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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ประกาศคุณูปการ 
 

การวจิยัและพฒันาคร้ังน้ี ส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาเป็นอยา่งยิ่งจากนายอคัรวฒัน์  อรัญภูมิ  
ผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร  ท่ีให้การส่งเสริมและสนับสนุน  และให้ค  าแนะน าตลอดจน
แกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งยิ่ง  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งยิ่ง  ขอกราบ
ขอบพระคุณ นายจิราวุธ  คุม้จนัทร์  วุฒิทางลูกเสือ  L.T.  และต าแหน่งครู  วิทยฐานะเช่ียวชาญ  ค.ศ.4  
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1  นายประกาศ     
เพียสามารถ  วุฒิทางลูกเสือ L.T. และต าแหน่งครู  วิทยฐานะเช่ียวชาญ  ค.ศ.4  โรงเรียนอนุบาล
อุตรดิตถ์ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1    นายจิรายุ  จนัทร์เพ็ง  
วุฒิทางลูกเสือ  L.T.  และต าแหน่งครู  วิทยฐานะเช่ียวชาญ  ค.ศ.4  โรงเรียนมธัยมป่ากลาง  สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37    นายธวชั  โลกา  วุฒิทางลูกเสือ L.T.  และ
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน  วิทยฐานะเช่ียวชาญ  ค.ศ.4 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 2   และดร.กมล  สุทธาวาส  วุฒิทางลูกเสือ L.T.  
และต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน วุฒิทางการศึกษาดุษฎีบณัฑิตบริหารการศึกษา โรงเรียนไตรเขต
รัชมงัคลภิเษก  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37     ท่ีกรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการศึกษาและใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าเคร่ืองมือในการท าวจิยั  

ขอกราบขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดใ้ห้ข้อเสนอแนะในการสนทนากลุ่ม (Focus group) 
ประกอบดว้ย  ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นลูกเสือ ไดแ้ก่  ดร.วารุณี  โพธาสินทร์  วุฒิทางลูกเสือ L.T.  และ
ต าแหน่งรองผูต้รวจการส านกังานลูกเสือแห่งชาติ  ประจ าส านกังานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ
นางกทัลี  คารมปราชญ์  วุฒิทางลูกเสือ L.T.  และต าแหน่งผูช่้วยผูต้รวจการส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ  ประจ าส านกังานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ  นายศราวุธ  เข่ือนค า  วุฒิทางลูกเสือ L.T.  
และต าแหน่งผูช่้วยผูต้รวจการส านกังานลูกเสือแห่งชาติ  ประจ าส านักงานคณะกรรมการลูกเสือ
แห่งชาติ   นายสัมพนัธ์  อินทะวงค ์ วุฒิทางลูกเสือ L.T.  และต าแหน่งผูช่้วยผูต้รวจการส านกังาน
ลูกเสือแห่งชาติ  ประจ าส านกังานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ  นายวิชยั  มัน่ชา  วุฒิทางลูกเสือ 
L.T.  และต าแหน่งผูต้รวจการส านกังานลูกเสือแห่งชาติ  ประจ าส านกังานคณะกรรมการลูกเสือ
แห่งชาติ   นายสุวิทย ์  ทองค า  วุฒิทางลูกเสือ L.T.  และต าแหน่งรองผูต้รวจการส านกังานลูกเสือ
แห่งชาติ  ประจ าส านกังานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ  นายส าราญ  เตจ๊ะสา  วุฒิทางลูกเสือ L.T.  
และต าแหน่งรองผูต้รวจการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ประจ าส านักงานคณะกรรมการลูกเสือ
แห่งชาติ            นายพูลศกัด์ิ  จิตสวา่ง  วุฒิทางลูกเสือ A.L.T.  และต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน  
วิทยฐานะเช่ียวชาญ  ค.ศ. 4 โรงเรียนวดันวลนรดิศ  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา



กรุงเทพมหานคร เขต 1  ดร.ฑีฆาวุฒิ  บุญสวสัด์ิ  วุฒิทางลูกเสือ L.T.  และต าแหน่งผูอ้  านวยการ
ลูกเสือโรงเรียน  วทิยฐานะช านาญการพิเศษ  ค.ศ. 3 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาชุมพล เขต 11 และ นายสุขะวฒัน์  สุขทัง่  วุฒิทางลูกเสือ L.T.  และ
ต าแหน่งผูช่้วยผูต้รวจการส านกังานลูกเสือแห่งชาติ  ประจ าส านกังานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ  
ขอขอบคุณผู ้ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์  การตอบแบบสอบถาม  รวมทั้ งผู ้ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุกท่าน 

ขอขอบพระคุณของครูบาอาจารย์ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้  ขอบคุณคุณพ่อธูป  
สุรินทร์  คุณแม่บวัค า  สุรินทร์ คุณจตุพร  สุรินทร์ ภรรยา บุตร ธิดา และพี่ ๆ นอ้ง ๆ ทุกคนท่ีคอยให้
ก าลงัใจกบัผูท้  าวจิยัตลอดมา  
 ความดีของวจิยัฉบบัน้ีขอมอบใหก้บัครูผูร่้วมวชิาชีพ  กิจการลูกเสือและผูท่ี้ตอ้งการพฒันา
วชิาชีพทุกคน 

        วชัรกร  สุรินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ช่ือเร่ือง   การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ โดยการใช ้
รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ผู้วจัิย   วชัรกร  สุรินทร์  
ประเภทงานวจัิย งานวจิยัและพฒันา 
ค าส าคัญ  รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง  
                                         (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

บทคัดย่อ 
 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  เพื่อศึกษาสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  2)  เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  3) เพื่อประเมินรูปแบบ
การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  4)  เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

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

 
 



 ผลการวจัิยพบว่า 
กกกกกกกตอนที่ 1 สภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน  พบว่า  การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ให้มีประสิทธิภาพประกอบด้วย
องคป์ระกอบ 5 องคป์ระกอบ  คือ  การรวบรวม  ทศันคติ  กระบวนการ  การยอมรับ/เห็นดว้ย   และ
อุดมมคติ  และจากการส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้ในการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  
พบว่าลูกเสือมี     ความตอ้งการในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั  โดยใช้เทคนิควิธีการ
สอนเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย  เน้นความเป็นระเบียบวินยั  ตลอดจนสาระ ในการเรียนรู้นั้นตอ้ง
น ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้  

 ตอนที่ 2  ผลการสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ประกอบด้วย G = การรวบรวม (Gather)                
O = ทศันคติ (Opinion) P = กระบวนการ (Process) A = การยอมรับ/เห็นดว้ย (Adoption) และ           
I =  อุดมคติ (Idol) 

ตอนที่ 3  ผลการประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  พบวา่      
 รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก   
กกกกกกก3.1  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวิทยาคารมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ดา้นการรวบรวม  
ดา้นทศันคติ  ดา้นกระบวนการ  ดา้นการยอมรับ/เห็นดว้ย  และดา้นอุดมคติ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
เหมาะสมมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่  ทุกดา้นอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก   
กกกกกกก3.2  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวิทยาคารต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ในภาพรวม อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ทุกดา้นอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก   
กกกกกกก ตอนที่ 4   ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั        
รุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ 
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บทที ่1 

บทน า 

ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

กกกกกกกบทเรียนท่ีผ่านมาสอนให้รู้ว่าอนาคตของประเทศไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัการเป็นผูเ้ขม้แข็งทาง
เศรษฐกิจ  แต่ข้ึนอยู่กบัการมีสติ  การรู้เท่าทนั  การพฒันาความสามารถในการบ าเพ็ญประโยชน์   
ต่อประชาคมโลกดว้ย   การพฒันาท่ีบูรณาการและย ัง่ยืนจึงเป็นวิสัยทศัน์ของสังคมไทยในอนาคต  
เพื่อพฒันาเขา้สู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างคนให้มี
คุณภาพซ่ึงจะส่งผลใหส้ังคมมีความเขม้แขง็  และเป็นปัจจยัส าคญัของการพฒันาประเทศแบบยัง่ยืน 
ต่อเน่ืองสามารถต่อสู้กับสภาวะของการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกได้อย่างเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 
 กกกกกกก“คนคุณภาพ”   ตามแนวคิดของการจดัการศึกษาตอ้งเป็นคนท่ีมีคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน   
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  รู้จกัพินิจวิเคราะห์และเลือกรับขอ้มูลข่าวสารท่ี
เหมาะสม  สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
และฉบบัปรับปรุง (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2545  ท่ียึดหลกัผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได ้ และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด  กระบวนจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพของตน  มีการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบั
ความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ผูเ้รียนมีทักษะ
กระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์  และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อให้
สามารถรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี  สามารถสร้างภูมิคุม้กนั 
ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีคุณค่า  มีศกัด์ิศรี  มีความสงบสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดอ้ยา่งย ัง่ยนื (ฝ่ายวชิาการ  ส านกัพิมพเ์ดอะบุคส์, 2556: หนา้ 7)   
       การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการศึกษาตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และฉบบัปรับปรุง (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2545  ท่ีกล่าวมา
นบัว่ามีส่วนส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาคุณภาพของนักเรียน  ซ่ึงครูผูส้อนจะตอ้งมุ่งจดักิจกรรม     
การเรียนการสอนให้สอดคลอ้ง  เหมาะสม  เพื่อช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  และมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  มีสติปัญญา  
มีจริยธรรมและวฒันธรรม  มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข  ดงันั้น  การจดัการศึกษาควรให้นกัเรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถท่ีจะ
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เรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ และแนวการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีจะส่งเสริมให้นกัเรียน  สามารถ
พฒันาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  จึงต้องค านึงถึงเน้ือหาสาระ  และการจัดกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของนกัเรียน  การฝึกทกัษะ  กระบวนการคิด  การจดัการ  
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้ความรู้  การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบติั  ใหคิ้ดเป็น  ท าเป็น  แกปั้ญหาได ้ โดยผสมผสานความรู้ดา้นต่าง ๆ 
อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั 

      กิจกรรมลูกเสือจัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู ้เ รียนในสถานศึกษาท่ีต้องยึดมั่นใน
วตัถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติ  ตามพระราชบญัญติัลูกเสือ  (ฉบบัท่ี  4) พ.ศ. 2530  มาตรา 8  
เพื่อพฒันาทั้งทางกาย  สติปัญญา  จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบและช่วย
สร้างสรรคส์ังคมใหเ้กิดความสามคัคี   มีความเจริญกา้วหนา้  ทั้งน้ีเพื่อความสงบสุขและความมัน่คง
ของประเทศชาติ  รวมทั้ งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง  
หลกัสูตรและวชิาพิเศษลูกเสือ 

    หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  ไดก้  าหนดจุดมุ่งหมายในการพฒันา  
คนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุขบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย นอกจากการพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้พื้นฐาน ซ่ึงไดก้ าหนดไวใ้นโครงสร้างทั้ง  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว  หลักสูตรยงัได้ก าหนดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนไวใ้นโครงสร้าง  เพื่อ
ส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนเพิ่มเติมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม  โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนรู้จกั
ตนเอง  ค้นพบความสามารถ  ความสนใจ  และความถนัดของตนเอง  เพื่อการพฒันาอย่างเต็ม
ศกัยภาพของตน  เห็นคุณค่าในการประกอบสัมมาชีพ  เป็นผูมี้ระเบียบวินยั  มีศีลธรรม จริยธรรม  
รู้จกับทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  การบ าเพญ็ประโยชน์ให้ชุมชน  สังคม  ประเทศชาติ  สามารถ
ด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข  ทั้งน้ีการบริหารจดัการศึกษาจ าเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน    
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง  หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียในการจดัการศึกษา   

      ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  (Senior  Scout)  มีอายุตั้งแต่  14 – 18  ปี  หรือก าลงัเรียนอยูใ่น    
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ซ่ึงเป็นระยะวยัรุ่น  มกัมีความคิดความอ่านเป็นของตนเอง  ตอ้งการท า
อะไรดว้ยตนเอง  หลกัการทางสิทธิมนุษยชน  ปรัชญาและค่านิยมจึงมีอิทธิพล  และมีความหมาย 
ต่อชีวิตเป็นอยา่งมาก  การท่ีเขาไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  จึงเกิดจาก
ความซาบซ้ึงและศรัทธา  เพราะเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถสั่งสอนด้วยการบรรยายได้  ผูก้  ากบัลูกเสือ   
หรือครูผูส้อนจึงตอ้งส่งเสริม  ฝึกอบรม  จดักิจกรรมท่ีเน้นระบบหมู่ และการเป็นผูน้ าในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  ฝึกการใช้ชีวิตกลางแจง้  การผจญภยัและทกัษะ     
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วิชาลูกเสือ  ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพตามท่ีถนดั  รวมทั้งการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ่ื้น       
มากข้ึน 
     จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นพื้นท่ีสูง มีวฒันธรรมหลากหลายทางชน
เผา่ของแต่ละชนเผา่ การจดัการศึกษาจึงตอ้งมีความเป็นเอกลกัษณ์ กระบวนการจดัการเรียนการสอน   จึง
ตอ้งมีความหลากหลาย  โรงเรียนปายวทิยาคารเป็นโรงเรียนหน่ึงท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน มีนกัเรียนชนเผา่เขา้มาเรียนถึง 7 ชนเผา่ ประกอบไปดว้ย จีนยนูาน  ลีซู        กระเหร่ียง  
มง้  ลาหู่  คนไทยใหญ่  และคนพื้นเมือง  ซ่ึงเป็นโจทยใ์นการจดัการศึกษาใหเ้ขา้กบับริบทของ
โรงเรียนท่ีมีความแตกต่างทางวฒันธรรม  ทางภาษา   สภาพและปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่   สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดันครพนม (อมรรัตน์  สุทธิสาร, ศกัด์ิไทย  
สุรกิจบวร, และทศันา  ประสานศรี (2552): ระบุในบทคดัยอ่) การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษา 1) ระดบัสภาพ และปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ในโรงเรียน   2) สภาพและ
ปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใน
จงัหวดันครพนม   3) สภาพและปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั 4) สภาพ
และปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตามความคิดเห็นของ  ผูบ้ริหารและครูผูส้อน
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ในโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีแตกต่างกนั 5) แนวทางพฒันาการจดักิจกรรม
ลูกเสือ สามญัรุ่นใหญ่ ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร และครูผูส้อนลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี  การศึกษานครพนม ปีการศึกษา 2552 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วจิยั ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน จ านวน 165 คน และ   ครูผูส้อนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ จ านวน 
232 คน ใชว้ธีิการสุ่มแบบหลายขั้นตอน รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 397 คน เคร่ืองมือ  และมีค่าความ
เช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.97 การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อหา
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจยัพบวา่ 1) สภาพ
และปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ อยูใ่นระดบัมาก และปานกลาง ตามล าดบั 2) ความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อสภาพและปัญหาการ จดักิจกรรมลูกเสือสามญั รุ่นใหญ่ ไม่แตกต่าง
กนัและแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ตามล าดบั 3) ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีใน โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี สถิติ .05 4) ผูบ้ริหารและครูในเขตพื้นท่ีแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่   ไม่แตกต่างกนั 5) แนวทาง
พฒันาการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาใน
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จงัหวดั นครพนม 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นครูผูส้อน ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นส่ือการเรียนการ
สอน ดา้นการนิเทศ ติดตาม ดา้น  การวดั และประเมินผล ค าส าคญั  

       
กกกกกกกจากศึกษาสภาพปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โดยทัว่ไปพบวา่ (คมสัน  
ขนัธนิกร, 2549, บทคดัยอ่) 
กกกกกกก1) ปัญหาเก่ียวกบัสถานศึกษา    ไดแ้ก่  สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดแคลนผูก้  ากบัลูกเสือ  
และไม่ไดด้ าเนินการจดัตั้งกลุ่ม  หรือกองลูกเสืออยา่งถูกตอ้ง  งานธุรการในกองลูกเสือยงัขาดความ
เป็นระบบ  สถานศึกษาบางแห่งมีสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ืออ านวยต่อการจดักิจกรรม  ไม่มีหลกัสูตร
สถานศึกษาทางดา้นลูกเสือ  จ  านวนนกัเรียนของสถานศึกษามีนอ้ยเกินไป   ท าใหไ้ม่สามารถจดั
กิจกรรมและจดัตั้งกองลูกเสือได ้   ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ  กิจกรรมลูกเสือไม่สอดคลอ้งกบั   
พิธีการทางศาสนาในบางทอ้งถ่ิน เช่นจงัหวดัในแถบชายแดนภาคใตข้องไทย   
กกกกกกก2) ปัญหาเก่ียวกบัผูบ้ริหารส่วนใหญ่  (สุนทร ทดั,  2549 , บทคดัยอ่)  ไดแ้ก่  การท่ี
ผูบ้ริหารไม่สนใจ  ไม่ใหก้ารสนบัสนุน  ไม่ใหค้วามส าคญั  และไม่ศรัทธาในกิจการลูกเสือ  ขาด
ภาวะผูน้ าทางดา้นลูกเสือ  เน่ืองจากผูบ้ริหารบางท่านไม่มีวฒิุทางลูกเสือ  ท าใหข้าดความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการทางลูกเสือ  ไม่สามารถด าเนินการตามนโยบายในการ
พฒันากิจการลูกเสืออยา่งจริงจงั    ท าให้ขาดการนิเทศ  ติดตาม  ก ากบัดูแลอยา่งถูกตอ้ง  และไม่เป็น
ระบบ       เห็นไดจ้ากการท่ีสถานศึกษาไม่ใหค้วามส าคญัต่อการรายงานผลการทดสอบวชิาลูกเสือ
ไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตน้สังกดัเพื่อขออนุมติัผลสอบ    
กกกกกกก 3) ปัญหาเก่ียวกบัครูผูส้อน (สมเดช จนัทร์พลู, 2550, บทคดัยอ่)  ไดแ้ก่  ครูผูส้อนไม่
ตระหนกั และไม่ใหค้วามส าคญักบักิจกรรมลูกเสือ  ไม่มีวฒิุทางลูกเสือ  ครูผูส้อนไม่เขา้ใจ
ธรรมชาติของวชิาลูกเสือ  ไม่เขา้ใจหลกัสูตรลูกเสือ  ขาดการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบั
ของลูกเสือแต่ละประเภท  ไม่มีแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ท าใหข้าดความพร้อมใน              
การเตรียมการสอน  ขาดความรู้ทกัษะเฉพาะอยา่ง โดยเฉพาะทกัษะทางดา้นลูกเสือ  ขาดเทคนิค         
การสอน  ครูผูส้อนบางคนน าวชิาอ่ืน ๆ มาสอนในชัว่โมงลูกเสือ   ขาดการพฒันาตนเองใหมี้ความรู้
ท่ีทนัสมยัและกา้วหนา้  รวมทั้งไม่ไดศึ้กษากฎระเบียบวชิาลูกเสือ  
     4) สภาพปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในโรงเรียนมธัยมศึกษา    
ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 คือ ครูขาดความรู้ 
ขาดความเช่ียวชาญ ไม่เขา้ใจในหลกัสูตรการสอนลูกเสือ ไม่มีคุณวฒิุทางลูกเสือท าให้ไม่มี 
ความมัน่ใจในการจดักิจกรรมลูกเสือ  ส่งผลใหก้ารจดักิจกรรมลูกเสือไม่มีประสิทธิภาพ ดงัจะเห็น
ไดจ้ากการศึกษาปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือของครูตามทศันะของครูโรงเรียนในเขตอ าเภอเขาคอ้  
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เพื่อเปรียบเทียบระดบัปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือระหวา่งครูท่ีผา่นกบัไม่ผา่น การฝึกอบรมวชิาผู ้
ก  ากบัลูกเสือ ของครูโรงเรียนในเขตอ าเภอเขาคอ้ ทั้งส่วนรวมและรายดา้นประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ครูโรงเรียนในเขตอ าเภอเขาคอ้ทั้ง 14 โรงเรียนท่ีผา่นกบัไม่ผา่นการฝึกอบรม
วชิาผูก้  ากบัลูกเสือ จ านวน 150 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการและแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)ผลการวจิยัพบวา่ 1. ปัญหาการจดั
กิจกรรมลูกเสือของครู กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตอ าเภอเขาคอ้ ท่ีผา่นกบัไม่ผา่นการฝึกอบรมวชิาผู ้
ก  ากบัลูกเสือโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง
ทั้ง 6 ดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย จากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นส่ือการจดักิจกรรมลูกเสือ ดา้นเทคนิค
วธีิการจดัการจดักิจกรรมลูกเสือ ดา้นการวดัผลและประเมินผล ดา้นครูผูจ้ดักิจกรรมลูกเสือ ดา้น
เน้ือหาการจดักิจกรรมลูกเสือ ดา้นเวลาท่ีใชจ้ดักิจกรรมลูกเสือ ท่ีใชจ้ดัการเรียนการสอนลูกเสือ 2. 
เปรียบเทียบปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือของครูโรงเรียนในเขตอ าเภอเขาคอ้ท่ีผา่นและไม่ผา่นการ
ฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้นโดยไม่
แตกต่างกนั (วรีพล  ทองสัมฤทธ์ิ, 2550 , บทคดัยอ่)  

   เช่นเดียวกนักบัดว้ยสภาพการจดักิจกรรมท่ีไม่มีประสิทธิภาพในภาพรวม ของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จึงส่งผลในการเตรียมความพร้อมในการจดัจดักิจกรรมของครู 
ทั้งในดา้นความพร้อมของครูผูส้อน  ดา้นวสัดุอุปกรณ์ในการจดักิจกรรม  ดา้นงบประมาณในการ
สนบัสนุน  ดา้นการเสริมแรงขวญัก าลงัใจใหก้บัครูผูส้อนลูกเสือ  

    ทิพวลัย ์  แสงไฟฉาย (2549) อธิบายการศึกษาสภาพปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารีของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร วา่เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารีของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครตามขนาดของโรงเรียนตามสถานภาพ และเพศของ
ผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูจ้ดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
จ านวน 270 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูป โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานดว้ย
ค่าที และค่าเอฟ ผลการวจิยั พบวา่การจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีมีผลดงัน้ี (1) สภาพปัญหาการ
จดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ดา้น คือดา้นบุคลากร ดา้น
งบประมาณ   ดา้นวสัดุอุปกรณ์และดา้นการจดัการมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โรงเรียนส่วนมาก
ด าเนินการในลกัษณะท่ีคลา้ยกนัทั้ง 4 ดา้น คือ ครูตอ้งรับผดิชอบงานอ่ืนอีกมาก การจดักิจกรรม 
ตอ้งการงบประมาณมาก ขาดส่ือ สถานท่ีใชใ้นการจดักิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารีมีนอ้ย ขาดการ
วางแผน การจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (2) เม่ือเปรียบเทียบสภาพปัญหาของผูบ้ริหารโรงเรียน
และครูผูจ้ดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โดยภาพรวมท่ีมีสถานภาพต่างกนั เพศต่างกนั และขนาด
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โรงเรียนต่างกนัมีปัญหาแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (3) ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู ้ จดั
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีมีปัญหาและอุปสรรคในการจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีทุกดา้นยกเวน้
ดา้นวสัดุอุปกรณ์มีปัญหาอยูใ่นระดบัต ่าสุด  

    5) ปัญหาเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์  ส่ิงสนบัสนุน (วีรพล  ทองสัมฤทธ์ิ, 2550 , บทคดัยอ่)
ไดแ้ก่  วสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบัการฝึกมีนอ้ย   ขาดส่ือและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั   ขาดคู่มือการจดั
กิจกรรม  เอกสารธุรการ  เช่น  แบบลูกเสือต่าง ๆ จดัหามาใหมี้ไวใ้ชใ้นโรงเรียนไดย้าก มีความ
ยุง่ยากใน     การจดัซ้ือเคร่ืองหมายวชิาพิเศษ   เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานในกองลูกเสือมี
ไม่เพียงพอ   ขาดนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีจะใชใ้นกิจกรรมลูกเสือใหเ้กิดประสิทธิภาพ   
กกกกกกก6ุ) ปัญหาเก่ียวกบัการนิเทศ (คมสัน ขนัธนิกร, 2549, บทคดัยอ่) ไดแ้ก่  ศึกษานิเทศก ์ 
หรือผูดู้แลงานกิจการลูกเสือของสถานศึกษาไม่มีความรู้ทางลูกเสือ  มีการเปล่ียนแปลงโยกยา้ยบ่อย  
ท าใหข้าดความต่อเน่ืองในการด าเนินการกิจการลูกเสือ  ขาดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน  ส่งผล
ใหผู้ป้ฏิบติังานดา้นการลูกเสือขาดขวญัและก าลงัใจในการท างาน  
กกกกกก  7) กองลูกเสือโรงเรียนปายวทิยาคาร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
34 มีสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือท่ีประสบปัญหาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  ตั้งแต่การ
ก าหนดหลกัสูตร เช่นเดียวกบัปัญหาดงักล่าวขา้งตน้โดยเฉพาะลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนปาย
วทิยาคาร  มาจากชนเผา่ชาติพนัธ์ุบนพื้นท่ีสูงท่ีต่างวฒันธรรม ต่างภาษามาเรียนร่วมกนั  กิจกรรม
ลูกเสือ  การทดสอบวชิาพิเศษ  พิธีการทางลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ครูผูส้อนท่ีรับผดิชอบขาดความรู้  
และความเขา้ใจเทคนิคการจดักิจกรรมลูกเสือท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของผูเ้รียน  ท่ีผา่นมาจึงมีการ
ด าเนินการตามความเขา้ใจของครูผูส้อน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและไม่สอดคลอ้ง
กบัแนวทางการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ตามหลกัสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  เหล่าน้ี
ลว้นแต่เป็นอุปสรรคและปัญหาต่อความกา้วหนา้และความส าเร็จของกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ี
ตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ข  ปรับปรุงและพฒันาใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ   และมีทกัษะ
กระบวนการทาง ลูกเสือท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยัของนกัเรียน  ซ่ึงควรจะเกิดจากการจดักิจกรรมท่ี
ตอบสนอง   ต่อความตอ้งการ  ความสนใจ  และความถนดัของผูเ้รียน  ไดแ้ก่  การผจญภยั  การได้
เพื่อน ไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่จากการแกปั้ญหา หรือการเผชิญสถานการณ์  ไดค้วามสุขสนุกสนาน  
รวมทั้งเกิดทศันคติท่ีดีต่อกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  จึงจะประสบความส าเร็จความมุ่งหมายตาม
หลกัสูตร  แนวทางการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เพื่อตอบสนองความสนใจ ความถนดั และ
สามารถพฒันาทกัษะกระบวนการทางดา้นลูกเสือไดดี้อยา่งหน่ึงคือ กิจกรรมตามหลกัสูตรวชิาพิเศษ 
นอกจากลูกเสือจะไดรั้บการพฒันาแลว้ ยงัไดป้ระดบัเคร่ืองหมายวชิาพิเศษบนเคร่ืองแบบลูกเสือ
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ส่งผลต่อการสร้างความภาคภูมิใจยิง่ใหแ้ก่ผูเ้รียน เป็นส่ิงเร้า เป็นแรงกระตุน้ให้ลูกเสือมีความ
กระหายใคร่เรียนมากยิง่ข้ึน 
กกกกกกก   8) จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปเบ้ืองตน้ พบวา่ปัญหาการจดักิจกรรมจะมีมากกวา่ปัญหา
ดา้นอ่ืน  ผูว้จิยัไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนปาย
วทิยาคาร ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการจดักิจกรรมการเรียน      การ
สอนลูกเสือ – เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่  จึงมีความสนใจท่ีจะด าเนินการวจิยัและพฒันารูปแบบการ
จดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองกนั 3 ปี  
(ปีการศึกษา 2557 – 2559)   เพื่อใหก้ารด าเนินการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เป็นไปตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สอดคลอ้งกบัธรรมชาติวิชา  ธรรมชาติของผูเ้รียน และฝึกอบรมให้
นกัเรียนเกิดความรู้  ความเขา้ใจ  มีทกัษะทางดา้นลูกเสือ  มีทกัษะชีวติ  เกิดการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม สามารถน าไปใชใ้นชีวติไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีคุณภาพ  และเกิด
ประสิทธิภาพ 

ค าถามการวจัิย 
 1. สภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนในพื้นท่ีสูงจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมี
สภาพเป็นอยา่งไร 

2. รูปแบบการจดัการกิจกรรมลูกเสืออยา่งไรท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนของโรงเรียนพื้นท่ีสูง
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 3. รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดั
แม่ฮ่องสอนเป็นอยา่งไร 
 4. ประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเขตพื้นท่ีสูงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
กกก 1. เพือ่ศึกษาสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูงจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

2. เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

3. เพื่อประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน   
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4. เพื่อประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ขอบเขตของการวจัิย 
กกกกกกกการวจิยัและพฒันาคร้ังน้ี  เป็นการวจิยัและพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั  
รุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ปีการศึกษา 2559  แบ่งเป็น 4 ตอน 
ดงัน้ี 
กกกกกกกตอนที ่ 1 การศึกษาสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบดว้ย 
กกกกกกกก1.  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
Dddddddddddในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการวจิยัดา้นเน้ือหาเก่ียวกบัสภาพการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบดว้ย 
Ddddddddddd ส่วนที ่ 1 การศึกษาสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน           
             1.1 การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
             1.2 การสัมภาษณ์ 
Ddddddddddd ส่วนที ่ 2  การส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้ในการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั      
รุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน           
 กกกกกกกก2.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
Dddddddddddส่วนที ่ 1 การศึกษาสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
Ddddddddddddd2.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ โรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34  ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  จ านวน 
8 โรงเรียน  จ านวน 278 คน  ประกอบดว้ยโรงเรียนปายวิทยาคาร โรงเรียนปางมะผา้พิทยาสรรพ ์
โรงเรียนหอ้งสอนศึกษา “ในพระอุปถมัภ”์ โรงเรียนขนุยวมวทิยา โรงเรียนแม่ลานอ้ยดรุณสิกข ์
โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพตัรศึกษา” โรงเรียนสบเมยวทิยาคม และโรงเรียนเฉลิมรัชวทิยาคม 
Ddddddddddddd2.1.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียนปาย      
วทิยาคาร  จ านวน 1 คน ผูก้  ากบัลูกเสือ – เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ โรงเรียนปายวทิยาคาร จ านวน 30 
คน  โดยการไดม้าของกลุ่มตวัอยา่งเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  Sampling)  
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     3.  ขอบเขตด้านตัวแปร 
         ส่วนที ่1 การศึกษาสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง  

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
               ตวัแปรท่ีศึกษา คือ สภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูงจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
Ddddddddddd ส่วนที ่2  การส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้ในการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั      
รุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน           
Dddddddddddddกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้  คือ  ลูกเสือรุ่นใหญ่
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3   โรงเรียนปายวทิยาคาร  ปีการศึกษา 2558  จ านวน  364  คน   
กกกกกกก ตวัแปรท่ีศึกษา คือ ความตอ้งการในการเรียนรู้ในการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

    ตอนที ่2  การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

    การสร้างและทดลองรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบดว้ย  2 ส่วน ดงัน้ี 

    ส่วนที ่1 การสร้างรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

    ขอบเขตของการสร้าง รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

    ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ตามแนวคิด รูปแบบการเรียนการสอน ทกัษะกระบวนการ
เผชิญสถานการณ์ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะกระบวนการ และรูปแบบการจดักิจกรรม
แบบพหุวฒันธรรมผสมผสาน บูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติของนกัเรียนบนพื้นท่ีสูงของ
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นรูปแบบใหม่คือ รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI)จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
      องค์ประกอบที ่1 การรวบรวม (Gather : G) 
      หมายถึง การรวบรวมเน้ือหา สาระ ขอ้มูล จากแหล่งต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัความรู้และทกัษะ
กระบวนการลูกเสืออยา่งเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานโดยการใชร้ะบบสารสนเทศ 
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      องค์ประกอบที ่2 ทัศนคติ (Opinion : O) 
      หมายถึง ความเช่ือ ค่านิยม หรือความพร้อมทางจิตใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีอาจแสดง
ออกมาไดท้ั้งค  าพูดและการกระท า 
      องค์ประกอบที ่3 กระบวนการ (Process : P) 
      หมายถึง ขั้นตอนการท ากิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส าเร็จ มีองคป์ระกอบยอ่ย 4 
องคป์ระกอบ คือ 

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

      หมายถึง การตดัสินใจยอมรับส่ิงหน่ึงส่ิงใดจากผูอ่ื้น หรือจากท่ีอ่ืนท่ีอาจเป็นวตัถุ 
ส่ิงของ วธีิคิด การกระท า วธีิการท างาน การใชชี้วติ (วถีิชีวติ) เป็นส่ิงใหม่ส าหรับตนเอง และมี
อิทธิพลท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในตนเอง ทั้งทางตรงและทางออ้ม อาจแสดงออกมาให้
ปรากฏหรือแฝงในความรู้สึกนึกคิด และพร้อมส าหรับการแสดงออกเม่ือมีโอกาส 

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

ใดทางหน่ึงท่ีมนุษยถื์อเป็นเป้าหมายแห่งชีวติตน 
      จุดประสงคข์องรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 

(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  คือ  การจดักิจลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตามหลกัสูตรสถานศึกษา และ
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่บูรณาการความแตกต่างของทศันคติ วฒันธรรม วิถีชีวติของคน
พื้นท่ีสูงหลอมรวม ผสมผสาน ลดความอคติ เกิดความเขา้ใจในเร่ืองชาติพนัธ์ุ ชนชาติ มีความรัก 
สามคัคี มีความยติุธรรม เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เกิดเป็นความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บการยอมรับ และสร้าง
อุดมคติท่ีดี สร้างส านึกท่ีดีต่อสังคมไทย และสังคมโลก 

      ส่วนที ่2 การตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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      ขอบเขตของการตรวจสอบรูปแบบการจัดกจิกรรมฯ 
      ผูว้จิยัไดจ้ดัสนทนากลุ่ม (Focus Group) ตามองคป์ระกอบของรูปแบบการจดักิจกรรม

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอนดงัน้ี 
      องคป์ระกอบท่ี 1 หลกัแนวคิด/วตัถุประสงค ์
      องคป์ระกอบท่ี 2 กระบวนการ 
      องคป์ระกอบท่ี 3 ผลท่ีคาดวา่ผูเ้รียนจะไดรั้บ 

       การตรวจสอบความสมบูรณ์ของรูปแบบท่ีจดัท าข้ึนโดยการสนทนากลุ่ม(Focus group) 
ของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 12 ท่าน  

       ตอนที ่3 การประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั    รุ่นใหญ่ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

1.  ขอบเขตของการศึกษาปัญหารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ของผูก้  ากบัลูกเสือไดแ้ก่ 

     1)  รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ไปใชข้องผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรวบรวม  ดา้น
ทศันคติ  ดา้นกระบวนการ  ดา้นการยอมรับ/เห็นดว้ย  และดา้นอุดมคติ 

     2)  ผลท่ีเกิดกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องรูปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  จากดา้นการจดั
กิจกรรม และดา้นการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 

2.  ขอบเขตด้านประชากร 
     2.1 ประชากร 

                         2.1.1 ประชากรครูท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ โรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34  ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  จ านวน 
8 โรงเรียน  จ านวน 278 คน  ประกอบดว้ย  

    โรงเรียนปายวทิยาคาร    จ านวน  31  คน 
                      โรงเรียนปางมะผา้พิทยาสรรพ ์  จ านวน  11  คน 
                      โรงเรียนหอ้งสอนศึกษา “ในพระอุปถมัภ”์  จ านวน  41  คน 
                      โรงเรียนขุนยวมวทิยา    จ านวน  25  คน 
                       โรงเรียนแม่ลานอ้ยดรุณสิกข ์  จ านวน  61  คน 
                       โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพตัรศึกษา”  จ านวน  66  คน 
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                       โรงเรียนสบเมยวทิยาคม    จ านวน  25  คน 
                       โรงเรียนเฉลิมรัชวทิยาคม   จ านวน  18  คนDd 
                        2.1.2 ประชากรนกัเรียนท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นปีท่ี 1
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34  ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
ปีการศึกษา  2558  จ านวน  8 โรงเรียน  จ านวน  1,062  คน  ประกอบดว้ย  

    โรงเรียนปายวทิยาคาร    จ านวน  140  คน 
                      โรงเรียนปางมะผา้พิทยาสรรพ ์  จ านวน    28  คน 
                      โรงเรียนหอ้งสอนศึกษา “ในพระอุปถมัภ”์  จ านวน  306  คน 
                      โรงเรียนขุนยวมวทิยา    จ านวน  170  คน 
                       โรงเรียนแม่ลานอ้ยดรุณสิกข ์  จ านวน    99  คน 
                       โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพตัรศึกษา”  จ านวน  172  คน 
                       โรงเรียนสบเมยวทิยาคม    จ านวน    78  คน 
                       โรงเรียนเฉลิมรัชวทิยาคม   จ านวน    69  คน 
กกกกกกก2.2  ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่    
           ตวัแปรตน้ คือ ความคิดเห็นของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ และลูกเสือ เนตรนารี
สามญัรุ่นใหญ่ ท่ีมีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน           ตวัแปรตาม คือ ความเหมาะสมของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

       ตอนที ่4 การประเมินประสิทธิภาพการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

1. ขอบเขตของการประเมินประสิทธิภาพการใช้รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ของโรงเรียนพื้นทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอนไดแ้ก่ 

         1)  ประโยชน์และความเป็นไปไดข้องการจดักิจกรรมโดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
หลกัสูตร ดา้นกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   และดา้นการวดัประเมินผล  

         2)  ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตร ดา้นกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   
และดา้นการวดัประเมินผล 
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2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ 
                   ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  
  2.1 ผูก้  ากบัลูกเสือ คือ ครูผูป้ฏิบติัการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ท่ีสอน
โรงเรียนปายทิยาคาร โรงเรียนปางมะผา้พิทยาสรรพ ์โรงเรียนห้องสอนศึกษา “ในพระอุปถมัภ”์ และโรงเรียน
ขนุยวมวทิยา  ซ่ึงสังกดัเครือข่ายกลุ่มดอยกองมู  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2559 จ านวน 108 คน  
ประกอบดว้ย  

โรงเรียนปายวทิยาคาร    จ านวน  31  คน 
                      โรงเรียนปางมะผา้พิทยาสรรพ ์  จ านวน  11  คน 
                      โรงเรียนหอ้งสอนศึกษา “ในพระอุปถมัภ”์  จ านวน  41  คน 
                      โรงเรียนขุนยวมวทิยา    จ านวน  25  คน 

  2.2 ประชากรลูกเสือท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ ลูกเสือ คือ นกัเรียนท่ีก าลงัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2559โรงเรียนปายวทิยาคาร  จ านวน 140 คน   
              Dd กลุ่มตัวอย่าง 

           กลุ่มตวัอยา่งครูท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ สังกดัโรงเรียน
ปายวทิยาคาร ท่ีสอนลูกเสือชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลกัสูตรลูกเสือโลก เป็นการไดม้าของกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) จ  านวน 10 คน 
กกกกกกก       ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่    
           ตวัแปรตน้ คือ ความคิดเห็นของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ และลูกเสือ เนตรนารี
สามญัรุ่นใหญ่ ท่ีมีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน                   
           ตวัแปรตาม คือ ความเหมาะสมของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ประโยชน์ของการวจัิย 
  1.  ไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน ทั้ง

จากการสังเคราะห์เอกสาร งานวจิยั การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนการส ารวจความตอ้งการใน การเรียนรู้ของนกัเรียน 

  2.  ไดแ้นวทางในการสร้างและตรวจสอบ    รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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  3.  ไดข้อ้มูลจากการประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อน ามาปรับปรุง แกไ้ขและพฒันาใหไ้ดรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งเหมาะสม 

  4.  ไดร้ายงานการประเมินประสิทธิภาพการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อน าไปเผยแพร่ให้เกิดการน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งแพร่หลายต่อไป 

ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
1. สภาพการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หมายถึง การจดักิจกรรมลูกเสือสามญั 

รุ่นใหญ่ ตามหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนปายวทิยาคาร ซ่ึงเป็นการจดักิจกรรมท่ีเนน้ให้
นกัเรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งเตม็ความสามารถสอดคลอ้งกบัความถนดั  ความสนใจ
และความตอ้งการของตนเอง ส่งผลใหน้กัเรียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองได ้

2. รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือ หมายถึง รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดลกัษณะองคป์ระกอบ 
โครงสร้าง  กิจกรรม  แนวทางหรือวธีิด าเนินการและความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบโครงสร้างท่ี
ผูว้จิยัก าหนดข้ึนจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใชส้ าหรับพฒันากิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือแห่งชาติ  และพระราชบญัญติัลูกเสือ  

