้ อผ้าที่รุ่ยร่ ายไปเกี่ ยวเข้ากับสิ่ ง
ต่างๆ แล้วทําให้เกิดอุบตั ิเหตุได้
4) ผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ เน้น ว่า ลู ก เสื อ สามัญ รุ่ นใหญ่ ทุ ก คนต้อ ง
ตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ของระบบหมู่ การปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บวิ นัย อย่า ง
เคร่ ง ครั ด เพื่ อความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยของคนหมู่ มากที่ ม าทํา กิ จกรรม
ร่ วมกัน
3.3 ขั้นกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 36 นาที
1) การวางแผน (Planing : P) 2 นาที
ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจ้งลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่เตรี ยมตัวเข้ารับฝึ ก
ปฏิบตั ิกิจกรรมทางบกตามฐาน ฐานละประมาณ 5 นาที และหมุนเวียนขวา

1 เล่มที่ 1 เพชรพระ
อุมา (นักผจญภัย)
2. เพลง “ในหมู่
ลูกเสื อ” หรื อ เกม
“ดันบ่า”
3. นกหวีด
4. ใบคําสั่งสําหรับ
แจกให้นายหมู่อ่าน
5. กระดาษรายการ
วิชาที่ทดสอบ
6. ระฆัง
7. กําแพงสู ง 3
เมตร
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ไปฝึ กปฏิบตั ิฐานต่อไป ทั้งนี้ ลูกเสื อต้องเชื่ อฟังผูก้ าํ กับลูกเสื อและเข้ารับการ
ฝึ กโดยยึดมัน่ ในระเบียบวินยั ของลูกเสื ออย่างเคร่ งครัด
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ เตรี ยมตัวให้พร้อมที่จะเข้าร่ วม
รับการฝึ กโดยมีนายหมู่เป็ นผูน้ าํ ตรวจสอบดูวา่ มีสมาชิ กคนใดเจ็บป่ วย มีโรค
ประจําตัว หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิ กิจกรรมได้ เพื ่อ จะได้รี บ แจ้ง ให้ผู ก้ าํ กับ
ลู กเสื อทราบก่อน และสมาชิ กทุกคนในหมู่ตอ้ งให้ความร่ วมมือกันในการ
เรี ยนรู ้ และฝึ กปฏิ บตั ิ โดยช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันในการฝึ กปฏิ บตั ิอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ ลู กเสื อแต่ละหมู่จ ะมีผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ ที่ทาํ หน้า ที ่พี่เ ลี้ ย งคอยดู แ ลความ
ปลอดภัย และให้คาํ แนะนําในการทํากิ จกรรมอีกชุดหนึ่ง
2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 32 นาที
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ เข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิตามฐาน
ต่างๆ ที่มีผกู ้ าํ กับลูกเสื อที่มีสมรรถภาพด้านทักษะทางลู กเสื อเรื่ องนั้นๆ เป็ น
อย่างดี ประจําอยู่ เพื่อถ่ายทอดทักษะเหล่านั้นให้แก่ ลูกเสื อ เมื่ อฝึ กทักษะแต่
ละฐานตามเวลาที่กาํ หนดแล้ว ลู กเสื อทุ กหมู่เปลี่ ยนฐานเมื่ อได้ยินสัญญาณ
นกหวี ด และหมุ น เวี ย นไปฝึ กตามฐานต่ า งๆ ตามเข็ ม นาฬิ ก าตามลํา ดับ
ดังต่อไปนี้

8. ตาข่ายเชือก
9. เชือกยาว 20
เมตร
10. หลักไม้ 2 หลัก
ห่างกัน 1.20 เมตร
11. ไม้ยาว
ประมาณ 2 – 3
เมตร
12. ปูนขาว หรื อ
เชือกฟาง
13. ลูกโป่ ง
14. ไม้ง่าม และธง
ประจําหมู่
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ฐานที่ 1 คอมมานโดคู่
ชุดของท่านได้เดินทางมาถึงหุ บเหวที่มากไปด้วยอันตรายอย่างยิง่ ท่าน
และสมาชิกจะต้องใช้สะพานเชือก 2 เส้น ข้ามหุ บเหวไปยังเส้นทางฝั่งตรง
ข้าม โปรดระวังบ่อนํ้าที่ มีสัตว์ร้ายอย่างจระเข้นับสิ บตัวด้านล่ างให้ดีดว้ ย
ขอให้ท่านและสมาชิกเดินทางโดยสวัสดิภาพ
ฐานที่ 2 สะพานโยง
ชุ ด ของท่ า นได้เ ดิ น ทางมาถึ ง ช่ อ งเขาที่ มี ก้อ นหิ น แหลมคมอยู่
ด้านล่าง แต่โชคดีที่มีพรานป่ าได้ทาํ สะพานโยงไว้ก่อนแล้ว อาจจะเก่าแก่
หรื อทําไว้นานเกินไป จงข้ามไปอย่างระมัดระวัง ของให้ท่านและสมาชิ ก
เดินทางผ่านไปได้โดยสวัสดิภาพ
ฐานที่ 3 ปี นกําแพง
ชุ ดของท่านได้เดินทางมาถึ งหน้าผาที่สูงประมาณ 3 เมตร แต่วา่ มี
พวกพรานป่ าได้ทาํ กําแพงยางรถจักรยานยนต์ผูกติดกับไม้ไผ่ไว้เพื่อใช้ใน
การปี นข้ามไปมาได้สะดวก ขอให้ท่านพาสมาชิกเดินทางข้ามไปโดยใช้วิธี
ปี นกําแพงข้ามไปโดยสวัสดิภาพทุกคน

15. เสาธงชาติ ธง
ชาติ
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ฐานที่ 4 ราวทรงตัว
ชุดของท่านได้เดินทางมาถึงหุ บเหวที่มากไปด้วยอันตรายอย่างยิ่ง
ท่านและสมาชิ กจะต้องโหนเชื อกที่มีรอกนี้ ขา้ มหุ บเหวไปยังเส้นทางฝั่ ง
ตรงข้าม โปรดระวังบ่อนํ้าที่มีสัตว์ร้ายอย่างจระเข้นบั สิ บตัวด้านล่างให้ดี
ด้วย ขอให้ท่านและสมาชิกเดินทางโดยสวัสดิภาพ
ฐานที่ 5 ส่ งสัญญาณ
ชุดของท่านได้เดินทางมาถึงหุ บเหวที่มากไปด้วยอันตรายอย่างยิง่
ท่านและสมาชิ กจะต้องโหนเชื อกที่มีรอกนี้ ขา้ มหุ บเหวไปยังเส้นทางฝั่ ง
ตรงข้าม โปรดระวังบ่อนํ้าที่มีสัตว์ร้ายอย่างจระเข้นบั สิ บตัวด้านล่างให้ดี
ด้วย ขอให้ท่านและสมาชิกเดินทางโดยสวัสดิภาพ
ฐานที่ 6 มดแดงขนไข่
ชุดของท่านได้เดินทางมาถึงหุ บเหวที่มากไปด้วยอันตรายอย่างยิ่ง
ท่านและสมาชิ กจะต้องโหนเชื อกที่มีรอกนี้ ขา้ มหุ บเหวไปยังเส้นทางฝั่ ง
ตรงข้าม โปรดระวังบ่อนํ้าที่มีสัตว์ร้ายอย่างจระเข้นบั สิ บตัวด้านล่างให้ดี
ด้วย ขอให้ท่านและสมาชิกเดินทางโดยสวัสดิภาพ
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เมื่ อลู กเสื อทดสอบผ่าน ให้ผูก้ าํ กับลู กเสื อที่ ประจําฐานเป็ นผู ้
ลงชื่ อกํากับรายการทดสอบของแต่ละฐาน เมื่อลู กเสื อทดสอบเสร็ จทุก คน
แล้วหรื อหมดเวลา ให้ลู ก เสื อเข้าแถวเพื่อ รายงานตัวเพื่อไปทดสอบยังฐาน
ต่อไป
ทั้ง นี้ โ ดยลู ก เสื อ เข้า ศึ ก ษาตามฐานต่ า งๆ หมุ น เวี ย นกัน ไป
ตามลําดับ ฐานละประมาณ 5 นาที โดยผูก้ าํ กับลูกเสื อเป็ นผูแ้ จ้งลูกเสื อในฐาน
ทราบเพื่ อ เปลี่ ย นฐานทุ ก ครั้ ง และเมื่ อลู ก เสื อ ทดสอบแต่ ล ะฐานแล้ ว ให้
ตรวจสอบกระดาษรายการวิชาที่จะทดสอบให้เรี ยบร้อยทุกครั้ง
ในระหว่า งทํา กิ จ กรรมผู ก้ ํา กับ ลู ก เสื อ คอยสอดแทรก
คุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ตามควรแก่โอกาส และผูก้ าํ กับลู กเสื อสามัญที่ทาํ หน้าที่ประจําฐาน
คอยสังเกตทักษะกระบวนการในการทํากิจกรรมของลูกเสื อแล้วบันทึกลงใน
แบบสังเกตเป็ นรายหมู่
3) การควบคุม (Controling : C) 1 นาที
ลู ก เสื อ สามัญ รุ่ นใหญ่ แ ต่ ล ะหมู่ นํ า โดยนายหมู่ ร่ ว มกั น
อภิ ป รายเพื่ อ ทบทวนเนื้ อ หาเกี่ ย วกับ กิ จ กรรมทางบก รวมถึ ง วิ ธี ก ารฝึ ก
ส ม ร ร ถ ภ า พ เ พิ่ ม เ ติ ม เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ชํ า น า ญ ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น
และแก้ไขความบกพร่ องต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในหมู่ของตนเอง อภิปราย และ
หาข้อสรุ ปร่ วมกัน โดยมีผกู ้ าํ กับลูกเสื อที่ทาํ หน้าที่เป็ นพี่เลี้ยงแต่ละหมู่เป็ นที่
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ปรึ กษา ให้คาํ แนะนํา และข้อเสนอแนะ
4) การปรับปรุ ง (Action : A) 1 นาที
ผูก้ าํ กับ ลู ก เสื อ เรี ย กรวมลู ก เสื อ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ลู ก เสื อ
ซัก ถามความรู ้ เ กี ่ ย วกับ กิ จ กรรมทางบก เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชํา นาญ ความ
แม่นยํา ความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย ความมี วินัย และความสามัค คี ใ นหมู่
คณะ ก่ อ นที ่ จ ะสรุ ป ให้ไ ด้อ งค์ค วามรู ้ และแนวทางให้ไ ปในทิ ศ ทาง
เดี ย วกัน เพื่อสร้ างมาตรฐานในการทํางาน นอกจากนี้ ผูก้ าํ กับลู กเสื ออาจจะ
แนะนําให้ลูกเสื อนําความรู ้ ที่ได้รับไปฝึ กปฏิ บตั ิ ในเวลาว่างนอกเหนื อจาก
เวลาเรี ยนเพื่อให้เกิดความรู ้ ความชํานาญเพิ่มขึ้น
3.5 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้ วย (Adoption : A) 5 นาที
ผูก้ าํ กับลู กเสื อแจกแบบทดสอบ จํานวน 10 ข้อ เพื่ อตรวจสอบ
ความรู ้เรื่ อง กิจกรรมทางบก จากนั้นผูก้ าํ กับลู กเสื อและลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ร่ วมกันเฉลยแบบทดสอบ เรื่ อง กิ จกรรมทางบก โดยลูกเสื อแลกเปลี่ยนและ
ผลัดกันตรวจให้คะแนน ผูก้ าํ กับลู กเสื อบันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึกผล
การตรวจสอบความรู ้
3.6 ขั้นอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที
ให้ลูกเสื อประเมินรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) ที่มีต่อการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ เรื่ อง
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กิจกรรมทางบก และลูกเสื อได้รับการประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้จากการสังเกต
ของผูก้ าํ กับลูกเสื อในทุกขั้นตอนของการปฏิบตั ิกิจกรรม
4. ผูก้ าํ กับลู กเสื อให้สัญญาณนกหวีด ลู กเสื อเข้าแถวรวมกันแบบครึ่ ง
วงกลมเหมือนพิธีเปิ ดประชุ มกองหน้าเสาธง ติ ช มการร่ วมกิ จกรรมของ
ลูกเสื อ และให้กาํ ลังใจ
5. ผูก้ าํ กับลูกเสื อเล่านิทานชนเผ่าลีซู เรื่ อง “สัตว์ชนิดหนึ่ งที่อยูใ่ นถํ้า”
3 นาที
6. พิธีปิดประชุ มกอง (รวมกอง นัดหมายให้ลูกเสื อนําเครื่ องมือมาทํา
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ อันเป็ นการฝึ กการทํากิจกรรมจิต
สาธารณะร่ วมกัน นายหมู่ตรวจความเรี ยบร้อยของเครื่ องแบบ ชักธงชาติลง
เลิก) 3 นาที
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โครงสร้ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เมื่อจบบทเรี ยนนี้แล้ว นักเรี ยน
สามารถ
ลญ.1.1 ม.1/1 เพื่อพัฒนาลักษณะ
การเป็ นผูน้ าํ การตัดสิ นใจ
ลญ.1.2 ม.1/2 เพื่อทดสอบการทรง
ตัว กําลังใจ และสมรรถภาพทาง
กาย
ลญ.1.3 ม.1/2 เพื่อทดสอบการทรง
ตัว กําลังใจ และสมรรถภาพทาง
กาย
ลญ.1.4 ม.1/6 บอกหลักความ
ปลอดภัยใน การปฏิบตั ิกิจกรรม
ต่างๆ ได้

ครั้งที่ 6 เรื่ อง กิจกรรมทางอากาศ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดประชุ มกอง (ชักธงชาติข้ ึน สวดมนต์ สงบนิ่ ง ผูก้ าํ กับตรวจ
เครื่ องแบบและอุปกรณ์ประดับเครื่ องแบบของลูกเสื อ แยก) ประมาณ 3 นาที
2. ลูกเสื อร้องเพลง “ฝนตก” หรื อ เล่นเกม “ดักโจมตี” 2 นาที
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้ 50 นาที
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 3 นาที
1) ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจ้งวัตถุ ประสงค์การเรี ยนรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้ให้
ลูกเสื อทราบ ว่ากิจกรรมการเรี ยนรู ้ในวันนี้เป็ นกิจกรรมทางอากาศ
2) ผูก้ าํ กับลู กเสื อกําชับลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในเรื่ องของความ
ปลอดภัยในการทํากิจกรรมเป็ นอันดับแรก
3.2 ขั้นการปรับทัศนคติ (Opinion : O) 1 นาที
1) ผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ ทบทวนถึ ง การใช้สัญ ญาณมือ สัญ ญาณ
นกหวีด ของผูบ้ งั คับ บัญ ชาเบื้ องต้นก่ อนลู กเสื อเข้าฝึ กปฏิ บตั ิ กิจกรรมตาม

แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อ
1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่
หลักสู ตรเครื่ อง
หมายสายยงยศ โดย
ใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนพื้นที่
สู ง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 เล่มที่ 1 เพชรพระ
อุมา (นักผจญภัย)

การวัดและประเมินผล
- บันทึกการตรวจสมุด
ของลูกเสื อ
- แบบสังเกตการเข้าร่ วม
กิจกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
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ฐานเข้าเรี ยนตามฐาน
2) ผูก้ าํ กับลูกเสื อกําชับลู กเสื อทุกคนให้แต่งเครื่ องแบบให้รัดกุม
ก่อนเข้าปฏิบตั ิกิจกรรมตามฐาน เพื่อไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุตกจากที่สูงในการทํา
กิจกรรมทางอากาศได้
3) ผู ้ก ํา กั บ ลู ก เสื อ เน้ น ว่ า ลู ก เสื อ สามัญ รุ่ น ใหญ่ ทุ ก คนต้ อ ง
ตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ของระบบหมู่ การปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บวิ นัย อย่า ง
เคร่ ง ครั ด เพื่ อความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยของคนหมู่ มากที่ ม าทํา กิ จกรรม
ร่ วมกัน
3.3 ขั้นกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 40 นาที
1) การวางแผน (Planing : P) 2 นาที
เมื ่ อ ลู ก เสื อ แยกมาจากการเปิ ดประชุ ม กองแล้ว ผู ก้ าํ กับ
ลู ก เสื อ ให้สัญ ญาณมื อ และสัญ ญาณนกหวีด เรี ย กแถวตอนลึ ก เพื่อ แบ่ง
ลู กเสื อออกเป็ น 6 กลุ่ ม จากนั้นผูก้ าํ กับลู ก เสื อแจ้ง ให้ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
เตรี ย มตัวเข้ารั บ ฝึ กปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมทางอากาศตามฐาน ฐานละประมาณ 5
นาที และหมุน เวีย นขวาไปฝึ กปฏิบ ตั ิฐ านต่อ ไป ทั้ง นี้ ผู ก้ าํ กับ ลูก เสื อ ได้
มอบหมายให้น ายหมู ่ลูก เสื อ เป็ นผูน้ ําเข้ารั บการฝึ กฐานฝึ กปฏิ บ ัติลู ก เสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ แต่ ล ะฐาน โดยยึดมัน่ ในคํา สั่ งและระเบี ย บวินัย ของลู ก เสื อ
อย่างเคร่ งครัด

2. เพลง “ฝนตก”
หรื อ เกม “ดัก
โจมตี”
3. นกหวีด
4. ใบคําสั่งสําหรับ
แจกให้นายหมู่อ่าน
5. กระดาษรายการ
วิชาที่ทดสอบ
6. ยางรถยนต์ 5
เส้น
7. เชือกสําหรับผูก
เงื่อนเก้าอี้ และผูก
ยางรถยนต์
8. เชือกไนล่อน
ขนาด 10 มิลลิเมตร
ยาวประมาณ 25
เมตร จํานวน 2
เส้น

372
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ เตรี ยมตัวให้พร้อมที่จะลงมือ
ปฏิ บตั ิกิจกรรม โดยมีนายหมู่เป็ นผูน้ าํ ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิ กคนใดเจ็บป่ วย มี
โรคประจําตัว หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิ กิจกรรมได้ เพื่อจะได้รีบแจ้งให้ผูก้ าํ กับ
ลูกเสื อหรื อหัวหน้านายหมู่ทราบก่อนเพื่อที่จะป้ องกันไม่ให้เกิ ดอันตรายขึ้น
ได้ และสมาชิ กทุ กคนในหมู่ตอ้ งความร่ วมมื อกันในการเรี ยนรู ้ จากการฝึ ก
ปฏิบตั ิ โดยช่วยเหลื อซึ่ ง กัน และกัน อย่า งเต็ม ที่ ทั้ง นี้ ลู ก เสื อ แต่ ล ะหมู่ จ ะมี
ผูก้ าํ กับ ลู ก เสื อที่ ทาํ หน้า ที่ พี่ เ ลี้ ย งคอยดู แ ลความปลอดภัย และให้คาํ แนะนํา
ในการทํากิจกรรมอีกชุดหนึ่ง
2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 34 นาที
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ เข้ารับการฝึ กตามฐานต่างๆ
ที่มีผูก้ าํ กับลู กเสื อที่มีสมรรถภาพด้านทักษะทางลู กเสื อเรื่ องนั้นๆ เป็ นอย่าง
ดี ประจําอยู่ เพื่อถ่า ยทอดทักษะลู กเสื อด้านกิจกรรมทางอากาศให้แก่ลูกเสื อ
เมื่อฝึ กทักษะแต่ละฐานตามเวลาที่กาํ หนดแล้ว ลูกเสื อทุกหมู่เปลี่ ยนฐานเมื่อได้
ยิ น สั ญ ญาณนกหวี ดและหมุ น เวี ย นไปฝึ กตามฐานต่ า งๆ ตามเข็ ม นาฬิ ก า
ตามลําดับ ดังต่อไปนี้