พ.ศ. 2551 

  3. ผู้ก ากบัลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หมายถึง ครูผูป้ฏิบติัการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
ในโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในการจดัท าวจิยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 4 ตอน คือ 
      ตอนท่ี  1  ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน คือ ผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคาร จ านวน 1 
          คน และผูก้  ากบัลูกเสือ คือ ครูผูป้ฏิบติัการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  
          โรงเรียนปายวทิยาคาร ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คน รวมทั้ง 31 คน 
      ตอนท่ี  2  ผูก้  ากบัลูกเสือ คือ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นลูกเสือ จ านวน 12 
          คน 
      ตอนท่ี  3  ผูก้  ากบัลูกเสือ คือ ครูผูป้ฏิบติัการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ใน 
         โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 8 โรงเรียน จ านวน 278 คน  
      ตอนท่ี 4 ผูก้  ากบัลูกเสือ คือ ครูผูป้ฏิบติัการสอนกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ท่ีสอนใน  
           โรงเรียนปายทิยาคาร โรงเรียนปางมะผา้พิทยาสรรพ ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา “ใน
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            พระอุปถมัภ”์ และโรงเรียนขนุยวมวทิยา  ซ่ึงสังกดัเครือข่ายกลุ่มดอยกองมู  จงัหวดั
          แม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2559 จ านวน 108 คน    

  4. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หมายถึง นกัเรียนท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 
3 ปีการศึกษา 2558 - 2559 ในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในการจดัท าวิจยัคร้ังน้ี
แบ่งเป็น 4 ตอน คือ 
      ตอนท่ี 1 ลูกเสือ คือ นกัเรียนท่ีก าลงัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ปีการศึกษา 
          2558โรงเรียนปายวทิยาคาร จ านวน 364 คน 
      ตอนท่ี  3  ลูกเสือ คือ นกัเรียนท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 
          2558  ในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 8 โรงเรียน จ านวน 1,062 
          คน 
      ตอนท่ี 4  ลูกเสือ คือ นกัเรียนท่ีก าลงัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา  
                 2559โรงเรียนปายวทิยาคาร  จ านวน 140 คน 

 
  5. พืน้ทีสู่งจังหวดัแม่ฮ่องสอน  หมายถึง  พื้นท่ีสูงในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่เป็น

พื้นท่ีป่าตน้น ้าล าธาร มีการคมนาคมยากล าบาก ท าใหห้น่วยงานของรัฐเขา้ไปด าเนินการไดไ้ม่ทัว่ถึง 
เป็นท่ีตั้งของชุมชนชาวเขาเผา่ต่างๆ ไดแ้ก่ ชาวเขาเผา่กะเหร่ียง  มง้  ลาหู่  ลีซู  จีนยนูาน  ไทยใหญ่ 
และคนพื้นเมือง  มีสภาพยากจน มีวฒันธรรมเฉพาะ อาศยักฎระเบียบชุมชน  และความเช่ือทาง
ศาสนาเป็นกรอบในการด าเนินชีวติ และการสร้างความสงบสุขในชุมชน ลกัษณะเช่นน้ีท าใหชุ้มชน
มีภูมิตา้นทานต่อการเปล่ียนแปลงนอ้ย  มีความล่อแหลมต่อปัญหาต่างๆ ในชุมชน เช่น การขาด
จิตส านึกต่อชุมชนสังคม การแพร่ระบาดของยาเสพติด โรคเอดส์ รวมทั้งปัญหาดา้นความมัน่คงตาม
แนวชายแดนและปัญหาดา้นการจดัการศึกษา 

 6. ประสิทธิภาพของรูปแบบ หมายถึง การน ารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไปใชกิ้จกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม โดยมีการประเมิน 2 ดา้น คือ ดา้นประโยชน์ของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ของโรงเรียนบนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และดา้นความเป็นไปไดข้องรูปแบบ
การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนบนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 



บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

กกกกกกกการวจิยัและพฒันาการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูงจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้
เป็นร่องรอยทางการศึกษาคน้ควา้  ขอบข่ายในการวิจยั  และเป็นแนวทางในการวจิยั  ดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกก1.  กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกบัลูกเสือ 
Dddddddddd 1.1  พระราชบญัญติัลูกเสือ  พ.ศ. 2551 
Dddddddddd 1.2  นโยบายคณะลูกเสือแห่งชาติ 
กกกกกกก2.  แนวความคิดเกีย่วกบัวธีิการด าเนินการวจัิย 
Dddddddddd 2.1  การวจิยัและพฒันา 
Dddddddddd 2.2   การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
กกกกกกก3.  แนวความคิดเกีย่วกบัรูปแบบการจัดกจิกรรม 
Dddddddddd 3.1  รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 
Dddddddddd 3.2  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาทกัษะกระบวนการ 
Dddddddddd 3.3  รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดเป็น  เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมไทย 
Dddddddddd 3.4  รูปแบบการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง : โมเดลซิปปา (CIPPA) 
         3.5  รูปแบบการจดัการศึกษาบนพื้นท่ีสูง 
กกกกกกก4.  ความรู้เกีย่วกบักจิการลูกเสือ 
Dddddddddd 4.1  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักิจการลูกเสือ 
Dddddddddd 4.2  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา 
กกกกกกก5.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
Dddddddddd 5.1  งานวจิยัเก่ียวกบักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
          5.2  งานวจิยัเก่ียวกบัรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนบนพื้นท่ีสูง 
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1.  กฎหมายและนโยบายเกีย่วกบัลูกเสือ 

Ddddddd1.1  พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ. 2551 
กกกกกกกพระราชบญัญติัลูกเสือ  พ.ศ. 2551 ไดผ้า่นการพิจารณาวาระ 2  และ 3 จากท่ีประชุมของ
สภานิติบญัญติัแห่งชาติแลว้เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 20 ธนัวาคม 2550  เวลา 20.00 น. โดยมีการขอแกไ้ข
เล็กนอ้ยในมาตรา 17 (12)  และมาตรา  38 (8) โดยแกข้อ้ความทั้ง 2 มาตรา  จากเดิม “ก ากบัดูแล
กิจการลูกเสือชาวบ้าน”   มาเป็น  “ก ากับดูแลสนับสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้าน”
(ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ, 2551) 

กกกกกกกพระราชบัญญตัิลูกเสือฉบับใหม่นีจ้ะไดน้ าเสนอใหท้รงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้
ต่อไป คาดวา่คงมีผลบงัคบัใชไ้ดต้น้ปี 2551 

กกกกกกกเหตุผลทีต้่องออกกฎหมาย 
กกกกกกกกก1. กฎหมายลูกเสือไดเ้ร่ิมพฒันาจากการออกเป็นขอ้บงัคบัลกัษณะปกครองลูกเสือไทย
ฉบบัแรกเม่ือ 1 ก.ค. 2454 หรือ 96 ปีมา แลว้   ต่อมาไดอ้อกเป็นพระราชบญัญติั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 
และไดป้รับปรุงอีก 3คร้ัง หลงัจากการปฎิรูประบบราชการในปี 2546 ท าให้กฎหมายลูกเสือไม่
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีไดเ้ปล่ียนไปหลายประการ  
กกกกกกกกก2. กฎหมายฉบบัใหม่ ตอ้งการปรับการบริหารงานของลูกเสือให้สอดคล้องกบั
โครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีใชม้าเม่ือ 7 กรกฎาคม 2546   ซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการ 
บริหารลูกเสือแห่งชาติเดิมเป็นอธิบดีกรมพลศึกษา ตอ้งเปล่ียนมาเป็นรองปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
เน่ืองจากไดโ้อนงานกองลูกเสือเดิม และงานส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติท่ีเคย
อยูท่ี่กรมพลศึกษา   มาอยูภ่ายใตก้ารก ากบัของส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  
กกกกกกกก  3. ต้องปรับการบริหารของคณะกรรมการลูกเสืออ าเภอ ให้เป็นคณะกรรมการ          
เขตพื้นท่ีการศึกษาแทน เพื่อใหเ้ป็นไปตามระบบกระจายอ านาจใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ 
กกกกกกกกก4. เพิ่มสาระท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพจริง 

กกกกกกกประโยชน์ของการออกพระราชบัญญตัิฉบับนี ้
                ช่วยส่งเสริมความเขม้แขง็ของ กระบวนการลูกเสือท่ีตอ้งการสร้างพลเมืองดี ใหเ้ป็นไป
ตามพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ รัชกาลท่ี 6   และปัจจุบนัพระบาทสมเด็จ          
พระเจา้อยูห่วัทรงเป็นพระประมุขของคณะลูกเสือไทย รวมทั้งไดท้รงรับกิจการลูกเสือชาวบา้นไว้
ในพระบรมราชานุเคราะห์ดว้ย  
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กกกกกกกสาระของพระราชบัญญตัิลูกเสือฉบับใหม่   ประกอบดว้ย 6 หมวด 74 มาตรา ไดแ้ก่ 
หลกัการและนิยาม มาตรา 1 - 5  ดงัน้ี 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ 
ใหป้ระกาศวา่โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยลูกเสือ  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ  
ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไว ้โดยค าแนะน าและยนิยอมของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ   ดงัต่อไปน้ี 

มาตรา   1    พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ. 2551” 
มาตรา   2   พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป 
มาตรา   3    ใหย้กเลิก (1) พระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ. 2507 (2) พระราชบญัญติัลูกเสือ 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2509 (3) พระราชบญัญติัลูกเสือ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2528 (4) พระราชบญัญติัลูกเสือ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2530  

มาตรา   4   ในพระราชบญัญติัน้ี  
“ลูกเสือ”   หมายความวา่ เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิง ท่ีสมคัรเขา้เป็นลูกเสือทั้งใน

สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือท่ีเป็นหญิงใหเ้รียกวา่ “เนตรนารี” 
“บุคลากรทางการลูกเสือ”   หมายความวา่ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ผูต้รวจการลูกเสือ 

กรรมการลูกเสือ อาสาสมคัรลูกเสือ และเจา้หนา้ท่ีลูกเสือ 
“รัฐมนตรี”   หมายความวา่   รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  
มาตรา   5  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  และ

ใหมี้อ านาจออกกฎกระทรวง   เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี   กฎกระทรวงนั้น เม่ือได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด 1 บททัว่ไป มาตรา 6 – 10  
มาตรา   6   ใหมี้คณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบดว้ย บรรดาลูกเสือทั้งปวงและบุคลากร

ทางการลูกเสือ 
มาตรา   7   พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
มาตรา   8    คณะลูกเสือแห่งชาติ มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา

จิตใจ และศีลธรรม ใหเ้ป็นพลเมืองดี   มีความรับผดิชอบ และช่วยสร้างสรรคส์ังคมใหเ้กิด                   
ความสามคัคี   และมีความเจริญกา้วหนา้ ทั้งน้ี เพื่อความสงบสุข และความมัน่คงของประเทศชาติ     
ตามแนวทาง   ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ใหมี้นิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง 
(2)  ใหซ่ื้อสัตยสุ์จริต มีระเบียบวนิยัและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
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(3)  ใหรู้้จกับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(4)  ใหรู้้จกัท าการฝีมือ และฝึกฝนใหท้ ากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
(5)  ใหรู้้จกัรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วฒันธรรม และความมัน่คงของประเทศชาติ  
 ระเบียบท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 หมวด 2 การปกครอง  
 ส่วนที่  1  สภาลูกเสือไทย มาตรา 11 – 14  
 มาตรา   11   ใหมี้สภาลูกเสือไทย ประกอบดว้ย 
 (1)  นายกรัฐมนตรี เป็นสภานายก 

    (2)  รองนายกรัฐมนตรี เป็นอุปนายก   
    (3)  กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  ปลดักระทรวง 
ศึกษาธิการ  ปลดั กระทรวงกลาโหม   ปลดักระทรวงมหาดไทย  ปลดักระทรวงการพฒันาและ       
ความมัน่คงของมนุษย ์ ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด  ผูบ้ญัชาการทหารบก   ผูบ้ญัชาการทหารเรือ     
ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ  เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  เลขาธิการสภากาชาดไทย  อธิบดีกรมการปกครอง  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน  ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  ผูว้า่ราชการจงัหวดั และผูอ้  านวยการศูนยป์ฏิบติัการลูกเสือ
ชาวบา้น   

   (4)  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ  านวนไม่เกินแปดสิบคนซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ 
แต่งตั้งตามพระราชอธัยาศยั ใหเ้ลขาธิการส านกังานลูกเสือแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ   
รองเลขาธิการและผูช่้วยเลขาธิการส านกังานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผูช่้วยเลขานุการ สภาลูกเสือไทย
อาจมีสภานายกกิตติมศกัด์ิ อุปนายกกิตติมศกัด์ิ และกรรมการกิตติมศกัด์ิ ซ่ึงจะไดท้รงพระกรุณา
โปรดเกลา้ ฯ แต่งตั้ง 

มาตรา   12    สภาลูกเสือไทยมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(1)  วางนโยบายเพื่อความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
(2)  ใหค้  าแนะน าในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
(3)  พิจารณารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
มาตรา   13   กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตามมาตรา 11 (4) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 

ส่ีปี นบัแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งและเม่ือพน้จากต าแหน่งอาจทรงพระกรุณา   
โปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งอีกได ้
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มาตรา  14   นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 13  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  

ตามมาตรา 11 (4) พน้จากต าแหน่งเม่ือ  (1)  ตาย  (2)  ลาออก  (3)  เป็นบุคคลลม้ละลาย  (4)  เป็น  
คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  (5)  ไดรั้บโทษจ าคุกโดย ค าพิพากษาถึงท่ีสุด
ใหจ้ าคุก  

 ส่วนที ่2   คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
มาตรา 15 – 27     

มาตรา  15   ใหมี้คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติซ่ึงเป็นองคก์รบริหารของ  
คณะลูกเสือแห่งชาติ  ประกอบดว้ย    

  (1)  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
  (2)  กรรมการโดยต าแหน่ง  ไดแ้ก่  ปลดักระทรวงศึกษาธิการ และปลดักระทรวง

มหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
เลขาธิการสภากาชาดไทย   ผูอ้  านวยการส านกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  ผูอ้  านวยการ
ส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และผูอ้  านวยการศูนยป์ฏิบติัการลูกเสือ
ชาวบา้น 

  (3)  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ  านวนไม่เกินสิบหา้คน ซ่ึงสภานายกสภาลูกเสือไทยแต่งตั้ง
โดยค าแนะน าของกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติตาม (1) และ (2) ซ่ึงในจ านวนน้ีตอ้งมาจาก
ภาคเอกชน ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง   ใหเ้ลขาธิการส านกังานลูกเสือแห่งชาติ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ รองเลขาธิการและผูช่้วยเลขาธิการส านกังานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผูช่้วยเลขานุการ 

มาตรา 16   กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตามมาตรา 15 (3)  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  
ส่ีปี  และอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้  แต่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระมิได ้

ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหน่ึงพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ  ใหด้ าเนินการแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ภายในเกา้สิบวนั นบัแต่วนัท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่ง   และใหผู้ซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้ง 
อยูใ่นต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน แต่ถา้วาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู ่
นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยแปดสิบวนัจะไม่ด าเนินการแต่งตั้งแทนก็ได ้

ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา 14   มาใชบ้งัคบัแก่การพน้จากต าแหน่งของกรรมการตาม     
วรรคหน่ึงโดยอนุโลม 
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มาตรา 17    คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 
(1) ด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติ  และตามนโยบายของ            

สภาลูกเสือไทย 
(2) ส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัคณะลูกเสือนานาชาติ 
(3) สนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้การพฒันาบุคลากรทางการลูกเสือ 
(4) สนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
(5) จดัการทรัพยสิ์นของส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
(6) ใหค้วามเห็นชอบในการลงทุนเพื่อประโยชน์ของส านกังานลูกเสือแห่งชาติ  
(7) ออกขอ้บงัคบัของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติตามท่ีระบุไวใ้น

พระราชบญัญติัน้ี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(8) วางระเบียบและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบักิจการลูกเสือ 
(9) จดัท ารายงานประจ าปีเสนอสภาลูกเสือไทยพิจารณาตามมาตรา 12 (3)  
(10) แต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
(11) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติัการตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแห่งชาติมอบหมาย 
(12) ก ากบัดูแล สนบัสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบา้น 
(13) จดัตั้งต าแหน่งกิตติมศกัด์ิ และต าแหน่งอ่ืนใดท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
(14) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด ใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

บริหารลูกเสือแห่งชาติหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา  18   ใหมี้ส านกังานลูกเสือแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการ 

หรือรัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน ใหส้ านกังานลูกเสือ
แห่งชาติมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยูใ่นก ากบัของกระทรวงศึกษาธิการ  

การจดัแบ่งส่วนงานภายในของส านกังานลูกเสือแห่งชาติใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

มาตรา 19   เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการของส านกังานลูกเสือแห่งชาติให้รัฐมนตรี
แต่งตั้งรองปลดักระทรวงศึกษาธิการคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเลขาธิการส านกังานลูกเสือแห่งชาติ และ
แต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูงอ่ืนในกระทรวงศึกษาธิการท าหนา้ท่ีรองเลขาธิการและผูช่้วยเลขาธิการตาม
จ านวนท่ีเหมาะสม โดยการเสนอของเลขาธิการส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 

การปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการกระทรวงศึกษาธิการตามวรรคหน่ึง ใหถื้อเป็นการปฏิบติั
ราชการดว้ย 
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มาตรา 20  ส านกังานลูกเสือแห่งชาติมีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินการตามวตัถุประสงคข์อง
คณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย   รวมทั้งใหมี้อ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1)  ถือกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในทรัพยสิ์นของคณะลูกเสือแห่งชาติหรือ
ด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์น 

(2)  ท านิติกรรมสัญญาหรือขอ้ตกลงอ่ืน 
(3)  รับผดิชอบการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
(4)  ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบของทาง

ราชการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งถูกตอ้งตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ 
(5)  จดัใหมี้การฝึกอบรมหรือการชุมนุมลูกเสือ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและเจา้หนา้ท่ี

ลูกเสือ 
(6) จดัท ารายงานประจ าปีพร้อมงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
(7) จดัใหมี้ทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เก่ียวกบัลูกเสือ 
(8)  ประสานและส่งเสริมส านกังานลูกเสือจงัหวดัและส านกังานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(9)  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและตามมติของคณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแห่งชาติ 
มาตรา 21   ส านกังานลูกเสือแห่งชาติมีรายได ้  ดงัต่อไปน้ี 
(1)  เงินอุดหนุนทัว่ไปท่ีรัฐบาลจดัสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(2)  เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให้ 
(3)  ค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอ่ืนตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหารลูกเสือ

แห่งชาติ 
(4)  รายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนกบัหน่วยงานและ 

บุคคลภายนอก   รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญาของส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
(5)  รายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากทรัพยสิ์นของส านกังานลูกเสือแห่งชาติ และ

ทรัพยสิ์นท่ีส านกังานลูกเสือแห่งชาติปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช ้และจดัหาประโยชน์ 
(6)  รายไดห้รือผลประโยชน์อ่ืน  
มาตรา 22  บรรดาเงินหรือรายไดข้องส านกังานลูกเสือแห่งชาติไม่เป็นเงินหรือรายไดท่ี้

ตอ้งน าส่งคลงัตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินคงคลงั และกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ 
การใชจ่้ายเงินหรือรายไดข้องส านกังานลูกเสือแห่งชาติใหเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์แก่

กิจการลูกเสือตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
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มาตรา 23   ใหเ้ลขาธิการส านกังานลูกเสือแห่งชาติเป็นผูรั้บผดิชอบการบริหารงานของ
ส านกังานลูกเสือแห่งชาติและเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานและลูกจา้งในส านกังาน รวมทั้งใหมี้
อ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(1)   ควบคุมดูแลทรัพยสิ์นของส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
(2)   เสนอรายงานประจ าปีเก่ียวกบัผลการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของส านกังาน รวมทั้ง

การเงิน และบญัชี ตลอดจนกระบวนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณของปีถดัไปต่อ
คณะกรรมการ บริหารลูกเสือแห่งชาติ 

(3)   เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเก่ียวกบัการปรับปรุง
กิจการ และการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติ
และ ตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย 

(4)   บรรจุ แต่งตั้ง เล่ือน ลด ตดัเงินเดือนหรือค่าจา้ง และลงโทษทางวนิยั พนกังานและ 
ลูกจา้ง ตลอดจนใหพ้นกังานและลูกจา้งออกจากต าแหน่ง ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ 

(5)   วางระเบียบเก่ียวกบัการด าเนินงานของส านกังานลูกเสือแห่งชาติ โดยไม่ขดัหรือแยง้
กบักฎหมาย   ขอ้บงัคบั และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

มาตรา 24   ในกิจการท่ีเก่ียวกบับุคคลภายนอก ใหเ้ลขาธิการส านกังานลูกเสือแห่งชาติ
เป็นผูแ้ทนของส านกังานลูกเสือแห่งชาติ   เพื่อการน้ีเลขาธิการส านกังานลูกเสือแห่งชาติจะมอบ
อ านาจใหบุ้คคลใดปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้ แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก าหนด 

มาตรา 25   กิจการของส านกังานลูกเสือแห่งชาติไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายวา่ดว้ย
การคุม้ครองแรงงาน  กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสัมพนัธ์  กฎหมายวา่ดว้ยประกนัสังคมและกฎหมาย
วา่ดว้ยเงินทดแทน 

มาตรา 26  การบญัชีของส านกังานลูกเสือแห่งชาติ ใหจ้ดัท าตามมาตรฐานการบญัชีตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการบญัชี  และตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบเก่ียวกบัการเงิน การบญัชีและการพสัดุของ
ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ   ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติทราบอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง    ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ก าหนด 

มาตรา 27  ใหส้ านกังานลูกเสือแห่งชาติจดัท างบการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยการบญัชีส่ง
ผูส้อบบญัชีภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณเพื่อตรวจสอบ   



24 
 

 ใหส้ านกังานการตรวจเงินแผน่ดินหรือบุคคลภายนอกตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติแต่งตั้ง ดว้ยความเห็นชอบจากส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูส้อบบญัชีของ
ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ  และใหท้ าการตรวจสอบรับรองบญัชีและการเงินของส านกังานลูกเสือ
แห่งชาติทุกรอบปีงบประมาณ แลว้ท ารายงานผลการสอบบญัชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณทุกปี 

ส่วนที ่3    ลูกเสือจังหวดั  มาตรา 28 – 34  
มาตรา  28   ในแต่ละจงัหวดั ใหจ้ดัระเบียบการปกครองลูกเสือตามเขตจงัหวดั ส าหรับ 
การจดัระเบียบการปกครองลูกเสือในกรุงเทพมหานครและองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ท่ีมีกฎหมายจดัตั้งเป็นรูปแบบพิเศษให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา  29   ใหมี้คณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั ประกอบดว้ย 
(1) ผูว้า่ราชการจงัหวดั เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ รองผูว้า่ราชการจงัหวดั เป็นรองประธานกรรมการ 

ปลดัจงัหวดั นายกเหล่ากาชาดจงัหวดั ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั นายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั   นายอ าเภอ นายกเทศมนตรี นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจงัหวดั และผูอ้  านวยการ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(3) กรรมการประเภทผูแ้ทนจ านวนหา้คน ไดแ้ก่ ผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษา ผูแ้ทน
สถานศึกษา อาชีวศึกษา  ผูแ้ทนค่ายลูกเสือจงัหวดั  ผูแ้ทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ  และผูแ้ทน
จากลูกเสือชาวบา้น ซ่ึงเลือกกนัเองกลุ่มละหน่ึงคน 

(4) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ  านวนไม่เกินสิบคน  ซ่ึงประธานกรรมการแต่งตั้งโดย
ค าแนะน า ของกรรมการลูกเสือจงัหวดัตาม (2) และ (3) ในจ านวนน้ีจะตอ้งแต่งตั้งจากภาคเอกชน
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ใหผู้อ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 1 เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ใหผู้อ้  านวยการศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการเลือกกรรมการตาม (3) ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

มาตรา  30   ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา 16  มาใชบ้งัคบักบัวาระการด ารงต าแหน่ง และ    
การพน้จากต าแหน่งของกรรมการตามมาตรา 29 (3) และ (4) โดยอนุโลม 

มาตรา 31   คณะกรรมการลูกเสือจงัหวดัมีอ านาจหนา้ท่ีภายในเขตจงัหวดั ดงัต่อไปน้ี 
(1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั  และระเบียบของ 

ทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
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(2) ส่งเสริมและสนบัสนุนความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ของกิจการลูกเสือ 
(3) สนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้การพฒันาบุคลากรทางการลูกเสือ 
(4) ควบคุมดูแลทรัพยสิ์นในกิจการของลูกเสือจงัหวดั 
(5) พิจารณาค าขอการจดัตั้งค่ายลูกเสือตามมาตรา 32 
(6) พิจารณารายงานประจ าปีของส านกังานลูกเสือจงัหวดั 
(7) ใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจ าปี 
(8) ใหค้  าแนะน าผูอ้  านวยการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาในการปฏิบติังานลูกเสือ 
(9) จดัใหมี้ทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เก่ียวกบัการด าเนินกิจการลูกเสือ 
(10) ออกระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบักิจการลูกเสือ   เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครอง 

ในจงัหวดัซ่ึงจะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบของทางราชการและ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

(11) จดัท ารายงานประจ าปีและรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือในจงัหวดัเสนอต่อ  
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

(12) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใด ตามท่ีคณะกรรมการ 
ลูกเสือจงัหวดัมอบหมาย 

(13) ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมอบหมาย  
มาตรา 32  การจดัตั้งค่ายลูกเสือในจงัหวดัใดตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจาก

คณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั และใหค้ณะกรรมการลูกเสือจงัหวดัรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติทราบ 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก าหนด 

มาตรา  33   ใหมี้ส านกังานลูกเสือจงัหวดัอยูใ่นส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 1 โดยมี 
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 1 เป็นหวัหนา้ส านกังานลูกเสือจงัหวดั บงัคบับญัชา  
และรับผดิชอบการด าเนินงานของส านกังานลูกเสือจงัหวดั และใหผู้อ้  านวยการศูนยก์ารศึกษานอก
โรงเรียนจงัหวดัเป็นผูช่้วยหวัหนา้ส านกังานลูกเสือจงัหวดั 

มาตรา  34   การจดัตั้งค่ายลูกเสือ การขออนุญาต  และการอนุญาตส าหรับค่ายลูกเสือ 
ในกรุงเทพมหานคร  ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา 32  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 

ส่วนที ่4   ลูกเสือเขตพืน้ที ่ มาตรา 35 – 39  
มาตรา  35   ใหมี้ส านกังานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา   เพื่อการบริหารงานลูกเสือใน 
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เขตพื้นท่ีการศึกษานั้น 
มาตรา   36   ใหมี้คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบดว้ย 
(1)   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นประธานกรรมการ 
(2)   กรรมการโดยต าแหน่ง  ไดแ้ก่  ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจภูธรของทุกอ าเภอใน 

เขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือผูก้  ากบัการสถานีต ารวจนครบาลของทุกสถานีในเขตพื้นท่ีการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร 

(3) กรรมการประเภทผูแ้ทน  ไดแ้ก่  ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ผูแ้ทน
สถานศึกษาในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูแ้ทนสถานศึกษาเอกชน ผูแ้ทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษา ผูแ้ทนศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ ผูแ้ทนค่ายลูกเสือ  และ
ผูแ้ทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ ซ่ึงเลือกกนัเองกลุ่มละหน่ึงคน 

(4)   กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ  านวนไม่เกินเจด็คน ซ่ึงประธานกรรมการแต่งตั้งโดย
ค าแนะน าของกรรมการตาม (2) และ (3) ในจ านวนน้ีจะตอ้งแต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่นอ้ยกวา่        
ก่ึงหน่ึง  

ใหร้องผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นกรรมการและ
เลขานุการ  และใหผู้อ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งตั้งขา้ราชการในส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาอีกไม่เกินสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการเลือกกรรมการตาม (3) ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

มาตรา  37   ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา 16 มาใชบ้งัคบักบัวาระการด ารงต าแหน่งและ     
การพน้จากต าแหน่งของกรรมการตามมาตรา 36 (3) และ (4) โดยอนุโลม 

มาตรา 38   ใหค้ณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจหนา้ท่ีภายในเขตพื้นท่ี
การศึกษา   ดงัต่อไปน้ี 

(1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบของทาง
ราชการ   และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

(2) ส่งเสริมและสนบัสนุนความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ของกิจการลูกเสือ 
(3) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรมลูกเสือทั้งในและนอกสถานศึกษา 
(4) ควบคุมดูแลทรัพยสิ์นในกิจการของลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(5) พิจารณารายงานประจ าปีของส านกังานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาและรายงานให ้ 

คณะกรรมการลูกเสือจงัหวดัทราบ 
(6) ใหค้วามเห็นชอบในแผนปฏิบติัการประจ าปี 
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(7) ใหค้  าแนะน าแก่ผูอ้  านวยการสถานศึกษาในการปฏิบติังานหรือจดักิจกรรมลูกเสือ 
(8) จดัใหมี้ทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เก่ียวกบัลูกเสือ 
(9) ก ากบัดูแล สนบัสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบา้นในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(10) ออกระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบักิจการลูกเสือ เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครองในเขต

พื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงจะตอ้งไม่ขดัแยง้กบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบของทางราชการและ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

มาตรา  39  ใหมี้ส านกังานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาอยูใ่นส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นั้น โดยมีผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นหวัหนา้ส านกังานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา 
บงัคบับญัชาและรับผดิชอบการด าเนินงานของส านกังานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา และให ้        
รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาซ่ึงผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มอบหมายเป็นผูช่้วยหวัหนา้ส านกังานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส่วนที ่5   ทรัพย์สินของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ มาตรา 40 – 42  
มาตรา  40  บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ี์ส านกังานลูกเสือแห่งชาติไดม้าโดยมีผูอุ้ทิศใหห้รือ

ไดม้าจากการให้  ซ้ือดว้ยเงินรายไดข้องส านกังาน  หรือแลกเปล่ียนกบัทรัพยสิ์นของส านกังาน
ลูกเสือแห่งชาติ หรือไดม้าโดยวธีิอ่ืน ไม่ถือเป็นท่ีราชพสัดุ  และใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของส านกังาน
ลูกเสือแห่งชาติ 

การจ าหน่ายหรือแลกเปล่ียนอสังหาริมทรัพยข์องส านกังานตามวรรคหน่ึงใหก้ระท าไดก้็
แต่โดยพระราชบญัญติั เวน้แต่เป็นการโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ เม่ือคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติไม่ขดัขอ้งและไดรั้บค่าตอบแทนจาก
ส่วนราชการ   รัฐวสิาหกิจ  หรือหน่วยงานนั้นแลว้ ใหก้ระท าโดยพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา  41  ทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศใหแ้ก่ส านกังานลูกเสือแห่งชาติจะตอ้งจดัการตามเง่ือนไข
ท่ีผูอุ้ทิศใหก้ าหนดไว ้และตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องส านกังานลูกเสือแห่งชาติ แต่ถา้มี   
ความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงเง่ือนไขดงักล่าว   ส านกังานลูกเสือแห่งชาติตอ้งไดรั้บความยนิยอม
จากผูอุ้ทิศใหห้รือทายาท   หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

มาตรา 42  ทรัพยสิ์นของส านกังานลูกเสือแห่งชาติไม่อยูใ่นความรับผดิแห่งการบงัคบัคดี
และบุคคลใดจะยกอายคุวามข้ึนเป็นขอ้ต่อสู้กบัส านกังานลูกเสือแห่งชาติในเร่ืองทรัพยสิ์นมิได ้

หมวด 3  การจัดกลุ่ม ประเภท และต าแหน่งของลูกเสือ  มาตรา 43 – 49    
มาตรา 43   การตั้ง การยบุ การจดัหน่วยลูกเสือ เหล่าลูกเสือ และประเภทลูกเสือทั้งปวง 
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ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 44   การเขา้เป็นลูกเสือ   การออกจากลูกเสือ   การจดัประเภท ชั้น เหล่า และ  

การฝึกอบรมลูกเสือในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ 

มาตรา 45   ต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือมีล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูอ้  านวยการใหญ่ 
(2) รองผูอ้  านวยการใหญ่ 
(3) ผูช่้วยผูอ้  านวยการใหญ่ 
(4) ผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั 
(5) รองผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั 
(6) ผูช่้วยผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั 
(7) ผูอ้  านวยการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(8) รองผูอ้  านวยการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(9)  ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน 
(10) รองผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน 
(11) ผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ 
(12) รองผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ 
(13) ผูก้  ากบักองลูกเสือ 
(14) รองผูก้  ากบักองลูกเสือ 
(15) นายหมู่ลูกเสือ 
(16) รองนายหมู่ลูกเสือ  
มาตรา 46  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการเป็นผูอ้  านวยการใหญ่   ปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เป็นรองผูอ้  านวยการใหญ่  และรองปลดักระทรวงศึกษาธิการ เป็นผูช่้วยผูอ้  านวยการใหญ่  ให ้   
ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั รองผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นรองผูอ้  านวยการ
ลูกเสือจงัหวดั และปลดัจงัหวดั เป็นผูช่้วยผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั  ใหผู้อ้  านวยการเขตพื้นท่ี
การศึกษา เป็นผูอ้  านวยการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา และรองผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็น
รองผูอ้  านวยการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา 

การแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตามมาตรา 45 (9)  ถึง (16) ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
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มาตรา 47   ต าแหน่งผูต้รวจการลูกเสือมีล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูต้รวจการใหญ่พิเศษ 
(2) ผูต้รวจการใหญ่ 
(3) รองผูต้รวจการใหญ่ 
(4) ผูต้รวจการลูกเสือประจ าส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
(5) รองผูต้รวจการลูกเสือประจ าส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
(6) ผูช่้วยผูต้รวจการลูกเสือประจ าส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
(7) ผูต้รวจการลูกเสือจงัหวดั 
(8) รองผูต้รวจการลูกเสือจงัหวดั 
(9) ผูช่้วยผูต้รวจการลูกเสือจงัหวดั 
(10) ผูต้รวจการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(11) รองผูต้รวจการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา  
มาตรา  48   ใหน้ายกรัฐมนตรีเป็นผูต้รวจการใหญ่พิเศษ รองนายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรี วา่การกระทรวงมหาดไทย เป็นผูต้รวจการใหญ่  ปลดักระทรวงมหาดไทย ผูต้รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมการปกครอง  และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน เป็นรอง
ผูต้รวจการใหญ่ 

การแต่งตั้งผูต้รวจการลูกเสือและการก าหนดหนา้ท่ีของผูต้รวจการลูกเสือตามมาตรา 47 
(4) ถึง (11) ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

มาตรา  49  ผูต้รวจการลูกเสือมีหนา้ท่ีตรวจตรา แนะน า ช้ีแจง และรายงานเพื่อให้       
การบริหารงานลูกเสือเป็นไปตามนโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของลูกเสือ 

หมวด 4  ธง เคร่ืองแบบ และการแต่งกาย  มาตรา 50 – 52 
มาตรา   50  ใหมี้ธงคณะลูกเสือแห่งชาติและธงลูกเสือประจ าจงัหวดัโดยรับพระราชทาน

จากประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ   ใหมี้ธงคณะลูกเสือไทยและธงลูกเสืออ่ืน ๆ เพื่อประโยชน์ใน
การร่วมกิจกรรมระดบันานาชาติ   ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา   51   เคร่ืองแบบและการแต่งกายลูกเสือ ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา   52   ลูกเสือตอ้งปฏิบติัตามวนิยัซ่ึงก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหาร 

ลูกเสือแห่งชาติ และตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ 
หมวด 5   เหรียญลูกเสือและการยกย่องเชิดชูเกยีรติ  มาตรา 53 – 68   
มาตรา  53  ใหมี้เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นสิริยิง่รามกีรติ ลูกเสือสดุดี ชั้นพิเศษไว ้ 

ส าหรับพระราชทานแก่ผูท่ี้ไดรั้บพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นท่ีหน่ึง และไดมี้อุปการคุณ 



30 
 

ช่วยเหลือกิจการลูกเสืออยา่งต่อเน่ืองมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ห้าปี  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บพระราชทานเหรียญ
ลูกเสือสดุดีชั้นท่ีหน่ึง 

มาตรา  54   เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ตามมาตรา 53  เป็นดวงตรา  ดา้นหนา้มีลกัษณะเป็น
รูปไข่ พื้นลงยาสีน ้าเงิน ขนาดกวา้ง 2.5 เซนติเมตร ยาว 3.3 เซนติเมตร   กลางดวงตรามีตราหนา้เสือ 
ประกอบวชิระเงินลอ้มดว้ยเมด็ไข่ปลาสีทองและมีรัศมีเงินโดยรอบแปดแฉกคัน่ดว้ยกระจงัสีทอง
เบ้ืองบนมีพระมหามงกุฎ รัศมีฉลุโปร่งและเลข “9”  สีทอง ดา้นหลงักลางดวงตราเป็นดุมพื้นลงยา   
สีม่วง  มีรูปตราของคณะลูกเสือโลก  เบ้ืองล่างมีอกัษรสีเงินวา่ “เราจะท านุบ ารุงกิจการลูกเสือสืบไป”  
ท่ีขอบส่วนบนของดวงตรามีห่วงหอ้ยแพรแถบส าหรับคลอ้งคอ  ขนาดกวา้ง 4 เซนติเมตร มีร้ิว       
สีเหลืองกวา้ง 2.2 เซนติเมตร อยูก่ลางริมทั้งสองขา้งมีร้ิวสีขาวกวา้ง 3 มิลลิเมตร และร้ิวสีด ากวา้ง      
6 มิลลิเมตร 

มาตรา  55  ใหมี้เหรียญลูกเสือสรรเสริญเป็นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ไวส้ าหรับพระราชทาน  
แก่ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือผูมี้ความดีความชอบตามท่ีบญัญติัไวใ้น มาตรา 57 

มาตรา 56  เหรียญลูกเสือสรรเสริญเป็นเหรียญเงินมีลกัษณะกลมรี   ขนาดกวา้ง 2.5 
เซนติเมตร   ยาว 3.2 เซนติเมตร ดา้นหนา้ตรงกลางมีตราหนา้เสือประกอบวชิระ ริมขอบส่วนบนมี
อกัษรวา่ “ลูกเสือ” และส่วนล่างมีอกัษรวา่ “เสียชีพอยา่เสียสัตย”์ ตราหนา้เสือประกอบวชิระและ
ตวัอกัษร ใหท้  าเป็นลายดุน ดา้นหลงัเป็นพื้นเกล้ียงจารึกนาม เลขหมายประจ าตวัของผูซ่ึ้งไดรั้บ
พระราชทานนามหน่วยลูกเสือท่ีสังกดั และวนัท่ีพระราชทาน ท่ีขอบส่วนบนของเหรียญมีห่วงห้อย
แพรแถบ   ขนาดกวา้ง 2.4 เซนติเมตร มีร้ิวสีด ากวา้ง 1.2 เซนติเมตร อยูก่ลาง ริมทั้งสองขา้งมีร้ิว     
สีเหลือง กวา้ง 6  มิลลิเมตร   ประดบัท่ีอกเส้ือเหนือปกกระเป๋าเบ้ืองซา้ย 

เหรียญลูกเสือสรรเสริญ มีล าดบัเป็นสามชั้น   ดงัต่อไปน้ี 
ชั้นท่ีหน่ึง   มีเฟลอร์เดอลีส์  ท าดว้ยโลหะเงินประดบัท่ีแพรแถบสองดอกตามแนวนอน 
ชั้นท่ีสอง   มีเฟลอร์เดอลีส์  ท าดว้ยโลหะเงินประดบัท่ีแพรแถบตรงก่ึงกลางหน่ึงดอก 
ชั้นท่ีสาม   ไม่มีเฟลอร์เดอลีส์ ประดบัท่ีแพรแถบ 
มาตรา  57  เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นท่ีหน่ึง จะพระราชทานแก่ผูมี้ความดี ความชอบ 

ซ่ึงไดท้  าการรักษาความปลอดภยัหรือสันติสุขเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยห์รือไดช่้วยชีวติ 
ผูต้กอยูใ่นอนัตราย  ทั้งน้ี โดยตนเองไดฝ่้าอนัตรายจนถึงขนาดท่ีสมควรไดรั้บพระราชทานเหรียญ
น้ี หรือตนเองไดป้ระสบอนัตรายถึงทุพพลภาพหรือถึงเสียชีวติ 

เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นท่ีสอง จะพระราชทานแก่ผูมี้ความดีความชอบซ่ึงไดช่้วยชีวิต 
ผูต้กอยูใ่นอนัตรายโดยตนเองไดป้ระสบอนัตรายหรือฝ่าอนัตราย หรือแก่ผูซ่ึ้งไดท้  าความดีความชอบ 
ในขอ้ต่อไปน้ี   ทุกขอ้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคร้ัง   และในแต่ละขอ้ไม่นอ้ยกวา่สิบคร้ัง คือ 
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(1) ช่วยเหลือผูไ้ดรั้บทุกขย์ากล าบากท่ีควรช่วย 
(2) ช่วยเหลือหรือป้องกนัผูอ่ื้นหรือทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นให้พน้อนัตราย 
(3) ช่วยสัตวใ์หพ้น้จากการทรมานหรือพน้ทุกขเวทนา 
(4) ท าการปฐมพยาบาล 
(5) ช่วยเหลือราชการ 
(6) ช่วยเหลือกิจการอนัเป็นสาธารณกุศล 
(7) ช่วยเหลือผูป้กครอง 
(8) ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียน หรือสถานท่ีท างานซ่ึงไม่ใช่หนา้ท่ีตามปกติ  
เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นท่ีสาม จะพระราชทานแก่ผูมี้ความดีความชอบซ่ึงไดช่้วยชีวิต

ผูต้กอยูใ่นอนัตรายแมเ้พียงคร้ังเดียว   หรือแก่ผูซ่ึ้งไดท้  าความดีความชอบตามเกณฑส์ าหรับเหรียญ
ลูกเสือสรรเสริญชั้นท่ีสอง ทุกขอ้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่หา้สิบคร้ังและในแต่ละขอ้ไม่นอ้ยกวา่หา้คร้ัง 

มาตรา  58   ใหมี้เหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ไวส้ าหรับพระราชทาน
แก่บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลอ่ืนบรรดาท่ีมีอุปการคุณต่อการลูกเสือถึงขนาด  หรือท่ีไดอุ้ทิศ 
ก าลงักายหรือก าลงัความคิดในการประกอบกิจการใหบ้งัเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือตาม         
ท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 60 

มาตรา  59  เหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเหรียญเงิน มีลกัษณะกลมรีขนาดกวา้ง  2.5 เซนติเมตร  
ยาว 3.2 เซนติเมตร ดา้นหนา้ตรงกลาง มีตราหนา้เสือประกอบวชิระ ริมขอบส่วนบนมีอกัษรวา่ 
 “ลูกเสือ” และส่วนล่างมีอกัษรวา่ “เสียชีพอยา่เสียสัตย”์ ตราหนา้เสือประกอบวชิระและตวัอกัษร 
ใหท้  าเป็นลายดุน ดา้นหลงัเป็นพื้นเกล้ียงจารึกนามของผูซ่ึ้งไดรั้บพระราชทานและวนัท่ีพระราชทาน  
ท่ีขอบส่วนบนของเหรียญมีห่วงหอ้ยแพรแถบ ขนาดกวา้ง 2.4 เซนติเมตร มีร้ิวสีเหลืองกวา้ง 1.2 
เซนติเมตร อยูก่ลาง ริมทั้งสองขา้งมีร้ิวสีด ากวา้ง ๖ มิลลิเมตร ประดบัท่ีอกเส้ือเหนือ ปกกระเป๋า
เบ้ืองซา้ย  เหรียญลูกเสือสดุดี มีล าดบัเป็นสามชั้น ดงัต่อไปน้ี 

ชั้นท่ีหน่ึงมีเขม็วชิระท าดว้ยโลหะเงินประดบัท่ีแพรแถบตรงก่ึงกลางในแนวทางด่ิงหน่ึงเข็ม 
ชั้นท่ีสองมีเขม็หนา้เสือ ท าดว้ยโลหะเงิน ประดบัท่ีแพรแถบตรงก่ึงกลางในแนวทางด่ิง

หน่ึงเขม็ 
ชั้นท่ีสาม   ไม่มีเขม็วชิระ และเขม็หนา้เสือประดบัท่ีแพรแถบ 
มาตรา  60  เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นท่ีหน่ึง จะพระราชทานแก่ผูท่ี้มีอุปการคุณต่อ            

การลูกเสือถึงขนาดหรือท่ีไดอุ้ทิศก าลงักาย   หรือก าลงัความคิดในการประกอบกิจการใหบ้งัเกิด
คุณประโยชน์แก่การลูกเสืออยา่งยิง่ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก าหนด 
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เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นท่ีสอง จะพระราชทานแก่ผูท่ี้มีอุปการคุณต่อการลูกเสืออยา่งใด
อยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(1) บริจาคเงินหรือทรัพยส่ิ์งของต่าง ๆ คร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง รวมกนัเป็นจ านวนเงิน  
ไม่นอ้ยกวา่ท่ีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก าหนด 

(2) ช่วยเหลือเป็นอยา่งดีในการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือระดบัท่ีหน่ึงวชิาผูก้  ากบั
ลูกเสือขั้นความรู้เบ้ืองตน้หรือขั้นความรู้ชั้นสูง โดยอยูป่ระจ าตลอดการฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่ 
หา้สิบคร้ัง หรือระดบัท่ีสอง การใหก้ารฝึกอบรมแก่ผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือแลว้ โดย
อยูป่ระจ า ตลอดการฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บคร้ัง 

(3) ช่วยเหลือกิจการลูกเสือดา้นอ่ืน ๆ จนเกิดผลดีแก่การลูกเสือติดต่อกนัมาไม่นอ้ยกวา่ 
หา้ปี  และปีหน่ึง ๆ ไม่นอ้ยกวา่สิบคร้ัง 

(4) ช่วยเหลือและส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะลูกเสือไทยกบัคณะลูกเสือ
ต่างประเทศ เป็นอยา่งดียิง่ 

เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นท่ีสาม   จะพระราชทานแก่ผูท่ี้มีอุปการคุณต่อการลูกเสืออยา่งใด 
อยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(1) บริจาคเงินหรือทรัพยส่ิ์งของต่าง ๆ คร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง รวมกนัเป็นจ านวนเงิน 
ไม่นอ้ยกวา่ ท่ีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก าหนด 

(2) ช่วยเหลือเป็นอยา่งดีในการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือระดบัท่ีหน่ึงวชิาผูก้  ากบั
ลูกเสือขั้นความรู้เบ้ืองตน้หรือขั้นความรู้ชั้นสูง   โดยอยูป่ระจ าตลอดการฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่ 
ยีสิ่บหา้คร้ัง หรือระดบัท่ีสอง การใหก้ารฝึกอบรมแก่ผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือแลว้ 
โดยอยูป่ระจ าตลอดการฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่สิบคร้ัง 

 (3) ช่วยเหลือเป็นอยา่งดีในการฝึกอบรมวชิานายหมู่ลูกเสือหรือวชิาลูกเสือประเภท    
ต่าง ๆ โดยอยูป่ระจ าตลอดการฝึกอบรมคร้ังละสามวนั ไม่นอ้ยกวา่หา้สิบคร้ัง 

(4) ช่วยเหลือกิจการลูกเสือดา้นอ่ืน ๆ จนเกิดผลดีแก่การลูกเสือติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่   
สามปี และปีหน่ึง ๆ ไม่นอ้ยกวา่หา้คร้ัง 

(5) ช่วยเหลือและส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะลูกเสือไทยกบัคณะลูกเสือ
ต่างประเทศ เป็นอยา่งดี 

มาตรา 61  ใหมี้เหรียญลูกเสือย ัง่ยนืเป็นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ไวส้ าหรับพระราชทาน
เป็นบ าเหน็จความชอบในราชการใหแ้ก่บุคลากรทางการลูกเสือท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ือง เป็น
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สิบหา้ปี ดว้ยความวริิยะอุตสาหะ ท างานดว้ยความเรียบร้อย ไม่เกิดความ
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เสียหาย ก่อใหเ้กิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ก าหนด 

มาตรา  62  เหรียญลูกเสือย ัง่ยนื มีลกัษณะเป็นเหรียญเงินรูปหกเหล่ียมตวัเหรียญหมุนได้
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3.3 เซนติเมตร มีมุมแหลมอยูด่า้นบนติดกบัห่วงหอ้ยร้อยแพรแถบ มีขอบ
สองชั้น ดา้นหนา้กลางเหรียญมีหนา้เสือประกอบวชิระท าเป็นลายดุน ภายในกรอบเป็นวงกลม
ยกระดบัพน่ทรายดา้น ดา้นหลงัเป็นตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ขอบเหรียญเบ้ืองล่างมีขอ้ความ
วา่  “บ าเหน็จแห่งความย ัง่ยนื” อยูบ่นพื้นพน่ทรายดา้น ดา้นบนแพรแถบเป็นเขม็กลดัมีลกัษณะเป็น
แถบโลหะสีเงิน ภายในมีขอ้ความวา่ “เสียชีพอยา่เสียสัตย”์  ลอ้มดว้ยรูปเกลียวเชือกผกูเป็นปมเง่ือน
พิรอด  แพรแถบกวา้ง 3 เซนติเมตร มีร้ิวสีแดงกวา้ง 11 มิลลิเมตร อยูก่ลาง ริมทั้งสองขา้งมีร้ิวสีด า
กวา้ง 3 มิลลิเมตร  ถดัจากร้ิวสีด าเป็นร้ิวสีขาวกวา้ง  2 มิลลิเมตร และร้ิวสีเหลืองอยูริ่มแพรแถบกวา้ง 
4.5 มิลลิเมตร ประดบัท่ีอกเส้ือเหนือปกกระเป๋าเบ้ืองซา้ย 

มาตรา 63  เม่ือคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติพิจารณาเห็นวา่ ผูใ้ดสมควรไดรั้บ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นสิริยิง่รามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เหรียญลูกเสือ
สรรเสริญ เหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือย ัง่ยนื ใหน้ าความข้ึนกราบบงัคมทูลขอรับ
พระราชทานต่อไป 

มาตรา  64  ผูซ่ึ้งไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นสิริยิง่รามกีรติลูกเสือ
สดุดีชั้นพิเศษ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ เหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือย ัง่ยนืทุกชั้นให้
ประกาศนามในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา  65   เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นสิริยิง่รามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เหรียญ
ลูกเสือสรรเสริญ   เหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือย ัง่ยนื ใหเ้ป็นสิทธิแก่ผูท่ี้ไดรั้บ
พระราชทาน เม่ือผูไ้ดรั้บพระราชทานวายชนมใ์ห้ตกทอดแก่ทายาทเพื่อรักษาไวเ้ป็นท่ีระลึก 

มาตรา  66   ใหมี้เขม็ลูกเสือสมนาคุณ ไวส้ าหรับตอบแทนผูมี้จิตศรัทธาบริจาคเงินหรือ 
ทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนเพื่อบ ารุงการลูกเสือ  เขม็ลูกเสือสมนาคุณ มีล าดบัเป็นส่ีชั้น  ดงัต่อไปน้ี 

เขม็ลูกเสือสมนาคุณ ชั้นพิเศษ 
เขม็ลูกเสือสมนาคุณ ชั้นท่ีหน่ึง 
เขม็ลูกเสือสมนาคุณ ชั้นท่ีสอง 
เขม็ลูกเสือสมนาคุณ ชั้นท่ีสาม 
ลกัษณะของเขม็ลูกเสือสมนาคุณและเง่ือนไขในการใหเ้ข็มลูกเสือสมนาคุณใหเ้ป็นไป

ตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
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มาตรา  67  ใหมี้เขม็ลูกเสือบ าเพญ็ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการบ าเพญ็ประโยชน์ของ
ลูกเสือ ลกัษณะและประเภทของเขม็ลูกเสือบ าเพญ็ประโยชน์ และเง่ือนไขในการใหเ้ข็มลูกเสือ
บ าเพญ็ประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

มาตรา  68  ผูไ้ดรั้บพระราชทานเหรียญท่ีระลึกส าหรับลูกเสือ หรือเหรียญลูกเสือ
สรรเสริญอยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั จะใชเ้หรียญนั้นประดบั หรือจะใชเ้หรียญ
ลูกเสือสรรเสริญ ตามพระราชบญัญติัน้ีประดบัก็ได ้โดยเทียบชั้นดงัน้ีคือ 

เหรียญทองค าหรือเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นท่ีหน่ึง เทียบเท่ากบัเหรียญลูกเสือ
สรรเสริญชั้นท่ีหน่ึง ตามพระราชบญัญติัน้ี 

เหรียญเงินหรือเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นท่ีสอง เทียบเท่ากบัเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้น
ท่ีสอง ตามพระราชบญัญติัน้ี 

เหรียญโลหะขาวหรือเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นท่ีสาม เทียบเท่ากบัเหรียญลูกเสือ
สรรเสริญชั้นท่ีสาม ตามพระราชบญัญติัน้ี 

หมวด 6 บทก าหนดโทษ  มาตรา 69 – 70  
มาตรา 69   ผูใ้ดแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือ หรือประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือโดยไม่มีสิทธิ

เพื่อใหบุ้คคลอ่ืนเช่ือวา่ตนมีสิทธิ   หรือแต่งกายเลียนแบบหรือประดบัเคร่ืองหมายเพื่อใหบุ้คคลอ่ืน
หลงเช่ือวา่ตนเป็นลูกเสือหรือบุคลากรทางการลูกเสือ  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

มาตรา  70  ผูใ้ดท าปลอมเขม็ลูกเสือสมนาคุณ  หรือเขม็ลูกเสือบ าเพญ็ประโยชน์ดว้ยวธีิ 
ใด ๆ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล  มาตรา 71 – 74       
มาตรา   71  ใหโ้อนบรรดากิจการ ทรัพยสิ์น สิทธิ หน้ีสิน  และงบประมาณของคณะ

ลูกเสือแห่งชาติตามพระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ. 2507  ไปเป็นของส านกังานลูกเสือแห่งชาติตาม
พระราชบญัญติัน้ี 

ใหโ้อนพนกังานและลูกจา้งของคณะลูกเสือแห่งชาติตามพระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ. 
2507  ไปเป็นพนกังานและลูกจา้งของส านกังานลูกเสือแห่งชาติตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา  72  ใหส้ภาลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการ 
ลูกเสือจงัหวดั คณะกรรมการลูกเสืออ าเภอ ตามพระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ. 2507 ปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
พระราชบญัญติัน้ีต่อไปจนกว่าจะได้มีสภาลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
คณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั และคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามพระราชบญัญติัน้ี 
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มาตรา  73  ค่ายลูกเสือใดท่ีจดัตั้งและด ารงอยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา  ใหถื้อวา่ไดรั้บการอนุญาตเพื่อจดัตั้งค่ายลูกเสือตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา  74  ในระหวา่งท่ียงัมิไดอ้อกกฎกระทรวง ขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหารลูกเสือ 
แห่งชาติ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ีใหน้ ากฎกระทรวง ขอ้บงัคบั 
คณะลูกเสือแห่งชาติ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งท่ีออกตามพระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ. 2507 ท่ีใช้
อยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี  คือ  โดยท่ีไดมี้การปฏิรูป
โครงสร้างระเบียบบริหารราชการ และการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการข้ึน ตาม 
พระราช บญัญติัระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ท าใหก้ารบริหารงานของ
ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือเปล่ียนแปลงไป ประกอบกบักฎหมายวา่ดว้ยลูกเสือไดใ้ช้
บงัคบั มาเป็นเวลานาน และไม่สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั จึงสมควรปรับปรุงบทบญัญติั
ของกฎหมายดงักล่าว  เพื่อก าหนดการด าเนินการของลูกเสือ องคป์ระกอบและอ านาจหนา้ท่ีของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ   คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ   คณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั และ
คณะ กรรมการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา  ตลอดจนสมควรก าหนดภารกิจใหส้อดคลอ้งกบั          
การลูกเสือของนานาประเทศ   ทั้งน้ี   เพื่อใหก้ารลูกเสือมีความเจริญกา้วหนา้ และสร้างความ
สามคัคีแก่คนในชาติ   จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

สรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญตัิลูกเสือฉบับนี ้ได้แก่ 
            1) เพิ่มค านิยามลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือใหช้ดัเจนข้ึน และไดร้วมกิจการลูกเสือ
ชาวบา้นไวด้ว้ย  
           2) ปรับช่ือสภาลูกเสือแห่งชาติ เป็นสภาลูกเสือไทย เพื่อใหเ้ป็นช่ือสากลท่ีประเทศสมาชิก
ทัว่โลกจะระบุช่ือของประเทศไวด้ว้ย และไดป้รับ องคป์ระกอบของสภาลูกเสือไทยใหส้อดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนช่ือหน่วยราชการไปตามการปฏิรูประบบราชการเม่ือปี 2546 เช่น ต าแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จากอธิบดีกรมพลศึกษามาเป็นรองปลดักระทรวงศึกษาธิการ   
ปรับช่ือต าแหน่งของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษา   เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงหน่วยงาน
เหล่าน้ีไดเ้ปล่ียนช่ือและภารกิจใหม่แลว้ และปรับใหมี้หน่วยงานใหม่เพิ่มเขา้มาไดแ้ก่ปลดักระทรวง  
การพฒันาสังคมความมัน่คง   และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน เป็นตน้    
           3) ปรับองคป์ระกอบคณะกรรมการลูกเสือระดบัจงัหวดั เป็นผูอ้  านวยการส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเขต 1 เขา้ไปแทนศึกษาธิการจงัหวดั   ซ่ึงปัจจุบนัไม่มีต าแหน่งน้ี  



36 
 

           4) ตอ้งปรับการบริหารลูกเสืออ าเภอท่ีมีอยูเ่ดิมโดยใชเ้ขตพื้นท่ีการศึกษาแทน ท าใหต้อ้ง
ปรับองคป์ระกอบคณะกรรมการและภารกิจของการบริหารลูกเสืออ าเภอ มาเป็นการบริหารลูกเสือ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  
           5) เดิมคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นนิติบุคคล ท าใหส้ถานะของส านกังานไม่ชดัเจน เน่ืองจากใน
กฎหมายเดิมระบุวา่คณะลูกเสือแห่งชาติประกอบดว้ยลูกเสือทั้งปวง ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 
ผูต้รวจการลูกเสือ และกรรมการเจา้หนา้ท่ีลูกเสือ และระบุใหมี้ใหมี้ส านกัคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติเป็นหน่วยบริหาร    จึงไดป้รับใหส้ านกังานลูกเสือแห่งชาติซ่ึงมีหน่วยงานน้ีอยูแ่ลว้ 
เป็นนิติบุคคล ซ่ึงยงัคงอยูใ่นก ากบัของกระทรวงศึกษาธิการ โดยไม่ตั้งหน่วยงานใหม่   ไม่เพิ่ม
งบประมาณ 
           6) เพิ่มระบบการตรวจสอบและการจดัท าบญัชี เพื่อเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
           7) ก าหนดให้รองปลดักระทรวงศึกษาธิการคนหน่ึงมาเป็นต าแหน่งเลขาธิการลูกเสือ โดย 
ไม่มีเงินเดือน  
           8) การบริหารค่ายเป็นไปตามหลกัการบริหารแนวใหม่ มอบใหผู้อ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั 
(ผูว้า่ราชการจงัหวดั) ก ากบัดูแล และ 
           9) ใหโ้อนทรัพยสิ์น จากคณะลูกเสือแห่งชาติ ไปเป็นของส านกังานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ  
 

1.2  นโยบายคณะลูกเสือแห่งชาติ (กนก  เลียบเงิน, 2556 , หนา้ 14) 
           ขอ้ 1.  ส่งเสริมการด าเนินงานตามกฎหมายวา่ดว้ยลูกเสือ   เร่งรัดการตราพระราชบญัญติั 

ลูกเสือ  ปรับปรุงขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ วา่ดว้ยการปกครอง  หลกัสูตรและวชิาพิเศษลูกเสือ  
กฎกระทรวงวา่ดว้ยเคร่ืองแบบลูกเสือ 
                 ขอ้ 2.  ปรับปรุงระบบการบริหารกิจการลูกเสือ  โครงสร้างและการบริหารงานของ
ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ตลอดจนส่งเสริมพฒันาบุคลากรทางลูกเสือเพื่อ
ยกระดบัมาตรฐานลูกเสือให้สูงข้ึน 

           ขอ้ 3.  เร่งรัดพฒันาการฝึกอบรมครูผูส้อนวชิาลูกเสือ   ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือทุกประเภท    
ทุกระดบั  ใหมี้ปริมาณและคุณภาพโดยค านึงถึงสัดส่วนท่ีเหมาะสม 

           ขอ้ 4.  ปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอน   การฝึกอบรมลูกเสือ  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ    
โดยใชน้วตักรรมและเทคโนโลย ี  ตลอดจนการผลิตคู่มือ  ส่ือการเรียนต่าง ๆ 
                  ขอ้ 5.  เร่งรัดและส ารวจตรวจสอบ   จดัท าทะเบียนสถิติ   ส ามะโนประชากรลูกเสือ 
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือกองลูกเสือ   ทุกประเภท   ทุกระดบั   ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ
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โรงเรียน   ตลอดจนทรัพยสิ์นของคณะลูกเสือแห่งชาติ   ใหถู้กตอ้งเป็นปัจจุบนั  เพื่อประโยชน์      
แก่การวางแผนพฒันากิจการลูกเสือระยะยาว   ทั้งในระดบัชาติระดบัจงัหวดัและระดบัอ าเภอ 

           ขอ้ 6. ส่งเสริมการศึกษา  คน้ควา้  วเิคราะห์  วจิยั  การด าเนินงานดา้นการบริหารงาน 
ลูกเสือ  ดา้นวชิาการ  ดา้นการฝึกอบรม  และดา้นกิจการลูกเสือ  เพื่อปรับปรุงใหกิ้จการลูกเสือ
เจริญกา้วหนา้ 
                 ขอ้ 7. ส่งเสริมความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีกบัลูกเสือนานาชาติ  โดยส่งลูกเสือและ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือไปเยอืนและร่วมชุมนุมลูกเสือของประเทศเพื่อนบา้นประเทศในกลุ่มอาเซียน  
ประเทศในเขตเอเชีย-แปซิฟิก และร่วมกิจกรรมลูกเสือตามโอกาสกบัจดัใหผู้บ้ญัชาลูกเสือไดมี้
โอกาสไปรับการฝึกอบรมในต่างประเทศเพื่อเพิ่มเติมความรู้ในวชิาลูกเสือดว้ย 

           ขอ้ 8. ส่งเสริมใหลู้กเสือ  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ทุกประเภททุกระดบั  รักษาวฒันธรรม   
และเอกลกัษณ์ไทย  ร่วมกนัสร้างภาพพจน์ท่ีดีแก่การลูกเสือในแนวทางของความสุจริต ความจงรัก 
ภกัดี  ความเสียสละ  ความสามคัคี  ความมีระเบียบวนิยั  และความเป็นผูม้ธัยสัถ ์ ตลอดจนการได้
อุทิศตนบ าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนร่วม  ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 

           ขอ้ 9. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหลู้กเสือ  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ใหรู้้จกัการพฒันาทอ้งถ่ิน 
ของตนเอง  ตลอดจนการบริการชุมชนในทุกดา้น   ตามความสามารถและโอกาสอนัควร 

           ขอ้ 10. ส่งเสริมงานประชาสัมพนัธ์กิจการลูกเสือ  ตลอดตนการสนบัสนุนใหมี้ 
การด าเนินงานจดัหาทุนเพื่อการพฒันากิจการลูกเสือ   และความร่วมมือระหวา่งองคก์ารต่าง ๆ      
ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนใหเ้กิดการประสานสัมพนัธ์ในการใชท้รัพยากรร่วมกนัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

           ขอ้ 11. ท านุบ ารุง  และพฒันาค่ายลูกเสือ  ใหอ้ยูใ่นสภาพของค่ายอเนกประสงค ์  เพื่อใช ้
ประโยชน์ในกิจการลูกเสือหรือสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ 

           ขอ้ 12. ส่งเสริมใหมี้การชุมนุมลูกเสือระดบัจงัหวดั  ในวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะลูกเสือ 
แห่งชาติ  และจดัใหมี้การชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  4  ปี  ต่อคร้ัง 

           ขอ้ 13. ส่งเสริมใหมี้การด าเนินการเก่ียวกบัการจดัตั้งกองลูกเสือนอกระบบโรงเรียนให้ 
เป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย  และด าเนินกิจการลูกเสืออยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

            ขอ้ 14. ส่งเสริมสวสัดิการและประโยชน์เก้ือกูลต่าง ๆ แก่ลูกเสือ  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ   
ตลอดจนการยกยอ่งประกาศเกียรติคุณการบ าเหน็จความดีความชอบ   เพื่อเป็นการบ ารุงขวญัและ
ก าลงัใจท่ีจะปฏิบติัตนตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
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            ขอ้ 15. ส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบา้นให้เจริญกา้วหนา้ทั้งปริมาณและคุณภาพใหมี้ 
ความส านึกในหนา้ท่ีสิทธิและความรับผดิชอบต่อสังคม  ตลอดจนความมัน่คงปลอดภยัของ
ประเทศชาติ 

       สรุปไดว้า่นโยบายคณะลูกเสือแห่งชาติ  คือ แนวทางในการจดักิจกรรมลูกเสือทุกระดบั 
เพื่อพฒันาคุณภาพเยาวชนซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าของประเทศในอนาคต  ใหมี้ระเบียบวนิยั  ศรัทธา
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  และไดรั้บการส่งเสริมทั้ง
ทางกาย  สติปัญญา  จิตใจและศีลธรรมใหเ้ป็นพลเมืองดี  มีความสามคัคี เสียสละ  รับผิดชอบ ช่วย
สร้างสรรคส์ังคมใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ เพื่อความสงบสุขและความมัน่คงของประเทศชาติ 

2.  แนวความคดิเกีย่วกบัวธิีการด าเนินการวจิัย 
ddddddd2.1  การวจัิยและพฒันา  
Ddddddddd2.1.1   ความหมายของการวจัิยและพฒันา (Research and Development)  
ddddddddd การวจิยัและพฒันา (Research and Development) เป็นการวิจยัทางการศึกษาประเภท
หน่ึง ซ่ึงมีนกัวชิาการใหค้วามหมายไวด้งัน้ี  
ddddddddd การวจิยั เป็นกระบวนการ คน้ควา้หาขอ้เทจ็จริงหรือคน้ควา้หาปรากฏการณ์ ตาม
ธรรมชาติอยา่งมีระบบ ระเบียบและมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน เพื่อใหไ้ดค้วามรู้ท่ีเช่ือถือได ้(บุญธรรม 
กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2551 , หนา้ 2)  
ddddddddd บอร์กและแกล  Borg ,W.R. , &  Gall, M.D. (2007) กล่าวถึง การวจิยัและพฒันาไวว้า่
การวจิยัและพฒันา คือ กระบวนการท่ีน ามาพฒันาและตรวจสอบความถูกตอ้ง ของ ผลิตภณัฑ์
ทางการศึกษา ค าวา่ผลิตภณัฑ ์(Product) ในท่ีน้ี ไม่ไดห้มายความเพียงแต่ส่ิงท่ีอยูใ่นหนงัสือ ใน
ภาพยนตร์ประกอบการสอนและในคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยงัหมายรวมถึง ระเบียบวธีิ เช่น ระเบียบ
วธีิใน   การสอน โปรแกรมการสอน เช่น โปรแกรมการศึกษาเร่ืองยา หรือโปรแกรมการพฒันา
คนท างาน โปรแกรมน้ีเป็นระบบการเรียนท่ีสลบัซบัซอ้นท่ีรวมเอาการพฒันาทางวตัถุและการ
อบรมบุคลากรเพื่อใหส้ามารถท างานไดใ้นบริบทเฉพาะ  
ddddddddd 2.1.2   องค์ประกอบของการวจัิยและพฒันา  
ddddddddd องคป์ระกอบของการวจิยัและพฒันาเป็นส่ิงท่ีผูท้  าการวจิยัควรค านึงถึง ซ่ึงเป็น         
ส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหก้ารวจิยัและพฒันาเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน โดยทัว่ไปมีอยู ่4 องคป์ระกอบ 
ดงัน้ี  
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dddddddddd1)  ผูต้อ้งการใชผ้ลจากการวจิยัและพฒันา ไดแ้ก่ ผูท่ี้ตอ้งการวทิยาการใหม่จาก       
การวจิยัและพฒันาไปใชง้าน ซ่ึงผูต้อ้งการใชผ้ลการวิจยั จะเป็นผูก้  าหนดเป้าหมาย ของการวจิยั      
แต่ละคร้ัง  
dddddddddd2)  นกัวจิยั ไดแ้ก่ ผูท้  าการวจิยั มีหนา้ท่ีวางแผนการวิจยัใหต้อบสนอง ความตอ้งการ
ของผูใ้ชใ้นการช่วยหาค าตอบ เพื่อแกปั้ญหาแก่ผูท่ี้จะน าไปใช ้ 
dddddddddd3)  สถาบนัท่ีใหก้ารสนบัสนุนทุนในการวจิยั ไดแ้ก่ หน่วยราชการ องคก์าร ธุรกิจ
เอกชนต่าง ๆ  
dddddddddd4)  ส่ิงส่งเสริมการวจิยัและพฒันา ไดแ้ก่ ปัจจยัส่งเสริมต่าง ๆ เช่น หอ้งสมุด และ
แหล่งสารนิเทศ ส าหรับเตรียมขอ้มูลในการวจิยั 
 dddddddd 2.1.3  ขั้นตอนของการวจัิยและพฒันา  
ddddddddd ในการท าวจิยัทางเทคโนโลยกีารศึกษา โดยเฉพาะเก่ียวกบัการผลิตหรือปรับปรุงส่ือ   
การเรียนการสอนจ าเป็นตอ้งสร้างส่ือใหมี้คุณภาพเป็นท่ีมัน่ใจและน่าเช่ือถือ   จึงเกิดกระบวนการ 
วจิยัและพฒันาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน วธีิการวจิยัและพฒันาตามแนวคิดของ
บอร์ก แกลและมอริช (Borg ,W.R. , &  Gall, M.D. ,2007 อา้งถึงใน ไพโรจน์ เบาใจ, 2549 , หนา้  
45 - 46)ไดคิ้ดวธีิการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ไวเ้ป็นขั้นตอน 11 ขั้น  คือ  
ddddddddd ขั้นที ่1  การก าหนดผลผลติทางการศึกษาที่จะท าการพฒันา 
ddddddddd ขั้นตอนแรกท่ีจ าเป็นท่ีสุด คือ ตอ้งก าหนดให้ชดัวา่ผลผลิตทางการศึกษาท่ีจะวจิยัและ
พฒันาคืออะไรโดยตอ้งก าหนดลกัษณะทัว่ไป   รายละเอียดของการใชว้ตัถุประสงคข์องการใช้
เกณฑใ์นการเลือกก าหนดผลผลิตการศึกษาท่ีจะวจิยัและพฒันา อาจมี 4 ขอ้ คือ 
      dd             1) ตรงกบัความตอ้งการอนัจ าเป็นหรือไม่ 
         dd          2) ความกา้วหนา้ทางวชิาการมีพอเพียงในการท่ีจะพฒันาต่อการวจิยัและพฒันานั้น
หรือไม่ 
          dd         3) บุคลากรท่ีมีอยู ่ทกัษะความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต่อการวิจยัและพฒันานั้น
หรือไม่ 
       dd            4) ผลผลิตนั้นจะพฒันาข้ึนในเวลาอนัสมควรไดห้รือไม่ 
ddddddddd ขั้นที ่2  รวบรวมข้อมูลและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
                      คือการศึกษาทฤษฎีและงานวจิยั การสังเกตภาคสนามซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการใชผ้ลผลิต
การศึกษาท่ีก าหนด ถา้มีความจ าเป็นผูท้  าการวจิยัและพฒันาอาจตอ้งท าการศึกษาวจิยัขนาดเล็กเพื่อ
หาค าตอบซ่ึงงานวจิยัและทฤษฎีท่ีมีอยูไ่ม่สามารถตอบไดก่้อนท่ีจะเร่ิมการพฒันาต่อไป 



40 
 

ddddddddd ขั้นที ่3 การวางแผนการวจัิยและพฒันา  ประกอบดว้ย 
                           1)  ก าหนดวตัถุประสงคข์องการใชผ้ลผลิต 
                           2)  ประมาณการค่าใชจ่้าย ก าลงัคน และระยะเวลาเพื่อศึกษาความเป็นไปได ้
                           3) พิจารณาผลสืบเน่ืองจากผลผลิต 
ddddddddd ขั้นที ่4 พฒันารูปแบบข้ันตอนของผลผลติ 
                     ขั้นน้ีเป็นขั้นการออกแบบและจดัท าผลผลิตการศึกษาตามท่ีวางไว ้เช่น เป็น
โครงการวจิยัและพฒันา หลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ก็จะตอ้งออกแบบหลกัสูตร เตรียมวสัดุ 
ddddddddd ขั้นที ่5 ทดลองหรือทดสอบผลผลติคร้ังที ่1 
                      โดยการน าผลผลิตท่ีออกแบบและจดัเตรียมไวใ้นขั้นท่ี 4 ไปทดลองใชเ้พื่อทดสอบ
คุณภาพขั้นตน้ของผลผลิตในโรงเรียนจ านวน 1-3 โรงเรียน ใชก้ลุ่มเล็ก 6-12 คน ประเมินผลโดย
การใชแ้บบสอบถาม การสังเกตและการสัมภาษณ์ แลว้รวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์ 
ddddddddd ขั้นที ่6 ปรับปรุงผลผลติคร้ังที ่1 
                      น าขอ้มูลและผลการทดลองใชจ้ากขั้นตอนท่ี 5 มาพิจารณาปรับปรุง 
ddddddddd ขั้นที ่7 ทดลองหรือทดสอบผลผลติคร้ังที ่2 
                      ขั้นน้ีน าผลผลิตท่ีปรับปรุงไปทดลอง เพื่อทดสอบคุณภาพผลผลิตตามวตัถุประสงค ์
โรงเรียนจ านวน 5-15 โรงเรียน ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 30-100 คน ประเมินผลเชิงปริมาณในลกัษณะ      
Pre-test น าผลไปเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงคข์องการใชผ้ลผลิตอาจมีกลุ่มควบคุม กลุ่มการทดลอง 
ถา้จ าเป็น 
ddddddddd ขั้นที ่8 ปรับปรุงผลผลติคร้ังที ่2  น าขอ้มูลและผลจากการทดลองใชจ้ากขั้นท่ี 7 มา
พิจารณาปรับปรุง 
ddddddddd ขั้นที ่9 ทดลองหรือทดสอบผลผลติคร้ังที ่3 
                           ขั้นน้ีน าผลผลิตท่ีปรับปรุงไปทดลอง เพื่อทดสอบคุณภาพการใชง้านของผลผลิต 
โดยใชต้ามล าพงัในโรงเรียน 10-13 โรงเรียน ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 40 – 200  คน ประเมินผลโดยการใช้
แบบสอบถาม การสังเกตและการสัมภาษณ์แลว้รวบรวมขอ้มูลมาวเิคราะห์ 
ddddddddd ขั้นที ่10 ปรับปรุงผลผลติคร้ังที ่3 น าขั้นท่ี 9 มาพิจารณาปรับปรุงเพื่อผลิตและเผยแพร่
ต่อไป 
ddddddddd ขั้นที ่11 เผยแพร่ เป็นการเสนอรายงานเก่ียวกบัผลการวจิยัและพฒันาผลผลิตในท่ี
ประชุมสัมมนาทางวชิาการหรือวชิาชีพ ส่งไปลงเผยแพร่ไปใชใ้นโรงเรียนต่างๆ หรือติดต่อบริษทั
เพื่อผลิตจ าหน่ายต่อไป 
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ddddddddd กล่าวโดยสรุป การวจิยัและพฒันาเป็นการวิจยั ท่ีท าใหผ้ลิตภณัฑท่ี์ได ้หลงัจากผา่น
การวจิยัและพฒันาแลว้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากมีการพฒันา การ ทดลองใช ้และ
ปรับปรุงควบคู่ไปดว้ยอยา่งมีล าดบัขั้นตอน ก่อนน าออกมาเผยแพร่ ท าใหไ้ด ้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ 
และสามารถน าไปใชใ้นการศึกษาไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  