9. เชือกยาว 50
เมตร
10. รอก ขนาด 8
นิ้ว 2 ตัว
11. ลูกโป่ ง
12. บันได
13. ไม้ง่าม และธง
ประจําหมู่
14. เสาธงชาติ ธง
ชาติ
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ฐานที่ 1 สะพานแกว่ง
ชุ ดของท่านได้เดิ นทางมาถึ งหน้าผาสู งชันที่ มากไปด้วยอันตราย
อย่างยิ่ง ท่านและสมาชิ กจะต้อ งข้า มหุ บ เหวด้วยสะพานแกว่ง นี้ ไ ปยัง
เส้นทางฝั่งตรงข้าม โปรดระวังแม่น้ าํ ที่มีโขดหิ นด้านล่างให้ดีดว้ ย ขอให้
ท่านและสมาชิกเดินทางโดยสวัสดิภาพ
ฐานที่ 2 ไต่เชือกลงปล่อง
ชุดของท่านได้เดินทางมาถึงถํ้าแห่งหนึ่งที่มีปากถํ้ากว้าง 1 เมตร
ปรากฏว่าในถํ้านั้นมีสมบัติอยูม่ ากมาย ท่านและสมาชิกจะต้องโหนเชือก
ขึ้นไปปากปล่องแล้วไต่เชื อกลงปล่อง เพื่อลงไปเอาสมบัติที่อยูด่ า้ นล่าง
โปรดระวังสัตว์ร้ายด้านล่างให้ดีดว้ ย ขอให้ท่านและสมาชิกโชคดี
ฐานที่ 3 สะพานนางฟ้า
ชุดของท่านได้เดินทางมาถึงแม่น้ าํ แห่ งหนึ่ งที่เชี่ ยวมากเต็มไปด้วย
อันตรายอย่างยิ่งและท่านจะต้องนําสมาชิ กข้ามไปฝั่ งตรงข้ามเพื่อไปยัง
ที่ต้ งั ค่ายพักแรม ท่านและสมาชิ กจะต้องข้ามสะพานที่ชาวบ้านสร้างไว้ไป
ยังเส้นทางฝั่งตรงข้าม ขอให้ท่านและสมาชิกเดินทางโดยสวัสดิภาพ
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ฐานที่ 4 ปิ ดตาเสี่ ยงโชค
ชุ ดของท่านได้เดินทางมาถึงสถานที่แห่ งหนึ่ งซึ่ งมีสมบัติมากมาย
และสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ดูแลรักษาอยู่ ท่านจะต้องแจ้งกับสมาชิ กว่าแต่ละคนหยิบ
สมบัติได้คนละ 1 ชิ้ น ด้วยการปิ ดตาเสี่ ยงโชค สิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ จะไม่ถือโทษ
โกรธ แต่ถา้ หยิบไปเองโดยไม่เสี่ ยงโชคจะมีอนั เป็ นไป ขอให้ทุกคนโชคดี
ฐานที่ 5 กระเช้าลอยฟ้า
ชุ ดของท่านได้เดิ นทางมาถึ งหุ บเหวที่ สูงชันมาก ท่านและสมาชิ ก
จะต้องใช้กระเช้าลอยฟ้าข้ามไปยังเส้นทางฝั่ งตรงข้ามด้วยความปลอดภัย
โปรดระวังอันตรายจากการใช้กระเช้านี้ ขอให้ท่านและสมาชิ กเดิ นทาง
โดยสวัสดิภาพ
ฐานที่ 6 ช่วยเหลือพลร่ ม
สมมติลกู เสือคนหนึ่งเป็ นพลร่ ม กระโดดร่ มลงมาแล้ วร่มไปติดอยู่บนยอดไม้ สงู 6 เมตร จากนันก็
้
เป็ นลมหมดสติไป หมู่ลูกเสือของท่านผ่านมาประสบเหตุเข้ าพอดี จึงได้ เข้ าช่วยเหลือ โดยให้ ลูกหมู่คน
หนึ่งขึ ้นไปบนต้ นไม้ พร้ อมทังเอาเชื
้
อกขนาดกลางที่ปลายข้ างหนึ่ง ผูกกับเข็มขัด และปลายอีกข้ างหนึ่งอยู่
ข้ างล่าง โดยมีลกู หมู่อีก 2 – 3 คนถือไว้ จากนันให้
้ ลกู เสือที่อยู่บนต้ นไม้ ผูกเงื่ อนเก้ าอี ้ แล้ วนาพลร่ ม สอด
เข้ าไป ลูกหมู่ที่อยู่ด้านล่างค่อยๆ โรยเชือกลงมาจนถึงพืน้ เพื่อปฐมพยาบาล แล้ วส่งแพทย์รักษาต่อไป
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3) การควบคุม (Controling : C) 2 นาที
สุ่ มนายหมู่ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละกลุ่ มออกมาร่ วมกัน
อภิปรายเพื่อทบทวนเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกิจกรรมทางอากาศ อภิปราย และ
หาข้อสรุ ปร่ วมกัน โดยมีผกู ้ าํ กับลูกเสื อเป็ นที่ปรึ กษา ให้คาํ แนะนํา และ
ข้อเสนอแนะ
4) การปรับปรุ ง (Action : A) 2 นาที
ผู ้ก ํา กับ ลู ก เสื อ เรี ย กรวมลู ก เสื อ เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ลู ก เสื อ
ซักถามความรู ้ เกี่ ยวกับเนื้ อหากิ จกรรมทางอากาศ เพื่ อให้เกิ ดความชํานาญ
ความแม่นยํา ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ความมีวนิ ยั และความสามัคคีในหมู่
คณะ ก่ อนที่ จะสรุ ป เป็ นแนวทางปฏิ บ ตั ิ ใ ห้ไปในทิ ศทางเดี ย วกันเพื่ อสร้ า ง
มาตรฐานในการทํางาน ลูกเสื อจดบันทึกองค์ความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษาลง
ในสมุดประจําตัวแล้วรวบรวมส่ งผูก้ าํ กับลูกเสื อเพื่อตรวจงานอีกครั้งหนึ่ง
3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้ วย (Adoption : A) 5 นาที
ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจกแบบทดสอบจํานวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบความรู ้
เรื่ อง กิ จกรรมทางอากาศ จากนั้นผูก้ าํ กับลู กเสื อและลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ร่ วมกันเฉลยแบบทดสอบ เรื่ อง กิจกรรมทางอากาศ ลูกเสื อแลกเปลี่ยนกันและ
ผลัดกันตรวจให้คะแนน ผูก้ าํ กับลู กเสื อบันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึกผล
การตรวจสอบความรู ้
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3.5 ขั้นอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที
ให้ลูกเสื อกรอกแบบสอบถามเกี่ ยวกับรู ปแบบการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่ อง กิจกรรม
ทางอากาศ และลูกเสื อจะถูกประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้จากการสังเกตของผู ้
กํากับลูกเสื อในทุกขั้นตอนของการปฏิบตั ิกิจกรรม
4. ผูก้ าํ กับลู กเสื อให้สัญญาณนกหวีด ลู กเสื อเข้าแถวรวมกันแบบครึ่ ง
วงกลมเหมือนพิธีเปิ ดประชุ มกองหน้าเสาธง ติ ช มการร่ วมกิ จกรรมของ
ลูกเสื อ และให้กาํ ลังใจ
5. ผูก้ าํ กับลูกเสื อเล่านิทานชนเผ่าไทใหญ่ เรื่ อง “กวามอุบอํ่าเข้ากัน๋
(พูดไม่เข้ากัน)” 2 นาที
6. พิธีปิดประชุ มกอง (รวมกอง นัดหมายให้ลูกเสื อนําอุปกรณ์ และ
สมุดประจําตัวมาให้พร้อมสําหรับกิจกรรมการเดินทางไกลด้วยเท้า นายหมู่
ตรวจความเรี ยบร้อยของเครื่ องแบบ ชักธงชาติลง เลิก) 3 นาที
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โครงสร้ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เมื่อจบบทเรี ยนนี้แล้ว นักเรี ยน
สามารถ
ลญ.1.1 ม.1/1 เพื่อพัฒนาลักษณะ
การเป็ นผูน้ าํ การตัดสิ นใจ
ลญ.1.2 ม.1/2 เพื่อทดสอบการทรง
ตัว กําลังใจ และสมรรถภาพทาง
กาย
ลญ.1.3 ม.1/2 เพื่อทดสอบการทรง
ตัว กําลังใจ และสมรรถภาพทาง
กาย
ลญ.1.4 ม.1/6 บอกหลักความ
ปลอดภัยใน การปฏิบตั ิกิจกรรม
ต่างๆ ได้

ครั้งที่ 7 เรื่ อง การเดินทางไกลด้วยเท้า
กิจกรรมการเรียนการสอน

แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อ
1. คู่มือการสอน
1. พิธีเปิ ดประชุ มกอง (ชักธงชาติ ข้ ึ น สวดมนต์ สงบนิ่ ง ผูก้ าํ กับตรวจ
กิจกรรมลูกเสื อ
เครื่ องแบบและอุปกรณ์ประดับเครื่ องแบบของลูกเสื อ แยก) 5 นาที
สามัญรุ่ นใหญ่
2. ลูกเสื อร้องเพลง “ตลุงลูกเสื อ” หรื อ เล่นเกม “การต่อสู ้ (ผลักด้วย
หลักสู ตร
มือ)” 5 นาที
เครื่ องหมายสายยง
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้ 40 นาที
ยศ โดยใช้รูปแบบ
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 1 นาที
การจัดกิจกรรมการ
1) ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
ให้ลูกเสื อทราบ
พื้นที่สูง (GOPAI)
2) ผูก้ าํ กับลู กเสื ออธิ บายการเรี ยนรู ้ โดยวันนี้ จะเป็ นการเรี ยนรู ้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ด้วยการอภิปราย สรุ ป และนําเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
3.2 ขั้นการปรับทัศนคติ (Opinion : O) 2 นาที
1 เล่มที่ 1 เพชรพระ
1) ผู ้ก ํา กับ ลู ก เสื อ และลู ก เสื อ ร่ ว มกัน อภิ ป รายทบทวนเรื่ อง อุมา (นักผจญภัย)

การวัดและประเมินผล
- บันทึกการตรวจสมุด
ของลูกเสื อ
- แบบสังเกตการเข้าร่ วม
กิจกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
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การศึกษาเอกสารใบงานหรื อใบความรู ้แต่ละฐาน แล้วจับประเด็นสําคัญมาสรุ ป
เป็ นข้อๆ ควรจะให้ทุกคนได้อภิปรายเพื่อเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นทุก
คน จากนั้นก็เรี ยบเรี ยงสรุ ปเป็ นข้อมูลที่จะนําเสนอเรี ยงตามลําดับก่อนหลัง
2) การนําเสนอต้องสั้น กระชับ ตรงประเด็น ให้เวลากลุ่มละไม่
เกิน 1 นาที
3) ผู ก้ าํ กับ ลูก เสื อ เน้น ว่า ลูก เสื อ สามัญ รุ ่ น ใหญ่ทุก คนต้อ ง
ตระหนัก ถึง ความสํา คัญ ของระบบหมู่ การปฏิ บ ตั ิ ตามระเบี ย บวินัย อย่า ง
เคร่ ง ครั ด เพื่ อความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยของคนหมู่ มากที่ ม าทํา กิ จกรรม
ร่ วมกัน
3.3 ขั้นกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 30 นาที
1) การวางแผน (Planing : P) 2 นาที
หลังจากเปิ ดประชุ มกอง ผูก้ าํ กับเรี ยกแถวตอนลึ ก แล้วแบ่ง
ลู ก เสื อ ออกเป็ น 6 กลุ่ ม แต่ ล ะกลุ่ ม ทํา การคัด เลื อ กหัว หน้า กลุ่ ม และรอง
หัวหน้า กลุ่ ม จากนั้นส่ ง ตัวแทนออกมารั บ มอบหมายกิ จกรรมจากผูก้ าํ กับ
ลูกเสื อ ในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับ
1. การเตรี ยมอุปกรณ์การเดินทางไกล
2. การบรรจุเครื่ องหลัง
3. หลักความปลอดภัยการเดินทางไกล
4. ประโยชน์ของการเดินทางไกล

2. เพลง “ตลุง
ลูกเสื อ” หรื อ เกม
“การต่อสู ้ (ผลัก
ด้วยมือ)”
3. ใบกิจกรรมการ
เดินทางไกลที่ 1
เรื่ อง การเตรี ยม
อุปกรณ์การเดิน
ทางไกล
4. ใบกิจกรรมการ
เดินทางไกลที่ 2
เรื่ อง การบรรจุ
เครื่ องหลัง
5. ใบกิจกรรมการ
เดินทางไกลที่ 3
เรื่ อง หลักความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางไกลด้วย
เท้า
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5. ข้อควรปฏิบตั ิในขณะเดินทางไกล
6. ข้อปฏิบตั ิในการพักเหนื่ อยระหว่างเดินทางไกล
2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 20 นาที
ลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละกลุ่มลงมื อปฏิ บตั ิ กิจกรรมตามใบ
งาน โดยนําประเด็นศึกษามาร่ วมกันระดมความคิด ด้วยการอภิปราย เพื่อหา
ข้อสรุ ป และวางแผนในการนําเสนอ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละกลุ่ม จัดทําข้อมูลในการนําเสนอ
ภายในเวลาที่กาํ หนด แล้วพิจารณาส่ งตัวแทนออกไปนําเสนอหน้าชั้นเรี ยน
โดยมีการทบทวน ทําความเข้าใจ ให้เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันอย่างชัดเจน
ก่อน หากมีขอ้ ขัดแย้งสงสัย ลู กเสื อทุ กคนต้องร่ วมกันแสดงความคิดเห็ นด้วย
เหตุดว้ ยผล จนกว่าจะหาข้อสรุ ปร่ วมกันได้
ในระหว่า งทํา กิ จ กรรมผู ก้ ํา กับ ลู ก เสื อ คอยสอดแทรก
คุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ตามควรแก่โอกาส
3) การควบคุม (Controling : C) 7 นาที
ลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ ละกลุ่ ม ส่ งตัวแทนออกมานําเสนอ
หน้าชั้นเรี ยน ตามลําดับ และเปิ ดโอกาสให้สมาชิกลูกเสื อได้ซกั ถามข้อขัดแย้ง
ข้อสงสัย ข้อซักถามต่ างๆ อภิ ป ราย และหาข้อ สรุ ป ร่ ว มกัน โดยมีผู ก้ าํ กับ
ลูก เสื อ เป็ นที ่ป รึ ก ษา ให้ค ํา แนะนํา และข้อ เสนอแนะ ลูก เสื อ บัน ทึก

6. ใบกิจกรรมการ
เดินทางไกลที่ 4
เรื่ อง ประโยชน์
ของการเดิน
ทางไกลด้วยเท้า
7. ใบกิจกรรมการ
เดินทางไกลที่ 5
เรื่ อง ข้อปฏิบตั ิใน
การเดินทางไกล
ด้วยเท้า
8. ใบกิจกรรมการ
เดินทางไกลที่ 6
เรื่ อง ข้อปฏิบตั ิใน
การพักในขณะเดิน
ทางไกลด้วยเท้า
9. ไม้ง่าม และธง
ประจําหมู่
10. เสาธงชาติ ธง
ชาติ
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องค์ความรู ้ลงสมุดประจําตัว
4) การปรับปรุ ง (Action : A) 1 นาที
ผูก้ าํ กับลูกเสื อเรี ยกรวมลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ เพื่อเปิ ดโอกาสให้
ลู กเสื อซักถามข้อสงสัยที่หาข้อสรุ ป ไม่ไ ด้ ก่อนที่จะสรุ ป ให้ไ ด้องค์ค วามรู ้
และแนวทางให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างมาตรฐานในการทํางาน
3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้ วย (Adoption : A) 5 นาที
ผูก้ ํากับลู กเสื อแจกแบบทดสอบจํานวน 10 ข้อ เพื่ อตรวจสอบ
ความรู ้เรื่ อง การเดินทางไกลด้วยเท้า จากนั้นผูก้ าํ กับลูกเสื อและลูกเสื อร่ วมกัน
เฉลยแบบทดสอบ เรื่ อง การเดิน ทางไกลด้วยเท้า จากนั้น ลู ก เสื อ สามัญ รุ่ น
ใหญ่ผลัดกันตรวจให้ค ะแนน ผูก้ าํ กับ ลู ก เสื อบันทึ ก ผลคะแนนลงในแบบ
บันทึกผลการตรวจสอบความรู ้
3.5 ขั้นอุดมคติ (Idol : I) 2 นาที
ลู ก เสื อทํา แบบสอบถามเกี่ ย วกับ รู ป แบบการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่ อง การเดิ น
ทางไกลด้วยเท้า ลูกเสื อจะได้รับการประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้จากการ
สังเกตของผูก้ าํ กับลูกเสื อในทุกขั้นตอนของการปฏิบตั ิกิจกรรม
4. ผูก้ าํ กับลู กเสื อให้สัญญาณนกหวีด ลู กเสื อเข้าแถวรวมกันแบบครึ่ ง
วงกลมเหมือนพิธีเปิ ดประชุ มกองหน้าเสาธง ติ ช มการร่ วมกิ จกรรมของ
ลูกเสื อ และให้กาํ ลังใจ
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5. ผูก้ าํ กับลูกเสื อเล่านิทานชนเผ่าปกาเกอะญอ เรื่ อง “แม่หมา” 5 นาที
6. พิธีปิดประชุ มกอง (รวมกอง นัดหมายให้นกั เรี ยนเตรี ยมสมุดสําหรับ
บันทึกในการเรี ยนและอุปกรณ์สาํ หรับการศึกษา เรื่ องผูจ้ ดั การค่ายพักแรม
นายหมู่ตรวจความเรี ยบร้อยของเครื่ องแบบ ชักธงชาติลง เลิก) 5 นาที
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โครงสร้ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เมื่อจบบทเรี ยนนี้แล้ว นักเรี ยน
สามารถ

ครั้งที่ 8 เรื่ อง ผูจ้ ดั การค่ายพักแรม
กิจกรรมการเรียนการสอน

1. พิธีเปิ ดประชุ มกอง (ชักธงชาติ ข้ ึน สวดมนต์ สงบนิ่ ง ผูก้ าํ กับตรวจ
เครื่ องแบบและอุปกรณ์ประดับเครื่ องแบบของลูกเสื อ แยก) ประมาณ 5 นาที
ลญ.2.1 ม.1/3 เลือกและใช้อุปกรณ์
2. ลูกเสื อร้องเพลง “จับมือ” หรื อ เล่นเกม “เดินหมีส่งผ้า” 5 นาที
จําเป็ นสําหรับการอยูค่ ่ายพักแรมได้
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้ 40 นาที
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 5 นาที
1) ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้
ให้ลูกเสื อทราบ
2) ผูก้ าํ กับลูกเสื อนําและลูกเสื อร่ วมกันอภิปรายใบกิจกรรมที่ 2
หลักการเลื อกสถานที่จดั ตั้งค่ายพักแรมที่เหมาะสมควรเป็ นอย่างไร จึงจะดี
ที่สุด ปลอดภัยที่สุด หมู่ละ 1 คําตอบ พร้อมกับให้เหตุผล ภายใน 1 นาที
3) ผูก้ าํ กับลูกเสื อให้ลูกเสื อส่ งตัวแทนหมู่ออกมาอภิปรายหน้า
ชั้นเรี ยน ผูก้ าํ กับลูกเสื อให้คาํ แนะนํา ให้ความรู ้ โดยใช้คู่มือการสอนกิจกรรม
ลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ หลักสู ตรเครื่ องหมายสายยงยศ โดยใช้รูปแบบการจัด

แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อ
1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่
หลักสู ตร
เครื่ องหมาย
สายยงยศ โดยใช้
รู ปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนพื้นที่
สู ง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 เล่มที่ 2 วิถีไพร

การวัดและประเมินผล
- บันทึกการตรวจสมุด
ของลูกเสื อ
- แบบสังเกตการเข้าร่ วม
กิจกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
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กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนพื้นที่ สู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 เล่มที่ 2 วิถีไพร (ผูจ้ ดั การค่ายพักแรม) หน้า 25-26 ลูกเสื อ
ทุกคนบันทึกลงในสมุดประจําตัว
3.2 ขั้นการปรับทัศนคติ (Opinion : O) 3 นาที
1) ผูก้ าํ กับลูกเสื อและลูกเสื อร่ วมกันอภิปรายเรื่ องสัญญาณต่างๆ
ที่จะใช้ในค่ายพักแรมเพื่อให้เกิ ดความสะดวกในการควบคุม ความปลอดภัย
ความรับผิดชอบ ความสามัคคีในหมู่คณะ การเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี
2) ผูก้ าํ กับลู กเสื อสาธิ ตสัญญาณต่างๆ ที่ จะต้องใช้ในค่ายพัก
แรม
3) ผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ เน้น ว่า ลู ก เสื อ สามัญ รุ่ นใหญ่ ทุ ก คนต้อ ง
ตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ของระบบหมู่ การปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บวิ นัย อย่า ง
เคร่ ง ครั ด เพื่ อความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยของคนหมู่ มากที่ ม าทํา กิ จกรรม
ร่ วมกัน
3.3 ขั้นกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 20 นาที
1) การวางแผน (Planing : P) 5 นาที
หลัง จากเปิ ดประชุ ม กอง ผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ เรี ย กแถวตอนลึ ก
จากนั้นส่ งตัวแทนออกมารับมอบหมายกิจกรรมจากผูก้ าํ กับลูกเสื อ ในการทํา
กิจกรรมเกี่ยวกับการวางผังการจัดค่ายพักแรม

(ผูจ้ ดั การค่ายพัก
แรม)
2. เพลง “จับมือ”
หรื อ เล่นเกม “เดิน
หมีส่งผ้า”
3. ใบกิจกรรม
ผูจ้ ดั การค่ายพัก
แรมที่ 1 เรื่ อง การ
เตรี ยมอุปกรณ์ใน
การอยูค่ ่ายพักแรม
4. ใบกิจกรรม
ผูจ้ ดั การค่ายพัก
แรมที่ 2 เรื่ อง
หลักการเลือก
สถานที่จดั ตั้งค่าย
พักแรม
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ลู ก เสื อสามั ญ รุ่ นใหญ่ แ ต่ ล ะหมู่ นํ า ประเด็ น หั ว ข้ อ ที่ รั บ
มอบหมายมาร่ วมกันระดมความคิด ด้วยการร่ วมกันอภิปราย เพื่อหาข้อสรุ ป และ
วางแผนในการนําเสนอเกี่ ยวกับประเด็นหัวข้อที่ ได้รับมาภายใน 3 นาทีแล้ว
นําเสนอหน้าชั้นเรี ยน ลู กเสื อแต่ละหมู่จะมีผูก้ าํ กับลู กเสื อคอยให้คาํ ชี้ แนะ และ
แนะนําตามสมควร
2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 5 นาที
ลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ ส่ งตัวแทนมารั บใบกิ จกรรม
เรื่ อง การเลือกสิ่ งของและอุปกรณ์จาํ เป็ นที่ตอ้ งใช้ในการอยูค่ ่ายพักแรม
ลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ จัดทําข้อมูลในการนําเสนอ
เกี่ ย วกับ หัว ข้อดัง กล่า ว ภายในเวลา 3 นาที แล้วพิจารณาส่ งตัวแทนออกไป
นําเสนอหน้าชั้นเรี ยน โดยมี การทบทวน ทําความเข้าใจ ให้เป็ นไปในทิศทาง
เดี ยวกันอย่างชัดเจนก่อน หากมีขอ้ ขัดแย้งสงสัย ลู กเสื อทุกคนต้องร่ วมกัน
แสดงความคิดเห็นด้วยเหตุดว้ ยผล จนกว่าจะหาข้อสรุ ปร่ วมกันได้เสี ยก่อน
ในระหว่า งทํา กิ จ กรรมผู ก้ ํา กับ ลู ก เสื อ คอยสอดแทรก
คุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ตามควรแก่โอกาส และผูก้ าํ กับลูกเสื อคอยสังเกตทักษะกระบวนการ
ในการทํากิจกรรมของลูกเสื อแล้วบันทึกลงในแบบสังเกตเป็ นรายบุคคล