ddddddd2.2  การจัดสนทนากลุ่ม (Focus  Group) 
กกกกกกกการจดัสนทนากลุ่ม (Focus  Group  Session)  เป็นวธีิการศึกษาวจิยัแบบหน่ึงของ         
การศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ  เพราะเป็นวธีิการศึกษาท่ีผูศึ้กษาจะไดรั้บขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการตั้งเป็น
สมมติฐานเพื่อใชใ้นการวิจยัแบบส ารวจในโอกาสต่อไปไดด้ว้ย  ในการศึกษาเชิงคุณภาพทัว่ ๆไป
นั้น  วธีิการสนทนากลุ่มท่ีรู้จกั  และเรียกกนัมีอยู ่ 2  วธีิคือ  การสัมภาษณ์แบบเจาะจง  (Focused  
Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการสัมภาษณ์ระดบัลึก  หากแต่ผูว้ิจยัจะซกัถาม
เจาะจงเฉพาะเร่ือง  และการสนทนากลุ่มแบบธรรมชาติ  (Group  Discussion) เป็นการสนทนาท่ี
เกิดข้ึนไดท้ัว่ ๆไปในงานสนาม  โดยไม่เจาะจงเร่ืองสถานท่ี  เช่น  การจบักลุ่มสนทนาตามใตต้น้ไม ้ 
หรือร้านกาแฟ  ซ่ึงผูว้ิจยัในสนามไดรั้บการถ่ายทอดใหเ้ขา้ร่วมฟังอยูด่ว้ยทุกคร้ัง(ถา้มีโอกาส) 
เพื่อท่ีจะไดท้ราบความเป็นไปต่าง ๆ  ในชุมชนท่ีตนก าลงัศึกษาอยู ่ อยา่งไรก็ตามในการสนทนา
กลุ่มตามธรรมชาตินั้นเป็นการสนทนาท่ีไม่มีโครงสร้างทั้งในแง่ของประเด็นในการสนทนา  และ
ในแง่ของผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มสนทนา  ส่วนการจดัสนทนากลุ่มนั้น  จะเป็นการเอาทั้งสองวธีิมารวมกนั 
คือ  การสนทนาเป็นกลุ่ม  และมีประเด็นปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจงในการสนทนาแต่ละคร้ัง แต่โดย
หลกัใหญ่แลว้  วธีิการศึกษาทั้ง  3  วธีิดงักล่าวนั้น  เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคคลตั้งแต่        
2  คนข้ึนไปจนถึง  10  หรือ  12  คน  โดยมีขอ้สมมติฐานท่ีเหมือนกนัวา่เราจะรู้ถึงปฏิกิริยาโตต้อบ
ของคนไดอ้ยา่งละเอียดลึกซ้ึง  โดยการกระตุน้ใหค้นหนัมาสนใจในส่ิงเดียวกนั  และมาแสดง   
ความคิดเห็นร่วมกนัซ่ึงอยูใ่นลกัษณะการเคล่ือนไหวภายในกลุ่ม (Group  dynamics)  และผูว้จิยัก็จะ
สังเกตพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มท่ีศึกษาตลอดจนบนัทึกการโตต้อบกนัภายในกลุ่มดว้ย           
การบนัทึกเทปหรือการจดบนัทึกเอาไวเ้พื่อการวเิคราะห์ต่อไป  การกระตุน้ดงักล่าวน้ีอาจท าได้
หลายวธีิดว้ยกนั  เช่น  การให้ชมภาพยนตร์  ฟังการกระจายเสียง  ใหอ่้านบทความหรือหนงัสือ   
การจุดประเด็นในการสนทนาเฉพาะเร่ืองท่ีสนใจจะศึกษา  หรือแมก้ระทัง่การท่ีจะใหก้ลุ่มท่ีจะ
ศึกษาร่วมอยูใ่นเหตุการณ์  การกระท าดงักล่าวทั้งหมดน้ีถือวา่เป็นส่ิงกระตุน้ให้เกิดการเคล่ือนไหว
ภายในกลุ่ม  แต่ละวธีิจะมีวธีิการท่ีแตกต่างกนับา้งซ่ึงก็แลว้แต่ผูน้ าเอาไปประยกุตใ์ช ้ แต่ในท่ีน้ี     
จะขอกล่าวถึงการเอาหลกัเกณฑด์งักล่าวน้ีมาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาดว้ยวธีิการจดัสนทนากลุ่ม
เท่านั้น 
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กกกกกกกกก2.2.1  ค านิยามของการจัดสนทนากลุ่ม 
กกกกกกกกกการจดักลุ่มสนทนา  เป็นการนัง่สนทนากนัระหวา่งผูใ้หส้ัมภาษณ์เป็นกลุ่มตามปกติ
ประมาณ  6 – 12  คน  แต่ในบางกรณีอาจมีขอ้ยกเวน้ใหมี้ไดป้ระมาณ  4 – 5 คน และในกรณี
ดงักล่าว  อาจเรียกวา่เป็นการจดัสนทนากลุ่มเล็ก  ในระหวา่งการสนทนากนัของผูใ้หส้ัมภาษณ์นั้น  
จะมีผูด้  าเนินการสนทนา (moderator) เป็นผูค้อยจุดประเด็นการสนทนา  เพื่อเป็นการชกัจูงใจให้
บุคคลกลุ่มน้ีไดแ้สดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางในการสนทนาใหไ้ดก้วา้งขวางลึกซ้ึง  
และละเอียดท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ ในการสนทนาดงักล่าวมีลกัษณะเปิดกวา้งท่ีจะใหผู้เ้ขา้ร่วม
สนทนา (discussant) แต่ละคนวพิากษว์จิารณ์หรือมีขอ้สงสัยถามผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนอ่ืน ๆ หรือ
ตอบขอ้วพิากษน์ั้น ๆ ได ้ รวมทั้งตวัผูด้  าเนินการสนทนาดว้ย  การท่ีผูร่้วมสนทนาเหล่าน้ีมีปฏิกิริยา
โตต้อบกนัในระหวา่งการสนทนานั้น  จะเป็นส่ิงเร้าใจใหเ้กิดการสนทนาในระดบัลึกยิง่ข้ึนในแต่ละ
ประเด็น  ดว้ยวธีิการดงักล่าวน้ี  จะท าใหผู้ว้จิยัไดข้อ้มูลในส่ิงซ่ึงผูว้จิยัไม่สามารถไดม้าดว้ย
วธีิการใชแ้บบสอบถาม  ต่อจากนั้นผูว้จิยัก็จะคอยวิเคราะห์สถานการณ์ในกลุ่มบุคคลท่ีถูกกระตุน้
เหล่าน้ี  เพื่อท่ีจะดูวา่น่าจะไดส้มมติฐานใดบา้งจากปฏิกิริยาภายในกลุ่ม  ต่อมาผูว้จิยัจะไดเ้ปิด
ประเด็นท่ีน ามาพูดคุยในเร่ืองท่ีสงสัยวา่จะเป็นสมมติฐาน  และขอ้สมมติฐานก็จะสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการพูดคุยกนั  โดยเจาะประเด็นไปท่ีประสบการณ์ของบุคคลต่าง ๆ ท่ีศึกษาจาก 
การพูดคุยในลกัษณะน้ี  ผูว้จิยัจะไดข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีตอ้งการศึกษาเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ  
กกกกกกกกกนอกจากน้ีผูว้จิยัยงัจะตอ้งวเิคราะห์สถานการณ์ภายในกลุ่มดว้ย  เพื่อใหแ้น่ใจถึง
ความหมายของสถานการณ์นั้น ๆ จากการวเิคราะห์สถานการณ์ก็จะเป็นการช่วยใหผู้ว้ิจยัได ้  
ทดสอบสมมติฐานท่ีมีอยู ่ รวมทั้งผูว้จิยัยงัอาจไดค้  าตอบท่ีไม่ไดค้าดหมายเอาไวก่้อนอีกดว้ย       
ช่วยใหส้มมติฐานท่ีไดม้ามีความเป็นระบบมากยิง่ข้ึน 
กกกกกกก2.2.2  แนวทางการใช้การจัดสนทนากลุ่ม 
กกกกกกกกกแนวทางการใชก้ารจดัสนทนากลุ่มเท่าท่ีนิยมใชก้นัมีจุดมุ่งหมาย  ดงัต่อไปน้ีคือ 
กกกกกกกกกกก1) ใชใ้นการสร้างสมมุติฐานใหม่ ๆ (Generating Hypotheses) 
กกกกกกกกกกก2) ใชใ้นการส ารวจความคิดเห็น  ทศันคติ  และคุณลกัษณะต่าง ๆ ของประชากร  
(Exploring  Opinions, Attitudes, and  Attributes) 
กกกกกกกกกกก3) ใชใ้นการทดสอบแนวความคิดในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึนมาใหม่ 
(Testing  New  Product  Ideas) 
กกกกกกกกกกก4) ใชใ้นการประเมินผลทางดา้นธุรกิจ (Evaluating  Commercials) 
กกกกกกกกกกก5) ใชใ้นการก าหนดค าถาม  และเพื่อทดลองใชแ้บบสอบถาม (Identifying  and  
Pretesting  Questionnaire  Items) 
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กกกกกกกกกกก6) ใชใ้นการสนทนาแบบกลุ่ม  เพื่อเป็นการคน้หาค าตอบท่ียงัคลุมเครือ  หรือ       
ไม่แน่ชดัของการวจิยัแบบส ารวจ  ซ่ึงเรียกวา่เป็นการใชก้ารสนทนากลุ่มเพื่อช่วยเสริมใหง้านวจิยั
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
กกกกกกกกกกกการท่ีผูนิ้ยมใชก้ารสนทนากลุ่มกนัอยา่งแพร่หลายนั้น เป็นเพราะเช่ือกนัวา่เสีย
ค่าใชจ่้ายนอ้ย  นอกจากน้ียงัมีความรวดเร็วในการรายงานผล  ทั้งน้ีถา้หากผูว้จิยัไม่ตอ้งการบนัทึกท่ี
ถอดออกมาจากเทป  ก็จะทราบผลอยา่งคร่าว ๆ ของการวิจยันั้น ๆ ภายในเวลาเพียง  2- 3  วนัเท่านั้น 
กกกกกกก2.2.3  องค์ประกอบในการจัดกลุ่มสนทนา  (Components  of Conduction  Focus  
Group  Session) 
กกกกกกกกก2.2.3.1  บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง  (Personnel) 
กกกกกกกกกกก1)  ผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator)  ผูด้  าเนินการสนทนาจะตอ้งเป็นผูท่ี้พูดและ
ฟังภาษาทอ้งถ่ินได ้ เป็นผูมี้บุคลิกภาพท่ีดี  สุภาพอ่อนนอ้ม  และมีมนุษยสัมพนัธ์ดี  บุคลิกภาพเป็น
ส่ิงส าคญัมากในการสร้างบรรยากาศการสนทนาโดยไม่ถือเป็นเร่ืองการงาน  ทุกคนในกลุ่มจะมี
หนา้ตาเบิกบานแจ่มใสเหมือนกบัเป็นการสนทนาโดยทัว่ ๆ  ไป  และผูด้  าเนินการสนทนาจะตอ้ง
เป็นผูรู้้เบ้ืองหลงัความตอ้งการและวตัถุประสงคข์องโครงการวจิยัเป็นอยา่งดีดว้ย 
กกกกกกกกกกก2)  ผูจ้ดบนัทึกการสนทนา (Note taker)  ผูจ้ดบนัทึกการสนทนาจะตอ้งรู้วธีิวา่ท า
อยา่งไรจึงจะจดบนัทึกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพราะจะตอ้งจดบนัทึกบรรยากาศท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง
การสนทนาดว้ย  เช่น  ความเงียบ  เสียงหวัเราะ  การแสดงสีหนา้ของผูเ้ขา้ร่วมสนทนาเพื่อ
ประโยชน์แก่การวเิคราะห์ในภายหลงั  นอกจากน้ีผูจ้ดบนัทึกตอ้งพูดและฟังภาษาทอ้งถ่ินได ้
กกกกกกกกกกก3)  ผูช่้วย (Assistant)  ผูช่้วยจะตอ้งผูท้  าหนา้ท่ีช่วยเหลือทัว่ไปในขั้นเตรียม การจดั
สนทนากลุ่ม  เช่น  ช่วยเตรียมสถานท่ี  จดัสถานท่ี  บนัทึกเสียง  เปล่ียนเทป  เหล่าน้ีเป็นตน้ 
กกกกกกกกก2.2.3.2  แนวทางในการสนทนากลุ่ม  (Group  Discussion  Guide) 
กกกกกกกกกกกแนวทางการสนทนากลุ่มและการจดัล าดบัขอ้ในการสนทนา  ซ่ึงประกอบดว้ย      
ตวัแปรต่าง ๆ ท่ีครอบคลุมวตัถุประสงคใ์นการท าวจิยันั้น ๆ ควรตอ้งจดัเตรียมไวล่้วงหนา้  แต่ทั้งน้ี
จะตอ้งยดึหยุน่ไดใ้นทางปฏิบติั  จากบรรยากาศในการสนทนาเกิดข้ึน  ผูว้จิยัอาจจะไดป้ระเด็นซ่ึง
ไม่ไดค้าดคิดเอาไวก่้อนจากผูเ้ขา้ร่วมสนทนาเป็นผูย้กข้ึนมาเองซ่ึงประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น
ผูด้  าเนินการสนทนาสามารถซกัต่อได ้ เพราะอาจเป็นขอ้คน้พบท่ีไม่ไดค้าดคิดมาก่อนซ่ึงเป็น
ประโยชน์และมีคุณค่าอยา่งยิง่ต่องานวจิยั 
กกกกกกกกก2.2.3.3  อุปกรณ์สนาม  (Field  Instruments)  ไดแ้ก่ 
กกกกกกกกกกก1)  เคร่ืองบนัทึกเสียง  เทปเปล่า  ถ่านวทิย ุ ส าหรับอดัเสียงขณะท่ีการสนทนากลุ่ม
ก าลงัด าเนินอยู ่ ทั้งน้ีเพื่อจะน ามาถอดเทปในภายหลงั  เพื่อประโยชน์ในการวเิคราะห์ส าหรับผูว้ิจยั 



44 
 

กกกกกกกกกกก2)  สมุดบนัทึกและดินสอ  ส าหรับผูจ้ดบนัทึกเพื่อเป็นแนวทางในการถอดเทปให้
ง่ายข้ึน  และผูว้จิยัจะไดท้ราบบรรยากาศของการสนทนากลุ่มจากการจดบนัทึกของผูจ้ดบนัทึก 
กกกกกกกกก2.2.3.4  แบบฟอร์มส าหรับคัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม  (Screening -  Form)   
กกกกกกกกกกกแบบฟอร์มส าหรับคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม  เพื่อใหไ้ดผู้เ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั (homogeneous)  อยูใ่นกลุ่มเดียวกนั  เช่น  เพศ  กลุ่มอาย ุ สถานภาพสมรส  
สถานท่ีอยู ่ อาชีพ  จ  านวน  เป็นตน้  ซ่ึงตวัแปรเหล่าน้ีจะเป็นเกณฑส์ าคญัในการคดัเลือกตาม
ลกัษณะของงานวจิยั   
กกกกกกกกก2.2.3.5  ส่ิงเสริมสร้างบรรยากาศ  (Refreshment &Snack)   
กกกกกกกกกกกส่ิงเสริมสร้างบรรยากาศ  เช่น  เคร่ืองด่ืม  ของขบเค้ียว  บุหร่ี  ฯลฯ  ส่ิงของดงักล่าว
จะเป็นส่ิงท่ีเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นกนัเองระหวา่งผูมี้ส่วนร่วมในการสนทนาไดร้วดเร็ว
ยิง่ข้ึน 
กกกกกกกกก2.2.3.6  ของสมนาคุณแก่ผู้ร่วมสนทนา  (Remuneration)   
กกกกกกกกกกกของสมนาคุณแก่ผูร่้วมสนทนา  เพื่อเป็นการตอบแทนผูเ้ขา้มาร่วมสนทนา  แมจ้ะ
เป็นส่ิงท่ีเล็กนอ้ย  แต่ในทางจิตวทิยาแลว้  เป็นส่ิงส าคญัมากส าหรับการแสดงออกซ่ึงความมีน ้าใจ
ของผูว้จิยั  จะแสดงความขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมสนทนาท่ีไดส้ละเวลามาในคร้ังน้ี 
กกกกกกกกก2.2.3.7 สถานที่และระยะเวลา (Location  and Time) 
กกกกกกกกกกกสถานท่ีจดัสนทนา  ควรเป็นบริเวณใกลเ้คียงกบัสถานท่ีท่ีท าวจิยันั้นๆ อาจจะเป็น
บา้น ศาลาวดั  ใตร่้มไม ้ฯลฯ ท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก  ห่างไกลจากความพลุกพล่านเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วม
สนทนาไดมี้สมาธิในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีก าลงัสนทนากนั  ส่วนระยะเวลาในการสนทนาโดยทัว่ไปไม่ควร
เกิน 2  ชัว่โมงต่อ  1 กลุ่ม 
กกกกกกก2.2.4  ข้ันตอนในการจัดสนทนากลุ่ม 
กกกกกกกกก1)  เลือกบุคคลท่ีจะใหเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มดว้ยแบบฟอร์มท่ีเตรียมไว ้ ตามขนาดของ
กลุ่มท่ีตอ้งการโดยทัว่ไป  ควรประมาณ 6 – 12 คน  เพราะหวัขอ้บางหวัขอ้ท่ียากหรือไม่น่าสนใจ
ส าหรับผูส้นทนาในกลุ่ม  จะท าใหผู้ว้จิยัไม่สามารถจุดประเด็นท่ีเร่งเร้าใหเ้กิดการสนทนาไดอ้ยา่งมี
รสชาติ  และปฏิกิริยาโตต้อบกนัในระหวา่งผูส้นทนาเองก็จะแสดงออกไม่เตม็ท่ี  ถา้หากเกิน  12  
คนแลว้   ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคนก็จะไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเอง  และเป็นการยากแก่
ผูด้  าเนินการสนทนาในการท่ีจะชกัน าใหก้ลุ่มนั้นหนัเหเขา้สู่ประเด็นท่ีตอ้งการ 
กกกกกกกกก2)  เม่ือไดบุ้คคลท่ีเขา้ข่ายแลว้  คณะผูว้จิยั  (ผูด้  าเนินการสนทนา,  ผูบ้นัทึก,  ผูช่้วย)  
จะเป็นผูพ้าผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มสนทนามาพร้อมกนั ณ สถานท่ีท่ีจดัใหมี้การสนทนากลุ่ม 



45 
 

กกกกกกกกก3)  ผูด้  าเนินการสนทนาแนะน าคณะผูว้ิจยัอีกคร้ัง  และบอกจุดมุ่งหมายในการสนทนา
ดว้ย  พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นกนัเอง  โดยเชิญใหรั้บประทานของขบเค้ียว และ
เคร่ืองด่ืม  และขอความยินยอมจากผูร่้วมสนทนาโดยขอบนัทึกเสียงการสนทนา  ควรช้ีแจงใหท้ราบ
จุดมุ่งหมายในการบนัทึกเสียงและจดบนัทึกและเปิดโอกาสใหซ้กัถามคณะผูว้จิยัก่อนเพื่อสร้าง
ความไวว้างใจ 
กกกกกกกกก4)  เร่ิมการสนทนาโดยยดึแนวทางการสนทนาท่ีมีอยูเ่ป็นหลกัแต่ดูความเหมาะสม  
สามารถยดืหยุน่ได ้ แลว้แต่สถานการณ์กลุ่มพาไป  อยา่งไรก็ตาม  ตอ้งค านึงถึงวา่ครอบคลุมเน้ือหา
ท่ีตอ้งการแลว้หรือยงั  ผูด้  าเนินการสนทนาควรจะประมาณระยะเวลาท่ีใชใ้นแต่ละประเด็นเอาไว้
ดว้ย  เพื่อไม่ใหเ้สียเวลามากไปกบับางหวัขอ้  แต่ทั้งน้ีผูด้  าเนินการสนทนาจะตอ้งไม่ท าใหผู้เ้ขา้ร่วม
สนทนารู้สึกวา่ถูกตดับท  เม่ือแน่ใจวา่ไดเ้น้ือหาตามท่ีตอ้งการในแนวทางการสนทนาดว้ย  จบ     
การสนทนาดว้ยการเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมสนทนาซกัถามขอ้ขอ้งใจอีกคร้ัง  เพื่อเป็นการตอบแทน
ขอ้สงสัยในเร่ืองท่ีสนทนามาทั้งหมด 
กกกกกกกกก5)  แจกของสมนาคุณเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อผูเ้ขา้ร่วมสนทนา 
กกกกกกก2.2.5  หน้าทีต่่าง  ๆ  ของบุคลากรทีเ่กีย่วข้อง 
กกกกกกกกก2.2.5.1  บทบาทของผู้ด าเนินการสนทนา  (Role  of  Moderator) 
กกกกกกกกกกก1)  ผูด้  าเนินการสนทนา  จะตอ้งตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมสนทนาอยา่งเป็นกนัเองกบั
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคน  พร้อมทั้งเป็นผูแ้นะน าใหผู้เ้ขา้ร่วมสนทนาไดรู้้จกักนั  เพื่อสร้าง
สัมพนัธไมตรีซ่ึงกนัและกนั (ในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มไม่ไดอ้ยูใ่นชุมชนเดียวกนั)  พร้อมทั้ง
เชิญให้รับประทานของขบเค้ียวและเคร่ืองด่ืม  ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยกระตุน้ใหผู้ร่้วมสนทนามีความรู้สึก
คุน้เคยกนัเร็วยิง่ข้ึน  เรียกวา่เป็นการ “สร้างบรรยากาศ” 
กกกกกกกกกกก2)  ผูด้  าเนินการสนทนา  จะตอ้งเป็นผูอ้ธิบายใหผู้เ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคนได้
รับทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการเชิญมาร่วมสนทนา  และขอความร่วมมือโดยช้ีแจงใหท้ราบวา่  
ความคิดเห็นหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะไดรั้บจากพวกเขานั้นจะเป็นประโยชน์กบังานวจิยั และ
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาสามารถจะแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสรเสรี 
 กกกกกกกกกกก3)  ผูด้  าเนินการสนทนา  จะตอ้งขอความยนิยอมจากผูเ้ขา้ร่วมสนทนาใน           
การบนัทึกเสียงขณะสนทนาลงในเคร่ืองบนัทึกเทปและขอจดบนัทึกดว้ย  เพื่อประโยชน์ต่อ         
การวเิคราะห์ในภายหลงั 
กกกกกกกกกกก4)  ผูด้  าเนินการสนทนา  จะตอ้งจ าแนกการสนทนาไดอ้ยา่งแม่นย  า  ขณะท่ีสนทนา
ควรจะปล่อยใหมี้ความต่อเน่ืองในการสนทนา  โดยไม่มีส่ิงใดมาขดัจงัหวะ 
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 กกกกกกกกกกก5)  ผูด้  าเนินการสนทนา  จะตอ้งตระหนกัวา่การท างานน้ีเป็นการท างานเพื่อ       
การเรียนรู้  ดงันั้นจะตอ้งไม่แสดงความคิดเห็นของตวัเอง  ควรปล่อยใหผู้เ้ขา้ร่วมสนทนามีอิสระ     
ท่ีจะแสดงความคิดเห็นโตต้อบกนัไดอ้ยา่งเสรีและเป็นโดยธรรมชาติท่ีสุด 
กกกกกกกกกกก6)  ผูด้  าเนินการสนทนา  จะตอ้งคอยสังเกตผูเ้ขา้ร่วมสนทนา  เช่นผูท่ี้เด่นท่ีสุดใน
กลุ่มซ่ึงครอบง าคนอ่ืน  จะตอ้งหาวธีิการไม่ใหเ้กิดปัญหาพูดมากเกินไป  หรือผูท่ี้เงียบท่ีสุดจะตอ้ง
พยายามชกัชวนใหพู้ดแสดงความคิดเห็นบา้ง 
กกกกกกกกก2.2.5.2  บทบาทของผู้จดบันทกึ  (Role  of  Notetaker) 
กกกกกกกกกกก1)  ผูจ้ดบนัทึก  จะตอ้งวาดแผนผงัการนัง่ของผูร่้วมสนทนาทุกคนพร้อมทั้งเขียน
ช่ือก ากบัและใหห้มายเลขแทนช่ือ  เพื่อสะดวกในการจดบนัทึกแบบสั้น ๆ เป็นแนวทางใน 
การถอดเทปในภายหลงั  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
    

นาง  ญ 8  M.  1 นาง  ก 

       
นาง  ช 7    2 นาง  ข 

       
นาง  ฉ 6    3 นาง  ค 

       
  5  4   
  นาง  จ  นาง  ง   
       

หมายเหตุ :  M  คือ  Moderator  (ผูด้  าเนินการสนทนา)  และ N  คือ  Note taker  (ผูจ้ดบนัทึก) 

กกกกกกกกกกก2)  ผูจ้ดบนัทึก  จะตอ้งท าหนา้ท่ีจดบนัทึกแต่เพียงอยา่งเดียว  ไม่ควรร่วมสนทนา
ดว้ย  เพราะจะท าใหเ้สียบรรยากาศของการสนทนากลุ่ม 
กกกกกกกกกกก3)  ผูจ้ดบนัทึก  จะตอ้งเป็นผูถ้อดเทปดว้ยตวัเอง  เพื่อความเขา้ใจส่ิงท่ีไดบ้นัทึก  
และเน้ือหาสาระในเทปท่ีตรงกนั 
กกกกกกกกก2.2.5.3  บทบาทของผู้ช่วยทัว่ไป  (Role  of  Assistant) 
กกกกกกกกกกกผูช่้วยทัว่ไปมีหนา้ท่ีส าคญั  คือ  คอยควบคุมเคร่ืองบนัทึกเสียงและเปล่ียนเทป
ขณะท่ีก าลงัด าเนินการสนทนา  และอ านวยความสะดวกแก่ผูด้  าเนินการสนทนาและผูจ้ดบนัทึก  

(Moderator) 

เทป 

N. (Note taker) 
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เพื่อใหแ้ต่ละคนท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ีตลอดจนคอยดูแลบริการเคร่ืองด่ืมและของขบเค้ียวแก่
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนา 
กกกกกก2.2.6  ข้อดีของการจัดสนทนากลุ่ม  (Advantages  of  Focus  Group  Session) 
กกกกกกกกก1)  เน่ืองจากผูท่ี้จะเป็นผูด้  าเนินการสนทนากลุ่มจะตอ้งเป็นตวัผูว้ิจยัเองหรือเป็น          
ผูท่ี้ไดรั้บการฝึกอบรมมาอยา่งดี  ดงันั้น  การท่ีผูร่้วมสนทนาเขา้ใจผดิในประเด็นท่ีสนทนา                  
ตวัผูด้  าเนินการสนทนาก็สามารถจะแกไ้ขไดท้นัที  เพราะเป็นผูท่ี้รู้ถึงวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐาน
ในการวจิยัเร่ืองนั้น ๆ เป็นอยา่งดี 
กกกกกกกกก2)  ในการจดัการสนทนากลุ่มแตกต่างจากวธีิอ่ืน ๆ คือ  มีผูร่้วมสนทนาประมาณ  
6 - 12  คน  และบุคคลเหล่าน้ีจะมีสถานภาพต่าง ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั  ดงันั้น  จะไม่ค่อยมีความรู้สึก 
ขดัเขิน  หรือมีความย  าเกรง  อนัเน่ืองมาจากความคิดท่ีวา่ผูว้จิยัมีการศึกษาดีกวา่  และมีสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจสูงกวา่  เพราะเป็นการเผชิญหนา้กนัในลกัษณะของกลุ่มมากกวา่ตวัต่อตวัเหมือน      
วธีิสัมภาษณ์รายบุคคล  หรือการสัมภาษณ์ระดบัลึก 
กกกกกกกกก3)  ลกัษณะของการเปิดโอกาสใหมี้ปฏิกิริยาโตต้อบกนั  ในการสนทนากลุ่มนั้นท าให้
มีการถกเถียงกนัในเน้ือหาสาระอยา่งกวา้งขวาง  ดงันั้น  จึงท าใหผู้ว้จิยัสามารถวเิคราะห์ประเด็น  
ต่าง  ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ข้ึน เท่ากบัเป็นการกลัน่กรองความผดิพลาดอนัเน่ืองมาจาก              
การตีความหมายผิด  ทั้งน้ีถา้หากในประเด็นต่าง ๆ ยงัไม่ชดัเจนเพียงพอ  ผูว้ิจยัสามารถจะซกัถาม
ต่อเพื่อหาค าอธิบาย  หรือสามารถจะเก็บเอาความจากการวพิากษว์จิารณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่มมา
วเิคราะห์ได ้
กกกกกกกกก4)  บรรยากาศในการสนทนากลุ่ม  จะช่วยลดความกลวัวา่ความคิดเห็นของแต่ละคน
จะเป็นเป้าหมายในการถูกบนัทึกเอาไว ้ ทั้งน้ีเพราะเป็นการแสดงความคิดเห็นในลกัษณะกลุ่ม
มากกวา่ 
กกกกกกก2.2.7  ข้อจ ากดัของการจัดสนทนากลุ่ม  (Limitations  of  Focus  Group  Session) 
กกกกกกกกก1)  การจดัสนทนากลุ่มแต่ละคร้ังจะตอ้งระวงัมิใหเ้กิดการผกูขาดการสนทนาข้ึนโดย
บุคคลใดบุคคลหน่ึงในกลุ่ม  และไปครอบง าผูร่้วมสนทนาคนอ่ืน ๆ โดยตวัผูด้  าเนินการสนทนา
จะตอ้งมีเทคนิคในการท่ีจะใหค้วามส าคญักบัผูร่้วมสนทนาใหเ้ท่า ๆ กนัทุกคน 
กกกกกกกกก2)  พฤติกรรมหรือความคิดเห็นบางอยา่ง  ซ่ึงเป็นส่วนท่ีไม่ยอมรับของชุมชนอาจจะ
ไม่ไดรั้บการเปิดเผยในการจดัสนทนากลุ่ม  ถา้หากไปสัมภาษณ์ตวัต่อตวั จะไดรั้บการเปิดเผย
มากกวา่ 
กกกกกกกสรุปไดว้า่  การใชก้ารจดัสนทนากลุ่มในการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้นตอ้งใชอ้ยา่ง
ระมดัระวงั  โดยตอ้งค านึงถึงบุคลากรและก าลงังบประมาณท่ีมีอยูป่ระกอบดว้ย  นอกจากน้ีตอ้ง
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ค านึงถึงผลดีและผลเสียของการศึกษาวจิยัดว้ย  เพื่อจะท าใหผ้ลงานวจิยัออกมามีคุณภาพและ
น่าเช่ือถือ  และก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่งานนั้น ๆ ต่อไป 

3.  แนวความคดิเกีย่วกบัรูปแบบการเรียนการสอน 
กกกกกกก3.1  รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะการเผชิญสถานการณ์ 
กกกกกกกกก3.1.1  ทฤษฎี/ หลกัการ/ แนวคิดของรูปแบบ 
กกกกกกกกกสุมน  อมรววิฒัน์ (อา้งถึงใน ทิศนา  แขมมณี, 2551)  ไดพ้ฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนน้ีข้ึนมาจากแนวคิดท่ีวา่  การศึกษาท่ีแทค้วรสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวติ  ซ่ึงตอ้ง
เผชิญกบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ซ่ึงมีทั้งทุกข ์ สุข  ความสมหวงั  และ   ความผดิหวงัต่าง ๆ 
การศึกษาท่ีแทค้วรช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ท่ีจะเผชิญกบัสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น  และสามารถ
เอาชนะปัญหาเหล่านั้นไดโ้ดย 
กกกกกกกกกกก1)  การเผชิญ  ไดแ้ก่  การเรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจภาวะท่ีตอ้งเผชิญ 

2) การผจญ  คือ  การเรียนรู้วธีิการต่อสู้กบัปัญหาอยา่งถูกตอ้งตามท านอง 
คลองธรรมและมีหลกัการ 

3) การผสมผสาน  ไดแ้ก่  การเรียนรู้ท่ีจะผสมผสานวธีิการต่าง ๆ เพื่อน าไปใช ้
แกปั้ญหาใหส้ าเร็จ  และ 

4) การเผด็จ  คือ  การลงมือแกปั้ญหาใหห้มดไป  โดยไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาสืบเน่ือง 
ต่อไปอีก 
กกกกกกกกกสุมน  อมรววิฒัน์  (2533: 172;  อา้งใน ทิศนา  แขมมณี, 2551: 82)ไดน้ าแนวคิด
ดงักล่าวผสมผสานกบัหลกัพทุธธรรมเก่ียวกบั         การสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ  และ
จดัเป็นกระบวนการเรียนการสอนข้ึนเพื่อน าไปใชใ้น        การจดัการเรียนการสอน 
กกกกกกกกก3.1.2  วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 
กกกกกกกกกรูปแบบน้ีมุ่งพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาและทกัษะกระบวนการต่าง ๆ จ านวนมาก  
อาทิ  กระบวนการคิด  กระบวนการเผชิญสถานการณ์  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการ
ประเมินค่าและตดัสินใจ  และกระบวนการส่ือสาร ฯลฯ  รวมทั้งพฒันาคุณธรรม  จริยธรรมใน    
การแกปั้ญหาและการด ารงชีวติ 
กกกกกกกกก3.1.3  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ     
กกกกกกกกกกระบวนการด าเนินการมีดงัน้ี   
กกกกกกกกก (1)  ขั้นน า  การสร้างศรัทธา 
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กกกกกกกกก1.1   ผูส้อนจดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศชั้นเรียนใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาของ
บทเรียนและเร้าใจใหผู้เ้รียนเห็นความส าคญัของบทเรียน 

กกกกกกกกก1.2   ผูส้อนสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน  แสดงความรัก  ความเมตตา
ความจริงใจต่อผูเ้รียน 
กกกกกกกกก(2)   ขั้นสอน 

กกกกกกกกก2.1  ผูส้อนหรือผูเ้รียนน าเสนอสถานการณ์ปัญหาหรือกรณีตวัอยา่ง  มาฝึก
ทกัษะการคิด  และการปฏิบติัในกระบวนการเผชิญสถานการณ์ 

กกกกกกกกก2.2  ผูเ้รียนฝึกทกัษะการแสวงหาและรวบรวมขอ้มูล  ขอ้เท็จจริง  ความรู้  
และหลกัการต่าง ๆ  โดยฝึกหดัการตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารกบัแหล่งอา้งอิงหลาย ๆ  แหล่ง  และ
ตรวจสอบลกัษณะของขอ้มูลข่าวสารวา่เป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีง่ายหรือยาก  ธรรมดาหรือซบัซอ้น  
แคบหรือกวา้ง  คลุมเครือหรือชดัเจน  มีความจริงหรือความเทจ็มากกวา่  มีองคป์ระกอบเดียวหรือ
หลายองคป์ระกอบ  มีระบบหรือยุง่เหยงิสับสน  มีลกัษณะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม  มีแหล่ง
อา้งอิงหรือเล่ือนลอย  มีเจตนาดีหรือร้าย  และเป็นส่ิงท่ีควรรู้หรือไม่ควรรู้ 

กกกกกกกกก2.3  ผูเ้รียนฝึกสรุปประเด็นส าคญั  ฝึกการประเมินค่า  เพื่อหาแนวทาง
แกปั้ญหาวา่ทางใดดีท่ีสุด  โดยใชว้ธีิคิดหลาย ๆ วธีิ ไดแ้ก่  การคิดสืบสาวเหตุปัจจยั  การคิดแบบ
แยกแยะส่วนประกอบ  การคิดแบบสามญัลกัษณ์  คือ  คิดแบบแกปั้ญหา  คิดแบบอรรถธรรม
สัมพนัธ์  คือ  คิดใหเ้ขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกัการและความมุ่งหมาย  คิดแบบคุณโทษ
ทางออก  คิดแบบคุณค่าแท-้คุณค่าเทียม  คิดแบบใชอุ้บายปลุกเร้าคุณธรรมและคิดแบบเป็นอยู่
ในขณะปัจจุบนั 

กกกกกกกกก2.4  ผูเ้รียนฝึกทกัษะการเลือกและตดัสินใจโดยการฝึกการประเมินค่าตาม
เกณฑท่ี์ถูกตอ้ง  ดีงาม  เหมาะสม  ฝึกการวเิคราะห์ผลดี  ผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนจากทางเลือกต่าง ๆ และ
ฝึกการใชห้ลกัการ  ประสบการณ์และการท านาย  มาใชใ้นการในการเลือกหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

กกกกกกกกก2.5  ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัตามทางเลือกท่ีไดเ้ลือกไว ้ ผูส้อนใหค้ าปรึกษาแนะน า
ฉนักลัยาณมิตร  โดยปฏิบติัใหเ้หมาะสมตามหลกัสัปปุริสธรรม 7   

 
กกกกกกกกก(3)  ข้ันสรุป 

กกกกกกกกก3.1  ผูเ้รียนแสดงออกดว้ยวธีิการต่างๆเช่น  การพูด  เขียน  แสดง  หรือกระท า
ในรูปแบบต่างๆท่ีเหมาะสมกบัความสามารถและวยั 

กกกกกกกกก3.2  ผูเ้รียนและผูส้อนสรุปบทเรียน 
กกกกกกกกก3.3  ผูส้อนวดัและประเมินผลการเรียนการสอน 
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กกกกกกกกก3.1.4  ผลทีผู้่เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
กกกกกกกกกผูเ้รียนจะไดพ้ฒันาความสามารถในการเผชิญปัญหา  และสามารถคิดและตดัสินใจได้
อยา่งเหมาะสม 
Ddddddd3.2  รูปแบบการเรียนการสอนทีเ่น้นการพฒันาทกัษะกระบวนการ (Process Skills) 
กกกกกกกกกทกัษะกระบวนการเป็นทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิด าเนินการต่าง ๆ มี 4  รูปแบบ  ดงัน้ี 
กกกกกกกกก3.2.1  รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม  
(Group  Investigation  Instructional  Model) 
กกกกกกกกกกก3.2.1.1  ทฤษฎ/ีหลกัการ/แนวคิดของรูปแบบ 
กกกกกกกกกกกกกจอยส์และวลี (Joyce , B., Weil , M. , & Calhoun , E., 2009 , P. 80-88) เป็น
ผูพ้ฒันารูปแบบน้ีจากแนวคิดหลกัของเธเลน (Thelen)  2 แนวคิด  คือแนวคิดเก่ียวกบัการสืบเสาะ
แสวงหาความรู้ (inquiry) และแนวคิดเก่ียวกบัความรู้  (Knowledge) เธเลนไดอ้ธิบายวา่  ส่ิงส าคญัท่ี
สามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกหรือความตอ้งการท่ีจะสืบคน้หรือเสาะแสวงหาความรู้หรือตวั
ปัญหา  แต่ปัญหานั้นจะตอ้งมีลกัษณะท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียนและทา้ทายเพียงพอท่ีจะท าใหผู้เ้รียน
เกิดความตอ้งการท่ีจะแสวงหาค าตอบ  นอกจากนั้น ปัญหาท่ีมีลกัษณะชวนใหเ้กิดความงุนงงสงสัย 
(Puzzlement) หรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางความคิด  จะยิง่ท  าใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการท่ีจะเสาะ
แสวงหาความรู้หรือค าตอบมากยิง่ข้ึน  เน่ืองจากมนุษยอ์าศยัอยูใ่นสังคม  ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น
ในสังคม เพื่อสนองความตอ้งการของตนทั้งทางดา้นร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  
ความขดัแยง้ทางความคิดท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบุคคลหรือในกลุ่ม  จึงเป็นส่ิงท่ีบุคคลตอ้งพยายามหา
หนทางขจดัแกไ้ขหรือจดัการท าความกระจ่างใหเ้ป็นท่ีพอใจหรือยอมรับทั้งของตนเองและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง  ส่วนในเร่ือง “ความรู้” นั้น  เธเลน  มีความเห็นวา่  ความรู้เป็นเป้าหมายของกระบวนการ
สืบสอบทั้งหลาย  ความรู้เป็นเป้าหมายของกระบวนการสืบสอบทั้งหลาย  ความรู้เป็นส่ิงท่ีไดจ้าก
การน าประสบการณ์หรือความรู้เดิมมาใชใ้นประสบการณ์ใหม่  ดงันั้น  ความรู้จึงเป็นส่ิงท่ีคน้พบ
ผา่นทางกระบวนการสืบสวน (inquiry) โดยอาศยัความรู้และประสบการณ์ 
กกกกกกกกกกก3.2.1.2  วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 
กกกกกกกกกกกรูปแบบน้ีมุ่งพฒันาทกัษะในการสืบสอบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ความเขา้ใจ  โดย
อาศยักลุ่มซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทางสังคมช่วยกระตุน้ความสนใจหรือความอยากรู้  และช่วยด าเนินงาน
การแสวงหาความรู้หรือค าตอบท่ีตอ้งการ 
กกกกกกกกกก  3.2.1.3  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
กกกกกกกกกกกขั้นที ่ 1 ใหผู้เ้รียนเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีชวนใหงุ้นงงสงสัย 
           ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีใชใ้นการกระตุน้ความสนใจและความตอ้งการในการสืบสอบ 