5. ใบกิจกรรม
ผูจ้ ดั การค่ายพัก
แรมที่ 3 เรื่ อง การ
วางผังในการจัดตั้ง
ค่ายพักแรม
6. เอกสารประกอบ
การสรุ ป
7. แผนภาพ
อุปกรณ์ค่ายพัก
แรมของหมู่และ
ส่ วนบุคคล
8. แผนภาพการตั้ง
ค่ายพักแรมทัว่ ไป
9. ตัวอย่างการวาง
ผังค่ายพักแรม
10. ไม้ง่าม และธง
ประจําหมู่
11. เสาธงชาติ ธง
ชาติ
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3) การควบคุม (Controling : C) 5 นาที
ลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่และผูก้ าํ กับลู กเสื ออภิ ปรายแลกเปลี่ ยน
ซักถามข้อขัดแย้ง ข้อสงสัย อภิ ปราย และหาข้อสรุ ปร่ วมกัน โดยมี ผูก้ ํากับ
ลูกเสื อเป็ นที่ปรึ กษา ให้คาํ แนะนํา และข้อเสนอแนะ
4) การปรับปรุ ง (Action : A) 5 นาที
ผูก้ าํ กับลู กเสื อเรี ยกรวมลูกเสื อ ทบทวนและสรุ ปองค์ความรู ้
และแนวทางให้ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน เพื่ อ สร้ า งมาตรฐานในการทํา งาน
ลูกเสื อจดบันทึกองค์ความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษาเพิม่ เติมลงในสมุดประจําตัว
แล้วรวบรวมส่ งผูก้ าํ กับลูกเสื อเพื่อตรวจงานอีกครั้งหนึ่ง
3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้ วย (Adoption : A) 10 นาที
ผู ้ ก ํ า ก บั ลู ก เสื อ แ จก แ บบท ดส อบจํ า นว น 10 ข อ้ เพื ่อ
ตรวจสอบความรู ้ เ รื่ อ ง ผู จ้ ดั การค่ายพักแรม จากนั้นผูก้ าํ กับลู กเสื อและ
ลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ร่วมกันเฉลยแบบทดสอบ เรื่ อง ผูจ้ ดั การค่ายพักแรม
เสร็ จแล้วลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ผลัดเปลี่ยนกันตรวจให้คะแนน ผูก้ าํ กับลูกเสื อ
บันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึกผลการตรวจสอบความรู ้
3.5 ขั้นอุดมคติ (Idol : I) 2 นาที
ลูกเสื อตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินรู ปแบบการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) เรื่ อง ผูจ้ ดั การค่ายพักแรม ทั้งนี้
ลูกเสื อจะได้รับการประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ จากการสังเกตของผูก้ าํ กับ
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ลูกเสื อในทุกขั้นตอนของการปฏิบตั ิกิจกรรม
4. ผูก้ าํ กับลู กเสื อให้สัญญาณนกหวีด ลู กเสื อเข้าแถวรวมกันแบบครึ่ ง
วงกลมเหมือนพิธีเปิ ดประชุ มกองหน้าเสาธง ติ ช มการร่ วมกิ จกรรมของ
ลูกเสื อ และให้กาํ ลังใจ
5. ผูก้ าํ กับลูกเสื อเล่านิทานชนเผ่าปกาเกอะญอ เรื่ อง “น่อสะริ กบั จ๊อเซ่
ล่าบอ” 5 นาที
6. พิธีปิดประชุ มกอง (รวมกอง นัดหมายให้ลูกเสื อเตรี ยมอุปกรณ์ให้พร้อม
สําหรับทํากิจกรรมเรื่ องอาหารและการสุ ขาภิบาล นายหมู่ตรวจความ
เรี ยบร้อยของเครื่ องแบบ ชักธงชาติลง เลิก)
5 นาที
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โครงสร้ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เมื่อจบบทเรี ยนนี้แล้ว นักเรี ยน
สามารถ
ลญ.2.3 ม.1/5 จัดรายการอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่ างกาย และประกอบ
อาหารได้อย่างเพียงพอ

ครั้งที่ 9 เรื่ อง อาหารและการสุ ขาภิบาล
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดประชุ มกอง (ชักธงชาติข้ ึน สวดมนต์ สงบนิ่ ง ผูก้ าํ กับตรวจ
เครื่ องแบบและอุปกรณ์ประดับเครื่ องแบบของลูกเสื อ แยก) ประมาณ 5 นาที
2. ลูกเสื อร้องเพลง “เพลินไพร” หรื อ เล่นเกม “ชักเย่อจีน” 5 นาที
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้ 40 นาที
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 5 นาที
1) ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้ให้
ลูกเสื อทราบ โดยลูกเสื อ จะได้เรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการสอนที่มีท้ งั การสาธิ ต บรรยาย
และการอภิปรายสรุ ป ตามฐานที่กาํ หนด
2) ผูก้ าํ กับลู กเสื อและลู กเสื อร่ วมกันอภิ ปรายเกี่ ยวกับการ
สุ ขาภิบาลในค่ายพักแรมมีอะไรบ้าง
3) ผูก้ าํ กับลู กเสื อสอบถามลู กเสื อที่เป็ นชนเผ่าต่างๆ ว่าชนเผ่าใดมี
การสุ ขาภิบาลที่สามารถมาดัดแปลงใช้ในการจัดค่ายพักแรมได้บา้ ง เช่น การรักษา
อาหาร การกําจัดขยะ การทําเตาหุ งต้ม และการสร้างส้วมชัว่ คราว เป็ นต้น

แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อ
1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ หลัก
สู ตรเครื่ องหมาย
สายยงยศ โดยใช้
รู ปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนพื้นที่
สู ง (GOPAI)
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
เล่มที่ 2 วิถีไพร

การวัดและประเมินผล
- บันทึกการตรวจสมุด
ของลูกเสื อ
- แบบสังเกตการเข้าร่ วม
กิจกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
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3.2 ขั้นการปรับทัศนคติ (Opinion : O) 5 นาที
1) ผู ก้ ํา กับ ลู ก เสื อและลู ก เสื อร่ วมกันอภิ ป รายเรื่ อ งการนํา
ทรั พยากรในท้องถิ่ นมาใช้ในการทําการสุ ขาภิบาลในการอยู่ค่ายพักแรม มี
อะไรบ้าง อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่จะใช้ รวมทั้งอาหารที่มีอยูใ่ นท้องถิ่ นหรื อ
อาหารของแต่ละชนเผ่า
2) ผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ เน้น ว่า ลู ก เสื อ สามัญ รุ่ นใหญ่ ทุ ก คนต้อ ง
ตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ของระบบหมู่ การปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บวิ นัย อย่า ง
เคร่ ง ครั ด เพื่ อความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยของคนหมู่ มากที่ ม าทํา กิ จกรรม
ร่ วมกัน และการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม
3.3 ขั้นกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 20 นาที
1) การวางแผน (Planing : P) 5 นาที
ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจ้งให้ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ส่งตัวแทน หมู่ละ
3 คน เข้าศึกษาเรี ยนรู ้ ตามฐานที่กาํ หนดให้โดยไม่ตอ้ งเวียนฐาน แต่ศึกษาโดย
การให้ลูกเสื อแต่ละหมู่ส่งสมาชิกลูกเสื อออกไปศึกษาการสาธิ ตอุปกรณ์เกี่ยวกับ
เรื่ องอาหารและสุ ขาภิ บ าลตามความสนใจพร้ อ มๆ กั น ตามฐานต่ า งๆ
3 ฐาน คนละฐาน โดยคัดเลื อกบุคคลที่ทางหมู่คิดว่าจะสามารถรับความรู ้มา
ถ่ายทอดให้สมาชิกได้ดี

(ผูจ้ ดั การค่ายพัก
แรม)
2. เพลง “ลูกเสื อจับ
มือ” หรื อ เกม “ชัก
เย่อจีน”
3. อุปกรณ์ตวั อย่าง
ที่ผกู ้ าํ กับลูกเสื อ
สร้างขึ้นมาเพื่อ
ประกอบการสาธิต
ตามฐาน
4. ไม้ง่าม และธง
ประจําหมู่
5. เสาธงชาติ ธง
ชาติ
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2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 5 นาที
เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีด สมาชิ กลู กเสื อตัวแทนแต่ละหมู่ๆ
ละ 3 คน ออกไปศึกษาตามฐานต่างๆ ฐานละ 1 คน ที่ได้รับมอบหมายจากหมู่
ของตน โดยไม่ลืมที่จะนําสมุดประจําตัวไปบันทึกข้อมูลต่างๆ กลับมาด้วย
เพื่อเตือนความจํา ดังต่อไปนี้
ฐานที่ 1 การระวังรักษาอาหาร การระวังรักษานํ้าดื่ม
และการระวังรักษาที่หุงต้มอาหาร (ใช้วธิ ีการสอนแบบสาธิต)
เมื่อลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่เข้ามารายงานตัวเพื่อศึกษาที่ฐานนี้ ผู ้
กํา กับ ลู ก เสื อ ที่ ป ระจํา อยู่ที ่ฐ านรับ การรายงานตัว แล้ว บอกชื ่ อ ฐานและ
วัต ถุ ป ระสงค์ก ารเรี ย นรู ้ ใ ห้ลู ก เสื อ ทราบ พร้ อ มทั้ง นํา อภิป รายเกี่ ย วกับ
วิธีการเก็บรักษาอาหารในระหว่างที่อยู่ในค่ายพักแรมให้ปลอดภัยจากสัตว์
ต่ า งๆ เช่ น สุ นัข มด แมลงวัน เป็ นต้น ว่า จะมี วิ ธี ก ารสร้ า งอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ
อย่างไร
จากนั้น ผูก้ ํา กับ ลู ก เสื อที่ ป ระจํา อยู่ที่ ฐาน นํา รู ป แบบอุ ป กรณ์
ตัวอย่างมาให้ลูกเสื อดู และสาธิ ตการสร้ างอุปกรณ์ ในการระวังรักษาอาหาร
การระวังรักษานํ้าดื่ม และการระวังรักษาที่หุงต้มอาหารพร้ อมทั้งอธิ บายให้
คําแนะนําเพิ่มเติม ภายในเวลา 5 นาที ลูกเสื อที่เข้ามาศึกษาที่ฐานนี้ ช่วยกัน
ตรวจสอบความเหมาะสม ความแข็งแรง พร้ อมทั้งซักถาม เพื่อให้เกิ ดความ
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เข้าใจที่ถูกต้องร่ วมกัน จากนั้นผูก้ าํ กับลูกเสื อที่ประจําฐานสรุ ปอีกครั้งหนึ่ง
ภาพตัวอย่ างอุปกรณ์ ในฐานนี้

การเก็บอาหารใส่ ภาชนะแช่ไว้ที่ลาํ ธารที่มี
นํ้าไหลเย็น

การทําตูเ้ ย็นธรรมชาติ
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การระวังรักษานํ้าดื่ม

การระวังรักษาเตา

ฐานที่ 2 การกําจัดขยะ (ใช้วธิ ี การสอนแบบสาธิ ต)
เมื่อลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่เข้ามารายงานตัวเพื่อศึกษาที่ฐานนี้ ผู ้
กํา กับ ลู ก เสื อ ที่ ป ระจํา อยู่ที่ ฐ านรับ การรายงานตัว แล้ว บอกชื ่ อ ฐานและ
วัตถุ ประสงค์การเรี ยนให้ลูกเสื อทราบ พร้ อมทั้งนําอภิปรายเกี่ ยวกับวิธีการ
กํา จัดขยะให้ถู ก หลัก การสุ ข าภิบ าลในระหว่า งที่อยู่ใ นค่า ยพัก แรมว่า จะมี
วิธีการสร้างอุปกรณ์ต่างๆ อย่างไร
จากนั้น ผูก้ ํา กับ ลู ก เสื อที่ ป ระจํา อยู่ที่ ฐาน นํา รู ป แบบอุ ป กรณ์
ตัวอย่า งมาให้ลูกเสื อดู และสาธิ ตการสร้ างอุ ปกรณ์ ในการกํา จัดขยะ (หลุ ม
เปี ยก, หลุมแห้ง) พร้อมทั้งอธิ บายและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม ภายในเวลา 5 นาที
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ลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่เข้ามาศึ กษาที่ ฐานนี้ ช่ วยกันตรวจสอบความเหมาะสม
ความแข็งแรง พร้อมทั้งซักถาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องร่ วมกัน จากนั้น
ผูก้ าํ กับลูกเสื อที่ประจําอยูท่ ี่ฐานสรุ ปอีกครั้งหนึ่ง
ฐานที่ 3 การสร้างส้วมชัว่ คราว (ใช้วธิ ี การสอนแบบสาธิ ต)
เมื่อลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่เข้ามารายงานตัวเพื่อศึกษาที่ฐานนี้ ผู ้
กํา กับ ลู ก เสื อ ที่ ป ระจํา อยู่ที ่ฐ านรับ การรายงานตัว แล้ว บอกชื ่ อ ฐานและ
วัต ถุ ป ระสงค์ก ารเรี ย นให้ลู ก เสื อ ทราบ พร้ อ มทั้ง นํา อภิปรายเกี่ ยวกับการ
สร้าง ส้วมชัว่ คราวให้ถูกหลักการสุ ขาภิบาลในระหว่างที่อยูใ่ นค่ายพักแรมว่า
จะมีวธิ ี การสร้างอุปกรณ์ต่างๆ อย่างไร
จากนั้น ผูก้ ํา กับ ลู ก เสื อที่ ป ระจํา อยู่ที่ ฐาน นํา รู ป แบบอุ ป กรณ์
ตัวอย่างมาให้ลูกเสื อดูและสาธิ ตการสร้ างอุปกรณ์ ในการสร้างส้วมชัว่ คราว
พร้อมทั้งอธิ บายและให้คาํ แนะนําเพิ่มเติม ภายในเวลา 5 นาที ลูกเสื อที่เข้ามา
ศึ ก ษาที่ ฐานนี้ ช่ วยกันตรวจสอบ ความเหมาะสม ความแข็ง แรง พร้ อมทั้ง
ซักถาม เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจที่ถูกต้องร่ วมกัน จากนั้นผูก้ าํ กับลู กเสื อที่ประจํา
อยูท่ ี่ฐานสรุ ปอีกครั้งหนึ่ง
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ภาพแสดงการสร้ างส้ วมชั่วคราวแบบต่ างๆ
กระดาษชาระ
หลุมส้วม

กองดิน

แบบที่ 1

แบบที่ 2

ในระหว่า งทํา กิ จ กรรมผู ก้ ํา ก บั ลู ก เสื อ คอยสอดแทรก
คุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ตามควรแก่โอกาส และผูก้ าํ กับลู กเสื อที่อยู่ทาํ หน้าที่ประจําฐานคอย
สังเกตทักษะกระบวนการในการทํากิจกรรมของลูกเสื อแล้วบันทึกลงในแบบ
สังเกตเป็ นรายบุคคล
3) การควบคุม (Controling : C) 5 นาที
ลู กเสื อจัดแบ่งบุคคลเข้าศึกษาการสาธิ ตการสร้ างอุปกรณ์ ตาม
ฐานต่ า งๆ แล้วกลับมาอภิ ปรายภายในหมู่ ข องตนเอง เพื่ อ หารื อ กัน สร้ า ง
อุปกรณ์อย่างน้อย 4 อย่าง โดยไม่จาํ เป็ นต้องทําตามรู ปแบบที่ผกู ้ าํ กับลูกเสื อได้
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จัดทําขึ้น ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การนําไปใช้และความคิดสร้างสรรค์ และนัดหมายกันนํา
วัสดุอุปกรณ์มาจัดสร้างในช่วงวันหยุด และนําผลงานส่ งผูก้ าํ กับลูกเสื อในวัน
จันทร์
4) การปรับปรุ ง (Action : A) 5 นาที
ผู ้ก ํา กับ ลู ก เสื อ เรี ย กรวมลู ก เสื อ เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ลู ก เสื อ
ซักถามข้อที่สงสัยหาข้อสรุ ปไม่ได้ก่อนที่จะสรุ ปให้ได้องค์ความรู ้ จากนั้นให้
ลู กเสื อจดบันทึ กองค์ความรู ้ ที่ ได้รับจากการศึ กษาลงในสมุ ดประจําตัว แล้ว
รวบรวมส่ งผูก้ าํ กับลูกเสื อเพื่อตรวจงานอีกครั้งหนึ่ง
3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้ วย (Adoption : A) 5 นาที
ผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ แจกแบบทดสอบจํา นวน 10 ข้อ เพื ่อ
ตรวจสอบความรู ้ เรื่ อง อาหารและการสุ ขาภิบาล จากนั้นผูก้ าํ กับลูกเสื อและ
ลู ก เสื อ สามัญ รุ่ น ใหญ่ ร่ ว มกัน เฉลยแบบทดสอบ เรื่ อ ง อาหารและการ
สุ ขาภิ บาล เสร็ จแล้วลู กเสื อผลัดเปลี่ ยนกันตรวจให้คะแนน ผูก้ าํ กับลู กเสื อ
บันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึกผลการตรวจสอบความรู ้
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3.5 ขั้นอุดมคติ (Idol : I) 5 นาที
ลูกเสื อตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินรู ปแบบการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) เรื่ อง อาหารและการสุ ขาภิบาล และ
ลู กเสื อจะได้รับการประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ จากการสัง เกตของผูก้ าํ กับ
ลูกเสื อในทุกขั้นตอนของการปฏิบตั ิกิจกรรม
4. ผูก้ าํ กับลู กเสื อให้สัญญาณนกหวีด ลู กเสื อเข้าแถวรวมกันแบบครึ่ ง
วงกลมเหมือนพิธีเปิ ดประชุ มกองหน้าเสาธง ติ ช มการร่ วมกิ จกรรมของ
ลูกเสื อ และให้กาํ ลังใจ
5. ผูก้ าํ กับลูกเสื อเล่านิทานชนเผ่าม้ง เรื่ อง “ความหลังนกฮู”้ 5 นาที
6. พิธีปิดประชุ มกอง (รวมกอง นัดหมายให้ลูกเสื อเตรี ยมสมุดบันทึกและเครื่ อง
เขียนมาให้พร้อมสําหรับกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การอยูค่ ่ายพักแรม นาย
หมู่ตรวจความเรี ยบร้ อยของเครื่ องแบบ ชักธงชาติลง เลิก) 5 นาที
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โครงสร้ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เมื่อจบบทเรี ยนนี้แล้ว นักเรี ยน
สามารถ

ครั้งที่ 10 เรื่ อง การอยูค่ ่ายพักแรม
กิจกรรมการเรียนการสอน

1. พิธีเปิ ดประชุ มกอง (ชักธงชาติข้ ึน สวดมนต์ สงบนิ่ ง ผูก้ าํ กับตรวจ
เครื่ องแบบและอุปกรณ์ประดับเครื่ องแบบของลูกเสื อ แยก) ประมาณ 5 นาที
ลญ.2.4 ม.1/8 พัฒนาคุณภาพและ
2. ลูกเสื อร้องเพลง “ลูกเสื อธีรราช” หรื อ เล่นเกม “ซิ กแซกหมู่” 3 นาที
จริ ยธรรมของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้ 44 นาที
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 3 นาที
1) ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้
ให้ลูกเสื อทราบ
2) ผูก้ าํ กับลู กเสื อและลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ร่วมกันอภิ ปรายใบ
กิจกรรมที่ 1 เรื่ อง “ลักษณะการพักแรม” มีกี่ลกั ษณะ ประมาณ 3 นาที จากนั้น
ช่วยกันสรุ ป แล้วผูก้ าํ กับลูกเสื อให้ความรู ้ เพิ่มเติมตามคู่มือการสอนกิจกรรม
ลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ หลักสู ตรเครื่ องหมายสายยงยศ โดยใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) เล่มที่ 2 วิถีไพร (ผูจ้ ดั การ
ค่ายพักแรม)

แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อ
1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่
หลักสู ตรเครื่ อง
หมายสายยงยศ โดย
ใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนพื้นที่
สู ง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 เล่มที่ 2 วิถีไพร
(ผูจ้ ดั การค่ายพัก

การวัดและประเมินผล
- แบบทดสอบอัตนัย
แบบตอบคําถาม จํานวน 4
ข้อ ข้อละ 5 คะแนน
- แบบสังเกตการเข้าร่ วม
กิจกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
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3.2 ขั้นการปรับทัศนคติ (Opinion : O) 3 นาที
ผูก้ าํ กับลู กเสื อเน้นว่าลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ทุกคนต้องตระหนักถึ ง
ความสําคัญของระบบหมู่ การปฏิ บตั ิตามระเบียบวินยั อย่างเคร่ งครัด เพื่อความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของคนหมู่มากที่มาทํากิจกรรมร่ วมกัน อีกทั้งทุกคนมีสิทธิ
ที่จะพูดอภิปรายร่ วมกันได้
3.3 ขั้นกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 30 นาที
1) การวางแผน (Planing : P) 2 นาที
หลังจากลูกเสื อแยกจากการเปิ ดประชุ มกอง ผูก้ าํ กับลูกเสื อเรี ยก
แถวตอนลึก แล้วแจ้งให้แต่ละหมู่ทราบว่า จะให้เวลาลูกเสื อเพียง 3 นาที ระดม
ความคิดเกี่ยวกับใบกิจกรรมที่ 2 เรื่ อง กิจที่ตอ้ งกระทําในขณะอยูค่ ่ายพักแรม
2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 20 นาที
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ นําประเด็นที่ได้รับมอบหมาย
มาร่ วมระดมความคิดด้วยการร่ วมอภิปราย เพื่อหาข้อสรุ ปในเวลาที่กาํ หนด
แล้วนําเสนอหน้าชั้นเรี ยนหมู่ละ 1 นาที
ในระหว่า งทํา กิ จ กรรมผู ก้ ํา กับ ลู ก เสื อ คอยสอดแทรก
คุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ตามควรแก่โอกาส

แรม)
2. เพลง “ลูกเสื อธีร
ราช” หรื อ เกม “ซิก
แซกหมู”่
3. ใบกิจกรรมการ
อยูค่ ่ายพักแรมที่ 1
เรื่ อง ลักษณะการ
พักแรม
4. ใบกิจกรรมการ
อยูค่ ่ายพักแรมที่ 2
เรื่ อง กิจที่ตอ้ ง
กระทําในขณะอยู่
ค่ายพักแรม
5. ใบกิจกรรมการ
อยูค่ ่ายพักแรมที่ 3
เรื่ อง ประโยชน์
ของการอยูค่ ่ายพัก
แรม

398
3) การควบคุม (Controling : C) 5 นาที
ลู ก เสื อสามัญ รุ่ นใหญ่ ร่ ว มกัน อภิ ป รายทบทวนเกี่ ย วกั บ
ลักษณะของค่ายพักแรมและกิจที่ตอ้ งกระทําในค่ายพักแรม แล้วบันทึกลงใน
สมุด โดยมีผกู ้ าํ กับลูกเสื อเป็ นที่ปรึ กษา ให้คาํ แนะนํา และข้อเสนอแนะ
4) การปรับปรุ ง (Action : A) 3 นาที
ผู ้ก ํา กับ ลู ก เสื อ เรี ยกรวมลู ก เสื อ เปิ ดโอกาสให้ ลู ก เสื อ ใบ
กิจกรรมที่ 3 เรื่ อง ประโยชน์ของการอยู่ค่ายพักแรม ก่อนที่จะสรุ ปให้ได้องค์
ความรู ้ และแนวทางให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้ างมาตรฐานในการอยู่ค่าย
พักแรม ลูกเสื อจดบันทึกองค์ความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษาลงในสมุดประจําตัว
แล้วรวบรวมส่ งผูก้ าํ กับลูกเสื อเพื่อตรวจงานอีกครั้งหนึ่ง
3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้ วย (Adoption : A) 5 นาที
ผูก้ าํ กับลู กเสื อแจกแบบทดสอบจํานวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบ
ความรู ้เรื่ อง การอยูค่ ่ายพักแรมจากนั้นผูก้ าํ กับลูกเสื อและลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ร่ ว มกัน เฉลยแบบทดสอบ เรื่ อง การผจญภัย โดยลู ก เสื อ สามัญ รุ่ น ใหญ่
แลกเปลี่ ยนผลัดกันตรวจให้คะแนน ผูก้ าํ กับลู กเสื อบันทึกผลคะแนนลงใน
แบบบันทึกผลการตรวจสอบความรู ้

6. เอกสารประกอบ
คําบรรยายสรุ ป
7. ไม้ง่าม และธง
ประจําหมู่
8. เสาธงชาติ ธง
ชาติ
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3.5 ขั้นอุดมคติ (Idol : I) 2 นาที
ลู กเสื อทําแบบสอบถามเกี่ ยวกับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ของ
โรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) เรื่ อง การอยูค่ ่ายพักแรม ส่ วนการประเมินพฤติกรรม
การเรี ยนรู ้ ผูก้ าํ กับลู กเสื อจะใช้การสังเกตการปฏิ บตั ิ กิจกรรมของลู กเสื อทุ ก
ขั้นตอน
4. ผูก้ าํ กับลู กเสื อให้สัญญาณนกหวีด ลู กเสื อเข้าแถวรวมกันแบบครึ่ ง
วงกลมเหมือนพิธีเปิ ดประชุ มกองหน้าเสาธง ติ ช มการร่ วมกิ จกรรมของ
ลูกเสื อ และให้กาํ ลังใจ
5. ผูก้ าํ กับลูกเสื อเล่านิทานชนเผ่าลาหู่ เรื่ อง “พี่นอ้ งชิงแผ่นดิน” 3 นาที
6. พิธีปิดประชุ มกอง (รวมกอง นัดหมายให้เนตรนารี เตรี ยมชุดลําลอง
สําหรับทํากิจกรรมในการทํากิจกรรม เรื่ อง การชุ มนุมรอบกองไฟ นายหมู่
ตรวจความเรี ยบร้อยของเครื่ องแบบ ชักธงชาติลง เลิก) 5 นาที
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โครงสร้ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เมื่อจบบทเรี ยนนี้แล้ว นักเรี ยน
สามารถ

ครั้งที่ 11 เรื่ อง การชุมนุมรอบกองไฟ
กิจกรรมการเรียนการสอน

1. พิ ธี เปิ ดประชุ ม กอง (ชั กธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ ง ผู ้ก ํา กับตรวจ
เครื่ องแบบและอุปกรณ์ประดับเครื่ องแบบของลูกเสื อ แยก) ประมาณ 5 นาที
ลญ.2.4 ม.1/8 พัฒนาคุณภาพและ
2. ลูกเสื อร้องเพลง “เกียรติศกั ดิ์ลูกเสื อไทย” หรื อ เล่นเกม “คนหน้าส่ ง
จริ ยธรรมของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ หลัง” 3 นาที
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้ 44 นาที
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 5 นาที
1) ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้
ให้ลูกเสื อทราบ
2) ผูก้ าํ กับลูกเสื อและลูกเสื อร่ วมกันอภิปรายเรื่ อง “ความมุ่ง
หมายของการชุมนุมรอบกองไฟ” แล้วสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ร่วมกัน
3) ผูก้ าํ กับลูกเสื อให้ความรู ้ เกี่ยวกับ “ขั้นตอนการเปิ ดชุ มนุ มรอบ
กองไฟ” ลูกเสื อบันทึกลงสมุดประจําตัว

แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อ
1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่
หลักสู ตรเครื่ อง
หมายสายยงยศ โดย
ใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนพื้นที่
สู ง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 เล่มที่ 2 วิถีไพร
(ผูจ้ ดั การค่ายพัก

การวัดและประเมินผล
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบ จํานวน 10
ข้อ
- แบบสังเกตการเข้าร่ วม
กิจกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
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3.2 ขั้นการปรับทัศนคติ (Opinion : O) 3 นาที
1) ผูก้ าํ กับลู กเสื อและลูกเสื อร่ วมกันอภิปรายเกี่ ยวกับกิจกรรมการ
อยูค่ ่ายพักแรม การสื่ อสาร การควบคุมบังคับบัญชา ระเบียบวินยั และแนวทาง
ในการทํากิจกรรม
2) ผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ เน้น ว่า ลู ก เสื อ สามัญ รุ ่ น ใหญ่ทุ ก คนต้อ ง
ตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ของระบบหมู่ การปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบวินัย อย่า ง
เคร่ ง ครั ด เพื่ อความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยของคนหมู่ มากที่ ม าทํา กิ จกรรม
ร่ วมกัน
3.3 ขั้นกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 27 นาที
1) การวางแผน (Planing : P) 10 นาที
เมื ่ อ ลู ก เสื อ แยกจากการเปิ ดประชุ ม กองแล้ว ผู ก้ ํา กับ
ลู ก เสื อ สามัญ รุ ่ น ใหญ่เ รี ย กรวมแถวตอนลึ ก แจ้ง ให้ ลู ก เสื อวางแผน
เตรี ยมการก่อนการชุมนุมรอบกองไฟแล้วเตรี ยมส่ งตัวแทนออกมานําเสนอ
ลู กเสื อนัง่ เป็ นแถวรู ปครึ่ งวงกลมหรื อรู ปเกื อกม้า แล้วส่ ง
ตัวแทนออกมานําเสนอเกี่ยวกับการเตรี ยมการก่อนการชุมนุมรอบกองไฟ
จากนั้นร่ วมกันอภิปราย สรุ ป และบันทึกลงสมุดประจําตัวของตนเอง

แรม)
2. เพลง “เกียรติ
ศักดิ์ลูกเสื อไทย”
หรื อ เกม “คนหน้า
ส่ งหลัง”
3. โต๊ะ / เก้าอี้
4. การสาธิตการจัด
กิจกรรมชุมนุม
รอบกองไฟจําลอง
5. กองไฟจําลอง
6. พวงมาลัย / พุม่
สลากจําลอง
7. เครื่ องดนตรี เช่น
กลอง และเครื่ อง
ประกอบจังหวะ
8. ไม้ง่าม และธง
ประจําหมู่
9. เสาธงชาติ ธง
ชาติ
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2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 10 นาที
ในขั้นนี้ ผู ก้ ํากับลู กเสื อใช้การสาธิ ตโดยการจัดกิ จกรรมการ
ชุ มนุ มรอบกองไฟจําลองขึ้ นโดยผูก้ าํ กับลู กเสื อคนหนึ่ ง ทําหน้าที่ เป็ นพิธีก ร
และผูบ้ รรยาย และผูก้ าํ กับลู กเสื ออี กคนหนึ่ งทําหน้าที่ เป็ นประธานในพิ ธี
ชุ มนุ มรอบกองไฟ และให้ลูก เสื อสามัญรุ่ นใหญ่แบ่ง กลุ่ มกันทําหน้า ที่ หมู่
บริ การ (จัดสถานที่ กองไฟ ทําพวงมาลัย พุ่มสลากขบวนแห่ และจัดการแสดง
มา 1 ชุ ด) ร่ วมกันสาธิ ตการจัดกิ จกรรมชุ มนุ มรอบกองไฟตามขั้นตอนตั้งแต่
เริ่ มต้น จนเสร็ จสิ้ นพิธีการชุมนุมรอบกองไฟ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ ศึกษาโดยการฟั งบรรยาย พร้อม
กับดู การสาธิ ตการจัดกิ จกรรมชุ มนุ มรอบกองไฟจําลองโดยผูก้ าํ กับลู กเสื อจน
เสร็ จสิ้ นกระบวนการในการชุมนุ มรอบกองไฟ
ผูก้ าํ กับลูกเสื อให้ลูกเสื อตัวแทนแต่ละชนเผ่า ออกมาบรรยาย
เกี่ยวกับการแสดงหรื อ การละเล่น หรื อการร้องเพลงของชนเผ่าของตน เพื่อเป็ น
แนวทางสําหรับใช้แสดงการชุมนุมรอบกองไฟ
จากนั้นผูก้ าํ กับลูกเสื อมอบหมายให้ลูกเสื อแต่ละหมู่บนั ทึกองค์
ความรู ้เกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟลงในแบบบันทึกผลหรื อสมุดประจําตัว
ในระหว่า งทํา กิ จ กรรมผู ก้ ํา กับ ลู ก เสื อ คอยสอดแทรก
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ย ม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ตามควรแก่โอกาส
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3) การควบคุม (Controling : C) 5 นาที
ลู ก เสื อ สามัญ รุ่ น ใหญ่ และผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ ร่ ว มกัน สรุ ป การ
ชุ ม นุ ม รอบกองไฟ จากนั้นผูก้ าํ กับ ให้ลู กเสื อแต่ ละหมู่ ร่วมกันระดมความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับประโยชน์ของการชุ มนุ มรองกองไฟ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ลูกเสื ออภิปรายซักถาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องร่ วมกัน โดยมีผกู ้ าํ กับ
ลูกเสื อเป็ นที่ปรึ กษา ให้คาํ แนะนํา และข้อเสนอแนะ
4) การปรับปรุ ง (Action : A) 2 นาที
ผูก้ าํ กับ ลู ก เสื อ เรี ย กรวมลู ก เสื อ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ลู ก เสื อ
ซัก ถามข้อ สงสัย เกี ่ ย วกับ การชุ มนุ ม รอบกองไฟ ก่ อนที่ จะสรุ ปให้ได้องค์
ความรู ้ และแนวทางให้ไปในทิศทางเดี ยวกันเพื่อสร้างมาตรฐานในการชุมนุ ม
รอบกองไฟ
3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้ วย (Adoption : A) 6 นาที
ผู ก้ ํากับลู กเสื อแจกแบบทดสอบอัตนัย จํานวน 4 ข้อ ข้อละ 5
คะแนน เพื่ อตรวจสอบความรู ้ เรื่ อง การชุ ม นุ มรอบกองไฟ จากนั้นผูก้ ํากับ
ลูกเสื อและลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ร่วมกันเฉลยแบบทดสอบ เรื่ อง การชุมนุมรอบ
กองไฟ โดยลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แลกเปลี่ ยนผลัดกันตรวจให้คะแนน ผูก้ าํ กับ
ลูกเสื อบันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึกผลการตรวจสอบความรู ้
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3.5 ขั้นอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที
ลูกเสื อประเมินแบบสอบถามรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) เรื่ อง การชุมนุมรอบกองไฟ และลูกเสื อได้รับ
การประเมิ นพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ จากการสั งเกตของผู ก้ ํา กับ ลู ก เสื อ ในทุ ก
ขั้นตอนของการปฏิบตั ิกิจกรรม
4. ผูก้ าํ กับลู กเสื อให้สัญญาณนกหวีด ลู กเสื อเข้าแถวรวมกันแบบครึ่ ง
วงกลมเหมือนพิธีเปิ ดประชุ มกองหน้าเสาธง ติ ช มการร่ วมกิ จกรรมของ
ลูกเสื อ และให้กาํ ลังใจ
5. ผูก้ าํ กับลูกเสื อเล่านิทานชนเผ่าลาหู่ เรื่ อง “จะจูก้ บั จะแน้” 3 นาที
6. พิธีปิดประชุ มกอง (รวมกอง นัดหมายให้ลูกเสื อนําอุปกรณ์มาให้พร้อม
เพื่อทํากิจกรรมเรื่ อง การใช้เครื่ องมือ นายหมู่ตรวจความเรี ยบร้อยของ
เครื่ องแบบ ชักธงชาติลง เลิก) 5 นาที
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โครงสร้ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เมื่อจบบทเรี ยนนี้แล้ว นักเรี ยน
สามารถ

ครั้งที่ 12 เรื่ อง การใช้เครื่ องมือ
กิจกรรมการเรียนการสอน

1. พิ ธี เปิ ดประชุ ม กอง (ชั กธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ ง ผู ้ก ํา กับตรวจ
เครื่ องแบบและอุปกรณ์ประดับเครื่ องแบบของลูกเสื อ แยก) ประมาณ 5 นาที
ลญ.2.5 ม.1/8 พัฒนาคุณภาพและ
2. ลูกเสื อร้องเพลง “พม่ารําขวาน” หรื อ เล่นเกม “รถโรมัน” 5 นาที
จริ ยธรรมของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้ 40 นาที
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 2 นาที
1) ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้ให้
ลูกเสื อทราบ ว่ากิจกรรมการเรี ยนรู ้ในวันนี้ เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้เรื่ องการใช้
เครื่ องมือต่างๆ ที่จาํ เป็ นในการอยูค่ ่ายพักแรม
2) ผูก้ าํ กับลู กเสื อกําชับลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ในเรื่ องของความ
ปลอดภัยในการทํากิจกรรมเป็ นอันดับแรก
3.2 ขั้นการปรับทัศนคติ (Opinion : O) 2 นาที
1) ผูก้ าํ กับลูกเสื อกําชับลูกเสื อทุกคนให้แต่งเครื่ องแบบให้รัดกุม

แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อ
1. การสอนกิจกรรม
ลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ หลักสู ตร
เครื่ องหมายสายยง
ยศ โดยใช้รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 เล่มที่ 2 วิถีไพร
(ผูจ้ ดั การค่ายพัก
แรม)

การวัดและประเมินผล
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบ จํานวน 10
ข้อ
- แบบสังเกตการเข้าร่ วม
กิจกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
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ก่ อนเข้าปฏิ บตั ิ กิจกรรมตามฐาน และกําชับ เรื่ องความระมัดระวัง ความไม่
ประมาทเกี่ยวกับของมีคม
2) ผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อเน้นว่า ลู ก เสื อสามัญรุ่ น ใหญ่ ทุ ก คนต้อ ง
ตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ของระบบหมู่ การปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บวิ นัย อย่า ง
เคร่ ง ครั ด เพื่ อความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยของคนหมู่ มากที่ ม าทํา กิ จกรรม
ร่ วมกัน
3.3 ขั้นกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 28 นาที
1) การวางแผน (Planing : P) 3 นาที
เมื่อลูกเสื อแยกมาจากการเปิ ดประชุมกองแล้ว ผูก้ บั ลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ให้สัญญาณมือและสัญญาณนกหวีดเรี ยกแถวตอนลึก เพื่อนํา
ลูกเสื อไปเข้าชั้นเรี ยนซึ่ งอาจเป็ นที่ร่ม หรื อใต้ร่มไม้ใหญ่ที่มีบริ เวณกว้างขวาง
เพียงพอ เพื่อรอรับฟังการบรรยาย เรื่ องการใช้เครื่ องมือต่างๆ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ เตรี ยมตัวให้พร้อมที่จะลงมือ
ปฏิ บตั ิกิจกรรม โดยมีนายหมู่เป็ นผูน้ าํ และคอยตรวจสอบดู วา่ มีสมาชิ กคนใด
เจ็บป่ วย มีโรคประจําตัว หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิกิจกรรมได้ เพื่อจะได้รีบแจ้ง
ให้ผูก้ าํ กับลู กเสื อหรื อหัวหน้านายหมู่ทราบ และกําชับให้สมาชิ กทุกคนใน
หมู่ตอ้ งความร่ วมมือกันในการเรี ยนรู ้ โดยช่วยเหลือซึ่ งกันและกันอย่างเต็มที่

2. เพลง “พม่ารํา
ขวาน” หรื อ เกม
“รถโรมัน”
3. มีด / ขวาน /
เลื่อย
4. เครื่ องมือลิดกิ่ง
ไม้
5. เครื่ องตัดหญ้า
6. ไม้ง่าม และธง
ประจําหมู่
7. เสาธงชาติ ธง
ชาติ

407

2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 20 นาที
ผูก้ าํ กับลูกเสื ออภิปรายซักถามลูกเสื อเกี่ยวกับประสบการณ์ใน
การใช้เครื่ องมือ ได้แก่ มีด ขวาน เลื่ อย เครื่ องมือลิ ดกิ่ งไม้ และเครื่ องตัดหญ้า
วิธีการใช้และการเก็บรักษาอุปกรณ์เหล่านั้นทีละอุปกรณ์ โดยมีผูก้ าํ กับลู กเสื อ
นํามาให้ดูประกอบคําอธิ บายทีละชิ้น ผูก้ าํ กับลู กเสื อต้องคอยเน้นยํ้าเกี่ยวกับ
การใช้อุปกรณ์ดว้ ยวิธีการสาธิ ต และวิธีการเก็บ ดูแล รักษาอย่างถูกต้อง
ผูก้ าํ กับ ลู กเสื อควรเน้นเรื่ องความปลอดภัย และวิธี ก ารใช้
อย่า งถู ก ต้อ ง ระมัด ระวัง รวมทั้งการไม่ นําไปใช้ผิดประเภท เพื่อไม่ ให้เกิ ด
อันตราย และไม่กระทําด้วยความประมาทอย่างเด็ดขาด เพราะเป็ นอุปกรณ์ที่
ต้อ งรัก ษาความคมอยู เ่ สมอ เพื ่อ ให้ส ามารถนํา มาใช้ง านได้ โดยเฉพาะ
อุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้มอเตอร์ ไฟฟ้า ซึ่ งอาจจะเกิดอันตรายอย่างมาก และถ้าไม่
แน่ใ จหรื อไม่รู้จวั ิธี ก ารใช้ ก็ห้า มนําไปใช้โดยพลการหรื อไม่ มีผูใ้ หญ่คอย
ควบคุมอย่างเด็ดขาด
เมื่ อบรรยายจบแล้วผู ้ก ํากับลู กเสื อซั กถามนักเรี ยนเป็ นการ
ทบทวนองค์ความรู ้ และหากมีการตอบผิด หรื อเข้าใจผิด หรื อเกิดความเข้าใจที่
ไม่ตรงกัน จะเปิ ดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกันและกัน เพื่อให้ได้
แนวปฏิบตั ิที่ถูกต้องร่ วมกัน
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ในระหว่างทํากิ จกรรมผูก้ าํ กับลู กเสื อคอยสอดแทรก
คุ ณธรรมจริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ตามควรแก่โอกาส
3) การควบคุม (Controling : C) 2 นาที
ผูก้ าํ กับลูกเสื อซักถามลูกเสื อเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือ การรักษา
เครื่ องมือ และความปลอดภัยในการใช้เครื่ องมือ
4) การปรับปรุ ง (Action : A) 3 นาที
ผู ้ก ํา กับ ลู ก เสื อ เรี ย กรวมลู ก เสื อ เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ลู ก เสื อ
ซักถามความรู ้ เกี่ ยวกับการใช้เครื่ องมือ ก่ อนที่ จะสรุ ปให้ได้องค์ความรู ้ และ
แนวทางให้ไปในทิ ศทางเดี ยวกันเพื่อสร้ างมาตรฐานในการทํางาน ลูกเสื อจด
บันทึกลงสมุดประจําตัว
3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้ วย (Adoption : A) 5 นาที
ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจกแบบทดสอบจํานวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบ
ความรู ้เรื่ อง การใช้เครื่ องมือจากนั้นผูก้ าํ กับลู กเสื อและลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ร่ วมกันเฉลยแบบทดสอบ เรื่ อง การใช้เครื่ องมื อ ลูกเสื อแลกเปลี่ยนกันและ
ผลัดกันตรวจให้คะแนน ผูก้ าํ กับลูกเสื อบันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึกผล
การตรวจสอบความรู ้