51 
 

และแสวงหาความรู้ต่อไปนั้นควรเป็นปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีเหมาะสม  กบัวยั  ความสามารถและ
ความสนใจของผูเ้รียน และจะตอ้งมีลกัษณะท่ีชวนงุนงงสงสัย (Puzzlement) เพื่อทา้ทายความคิด
และความใฝ่รู้ของผูเ้รียน 
กกกกกกกกกกกขั้นที ่  2  ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาหรือสถานการณ์นั้น 
              ผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นอยา่งกวา้งขวาง  และพยายามกระตุน้ให้
เกิดความขดัแยง้  หรือความแตกต่างทางความคิดข้ึน  เพื่อทา้ทายใหผู้เ้รียนพยายามหาทางเสาะ
แสวงหาขอ้มูลหรือวธีิการพิสูจน์ทดสอบความคิดของตน  เม่ือมีความแตกต่างทางความคิดเกิดข้ึน   
ผูส้อนอาจใหผู้เ้รียนท่ีมีความคิดเห็นเดียวกนัรวมกลุ่มกนั  หรืออาจรวมกลุ่มโดยใหแ้ต่ละกลุ่มมี
สมาชิกท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกนัก็ได ้  
กกกกกกกกกกกขั้นที ่  3  ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนในการแสวงหาความรู้ 
              เม่ือกลุ่มมีความคิดเห็นแตกต่างกนัแลว้  สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกนัวางแผนวา่จะ
แสวงหาขอ้มูลอะไร  จะพิสูจน์อะไร  จะตั้งสมมติฐานอะไร  กลุ่มจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลอะไร  และจะ
ไปแสวงหาท่ีไหน  หรือจะไดข้อ้มูลนั้นมาอยา่งไร  จะตอ้งใชเ้คร่ืองมืออะไรบา้ง  เม่ือไดข้อ้มูล
มาแลว้จะวเิคราะห์อยา่งไร  และสรุปผลอยา่งไร  ใครจะช่วยท าอะไร  ใชเ้วลาเท่าใด  ขั้นน้ีผูเ้รียนจะ
ไดฝึ้กทกัษะสืบสอบ (inquiry)  ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (scientific  process)  และ
ทกัษะกระบวนการกลุ่ม (group  process)  ผูส้อนท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกในการท างานใหแ้ก่
ผูเ้รียนรวมทั้งใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการวางแผน  แหล่งความรู้  และการท างานร่วมกนั 
กกกกกกกกกกกขั้นที ่4  ใหผู้เ้รียนด าเนินการแสวงหาความรู้ 
              ผูเ้รียนด าเนินการเสาะแสวงหาความรู้ตามแผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้ ผูส้อนช่วย
อ านวยความสะดวก  ใหค้  าแนะน า  และติดตามการท างานของผูเ้รียน 
กกกกกกกกกกกขั้นที ่5 ใหผู้เ้รียนวเิคราะห์ขอ้มูล  สรุปผลขอ้มูล  น าเสนอ  และอภิปรายผล 
              เม่ือกลุ่มรวบรวมขอ้มูลไดม้าแลว้  กลุ่มท าการวเิคราะห์ขอ้มูล  และสรุปผล  ผูส้อน
ช่วยใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล  ต่อจากนั้นจึงใหแ้ต่ละกลุ่มน าเสนอผล  
อภิปรายผลร่วมกนัทั้งชั้น  และประเมินผลทั้งทางดา้นผลงานและกระบวนการเรียนรู้ท่ีไดรั้บ 
กกกกกกกกกกกขั้นที ่6  ใหผู้เ้รียนก าหนดประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการสืบเสาะหาค าตอบต่อไป 
              การสืบสอบและเสาะแสวงหาความรู้ของกลุ่มตามขั้นตอนขา้งตน้  ช่วยใหก้ลุ่ม
ไดรั้บความรู้  ความเขา้ใจ  และค าตอบในเร่ืองท่ีจะศึกษา  และอาจพบประเด็นท่ีชวนใหอ้ยากรู้อยาก
ศึกษาต่อไป  ผูเ้รียนสามารถเร่ิมตน้วงจรตามรูปแบบน้ีได ้
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กกกกกกกกกก  3.2.1.4  ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
  ผูเ้รียนจะสามารถสืบสอบและเสาะแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  เกิดความใฝ่รู้
และมีความมัน่ใจในตนเองเพิ่มข้ึน  และไดพ้ฒันาทกัษะการสืบสอบ (inquiry skills)  ทกัษะ
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ (scientific process skills)  และทกัษะการท างานกลุ่ม (group work 
skills) 
กกกกกกกกก3.2.2  รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแบบอุปนัย  (Inductive Thinking 
Instructional  Model) 
กกกกกกกกกกก3.2.2.1  ทฤษฎ/ีหลกัการ/แนวคิดของรูปแบบ 
กกกกกกกกกกกรูปแบบน้ี  จอยส์และวลี (Joyce et al. , & Weil  2009 , P.149 - 159) พฒันาข้ึนโดย
ใชแ้นวคิดของทาบา (Taba, 1967, P. 90 – 92)  ซ่ึงเช่ือวา่การคิดเป็นส่ิงท่ีสอนได ้ การคิดเป็น
กระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและขอ้มูล  และกระบวนการน้ีมีล าดบัขั้นตอน ดงัเช่น การ
คิดแบบอุปนยั (inductive thinking)  จะตอ้งเร่ิมจากความคิดรวบยอด  หรือมโนทศัน์ก่อน (Concept 
formation)  แลว้จึงถึงขั้นการตีความขอ้มูล  และสรุป  (Interpretation of data)  ต่อไปจึงน าขอ้สรุป
หรือหลกัการท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ช ้ (Application of principle) 
กกกกกกกกกกก3.2.2.2  วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 
กกกกกกกกกกกรูปแบบน้ีมุ่งพฒันากระบวนการคิดแบบอุปนยัของผูเ้รียน  ช่วยใหผู้เ้รียนใช้
กระบวนการคิดในการสร้างมโนทศัน์  และประยกุตใ์ชม้โนทศัน์ต่าง ๆ ได ้
กกกกกกกกกกก3.2.2.3  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
กกกกกกกกกกกขั้นที ่1 การสร้างมโนทศัน์  ประกอบดว้ย  3  ขั้นตอนยอ่ย  คือ 
กกกกกกกกกกกก1)  ใหผู้เ้รียนสังเกตส่ิงท่ีจะศึกษาและเขียนรายการส่ิงท่ีสังเกตเห็น  หรืออาจใชว้ธีิ
อ่ืน ๆ เช่น  ตั้งค  าถามใหผู้เ้รียนตอบ   ในขั้นน้ีผูเ้รียนจะตอ้งไดร้ายการของส่ิงต่าง ๆ ท่ีใช่หรือไม่ใช่
ตวัแทนของมโนทศัน์ท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
กกกกกกกกกกกก2)  จากรายการของส่ิงท่ีเป็นตวัแทนและไม่เป็นตวัแทนของมโนทศัน์นั้น  ให้
ผูเ้รียนจดัหมู่ของส่ิงของเหล่านั้น  โดยการก าหนดเกณฑใ์นการจดักลุ่ม  ซ่ึงก็คือคุณสมบติัท่ี
เหมือนกนัของส่ิงเหล่านั้น  ผูเ้รียนจะจดัส่ิงท่ีมีคุณสมบติัเหมือนกนัไวเ้ป็นกลุ่มเดียวกนั 
กกกกกกกกกกกก3)  ตั้งช่ือหมวดหมู่ท่ีจดัข้ึน  ผูเ้รียนจะตอ้งพิจารณาวา่อะไรเป็นหวัขอ้ใหญ่อะไร
เป็นหวัขอ้ยอ่ย  และตั้งช่ือหวัขอ้ใหเ้หมาะสม 
กกกกกกกกกกกขั้นที ่2  การตีความและสรุปขอ้มูล  ประกอบดว้ย  3  ขั้นตอนยอ่ย  คือ 
กกกกกกกกกกกก1)  ระบุความสัมพนัธ์ของขอ้มูล  ผูเ้รียนศึกษาขอ้มูลและตีความขอ้มูลเพื่อให้
เขา้ใจขอ้มูล  และเห็นความสัมพนัธ์ท่ีส าคญั ๆ ของขอ้มูล 
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กกกกกกกกกกกก2)  ส ารวจความสัมพนัธ์ของขอ้มูล  ผูเ้รียนศึกษาขอ้มูลและความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูลในลกัษณะต่าง  ๆ เช่น  ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของเหตุและผลความสัมพนัธ์ของขอ้มูลใน
หมวดน้ีกบัขอ้มูลในหมวดอ่ืน จนสามารถอธิบายไดว้า่ขอ้มูลต่าง ๆ สัมพนัธ์กนัอยา่งไรและดว้ย
เหตุผลใด 
กกกกกกกกกกกก3)  สรุปอา้งอิง  เม่ือคน้พบความสัมพนัธ์หรือหลกัการแลว้ให ้ ผูเ้รียนสรุปอา้งอิง
โดยโยงส่ิงท่ีคน้พบไปสู่สถานการณ์อ่ืน ๆ 
กกกกกกกกกกกขั้นที ่3  การประยกุตใ์ชข้อ้สรุปหรือหลกัการ 
กกกกกกกกกกกก1)  น าขอ้สรุปมาใชใ้นการท านาย  หรืออธิบายปรากฏการณ์อ่ืน ๆ และฝึกตั้ง 
สมมติฐาน 
กกกกกกกกกกกก2)  อธิบายใหเ้หตุผลและขอ้มูลสนบัสนุนการท านายและสมมติฐานของตน 
กกกกกกกกกกกก3)  พิสูจน์  ทดสอบ  การท านายและสมมติฐานการท านายและสมมติฐานของตน 
กกกกกกกกกกก3.2.2.4  ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
กกกกกกกกกกกผูเ้รียนจะสามารถสร้างมโนทศัน์  และประยกุตใ์ชม้โนทศัน์นั้นดว้ยกระบวนการ
คิดแบบอุปนยั  และผูเ้รียนสามารถน ากระบวนการคิดดงักล่าวมาใชใ้นการสร้างมโนทศัน์อ่ืน ๆ 
ต่อไปได ้
กกกกกกกกก3.2.3  รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Synectics  Instructional  
Model) 
กกกกกกกกกกก3.2.3.1  ทฤษฎ ี/ หลกัการ / แนวคิดของรูปแบบ 
กกกกกกกกกกกรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค ์ “Synectics  Instructional  
Model”  น้ี  เป็นรูปแบบท่ีจอยส์ และวลี  (Joyce et al. , 2009 , P.239 - 253)  พฒันาข้ึนจากแนวคิด
ของกอร์ดอน  (Gordon)  ท่ีกล่าววา่บุคคลทัว่ไปมกัยดึติดกบัวธีิคิดแกปั้ญหาแบบเดิม ๆ  ของตน  
โดยไม่ค่อยค านึงถึงความคิดของคนอ่ืน  ท าใหก้ารคิดของตนคบัแคบ  และไม่สร้างสรรค ์ บุคคลจะ
เกิดความคิดเห็นท่ีสร้างสรรคแ์ตกต่างไปจากเดิมได ้ หากมีโอกาสไดล้องคิดแกปั้ญหาดว้ยวธีิการ    
ท่ีไม่เคยคิดมาก่อน  หรือคิดโดยสมมติตวัเองเป็นคนอ่ืน  และถา้ยิง่ใหบุ้คคลจากหลายกลุ่ม
ประสบการณ์มาช่วยกนัแกปั้ญหา  ก็จะยิง่ไดว้ธีิการท่ีหลากหลายข้ึน  และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
ดงันั้น  กอร์ดอนจึงไดเ้สนอใหผู้เ้รียนมีโอกาสคิดแกปั้ญหาดว้ยแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีไม่เหมือนเดิม      
ไม่อยูใ่นสภาพท่ีเป็นตวัเองใหล้องใชค้วามคิดในฐานะท่ีเป็นคนอ่ืน  หรือเป็นส่ิงอ่ืน สภาพการณ์
เช่นน้ีจะกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดใหม่ ๆ ข้ึนได ้ กอร์ดอนเสนอวธีิการคิดเปรียบเทียบแบบ
อุปมาอุปไมยเพื่อใชใ้นการกระตุน้ความคิดใหม่ ๆ ไว ้3 แบบ  คือ  การเปรียบเทียบแบบตรง (direct  
analogy)  การเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ (personal  analogy) และการเปรียบเทียบค าคู่ขดัแยง้  
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(compressed  conflict)  วธีิการน้ีมีประโยชน์มากเป็นพิเศษส าหรับการเรียนรู้เก่ียวกบัการเขียนและ
การพูดอยา่งสร้างสรรค ์ รวมทั้งการสร้างสรรคง์านทางศิลปะ 
กกกกกกกกกกก3.2.3.2  วตัถุประสงค์ของรูปแบบ         
กกกกกกกกกกกรูปแบบน้ีมุ่งพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน  ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดแนวคิดท่ีใหม่
แตกต่างไปจากเดิม  และสามารถน าความคิดใหม่นั้นไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ได ้
กกกกกกกกกกก3.2.3.3  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
กกกกกกกกกกกขั้นที ่1  ขั้นน า  ผูส้อนใหผู้เ้รียนท างานต่าง ๆ ท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนท า  เช่นใหเ้ขียน  
บรรยาย  เล่า  ท า  แสดง  วาดภาพ  สร้าง  ป้ัน  เป็นตน้  ผูเ้รียนท างานนั้น ๆ ตามปกติท่ีเคยท าเสร็จ
แลว้ใหเ้ก็บผลงานไวก่้อน 
กกกกกกกกกกกขั้นที ่2  ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง  (direct  analogy)  
ผูส้อนเสนอค าคู่ใหผู้เ้รียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง  เช่น  ลูกบอลกบัมะนาว  
เหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร  ค  าคู่ท่ีผูส้อนเลือกมาควรใหมี้ลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบัเน้ือหาหรืองานท่ี
ผูเ้รียนท าในขั้นท่ี  1  ผูส้อนเสนอค าคู่ใหผู้เ้รียนเปรียบเทียบหลาย ๆ คู่  และจดค าตอบของผูเ้รียนไว้
บนกระดาน  
กกกกกกกกกกกขั้นที ่3  ขั้นการสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ  (personal  
analogy)  ผูส้อนใหผู้เ้รียนสมมติตวัเองเป็นส่ิงใดส่ิงหน่ึงและแสดงความรู้สึกออกมา  เช่น   
ถา้เปรียบเทียบผูเ้รียนเป็นเคร่ืองซกัผา้จะรู้สึกอยา่งไร  ผูส้อนจดค าตอบของผูเ้รียนไวบ้นกระดาน 
กกกกกกกกกกกขั้นที ่4  ขั้นการสร้างอุปมาค าคู่ขดัแยง้  (compressed  conflict)  ผูส้อนใหผู้เ้รียน   
น าค า  หรือวลีท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบในขั้นท่ี  2  และ 3  มาประกอบกนัเป็นค าใหม่ท่ีมีความหมาย
ขดัแยง้กนัในตวัเอง  เช่น  ไฟเยน็  น ้าผึ้งขม  มจัจุราชสีน ้าผึ้ง  เชือดน่ิม ๆ เป็นตน้ 
กกกกกกกกกกกขั้นที ่5  ขั้นการอธิบายความหมายของค าคู่ขดัแยง้  ผูส้อนใหผู้เ้รียนช่วยกนัอธิบาย
ความหมายของค าคู่ขดัแยง้ท่ีได ้
กกกกกกกกกกกขั้นที ่6  ขั้นการน าความคิดใหม่มาสร้างสรรคง์าน  ผูส้อนใหผู้เ้รียนน างานท่ีท าไว้
เดิมในขั้นท่ี  1  ออกมาทบทวนใหม่  และลองเลือกน าความคิดท่ีไดม้าใหม่จากกิจกรรมขั้นท่ี  5      
มาใชใ้นงานของตน  ท าใหง้านของตนมีความคิดสร้างสรรคม์ากข้ึน 
กกกกกกกกกกก3.2.3.4  ผลที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
กกกกกกกกกกกผูเ้รียนจะเกิดความคิดใหม่ ๆ และสามารถน าความคิดใหม่ ๆ นั้นไปใชใ้นงานของตน  
ท าใหง้านของตนมีความแปลกใหม่  น่าสนใจมากข้ึน  นอกจากนั้น  ผูเ้รียนอาจเกิดความตระหนกั
ในคุณค่าของการคิด  และความคิดของผูอ่ื้นอีกดว้ย 
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กกกกกกกกก3.2.4  รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ 

ทอร์แรนซ์  (Torrances  Future  Problem-Solving  Instructional  Model) 
กกกกกกกกกกก3.2.4.1  ทฤษฎ ี/ หลกัการ / แนวคิดของรูปแบบ 
กกกกกกกกกกกรูปแบบการเรียนการสอนน้ีพฒันามาจากรูปแบบการคิดแกปั้ญหาอนาคต          
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์  (Torrance, 1962  อา้งถึงใน วรรณวร์ี  บุญคุม้, 2556 , หนา้ 12)  ซ่ึงไดน้ า
องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์         3  องคป์ระกอบ  คือ  การคิดคล่องแคล่ว  (fluency)  
การคิดยดืหยุน่  (flexibility)  การคิดริเร่ิม  (originality)  มาใชป้ระกอบกบักระบวนการคิดแกปั้ญหา  
และการใชป้ระโยชน์จากกลุ่มซ่ึง            มีความคิดหลากหลาย  โดยเนน้การใชเ้ทคนิคระดมสมอง
เกือบทุกขั้นตอน 
กกกกกกกกกกก3.2.4.2  วตัถุประสงค์ของรูปแบบ         
กกกกกกกกกกกรูปแบบน้ีมุ่งช่วยพฒันาผูเ้รียนใหต้ระหนกัรู้ในปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  และ
เรียนรู้ท่ีจะคิดแกปั้ญหาร่วมกนั  ช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะการคิดจ านวนมาก 
กกกกกกกกกกก3.2.4.3  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
กกกกกกกกกกกขั้นที ่1  การน าสภาพการณ์อนาคตเขา้สู่ระบบการคิด 
กกกกกกกกกกกกกการน าเสนอสภาพการณ์อนาคตท่ียงัไม่เกิดข้ึน  หรือกระตุน้ให้ผูเ้รียนใชก้ารคิด
คล่องแคล่ว  การคิดยดืหยุน่  การคิดริเร่ิม  และจิตนาการในการท านายสภาพการณ์  อนาคตจาก
ขอ้มูล  ขอ้เท็จจริงและประสบการณ์ของตน 
กกกกกกกกกกกขั้นที ่2  การระดมสมองเพื่อคน้หาปัญหา 
กกกกกกกกกกกกกจากสภาพการณ์อนาคตในขั้นท่ี  1  ผูเ้รียนช่วยกนัวเิคราะห์วา่อาจจะเกิดปัญหา
อะไรข้ึนบา้งในอนาคต 
กกกกกกกกกกกขั้นที ่3  การสรุปปัญหาและจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 
กกกกกกกกกกกกกผูเ้รียนน าปัญหาท่ีวเิคราะห์ไดม้าจดักลุ่ม  หรือจดัความสัมพนัธ์เพื่อก าหนดวา่
อะไรเป็นปัญหาหลกั  อะไรเป็นปัญหารอง  และจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 
 
กกกกกกกกกกกขั้นที ่4  การระดมสมองหาวธีิแกปั้ญหา 
กกกกกกกกกกกกกผูเ้รียนร่วมคิดวธีิการแกปั้ญหา  โดยพยายามคิดใหไ้ดท้างเลือกท่ีแปลกใหม่
จ านวนมาก 
กกกกกกกกกกกขั้นที ่5  การเลือกวธีิการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด 
กกกกกกกกกกกกกเสนอเกณฑห์ลาย ๆ เกณฑท่ี์จะใชใ้สการเลือกวธีิการแกปั้ญหา  แลว้ตดัสินใจ
เลือกเกณฑท่ี์มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดใ้นแต่ละสภาพการณ์  ต่อไปจึงน าเกณฑท่ี์



56 
 

คดัเลือกไวม้าใชใ้นการเลือกวธีิการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด  โดยพิจารณาถึงน ้าหนกัความส าคญัของ
เกณฑแ์ต่ละขอ้ดว้ย 
กกกกกกกกกกกขั้นที ่6  การน าเสนอวธีิการแกปั้ญหาอนาคต 
กกกกกกกกกกกกกผูเ้รียนน าวธีิการแกปั้ญหาอนาคตท่ีไดม้าเรียบเรียงอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
ขอ้มูลท่ีจ าเป็น  คิดวธีิการน าเสนอท่ีเหมาะสมและน าเสนออยา่งเป็นระบบน่าเช่ือถือ 
กกกกกกกกกกก3.2.4.4  ผลที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
กกกกกกกกกกกผูเ้รียนจะไดพ้ฒันาทกัษะการคิดแกปั้ญหาและตระหนกัรู้ในปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในอนาคต  และสามารถใชท้กัษะการคิดแกปั้ญหามาใชใ้นการคิดแกปั้ญหาปัจจุบนั  และป้องกนั
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

Ddddddd3.3  รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดเป็นเพ่ือการด ารงชีวติในสังคมไทย   
กกกกกกกกก3.3.1 ทฤษฎ/ีหลกัการ/แนวคิดของรูปแบบ 
กกกกกกกกกกกจิรกร  ผลอินทร์ (2551, หนา้ 24) ไดพ้ฒันารายวชิา “การคิดเป็นเพื่อ     การพฒันา
คุณภาพชีวติและสังคมไทย”  ข้ึนเพื่อพฒันานกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาใหส้ามารถคิดเป็น  รู้จกัและ
เขา้ใจตนอง  รายวชิาประกอบดว้ยเน้ือหา 3 เร่ือง  คือ  (1)  การพฒันาความคิด (สติปัญญา)  (2)  การ
พฒันาคุณธรรม  จริยธรรม (สัจจธรรม)  และ  (3)  การพฒันาอารมณ์  ความรู้สึก 
กกกกกกกกกกกกิจกรรมท่ีใชเ้ป็นกิจกรรมปฏิบติัการ 4  กิจกรรม  ไดแ้ก่  (1)  กิจกรรมปฏิบติัการ  
“พฒันากระบวนการคิด”  (2) กิจกรรมปฏิบติัการ “พฒันารากฐานความคิด” (3)  กิจกรรมปฏิบติัการ 
“ปฏิบติัการในชีวติจริง” และ  (4) กิจกรรมปฏิบติัการ “ประเมินผลการพฒันาประสิทธิภาพของชีวติ
และงาน”  ในส่วนกิจกรรมปฏิบติัการพฒันากระบวนการคิด  หน่วยศึกษานิเทศก ์ กรมสามญัศึกษา  
ไดพ้ฒันาแบบแผนในการสอนซ่ึงประกอบดว้ยขั้นการสอน  5 ขั้น  โดยอาศยัแนวคิดเป็นของ  
(โกวทิ  วรพิพฒัน์ ,  2549 อา้งถึงในจิรกร  ผลอินทร์, 2551 ,หนา้ 29 – 36) ท่ีวา่  “คิดเป็น”  เป็นการ
แสดงศกัยภาพของมนุษยใ์นการช้ีน าชะตาชีวิตของตนเอง  โดยการพยายามปรับตวัเองและ
ส่ิงแวดลอ้มใหผ้สมผสานกลมกลืนกนัดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา  ซ่ึงประกอบดว้ยการพิจารณา
ขอ้มูล 3  ดา้น  ไดแ้ก่  ขอ้มูลตนเอง  ขอ้มูลสังคมและส่ิงแวดลอ้มและขอ้มูลทางวชิาการ  เพื่อ
เป้าหมายท่ีส าคญัคือการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข 
Ddddddddd3.3.2  วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 
กกกกกกกกกกกรูปแบบน้ีมุ่งช่วยพฒันากระบวนการคิด  ใหผู้เ้รียนสามารถคิดเป็น  คือ  คิดโดย
พิจารณาขอ้มูล 3 ดา้น ไดแ้ก่  ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  ขอ้มูลเก่ียวกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มและขอ้มูล
ทางวชิาการ  เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวติในสังคมไทยอยา่งมีความสุข 
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กกกกกกกกก3.3.3  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
กกกกกกกกกกกขั้นที ่1  ขั้นสืบคน้ปัญหา  เผชิญสถานการณ์ในวถีิการด ารงชีวิต  ผูส้อนอาจ
น าเสนอสถานการณ์ใหผู้เ้รียนสืบคน้ปัญหา  หรืออาจใชส้ถานการณ์และปัญหาจริงท่ีผูเ้รียนประสบ
มาในชีวติของตนเอง  หรือผูส้อนอาจจดัเป็นสถานการณ์จ าลอง  หรือน าผูเ้รียนไปเผชิญสถานการณ์
เก่ียวกบัตนเอง  สังคมและส่ิงแวดลอ้ม   หรือหลกัวชิาการก็ได ้ เช่น  สถานการณ์เก่ียวกบัเศรษฐกิจ  
วฒันธรรม  สังคม  ครอบครัว  การเรียน  การท างาน  และส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตน้ 
กกกกกกกกกกกขั้นที ่2   ขั้นรวบรวมขอ้มูลและผสมผสานขอ้มูล  3  ดา้น 

               เม่ือคน้พบปัญหาแลว้  ใหผู้เ้รียนศึกษาขอ้มูลความรู้ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งใน
สถานการณ์นั้น  โดยรวบรวมขอ้มูลใหค้รบทั้ง 3  ดา้น  คือ  ดา้นท่ีเก่ียวกบัตนเอง  สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  และดา้นหลกัวิชาการ 
กกกกกกกกกกกขั้นที ่ 3  ขั้นการตดัสินใจอยา่งมีเป้าหมาย 

               เม่ือมีขอ้มูลพร้อมแลว้ใหผู้เ้รียนแสวงหาทางเลือกในการแกปั้ญหา  โดยพิจารณา
ไตร่ตรองถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนทั้งตนเอง  ผูอ่ื้น  และสังคมโดยส่วนรวม  และตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ี
ดีท่ีสุด  คือทางเลือกท่ีเป็นไปเพื่อการเก้ือกูลต่อชีวติทั้งหลาย 
กกกกกกกกกกกขั้นที ่ 4  ขั้นปฏิบติัและตรวจสอบ 

               เม่ือตดัสินใจเลือกแนวทางปฏิบติัไดแ้ลว้ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง 
หรือร่วมมือกบักลุ่มตามแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งพากเพียรไม่ทอ้ถอย 
กกกกกกกกกกกขั้นที ่ 5  ขั้นประเมินผลและวางแผนพฒันา 

              เม่ือปฏิบติัตามแผนงานท่ีก าหนดไวลุ้ล่วงหนา้แลว้ใหผู้เ้รียนประเมินผลการปฏิบติั
วา่การปฏิบติัประสบผลส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรและเกิดผลดี ผลเสียอะไรบา้ง  
และวางแผนท่ีจะพฒันาปรับปรุงการปฏิบติันั้นใหไ้ดผ้ลสมบูรณ์ข้ึน หรือวางแผนงานในการพฒันา
เร่ืองใหม่ต่อไป 
Ddddddddd3.3.4  ผลทีผู้่เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
กกกกกกกกกกกทิศนา  แขมมณี  (2551, หนา้ 44) ระบุวา่ไดท้ดลองใชรู้ปแบบดงักล่าวใน การสอน
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาแลว้พบวา่  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดเป็น  สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ 
ได ้ มีความเขา้ใจในตนเองและผูอ่ื้นมากข้ึน  เขา้ใจระบบความสัมพนัธ์ในสังคม  และเกิดทกัษะและ
เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
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กกกกกกก3.4  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
กกกกกกกทิศนา  แขมมณี (2551, หนา้ 11)  ไดใ้หค้วามหมาย การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลางไวด้งัน้ี การจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการด ารงชีวติ   
เหมาะสมกบัความสามารถและความสนใจของผูเ้รียน โดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบติัจริง
ทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
กกกกกกกกก3.4.1  หลกัการพืน้ฐานของแนวคิด “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” 
กกกกกกกกกหลกัการพื้นฐานของแนวคิด  “ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง”   มีดงัน้ี 
กกกกกกกกกก1)  ผูเ้รียนมีบทบาทรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตน ผูเ้รียนเป็นผูเ้รียนรู้ บทบาทของ
ครูคือ ผูส้นบัสนุน (supporter) และเป็นแหล่งความรู้ (resource person) ของผูเ้รียน ผูเ้รียนจะ
รับผดิชอบ ทั้งเลือกและวางแผนส่ิงท่ีตนจะเรียน หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเลือก และจะเร่ิมตน้
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดว้ยการศึกษาคน้ควา้ รับผดิชอบการเรียนตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง 
กกกกกกกกกกก2)  เน้ือหาวิชามีความส าคญัและมีความหมายต่อการเรียนรู้ ในการออกแบบ
กิจกรรมในการเรียนรู้ ปัจจยัส าคญัท่ีจะตอ้งน ามาพิจารณาประกอบดว้ยเน้ือหาวชิา ประสบการณ์
เดิมและความตอ้งการของผูเ้รียน การเรียนรู้ท่ีส าคญัและมีความหมายจึงข้ึนอยูก่บั “ส่ิงท่ีสอน
(เน้ือหา) และวธีิสอน (เทคนิคการสอน)” 
กกกกกกกกกกก3)  การเรียนรู้จะประสบผลส าเร็จหากผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน       
การสอน ผูเ้รียนจะไดรั้บความสนุกสนานจากการเรียน หากไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
ท างานร่วมกบัเพื่อน ๆ ไดค้น้พบขอ้ค าถามและค าตอบใหม่ ๆ ส่ิงใหม ่ๆ ประเด็นทา้ทายและ
ความสามารถในเร่ืองใหม่ ๆ ท่ี    เกิดข้ึน รวมทั้งการบรรลุผลส าเร็จของงานท่ีพวกเขาริเร่ิมดว้ย
ตนเอง 
กกกกกกกกกกก4)  สัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผูเ้รียน การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีในกลุ่มจะช่วยส่งเสริม
ความเจริญงอกงาม การพฒันาความเป็นผูใ้หญ่ การปรับปรุงการท างาน และการจดัการกบัชีวติของ
แต่ละบุคคล สัมพนัธภาพท่ีเท่าเทียมกนัระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วย
ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัของผูเ้รียน 
กกกกกกกกกกก5)  ครูคือผูอ้  านวยความสะดวกและเป็นแหล่งเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนแบบ
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ครูจะตอ้งมีความสามารถท่ีจะคน้พบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนเป็น
แหล่งความรู้ท่ีทรงคุณค่าของผูเ้รียนและสามารถคน้ควา้หาส่ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัเรียน     
ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ความเตม็ใจของครูท่ีจะช่วยเหลือโดยไม่มีเง่ือนไข ครูจะใหทุ้กอยา่งแก่ผูเ้รียน 
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ไม่วา่จะเป็น ความเช่ียวชาญ ความรู้ เจตคติ และการฝึกฝน โดยผูเ้รียนมีอิสระท่ีจะรับหรือไม่รับ  
การใหน้ั้นก็ได ้

กกกกกกกกกกก6)  ผูเ้รียนมีโอกาสเห็นตนเองในแง่มุมท่ีแตกต่างจากเดิมการจดัการเรียนการสอน 
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มุ่งใหผู้เ้รียนมองเห็นตนเองในแง่มุมท่ีแตกต่างออกไป ผูเ้รียนจะมี         
ความมัน่ใจในตนเองและควบคุมตนเองไดม้ากข้ึน สามารถเป็นในส่ิงท่ีอยากเป็น มีวุฒิภาวะสูงข้ึน 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนให้สอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ มากข้ึน 
กกกกกกกกกกก7)  การศึกษา คือ  การพฒันาประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนหลาย ๆ ดา้น    
พร้อมกนัไป การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาผูเ้รียนหลาย ๆ ดา้น
คุณลกัษณะดา้นความรู้ความคิด ดา้นการปฏิบติั และดา้นอารมณ์ความรู้สึกจะไดรั้บการพฒันาไป
พร้อม ๆ กนั 
กกกกกกกกก3.4.3  หลกัการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กกกกกกกกกเพื่อใหก้ารเรียนรู้เป็นไปอยา่งไดผ้ล การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ควรยดึหลกั
ดงัต่อไปน้ี  
กกกกกกกกกกก1)  การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีควรเป็นไปอยา่งมีชีวติิชีวา ดงันั้น ผูเ้รียนจึงควรมี
บทบาทรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
กกกกกกกกกกก2)  การเรียนรู้เกิดข้ึนไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ กนั มิใช่จากแหล่งใดแหล่งหน่ึงเพียง 
แหล่งเดียว ประสบการณ์ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลถือวา่เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคญั 
กกกกกกกกกกก3)  การเรียนรู้ท่ีดีจะตอ้งเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการสร้างความรู้ความเขา้ใจดว้ย
ตนเอง   จึงจะช่วยใหผู้เ้รียนจดจ าและสามารถใชก้ารเรียนรู้นั้นให้เป็นประโยชน์ได ้การเรียนรู้ท่ี
ผูเ้รียนเป็นผูค้น้พบดว้ยตนเอง มีส่วนช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจลึกซ้ึงและจดจ าไดดี้ 
กกกกกกกกกกก4)  การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้มีความส าคญั หากผูเ้รียนเขา้ใจและมีทกัษะใน
เร่ืองกระบวนการเรียนรู้แลว้ จะสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ และค าตอบต่าง ๆ              
ท่ีตนตอ้งการ 
กกกกกกกกกกก5)  การเรียนรู้ท่ีมีความหมายแก่ผูเ้รียน คือ การเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
กกกกกกกกก3.4.4  รูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
กกกกกกกกกกกรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจ และง่าย
ต่อการน าไปปฏิบติัคือ CIPPA Model ซ่ึงมีรายละเอียดของรูปแบบดงัน้ี 
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dddddddddddddC  Construct  คือ  การใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยการศึกษาคน้ควา้หา
ขอ้มูล ท าความเขา้ใจ คิดวเิคราะห์ แปลความ ตีความ สร้างความหมาย สังเคราะห์ขอ้มูล และสรุป
เป็นความรู้ 
dddddddddddddI   Interaction  คือ  การใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั แลกเปล่ียน และเรียนรู้
ขอ้มูล  ความคิด ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 
dddddddddddddP    Participation  คือ การใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทั้งในดา้นร่างกาย อารมณ์ ปัญญา
และสังคม ในการเรียนใหม้ากท่ีสุด 
dddddddddddddP    Process and Product  คือ การใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ กระบวนการ และมีผลงาน
จากการเรียนรู้ 
dddddddddddddA  Application  คือ การใหผู้เ้รียนน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตห์รือใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
dddddddddddddCIPPA  Model  นอกจากจะเป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแลว้ ยงัสามารถ
น าไปใชเ้ป็นตวัช้ีวดั หรือเป็นเคร่ืองตรวจสอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดว้า่ กิจกรรมนั้น
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางหรือไม่ โดยน าเอากิจกรรมในแผนการจดัการเรียนรู้มาตรวจสอบตามหลกั 
CIPPA 
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dddddddddddddddการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมีหลายรูปแบบ ซ่ึงแต่ละ
รูปแบบจะมีระดบั บทบาทของครูและผูเ้รียนมากนอ้ยแตกต่างกนัไป ดงัแผนภูมิ 2 
 

 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ 2  รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 
 
 
 
 

รูปแบบท่ี 1 
Student-centered Class 

ครูเตรียมเน้ือหา วสัดุ อุปกรณ์ และส่ือ
ทั้งหมด ผูเ้รียนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดย
มีครูคอยดูแลก ากบัใหค้  าปรึกษา กิจกรรมใน
รูปแบบน้ีส่วนมากเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือจบัคู่ 

รูปแบบท่ี 2 
Learner-based Teaching 

ครูกระตุ้นหรือมอบหมายให้ผูเ้รียนค้นควา้ 
ข้อมูลเร่ืองท่ีจะเรียนเอง หรือจัดท าส่ือการ
เรียนรู้เองโดยใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความ
ช านาญของผูเ้รียนเป็นฐาน 

รูปแบบท่ี 3 
Learner Independence 

หรือ Self-directed Learning 

ผูเ้รียนเป็นอิสระจากชั้นเรียน สามารถศึกษา  
คน้ควา้จากส่ือท่ีจดัไวใ้นศูนยก์ารเรียนดว้ย    
ตนเอง แลว้เลือกท างานหรือฝึกปฏิบติัตาม
ตอ้งการตามความสนใจและศกัยภาพของตน 
โดยอาจศึกษาตามล าพงัหรือจบัคู่ศึกษากบั
เพื่อน 
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dddddddddddddเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ddddddddddddddวฒันาพร ระงบัทุกข ์ (2552, หนา้ 15-52)  ไดร้วบรวมเทคนิควธีิการจดัการเรียน      
การสอนมากมายหลายวธีิท่ีส่งเสริม และใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียนในฐานะศูนยก์ลางของการเรียน
การสอน ซ่ึงครูสามารถน าไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัลกัษณะของผูเ้รียน จุดประสงคก์ารเรียนรู้   
และเน้ือหาหรือสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
ddddddddddddd1.  การจัดการเรียนการสอนทางอ้อม (Indirect Instruction) 
ddddddddddddddการจดัการเรียนการสอนทางออ้ม มีแนวคิดพื้นฐานวา่ ยิง่ผูเ้รียนมีวฒิุภาวะสูงข้ึน     
ยิง่ตอ้งมีความรับผดิชอบท่ีจะตอ้งคน้พบ คน้หาขอ้ความรู้ และสรุปขอ้ความรู้จากประสบการณ์  
การเรียนรู้ของตนเองมากยิง่ข้ึน  
 

ddddddddddddddตวัอยา่งเทคนิควธีิการจดัการเรียนการสอนทางออ้ม ซ่ึงเนน้การสร้างสรรคค์วามรู้     
ไดแ้ก่  การเรียนแบบสืบคน้ (Inquiry)  แบบคน้พบ (Discovery)  แบบแกปั้ญหา (Problem Solving) 
แบบสร้างแผนผงัความคิด (Concept mapping) แบบใชก้รณีศึกษา (Case Studies) แบบตั้งค  าถาม 
(Questioning)  และแบบใชก้ารตดัสินใจ (Decision making)  
Dddddddddddd2.  การศึกษาเป็นรายบุคคล  (Individual Study)  
dddddddddddddกิจกรรมท่ีครูสามารถเลือกใชใ้หผู้เ้รียนปฏิบติัในการศึกษาเป็นรายบุคคล 
ประกอบดว้ย  รายงาน  การระดมพลงัสมอง  การคน้ควา้อยา่งมีอิสระ การแกปั้ญหา การเรียนเสริม 
โครงงาน   การตดัสินใจ ศูนยก์ารเรียน แบบจ าลอง คู่สัญญา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การท านิตยสาร               
การมอบหมายงานเป็นรายบุคคล เกม ชุดการสอน การสืบคน้ และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นตน้ 

ddddddddddddd3.  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี (Technology – Related Instruction) 
dddddddddddddddการจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย ส่ิงพิมพ ์ต าราเรียนและ 
แบบฝึกหดั แหล่งทรัพยากรในชุมชน ศูนยก์ารเรียน ชุดการสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ
บทเรียนส าเร็จรูป 
Dddddddddddddd4.  การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Instruction) 
dddddddddddddddกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้การปฏิสัมพนัธ์ ประกอบดว้ย         
การโตว้าที  กลุ่มBuzz  การอภิปราย การระดมพลงัสมอง กลุ่ม 1 – 3 – 6  การเรียนแบบร่วมมือ  
กลุ่มแกปั้ญหา  กลุ่มติว   การประชุมแบบต่าง ๆ บทบาทสมมติ และกลุ่มสืบคน้ 
dddddddddddddd5.  การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ (Experimental Instruction)  
ddddddddddddd  กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้ประสบการณ์ ประกอบดว้ย  เกม    
กรณีตวัอยา่ง  สถานการณ์จ าลอง ละคร  และบทบาทสมมติ  
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Ddddddddddddd6.  การเรียนแบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Learning)  
Dddddddddddddddกนกศรี  วลิาวลัย ์ (2553 , หนา้ 28 – 33) ไดก้ล่าวถึงวธีิการเรียนแบบร่วมมือร่วม
ใจวา่ เป็นวธีิการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การจดัสภาพแวดลอ้ม  ทางการเรียนให้แก่ผูเ้รียนได้
เรียนร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 4 – 6 คน แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ี     มีความรู้ 
ความสามารถแตกต่างกนัออกไป โดยท่ีแต่ละคนมีส่วนร่วมกนัในการเรียนรู้ มี      การปรึกษาหารือ
กนัภายในกลุ่ม ผลส าเร็จของนกัเรียนแต่ละคนคือผลส าเร็จของกลุ่ม 
 
dddddddddddddเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือร่วมใจมีหลายเทคนิคแต่ใชก้นัทัว่ ๆ ไป ดงัน้ี 
ddddddddddddddd 6.1  ลกัษณะการสอนแบบร่วมมือประสานใจ    
dddddddddddddddการสอนแบบร่วมมือประสานใจเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งใหผู้เ้รียน
ร่วมมือกนัท างาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และประสานงานกนั เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีจะเรียน มีลกัษณะท่ีส าคญั  คือ  
dddddddddddddddd6.1.1  จดัชั้นเรียนโดยการแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ            
2 – 6 คน  โดยจดัคละกนัตามความสามารถทางการเรียนในแต่ละกลุ่ม มีทั้งผูเ้รียนเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน 
ddddddddddddddd 6.1.2   ผูเ้รียนจะตอ้งรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและรับผิดชอบการเรียนรู้
ของเพื่อนภายในกลุ่มของตนเอง 
dddddddddddddddd6.1.3   สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะตอ้งร่วมมือในการท างานร่วมกนัอยา่งเตม็
ความสามารถโดยสนบัสนุนยอมรับ และไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั เพื่อใหส้มาชิกทุกคนเกิดการเรียนรู้
ใหม้ากท่ีสุด 
ddddddddddddddd6.2  รูปแบบการสอนแบบร่วมมือประสานใจ มีหลายรูปแบบดงัน้ี 
dddddddddddddddd6.2.1 Match Mind (คู่คิด)  ผูเ้รียนจะตอ้งพยายามจบัคู่เพื่อเตรียมเน้ือหาสาระกบั
ผูเ้รียนคนอ่ืน โดยใชก้ารสนทนา 
ddddddddddddddd 6.2.2 Pair – Check  (คู่ตรวจสอบ) ผูเ้รียนจะท างานเป็นคู่ในกลุ่ม 4 คนในแต่ละ
คู่  ผูเ้รียนจะสลบักนัโดยคนหน่ึงจะเป็นคนแกปั้ญหา ขณะท่ีอีกคนหน่ึงจะเป็นพี่เล้ียง หลงัจากทุก ๆ     
2 ปัญหา แต่ละคู่จะตรวจดูวา่คู่ของตนไดค้  าตอบเหมือนอีกคู่หรือไม่ 
ddddddddddddddd 6.2.3 Three – Step Interview  ผูเ้รียนจะสัมภาษณ์กนัและกนัเป็นคู่โดยผลดักนั 
สัมภาษณ์ ผูเ้รียนแต่ละคนจะแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้จากการสัมภาษณ์กนัในกลุ่ม 
ddddddddddddddd 6.2.4 Team – Word Webbing ผูเ้รียนจะเขียนแผนภาพประกอบดว้ยความคิด
หลกั  ขอ้ความสนบัสนุน และโยงเส้นแสดงความสัมพนัธ์ของความคิดในแต่ละหวัขอ้ 
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ddddddddddddddd 6.2.5 Think – Pair Share  ผูเ้รียนจะคิดเองตามหวัขอ้ท่ีครูให้โดยจบัคู่อภิปราย
กบัเพื่อนในหวัขอ้นั้น ๆ  หลงัจากนั้นจะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัในหอ้งเรียน 
ddddddddddddddd 6.2.6  Partners (คู่หู)  ผูเ้รียนจะท างานเป็นคู่เพื่อสร้างเน้ือหาหลกั ผูเ้รียนจะ
ปรึกษากบัเพื่อนจากกลุ่มอ่ืน หลงัจากนั้นจะแลกเปล่ียนผลงานหรือความเขา้ใจกบัอีกคู่หน่ึงในกลุ่ม 
ddddddddddddddd 6.2.7  Roundtable (โตะ๊กลม)  ผูเ้รียนแต่ละคนจะผลดักนัเขียนค าตอบคนละ
หน่ึงค าตอบ  โดยการส่งกระดาษและเดินไปรอบ ๆ ในกลุ่ม 
ddddddddddddddd 6.2.8  Jigsaw ผูเ้รียนแต่ละคนในกลุ่มจะช านาญในขอ้หน่ึง ๆ  โดยท างาน
ร่วมกบัสมาชิกกลุ่มอ่ืน โดยก าหนดเร่ืองใหต้รงกนั เม่ือกลบัไปในกลุ่มของตนเองแลว้ แต่ละคน    
จะผลดักนัสอนในกลุ่มและนกัเรียนทุกคนจะสามารถรู้ขอ้มูลทุกหวัขอ้ในเร่ือง 
dddddddddddddd6.3  การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ 
กกก         กกกกกกึ6.3.1  ลกัษณะเด่น 
กกกกกกกกกกกกกกึารจดัการเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้มีลกัษณะเด่น  คือ  การใหค้วามส าคญั
ของกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนและความส าคญัของความรู้เดิม  ครูเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเป็น       
ผูแ้สดงความรู้และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนสังเกตส่ิงท่ีตนอยากเรียนรู้แลว้คน้ควา้แสวงหา
ความรู้เพิ่ม เช่ือมโยงกบัความรู้เดิมประสบการณ์เดิมผนวกกบัความรู้ใหม่ จนสร้างสรรคเ์กิดเป็น
องคค์วามรู้และประสบการณ์ใหม่ กล่าวโดยสรุปเป็นการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัจริง 
คน้หาความรู้ดว้ยตนเอง จนคน้พบความรู้และรู้จกัส่ิงท่ีคน้พบ เรียนรู้วเิคราะห์ต่อจนรู้จริง รู้ลึกซ้ึงวา่
ส่ิงนั้นคืออะไร มีความส าคญัมากนอ้ยเพียงไร การเรียนรู้แบบน้ีจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา
ความสามารถในการคิด พร้อมทั้งฝึกใหผู้เ้รียนมีทกัษะทางสังคมท่ีดีไดร่้วมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งผูเ้รียนกบัครูผูส้อน 
กกก         กกกกกกึ6.3.2  แนวคิดส าคัญ 
กกกกกกกกกกกกกึ1)  ความเป็นมา 
กกกกกกกกกกกกกกึการจดัการเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้(Constructivism) จดัเป็นทฤษฎี        
การเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (Cognitive  Psychology) มีรากฐานมาจากแนวคิดของ Ausubel และ 
Piaget แนวคิดท่ีส าคญั คือ 

 ผลการเรียนรู้ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้ ความรู้ และ 
ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนดว้ย  

 การเรียนรู้เก่ียวกบัการสร้างมโนทศัน์ เช่น สร้างความคิด ค าจ  ากดัความ  
และขอ้สรุป ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองมากกวา่การรับฟัง  

 มโนทศัน์ท่ีสร้างข้ึน อาจเป็นท่ียอมรับ หรือไม่ยอมรับก็ได ้ 
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 ผูเ้รียนเป็นผูรั้บผดิชอบการเรียนรู้ และเป็นผูส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง  
กกกกกกกกกกกกกึ2)  ลกัษณะการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ 
กกกกกกกกกกกกกลึกัษณะการจดัการเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้จะเนน้องค์ประกอบท่ีส าคญั
หลายประการ ไดแ้ก่ 

 กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน และความส าคญัของความรู้เดิม  
 การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเป็นผูแ้สดงความรู้ดว้ยตนเอง และสามารถสร้าง 

องคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง  
 ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจริงแสวงหาคน้ควา้ความรู้ดว้ยตนเองจนคน้พบความรู้ 

และรู้จกัส่ิงท่ีคน้พบ เรียนรู้วิเคราะห์ ศึกษาคน้ควา้จนถึงรู้แจง้  
 ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะกระบวนการกลุ่ม อนัเป็นพื้นฐานของการด ารงชีวติใน 

สังคมอยา่งเป็นสุข  
กกก         กกกกกกึ6.3.3  ข้ันตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
กกกกกกกกกกกึ   ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้มีดงัน้ี 