409
3.5 ขั้นอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที
ลูกเสื อประเมินรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI) เรื่ องการใช้เครื่ องมือ และลู ก เสื อถู ก ประเมินพฤติก รรม
การเรี ย นรู ้ จ ากการสัง เกตของผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อในทุกขั้นตอนของการปฏิ บตั ิ
กิจกรรม
4. ผูก้ าํ กับลู กเสื อให้สัญญาณนกหวีด ลู กเสื อเข้าแถวรวมกันแบบครึ่ ง
วงกลมเหมือนพิธีเปิ ดประชุ มกองหน้าเสาธง ติ ช มการร่ วมกิ จกรรมของ
ลูกเสื อ และให้กาํ ลังใจ
5. ผูก้ าํ กับลูกเสื อเล่านิทานชนเผ่าลาหู่ เรื่ อง “จะหวะน่ะโหวย” 5 นาที
6. พิธีปิดประชุ มกอง (รวมกอง นัดหมายให้ลูกเสื อนําอุปกรณ์ และ
สมุดประจําตัวมาให้พร้อมสําหรับกิจกรรมการเดิ นทางไกลด้วยเท้า นายหมู่
ตรวจความเรี ยบร้อยของเครื่ องแบบ ชักธงชาติลง เลิก) 5 นาที
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โครงสร้ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เมื่อจบบทเรี ยนนี้แล้ว นักเรี ยน
สามารถ
ลญ.2.6 ม.1/7 บอกและสาธิตการ
ปฐมพยาบาลได้

ครั้งที่ 13 เรื่ อง การปฐมพยาบาล
กิจกรรมการเรียนการสอน

แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อ
1. คู่มือการสอน
1. พิธีเปิ ดประชุ มกอง (ชักธงชาติ ข้ ึน สวดมนต์ สงบนิ่ ง ผูก้ าํ กับตรวจ
กิจกรรมลูกเสื อ
เครื่ องแบบและอุปกรณ์ประดับเครื่ องแบบของลูกเสื อ แยก) ประมาณ 5 นาที
สามัญรุ่ นใหญ่
2. ลูกเสื อร้องเพลง “อาการเสี ยเลือด” หรื อ เล่นเกม “ลอดอุโมงค์” 4
หลักสู ตร
นาที
เครื่ องหมายสายยง
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้ 42 นาที
ยศ โดยใช้รูปแบบ
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 3 นาที
การจัดกิจกรรมการ
1) ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
ให้ลูกเสื อทราบ
พื้นที่สูง (GOPAI)
2) ผูก้ าํ กับลูกเสื อและลูกเสื อร่ วมกันอภิปรายใบกิจกรรม เรื่ อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การใช้ยาและบรรจุยาในชี วิตประจําวันของลู กเสื อ แล้วให้ลูกเสื อสรุ ปว่ามี ชันมัธยมศึกษาปี ที่
้
ยามีก่ีชนิ ด อะไรบ้าง และแต่ละหมู่ใช้อะไรในการจําแนก
1 เล่มที่ 2 วิถีไพร
(ผูจ้ ดั การค่ายพัก

การวัดและประเมินผล
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบ จํานวน 10
ข้อ
- แบบสังเกตการเข้าร่ วม
กิจกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
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3.2 ขั้นการปรับทัศนคติ (Opinion : O) 3 นาที
1) ผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ เน้น ว่า ลู ก เสื อ สามัญ รุ่ นใหญ่ ทุ ก คนต้อ ง
ตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ของระบบหมู่ การปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บวิ นัย อย่า ง
เคร่ ง ครั ด เพื่ อความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยของคนหมู่ มากที่ ม าทํา กิ จกรรม
ร่ วมกัน ยิ่งมีวิทยากรจากบุคคลภายนอกมาอยูร่ ่ วมทํากิจกรรมกับเราด้วยแล้ว
การมีระเบียบวินยั ของลู กเสื อจะยิ่งสร้างเกียรติยศ ภาพลักษณ์ ที่ดี และชื่ อเสี ยง
ให้กบั กลุ่มลูกเสื อของโรงเรี ยนของเราอีกด้วย
2) การศึกษาเรื่ องยาและการใช้ย า จําเป็ นต้องให้มีผูร้ ู ้ เรื่ องยา
เป็ นอย่างดี เช่ น แพทย์ พยาบาล หรื อเภสัชกร มาให้ความรู ้ หรื อคําแนะนํา
เพิ่มเติ ม
3.3 ขั้นกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 28 นาที
1) การวางแผน (Planing : P) 3 นาที
หลังจากเปิ ดประชุมกอง ผูก้ าํ กับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่เรี ยกแถว
ตอนลึก แล้วจัดลูกเสื อเข้าชั้นเรี ยน โดยลูกเสื อนัง่ อย่างเป็ นระเบียบในลักษณะ
แถวตอนลึก
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ เตรี ยมตัวให้พร้อมที่จะเข้าร่ วม
รับการฝึ กโดยมีนายหมู่เป็ นผูน้ าํ และคอยตรวจสอบดู ว่ามีสมาชิ กคนใดในหมู่
เจ็บป่ วย มีโรคประจําตัว หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิกิจกรรมได้ เพื่อจะได้รีบแจ้ง
ให้ผูก้ าํ กับลู กเสื อหรื อหัวหน้านายหมู่ทราบ และกําชับให้สมาชิ กทุ กคนใน

แรม)
2. เพลง “อาการเสี ย
เลือด” หรื อ เกม
“ลอดอุโมงค์”
3. ใบกิจกรรม เรื่ อง
การใช้ยาและบรรจุ
ยา
4. แบบทดสอบ
เรื่ อง การปฐม
พยาบาล
5. ยาและอุปกรณ์
การปฐมพยาบาล
อย่างละอย่างน้อย 3
ชุด
6. โต๊ะ / เก้าอี้ (กอง
ไฟศักดิ์สิทธิ์ )
7. ไม้ง่าม และธง
ประจําหมู่
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หมู่ตอ้ งความร่ วมมือกันในการเรี ยนรู ้ โดยช่วยเหลือซึ่ งกันและกันอย่างเต็มที่ 8. เสาธงชาติ ธง
ชาติ
2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 15 นาที
ผูก้ าํ กับลูกเสื อมอบหมายให้รองผูก้ าํ กับลู กเสื อนํายาชนิ ดต่างๆ
ที่เตรี ยมมาจากการยืมห้องพยาบาล หรื อยืมมาจากสถานี อนามัย ซึ่ งเป็ นยาที่
ลูก เสื อควรมีไ ว้ประจําบ้าน และอุปกรณ์ใ นการปฐมพยาบาลบาดแผลมา
วางรวมกันอย่างน้อยชนิ ดละ 3 ชุ ด จากนั้นเชิ ญวิทยากรมาอธิ บายให้ลูกเสื อ
ได้ทราบสรรพคุ ณของยาแต่ละชนิ ด วิธีการสังเกต รวมทั้งอันตรายจากการใช้ยา
เหล่านี้ผดิ อีกด้วย
เมื่อวิทยากรอธิ บายเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจกใบ
กิจกรรมให้กบั นายหมู่ลูกเสื อแต่ละหมู่นาํ ไปร่ วมกันอภิปรายในหมู่ลูกเสื อ
ของตนในประเด็น ดัง ต่อ ไปนี้ แล้ว ให้ลู ก เสื อ แต่ละหมู่ส่งตัวแทนออกมา
รายงานหน้าชั้นเรี ยน
1. ลูกเสื อจะต้องเลือกนํายาและอุปกรณ์อะไรบ้าง สําหรับ
การปฐมพยาบาลลูกเสื อ 1 หมู่ ในระหว่างอยูค่ ่ายพักแรม เป็ นเวลา 7 วัน
2. ลู ก เสื อ บอกวิ ธี ก ารบรรจุ ย าและอุ ป กรณ์ เ หล่ า นั้ น
เพื่อให้เกิดความสะดวกและความชัดเจนในการนํามาใช้ได้อย่างไร
ลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละกลุ่ ม นําประเด็นศึกษามาร่ วมกัน
ระดมความคิด อภิปราย เพื่อหาข้อสรุ ป และวางแผนในการนําเสนอ
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ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละกลุ่ม จัดทําข้อมูลในการนําเสนอ
ภายในเวลาที่กาํ หนด แล้วพิจารณาส่ งตัวแทนออกไปนําเสนอหน้าชั้นเรี ยน
โดยมีการทบทวน ทําความเข้าใจ ให้เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันอย่างชัดเจน
ก่อน หากมีขอ้ ขัดแย้งสงสัย ลู กเสื อทุ กคนต้องร่ วมกันแสดงความคิดเห็ นด้วย
เหตุดว้ ยผล จนกว่าจะหาข้อสรุ ปร่ วมกันได้เสี ยก่อน
ในระหว่า งทํา กิ จ กรรมผู ก้ ํา กับ ลู ก เสื อ คอยสอดแทรก
คุ ณธรรมจริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ตามควรแก่โอกาส
3) การควบคุม (Controling : C) 5 นาที
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ นําโดยนายหมู่ร่วมกันอภิปราย
เพื่อทบทวนเนื้อหาสาระ อภิปราย และหาข้อสรุ ปร่ วมกัน โดยมีผกู ้ าํ กับลูกเสื อ
เป็ นที่ปรึ กษา ให้คาํ แนะนํา และข้อเสนอแนะ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละกลุ่ม ส่ งตัวแทนออกมานําเสนอ
หน้า ชั้นเรี ยน เกี่ยวกับประเด็นที่ผูก้ าํ กับลู กเสื อมอบหมายตามลําดับ และเปิ ด
โอกาสให้สมาชิกในชั้นเรี ยนได้ซกั ถามข้อขัดแย้ง ข้อสงสัย
4) การปรับปรุ ง (Action : A) 5 นาที
ผู ้ก ํา กับ ลู ก เสื อ เรี ย กรวมลู ก เสื อ เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ลู ก เสื อ
ซักถามข้อซักถามต่ างๆ ที่ หาข้อสรุ ปไม่ได้ ก่ อนที่ จะสรุ ปให้ได้องค์ความรู ้
และแนวทางให้ไปในทิศทางเดี ยวกันเพื่อสร้างมาตรฐานในการทํางาน ลู กเสื อ
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จดบันทึกองค์ความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษาลงในสมุดประจําตัว แล้วรวบรวมส่ ง
ผูก้ าํ กับลูกเสื อเพื่อตรวจงานอีกครั้งหนึ่ง
3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้ วย (Adoption : A) 5 นาที
ลูกเสื อทําแบบทดสอบจํานวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบความรู ้เรื่ อง
การปฐมพยาบาล จากนั้นผูก้ าํ กับลูกเสื อและลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ร่วมกันเฉลย
ในขั้นนี้ ผกู ้ าํ กับลูกเสื ออาจนําสมุนไพรของชนเผ่าในเขตบริ การมาให้ตวั แทน
เผ่านั้นๆ มาเล่าถึงสรรพคุณ หรื ออาจจะเชิญภูมิปัญญาแต่ละเผ่ามาอธิ บาย
จากนั้นให้นกั เรี ยนนําเสนอ
3.5 ขั้นอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที
ลู ก เสื อทําแบบสอบถามการประเมินรู ป แบบการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ ข องโรงเรี ยนพื้นที่สู ง (GOPAI) เรื่ อง การปฐมพยาบาล และ
ลูกเสื อจะได้รับการประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ จากการสังเกตของผูก้ าํ กับ
ลูกเสื อในทุกขั้นตอนของการปฏิบตั ิกิจกรรม
4. ผูก้ าํ กับลู กเสื อให้สัญญาณนกหวีด ลู กเสื อเข้าแถวรวมกันแบบครึ่ ง
วงกลมเหมือนพิธีเปิ ดประชุ มกองหน้าเสาธง ติ ช มการร่ วมกิ จกรรมของ
ลูกเสื อ และให้กาํ ลังใจ
5. ผูก้ าํ กับลูกเสื อเล่านิทานชนเผ่าลีซู เรื่ อง “รุ ้งหางด้วน” 4 นาที
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6. พิธีปิดประชุ มกอง (รวมกอง นัดหมายให้นกั เรี ยนเตรี ยมสมุดสําหรับ
บันทึกในการเรี ยนและอุปกรณ์สาํ หรับการศึกษา เรื่ องหัวหน้าคนครัว นาย
หมู่ตรวจความเรี ยบร้อยของเครื่ องแบบ ชักธงชาติลง เลิก) 5 นาที
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โครงสร้ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เมื่อจบบทเรี ยนนี้แล้ว นักเรี ยน
สามารถ
ลญ.3.1 ม.1/5 จัดรายการอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่ างกาย และประกอบ
อาหารได้อย่างเพียงพอ

ครั้งที่ 14 เรื่ อง การประกอบอาหาร 1
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ดประชุ มกอง (ชักธงชาติข้ ึน สวดมนต์ สงบนิ่ ง ผูก้ าํ กับตรวจ
เครื่ องแบบและอุปกรณ์ประดับเครื่ องแบบของลูกเสื อ แยก) ประมาณ 5 นาที
2. ลูกเสื อร้องเพลง “อาหารคาว” หรื อ เล่นเกม “แข่งขันเรื อไวกิ้ง” 3
นาที
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้ 44 นาที
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 3 นาที
1) ผูก้ าํ กับลู กเสื อแจ้งวัตถุ ประสงค์การเรี ยนรู ้ และวิธีการเรี ยนรู ้
เรื่ อง การประกอบอาหาร 1 ให้ลูกเสื อทราบ
2) ผูก้ าํ กับลู กเสื อและลู กเสื อร่ วมกันอภิปรายถึ งวิธีการหุ งข้าว
และต้มไข่ โดยไม่มีภาชนะหรื อเครื่ องใช้ในครั ว ว่าจะใช้ภาชนะใดแทนได้
บ้าง

แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อ
1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่
หลักสู ตร
เครื่ องหมายสายยง
ยศ โดยใช้รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 เล่มที่ 3 พ่อครัว
หัวป่ าก์ (หัวหน้า

การวัดและประเมินผล
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบ จํานวน 10
ข้อ
- แบบสังเกตการเข้าร่ วม
กิจกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะ
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3.2 ขั้นการปรับทัศนคติ (Opinion : O) 3 นาที
1) ผูก้ าํ กับลู กเสื อและลู กเสื อร่ วมกันอภิ ปรายเรื่ องผลที่เกิ ด
จากการปฏิ บตั ิ ตามคําสั่งก่อให้เกิดความรับผิดชอบ ความสามัคคีในหมู่คณะ
การเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี
2) ผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ และลู ก เสื ออธิ บ ายถึ ง วัส ดุ ห รื อ อุ ป กรณ์ ที่
จะนํา มาใช้ป รุ ง อาหารว่ามี อะไรบ้าง แล้วเราจะใช้วสั ดุ หรื ออุ ปกรณ์ ใดใน
การทํากิจกรรมวันนี้
3) ผู ก้ ํา กับ ลู ก เสื อ เน้น ว่า ลู ก เสื อ สามัญ รุ่ น ใหญ่ ทุ ก คนต้อ ง
ตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ของระบบหมู่ การปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บวิ นัย อย่า ง
เคร่ ง ครั ด เพื่ อความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยของคนหมู่ มากที่ ม าทํา กิ จกรรม
ร่ วมกัน
3.3 ขั้นกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 30 นาที
1) การวางแผน (Planing : P) 4 นาที
เมื่อผูก้ าํ กับลูกเสื อสั่งแยกหลังจากเปิ ดประชุมกองแล้ว ลูกเสื อ
เข้าแถวตอนลึก เพื่อให้ผกู ้ าํ กับลูกเสื ออธิ บายวิธีการหุ งข้าว และการต้มไข่โดย
ใช้อุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่เครื่ องครัว และเปิ ดโอกาสให้ลูกเสื อซักถามเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและสามารถนําความรู ้ไปปฏิบตั ิได้

คนครัว)
2. เพลง “อาหาร
คาว” หรื อ เกม
“แข่งขันเรื อไวกิ้ง”
3. ข้าวสาร / ไข่ไก่ /
นํ้า
4. เตาหลุม หรื อเตา
สามเส้า / เชื้อไฟ
(ฟื น) / ไม้ขีดไฟ
5. ไม้ง่าม และธง
ประจําหมู่
6. เสาธงชาติ ธง
ชาติ
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2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 20 นาที
ลู กเสื อแต่ละหมู่ เมื่ อทราบถึ งวิธีการเรี ยนรู ้ และกิ จกรรมที่
จะต้องปฏิ บตั ิแล้ว ลูก เสื อ ทุ กหมู่มอบหมายแบ่งหน้าที่ ก ันทํางานภายในหมู่
ของตนเอง และสมาชิ กทุกคนในหมู่ให้ความร่ วมมือและช่ วยเหลื อซึ่ งกันและ
กันในการเรี ยนรู ้ อย่างเต็มที่เพื่อความก้าวหน้า และความพัฒนาของหมู่ตนเอง
หากหมู่ใดไม่มีวสั ดุ หรื ออุปกรณ์ ส่ งตัวแทนไปรั บมะพร้ าวอ่อนและส้ มโอมา
เพื่อการเตรี ยมดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ลู ก เสื อ แต่ล ะหมู ่ ดํา เนิ น การหุ ง ข้า วและต้ม ไข่โ ดยใช้
อุป กรณ์ อื ่น แทนเครื ่ อ งครัว หากมี ปั ญหาให้ ปรึ ก ษาผู ก้ ํากับลู กเสื อ และ
พ ย า ย า ม แ ก้ ปั ญ ห า ต่ า ง ๆ ร่ ว ม กั น เ พื่ อ ส ร้ า ง ผ ล ง า น ข อ ง ห มู่
ให้ประสบผลสําเร็ จ ภายในเวลาที่กาํ หนด
ในระหว่า งทํา กิ จ กรรมผู ก้ ํา กับ ลู ก เสื อ คอยสอดแทรก
คุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ตามควรแก่โอกาส
3) การควบคุม (Controling : C) 3 นาที
ลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ ตรวจสอบผลงานของหมู่ของ
ตน ถ้ายังไม่ เรี ยบร้ อยให้เร่ งรี บแก้ไขให้ท นั ท่ วงที หมู่ ใดที่ เรี ยบร้ อยแล้ว นํา
ผลงานจัดใส่ ภาชนะเพื่อให้ผกู ้ าํ กับลูกเสื อมาตรวจสอบ ประเมินผล และรับฟั ง
ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปแก้ไขข้อบกพร่ องร่ วมกัน
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4) การปรับปรุ ง (Action : A) 3 นาที
ผูก้ าํ กับลูกเสื อเรี ยกรวมลูกเสื อ เพื่อทบทวน และเปิ ดโอกาสให้
ลูกเสื อซักถามเกี่ยวกับการหุ ง ข้า วและการต้ม ไข่ โดยใช้อุป กรณ์ อื่นที่ ไ ม่ใ ช่
เครื่ อ งครั ว เป็ นภาชนะ จากนั้น ลู ก เสื อ ทุ ก หมู ่ประเมิ นผลตนเองโดยการ
รับประทานร่ วมกัน
3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้ วย (Adoption : A) 5 นาที
ผูก้ าํ กับลู กเสื อแจกแบบทดสอบจํานวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบ
ความรู ้ เรื่ อง การประกอบอาหาร 1 จากนั้นผูก้ าํ กับลู กเสื อและลู กเสื อร่ วมกัน
เฉลยแบบทดสอบ เรื่ อ ง การประกอบอาหาร 1 ลู ก เสื อ ผลัด เปลี ่ ย นกัน
ตรวจให้ค ะแนน ผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ บัน ทึ ก ผลคะแนนลงในแบบบัน ทึ ก ผล
การตรวจสอบความรู ้
3.5 ขั้นอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที
ลูกเสื อตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินรู ปแบบการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ของโรงเรี ย นพื้นที่ สูง (GOPAI) เรื่ อง การประกอบอาหาร 1 ทั้งนี้
ลูกเสื อจะได้รับการประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ จากการสังเกตของผูก้ าํ กับ
ลูกเสื อในทุกขั้นตอนของการปฏิบตั ิกิจกรรม
4. ผูก้ าํ กับลู กเสื อให้สัญญาณนกหวีด ลู กเสื อเข้าแถวรวมกันแบบครึ่ ง
วงกลมเหมือนพิธีเปิ ดประชุ มกองหน้าเสาธง ติ ช มการร่ วมกิ จกรรมของ
ลูกเสื อ และให้กาํ ลังใจ
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5. ผูก้ าํ กับลูกเสื อเล่านิทานชนเผ่าปกาเกอะญอ เรื่ อง “ต่างอหงะ” 3
นาที
6. พิธี ปิดประชุ มกอง (รวมกอง นัดหมายให้ลูกเสื อ-เนตรนารี เตรี ยม
อุปกรณ์ มาสําหรับทํากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การประกอบอาหาร 2 นายหมู่
ตรวจความเรี ยบร้อยของเครื่ องแบบ ชักธงชาติลง เลิก) 5 นาที
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โครงสร้ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ครั้งที่ 15 เรื่ อง การประกอบอาหาร 2
กิจกรรมการเรียนการสอน

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เมื่อจบบทเรี ยนนี้แล้ว นักเรี ยน
1. พิ ธี เ ปิ ดประชุ ม กอง (ชั ก ธงชาติ ข้ ึ น สวดมนต์ สงบนิ่ ง ผู ้ก ํา กับ ตรวจ
สามารถ
เครื่ องแบบและอุปกรณ์ประดับเครื่ องแบบของลูกเสื อ แยก) ประมาณ 3 นาที
ลญ.3.1 ม.1/5 จัดรายการอาหารที่
2. ลูกเสื อร้องเพลง “ในหมู่ลูกเสื อ” หรื อ เล่นเกม “หน้าผากชนกัน” 3 นาที
มีประโยชน์ต่อร่ างกาย และ
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้ 48 นาที
ประกอบอาหารได้อย่างเพียงพอ
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 3 นาที
1) ผูก้ าํ กับ ลู กเสื อแจ้งวัตถุ ป ระสงค์การเรี ย นรู ้ และวิธีการเรี ยนรู ้ ใ ห้
ลู กเสื อทราบเกี่ ยวกับการหลามข้าว การทําอาหารประเภทปิ้ ง ย่าง โดยวันนี้ จะเป็ น
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการอภิปราย สรุ ป และลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม
2) ผูก้ าํ กับ ลู ก เสื อและลู ก เสื อ ร่ วมกันอภิ ป รายถึ ง วิธี ก ารปรุ งอาหาร
ของชนเผ่าต่างๆ เป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน

แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อ
1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่
หลักสู ตร
เครื่ องหมายสายยง
ยศ โดยใช้รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 เล่มที่ 3 พ่อครัว
หัวป่ าก์ (หัวหน้าคน

การวัดและประเมินผล
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบ จํานวน
10 ข้อ
- แบบสังเกตการเข้าร่ วม
กิจกรรม
- แบบประเมิน
คุณลักษณะ
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3.2 ขั้นการปรับทัศนคติ (Opinion : O) 2 นาที
1) ผูก้ าํ กับ ลู ก เสื อและลู ก เสื อร่ วมกันอภิ ป รายเรื่ องผลที่ เกิ ดจากการ
ปฏิ บ ตั ิ ต ามคํา สั่ง ก่อให้เกิ ดความรับผิดชอบ ความสามัคคีในหมู่คณะ การเป็ นผูน้ าํ
และผูต้ ามที่ดี
2) ผูก้ าํ กับลูกเสื อเน้นยํ้าให้ลูกเสื อควรรับฟังความคิดเห็นส่ วนใหญ่ของ
สมาชิ กในหมู่และลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ทุกคนต้องตระหนักถึ งความสําคัญของระบบ
หมู่ การปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั อย่างเคร่ งครัด เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของคน
หมู่มากที่มาทํากิจกรรมร่ วมกัน
3.3 ขั้นกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 35 นาที
1) การวางแผน (Planing : P) 2 นาที
เมื่อผูก้ าํ กับลูกเสื อสั่งแยกหลังจากเปิ ดประชุ มกองแล้ว ลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่เข้าแถวตอนลึก แล้วแจ้งให้หมู่ลูกเสื อวางแผนวิธีการหลามข้าวโดยใช้กระบอกไม้
ไผ่ และการปิ้ งหรื อการย่าง และเปิ ดโอกาสให้ลูกเสื อซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และสามารถนําความรู ้ไปปฏิบตั ิได้

ครัว)
2. เพลง “ในหมู่
ลูกเสื อ” หรื อ เกม
“หน้าผากชนกัน”
3. อาหารสําหรับปิ้ ง
หรื อย่าง
4. ข้าวสาร / นํ้า
5. เตาราง / เชื้ อไฟ
(ฟื น) / ไม้ขีดไฟ
6. ไม้ง่าม และธง
ประจําหมู่
7. เสาธงชาติ ธงชาติ
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ภาพแสดงการหลามข้าว
ที่มา :
http://topicstock.pantip.com/food/topicstock/2012/04/D12028205/D12028205.html
2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 25 นาที
ลู ก เสื อ แต่ ล ะหมู ่ เมื ่ อ ทราบถึ ง วิธี ก ารเรี ย นรู ้ และกิ จ กรรมที่
จะต้อ งปฏิ บ ตั ิ แ ล้ว ลู กเสื อทุ ก หมู่ม อบหมายแบ่งหน้าที่ กนั ทํางานภายในหมู่ของ
ตนเอง และสมาชิกทุกคนในหมู่ลูกเสื อให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันใน
การเรี ยนรู ้ อย่างเต็มที่ เพื่ อความก้าวหน้า และการพัฒนาของหมู่ ตนเอง จากนั้นส่ ง
ตัวแทนไปรับกระบอกไม้ไผ่เพื่อเตรี ยมดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ ดําเนิ นการหลามข้าว และปิ้ งหรื อ
ย่างเป็ นกับข้าว โดยใช้ไม้ไผ่เป็ นวัสดุหลัก
หากลูกเสื อมีปัญหาให้ปรึ กษาผูก้ าํ กับลูกเสื อ และพยายามแก้ปัญหา
ต่างๆ ร่ วมกัน เพื่อสร้างผลงานของหมู่ให้ประสบผลสําเร็ จ ภายในเวลาที่กาํ หนด
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ในระหว่า งทํา กิ จ กรรมผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ คอยสอดแทรกคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ตามควร
แก่โอกาส และผูก้ าํ กับลูกเสื อที่ทาํ หน้าที่ประจําฐานคอยสังเกตทักษะกระบวนการ
ในการทํากิ จกรรมของลู กเสื อ แล้วบันทึกลงในแบบสังเกตเป็ นรายบุคคล
3) การควบคุม (Controling : C) 3 นาที
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ ตรวจสอบผลงานของหมู่ของตน ถ้า
ยังไม่เรี ยบร้อยให้เร่ งรี บแก้ไขให้ทนั ท่วงที หมู่ใดที่เรี ยบร้อยแล้ว นําผลงานจัดใส่
ภาชนะเพื่อให้ผกู ้ าํ กับลูกเสื อมาตรวจสอบ ประเมินผล และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อ
นําไปแก้ไขข้อบกพร่ องร่ วมกัน
ทั้ง นี้ ผู ้ก ํา กั บ ลู ก เสื อคอยตรวจดู ค วามถู ก ต้ อ งของขั้น ตอนการ
ประกอบอาหาร และให้ คาํ แนะนําตามความเหมาะสม จากนั้นให้ลูกเสื อรับประทาน
อาหารร่ วมกัน ผูก้ ํากับลู กเสื อสรุ ปและแนะนําให้ลู ก เสื อ นําความรู ้ ความเข้ าใจไป
ประยุกต์ใช้ปฏิบตั ิจริ ง
4) การปรับปรุ ง (Action : A) 2 นาที
ผูก้ าํ กับลู กเสื อเรี ยกรวมลู กเสื อ เพื่อทบทวน และเปิ ดโอกาสให้ลูกเสื อ
ซักถามความรู ้ เกี่ ยวกับการหลามข้าว และปิ้ งหรื อย่า งเป็ นกับ ข้า ว จากนั้นผูก้ าํ กับ
ลูกเสื อกําชับลูกเสื อเรื่ องการดับกองไฟหลังจากประกอบอาหารแล้ว
ผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ สรุ ป องค์ค วามรู ้ เ นื้ อ หาที่เ รี ย นทั้ง หมด ลู ก เสื อ จด
บันทึกองค์ความรู ้ ที่ได้รับจากการศึกษาลงในสมุดประจําตัว แล้วรวบรวมส่ งผูก้ าํ กับ
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ลูกเสื อเพื่อตรวจงานอีกครั้งหนึ่ ง นอกจากนี้ ผูก้ าํ กับลู กเสื ออาจจะแนะนําให้ลูกเสื อ
สามัญนําความรู ้ที่ได้รับไปฝึ กปฏิ บตั ิในเวลาว่างนอกเหนื อจากเวลาเรี ยนเพื่อให้เกิ ด
ความรู ้ ความชํานาญเพิ่มขึ้น
3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้ วย (Adoption : A) 5 นาที
ผูก้ าํ กับลู กเสื อแจกแบบทดสอบจํานวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบความรู ้
เรื่ อง การประกอบอาหาร 2 จากนั้นผูก้ าํ กับลู กเสื อและลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ร่วมกัน
เฉลยแบบทดสอบ
3.5 ขั้นอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที
ลู ก เสื อตอบแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น รู ป แบบการจัด กิ จ กรรมการ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) เรื่ อง การประกอบอาหาร 2 ทั้งนี้ ลูกเสื อจะได้รับ
การประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้จากการสังเกตของผูก้ าํ กับลูกเสื อในทุกขั้นตอนของ
การปฏิบตั ิกิจกรรม
4. ผูก้ าํ กับลู กเสื อให้สัญญาณนกหวีด ลู กเสื อเข้าแถวรวมกันแบบครึ่ งวงกลม
เหมือนพิธีเปิ ดประชุ มกองหน้าเสาธง ติ ชมการร่ วมกิ จกรรมของลู กเสื อ และให้
กําลังใจ
5. ผูก้ าํ กับลูกเสื อเล่านิทานชนเผ่าไทใหญ่ เรื่ อง “นางแมว” 3 นาที
6. พิธีปิดประชุ มกอง (รวมกอง นัดหมายให้ลูกเสื อ-เนตรนารี เตรี ยมอุปกรณ์มา
สําหรับทํากิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การประกอบอาหาร 3 นายหมู่ตรวจความเรี ยบร้อย
ของเครื่ องแบบ ชักธงชาติลง เลิก) 3 นาที
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โครงสร้ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เมื่อจบบทเรี ยนนี้แล้ว นักเรี ยน
สามารถ

ครั้งที่ 16 เรื่ อง การประกอบอาหาร 3
กิจกรรมการเรียนการสอน

1. พิ ธี เ ปิ ดประชุ ม กอง (ชั ก ธงชาติ ข้ ึ น สวดมนต์ สงบนิ่ ง ผู ้ก ํา กับ ตรวจ
เครื่ องแบบและอุปกรณ์ประดับเครื่ องแบบของลูกเสื อ แยก) ประมาณ 5 นาที
ลญ.3.1 ม.1/5 จัดรายการอาหารที่
2. ลูกเสื อร้องเพลง “นม” หรื อ เล่นเกม “จ๊ะเอ๋ ” 5 นาที
มีประโยชน์ต่อร่ างกาย และ
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้ 40 นาที
ประกอบอาหารได้อย่างเพียงพอ
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 2 นาที
ผูก้ าํ กับลู กเสื อแจ้งวัตถุ ประสงค์การเรี ยนรู ้ และวิธีการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับการ
ประกอบอาหารประเภทนึ่ งและอบโดยไม่ใช้ภาชนะให้ลูกเสื อทราบ โดยวันนี้ จะเป็ น
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการอภิปราย สรุ ป และลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม
3.2 ขั้นการปรับทัศนคติ (Opinion : O) 2 นาที
1) ผูก้ าํ กับลูกเสื อและลูกเสื อร่ วมกันอภิปรายเรื่ องการประกอบอาหารใน
ค่ายพักแรมที่เราอาจจะไม่สามารถนําอุปกรณ์ หรื อเครื่ องครัวไปประกอบอาหารได้
ฉะนั้นจึ งจําเป็ นอย่างที่เราต้องใช้สิ่งที่มีในท้องถิ่ นมาประยุกต์เป็ นภาชนะใส่ อาหาร

แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อ
1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่
หลักสู ตร
เครื่ องหมายสายยง
ยศ โดยใช้รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 เล่มที่ 3 พ่อครัว
หัวป่ าก์ (หัวหน้าคน

การวัดและประเมินผล
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบ จํานวน
10 ข้อ
- แบบสังเกตการเข้าร่ วม
กิจกรรม
- แบบประเมิน
คุณลักษณะ
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สําหรับปรุ งรับประทานแทน รวมทั้งการเปรี ยบเทียบกับวิถีชีวิตชนเผ่าในการประกอบ
อาหาร
2) ผูก้ าํ กับลูกเสื อเน้นว่าลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ทุกคนต้องตระหนักถึ ง
ความสําคัญของระบบหมู่ การปฏิ บตั ิตามระเบียบวินยั อย่างเคร่ งครัด เพื่อความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของคนหมู่มากที่มาทํากิจกรรมร่ วมกัน
3.3 ขั้นกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 28 นาที
1) การวางแผน (Planing : P) 2 นาที
เมื่อผูก้ าํ กับลูกเสื อสั่งแยกหลังจากเปิ ดประชุ มกองแล้ว รองผูก้ าํ กับ
ลูกเสื อเรี ยกแถวตอนลึ ก เพื่อให้ผูก้ าํ กับลู กเสื ออธิ บายขั้นตอนวิธีการนึ่ งข้าวโดยไม่ใช้
ภาชนะ (ใช้ผ า้ ขาวม้า) และขั้นตอนวิธี ก ารทํา ไก่อ บฟาง (ทั้ง นี้ ผู ก้ าํ กับ ลูก เสื อ ต้อ ง
เตรี ยมการจัดหากองฟางมาไว้ล่วงหน้าให้พอเพียงต่อการอบไก่) จากนั้นเปิ ดโอกาส
ให้ลูกเสื อซักถามเพื่อให้เกิ ดความเข้าใจและสามารถนําความรู ้ ไปปฏิ บตั ิได้ เมื่อลูกเสื อ
เข้าใจแล้วให้ลูกเสื อร่ วมกันประกอบอาหารสําหรั บลู กเสื อ 1 หมู่ (ประมาณ 6 - 7 คน)
โดยให้มีการวางแผนแบ่งงานกันทําการนึ่ งข้าวโดยไม่ใช้ภาชนะ และทําไก่อบฟาง
ภายในเวลาที่กาํ หนด

ครัว)
2. เพลง “นม” หรื อ
เกม “จ๊ะเอ๋ ”
3. ผ้าขาวม้า / ปี๊ บ /
กาบกล้วย / ใบตอง
4. ข้าวสาร / ไก่ / นํ้า
5. เครื่ องเทศสําหรับ
ทําไก่อบฟาง
6. จอบ เสี ยม
7. เตาหลุม / เตาราง
หรื อเตาสามเส้า
8. ไม้ขีดไฟ
9. ไม้ง่าม และธง
ประจําหมู่
10. เสาธงชาติ ธง
ชาติ
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2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 20 นาที
ลู กเสื อแต่ละหมู่ เมื่ อทราบถึ งวิธี การเรี ยนรู ้ และกิ จกรรมที่ จะต้อง
ปฏิ บตั ิ แล้ว ลู กเสื อทุ กหมู่มอบหมายแบ่งหน้าที่ กนั ทํางานภายในหมู่ของตนเอง และ
สมาชิ กทุ กคนในหมู่ให้ความร่ วมมื อและช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันในการเรี ยนรู ้ อย่าง
เต็ ม ที่ เ พื่ อ ความก้ า วหน้ า และการพัฒ นาของหมู่ ต นเอง จากนั้น ช่ ว ยกัน เตรี ยม
ดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ ดําเนินการดังต่อไปนี้
การนึ่งข้ าวโดยไม่ ใช้ ภาชนะ
ซาวข้าว แล้วเอาผ้าขาวม้ามาห่ อข้าวไว้ หรื อจะห่ อด้วยใบตองก่อน
แล้วจึงเอาผ้าขาวม้าเปี ยกห่อแล้วใส่ ในหลุมที่มีกาบกล้วยอยูก่ น้ หลุม เอาดินกลบหลุม
หนาประมาณ 2.5 – 3 นิ้ว สุ มไฟไว้บนปากหลุมสัก 20 – 25 นาที ก็เอาไฟออก ขุด
หลุม แล้วกลับห่อผ้าขาวม้า แล้วฝังใหม่ สุ มไฟอีกครั้ง คะเนพอข้าวระอุ จึงราไฟออก
(ถ้าใช้ดินเปี ยก พอกห่อข้าว ข้าวจะสุ กเร็ วขึ้น) ดังรู ป
สุมไฟด้านบน
ดินกลบหลุม
หลุมดินที่มีกาบกล้วยอยูก่ น้ หลุม

ภาพแสดงการนึ่งข้าวโดยไม่ใช้ภาชนะ

ผ้าขาวม้าห่อข้าว

429
การทาไก่อบฟาง
การอบ หมายถึง การทําอาหารให้สุก โดยใช้ความร้อนรอบตัวอย่าง
สมํ่าเสมอ จะได้อาหารที่มีไขมันตํ่า เนื่ องจากไขมันถู กนําออกไปจากอาหารเหล่านั้น
ด้วยความร้อน อาหารจะมีรสและกลิ่นชวนรับประทาน เช่น ไก่อบฟาง (ใช้เวลา 8 – 10
นาที ไก่จะสุ กและไม่ควรสุ มไฟแรง) โดยนําไส้ออกจากตัวไก่ที่ถอนขนและทําความ
สะอาดเรี ยบร้อยแล้ว เปิ ดเชื อกผูกช่ องที่เจาะตรงคอ นําเครื่ องเทศที่เตรี ยมมา (กะทิปน
เกลือ พริ กไทย กระเทียมตําละเอียดผสมกะทิ) ทาให้ทวั่ เข้าไปในตัวไก่ แล้วนําไก่ไป
แขวนไว้ในปี๊ บ ซึ่ งตั้งอยู่บนกองไฟหรื อเตาสามเส้า (ดังรู ป) สุ มเชื้ อไฟด้านบนของ
ปี๊ บพอสมควร จากนั้นจึงเอาฟางหรื อไฟมาสุ มนอกปี๊ บให้ร้อนระอุอยูเ่ รื่ อยๆ สัก 8 –
10 นาที ไก่จะสุ กหอมน่ากินคล้ายไก่ยา่ ง

ภาพแสดงภายในภาชนะในการทาไก่อบฟาง
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ในระหว่ า งทํา กิ จ กรรมผู ้ก ํา กั บ ลู ก เสื อคอยสอดแทรกคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ตามควรแก่
โอกาส และผูก้ าํ กับลู กเสื อที่ทาํ หน้าที่ประจําฐานคอยสังเกตทักษะกระบวนการใน
การทํากิจกรรมของลูกเสื อแล้วบันทึกลงในแบบสังเกตเป็ นรายบุคคล
3) การควบคุม (Controling : C) 3 นาที
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ ตรวจสอบผลงานของหมู่ของตน ถ้า
ยังไม่เรี ยบร้อยให้เร่ งรี บแก้ไขให้ทนั ท่วงที หมู่ใดที่เรี ยบร้ อยแล้ว นําผลงานจัดใส่
ภาชนะเพื่อให้ผูก้ าํ กับลู กเสื อมาตรวจสอบ ประเมินผล และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อ
นําไปแก้ไขข้อบกพร่ องร่ วมกัน
4) การปรับปรุ ง (Action : A) 3 นาที
ผู ก้ ํา กับ ลู ก เสื อ เรี ย กรวมลู ก เสื อ เพื่ อ ทบทวน และเปิ ดโอกาสให้
ลู กเสื อซัก ถามความรู ้ เกี่ ย วกับ การนึ่ งข้า วโดยไม่ใ ช้ภาชนะ และการทําไก่ อบฟาง
จากนั้นลูกเสื อทุกหมู่ประเมินผลตนเองโดยการรับประทานอาหารร่ วมกัน ลูกเสื อจด
บันทึกองค์ความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษาลงในสมุดประจําตัว
3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้ วย (Adoption : A) 5 นาที
ผูก้ าํ กับลู กเสื อแจกแบบทดสอบจํานวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบความรู ้
เรื่ อง การประกอบอาหาร 3 จากนั้นผูก้ าํ กับลูกเสื อและลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ร่วมกัน
เฉลยแบบทดสอบ ผูก้ าํ กับลูกเสื อบันทึกในแบบบันทึกผลการตรวจสอบความรู ้
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3.5 ขั้นอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที
ลู กเสื อทําแบบสอบถามเพื่อประเมินรู ปแบบการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) เรื่ อง การประกอบอาหาร 3 ทั้งนี้ลูกเสื อจะ
ได้รับการประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้จากการสังเกตของผูก้ าํ กับลูกเสื อในทุก
ขั้นตอนของการปฏิบตั ิกิจกรรม
4. ผูก้ าํ กับลู กเสื อให้สัญญาณนกหวีด ลู กเสื อเข้าแถวรวมกันแบบครึ่ งวงกลม
เหมือนพิธีเปิ ดประชุ มกองหน้าเสาธง ติ ชมการร่ วมกิ จกรรมของลู กเสื อ และให้
กําลังใจ
5. ผูก้ าํ กับลูกเสื อเล่านิทานชนเผ่าลีซู เรื่ อง “เศรษฐีกบั ยาจก” 5 นาที
6. พิธีปิดประชุ มกอง (รวมกอง นัดหมายให้ลูกเสื อ-เนตรนารี เตรี ยมอุปกรณ์มา
สําหรับทํากิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การประกอบอาหาร 4 นายหมู่ตรวจความเรี ยบร้อย
ของเครื่ องแบบ ชักธงชาติลง เลิก) 5 นาที
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โครงสร้ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เมื่อจบบทเรี ยนนี้แล้ว นักเรี ยน
สามารถ