1. ขั้นแนะน า (orientation) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนจะรับรู้ถึงจุดมุ่งหมายของ 
บทเรียนและมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

2. ขั้นทบทวนความรู้เดิม (elicitation of the prior knowledge) เป็นขั้นท่ี 
ผูเ้รียนแสดงออกถึงความรู้ความเขา้ใจเดิมท่ีมีอยูใ่นเร่ืองท่ีก าลงัจะเรียนรู้ 

3. ขั้นปรับเปล่ียนความคิด (turning restructuring of ideas) เป็นขั้นตอนท่ี 
ส าคญัของการจดัการเรียนรู้ตามแนว Constructivism ซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นตอนยอ่ยดงัน้ี  

3.1 ท าความกระจ่าง และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั (clarification and  
exchange of ideas) เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนใชท้กัษะการคิดเพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ 

3.2 การสร้างความคิดใหม่ (constructivism of new ideas) จาก              
การอภิปราย ร่วมกนัและสาธิต ท าใหผู้เ้รียนสามารถก าหนดความคิดใหม่ หรือความรู้ใหม่ข้ึนได ้

3.3 ประเมินความคิดใหม่ (evaluation of the new ideas) โดยการทดลอง 
หรือการคิดอยา่งลึกซ้ึง  
กกกกกกกกกกกึ       4. ขั้นน าความคิดไปใช ้(application of ideas) เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนมีโอกาสใน 
แนวคิดหรือความรู้ความเขา้ใจมาพฒันาท าให้ ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 
กกกกกกกกกกกึ       5. ขั้นทบทวน (review) เป็นขั้นตอนสุดทา้ย ผูเ้รียนจะไดท้บทวน ความคิด 
ความเขา้ใจโดยการเปรียบเทียบความคิด ระหวา่งความคิดเดิมกบัความคิดใหม่  
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กกก         กกกกกกึ6.3.4  ลกัษณะกจิกรรมการเรียนรู้ทีส่่งผลต่อการเรียนรู้ตามแบบสร้างองค์ความรู้  
กกกกกกกกกกกกกกิึจกรรมการเรียนรู้มีความแตกต่างกนัตามสาระการเรียนรู้และวฒิุภาวะของ
ผูเ้รียน ในแต่ละช่วงชั้น ผูส้อนสามารถคดัเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ และช่วงชั้น
ของผูเ้รียนไดด้งัน้ี  
กกกกกกกกกกกึ1)  ขั้นแนะน า เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนจะรับรู้ถึงจุดหมาย และมีแรงจูงใจในการเรียนรู้
บทเรียน ครูผูส้อนสามารถเลือกใชกิ้จกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่   การเล่าเร่ืองต่าง ๆ ใหผู้เ้รียนซกัถามหรือ
ตั้งค  าถาม   การฉายภาพน่ิงใหผู้เ้รียนชมคิดตาม   การชวนสนทนา เพื่อใหผู้เ้รียนตั้งประเด็นท่ีอยากรู้ 
การกระตุน้ความสนใจดว้ยเกม เพลง ภาพ ฯลฯ  การอ่าน/ฟังข่าวจากหนงัสือพิมพ ์ การตั้งประเด็น
อภิปราย/ค าถามสร้างพลงัคิด  การยกตวัอยา่งประโยค ค าพงัเพย บทกว ี และการตั้งสมมติฐาน ใน
ขั้นน้ีครูควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนเป็นผูเ้ลือกหวัขอ้การเรียนรู้ โดยสร้างสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาหรือ
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญา เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 
กกกกกกกกกกกึ2) ข้ันทบทวนความรู้เดิม เป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียนแสดงออกถึงความเขา้ใจเดิมท่ีมีอยู่
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน ในขั้นน้ีครูควรใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่  การอภิปราย
กลุ่ม เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น   การระดมพลงัความคิด  และการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์
จ าลอง  กิจกรรมในขั้นน้ีตอ้งใชค้วามพยายามคน้  หรืออา้งอิงความรู้เดิมของผูเ้รียนเพราะการเรียนรู้
ท่ีจะด าเนินการในขั้นต่อไปข้ึนอยูก่บัความรู้เดิม ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัของการสร้างความรู้ใหม่ 
กกกกกกกกกกกึ3)  ขั้นปรับเปลีย่นความคิด เป็นขั้นตอนส าคญัท่ีเป็นหวัใจของขั้นตอนการเรียนรู้
ประกอบดว้ย ขั้นตอนยอ่ย ๆ  คือ  
กกกกกกกกกกกกกึ3.1) ท าความกระจ่างและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั ในขั้นน้ีผูส้อนจะกระตุน้
ใหผู้เ้รียนใชท้กัษะการคิดเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้โดยผูเ้รียนจะด าเนินกิจกรรม เพื่อสืบคน้ขอ้มูลจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ กิจกรรมส าคญัท่ีครูสามารถน ามาใชใ้นขั้นน้ี ไดแ้ก่  การคน้ควา้จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ   การสัมภาษณ์ผูรู้้   การปฏิบติัการคน้หา (ทดลอง สืบเสาะ สังเกต ส ารวจ)  การร่วมมือกนั
ของผูเ้รียนเพื่อเขียนค าอธิบาย  และการแบ่งงานความรับผิดชอบภายในกลุ่ม 
กกกกกกกกกกกกกึ3.2) การสร้างความคิดใหม่ เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนน าผลจากการอภิปรายและสาธิตท่ี
เป็นผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัมาก าหนดเป็นความคิดใหม่หรือความรู้ใหม่ กิจกรรมท่ี
ส าคญัในขั้นน้ี ไดแ้ก่  การเขียนดว้ยแผนผงัความคิด  การเขียนโครงงาน/โครงการ  การเขียน
บรรยาย/เขียนรายงาน  การน าเสนอแนวคิดใหม่  และการน าเสนอรูปแบบนวตักรรมใหม่ 
กกกกกกกกกกกกกึ3.3) การประเมินความคิดใหม่ ในขั้นน้ีผูเ้รียนจะออกแบบด าเนินการตรวจสอบ
ความรู้ ความคิดใหม่ท่ีนกัเรียนสร้างข้ึน  ไดแ้ก่   การอภิปราย  การทดสอบผลงาน  การทดสอบ
ความคิดของกลุ่ม  และการทดสอบความรู้ 
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กกกกกกกกกกกึ4)  ขั้นการน าความคิดไปใช้ เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนใชแ้นวคิด หรือความรู้ความเขา้ใจ
ท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมาใหม่ในสถานการณ์ต่างๆจนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย เป็นกิจกรรมท่ี
ตอ้งการให้ผูเ้รียนไดป้ระมวลองคค์วามรู้เพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์ ลกัษณะกิจกรรมท่ีส าคญั ไดแ้ก่  
การสรุปแผนผงัความคิดเก่ียวกบัความรู้ใหม่  การน าเสนอโครงงาน/โครงการท่ีผูเ้รียนคิดคน้/
ประดิษฐข้ึ์น  การบรรยายสรุปแนวคิดใหม่/การสร้างสถานการณ์ใหม่  การจดันิทรรศการ/สาธิต
ผลงานของกลุ่ม  และการแสดงบทบาทสมมติ/การโตว้าที เพื่อสรุปการแกปั้ญหา  
กกกกกกกกกกกึ5)  ขั้นสะท้อนความคิด/ขั้นทบทวน เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนไดป้ระเมิน และพฒันา
ความคิดอยา่งรอบคอบและต่อเน่ืองจนสามารถประเมินผลได ้มีกิจกรรมส าคญั คือ  การประเมิน 
ผลงาน  การเสนอแนะความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงและพฒันา  และการวางแผนเพื่อพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง  
dddddddddddddd 6.4  การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 
ddddddddddddddd การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนแสวงหาและคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง  หมายถึง  การท่ีผูเ้รียน
ใชก้ระบวนการเรียนรู้สร้างความรู้ของตนเองจากการคิดและปฏิบติัจริงตามล าดบัขั้น  เพื่อวเิคราะห์
ความส าคญัจ าเป็นของส่ิงท่ีจะเรียนรู้  วางแผนก าหนดขอบเขตวธีิการเรียนรู้  ลงมือเรียนรู้ตามแผน  
น าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้  วเิคราะห์อภิปรายสรุปความรู้  ขอ้คิดแนวทางการปฏิบติั  จดัท า
ผลงานรายงานผลการเรียนรู้และวธีิการเรียนรู้ของตนในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนดัความสนใจ 
ddddddddddddddd การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนแสวงหาและคน้พบความรู้ดว้ยตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้
ท่ีมีประสิทธิภาพ  ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงมีความสุขและภาคภูมิใจในตนเองสอดคลอ้ง
กบัความเช่ือท่ีวา่ทุกคนมีศกัยภาพในการเรียนรู้และการเรียนรู้มิใช่ถูกสอนอยูต่ลอดเวลา  ควรให้
ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการเรียนรู้ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  จากการซกัถามพูดคุยคิดหาเหตุผล        
การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล  บุคคลเป็นผูส้ร้างความรู้จากความสัมพนัธ์
ระหวา่งส่ิงท่ีพบเห็นกบัความรู้ความเขา้ท่ีมีอยูเ่ดิมเกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาในแต่ละบุคคล  
(สิปปนนท ์  เกตุทตั, 2550 อา้งถึงใน วฒันพร  ระงบัทุกข,์ 2552,  หนา้40)  นอกจากนั้นการเรียนรู้ท่ี
ผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเองยงัสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาตามแนวทางของพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด  4   ท่ีก าหนดแนวการจดัการศึกษา  โดยยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ ถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการ
ศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ  เตม็ตามศกัยภาพและก าหนดแนวการจดั
กระบวนการเรียนรู้ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ  ดงัต่อไปน้ี (ประดบั แกว้ผลึก   
และคนอ่ืนๆ , 2549, หนา้ 69) 
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กกกกกกกกกกก1)  จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของ
ผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
กกกกกกกกกกก2)  ฝึกทกัษะ  กระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์และการประยกุต์
ความรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
กกกกกกกกกกก3)  จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบติั  ใหท้  าให้
คิดเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
กกกกกกกกกกก4)  จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ัดส่วน
สมดุลกนัรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้น
ทุกวชิา 
กกกกกกกกกกก5)  ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอ้ม  ส่ือ         
การเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้
การวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจาก  
ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ 
กกกกกกกกกกก6)  จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี  มีการประสานความร่วมมือกบั
บิดามารดา  ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
ddddddddddddddd การจดักระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
ครูผูส้อนตอ้งเปล่ียนบทบาทตนเอง  จากการท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อน  ผูใ้หค้วามรู้  จดัการสอนโดยใช้
ตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้  สอนเนน้เน้ือหา  ยดึต าราและแบบฝึกหดัเป็นหลกั  มาเป็นบทบาทของผู ้
อ  านวยความสะดวก  ส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองจากประสบการณ์จริง  
ฝึกทกัษะกระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์  การประยกุต์น าความรู้มาใชเ้พื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  ดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความถนดั  ความสนใจ  ตอบสนอง      
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะท าไดคิ้ดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่าน  ใฝ่รู้    
เกิดคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ดงันั้น  การพฒันาการจดัการเรียนรู้
ตามแนวทางดงักล่าวจึงเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาท่ีตอ้งศึกษาเรียนรู้  
เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ  มีทกัษะการปฏิบติัสามารถจดักระบวนการเรียนรู้หรือส่งเสริมการจดั
กระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากการคิดปฏิบติัจริงเพื่อคน้พบความรู้ดว้ยตนเองเกิดการเรียนรู้
ท่ีแทจ้ริง  มีพฒันาการรอบดา้นมีความสุขและภาคภูมิใจในตนเองตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 
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ddddddddddddddd 6.4.1  แนวคิดของการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้
ด้วยตนเอง 
ddddddddddddddd การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนแสวงและคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง  เป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัซ่ึงยดึหลกัการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
(Constructivism)  ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรคช้ิ์นงาน (Constructionism)  
และทฤษฎีพหุปัญญา  (Theory  lf  Multiple  Intelligences)  ทฤษฎีการสอนทั้งสามทฤษฎีจดัเป็น
แนวทางการจดัการเรียนรู้ร่วมสมยัท่ีอยูใ่นความสนใจของนกัการศึกษา  มีอิทธิพลอยา่งกวา้งขวาง
ต่อการจดัการศึกษาและการจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนัมาก  ท่ีมาของทฤษฎี  แนวคิดส าคญัและ       
การน ามาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน  ส าหรับทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  
(Constructivism)  ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรคช้ิ์นงาน  (Constructionism)  
ทิศนา  แขมมณี (2551, หนา้ 24)  เสนอแนะ  ดงัน้ี 
ddddddddddddddd 1)  ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง  (Constructivism) 
ddddddddddddddd ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองใหค้วามส าคญัของกระบวนการและวธีิการ
ของบุคคลในการสร้างความรู้ความเขา้ใจจากประสบการณ์  เช่ือวา่การเรียนรู้เป็นเร่ืองเฉพาะตวั          
การตีความหมายของส่ิงท่ีเรียนรู้เป็นไปตามสถานการณ์เดิม  ความเช่ือ  ความสนใจ  ภูมิหลงั ฯลฯ     
การสร้างความรู้เป็นกระบวนการทั้งทางดา้นสติปัญญาและสังคม 
ddddddddddddddd 2)  ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ช้ินงาน  (Constructionism) 
ddddddddddddddd การเรียนรู้ท่ีดีเกิดจากการสร้างพลงัความรู้ในตนเองและดว้ยตนเองของผูเ้รียน  
หากผูเ้รียนมีโอกาสไดส้ร้างความคิดและน าความคิดของตนเองไปสร้างสรรคช้ิ์นงาน  โดยอาศยัส่ือ
และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  จะท าใหเ้ห็นความคิดนั้นออกเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน  เม่ือผูเ้รียนสร้าง   
ส่ิงหน่ึงส่ิงใดข้ึนมาในโลก  ก็หมายถึงการสร้างความรู้ข้ึนในตนเองนัน่เอง  ความรู้ท่ีผูเ้รียนสร้างข้ึน
ในตนเองน้ีจะมีความหมายต่อผูเ้รียน  จะอยูค่งทนไม่ลืมไดง่้าย  สามารถถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ
ความคิดของตนไดดี้  และเป็นฐานใหส้ามารถสร้างความรู้ใหม่ไดอ้ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
ddddddddddddddd 3)  ทฤษฎพีหุปัญญา  (Theory  of  Multiple  Intelligences) 
ddddddddddddddd เชาวน์ปัญญา   หมายถึง  ความสามารถในการแกปั้ญหาในสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
หรือการสร้างสรรคผ์ลงานต่าง  ๆ  ความสามารถของบุคคลมีอยา่งนอ้ย  8  ประการ  บุคคลทุกคนมี
ความสามารถทุกดา้น  แต่มีอยูใ่นระดบัไม่เท่ากนั  และมกัจะมีความสามารถอยา่งนอ้ยหน่ึงดา้นเด่น
กวา่ดา้นอ่ืน   นอ้ยคนไม่มีความสามารถดา้นใดเด่น  แต่มีความสามารถสูงทุกดา้น  นอกจากน้ียงั
พบวา่บุคคลตอ้งใชค้วามสามารถทุกดา้นในการด ารงชีวิตและความสามารถนั้นไม่ไดแ้ยกจากกนั  
แต่มีความเก่ียวพนักนั  ความสามารถแต่ละดา้นจะถูกควบคุมดว้ยสมองส่วนต่าง ๆ เม่ือใดท่ีสมอง
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ส่วนนั้นถูกท าลาย  ความสามารถดา้นนั้นจะพร่องไปและเม่ือความสามารถดา้นใดดา้นหน่ึงถูก
พฒันาสูงสุด  จะท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจ  ซ่ึงจะมีผลท าใหเ้ขาอยากจะพฒันาความสามารถ         
ดา้นอ่ืน ๆ ท่ียงับกพร่องอยูใ่หพ้ฒันาเพิ่มข้ึนมาอีก 
ddddddddddddddd 6.4.2  หลักการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 
ddddddddddddddd การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียน
แสวงหาและคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง  มีกิจกรรมท่ีผูเ้รียนตอ้งคิดและปฏิบติัจริงหลายขั้นตอนกวา่
จะจบกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ตั้งแต่จดักิจกรรมจุดประกายความสนใจเพื่อสร้างความรู้สึก
อยากรู้อยากเรียน  การใหผู้เ้รียนเป็นผูว้างแผนก าหนดขอบเขตแนวทางและเตรียมการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง  ลงมือเรียนรู้และควบคุมก ากบัตนเองในการเรียนรู้ตามแผน  พร้อมทั้งน าเสนอขอ้มูล      
การเรียนรู้  เพื่อน าขอ้คน้พบมาวเิคราะห์อภิปราย  สรุปเป็นความรู้ใหม่และจดัท าช้ินงานเพื่อรายงาน
ผลการเรียนรู้และวธีิการเรียนรู้  การน าแนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนแสวงหาและคน้พบ
ความรู้ดว้ยตนเองไปใชใ้หเ้กิดผลตามเป้าหมาย  ผูส้อนตอ้งปรับเปล่ียนวธีิคิด  วธีิการท างานของ
ตนเองใหม่หลายอยา่ง  จากการศึกษาสังเกต  วเิคราะห์ปัญหาการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัครูผูส้อนและ
ช่วยเหลือดูแลใหส้ามารถจดัการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนแสวงหาและคน้พบความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  สามารถสรุปหลกัการปฏิบติัไดด้งัน้ี  คือ 
ddddddddddddddd   1)  เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูเ้รียน  ศรัทธาและเช่ือมัน่วา่ผูเ้รียน      
ทุกคนเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ ทุกคนมีความสามารถ  ใฝ่ดีและปรารถนาความสุข  ความส าเร็จ
ในชีวติ 
ddddddddddddddd   2)  ตระหนกัวา่ผูส้อนไม่ใช่ผูบ้อกความรู้  แต่เป็นผูส้นบัสนุนการเรียนรู้  
อ านวยการให้เกิดการเรียนรู้  จดัเตรียมกิจกรรมช่วยเหลือดูแลใหค้วามสะดวก  และใหค้  าปรึกษา
แนะน าในการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ 
ddddddddddddddd   3)  การพฒันาผูเ้รียนมุ่งพฒันาคุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นใหเ้ป็นคนดี  คนเก่ง      
มีความสุขโดยก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาความสามารถรอบดา้นใหก้บัผูเ้รียน  ทั้ง
ดา้นความรู้ความคิด  คุณธรรม  ค่านิยม  ทกัษะกระบวนการและการปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัโดย   
จดักิจกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะหลอมรวมบูรณาการ 
ddddddddddddddd   4)  การใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเน้ือหาสาระยอ่ยท่ีจะเรียนรู้ดว้ย
ตนเองเพื่อใหก้ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นในชีวติประจ าวนัของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 
ddddddddddddddd   5)  การก าหนดเวลาเรียนแต่ละแผนท่ีเหมาะสมใหผู้เ้รียนมีเวลาเพียงพอท่ีจะ   
ใชก้ระบวนการคิดกระบวนการปฏิบติัตลอดแนวเพื่อแสวงหาและคน้พบความรู้ดว้ยตนเองและ
สามารถจดัเวลาในการสอนไดต้ามตารางสอนปกติ 
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ddddddddddddddd   6)  การสร้างความรู้สึกอยากรู้อยากเรียนใหก้บัผูเ้รียน ท าใหก้ารจดัการเรียนรู้
ประสบความส าเร็จตามจุดประสงค ์
ddddddddddddddd   7)  ผูเ้รียนเป็นเจา้ของกระบวนการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง  มีสิทธิท่ีจะตดัสินใจ  
ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้  วธีิการเรียนรู้  ฯลฯ  ตามความถนดัความสนใจ  ผูส้อนตอ้งช่วยให้
ผูเ้รียนเลือกไดเ้หมาะสมกบัตนเองและใชข้ั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้เป็นแนวทางในการคิด
และปฏิบติังานตามล าดบัขั้นเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถแสวงหาและคน้พบความรู้ของตนไดด้ว้ยตนเอง 
ddddddddddddddd   8)  ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ  มีจุดเด่นเฉพาะตวั  ผูส้อนตอ้งคน้ใหพ้บและ
ช่วยใหผู้เ้รียนน าจุดเด่นและความสามารถของผูเ้รียนมาใชป้ระโยชน์ในการเรียนรู้เพื่อใหทุ้กคนมี
โอกาสประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
ddddddddddddddd   9)  การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้มาน าเสนอเพื่อ
วเิคราะห์อภิปรายวพิากษว์จิารณ์อยา่งกวา้งขวาง  เพื่อจ าแนกเปรียบเทียบ  จดัล าดบั  เช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ ฯลฯ  ท าใหส้ามารถสรุปและสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
ddddddddddddddd   10)  การใหผู้เ้รียนน าความรู้  ขอ้คน้พบน ามาเสนอจดัท าช้ินงานในรูปแบบ   
ต่าง ๆ ตามความถนดัความสนใจ  ท าใหค้วามรู้ความคิดของผูเ้รียนเป็นรูปธรรมชดัเจน  
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ความคิดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจช่วยท าใหผู้เ้รียนภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จของตนเองมากยิง่ข้ึน 
ddddddddddddddd   11)  การใชส่ื้อ  อุปกรณ์  เทคโนโลย ี ท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัผูเ้รียน   
แต่ละคน  ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถสร้างสาระและผลงานต่าง ๆ ดว้ยตนเองไดดี้ 
ddddddddddddddd   12)  การใชก้ระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้  ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ในลกัษณะ 
ร่วมคิดร่วมท าช่วยใหมี้ความรู้ความคิดกวา้งขวางซบัซอ้น  หลากหลายยิง่ข้ึน  รวมทั้งมีการพฒันา
ในทกัษะต่าง ๆ เช่น  ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์  ทกัษะทางภาษา  ทกัษะดา้นการรู้จกัเขา้ใจตนเอง   
ddddddddddddddd   13)  การจดักลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความถนดั  ความสามารถและประสบการณ์แตกต่าง
กนัไดเ้รียนรู้และปฏิบติังานร่วมกนั  จะเอ้ือใหเ้กิดการสร้างสรรคผ์ลงานและความรู้ จึงจะช่วยให้
การเรียนรู้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
ddddddddddddddd   14)  การวดัและการประเมินผลการเรียนรู้  เพื่อใหท้ราบความส าเร็จและพฒันา
ท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน  ทั้งดา้นความรู้ความคิด  คุณธรรมค่านิยม  ทกัษะการปฏิบติัและการปฏิบติัจริง
ในชีวติประจ าวนั  ตอ้งประเมินอยา่งต่อเน่ืองดว้ยเคร่ืองมือและวธีิการท่ีหลากหลายตามหลกัการ
ของการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
ddddddddddddddd   15)  การน าผลการประเมินมาใชป้รับปรุงพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนเป็นรายบุคคล
รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม  ในเร่ืองท่ีสนใจในลกัษณะโครงงานท าให้
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ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพท่ีควรจะเป็น  มีการพฒันารอบดา้นเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  
เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุขในท่ีสุด 
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กกกกกกก6.4.3  แนวทางการจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วย
ตนเอง  มีขั้นตอนการเรียนรู้  5  ขั้นตอน  ดงัแผนภูมิ  3 
 
 

แผนภูมิ 3   รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนแสวงหาและคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง 
 

ปัจจยัในตวัผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ 

เครื่
อง
มือ

ใน
กา
รเรี

ยน
รู้  
น า
เส
นอ

ผล
กา
รเรี

ยน
รู้  
ภา
ษา
  ต
รร
กะ

เห
ตผุ

ลคิ
ดเล

ข  
มิติ

สัม
พนั

ธ์  
ดน

ตรี
  ท

กัษ
ะท

าง
ร่า
งก
าย
   

มนุ
ษย

สัม
พนั

ธ์  
รู้เข

า้ใจ
ตน

เอง
  ร
อบ

รู้ธ
รร
มช

าติ
 

1.  จุดประกายความสนใจ 
       สงัเกต  รับรู้ 
       วเิคราะห์  วจิารณ์ 
       สรุป 
      

การพฒันาดา้นเจตคติ  
       ตระหนกัในคุณค่าความส าคญัเห็น
ประโยชนข์องส่ิงท่ีจะเรียน 
       อยากรู้  อยากเรียน 

2.  วางแผนการเรียนรู้ 
       ก าหนดจุดประสงค/์ ขอบเขต 
       เสนอแนวทางอธิบาย/รับฟัง 
       วเิคราะห์  วจิารณ์ 
       สรุป/สร้างเคร่ืองมือ 

การพฒันาทกัษะการวางแผนการเรียนรู้ 
       ขอบเขตสาระการเรียนรู้ 
 วธีิการเรียนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้ 
 วธีิการบนัทึกขอ้มูลความรู้ 
 วธีิการสรุปรายงาน/ประเมินผล 

การพฒันาคุณภาพรอบดา้น 
       ความรู้ความคิด 
 ทกัษะกระบวนการ   
 ค่านิยม  คุณลกัษณะท่ีดี 
 มีความสุข  สนุกกบักิจกรรม 

การพฒันาคุณภาพรอบดา้น 
       ความรู้ความคิด 
 ทกัษะกระบวนการ   
 ค่านิยม  คุณลกัษณะท่ีดี 
 มีความสุข ภาคภูมิใจ 

การพฒันาคุณภาพรอบดา้น 
       ความรู้ความคิด 
 ทกัษะกระบวนการ   
 ค่านิยม  คุณลกัษณะท่ีดี 
 มีความสุข ภาคภูมิใจ 

3.  ลงมือเรียนรู้ตามแผน 
       ศึกษาคน้ควา้/รวบรวมขอ้มูล 
       บนัทึกขอ้คน้พบ/ขอ้มูล 
       ประเมินระหวา่งปฏิบติั 
      

4.  น าเสนอขอ้มูลการเรียนรู้ 
       เตรียมการน าเสนอ 
       น าเสนอ/วเิคราะห์อภิปราย 
       สรุปความรู้และวธีิเรียนรู้ 
     

5.  จดัท าช้ินงาน 
       รายงานผลการเรียนรู้/วธีิการ
เรียนรู้ 
       น าเสนอและประเมิน 
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กกกกกกกกกจากแนวทางการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการเรียนรู้สร้างความรู้ของตนเอง
ขา้งตน้  จะเห็นวา่รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนแสวงหาและคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง
ไม่ใช่รูปแบบการจดัการเรียนรู้ส าเร็จรูปท่ีจะสามารถน าไปใชไ้ดท้นัทีแต่ตอ้งน าขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนรู้มาหลอมบูรณาการ  ก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีความหมายใหผู้เ้รียนได้
คิดและปฏิบติัตามล าดบัขั้น  เพื่อแสวงหาและคน้พบความรู้ดว้ยตนเอง  การใชก้ระบวนการเรียนรู้
สร้างความรู้ของตนเองผา่นกิจกรรมการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนแสวงหาและคน้พบดว้ยตนเอง  
สามารถแสดงใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมไดด้งัแผนภูมิ 4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ  4  การใชก้ระบวนการเรียนรู้สร้างความรู้ของตนเอง 

ข้ันตอนการจัดการจัดการเรียนรู้   
โดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบ

ความรู้ด้วยตนเอง 

จุดประสงค์  เน้ือหาสาระการเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้ทีส่อดคล้อง 

หลอมรวมบูรณาการเป็นกจิกรรมการเรียนรู้ทีม่ีความหมาย  ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการคิดปฏิบัติจริงตามล าดับข้ันเพ่ือสร้างความรู้ของตนเอง 
 วเิคราะห์ความส าคัญ  คุณค่า  ประโยชน์ของส่ิงทีจ่ะเรียนรู้ 
 วางแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 
 ลงมือเรียนรู้ตามแผนและบันทกึข้อมูลการเรียนรู้ 
 น าเสนอผลการเรียนรู้  วเิคราะห์  อภิปรายสรุปความรู้ 
 จัดท าช้ินงานเพ่ือรายงานผลการเรียนรู้และวธีิการเรียนรู้ 
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กกกกกกกกกดงันั้นจะเห็นไดว้า่  รูปแบบการเรียนการสอนหรือรูปแบบกิจกรรมเป็นสภาพหรือ
ลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนอยา่งเป็นระบบระเบียบตามหลกัปรัชญา  ทฤษฎี
หลกัการ  แนวคิด  หรือความเช่ือต่าง ๆ โดยมีการจดักระบวนการ  หรือกิจกรรม  หรือขั้นตอนใน
การเรียนการสอนโดยอาศยัวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ เขา้ไปช่วยท าใหส้ภาพการเรียน    
การสอนนั้นเป็นไปตามหลกัการท่ียดึถือและไดรั้บการพิสูจน์และทดสอบแลว้วา่มีประสิทธิภาพ  
สามารถใชเ้ป็นแบบแผนได ้
กกกกกกกกกผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์เอกสารออกมาเป็นแนวคิดในพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใชเ้อกสารประกอบการเรียนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง การจดัการเรียนรู้จึงเป็นการจดัการ
บรรยากาศ จดักิจกรรม จดัส่ือ  จดัสถานการณ์ ฯลฯ ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
สามารถวเิคราะห์ปัญหา หรือขอ้มูลเพื่อน าไปเป็นพื้นฐานการออกแบบหรือวางแผนการเรียนรู้ได้
สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน ส าหรับในการจดักิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรู้ อาจท าไดห้ลายวธีิการและ
หลายเทคนิค สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ แต่มีขอ้ควรค านึงวา่ ในการจดัการเรียนรู้แต่ละ
คร้ัง แต่ละเร่ืองจะตอ้งเปิดโอกาสใหก้บัผูเ้รียนในเร่ืองต่อไปน้ี 
กกกกกกกกก1.  กิจกรรมท่ีดีควรมีส่วนใหลู้กเสือทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทั้งทางดา้น
ร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม 
กกกกกกกกก2.  กิจกรรมท่ีดีควรส่งเสริมใหลู้กเสือทุกคนไดแ้สดงออก ซ่ึงทกัษะและความสนใจ
ของตนเอง เพื่อใหไ้ดมี้ส่วนร่วมกบัลูกเสืออ่ืนๆดว้ย โดยสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ลูกเสือได้
เลือกตามความถนดั หรือส่งเสริมสนบัสนุนใหลู้กเสือแต่ละคนไดพ้ฒันาตนเองตามความสามารถ  
ท่ีมีการสอนและสอบวชิาพิเศษลูกเสือ 
กกกกกกกกก3.  กิจกรรมท่ีดีควรส่งเสริมใหลู้กเสือไดแ้สดงออกถึงความเป็นผูน้ าผูต้าม รู้จกับทบาท
หนา้ท่ีของตนเอง  มีความคิดสร้างสรรค ์ รู้จกัเสียสละ  อดทน  ก่อใหเ้กิดความสามคัคีในการท า
กิจกรรม 

กกกกกกก3.5  รูปแบบการจัดการศึกษาบนพืน้ทีสู่ง 
กกกกกกกกก3.5.1  รูปแบบการจัดการศึกษาแบบพหุวฒันธรรม 
  James A.Banks  (2008) นกัการศึกษาชาวอเมริกา ผูบุ้กเบิกวจิยัพฒันาแนวคิดและ
วธีิการจดัการศึกษาพหุวฒันธรรม ไดก้ล่าวถึงรูปแบบหรือแนวทางการจดัการศึกษาพหุวฒันธรรม 
วา่มี 5 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. การบูรณาการเน้ือหาวฒันธรรมนักเรียนเข้าไปในวชิาต่าง  ๆ(Cotent Integration) 
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คือการท่ีครูผูส้อนยงัคงสอนวชิาต่างๆ เหมือนท่ีเคยสอนมา ขณะเดียวกนัก็น า 
เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมของนกัเรียนกลุ่มต่างๆ มาสอดแทรกบูรณาการในเน้ือหาเดิมท่ีก าลงั
สอนอยู ่โดยครูอาจน าเร่ืองราวเก่ียวกบัชาติพนัธ์ุ ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วถีิชีวติ 
งานศิลปะ หรือสถาปัตยกรรมของนกัเรียนกลุ่มต่างๆ ท่ีอยูใ่นหอ้งเรียน ในโรงเรียน หรือในชุมชน 
มายกตวัอยา่ง มาอภิปรายร่วมกนั ซ่ึงวธีิการน้ีนอกจากจะเหมาะสมกบัการสอนวชิาทางดา้นภาษา
และสังคมศึกษาแลว้ ยงัสามารถสอดแทรกในวชิาแกน เช่น คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ไดอี้กดว้ย 
เช่น ประวติัของคนสีผวิท่ีเร่ิมประดิษฐ ์คิดคน้ พฒันาความรู้ทางวทิยาศาสตร์ ประวติัของการ
แข่งขนักีฬาชนเผา่ เป็นตน้  

2. การสร้างความรู้ใหม่ ( The Knowledge Construction Process) 
การจดัการศึกษาพหุวฒันธรรมในรูปแบบน้ี ครูจะเปล่ียนบทบาทจากการเป็น 

ผูบ้อกความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ใหแ้ก่นกัเรียน เพื่อให้นกัเรียนจดจ าเน้ือหา
ความรู้ท่ีมีอยูเ่ป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุน้ใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามคิดเชิงวเิคราะห์
เปรียบเทียบ และตดัสินใจผา่นกิจกรรมต่างๆ เช่นการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบั
สาเหตุหรือปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ เกิดอคติ ความล าเอียงของคนในชุมชนหน่ึงท่ีมีความ
แตกต่างทางเช้ือชาติวฒันธรรม หรือครูอาจใหน้กัเรียนคน้ควา้ ท ารายงาน เก่ียวกบัประวติัศาสตร์
กลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ในชุมชน ในเชิงวเิคราะห์เปรียบเทียบ โดยเก็บขอ้มูลผา่นการอ่านบนัทึก
ประวติัศาสตร์ การสัมภาษณ์บุคคล เป็นตน้ ซ่ึงรูปแบบน้ีจะท าใหน้กัเรียน เกิดความรู้ความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้ง เขา้ใจถึงทรรศนะการมองโลกของพวกเขา และเกิดความเห็นอกเห็นใจในผูค้นท่ีมีเช้ือชาติ
วฒันธรรมท่ีต่างจากตน 

3. การลดอคติ (Prejudice Reduction) 
การศึกษาพหุวฒันธรรมในรูปแบบน้ี มีความเช่ือวา่ เด็กส่วนใหญ่เขา้โรงเรียน 

มาพร้อมกบัเจตคติต่อเช้ือชาติ วฒันธรรมอ่ืนๆ ในทางลบ  ซ่ึงสะทอ้นถึงเจตคติของพอ่แม่ผูป้กครอง 
ของพวกเขาเช่นกนั ดงันั้นแนวคิดส าคญั คือท าอยา่งไร ท่ีสถานศึกษาและครูจะปลูกฝังเจตคติทาง
เช้ือชาติในทิศทางบวกและปลูกฝังเจตคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย ใหเ้กิดในตวันกัเรียน  
         การจดัหลกัสูตรท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยใหน้กัเรียนมีเจตคติต่อเช้ือชาติ
วฒันธรรมอ่ืนๆ ในทางบวก และมีค่านิยมแบบประชาธิปไตย โดยครูควรจดัสภาพแวดลอ้มดงัน้ี 
          1) ใหก้ารเสริมแรงทางบวกแก่นกัเรียนทุกกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
          2) ใหน้กัเรียนไดรั้บรู้เขา้ใจถึงความแตกต่างทางเช้ือชาติ และวฒันธรรมท่ี
เกิดข้ึนในห้องเรียน และในสังคม 
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          3) ปรับเปล่ียนเน้ือหาหลกัสูตรใหเ้อ้ือต่อการส่งเสริมการยอมรับความ
หลากหลายทางวฒันธรรม 
          4) ใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ความร่วมมือมากกวา่การแข่งขนั และเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนจากกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ไดติ้ดต่อสัมพนัธ์กนั 
  4.    การสอนทีย่ดึหลกัความยุติธรรม (Equity Pedagogy) 
         การศึกษาพหุวฒันธรรมในแนวทางท่ีมุ่งเนน้ใหค้รูปรับวธีิการสอนท่ีจะเอ้ือ 
อ านวยสนบัสนุนให้นกัเรียนทุกกลุ่มเช้ือชาติ วฒันธรรม ในชั้นเรียนมีโอกาสประสบความส าเร็จ 
ในการเรียนโดยเท่าเทียมกนั โดยการส่งเสริมให้นกัเรียนจากกลุ่มต่างๆ เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดัข้ึนใน
ชั้นเรียน และในโรงเรียนอยา่งทัว่ถึง เช่น เปิดโอกาสใหเ้ด็กกลุ่มชาติพนัธ์ุไดอ้ภิปราย แสดงความ
คิดเห็น เปิดโอกาสใหน้กัเรียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ซ่ึงการท่ีครูจะสามารถส่งเสริมใหน้กัเรียน
กลุ่มต่างๆ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสุดตามศกัยภาพของแต่ละคน ครูตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัวฒันธรรมภาษา ค่านิยม และแบบแผนการเรียนรู้ของนกัเรียนในชั้นของตนเป็นอยา่งดี 

4. การปรับโครงสร้างทางสังคม และวฒันธรรมในโรงเรียน (An Empowering   
School Culture  and school Structure) 

การจดัการศึกษาพหุวฒันธรรมในแนวทางน้ี เป็นการปรับวฒันธรรม 
องคก์รของโรงเรียนใหเ้หมาะกบันกัเรียนในกลุ่มต่างๆ ใหเ้กิดความเสมอภาคเท่าเทียมกนั โดย
ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียน รวมถึงผูป้กครองนกัเรียน ควรมีส่วนร่วมในกระบวนการการ
ตดัสินใจ การสร้างบรรยากาศของความร่วมมือกนั การปรับรูปแบบการส่ือสารท่ีเอ้ือต่อสมาชิกทุก
คนในโรงเรียน ปรับหลกัสูตรและการสอน รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลกัสูตรใหส่้งเสริมพฒันาการ
ของนกัเรียนทุกกลุ่ม 
          กล่าวโดยสรุป การจดัการศึกษาแนวพหุวฒันธรรม ควรตอ้งด าเนินการใน
ลกัษณะองคร์วม คือ จดักิจกรรมพร้อมๆ กนัทั้ง 5 แนวทางดงักล่าว ทั้งในดา้นการบูรณาการเน้ือหา 
การสร้างความรู้ใหม่  การลดอคติ การสอนท่ียดึหลกัยติุธรรม และการปรับโครงสร้างทางสังคม
และวฒันธรรมในโรงเรียน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย ของการจดัการศึกษาแนวพหุวฒันธรรม นัน่คือ 
การปลูกฝังเยาวชนของชาติท่ีมีความแตกต่างกนั ทั้งดา้นชาติพนัธ์ุ ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวถีิชีวติ ใหมี้โอกาสประสบความส าเร็จในการเรียนโดยเสมอภาคกนั และมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย ยอมรับความแตกต่าง
ทางวฒันธรรม และด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมพหุวฒันธรรมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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 กกกกกกกกก3.5.2  รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกในเขตพืน้ทีสู่ง 
  วชิราพร  สุวรรณศรวล, มานิตย ์ไชยกิจ, ปราโมทย ์มากชู, และวเิชียร ธ ารงโสตถิ
สกุล. (2556, หนา้ 182 - 192) ไดท้  าการวจิยัแบบผสมผสานการวจิยัเชิงคุณภาพ และวจิยัเชิงปริมาณ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาทางเลือกในเขตพื้นท่ีสูงภาคเหนือตอนบน 
ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั  4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1. ปัจจัยน าเข้า (Input)  ประกอบด้วย  2  องค์ประกอบย่อย  ได้แก่ 
1)  บุคลากร ประกอบดว้ย คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู 
2)  งานบริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย ภารกิจหลกั คือ งานวชิาการและภารกิจ 

สนบัสนุน คือ งานสนบัสนุนงานวชิาการ 
2. กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย  5  ขั้นตอน ในการขับเคล่ือนได้แก่ 

1)  การวางแผน (Planing) 
2)  การลงมือปฏิบติั (Doing) 
3)  การควบคุม (Controling) 
4)  การปรับปรุง (Action) 
5)  การจูงใจ (Motivating) 

  3.     ผลผลติ (Output)  ประกอบด้วย  3  องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
          1)  โอกาสไดรั้บบริการทางการศึกษา 
          2)  คุณภาพของนกัเรียนและสถานศึกษา 
          3)  ประสิทธิภาพของการจดัการศึกษา 
  4.     สภาแวดลอ้ม (Condition  for  Achievements)  ประกอบดว้ย  2  ปัจจยั  คือ 
          1)  ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจดัการศึกษาทางเลือกส าหรับเด็กในเขตพื้นท่ีสูง
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
          2)  ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการจดัการศึกษาทางเลือกส าหรับเด็กในพื้นท่ีสูงภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย 
          กล่าวโดยสรุป รูปแบบการจดัการศึกษาทางเลือกส าหรับเด็กในเขตพื้นท่ีสูง
ภาคเหนือตอนบน มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันานกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนในระบบอยา่งต่อเน่ือง 
สามารถน าไปเช่ือมโยงกบัการเรียนการสอนของโรงเรียนปกติได ้เพื่อใหน้กัเรียนจบการศึกษาภาคบงัคบั 
          ดงันั้น การจดัการศึกษาส าหรับนกัเรียนในเขตพื้นท่ีสูงจึงมีไดห้ลายรูปแบบใน
ลกัษณะพหุรูปแบบ คือการผสมผสานรูปแบบการจดัทั้งในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกทางการศึกษาใหแ้ก่ผูเ้รียน ตอบสนองความตอ้งการของ
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ชุมชนและนกัเรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายใหร่้วมกนัจดัการศึกษาส าหรับเด็กพื้นท่ีสูง
ภาคเหนือของประเทศไทย 