ครั้งที่ 17 เรื่ อง การประกอบอาหาร 4
กิจกรรมการเรียนการสอน

แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อ
1. คู่มือการสอน
1. พิ ธี เ ปิ ดประชุ ม กอง (ชั ก ธงชาติ ข้ ึ น สวดมนต์ สงบนิ่ ง ผู ้ก ํา กับ ตรวจ
กิจกรรมลูกเสื อ
เครื่ องแบบและอุปกรณ์ประดับเครื่ องแบบของลูกเสื อ แยก) ประมาณ 6 นาที
สามัญรุ่ นใหญ่
ลญ.3.1 ม.1/5 จัดรายการอาหารที่
2. ลูกเสื อร้องเพลง “ฝนตก” หรื อ เล่นเกม “อ้ายโม่ง” 5 นาที
หลักสู ตร
มีประโยชน์ต่อร่ างกาย และ
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้ 38 นาที
เครื่ องหมายสายยง
ประกอบอาหารได้อย่างเพียงพอ
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 1 นาที
ยศ โดยใช้รูปแบบ
1) ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้ให้
การจัดกิจกรรมการ
ลูกเสื อทราบเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ วันนี้จะเป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยการอภิปราย ปฏิบตั ิ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
กิจกรรม และนําเสนอผลการปฏิบตั ิกิจกรรม
พื้นที่สูง (GOPAI)
2) ลูกเสื อและผูก้ าํ กับลูกเสื ออภิปรายเกี่ยวกับวัสดุในท้องถิ่นที่นิยม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เอามาใช้ประยุกต์เป็ นภาชนะใส่ อาหาร น่าจะเป็ นเพราะเหตุใด
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 เล่มที่ 3 พ่อครัว
หัวป่ าก์ (หัวหน้าคน

การวัดและประเมินผล
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบ จํานวน
10 ข้อ
- แบบสังเกตการเข้าร่ วม
กิจกรรม
- แบบประเมิน
คุณลักษณะ
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3.2 ขั้นการปรับทัศนคติ (Opinion : O) 2 นาที
1) ผูก้ าํ กับ ลู ก เสื อและลู ก เสื อร่ วมกันอภิ ป รายเรื่ องผลที่ เกิ ดจากการ
ปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมซึ่ ง ก่ อให้เกิ ด ความรั บ ผิดชอบ ความสามัค คี ใ นหมู่ค ณะ การเป็ น
ผูน้ าํ และผูต้ ามที่ ดี ทั้งนี้ โดยเน้นระบบหมู่และระเบี ยบวินัยเป็ นสําคัญ
2) ผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ และลู ก เสื อ อภิ ป รายร่ วมกันถึ ง ความปลอดภัย ใน
การปรุ งอาหารที่ ต้องสุ กและสะอาด
3.3 ขั้นกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 27 นาที
1) การวางแผน (Planing : P) 2 นาที
เมื่อผูก้ าํ กับลู กเสื อสั่งแยกหลังจากเปิ ดประชุ มกองแล้ว รองผูก้ าํ กับ
ลูกเสื อเรี ย กแถวตอนลึก เพื่อให้ผกู ้ าํ กับลูกเสื อมอบหมายให้นายหมู่ลูกเสื อไปบอก
หมู่ลูกเสื อร่ วมกันประกอบอาหารสําหรับลูกเสื อ 1 หมู่ (ประมาณ 6 - 7 คน) โดยให้
แบ่งหน้าที่กนั หุ งข้าว พร้อมทั้งทํากับข้าวอย่างน้อย 1 อย่าง ตามที่แต่ละหมู่ลูกเสื อได้
เตรี ยมมาแล้วล่วงหน้า ภายในเวลาที่กาํ หนด (โดยไม่ได้กาํ หนดว่าจะต้องหุ งข้าวแบบ
ใด หรื อจะต้องทํากับข้าวประเภทใด)
2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 20 นาที
ลู กเสื อแต่ละหมู่ เมื่ อทราบถึ งวิธีการเรี ยนรู ้ และกิ จกรรมที่ จะต้อง
ปฏิบตั ิแล้ว ลู กเสื อทุกหมู่มอบหมายแบ่งหน้าที่กนั ทํางานภายในหมู่ของตนเอง และ
สมาชิ กทุ กคนในหมู่ให้ความร่ วมมื อและช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันในการเรี ยนรู ้ อย่าง
เต็ ม ที่ เ พื่ อ ความก้ า วหน้ า และการพัฒ นาของหมู่ ต นเอง จากนั้น ช่ ว ยกัน เตรี ยม

ครัว)
2. เพลง “ฝนตก”
หรื อ เกม “อ้ายโม่ง”
3. หม้อขนาดกลาง
ที่มีฝาปิ ด และไม้ขดั
ฝาหม้อ
4. ข้าวสาร นํ้า และ
อาหารที่ลูกเสื อแต่
ละหมู่เตรี ยมมา
5. เตาหลุม / เตาราง
หรื อเตาสามเส้า
6. ไม้ขีดไฟ
7. เครื่ องแกง (ถ้ามี)
8. ไม้ง่าม และธง
ประจําหมู่
9. เสาธงชาติ ธง
ชาติ
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ดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ ดําเนิ นการประกอบอาหารสําหรับ
ลูก เสื อ 1 หมู ่ โดยหุ ง ข้า วโดยวิ ธี ใ ดก็ ไ ด้แ ล้ว แต่ ส มาชิ ก ในหมู่ จ ะตกลงกัน และ
ทํากับข้าวอีก 1 อย่าง ตามที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่กาํ หนด
ในระหว่ า งทํา กิ จ กรรมผู ้ก ํา กั บ ลู ก เสื อคอยสอดแทรกคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม ค่านิ ยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ตามควรแก่
โอกาส และผูก้ าํ กับลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ที่ ท าํ หน้าที่ ประจําฐานคอยสังเกตทัก ษะ
กระบวนการในการทํา กิ จ กรรมของลู ก เสื อ แล้ ว บัน ทึ ก ลงในแบบสั ง เกตเป็ น
รายบุคคล
3) การควบคุม (Controling : C) 3 นาที
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ ตรวจสอบผลงานของหมู่ของตน ถ้ายัง
ไม่เรี ยบร้อยให้เร่ งรี บแก้ไขให้ทนั ท่วงที หมู่ใดที่ เรี ยบร้ อยแล้ว นําผลงานจัดใส่
ภาชนะเพื่อให้ผูก้ าํ กับลู กเสื อมาตรวจสอบ ประเมินผล และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อ
นําไปแก้ไขข้อบกพร่ องร่ วมกัน
4) การปรับปรุ ง (Action : A) 2 นาที
ผู ก้ ํา กับ ลู ก เสื อ เรี ย กรวมลู ก เสื อ เพื่ อ ทบทวน และเปิ ดโอกาสให้
ลูกเสื อซักถามความรู ้ เกี่ ยวกับเกี่ ยวกับการประกอบอาหาร ก่อนที่จะสรุ ปให้ได้องค์
ความรู ้ และแนวทางให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างมาตรฐานในการทํางาน จากนั้น
ลูกเสื อทุกหมู่ประเมินผลตนเองโดยการรับประทานอาหารร่ วมกัน ลู กเสื อจดบันทึก
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องค์ความรู ้ที่ได้รับจากการศึกษาลงในสมุดประจําตัว
3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้ วย (Adoption : A) 5 นาที
ผูก้ าํ กับลู กเสื อแจกแบบทดสอบจํานวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบความรู ้
เรื่ อง การประกอบอาหาร 4 จากนั้นผูก้ าํ กับลู กเสื อและลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ร่วมกัน
เฉลยแบบทดสอบ เรื่ อง การประกอบอาหาร 4 ลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ผลัดเปลี่ ยนกัน
ตรวจให้คะแนน ผูก้ าํ กับลูกเสื อบันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึกผลการตรวจสอบ
ความรู ้
3.5 ขั้นอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที
ลู ก เสื อ ทํา แบบสอบถามเพื ่อ ประเมิน รู ป แบบการจัด กิ จ กรรมการ
เรี ย นรู ้ของโรงเรี ย นพื้นที่สูง (GOPAI) เรื่ อง การประกอบอาหาร 4 และลูกเสื อจะ
ได้รับ การประเมิ นพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ จากการสั ง เกตของผูก้ าํ กับ ลู ก เสื อในทุ ก
ขั้นตอนของการปฏิบตั ิกิจกรรม
4. ผูก้ าํ กับลู กเสื อให้สัญญาณนกหวีด ลู กเสื อเข้าแถวรวมกันแบบครึ่ งวงกลม
เหมือนพิธีเปิ ดประชุ มกองหน้าเสาธง ติ ชมการร่ วมกิ จกรรมของลู กเสื อ และให้
กําลังใจ
5. ผูก้ าํ กับลูกเสื อเล่านิทานชนเผ่าปกาเกอะญอ เรื่ อง “ไหสามใบ” 5 นาที
6. พิธีปิดประชุ มกอง (รวมกอง นัดหมายให้ลูกเสื อ-เนตรนารี เตรี ยมอุปกรณ์มาสําหรับทํา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเลือกซื้ ออาหาร นายหมู่ตรวจความเรี ยบร้อยของ
เครื่ องแบบ ชักธงชาติลง เลิก) 6 นาที

436

โครงสร้ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เมื่อจบบทเรี ยนนี้แล้ว นักเรี ยน
สามารถ

ครั้งที่ 18 เรื่ อง การเลือกซื้ ออาหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน

แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อ
1. คู่มือการสอน
1. พิธีเปิ ดประชุ มกอง (ชักธงชาติข้ ึน สวดมนต์ สงบนิ่ ง ผูก้ าํ กับตรวจ
กิจกรรมลูกเสื อ
เครื่ องแบบและอุปกรณ์ประดับเครื่ องแบบของลูกเสื อ แยก) ประมาณ 5 นาที
สามัญรุ่ นใหญ่
ลญ.3.1 ม.1/5 จัดรายการอาหารที่
2. ลูกเสื อร้องเพลง “สุ ขกันเถอะเรา” หรื อ เล่นเกม “โยนไม้ง่าม และธงประจํา
หลักสู ตร
มีประโยชน์ต่อร่ างกาย และ
หมู”่ 3 นาที
เครื่ องหมายสายยง
ประกอบอาหารได้อย่างเพียงพอ
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้ 42 นาที
ยศ โดยใช้รูปแบบ
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 2 นาที
การจัดกิจกรรมการ
1) ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้ให้ลูกเสื อ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
ทราบ เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยการอภิปราย สรุ ป และนําเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้น
พื้นที่สูง (GOPAI)
เรี ยน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2) ผูก้ าํ กับลู กเสื อและลู กเสื ออภิปรายร่ วมกันเกี่ยวกับ เรื่ อง หลักการ ชันมัธยมศึกษาปี ที่
้
เลื อกซื้ ออาหารว่าควรคํานึงถึงอะไรบ้าง
1 เล่มที่ 3 พ่อครัว
หัวป่ าก์ (หัวหน้าคน

การวัดและประเมินผล
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบ จํานวน
10 ข้อ
- แบบสังเกตการเข้าร่ วม
กิจกรรม
- แบบประเมิน
คุณลักษณะ
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3.2 ขั้นการปรับทัศนคติ (Opinion : O) 2 นาที
1) ผูก้ าํ กับลู กเสื อและลู กเสื อร่ วมกันอภิ ปรายเรื่ องผลที่เกิ ดจากการ
ปฏิ บตั ิ กิจกรรมซึ่ งก่ อให้เกิ ดความรั บผิดชอบ ความสามัคคีในหมู่คณะ การเป็ น
ผูน้ าํ และผูต้ ามที่ ดี ทั้งนี้ โดยเน้นระบบหมู่และระเบียบวินัยเป็ นสําคัญ
2) ผูก้ าํ กับลูกเสื อและลูกเสื ออภิปรายเกี่ยวกับ เรื่ อง ประโยชน์ที่ได้รับ
จากสารอาหาร คิดว่ามีอะไรบ้าง เราสามารถประหยัดทรัพย์ในการเลือกซื้ ออาหารได้
อย่างไร และความปลอดภัย
ที่ควรคํานึงถึงจากอาหารที่รับประทาน
3.3 ขั้นกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 32 นาที
1) การวางแผน (Planing : P) 2 นาที
เมื่อผูก้ าํ กับลูกเสื อสั่งแยกหลังจากเปิ ดประชุมกองแล้ว รองผูก้ าํ กับ
ลูกเสื อเรี ยกแถวตอนลึก เพื่อให้ผกู ้ าํ กับลูกเสื อมอบหมายให้นายหมู่ลูกเสื อไปบอกหมู่
ลูกเสื อวางแผนจัดรายการอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย และมีปริ มาณเพียงพอ
สําหรับลูกเสื อ 2 หมู่ หมู่ละ 5 คน ที่ไปอยูค่ ่ายพักแรมเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ พร้อมทั้ง
บอกจํานวนเงินที่ใช้ และคุณค่าทางสารอาหาร ประมาณ 8 – 10 นาที และเขียน
รายการอาหารใส่ ในกระดาษชาร์ ทที่ผูก้ าํ กับลู กเสื อจัดให้ แล้วส่ งตัวแทนหมู่เพื่อ
ออกมานําเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรี ยน

ครัว)
2. เพลง “สุ ขกัน
เถอะเรา” หรื อ เกม
“โยนไม้ง่าม และธง
ประจําหมู่”
3. กระดาษชาร์ท
หรื อกระดาษเทา –
ขาว
4. ปากกาเคมี
สําหรับเขียน
กระดาษชาร์ท
5. สมุดบันทึก
ประจําตัว และ
เครื่ องเขียน
6. ไม้ง่าม และธง
ประจําหมู่
7. เสาธงชาติ ธงชาติ
ชาติ
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2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 26 นาที
ลูกเสื อแต่ละหมู่ เมื่อทราบถึงวิธีการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมที่จะต้อง
ปฏิบตั ิแล้ว ลูกเสื อทุกหมู่มอบหมายแบ่งหน้าที่กนั ทํางานภายในหมู่ของตนเอง และ
สมาชิกทุกคนในหมู่ให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการเรี ยนรู ้อย่าง
เต็มที่เพื่อความก้าวหน้า และการพัฒนาของหมู่ตนเอง จากนั้นช่วยกันเตรี ยม
ดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ ดําเนินการวางแผนจัดรายการอาหารที่
มีประโยชน์ต่อร่ างกาย และมีปริ มาณเพียงพอ สําหรับลูกเสื อ 2 หมู่ หมู่ละ 5 คน ที่ไปอยู่
ค่ายพักแรมเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ ตามที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่กาํ หนด
ในระหว่างทํากิจกรรมผูก้ าํ กับลูกเสื อคอยสอดแทรกคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ตามควรแก่
โอกาส และผูก้ าํ กับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่ทาํ หน้าที่ประจําฐานคอยสังเกตทักษะ
กระบวนการในการทํากิจกรรมของลูกเสื อแล้วบันทึกลงในแบบสังเกตเป็ น
รายบุคคล
3) การควบคุม (Controling : C) 2 นาที
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ ตรวจสอบผลงานของหมู่ของตน ถ้า
ยังไม่เรี ยบร้อยให้เร่ งรี บแก้ไขให้ทนั ท่วงที หมู่ใดที่เรี ยบร้อยแล้ว นําผลงานเขียนลง
ในกระดาษชาร์ทเพื่อนําเสนอรายการอาหาร 1 สัปดาห์ของแต่ละหมู่หน้าชั้นเรี ยน
โดยมีผกู ้ าํ กับลูกเสื อเป็ นที่ปรึ กษา ให้คาํ แนะนํา และข้อเสนอแนะ เพื่อนําไปแก้ไข
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ข้อบกพร่ องร่ วมกัน
4) การปรับปรุ ง (Action : A) 2 นาที
ผูก้ าํ กับลูกเสื อเรี ยกรวมลูกเสื อ เพื่อทบทวนเรื่ องการเลือกซื้ ออาหาร
และเปิ ดโอกาสให้ลูกเสื อซักถามความรู ้เกี่ยวกับการเลือกซื้ ออาหารเพิ่มเติม ก่อนที่จะ
สรุ ปให้ได้องค์ความรู ้ และแนวทางให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างมาตรฐานในการ
ทํางาน ลูกเสื อจดบันทึกองค์ความรู ้ที่ได้รับลงในสมุดประจําตัว แล้วรวบรวมส่ งผู ้
กํากับลูกเสื อเพื่อตรวจงานอีกครั้งหนึ่ง
3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้ วย (Adoption : A) 5 นาที
ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจกแบบทดสอบจํานวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบความรู ้
เรื่ อง การเลือกซื้ ออาหาร จากนั้นผูก้ าํ กับลูกเสื อและลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ร่วมกันเฉลย
แบบทดสอบ เรื่ อง การเลือกซื้ ออาหาร ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ผลัดเปลี่ยนกันตรวจให้
คะแนน ผูก้ าํ กับลูกเสื อบันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึกผลการตรวจสอบความรู ้
3.5 ขั้นอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที
ลู กเสื อทําแบบสอบถามเพื่อประเมินรู ปแบบการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) เรื่ อง การเลือกซื้ ออาหาร ทั้งนี้ลูกเสื อจะได้รับ
การประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้จากการสังเกตของผูก้ าํ กับลูกเสื อในทุกขั้นตอน
ของการปฏิบตั ิกิจกรรม
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4. ผูก้ าํ กับลูกเสื อให้สัญญาณนกหวีด ลูกเสื อเข้าแถวรวมกันแบบครึ่ งวงกลม
เหมือนพิธีเปิ ดประชุมกองหน้าเสาธง ติชมการร่ วมกิจกรรมของลูกเสื อ และให้
กําลังใจ
5. ผูก้ าํ กับลูกเสื อเล่านิ ทานชนเผ่าปกาเกอะญอ เรื่ อง “พามี ฉุกบั สะเปวย
แมะ” 5 นาที
6. พิธีปิดประชุ มกอง (รวมกอง นัดหมายให้ลูกเสื อ-เนตรนารี เตรี ยมอุปกรณ์มาสําหรับทํา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การหุ งต้มด้วยหม้อสนาม นายหมู่ตรวจความเรี ยบร้อยของ
เครื่ องแบบ ชักธงชาติลง เลิก) 5 นาที
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โครงสร้ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เมื่อจบบทเรี ยนนี้แล้ว นักเรี ยน
สามารถ

ครั้งที่ 19 เรื่ อง การหุงต้มด้วยหม้อสนาม
กิจกรรมการเรียนการสอน

1. พิธีเปิ ดประชุ มกอง (ชักธงชาติข้ ึน สวดมนต์ สงบนิ่ ง ผูก้ าํ กับตรวจเครื่ องแบบ
และอุปกรณ์ประดับเครื่ องแบบของลูกเสื อ แยก) ประมาณ 5 นาที
ลญ.3.3 ม.1/5 จัดรายการอาหาร
2. ลูกเสื อร้องเพลง “หากว่าเรากําลังสบาย” หรื อ เล่นเกม “มังกรกินหาง” 3
ที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย และ
นาที
ประกอบอาหารได้อย่างเพียงพอ
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้ 44 นาที
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 3 นาที
1) ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้และวิธีการเรี ยนรู ้ให้ลูกเสื อ
ทราบว่าวันนี้จะเป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยการอภิปราย สรุ ป และลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม
2) ผูก้ าํ กับลูกเสื อและลูกเสื อร่ วมกันอภิปราย เรื่ องการประกอบอาหาร
ร้อนและการชงเครื่ องดื่มร้อน ถึงวิธีการที่ถูกต้องและสามารถรับประทานได้
3.2 ขั้นการปรับทัศนคติ (Opinion : O) 3 นาที
1) ผูก้ าํ กับ ลูก เสื อและลูก เสื อร่ วมกันอภิป รายเรื่ องผลที่เกิดจากการ

แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อ
1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่
หลักสู ตร
เครื่ องหมายสายยง
ยศ โดยใช้รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 เล่มที่ 3 พ่อครัว
หัวป่ าก์ (หัวหน้าคน