4.   ความรู้เกีย่วกบักจิการลูกเสือ 
ddddddd4.1  ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบักจิการลูกเสือ  
dddddddddขบวนการลูกเสือ  คือ  ขบวนการเยาวชนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อฝึกอบรมใหก้ารศึกษาและ 
พฒันาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีโดยไม่ค  านึงถึงเช้ือชาติ  ศาสนา  ทั้งน้ี  เป็นไปตามความมุ่งประสงค ์
หลกัการ และวธีิการ  ซ่ึงผูใ้หก้  าเนิดลูกเสือโลกไดใ้หไ้ว ้ ขบวนการน้ีจดัเป็นขบวนการระดบัโลก   
dddddddddการลูกเสือ หมายถึง งานและแนวทางปฏิบติังานของชาวป่า นกัส ารวจ นายพราน         
ชาวทะเล นกับิน  นกับุกเบิก และผูป้ฏิบติังานในแนวหนา้ ซ่ึงหลกัส าคญัท่ีการลูกเสือน ามาใช ้          
ในการท างาน คือ ความคิดต่าง ๆ ของเด็กนั้นไดม้าจากการเรียน และเด็กจะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุน
ใหเ้รียนรู้ดว้ยตวัเองแทนท่ีจะไดจ้ากการแนะน าสั่งสอน รวมทั้งการใหเ้ด็กมีความรับผดิชอบต่อ
ตนเอง โดยการพฒันาทางกาย สุขภาพ และเช่ือในเกียรติ  ตลอดจนการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 
(อ านาจ ช่างเขียน, เชาวลิต  ภูมิภาค, เทพฤทธ์ิ  พรประสิทธ์ิ, 2551) 
dddddddddองค์ประกอบส าคัญของการลูกเสือ  ประกอบดว้ย ลูกเสือ  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  มี
จุดหมาย หรือประสบการณ์   กิจกรรม (โดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจง้) และการบริหารงาน 
dddddddddจุดหมายหรืออุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
dddddddddตามมาตรา   8   แห่งพระราชบญัญติัลูกเสือ (ฉบบัร่าง) พ.ศ. 2551  ระบุวา่ คณะลูกเสือ
แห่งชาติ   มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาลูกเสือทั้งทางกาย   สติปัญญา  จิตใจและศีลธรรมใหเ้ป็น
พลเมืองดี มีความรับผดิชอบ ช่วยสร้างสรรคส์ังคมใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ เพื่อความสงบสุขและ
ความมัน่คงของประเทศชาติ 
dddddddddหลกัการส าคัญของการลูกเสือ 
 dd1.  มีศาสนา 
 dd2.  มีความจงรักภกัดีในมิตรภาพและเป็นพี่นอ้งของลูกเสือทัว่โลก 
 dd3.  มีความศรัทธาในมิตรภาพและเป็นพี่นอ้งของลูกเสือทัว่โลก 
 dd4.  การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 
 dd5.  การยอมรับและปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 dd6.  การเขา้เป็นสมาชิกดว้ยความสมคัรใจ 
 dd7.  มีความเป็นอิสระต่ออิทธิพลทางการเมือง 
 dd8.  มีก าหนดการพิเศษส าหรับการฝึกอบรมรมโดยอาศยั 
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  -  ระบบหมู่    
  -  เคร่ืองหมายวชิาพิเศษ  

-  การทดสอบเป็นขั้น ๆ 
-  กิจกรรมกลางแจง้ 

dddddddddวธีิการ 
 วธีิการท่ีจะบรรลุถึงจุดหมาย  หรืออุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ คือการจดัใหมี้       
การฝึกอบรมท่ีกา้วหนา้   สนุกสนาน  ทา้ทาย  และดึงดูดใจ  โดยอาศยัค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
เป็นบรรทดัฐาน มีผูใ้หญ่เป็นผูค้อยใหค้  าแนะน า 
dddddddddนโยบายในการฝึกอบรมลูกเสือ   ใชห้ลกัส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. เคร่ืองแบบลูกเสือ   ถือวา่เป็นเคร่ืองแบบท่ีมีเกียรติ   เป็นเคร่ืองหมายแห่งความดี  
ดงันั้น  ลูกเสือจะตอ้งพิถีพิถนัในการแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือท่ีถูกตอ้งและสะอาดเรียบร้อยอยูเ่สมอ 
กบัทั้งจะตอ้งประพฤติดีปฏิบติัตนใหส้มกบัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นลูกเสือ เพื่อเป็นการรักษาช่ือเสียงของตน
และของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ส่วนเจา้หนา้ท่ีทุกคนก็ควรแต่งลูกเสือในโอกาสอนัควร และถือวา่
เคร่ืองแบบลูกเสือเป็นเคร่ืองหมายแห่งความเสียสละ ในการท่ีตนไดมี้บทบาทในการฝึกอบรมเด็ก
ใหเ้ป็นพลเมืองดี 

2. ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  ผูก้  ากบัพึงหมัน่ฝึกอบรมใหเ้ด็กเขา้ใจและปฏิบติัตาม 
ค าปฎิญาณและกฎของลูกเสืออยูเ่สมอ  โดยเฉพาะในเร่ืองความจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  
พระมหากษตัริย ์ ความเป็นพี่นอ้งของลูกเสือทัว่โลก    และการกระท าความดีต่าง ๆ โดยเนน้ให ้
เห็นวา่ผูพ้ลเมืองดีนั้นจะตอ้งเป็นผูก้ระท าความดี  และใชค้วามดีนั้นให้เป็นประโยชน์ มิใช่เป็นคนดี
อยูเ่ฉย ๆ ไม่ท าอะไรเลย 

3. การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีท าใหกิ้จการลูกเสือมีช่ือเสียง  และ 
เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป  รากฐานของคติพจน์ของลูกเสือทั้ง 4 ประเภท  เก่ียวขอ้งกบัอุดมการณ์
ของลูกเสือในการบ าเพญ็ประโยชน์  ต่อผูอ่ื้น 
Ddddddddddคติพจน์ลูกเสือส ารอง   “ ท าดีทีสุ่ด ”  คือ การท าเพื่อคนอ่ืนหรือเพื่อส่วนรวม  เป็น   
การกระท าท่ีดีท่ีสุด 
Ddddddddddคติพจน์ลูกเสือสามญั   “ จงเตรียมพร้อม ”   คือ  พร้อมท่ีจะท าความดี  พร้อมเพื่อสร้าง  
พร้อมเพื่อส่วนรวม 
Ddddddddddคติพจน์ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  “ มองไกล ”  คือ มองให้เห็นเหตุผล มองใหเ้ห็นคนอ่ืน  
มองใหเ้ห็นส่วนรวม มิใช่มองแต่ตวัเองหรือประโยชน์ของตนเอง 
Ddddddddddคติพจน์ลูกเสือวิสามญั   “ บริการ ”  คือ การใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูอ่ื้น แก่ส่วนรวม 
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dddddddddddนอกจากน้ี  ค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  ก็ไดร้ะบุถึงการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น
โดยถือวา่ส าคญัมาก  แหล่งหรือโอกาสท่ีลูกเสือจะบ าเพญ็ประโยชน์นั้น  ควรเร่ิมจากส่ิงท่ีใกลต้วั
ก่อน  แลว้ขยายใหก้วา้งขวางออกไปตามวยัและความสามารถของเด็ก 
      4.  การฝึกอบรมทีต่่อเน่ืองกนั  เน่ืองจากลูกเสือเป็นเยาวชนท่ีตอ้งการพฒันาการทั้ง
ทางดา้นร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์   และสังคม  ดงันั้น  การจดักิจกรรมลูกเสือจึงตอ้งมี           
ความต่อเน่ืองและสร้างความกา้วหนา้สูงข้ึน 
      5.  ระบบหมู่  เป็นการฝึกความรับผดิชอบ  การเป็นผูน้ า  ผูต้าม  การปกครองตาม 
ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
      6.  ระบบเคร่ืองหมายวชิาพเิศษ  มีมากมายหลายอยา่ง  ซ่ึงลูกเสืออาจเลือกเรียนเร่ืองท่ี
ตนสนใจได ้และเม่ือไดผ้า่นการทดสอบแลว้  ก็จะไดรั้บเคร่ืองหมายซ่ึงน ามาประดบักบัเคร่ืองแบบ
เป็นการเชิดชูเกียรติและแสดงสมรรถภาพของตนส่วนหน่ึง 
      7.  กจิกรรม  ไดแ้ก่กิจกรรมกลางแจง้ เช่น  การส ารวจ  การเดินทางไกล  การผจญภยั 
และการอยูค่่ายพกัแรม  ฯลฯ 
      8.  การเล่น   การเรียนปนเล่น ( เกมต่าง ๆ )  เป็นการสร้างประสบการณ์อยา่งหน่ึง 
      9.  การสันทนาการ  ไดแ้ก่  การร้องเพลง   การแสดงออกต่าง ๆ ทั้งทางดา้นศิลปะ 
บทบาทสมมุติ  และการชุมนุมรอบกองไฟ 
Dddddddd แนวการพฒันาลูกเสือ  8  ประการ     
      1.  พฒันาทางกาย 
     2.  พฒันาทางสติปัญญา 
     3.  พฒันาทางจิตใจและศีลธรรม 
     4.  พฒันาในเร่ืองค่านิยมและเจตคติ 
     5.  พฒันาทางสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล 
     6.  พฒันาทางสัมพนัธภาพทางสังคม 
     7.  พฒันาทางสัมพนัธภาพทางชุมชน 
     8.  พฒันาทางดา้นความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
Dddddddd พลเมืองดีในทศันคติของการลูกเสือ 
      1.   มีความจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์
      2.   มีเกียรติเช่ือถือได ้
      3.   มีระเบียบวนิยั  สามารถบงัคบัใจตนเองได ้
      4.   สามารถพึ่งตนเองได ้
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      5.  เตม็ใจและสามารถช่วยเหลือชุมชน  และบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นไดทุ้กเม่ือ 
Dddddddd ประโยชน์ของการลูกเสือ 
     1.   เป็นการศึกษานอกแบบ       
                2.   ช่วยเสริมการศึกษานอกโรงเรียนในดา้น   ความประพฤติ  นิสัยใจคอ  สติปัญญา 
ความมีระเบียบวนิยั   สุขภาพและพลงั    การมีฝีมือและทกัษะ  และหนา้ท่ีพลเมืองและการบ าเพญ็
ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น  (ชยันิตย ์ พรรณาวร, ม.ป.ป. หนา้ 17) 
Dddddddd สรุปไดว้า่  กิจการลูกเสือ เป็นแนวทางการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมสนบัสนุนใหค้นเป็น  
คนดี มีพลานามยัสมบูรณ์แข็งแรง รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั เสียสละ อดทน มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  
และยดึหลกั “ลูกเสือเป็นมิตรกบัทุกคนทัว่โลก” การอบรมบ่มนิสัยลูกเสือใหเ้ป็นพลเมืองดีตาม
จารีตประเพณีบา้นเมืองและอุดมคติซ่ึงก าหนดวตัถุประสงคไ์ว ้ 5  ประการ คือ  

1. ใหมี้นิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง  
2.  ใหซ่ื้อสัตยสุ์จริต มีระเบียบวนิยัและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  
3.  ใหรู้้จกับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณสุขประโยชน์  
4.  ใหรู้้จกัท าการฝีมือ  
5.  ใหมี้การพฒันาทางกาย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งน้ีโดยไม่เก่ียวขอ้งลทัธิการเมือง 

(ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ, 2550) 
 
                  ประวตัิความเป็นมาและสาระส าคัญของกจิการลูกเสือ  
     ประวตัิความเป็นมา 
     การลูกเสือเร่ิมข้ึนคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2450  คือ ลอร์ด บาเดน เพาเวลล ์(Lord Baden - 
Powell) พลโทแห่งกองทพัองักฤษ ซ่ึงต่อมาไดเ้ป็นเซอร์ และไดรั้บรางวลัโนเบล เน่ืองจาก          
การลูกเสือมีอุดมการณ์เสริมสร้างสันติภาพ ลอร์ด บาเดน เพาเวลล ์ยงัไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ในรัชกาลท่ี 6 อีกดว้ย  (ส านกัการลูกเสือ ยวุกาชาด และกิจการนกัเรียน, 2550 , หนา้ 4)   
    ความคิดในการจดัตั้งลูกเสือข้ึนน้ี ลอร์ด บาเดน เพาเวลล ์ไดม้าจากการเขา้ร่วมสงคราม
ในแอฟริกาใตไ้ดเ้ห็นการจดัตั้งกองทหารเด็กเพื่อช่วยเหลือดา้นการคมนาคม เด็ก ๆ  แสดงใหเ้ห็น
ความกลา้หาญและความสามารถเป็นอยา่งดี จึงจดัตั้งลูกเสือข้ึนดว้ยการรับเด็กมาฝึกหดั จนประสบ
ความส าเร็จ และไดต้ั้งกองลูกเสือกองแรกในประเทศองักฤษ ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริกา เห็น
ความส าคญัและประโยชน์ ไดน้ าไปตั้งกองลูกเสือเป็นประเทศท่ี 2 และประเทศไทยเป็นประเทศท่ี 3 
(ส านกัการลูกเสือ ยวุกาชาด และกิจการนกัเรียน, 2550 , หนา้ 45) 
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    เม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 ไดท้รงตั้งกองเสือป่าอาสาสมคัร
ข้ึนแลว้ ทรงมีพระราชด าริวา่เยาวชนควรไดรั้บการฝึกหดัใหรู้้หนา้ท่ีซ่ึงมีต่อบา้นเมืองจึงโปรดเกลา้ฯ 
ใหต้ราขอ้บงัคบัลกัษณะปกครองลูกเสือข้ึนเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2454 พระองคท์รงด ารง     
ต าแหน่งสภานายกของสภากรรมการกลางจดัการลูกเสือทัว่พระราชอาณาจกัร โดยตั้งกองลูกเสือ
ข้ึนคร้ังแรกท่ีโรงเรียนมหาดเล็กหลวง หรือโรงเรียนวชิราวธุวทิยาลยัในปัจจุบนั เรียกวา่ กองลูกเสือ 
กรุงเทพฯ ท่ี 1 พระองคไ์ดท้รงด าเนินการสอนลูกเสือ ดว้ยพระองคเ์อง  จากนั้น  กิจกรรมลูกเสือ    
จึงไดรั้บความนิยมแพร่หลายและเจริญข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยมีลูกเสือคนแรกของประเทศไทย 
คือ นายชพัพ ์บุนนาค (ส านกัการลูกเสือ ยวุกาชาด และกิจการนกัเรียน, 2550 , หนา้ 12) 
   สาระส าคัญของกจิการลูกเสือ 
    การลูกเสือ  เป็นกระบวนการพฒันาเยาวชนวยัเรียน  ท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก   
การปฏิบติั หรือลงมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ   มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัคือ  การไดผ้จญภยั 
(Adventure)   การมีมิตรภาพ (Friendship)   การใชชี้วติกลางแจง้ (Outdoor life)  เกิดความสนุก  
(Enjoyment)  และมีความสัมฤทธิผล (Achievement)  (ผจญภยั – ไดเ้พื่อน – เถ่ือนธาร – การสนุก – 
สุขสม)  ทั้งน้ี  กิจการลูกเสือตอ้งการให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพมากข้ึน ตอ้งการ
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีสมรรถภาพในการฝึกอบรม   และตอ้งการปัจจยัและงบประมาณท่ีเพียงพอ  เพื่อ
น ามาใชใ้นการฝึกอบรม  และบริหารกิจการลูกเสือ 
    กิจการลูกเสือเป็นกิจการท่ีตอ้งการฝึกเพื่อใหลู้กเสือไดเ้ป็นผูน้ าในทุกระดบั  จึงควรท่ี
ลูกเสือจะไดมี้โอกาสอยูต่ลอดเวลา เพื่อรับการอบรมใหมี้ทกัษะในงานต่าง ๆ  อนัจะเป็นประโยชน์
ในยามฉุกเฉิน เป็นการบริการสาธารณะและบริการชุมชนของลูกเสือเอง  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ
จะตอ้งหาทางแนะวธีิการในการขยบัขยายขอบเขตของกิจกรรมลูกเสือใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน  เพื่อท่ี
ลูกเสือจะไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาสังคมและกิจกรรมบริการสังคม  ทั้งน้ี  เพื่อเป็นการรับใช้
ประเทศชาติและเพื่อนร่วมชาติของตน 
 จะเห็นไดว้า่หลกัการกวา้ง ๆ ของกระบวนการลูกเสือดงักล่าว  บญัญติัข้ึนตามพระราช
ประสงคข์องพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัซ่ึงหลกัการหรือวตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ได้
น าเอาหลกัธรรมมาประยกุตป์รุงแต่งเพื่อเป็นแนวทางในการอบรมฝึกฝนโดยมุ่งเนน้เร่ืองคุณธรรม
และจริยธรรม โดยกฎลูกเสือ 10 ขอ้ เปรียบคลา้ยกบัศีลซ่ึงเป็นขอ้ปฏิบติัท่ีลูกเสือทุกคนจะตอ้งยดึถือ
ปฏิบติัตามโดยเคร่งครัดแลว้ยอ่มจะมีคุณธรรมและจริยธรรม ด ารงชีวติอยูอ่ยา่งสันติสุข เพราะส่ิงท่ี
ประพฤติปฏิบติันั้น  เป็นเร่ืองของการประพฤติดีประพฤติชอบ  
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      การบริหารกจิการลูกเสือในสถานศึกษา 
กกกกกกกกกการบริหารกิจการลูกเสือ ในสถานศึกษาจะแตกต่างกนั ไปตามสภาพของสถานศึกษา 
เช่น   สถานศึกษาระดบัประถมศึกษา จะมีลูกเสือส ารองและลูกเสือสามญั ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้จะมีลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ และในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายกบัระดบัวทิยาลยัจะมีลูกเสือ
วสิามญั   
กกกกกกกกกการบริหารกจิการลูกเสือในโรงเรียน (สถานศึกษาท่ีเปิดท าการสอนตั้งแต่ระดบั
ประถมศึกษาตอนตน้  จนถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย) 
กกกกกกกกก1. จดัแบ่งเป็น กลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ หมู่ลูกเสือ และลูกเสือ คือ 
กกกกกกกกกกก1.1 กลุ่มลูกเสือ ประกอบดว้ยลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ตั้งแต่ 4 กองข้ึนไป 
กกกกกกกกกกก1.2 กองลูกเสือ  ประกอบดว้ยลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ตั้งแต่ 2 - 6 หมู่ 
กกกกกกกกกกก1.3 หมู่ลูกเสือ  ประกอบดว้ยลูกเสือ 6 - 8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ 
กกกกกกกกกกก1.4 ลูกเสือส ารอง  เป็นนกัเรียนซ่ึงก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
กกกกกกกกกกก1.5 ลูกเสือสามญั  เป็นนกัเรียนซ่ึงก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
กกกกกกกกกกก1.6 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ เป็นนกัเรียนซ่ึงก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 1 – 3 
กกกกกกกกกกก1.7 ลูกเสือสามญัวสิามญั เป็นนกัเรียนซ่ึงก าลงัเรียนอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 4 – 6  
กกกกกกกกก2. ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือโรงเรียน ไดแ้ก่ 
กกกกกกกกกกก2.1 ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน 1 คน และรองผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน       
อยา่งนอ้ย 1 คน  ส าหรับโรงเรียนท่ีมีกลุ่มลูกเสือตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป 
กกกกกกกกกกก2.2 ผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือโรงเรียน 1 คน และรองผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือโรงเรียน        
อยา่งนอ้ย 1 คน ส าหรับโรงเรียนท่ีมีกองลูกเสือตั้งแต่ 4 กองข้ึนไป 
กกกกกกกกกกก2.3 ผูก้  ากบักองลูกเสือโรงเรียน 1 คน และรองผูก้  ากบักองลูกเสือโรงเรียน         
อยา่งนอ้ย  1 คน ต่อกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 1 กอง 
กกกกกกกกกหน้าที่และความรับผดิชอบของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียน 
กกกกกกกกก1. ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน  มีหนา้ท่ีอ านวยการลูกเสือทัว่ไปภายในโรงเรียน 
กกกกกกกกก2. รองผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียนมีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วย และท าหนา้ท่ีแทน เม่ือ 
ผูอ้  านวยการลูกเสือ โรงเรียนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
กกกกกกกกก3. ผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ มีหนา้ท่ี 
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กกกกกกกกกกก3.1 ปรับปรุงกลุ่มลูกเสือใหเ้ป็นกลุ่มลูกเสือท่ีสมบูรณ์ เวน้แต่มีความจ าเป็นท่ีไม่
อาจท าเช่นนั้นได ้
กกกกกกกกกกก3.2 ดูแล  แนะน า  และประสานงานของลูกเสือทุกประเภท 
กกกกกกกกกกก3.3 ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมกลุ่ม 
กกกกกกกกกกก3.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการกลุ่ม และตนเองเป็นกรรมการร่วมดว้ย 
กกกกกกกกก4. รองผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ  มีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยและท าหนา้ท่ีแทน เม่ือผูก้  ากบักลุ่ม
ลูกเสือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
กกกกกกกกก5. ผูก้  ากบักองลูกเสือ มีหนา้ท่ี 
กกกกกกกกกกก5.1 บงัคบับญัชาฝึกอบรมและรับผดิชอบกิจกรรมในกองลูกเสือของตน ทั้งตอ้ง
ปฏิบติัตามค าแนะน าของผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ 
กกกกกกกกกกก5.2 เป็นท่ีปรึกษาในการประชุมนายหมู่ 
กกกกกกกกกกก5.3 รับผดิชอบในเร่ืองเก่ียวกบัวนิยั และการรับจ่ายเงินในกองลูกเสือ 
กกกกกกกกกกก5.4 ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 
กกกกกกกกก6. รองผูก้  ากบักองลูกเสือ  มีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วย และท าหนา้ท่ีแทน เม่ือผูก้  ากบั            
กองลูกเสือไม่สามารถปฏิบติั หนา้ท่ีได ้
กกกกกกกกกการตั้งกองลูกเสือ 
กกกกกกกกกการขอตั้งกองลูกเสือนั้นเป็นหนา้ท่ีของผูก้  ากบัลูกเสือ  ถา้กองลูกเสืออยูใ่นส่วนกลาง
จะตอ้งขอตั้งกองจากส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  แต่ถา้อยูใ่นส่วนภูมิภาคใหข้อ
ตั้งกองท่ีจงัหวดัท่ีกองลูกเสือนั้น  ๆ   ตั้งอยู ่
กกกกกกกกกคณะกรรมการด าเนินงานของกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
กกกกกกกกกคณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบดว้ยหวัหนา้นายหมู่  เป็นประธาน  ผูช่้วยหวัหนา้
นายหมู่เป็นรองประธาน  และใหน้ายหมู่ รองนายหมู่  ในกองนั้นเลือกกนัเอง  เป็นกรรมการฝ่าย 
ต่าง ๆ เช่น เลขานุการ เหรัญญิก ปฏิคม กรรมการกีฬา กรรมการนนัทนาการ  กรรมการกลาง ฯลฯ  
แลว้น าเสนอผูก้  ากบัพิจารณาอนุมติัและสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไม่เกิน  
12  เดือน  ทั้งน้ีเพื่อเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นไดอ้ยูใ่นต าแหน่งหวัหนา้นายหมู่ ผูช่้วยหวัหนา้นายหมู่  และ
กรรมการด าเนินงานของกองบา้ง  แต่ในบางกรณี ท่ีประชุมนายหมู่อาจเสนอใหผู้ก้  ากบั พิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานชุดเดิม ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปอีก  หรือจะใหมี้การเปล่ียนแปลง    
แต่บางต าแหน่งก็ได ้ ทั้งน้ี  ใหมี้การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง ใน  
การประชุมใหห้วัหนา้นายหมู่เป็นประธานท่ีประชุม ผูช่้วยหวัหนา้นายหมู่เป็นรองประธาน 
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เลขานุการเป็นผูจ้ดรายงานการประชุม  ส่วนผูบ้งัคบับญัชาท่ีเขา้ประชุมดว้ยใหท้  าหนา้ท่ีเป็น            
ท่ีปรึกษา 
กกกกกกกกกคณะกรรมการด าเนินงานของกองมีหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
กกกกกกกกก( 1 )   วางแผนและจดัรายงานกิจกรรมประจ าของกองลูกเสือ 
กกกกกกกกก( 2 )   ในกรณีท่ีมีกิจกรรมพิเศษ  อาจพิจารณาแต่งตั้งลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในกอง     
คนหน่ึงใหเ้ป็นหวัหนา้กิจกรรมนั้น 
กกกกกกกกก( 3 )  บริหารกิจการภายในกองลูกเสือ 
กกกกกกกกก( 4 )  รักษาเกียรติของกองลูกเสือ 
กกกกกกกกก( 5 )  ควบคุมการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ 
กกกกกกกกก( 6 )  ใหป้ระธานหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย  เป็นผูแ้ทนของกองในการติดต่อกบั
บุคคลภายนอก 
กกกกกกกกกการยุบหน่วยลูกเสือหรือกองลูกเสือ 
กกกกกกกกกการสั่งยบุกลุ่มลูกเสือ  หรือกองลูกเสือเป็นอ านาจของเลขาธิการคณะกรรมการ        
การบริหารลูกเสือแห่งชาติ  หรือผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั  แลว้แต่กรณี ดว้ยเหตุเหตุหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
กกกกกกกกก-  สถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือเลิกลม้ หรือปรากฏภายหลงัวา่เป็นสถานท่ี
อนัไม่ควร 
กกกกกกกกก-  ท  าการฝึกและอบรมลูกเสือในทางท่ีไม่ตรงหรือขดักบัหลกัการและวตัถุประสงค์
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
กกกกกกกกก-  ลูกเสือในกลุ่มหรือในกองลูกเสือพากนัประพฤติชัว่  เป็นเหตุน ามาซ่ึงความเส่ือม
เสียช่ือเสียง เกียรติคุณของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
กกกกกกกกก-  มีจ  านวนลูกเสือ  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือไม่พอท่ีจะด ารงเป็นกลุ่มหรือกองลูกเสือ
ต่อไปได ้ทั้งน้ี ภายในเวลาท่ีก าหนดใหต้ามสมควร 
กกกกกกกก    สรุปไดว้า่ กองลูกเสือของโรงเรียน  จะมีลูกเสือประเภทต่าง ๆ แตกต่างกนัไปตาม
สภาพของโรงเรียน กองลูกเสือของทุกโรงเรียนก็จะตอ้งประกอบดว้ยหมู่ลูกเสือตั้งแต่  2  หมู่ข้ึนไป   
จึงจะตั้งเป็นกองลูกเสือได ้  ส าหรับการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มี
การจดัตั้งกลุ่มลูกเสือแบบสมบูรณ์  กล่าวคือ  โดยแต่ละกลุ่ม  มีกองลูกเสือตั้งแต่  กองลูกเสือส ารอง 
กองลูกเสือสามญั  และกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่   แต่ละกองมีหมู่ลูกเสืออยา่งนอ้ย  2 หมู่  ทุกหมู่
จะตอ้งมีนายหมู่เป็นหวัหนา้ และรองนายหมู่เป็นรองหวัหนา้โดยแต่ละกองลูกเสือของทุกประเภท  
จะตอ้งมีผูก้  ากบัลูกเสือควบคุมดูแล  กองละ 1 คน และมีรองผูก้  ากบัลูกเสืออยา่งนอ้ยกองละ 1 คน
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เป็นผูช่้วย  ส่วนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียนเกิดจากความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารของกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
กกกกกกกกกหลกัสูตรและการจัดกจิกรรมลูกเสือ 
กกกกกกกก    เม่ือไดข้อตั้งกองลูกเสือเรียบร้อยแลว้ผูก้  ากบัลูกเสือตอ้งด าเนินการสอนลูกเสือ  ดงัน้ี 

1. น าหลกัสูตรวชิาลูกเสือมาศึกษาวา่ ลูกเสือท่ีตนจะท าการสอนและฝึกอบรม 
นั้น  มีวชิาอะไรบา้ง แต่ละขั้นตอนมีก่ีวชิา โดยท าโครงการสอนตลอดปีไว ้ และก าหนดตวับุคคล
ผูรั้บผดิชอบไวโ้ดยเฉพาะ 

2. จดัหาอุปกรณ์ท่ีจะตอ้งใชใ้ห้ครบ  เพื่อจะไดฝึ้กอบรมอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น  
หีบอุปกรณ์  โดยมีอุปกรณ์ใส่ไวใ้นหีบ 

3. การสอนวชิาลูกเสือตอ้งค าน่ึงถึงการฝึกกลางแจง้ใหม้ากท่ีสุด  และเรียนรู้โดย 
การปฏิบติัจริงเสมอ 

4. การสอนวชิาพิเศษ  เน่ืองจากวชิาลูกเสือเป็นวชิาท่ีตอ้งการใหเ้ด็กไดแ้สดงออก 
ถึงความสามารถตามอตัภาพของตน  จึงส่งเสริมให้เด็กเรียน และสอบวชิาพิเศษตามขั้นตอน  เพื่อ
รับและประดบัเคร่ืองหมายแสดงความสามารถของตน  เป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งจดัสอน
วชิาพิเศษ  เพื่อสนองความตอ้งการของลูกเสือ  ใหม้ากท่ีสุด  เพราะตอ้งใหเ้ด็กมีโอกาสเลือกตาม
ความถนดั 
กกกกกกกกกการจดักิจกรรมในรูปแบบวธีิการของกิจการลูกเสือโดยมีเน้ือหาสาระตามหลกัสูตร  
ซ่ึงถา้จะไดรั้บเคร่ืองหมายตอ้งผา่นตามเกณฑท่ี์ก าหนด  ดงัน้ี 

- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  หลกัสูตรดาวดวงท่ี 1   
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  หลกัสูตรดาวดวงท่ี 2      
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  หลกัสูตรดาวดวงท่ี 3   
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  หลกัสูตรลูกเสือตรี 
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  หลกัสูตรลูกเสือโท 
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  หลกัสูตรลูกเสือเอก 
- ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  หลกัสูตรเคร่ืองหมายลูกเสือโลก   
- ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  หลกัสูตรเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ      
- ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  หลกัสูตรเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง   

กกกกกกกกกในการฝึกอบรมลูกเสือผูก้  ากบัลูกเสือจะตอ้งตั้งเป้าหมายใหช้ดัเจนโดยมุ่งใหเ้ยาวชน
พฒันาทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ และศีลธรรมใหเ้ป็นพลเมืองดี  มีความรับผดิชอบ  ช่วยสร้างสรรค์
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สังคมใหมี้ความเจริญกา้วหนา้  มีความสงบสุข  และความมัน่คงของประเทศชาติ   จึงตอ้งปลูกฝัง
ใหมี้คุณลกัษณะดงัน้ี 
กกกกกกกกก1.  ใหลู้กเสือมีความรู้ ความเขา้ใจ  และสามารถปฏิบติัตนตามค าปฏิญาณ  กฎ และ   
คติพจน์ของลูกเสือ  
กกกกกกกกก2.  ใหลู้กเสือมีทกัษะการสังเกต  จดจ า  การใชเ้คร่ืองมือ  การแกปั้ญหา  และทกัษะใน
การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
กกกกกกกกก3.  ใหลู้กเสือมีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความกลา้หาญ  อดทน  เช่ือมัน่ในตนเอง  มี
ระเบียบวนิยั   มีความสามคัคีเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น มีความเสียสละ  บ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
กกกกกกกกก4.  ใหลู้กเสือมีการพฒันาอยูเ่สมอ  สร้างสรรคง์านฝีมือ  สนใจ  และพฒันาเร่ืองของ
ธรรมชาติ 
กกกกกกกกกการสอนลูกเสือจะใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายดงักล่าวน้ี ผูก้  ากบัลูกเสือควร
จะไดน้ าลูกเสือออกบริการชุมชน บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณะเม่ือมีโอกาส  และเทศกาลต่าง ๆ  
ทั้งน้ี ผูก้  ากบัลูกเสือจะตอ้งปฏิบติัตนใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดี โดยเฉพาะการสร้างระเบียบวนิยัใหเ้กิดข้ึน
ในตวัของลูกเสือ 
กกกกกกกก สรุป  การจดักิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมบงัคบัในหลกัสูตรสถานศึกษา ซ่ึงในการจดั    
การเรียนการสอนแต่ละคร้ังจะมีการประชุมกอง  ด าเนินการจดักิจกรรมตามกระบวนการลูกเสือ   
โดยใหศึ้กษา วเิคราะห์ วางแผน ปฏิบติักิจกรรมตามฐาน โดยเนน้ระบบหมู่  เพื่อท ากิจกรรม       
อยา่งหน่ึงอยา่งใดร่วมกนัทุกขั้นตอน   มีจุดประสงคใ์นการท างานอยา่งเดียวกนั ตามมาตรฐาน     
การเรียนรู้ท่ีคาดหวงักิจกรรมลูกเสือ (พระราชบญัญติัลูกเสือ  พ.ศ. 2551 ลกัษณะ 1  บททัว่ไป 
มาตรา 8) ประกอบดว้ย  การมีนิสัยในการสังเกตจดจ าเพื่อฟังและพึ่งตนเอง  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มี
ระเบียบวนิยั และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  รู้จกับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์  รู้จกัท าการฝีมือ และ
ฝึกฝนใหท้ ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  รวมทั้งรู้จกัรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี 
วฒันธรรมและความมัน่คงของประเทศชาติ ทั้งน้ี  โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัลทัธิการเมืองใด ๆ  โดยท่ี   
ทุกคนในกลุ่มช่วยกนัคิดช่วยกนัท า ช่วยกนัแกปั้ญหาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาตนเองและพฒันาซ่ึง
กนัและกนั อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพของงาน  แต่ละกลุ่มจะมีการเลือก
ประธาน เลขานุการกลุ่มตามแบบประชาธิปไตย เพื่อเป็นผูน้ าและประสานงาน   สรุปผลการปฏิบติั
กิจกรรม ปิดประชุมกอง  และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ท่ียดึแนวทางการจดักิจกรรมตาม     
แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2544  
ประกอบดว้ย รักสามคัคี  รักชาติ ศาสน ์ กษตัริย ์ มีความเป็นประชาธิปไตย เสียสละ เห็นประโยชน์
ส่วนรวม  กระตือรือร้น ใฝ่รู้   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ เสียสละ กตญัํู กตเวที  อดทนอดกลั้น  
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พึ่งตนเอง  อุตสาหะ  รักการท างาน   ซ่ือสัตย ์สุจริต   ประหยดั  มีวนิยั  รักและเห็นคุณค่าในตนเอง  
และมีพลานามยัสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ   

     การจัดกจิกรรมลูกเสือเพ่ือพฒันากจิการลูกเสือ 
กกกกกกกกกกระทรวงศึกษาธิการ(2554, หนา้ 6) ไดก้ าหนดระเบียบการจดักิจกรรมในสถานศึกษา     
พ.ศ. 2546 โดยมีหลกัเกณฑก์ารจดักิจกรรมในสถานศึกษา ดงัน้ี 
กกกกกกกกก1. จะตอ้งเป็นไปตามนโยบายหลกัของรัฐบาล ในการด าเนินงานพฒันาการศึกษา เพื่อ 
ส่งเสริมความเจริญและความมัน่คงของชาติ 
กกกกกกกกก2. จะตอ้งเป็นไปเพื่อวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
กกกกกกกกก3. จะตอ้งเป็นไปเพื่อส่งเสริมนกัเรียนใหมี้ระเบียบวนิยัในตนเอง 
กกกกกกกกก4. จะตอ้งเป็นไปเพื่อส่งเสริม ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งนกัเรียนและครู 
กกกกกกกกก5. จะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
กกกกกกกกก6. จะตอ้งมีโครงการและระเบียบขอ้บงัคบัของกิจกรรมโครงการ  และระเบียบ
ขอ้บงัคบัจะตอ้งเป็นของสถานศึกษา 
กกกกกกกกก7. ทุกกิจกรรมจะตอ้งมีครู - อาจารย ์ในโรงเรียนเขา้ร่วมรับผดิชอบด าเนินการ 
กกกกกกกกก8. บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีปัจจุบนัอยูใ่น 
สถานศึกษานั้นเวน้แต่วทิยากรใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของหวัหนา้สถานศึกษา 
กกกกกกกกก9. การจดัใหมี้กิจกรรมเลือกใด ๆ หรือไม่ ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของหวัหนา้สถานศึกษา 
กกกกกกกกก10. ให้สถานศึกษาควบคุมเร่ืองการจ่ายเงินหรือพสัดุของอ่ืน ๆ ให้เป็นการประหยดั 
และเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความมัน่คงและปลอดภยัของชาติ 
กกกกกกกกก11. ในกรณีท่ีหวัหนา้สถานศึกษาพิจารณาเห็นวา่กิจกรรมใด ๆ ไม่เหมาะสมมี           
การกระท าหรืออาจน ามาซ่ึงภยนัตรายต่อความมัน่คงของชาติ ใหห้วัหนา้สถานศึกษาสั่งยกเลิก
กิจกรรมนั้น ๆ เสีย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, หนา้ 34) 

กกกกกกกกก      แนวการฝึกอบรมลูกเสือ ใช้หลกัส าคัญดังต่อไปนี้ (ชยันิตย ์ พรรณาวร, ม.ป.ป. , หนา้ 
21) 
กกกกกกกกก1.  เคร่ืองแบบลูกเสือ  ถือวา่เป็นเคร่ืองแบบท่ีมีเกียรติ เป็นเคร่ืองหมายแห่งความดี  
ดงันั้น   ลูกเสือจึงตอ้งพิถีพิถนัในการแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือใหถู้กตอ้ง   และสะอาดเรียบร้อยเสมอ 
กบัทั้งจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตนใหส้มกบัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นลูกเสือ  เพื่อเป็นการรักษาช่ือเสียงของตน 
และของคณะลูกเสือแห่งชาติ   และถือวา่เคร่ืองแบบลูกเสือเป็นเคร่ืองหมายแห่งการเสียสละใน 
การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 
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กกกกกกกกก2.  ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ   ลูกเสือตอ้งเขา้ใจและปฏิบติัตามค าปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือเสมอ โดยเฉพาะในเร่ือง “ความจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ ความ
เป็นพี่นอ้งกบัลูกเสืออ่ืนทัว่โลก และการกระท าความดีต่าง ๆ   ผูท่ี้จะเป็นพลเมืองนั้นจะตอ้งเป็น
ผูก้ระท าความดี  มิใช่เป็นคนดีโดยอยูเ่ฉย ๆ  โดยไม่ท าอะไร 
กกกกกกกกก3.  การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีท าใหกิ้จการลูกเสือมีช่ือเสียง และ 
เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป รากฐานของคติพจน์ของลูกเสือทั้ง 4 ประเภท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุดมคติของ
ลูกเสือในการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น  นอกจากน้ี  ในค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือก็ไดร้ะบุถึง
การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นโดยถือวา่ส าคญัมาก   แหล่งหรือโอกาสท่ีลูกเสือจะบ าเพญ็ประโยชน์
นั้นควรริเร่ิมจากส่ิงท่ีใกลต้วัก่อนแลว้ขยายใหก้วา้งออกไปตามล าดบั  และความสามารถของเด็ก
ไดแ้ก่ การเร่ิมจากบา้นเรือน โรงเรียน และสาธารณะ  เป็นตน้ 
กกกกกกกกก4. การฝึกอบรมทีต่่อเน่ืองกัน และก้าวหน้าสูงขึน้  การฝึกอบรมลูกเสือ  ถา้จะให ้
ประสบความส าเร็จอยา่งเตม็ท่ีจะตอ้งใหลู้กเสือมีความกา้วหนา้อยูเ่สมอ  และใหผ้า่นขั้นตอนต่าง ๆ  
ตามล าดบั คือ ลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามญั ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ และลูกเสือวสิามญั   ส่ิงจ าเป็น 
ประการแรกในการฝึกอบรมลูกเสือ คือ  ผูส้อนจะตอ้งมองการฝึกอบรมในแง่ของเด็กแลว้สอน 
วชิาต่าง ๆ  ท่ีเด็กอยากจะรู้ และใหเ้ด็กสอนกนัเอง เรียนดว้ยตนเอง  ลอร์ดบาเดน เพาเวลล ์(Lord  
Baden Powell) ไดเ้สนอแนะการฝึกอบรมลูกเสือ 5 ขั้น ดงัน้ี (ชยันิตย ์ พรรณาวร, ม.ป.ป. , หนา้ 23) 

ขั้นท่ี 1 การเตรียม มีแผนก าหนดงานและอุปกรณ์พร้อม 
ขั้นท่ี 2 การสาธิต แสดงใหเ้ห็นการกระท า และผลท่ีไดรั้บ 
ขั้นท่ี 3 การอธิบาย บรรยายใหท้ราบวา่ตอ้งท าอยา่งไรโดยละเอียด 
ขั้นท่ี 4 การลอกแบบ ลูกเสือลงมือท าดว้ยตนเอง 
ขั้นท่ี 5 การซกัถาม ผูส้อนถามเด็ก หรือใหเ้ด็กถาม 