การวัดและประเมินผล
- แบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบ จํานวน
10 ข้อ
- แบบสังเกตการเข้า
ร่ วมกิจกรรม
- แบบประเมิน
คุณลักษณะ
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ปฏิบตั ิให้เกิดความรับผิดชอบ ความสามัคคีในหมู่คณะ การเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี
2) ผูก้ าํ กับลู กเสื อและลู กเสื ออภิ ปรายร่ วมกันถึ งความปลอดภัยในการ
ประกอบอาหารร้อนและการชงเครื่ องดื่มร้อนที่ถูกต้อง สะอาด และปลอดภัย
3.3 ขั้นกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 40 นาที
1) การวางแผน (Planing : P) 4 นาที
ผูก้ าํ กับลูกเสื อบอกลูกเสื อให้ทราบว่าการหุ งข้าวนั้นมีหลายวิธีตามที่
ลูกเสื อเคยฝึ กปฏิบตั ิมาบ้างแล้ว การหุ งข้าวด้วยหม้อหุ งต้มสนามก็เป็ นอีกวิธีหนึ่ งที่ง่าย ผู ้
กํากับลู กเสื ออธิ บายขั้นตอนการหุ งข้าว การทําไข่ต๋ ุน และการปรุ งเครื่ องดื่มร้อน ด้วย
วิธีก ารใช้หม้อหุ งต้มสนาม และเปิ ดโอกาสให้ลูกเสื ออภิ ปรายซักถามรายละเอีย ด
ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่ วมกัน จากนั้นให้ลูกเสื อแต่ละหมู่แบ่งหน้าที่กนั
ประกอบอาหารร้อน 2 อย่าง ในที่น้ ี คือ หุ งข้าว และทําไข่ต๋ ุน และเครื่ องดื่มร้อน 1 อย่าง
โดยใช้หม้อสนาม
2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D)30 นาที
ลูกเสื อแต่ละหมู่ เมื่อทราบถึงวิธีการเรี ยนรู ้และกิจกรรมที่จะต้อง
ปฏิบตั ิแล้ว ลูกเสื อทุกหมู่มอบหมายแบ่งหน้าที่กนั ทํางานภายในหมู่ของตนเอง และ
สมาชิกทุกคนในหมู่ให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการเรี ยนรู ้อย่าง
เต็มที่เพื่อความก้าวหน้า และการพัฒนาของหมู่ตนเอง จากนั้นลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่
ละหมู่ ดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้

ครัว)
2. เพลง “หากว่าเรา
กําลังสบาย” หรื อ
เกม “มังกรกินหาง”
3. หม้อหุงต้มสนาม
หรื อสิ่ งแทน
4. ข้าวสาร ไข่ไก่
นํ้าปลา
5. ถ้วยกระเบื้อง
6. ผงเครื่ องดื่ม
นํ้าตาล
7. ช้อนชา ช้อนโต๊ะ
ส้อม
8. เตาสามเส้า เตา
ราง
9. ไม้ขีดไฟ เชื้อไฟ
10. สมุดบันทึก
ประจําตัว และ
เครื่ องเขียน
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11. ไม้ง่าม และธง
การหุงข้ าวด้ วยหม้ อสนาม
โดยการซาวข้าวแล้วใส่ ลงในหม้อสนาม อัตราส่ วน ข้าว 1 ส่ วน ต่อนํ้า ประจําหมู่
12. เสาธงชาติ ธง
2 ส่ วน ปิ ดฝา นําไปแขวนไว้เหนือกองไฟหรื อเตารางที่มีไฟแรงจัด ดังรู ป
ชาติ

ภาพการแขวนหม้อสนามในขณะประกอบอาหาร
ที่มา : http://board.trekkingthai.com
เมื่ อคะเนว่าเดื อดแล้วให้เปิ ดฝาออก ใช้ไม้หรื อช้อนยาวคนให้ทวั่ ใช้
ช้อนตักดู เม็ดข้าว ถ้าเห็ นว่ามีไตสี ขาวตรงกลางเล็กน้อย ให้ราไฟออกเพื่อลดไฟให้
อ่อน ปิ ดฝาหม้อ แล้วดงข้าวให้แห้ง
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การตุ๋นไข่
คล้ายการนึ่ ง แต่ใช้หม้อ 2 ชั้นซ้อนกัน หม้อชั้นล่างใส่ ไข่ที่จะตุ๋ น
โดยมีส่วนผสมคือ ไข่ 1 ฟองตีให้ข้ ึน ต่อนํ้า 1 ส่ วน หม้อชั้นบนใส่ น้ าํ (ต่างกับการนึ่ ง
เพราะการนึ่ งจะใส่ ภาชนะที่มีอาหารอยูเ่ หนื อนํ้า ส่ วนการตุ๋นจะวางภาชนะใส่ ของลง
ในนํ้า) การตุ๋ นเป็ นการรักษาคุ ณค่าทางอาหารที่ ดีที่สุด คุ ณค่าในอาหารไม่สูญเสี ยไป
เพราะขณะที่ทาํ การตุ๋น หม้อชั้นล่างที่ใส่ อาหารจะถูกหม้อชั้นบนปิ ดสนิทตลอดเวลาจน
อาหารสุ ก การตุ๋นจึงเป็ นวิธีที่ดีที่สุด ใช้ปรุ งอาหารให้คนเจ็บรับประทาน ทั้งนี้ อาหาร
ที่ต๋ ุนจะเปื่ อยดีกว่าวิธีอื่น ย่อยง่าย คุณค่าทางอาหารสู ง
การชงเครื่ องดื่มร้ อน
ทําได้โดยใช้หม้อหุ งต้มสนามใส่ น้ าํ แล้วนําไปต้มให้เดือด จากนั้นให้
เอาเครื่ องดื่ ม ใส่ ถ้วยกาแฟหรื อถ้วยสําหรั บใส่ เครื่ องดื่ มร้ อน (นิ ยมใช้ถ้วยกระเบื้ อง)
ประมาณ 2 ช้อนชา เพิ่มรสหวานด้วยการใส่ น้ าํ ตาลประมาณ 2 ช้อนชา และถ้าต้องการ
รสมันให้ใส่ ครี มเที ยมด้วยก็ได้ เทนํ้าเดื อดลงในถ้วยที่มีเครื่ องดื่ มและส่ วนผสม ใช้
ช้อนชาคนให้ทวั่ เพื่อให้ละลายเข้ากัน ใช้ดื่มรับประทานได้
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ภาพแสดงการต้มนํ้าให้เดือดโดยใช้หม้อหุ งต้มสนาม
ที่มา : https://www.pictaram.org
ในระหว่างทํากิจกรรมผูก้ าํ กับลูกเสื อคอยสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ตามควรแก่โอกาส และผู ้
กํากับลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่ทาํ หน้าที่ประจําฐานคอยสังเกตทักษะกระบวนการใน
การทํากิจกรรมของลูกเสื อแล้วบันทึกลงในแบบสังเกตเป็ นรายบุคคล
3) การควบคุม (Controling : C) 3 นาที
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แต่ละหมู่ ตรวจสอบผลงานของหมู่ของตน ถ้ายัง
ไม่เรี ยบร้อยให้เร่ งรี บแก้ไขให้ทนั ท่วงที หมู่ใดที่เรี ยบร้อยแล้ว นําผลงานของหมู่
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บรรจุลงในภาชนะที่สะอาด จัดวางไว้ให้เรี ยบร้อย เพื่อรอการตรวจสอบ และ
ประเมินผลจากผูก้ าํ กับลูกเสื อที่ได้รับมอบหมาย และขอรับฟังคําชี้แนะเพื่อนําไป
ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่อไป
4) การปรับปรุ ง (Action : A) 3 นาที
ผูก้ าํ กับลู กเสื อเรี ยกรวมแถวลู กเสื อ เพื่อทบทวนเรื่ องวิธีการหุ งต้มด้วย
หม้อสนาม และเปิ ดโอกาสให้ลูกเสื อซักถามความรู ้ เพิ่มเติม ก่อนที่จะสรุ ปให้ได้องค์
ความรู ้ และแนวทางให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างมาตรฐานในการทํางาน ลูกเสื อ
จดบันทึ ก องค์ความรู ้ ที่ ได้รับจากการศึ ก ษาลงในสมุ ดประจํา ตัว แล้วรวบรวมส่ ง ผู ้
กํากับลูกเสื อเพื่อตรวจงานอีกครั้งหนึ่ง
3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้ วย (Adoption : A) 5 นาที
ผูก้ าํ กับลูกเสื อแจกแบบทดสอบจํานวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบความรู ้
เรื่ อง การหุ งต้มด้วยหม้อสนาม จากนั้นผูก้ าํ กับลูกเสื อและลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ร่ วมกันเฉลยแบบทดสอบ เรื่ อง การหุ งต้มด้วยหม้อสนาม ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ผลัดเปลี่ยนกันตรวจให้คะแนน ผูก้ าํ กับลูกเสื อบันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึกผล
การตรวจสอบความรู ้
3.5 ขั้นอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที
ลูก เสื อ ตอบแบบสอบถามเพื ่อ ประเมิน รู ป แบบการจัด กิจ กรรมการ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนพื้นที่สูง (GOPAI) เรื่ อง การหุ งต้มด้วยหม้อสนาม ทั้งนี้ ลูกเสื อจะ
ได้รับการประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้จากการสังเกตของผูก้ าํ กับลูกเสื อในทุกขั้นตอน
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ของการปฏิบตั ิกิจกรรม
4. ผูก้ าํ กับลู กเสื อให้สัญญาณนกหวีด ลู กเสื อเข้าแถวรวมกันแบบครึ่ งวงกลม
เหมื อนพิ ธีเปิ ดประชุ มกองหน้าเสาธง ติ ชมการร่ วมกิ จกรรมของลู กเสื อ และให้
กําลังใจ
5. ผูก้ าํ กับลูกเสื อเล่านิทานชนเผ่าลีซู เรื่ อง “คนคดดีหรื อคนซื่อดี” 3 นาที
6. พิธีปิดประชุ มกอง (รวมกอง นัดหมายให้ลูกเสื อ-เนตรนารี เตรี ยมอุปกรณ์มา
สําหรับทํากิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การถักสายยงยศ นายหมู่ตรวจความเรี ยบร้อยของ
เครื่ องแบบ ชักธงชาติลง เลิก )
5 นาที
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โครงสร้ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่
รู ปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพืน้ ทีส่ ู ง (GOPAI) จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
เมื่อจบบทเรี ยนนี้แล้ว นักเรี ยน
สามารถ
1. สอบได้เครื่ องหมายลูกเสื อ
โลกมาแล้ว
2. สอบได้วชิ านักผจญภัย และ
วิชาต่อไปนี้ อีก 2 วิชา คือ นัก
ดาราศาสตร์ , นักอุตุนิยมวิทยา,
การจัดค่ายพักแรม, ผูพ้ ิทกั ษ์ป่า,
นักเดินทางไกล, หัวหน้าคนครัว
, นักบุกเบิก, นักสะกดรอย,
นักธรรมชาติวทิ ยา
3. ต้องถักสายหนัง เครื่ องหมาย
สายยงยศของตนเอง

ครั้งที่ 20 เรื่ อง การ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิ ธี เ ปิ ดประชุ ม กอง (ชั ก ธงชาติ ข้ ึ น สวดมนต์ สงบนิ่ ง ผู ้ก ํา กับ ตรวจ
เครื่ องแบบและอุปกรณ์ประดับเครื่ องแบบของลูกเสื อ แยก) ประมาณ 5 นาที
2. ลูกเสื อร้องเพลง “ตรงต่อเวลา” หรื อ เล่นเกม “แข่งเรื อบก” 3 นาที
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้ 44 นาที
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 3 นาที
1) ผูก้ าํ กับลู กเสื อแจ้งวัตถุ ประสงค์การเรี ยนรู ้ ให้ลูกเสื อทราบ
2) ผูก้ าํ กับลู กเสื ออธิ บายขั้นตอนการถักสายยงยศและสาธิ ตการถักให้
ลูกเสื อดูประกอบ
3.2 ขั้นการปรับทัศนคติ (Opinion : O) 3 นาที
1) ผู ก้ าํ กับ ลู ก เสื อ เน้น ยํ้า ลู ก เสื อ ต้อ งตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ของ
ระบบหมู่ การปฏิ บตั ิตามระเบียบวินยั อย่างเคร่ งครัด เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ของคนหมู่มากที่มาทํากิจกรรมร่ วมกัน

แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อ
1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่
หลักสู ตร
เครื่ องหมายสายยง
ยศ โดยใช้รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน
พื้นที่สูง (GOPAI)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 เล่มที่ 3 พ่อครัว
หัวป่ าก์ (หัวหน้าคน

การวัดและประเมินผล
- บันทึกการตรวจสมุด
ของลูกเสื อ
- แบบสังเกตการเข้าร่ วม
กิจกรรม
- แบบประเมิน
คุณลักษณะ
- ประเมินชิ้นงาน
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3.3 ขั้นกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 30 นาที
1) การวางแผน (Planing : P) 4 นาที
เมื่อลูกเสื อแยกออกมาจากพิธีเปิ ดประชุ มกองแล้ว ผูก้ าํ กับลูกเสื อทํา
สัญญาณมือ และสัญญาณนกหวีดเรี ยกลู กเสื อรวม และให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึ ก
ผูก้ าํ กับลู กเสื อบรรยาย เรื่ องการได้รับเครื่ องหมายสายยงยศว่า
1. สอบได้เครื่ องหมายลูกเสื อโลกมาแล้ว
2. สอบได้วิชานักผจญภัย และวิชาต่อไปนี้ อีก 2 วิชา คื อ นักดารา
ศาสตร์, ผูพ้ ิทกั ษ์ป่า, การจัดค่ายพักแรม, นักอุตุนิยมวิทยา, นักเดินทางไกล, หัวหน้าคน
ครัว, นักบุกเบิก, นักสะกดรอย และ นักธรรมชาติวทิ ยา
3. ต้องถักสายหนัง เครื่ องหมายสายยงยศของตนเอง
ผูก้ าํ กับลู กเสื ออภิปรายว่าลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 กลุ่ม ลู ก เสื อโรงเรี ยนปายวิทยาคาร ผ่านหลักสู ตรเครื่ องหมายลู กเสื อโลกในภาค
เรี ยนที่ 1 ส่ วนในภาคเรี ยนที่ 2 สอบได้วิชานักผจญภัย วิชาการจัดการค่ายพักแรม และ
หัวหน้าคนครัว จึงมีสิทธิที่จะได้รับเครื่ องหมายสายยงยศ
ลูกเสื อแต่ละคนมารับสายหนังจากผูก้ าํ กับลูกเสื อคนละ 1 ชุ ด ( 2 เส้น)
แล้วไปพบกับรองผูก้ าํ กับลู กเสื อที่ปรึ กษาเพื่อฝึ กปฏิบตั ิการถักสายยงยศ หากมีปัญหา
ให้สอบถามปรึ กษากับผูก้ าํ กับลูกเสื อได้ทนั ที

ครัว)
2. เอกสารประกอบ
คําบรรยาย ขั้นตอน
การถักสายยงยศ
3. เพลง “ตรงต่อ
เวลา” หรื อ เกม
“แข่งเรื อบก”
4. สายหนัง สําหรับ
ถักสายยงยศ
5. ไม้ง่าม และธง
ประจําหมู่
6. เสาธงชาติ ธง
ชาติ
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2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 20 นาที
ลูกเสื อถักสายหนัง เครื่ องหมายสายยงยศของตนเอง ตามขั้นตอนต่างๆ
ในใบงาน ดังนี้

รู ปที่ 1

รู ป 1
เอามือซ้ายจับปลาย A ทําเป็ นบ่วงให้ปลาย A อยูใ่ ต้ตวั เส้นหนัง
เอามือขวาจับปลาย B วางรับใต้บ่วง เอาปลาย A สอดขัดตามลูกศร
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รู ป 2 เอาปลาย A แทงสอดขนานไปกับ D
2 ครั้ง ตามลูกศร ปล่อยปลายไว้
เอาปลาย B แทงสอดขนาน
ตามลูกศรประ 4 ครั้ง

รู ปที่
3

รู ปที่ 2

รู ป 3 แทงปลาย B ครั้งที่ 5 สอดออก
ตรงกลางทางด้านบนของปมเพชร เอา
ปลาย A สอดขนานไปเรื่ อยๆ แล้วแทง
สอดขึ้นด้านบนของปมเพชรเช่นเดียวกัน
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รู ป 4 เอาสายหนังเส้นที่ 2 ทบกลางเป็ นบ่วง
เอาบ่วงนั้นสอดแทงขึ้นจากด้านล่าง
ของปมเพชรทะลุออกทางด้านบน

รู ปที่ 4

รู ปที่ 5

กระดุม

รู ป 5 ให้ปลายบ่วงที่โผล่ประมาณติด
กระเป๋ าเสื้ อด้านขวาของเครื่ องแบบได้
ปล่อยให้ปลายสายหนังทั้งสองห้อยลงไป
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รู ปที่ 6

รู ป 6 เอาสายหนังด้านซ้ายสุ ดยกขึ้ นวางทับสายแกน สอดปลายหนังไว้ใต้สายหนัง
ด้านขวา เอาสายหนังด้านขวาอ้อมไปด้านหลังเส้นแกน แล้วสอดเข้าบ่วงของสายหนัง
ด้านซ้าย ดึ งสายหนังทั้ง 2 ข้างให้กระชับแน่ นพอประมาณ จากนั้นก็เริ่ มถักเกลี ยว
ต่อไป โดยทําเช่ นเดียวกับเกลียวแรก คือ เริ่ มจากทางซ้ายก่อนจนได้ประมาณ 18 –
20 ข้อ ตามขนาดร่ างกายลูกเสื อ
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รู ปที่ 7

รู ป 7 เอาปลายสายหนังที่เหลือจากถัก
เกลียวเสร็ จแล้ว ถักปมเพชรปิ ดท้ายอีก 1
ลูกแล้วตัดปลายสายหนังให้เรี ยบร้อย

3) การควบคุม (Controling : C) 3 นาที
เมื่ อลู กเสื อเสร็ จจากการถักสายยงยศแล้ ว รองผู ้ก ํากับ ลู กเสื อช่ วย
ตรวจสอบความถู กต้องในเบื้ องต้น เมื่ อพบจุ ด บกพร่ องก็ แนะนํา ให้ลู ก เสื อ แก้ไ ข
จากนั้นจึงนํามาให้ผกู ้ าํ กับลูกเสื อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
4) การปรับปรุ ง (Action : A) 3 นาที
ลูกเสื อศึกษาวิธีการใส่ เครื่ องหมายสายยงยศจากรองผูก้ าํ กับลู กเสื อ
ในขั้นนี้ ลูกเสื อจะเกิ ดความภาคภูมิใจในคุณค่าตัวเอง และจะแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบ
ติชมผลงานกับสมาชิกลู กเสื อในหมู่และระหว่างหมู่
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3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้ วย (Adoption : A) 5 นาที
ผูก้ าํ กับลูกเสื อและลู กเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ร่วมกันอภิปรายสรุ ป เกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรเครื่ องหมายสายยงยศ จากนั้น ลู กเสื อสรุ ป
เป็ นองค์ความรู ้แล้วจดบันทึกลงในสมุดประจําตัว
3.5 ขั้นอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที
ลู ก เสื อตอบแบบสอบถามเพื่ อ ประเมิ น รู ป แบบการจัด กิ จ กรรมการ
เรี ย นรู ้ ของโรงเรี ย นพื้ นที่ สู ง (GOPAI) เรื่ อง การถักสายยงยศ ทั้งนี้ ลู กเสื อจะถู ก
ประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ จากการสังเกตของผูก้ าํ กับในทุกขั้นตอนของการปฏิบตั ิ
กิจกรรม
4. ผูก้ าํ กับลู กเสื อให้สัญญาณนกหวีด ลู กเสื อเข้าแถวรวมกันแบบครึ่ งวงกลม
เหมือนพิธีเปิ ดประชุ มกองหน้าเสาธง ติ ชมการร่ วมกิ จกรรมของลู กเสื อ และให้
กําลังใจ
5. ผูก้ าํ กับลูกเสื อเล่านิทานชนเผ่าไทใหญ่ เรื่ อง “แมงอี่นิ่ว (ลูกแมลงปอ)” 3
นาที
6. พิ ธี ปิดประชุ มกอง (รวมกอง นัดหมาย นายหมู่ ตรวจความเรี ยบร้ อยของ
เครื่ องแบบ ชักธงชาติลง เลิก) 5 นาที
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ภาคผนวก ฎ
สาเนาการอนุมตั ิผลสอบวิชาลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
และประดับเครื่ องหมายลูกวิชาพิเศษ
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ประวัติผู้วจิ ัย
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่ อ – ชื่ อสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
ทีท่ างานปัจจุบัน
ตาแหน่ งหน้ าทีป่ ัจจุบัน
ตาแหน่ งทางด้ านลูกเสื อ

วัชรกร สุ รินทร์
17 กันยายน 2514
218 หมู่ 8 ตาบลเวียงใต้ อาเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โรงเรี ยนปายวิทยาคาร ตาบลเวียงใต้ อาเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนปายวิทยาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
หัวหน้าผูใ้ ห้การฝึ กอบรมวิชาผูก้ ากับลูกเสื อ L.T.
(Leader Trainers)

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2537

ค.บ. ครุ ศาสตร์บณ
ั ฑิต สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่