จะเห็นไดว้า่การฝึกอบรมลูกเสือสอดคลอ้งกบัแนวการสอนแผนใหม่ โดยเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นส าคญั  
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยการกระท า  และมีการเสริมแรงใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ 
กกกกกกกกก5. ระบบหมู่   ฝึกความรับผดิชอบ  การเป็นผูน้ าผูต้ามการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย การฝึกอบรมลูกเสือ มีการแบ่งลูกเสือออกเป็นกอง แต่ละกองแบ่งออกเป็นหมู่ โดย       
หมู่ลูกเสือเป็นหน่วยส าคญัในการด าเนินงานของลูกเสือ ไม่วา่ส าหรับการท างาน หรือการเล่น และ 
ไม่วา่จะเป็นเร่ืองวนิยั หรือหนา้ท่ีการแต่งตั้งนายหมู่และรองนายหมู่ ใหมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบใน 
การบงัคบับญัชาลูกเสือ เป็นเร่ืองของนายหมู่ท่ีจะตอ้งควบคุมและพฒันาคุณลกัษณะของลูกหมู่ 
ของตนแต่ละคน โดยมีนายหมู่เป็นผูช่้วยการแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ  ก็เพื่อสะดวกและเพื่อให ้
นายหมู่ลูกเสือไดมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการด าเนินงานตามระบบหมู่ นายหมู่มีหนา้ท่ีวางแผนปฏิบติั 



91 
 

กิจกรรมของหมู่  ทั้งการไปอยูค่่ายพกัแรม โดยมีรองนายหมู่เป็นผูช่้วย และผูก้  ากบัลูกเสือเป็นผูใ้ห ้   
ค าแนะน า   นอกจากนั้น  นายหมู่และผูก้  ากบัยงัมาประชุมพร้อมกนัเป็นคร้ังคราวท่ีประชุมนายหมู่ 
ท่ีประชุมจะตอ้งรับผดิชอบในการรักษาเกียรติของกองลูกเสือของตนกบัจะตอ้งพิจารณาแผนปฏิบติั  
งานและกิจกรรมต่าง ๆ 
กกกกกกกกก6.  ระบบเคร่ืองหมายวชิาพเิศษ  ลูกเสือทุกคนจะไดรั้บการฝึกอบรมตามวิธีการของ 
ลูกเสือ และเม่ือผา่นการทดสอบตามท่ีก าหนดไวจ้ะไดรั้บเคร่ืองหมายซ่ึงน ามาติดเคร่ืองแบบ เป็น
การเชิดชูเกียรติ และแสดงสมรรถภาพของตนส่วนหน่ึง   เคร่ืองหมายวชิาพิเศษมีมากมาย เช่น วชิา
ผจญภยั   หวัหนา้คนครัว  การจดัการค่ายพกัแรม  การเดินทางไกล   ดาราศาสตร์ บุกเบิก   สะกด
รอย ฯลฯ 
กกกกกกกกก7.  กจิกรรมกลางแจ้ง    ในการฝึกอบรมลูกเสือทุกประเภท   ถือวา่กิจกรรมกลางแจง้
เป็นเร่ืองส าคญั และควรไดรั้บการส่งเสริมใหม้ากเท่าท่ีสามารถจะท าได ้  ทั้งน้ีเป็นการส่งเสริม
สุขภาพของลูกเสือดว้ย ในการฝึกอบรมลูกเสือ บางคร้ังจะตอ้งกระท าภายในอาคาร แต่กิจกรรม
เช่นเดียวกนั  ถา้ไดก้ระท ากลางแจง้  เช่น  ในสนาม  ทุ่งนา  ในป่า หรือสวนสาธารณะก็จะเป็นการดี 
การเดินทางไกล  และอยูค่่ายพกัแรม เป็นหวัใจของการฝึกอบรมลูกเสือ เพราะมี วตัถุประสงคเ์พื่อ
ฝึกใหลู้กเสือมีความอดทน  อยูใ่นระเบียบวนิยั  รู้จกัช่วยตวัเอง  รู้จกัอยูแ่ละท างานร่วมกบัผูอ่ื้น   
ตลอดจนมีโอกาสไดเ้รียนรู้  และเขา้ใจวชิาลูกเสืออยา่งแจ่มแจง้ดว้ยการปฏิบติัจริง  นอกจากน้ี  
กิจกรรมท่ีทา้ทายลูกเสือ  เช่น  การผจญภยั การบุกเบิก การเดินทางส ารวจ ฯลฯ ก็นบัเป็นกิจกรรม   
ท่ีลูกเสือทุกคนควรเขา้ร่วมตามโอกาส 
กกกกกกกกก8. การเล่น (เกมต่าง ๆ )  เกมหรือการเล่นของลูกเสือ  เป็นกิจกรรมท่ีส าคญัในการฝึก 
อบรมลูกเสือทั้งทางจิตใจและในการบริหารร่างกาย  เกมช่วยพฒันาเด็กในเร่ืองนิสัยใจคอ  อารมณ์   
น ้าใจนกักีฬา  การรักหมู่คณะ  ความอดทน  ระเบียบวนิยั   และความไม่เห็นแก่ตวัทุกคร้ังท่ีมี         
การฝึกอบรมลูกเสือ หรือท่ีเรียกวา่การเปิดประชุมกองจะตอ้งมีการจดัใหเ้ด็กไดเ้ล่นเกมเพื่อเป็น   
การบริหารร่างกายและเป็นการอบรมเด็กในดา้นจิตใจไปดว้ย 
กกกกกกกกก9. การร้องเพลงและการชุมนุมรอบกองไฟ  วิธีการฝึกอบรมลูกเสือท่ีส าคญัอีกอยา่ง
หน่ึง คือ การร้องเพลง และการชุมนุมรอบกองไฟ การร้องเพลงนอกจากจะช่วยผอ่นคลายอารมณ์
ใหเ้ด็ก ๆ ไดส้นุกสนานร่ืนเริงบนัเทิงใจแลว้ ยงัเป็นส่ือในการปลุกใจ ใหเ้กิดความรักชาติบา้นเมือง
อีกดว้ย  ทุกคร้ังท่ีมีการชุมนุมรอบกองไฟ จะตอ้งมีการร้องเพลงรอบ ๆ วงในการชุมนุมรอบกองไฟ
และการร้องเพลงสลบั การแสดงต่าง ๆ และท่ีส าคญัหากมีการใหเ้ด็ก ๆ ร้องเพลงประจ าหมู่ ซ่ึง    
แต่ละหมู่แต่งข้ึนเองแลว้  ยอ่มเป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความสมคัรสมานสามคัคีในหมู่คณะ 
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กกกกกกกกกวธีิการฝึกอบรมท่ีลอร์ด บาเดน เพาเวลล ์ (Lord Baden Powel)  หรือ  บี.พี. เป็น          
ผูก้  าหนดแบบอยา่งไวน้ั้น  ถือเอาความตอ้งการของเด็กท่ีเป็นไปตามธรรมชาติเป็นหลกั    
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตอ้งมีความรับผดิชอบต่อการคดัเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบั
จุดประสงคข์องการฝึกอบรมลูกเสือ  ทั้งน้ีโดยเด็กไดมี้ส่วนรับรู้ และใหค้วามเห็นชอบดว้ย บี.พ.ี จึง
ไดช้ี้แนวทางในการจดักิจกรรมลูกเสือโดยไดเ้ขียนหนงัสือ  Scouting For Boy  เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสใหเ้ด็กปฏิบติักิจกรรมท่ีทา้ยทายมากยิง่ข้ึน โดยใชเ้สน่ห์ 3 ประการ คือ 
กกกกกกกกกกก9.1  กิจกรรมกลางแจง้  การลูกเสือเป็นท่ีดึงดูดใจนกัผจญภยั นกับุกเบิก นกัส ารวจ 
อนัลกัษณะดงักล่าวเป็นลกัษณะนิสัยของมนุษยทุ์กคน และเป็นส่ิงท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนในวยัเด็ก 
กกกกกกกกกกก9.2  ความส าเร็จ   เด็กท่ีก าลงัเจริญเติบโตจะรู้สึกพอใจกบัความกา้วหนา้  เพิ่มพูน 
ทกัษะและความรู้เชิงปฏิบติัส่ิงต่าง ๆ 
กกกกกกกกกกก9.3  การรับใชผู้อ่ื้น นอกจากการฝึกอบรมใหเ้ด็กเติบโต  เป็นผูมี้นิสัยดีงาม  มี
สุขภาพดี  มีทกัษะในวชิาลูกเสือ และงานอดิเรกแลว้ ควรฝึกฝน และเปิดโอกาสใหเ้ด็กลูกเสือได ้ 
รับใชผู้อ่ื้นดว้ยการบ าเพญ็ประโยชน์เป็นประจ าทุกวนั  และการปฏิบติัตนตามล าพงัหรือเป็นกลุ่ม 
กกกกกกกกกแนวปฏิบัติในการน าวธีิการทางลูกเสือมาใช้พฒันาโรงเรียน 
กกกกกกกกก1.   จดัระบบการบริหารงานลูกเสือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ  
วา่ดว้ยการปกครอง  หลกัสูตรและวชิาพิเศษลูกเสือ  ฉบบั  พ.ศ. 2500  และ ฉบบัท่ี  14  พ.ศ. 2528   
ในเร่ืองต่อไปน้ี 
       กกกหหกกก  1.1  การแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  มีการจดัท าทะเบียนผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 
ใหเ้ป็นไปปัจจุบนัอยูเ่สมอ   
       กกกหหกกก  1.2   การขออนุญาตตั้งกองและกลุ่มลูกเสือถูกตอ้ง 
       กกกหหกกก  1.3  จดัหน่วยลูกเสือถูกตอ้ง  และมีผูบ้งัคบับญัชาควบคุมหน่วยลูกเสือครบถว้น 
และควรใหค้วบคุมประจ าตลอดไป  จนกวา่ลูกเสือจะออกจากกองไป เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ
ยา้ยสังกดัจึงควรเปล่ียนหน่วยควบคุม 
       กกกหหกกก  1.4  ด าเนินการฝึกอบรมลูกเสือไดรั้บเคร่ืองหมายต่างๆ ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
       กกกหหกกก  1.5  จดัท าทะเบียนลูกเสือใหถู้กตอ้งครบถว้น 
       กกกหหกกก  1.6  จดัท ารายงานกิจกรรมลูกเสือ  รายงานการเงิน ใหเ้ป็นปัจจุบนั 
กกกกกกกกก2.   จดัท าแผนผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในเร่ืองต่อไปน้ี 
       กกกหหกกก  2.1  การฝึกอบรมตามหลกัสูตรระดบัต่าง ๆ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือควรมีวฒิุทาง
ลูกเสืออยา่งนอ้ยขั้นความรู้ชั้นสูง 
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       กกกหหกกก  2.2  ควรจดัใหมี้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ท่ีมีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการลูกเสือโดย
ส่งเสริมใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมขั้น A.L.T.C. , L.T.C. หรือหลกัสูตรเฉพาะต่าง ๆ เพื่อเป็นท่ีปรึกษา
แก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออ่ืน ในกรณีท่ีมีปัญหาในทางปฏิบติั 
       กกกหหกกก  2.3  จดัการฝึกอบรมนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือ  เพื่อใหมี้ศกัยภาพในการเป็น
ผูน้ าของหมู่มากข้ึน 
กกกกกกกกก3.  จดัใหมี้ห้องต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
       กกกหหกกก  3.1  หอ้งประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของกอง  โดยจดัหอ้งใหมี้บรรยากาศ
ของลูกเสือใหม้ากท่ีสุด 
       กกกหหกกก  3.2  หอ้งเก็บอุปกรณ์การฝึกอบรม  โดยมอบหมายใหมี้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ
รับผดิชอบ  และจดัระบบการใชอุ้ปกรณ์ใหมี้ประสิทธิภาพ และเป็นแบบอยา่งแก่ลูกเสือได ้
       กกกหหกกก  3.3  หอ้งเกียรติยศของลูกเสือ  เพื่อใชเ้ป็นท่ีแสดงผลงานดีเด่นของลูกเสือและ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  อาจจดัรวมไวใ้นห้องประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของกองก็ได ้
หอ้งต่าง ๆ  ดงักล่าวขา้งตน้  ควรเนน้เร่ืองความสะอาด   ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และ 
ความสวยงาม ตามแบบอยา่งลูกเสือ 
กกกกกกกกก4.  จดัท าแผนการจดัหาอุปกรณ์การฝึกอบรมท่ีจ าเป็น เช่น  เชือก  อุปกรณ์ฝึก  
อุปกรณ์การเดินทางไกล  อุปกรณ์การปฐมพยาบาล  อุปกรณ์การอยูค่่ายพกัแรม ฯลฯ  ใหมี้จ านวน
เพียงพอแก่การฝึกอบรมโดยเร็ว 
กกกกกกกกก5.  จดัท ารายการกิจกรรม  โครงการ  ท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทาง  จุดเนน้ ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประจ าปี  ใหก้ารจดัท ารายการกิจกรรมและโครงการดงักล่าวนอกจากมีรายละเอียด
อ่ืนแลว้  ใหก้ าหนดวธีิการ  ท่ีจะน าวธีิการของลูกเสือเขา้ไปใชก้บักิจกรรมนั้นไวด้ว้ย 
กกกกกกกกก6.  ส่งเสริมให้ลูกเสือและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งจดั
ใหมี้การประกาศเกียรติคุณของลูกเสือ    ท่ีประกอบคุณงามความดีเป็นประจ าทุกปี  และส่งเสริมให้
ลูกเสือ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือมีโอกาสไดรั้บเขม็ลูกเสือบ าเพญ็ประโยชน์  เหรียญลูกเสือสดุดี  หรือ
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ แลว้แต่กรณี 
กกกกกกกกกึ7.  อาจจดัใหมี้การประกวดผลงานของแต่ละกลุ่ม หรือกองลูกเสือได ้
กกกกกกกกกแนวการจัดกจิกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ในสถานศึกษา 
กกกกกกกกกึการจดักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ควรจดัใหมี้การเปิดประชุมกองทุกคร้ังก่อนท่ี 
จะมีการปฏิบติักิจกรรมเพื่อเป็นการฝึกความมีระเบียบวนิยัในตนเอง  โดยปฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 , หนา้ 74) 
กกกกกกกกกึ1.  พธีิเปิด (เชิญธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก) 
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กกกกกกกกกึ2.  เกมหรือเพลง  ท  าใหเ้กิดความสนุกสนาน  เป็นการอบอุ่นร่างกายก่อนการปฏิบติั 
กิจกรรม   ผูก้  ากบัลูกเสืออาจใชอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือทั้งสองอยา่ง  ซ่ึงบางคร้ังไม่จ  าเป็นจะตอ้ง 
สอดคลอ้งหรือสัมพนัธ์กบัเน้ือหาเสมอไป 
กกกกกกกกกึ3.  การปฏิบัติกิจกรรม  เนน้การปฏิบติัเป็นฐานโดยใชร้ะบบหมู่เพื่อสะดวกต่อ 
การเรียนการสอน  ตลอดจนการควบคุมดูแล  ตรวจสอบและใหค้  าแนะน า  แกไ้ข 
กกกกกกกกก4.  การเล่าเร่ืองส้ันทีเ่ป็นประโยชน์  ควรเนน้เร่ืองง่าย ๆ  และสรุปใหลู้กเสือเขา้ใจวา่มี 
ประโยชน์อยา่งไร  ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของคุณธรรมต่าง ๆ เช่น  ความสามคัคี  ความซ่ือสัตย ์
สุจริต  ความเสียสละ  ความกลา้หาญอดทน  ฯลฯ 
กกกกกกกกก5.  พิธีปิด  (นดัหมาย  ตรวจ  ชกัธงลง  เลิก) 
กกกกกกกกกสรุปไดว้า่วธีิการฝึกอบรมลูกเสือในโรงเรียน  เป็นการจดักิจกรรมตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ  วา่ดว้ยการปกครอง  หลกัสูตร  และวชิาพิเศษ   มีจุดมุ่งหมายเพื่อเนน้ 
การพฒันาลูกเสือทุกดา้น  โดยใชร้ะบบหมู ่ เพื่อใหลู้กเสือมารวมกลุ่มกนัใหค้นหน่ึงเป็นหวัหนา้   
ใหอ้ยูก่นัเองตามธรรมชาติ  เนน้ใหลู้กเสือมีระเบียบวนิยั  รู้จกัการปฏิบติัในส่ิงท่ีดีงาม รู้จกั 
รับผดิชอบต่อสุขภาพของตนเอง รู้จกัการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข รู้จกับริหารร่างกายในยามวา่ง 
ซ่ึงท าใหเ้ด็กมีสุขภาพดี  สอดคลอ้งกบั บี.พ.ีซ่ึงเป็นผูใ้หก้  าเนิดลูกเสือโลก มีความเห็นวา่ลูกเสือ 
ทุกคน  ชอบอยูค่่ายพกัแรม   กิจกรรมกลางแจง้   และการสนุกสนาน ฉะนั้น  กิจกรรมลูกเสือก็คือ 
การเล่น (Scouting is game ) และส่ิงท่ีลูกเสือตอ้งการ 5 ประการ คือ 
กกกกกกกกก1. การผจญภยั (Adventure) ไดแ้ก่  การเรียนรู้เร่ืองใหม่ ๆ  ท่ีต่ืนเตน้และไม่คาดหมาย 
มาก่อน 
กกกกกกกกก2. ไดเ้พื่อน (Friendship) ไดแ้ก่  การท่ีเด็กมีเพื่อน 
กกกกกกกกก3. เถ่ือนธาร ( The outdoor world ) ไดแ้ก่  โลกภายนอก ประกอบดว้ย ป่าเขา ล าธาร  
ทุ่งนา 
กกกกกกกกก4. การสนุก (Good Fun) ไดแ้ก่ความสนุกสนานในการประกอบกิจกรรม 
กกกกกกกกก5. สุขสม ( A Feeling of Achievement) ไดแ้ก่ความรู้สึกภูมิใจในการท่ีตนไดท้  างาน 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงจนประสบความส าเร็จ 
กกกกกกก ส าหรับวชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่   มิไดก้  าหนดไวใ้นหลกัสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการ  แต่ใหใ้ชข้อ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ หมายความวา่วชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  
มิไดบ้งัคบัใหลู้กเสือเรียนแต่ส่งเสริมใหเ้รียนโดยเสรี  ทั้งน้ี  ตามระเบียบขอ้บงัคบัคณะลูกเสือ
แห่งชาติวา่ดว้ยการปกครอง  หลกัสูตร  และวชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ (ฉบบัท่ี 14)             
พ.ศ.  2528  เพื่อมุ่งหวงัให้เป็นประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าต่อลูกเสือเอง  การเรียนวชิาพิเศษลูกเสือ
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สามญัรุ่นใหญ่จึงอาจจดัใหเ้รียนควบคู่ไปกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมตามหลกัสูตร เรียนนอกเวลา  หรือ
เรียนในเวลาในภาคเรียนท่ี 2  โดยไม่มีเง่ือนไขบงัคบัใด ๆ การไดรั้บเคร่ืองหมายเป็นไปตามเกณฑ์
ของระเบียบขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ  ดงันั้น  การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
สถานศึกษา  จึงควรค านึงถึง 
กกกกกกกกก 1)  วตัถุประสงคห์ลกัของกิจการลูกเสือ  ค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  ควร
วเิคราะห์ออกมาเป็นพฤติกรรม  น ามาเป็นรายละเอียดในการสอน  การจดักิจกรรม 
กกกกกกกกก 2)  วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร  ก าหนดออกมาเป็นพฤติกรรม  หวัขอ้
รายวชิา  ก าหนดออกมาเป็นรายละเอียดและกิจกรรมการเรียนการสอน 
กกกกกกกกก 3)  วตัถุประสงคส์ าคญัท่ีก าหนดเป็นเกณฑใ์หน้กัเรียนผา่นหรือไม่ผา่น   กกกกกก
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือควรช่วยกนัพิจารณาก าหนดจาก                
กกกกกกกกกกก  3.1  วตัถุประสงคห์ลกัและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
กกกกกกกกกกก  3.2  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  กรม  กอง โรงเรียน  
กกกกกกกกกกก  3.3   ความตอ้งการของสังคมและสภาพแวดลอ้ม 
กกกกกกกกก 4)  ช่วยกนัวเิคราะห์หลกัสูตรก าหนดรายละเอียดของเน้ือหาท่ีเห็นวา่เป็น
ประโยชน์ต่อลูกเสืออยา่งแทจ้ริงพร้อมสอดแทรกจุดมุ่งเนน้ตามขอ้ 3 
กกกกกกกก 5)   ส่งเสริมใหลู้กเสือมีกิจกรรมเพื่อชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
กกกกกกกสการวดัประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่  ควรจดัใหลู้กเสือ-เนตรนารี
สามญัรุ่นใหญ่สอบไดผ้า่นตามหลกัสูตรกิจกรรมบงัคบั ในภาคเรียนท่ี 1  ตามระเบียบการวดัผล
ประเมินผลของโรงเรียน โดยวดัผลประเมินผลตลอดภาคเรียน  และจดัใหส้อบไดผ้า่นตามหลกัสูตร
วชิาพิเศษลูกเสือ ในภาคเรียนท่ี 2  ตามระเบียบขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติวา่ดว้ยการปกครอง  
หลกัสูตร  และวชิาพิเศษลูกเสือ  โดยวดัผลประเมินผลเป็นรายวชิา ทั้งน้ี  ทางโรงเรียนตอ้ง
ด าเนินการขออนุญาต และส่งผลคะแนนการสอบเพื่อขออนุมติัผลสอบไปท่ีส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามพระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ. 2551  เพื่อความถูกตอ้งและประดบัเคร่ืองหมายใหก้บั
ลูกเสือ – เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่เป็นล าดบัต่อไป  

ddddddd4.2  เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา 
Dddddddเกณฑก์ารประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา  พฒันาข้ึนโดยส านกัการลูกเสือ  
ยวุกาชาด  และกิจการนกัเรียน  (2550, หนา้  3)  เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือประเมินคุณภาพงานลูกเสือ
ภายในสถานศึกษา   วธีิการและเคร่ืองมือท่ีใชอ้าจจะเป็น  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  แบบ
สังเกต  แบบทดสอบ  การจดันิทรรศการและสาธิต  รายงาน  เอกสารหลกัฐาน  การประเมินการ
ปฏิบติัจริงทั้งกิจกรรมและผลท่ีเกิดข้ึน  และช้ินงาน  หรือผลงาน  ซ่ึงเป็น          ความพยายามท่ีจะ
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ก่อใหเ้กิดการจดัมวลกิจกรรมลูกเสือใหก้บัเยาวชนของชาติ  และกิจการลูกเสือโดยรวมอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  มีองคป์ระกอบ  4   ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกก4.2.1  ด้านลูกเสือ 
กกกกกกกกกตึัวบ่งช้ีที ่1  ความมีระเบียบวนิยั  ความสนใจ  ความสนุก  ความภูมิใจ  ความตระหนกั
ในคุณค่า  และความสุขในการเป็นลูกเสือเรียนรู้ / มีทกัษะดา้นสัญลกัษณ์ลูกเสือ 
กกกกกกกกกเึกณฑ์การพจิารณา   
กกกกกกกก1.1   ปฏิบติัตามกฎ  ระเบียบของกองลูกเสือ / โรงเรียน / สังคม / กระท าความดี
ประจ าวนั (Good Turn) 
กกกกกกกก1.2   เขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือดว้ยความสนใจ  ความสนุก  มีความภูมิใจ  และมีความสุข
ในการเป็นลูกเสือ 
กกกกกกกก1.3   สามารถปฏิบติัโดยยดึหลกัคุณธรรม  จริยธรรมตามค าปฏิญาณ  กฎของลูกเสือ  
และหลกัธรรมค าสอนของศาสนากกก 

กกกกกกกกกตึัวบ่งช้ีที ่2  การปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
กกกกกกกกกเึกณฑ์การพจิารณา   
กกกกกกกก2.1   ประพฤติปฏิบติัโดยยดึหลกัคุณธรรม  จริยธรรมตามค าปฏิญาณ  กฎของลูกเสือ 
และหลกัธรรมค าสอนของศาสนา 
กกกกกกกก2.2   กระท ากิจกรรมช่วยเหลืองานสถานศึกษา  งานบา้น  และเคารพเช่ือฟังพอ่แม่  ครู  
อาจารย ์
กกกกกกกก2.3   กระท ากิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความรัก  ความสามคัคี  ระหวา่งคนในชาติและ       
ความเป็นพี่นอ้งกนัของลูกเสือ  ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

กกกกกกกกกตึัวบ่งช้ีที ่ 3   การช่วยเหลือผูอ่ื้น  ชุมชน  ชาติบา้นเมืองและสังคมโลก 
กกกกกกกกกเึกณฑ์การพจิารณา   
กกกกกกกก3.1   ช่วยแกปั้ญหาและพฒันาเพื่อนพี่นอ้งลูกเสือทั้งในและนอกสถานศึกษา 
กกกกกกกก3.2   ช่วยเหลือและใหบ้ริการครู  อาจารย ์ บุพการี  และบุคคลทุพพลภาพ  หรือผูสู้งอายุ
ท่ีขาดการดูแล 
กกกกกกกก3.3   ช่วยพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  อนุรักษธ์รรมชาติ  แกปั้ญหาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมใน
ชุมชน  รวมทั้งกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสถาบนัชาตอ  ศาสนา  วฒันธรรม  และสังคมโลก 
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กกกกกกก 4.2.2  ด้านผู้บริหาร 
กกกกกกกกกตึัวบ่งช้ีที ่1  การพฒันาตนเองทางดา้นลูกเสือ 
กกกกกกกกกเึกณฑ์การพจิารณา   
กกกกกกกกกึ1.1  มีอุดมการณ์  และวสิัยทศัน์ในกิจการลูกเสือ 
กกกกกกกกกึ1.2  เขา้รับการฝึกอบรมเพื่อใหมี้คุณวุฒิและเพิ่มทกัษะทางลูกเสือ 
กกกกกกกกกึ1.3  เขา้ร่วมประชุม  อบรม  สัมมนา  เพื่อการพฒันากิจการลูกเสือ 

กกกกกกกกกตึัวบ่งช้ีที ่2  การบริหาร  ส่งเสริม  และสนบัสนุนการจดักิจกรรมลูกเสือ 
กกกกกกกกกเึกณฑ์การพจิารณา   
กกกกกกกกกึ2.1  ก าหนดให้มีวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  ยทุธศาสตร์  นโยบาย  แผนพฒันา  และระบบ
บริหารจดัการกิจการลูกเสือ 
กกกกกกกกกึ2.2  ส่งเสริม  สนบัสนุน  บุคลากรลูกเสือและนิเทศ  ติดตามประเมินผลการจดั
กิจกรรมลูกเสือ 
กกกกกกกกกึ2.3  ส่งเสริมการจดัมวลกิจกรรมลูกเสือ  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมลูกเสือ 

กกกกกกกกกตึัวบ่งช้ีที ่3  การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน  การช่วยเหลือผูอ่ื้น  ชุมชน  ชาติ
บา้นเมืองและสังคมโลก 
กกกกกกกกกเึกณฑ์การพจิารณา   
กกกกกกกกกึ3.1  มีส่วนร่วมในการใหบ้ริการชุมชน  อนุรักษธ์รรมชาติ  พฒันาส่ิงแวดลอ้ม  และ
ส่งเสริมใหมี้การช่วยเหลือและใหบ้ริการบุพการีและทุพพลภาพ  หรือผูสู้งอายท่ีุขาดการดูแล 
กกกกกกกกกึ3.2  ส่งเสริมให้มีการน าทรัพยากรของชุมชนมาพฒันากิจการลูกเสือของสถานศึกษา 
กกกกกกกกกึ3.3  มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาพฒันาเศรษฐกิจและสั’คม  และกิจกรรมท่ีเก่ียวกบั
สถาบนัชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ วฒันธรรม  และสังคมโลก 

กกกกกกก 4.2.3  ด้านผู้ก ากบัลูกเสือ 
กกกกกกกกกตึัวบ่งช้ีที ่1  การพฒันาตนเองทางดา้นลูกเสือ 
กกกกกกกกกเึกณฑ์การพจิารณา   
กกกกกกกกกึ1.1  มีอุดมการณ์  และวสิัยทศัน์ในกิจการลูกเสือ 
กกกกกกกกกึ1.2  เขา้รับการฝึกอบรมเพื่อใหมี้คุณวุฒิและเพิ่มทกัษะทางลูกเสือ  พฒันาตนเองให้
เจริญกา้วหนา้ทางวทิยฐานะในวชิาชีพทางลูกเสือ 
กกกกกกกกกึ1.3  เขา้ร่วมประชุม  อบรม  สัมมนา  เพื่อการพฒันากิจการลูกเสือ 
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กกกกกกกกกตึัวบ่งช้ีที ่2    การวางแผนและการจดักิจกรรม 
กกกกกกกกกเึกณฑ์การพจิารณา   
กกกกกกกกกึ2.1  วางแผนการจดัมวลกิจกรรมลูกเสือ  และฝึกอบรมลูกเสือตามวตัถุประสงค ์ 
หลกัการ  วธีิการ  และหลกัสูตร 
กกกกกกกกกึ2.2  ช่วยเหลือ  หรือเขา้ร่วมการจดักิจกรรมลูกเสือภายนอกสถานศึกษา  และน า
ทรัพยากรในชุมชนเขา้มาพฒันาการจดัมวลกิจกรรมลูกเสือ 
กกกกกกกกกึ2.3  ศึกษา  คน้ควา้  วจิยั  และประเมินผลเพื่อใหเ้กิดการพฒันารูปแบบ  วิธีการ  และ  
มีส่วนช่วยในการแกปั้ญหา  และพฒันาการจดัมวลกิจกรรมลูกเสือ 

กกกกกกกกกตึัวบ่งช้ีที ่3   การบริหารงานในกองลูกเสือ 
กกกกกกกกกเึกณฑ์การพจิารณา   
กกกกกกกกกึ3.1  ด าเนินการในงานธุรการ  เอกสาร  ระเบียน  การเงิน  บญัชี  และการเก็บเงินค่า
บ ารุงลูกเสือตามระเบียบ 
กกกกกกกกกึ3.2  ด าเนินการจดัตั้งและพฒันา  หมู่  กอง  กลุ่ม  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  รวมทั้งจดัท า
รายงานและประชาสัมพนัธ์กิจการลูกเสือ 
กกกกกกกกกึ3.3  บริหารจดัการอาคาร  สถานท่ี  วสัดุ  ครุภณัฑ ์ อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้
เก่ียวกบักิจการลูกเสือ 

กกกกกกก 4.2.4  ด้านการจัดมวลกจิกรรมลูกเสือ 
กกกกกกกกกตึัวบ่งช้ีที ่1    กิจกรรมสัญลกัษณ์ลูกเสือ 
กกกกกกกกกเึกณฑ์การพจิารณา   
กกกกกกกกกึ1.1  มีการฝึกอบรมใหค้วามรู้  และทกัษะในดา้นระเบียบวินยั  การประกอบพิธีทาง
ลูกเสือ  และเน้ือหาสาระตามหลกัสูตร 
กกกกกกกกกึ1.2  มีการจดักิจกรรมเดินทางไกล  และอยูค่่ายพกัแรม  วตัถุประสงค ์ และวธีิการทาง
ลูกเสือ  ฝึกอบรมทกัษะลูกเสือตามประเภท  ใหส้ามารถน าไปใชช่้วยตนเองและผูอ่ื้น 
กกกกกกกกกึ1.3  มีการฝึกอบรม  และทดสอบเพื่อรับเคร่ืองหมายตามหลกัสูตรและวชิาพิเศษ 

กกกกกกกกกตึัวบ่งช้ีที ่2    กิจกรรมตามค าปฏิญาณและกฎ 
กกกกกกกกกเึกณฑ์การพจิารณา   
กกกกกกกกกึ2.1  มีการฝึกอบรมและจดักิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ตามค าปฏิญาณ  
กฎของลูกเสือ  และหลกัธรรมค าสอนของศาสนา 
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กกกกกกกกกึ2.2  มีการจดักิจกรรมฝึกอบรมใหช่้วยเหลือครอบครัว  สถานศึกษา  ครู  อาจารย ์ 
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  และร่วมกระท ากิจกรรมเก่ียวกบังานของชาติ  วฒันธรรม  ศาสนา  และ
สถาบนัพระมหากษตัริย ์ เป็นพี่นอ้งกบัลูกเสืออ่ืนทัว่โลก 
กกกกกกกกกึ2.3  มีการฝึกอบรมใหมี้ความรู้  ความสามารถในการบ าเพญ็ประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อน  
ผูอ่ื้น  บุคคลท่ีทุพพลภาพ  ผูสู้งอายท่ีุขาดการดูแล  กระท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรัก         
ความสามคัคี  ความสมานฉนัท ์ ระหวา่งคนในชาติ  และความเป็นพี่นอ้งกบัลูกเสืออ่ืนทัว่โลก 

กกกกกกกกกตึัวบ่งช้ีที ่3   กิจกรรมโครงการเพื่อการแกปั้ญหาและพฒันา 
กกกกกกกกกเึกณฑ์การพจิารณา   
กกกกกกกกกึ3.1  มีการจดักิจกรรมโครงการเพื่อแกปั้ญหา  ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ  และเพื่อ    
การช่วยเหลือแกปั้ญหาอุบติัเหตุ  อุบติัภยั 
กกกกกกกกกึ3.2  มีการจดักิจกรรมโครงการใหบ้ริการชุมชนเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  
เศรษฐกิจ  และสังคม  รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวฒันธรรมและศาสนา 
กกกกกกกกกึ3.3  มีการจดักิจกรรมโครงการท่ีมีส่วนร่วมในงานของชาติ  สถาบนัพระมหากษตัริย ์ 
และเสริมสร้างความมัน่คงของชาติ  รวมทั้งการฝึกอบรมวชิาพิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อใน
สถาบนัทหารและต ารวจ 

กกกกกกกกเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งช้ีกจดัใหมี้การประเมินใน 2   ลกัษณะ  คือ 
กกกกกกกก1.  การประเมินเชิงปริมาณและคุณภาพ 
กกกกกกกกกก1.1  การประเมินเชิงปริมาณ   
      แสดงลกัษณะปริมาณของการปฏิบติัตามตวับ่งช้ีร้อยละ  90  ข้ึนไป  (ดีมาก) 
      แสดงลกัษณะปริมาณของการปฏิบติัตามตวับ่งช้ีร้อยละ 75 – 89    (ดี) 
      แสดงลกัษณะปริมาณของการปฏิบติัตามตวับ่งช้ีร้อยละ  50 – 74    (พอใช)้ 
      แสดงลกัษณะปริมาณของการปฏิบติัตามตวับ่งช้ีต ่ากวา่ร้อยละ  50  (ปรับปรุง) 
กกกกกกกกกก1.2  การประเมินเชิงคุณภาพ 

1) ความถูกตอ้งสมบูรณ์  เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
2) การมองเห็นคุณค่า 
3) การปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองย ัง่ยนื 
4) การมีประสิทธิภาพ 
5) ความสัมฤทธิผล 
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กกกกกกกก2.  การประเมินความก้าวหน้า 
กกกกกกกกเป็นการประเมินใหเ้ห็นระดบัการเปล่ียนแปลงทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  จากตนเอง
และกิจกรรมตามเกณฑท่ี์ก าหนด  ในช่วงเวลาหน่ึง  การประเมินความกา้วหนา้  มีแนวทาง
ด าเนินการ  ดงัน้ี 
กกกกกกกกกก2.1  จดัใหมี้การประเมินความกา้วหนา้อยา่งนอ้ยปีละ  2  คร้ัง 
กกกกกกกกกก2.2  จดัใหมี้การประเมินทั้งตนเอง  กลุ่ม  และกิจกรรม  ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
กกกกกกกกกก2.3  จดัใหมี้การประเมินเปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ 
กกกกกกกกกก2.4  จดัใหมี้การประเมินสาเหตุปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง 
กกกกกกกกกก2.5  จดัใหมี้การประเมินความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันางานใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน 

Dddddddจากการศึกษาสรุปไดว้า่เกณฑก์ารประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา  เป็น
แนวทางการประเมินการจดัมวลกิจกรรมลูกเสือใหก้บัเยาวชนองคป์ระกอบ 4  ดา้น  12  ตวับ่งช้ี    
ใน 2  ลกัษณะ  คือ  การประเมินเชิงปริมาณและคุณภาพ  และการประเมินความกา้วหนา้ 

5.  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
  5.1 งานวจัิยเกีย่วกบักจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

            สนิท  ณ  ระนอง (2549 , บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาปัญหาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
วชิาลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัระนอง  การวจิยัในคร้ังน้ี มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัปัญหาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวชิาลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัระนอง ซ่ึงผูว้จิยัศึกษา 5 ดา้น คือ ดา้นครูผูส้อน ดา้นหลกัสูตรและ
เน้ือหา ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นอุปกรณ์และส่ือการเรียน และดา้นการประเมินผล และ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการจดักิจกรรมการเรียน การสอนวชิาลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
โดยจ าแนกตามขนาดโรงเรียน และคุณวฒิุ กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัประกอบดว้ย ครูผูส้อนวชิา
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ จ านวน 241 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัญหา
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน วชิาลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
และปลายเปิด วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมุติฐาน โดยการทดสอบค่าที (t-test) ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/FWผลการวจิยัพบวา่ 
1. ระดบัปัญหาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวชิาลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของจงัหวดัระนอง ดา้นครูผูส้อน หลกัสูตรและเน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน อุปกรณ์
และส่ือการเรียน และการประเมินผล อยูใ่นระดบัปานกลาง 2. เปรียบเทียบปัญหาการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน วชิาลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัระนอง จ าแนกตาม
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ขนาดโรงเรียน พบวา่ โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีปัญหาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไม่ต่างกนั 
และจ าแนกตามคุณวุฒิของครูผูส้อน พบวา่ ครูผูส้อนท่ีมีคุณวฒิุต่างกนั มีปัญหาการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน ไม่แตกต่างกนั 

      วจิิตร  ชิณศรี (2549, บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่  โรงเรียนกุดตุม้วทิยา  อ าเภอเมืองชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ  ผลการศึกษาพบวา่  
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ไม่มีแผนการจดักิจกรรมลูกเสือ  ไม่จดักิจกรรมลูกเสือตามกระบวนการวธีิ
ลูกเสือ  ส่งผลใหลู้กเสือมีความเบ่ือหน่าย  ไม่อยากเขา้เรียน  หลงัจากไดด้ าเนินการพฒันาโดยใช ้ 
กลยทุธ์ในการพฒันา 4 กลยทุธ์  ไดแ้ก่  การประชุมเชิงปฏิบติัการ  การมอบหมายงาน   การสอน
ตามแผน  ผลปรากฏวา่  ผูร่้วมศึกษาคน้ควา้มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัลูกเสือ  มีความสามารถ
เขียนแผนกิจกรรมลูกเสือ  มีความสามารถจดักิจกรรมลูกเสือตามกระบวนการวธีิลูกเสืออยูใ่นขั้นดี  
ท าใหลู้กเสือมีความพึงพอใจ  บรรลุตามอุดมการณ์ลูกเสือและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  ผล        
การพฒันาการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ส่งผลใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือมีความรู้
ความสามารถเขียนกิจกรรมลูกเสือ  มีทกัษะกระบวนการจดักิจกรรมลูกเสือโดยวธีิการของลูกเสือ  
ท าใหลู้กเสือมีความพึงพอใจ  บรรลุอุดมการณ์ลูกเสือ  และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  ลูกเสือมี
ระเบียบวนิยั  ตรงต่อเวลา  มีความรับผดิชอบ  ท างานเป็นระบบหมู่  และแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือ
อยา่งถูกตอ้ง 

      คมสัน ขนัธนิกร (2549 , หนา้ 223)  วจิยัเร่ืองสภาพและปัญหาการบริหารจดัการ
กิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  พบวา่  1. สภาพการบริหารจดัการกิจกรรมลูกเสือ
ของโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมทุกดา้นมีสภาพการบริหารจดัการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  2. ปัญหา
การบริหารจดัการกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมทุกดา้น  มีปัญหาโดยรวมอยูใ่น
ระดบันอ้ย   เม่ือจ าแนกตามประสบการณ์การสอนลูกเสือและวฒิุทางลูกเสือ  พบวา่มีระดบัปัญหา
การบริหารจดัการกิจกรรม  แตกต่างกนั 

      จรัญ น่วมมะโน (2550, หนา้ 198) วจิยัเร่ืองการพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนเมืองกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ผล
การศึกษาพบวา่ สภาพปัญหาในการพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ มีปัญหาดา้นการวางแผน ไม่มีแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นตอนการจดั
กิจกรรมไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบตามกระบวนการ ขาดการนิเทศติดตามผล ผูเ้รียนไม่สนใจท่ีจะเรียน ขาด
ความรับผดิชอบ  เม่ือด าเนินการพฒันา โดยใชก้ลยทุธ์ การประชุมปฏิบติัการเพื่อใหค้วามรู้ความ
เขา้ใจดา้นการเขียนแผนการจดักิจกรรม และการนิเทศติดตามผลเก่ียวกบัการน าแผนการจดักิจกรรม
ไปใช ้และนิเทศติดตามผล  พบวา่ครูผูส้อนวชิาลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ มีความรู้ความเขา้ใจสามารถ
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เขียนการจดักิจกรรม และจดักิจกรรมตามกระบวนการและวธีิการของลูกเสือได ้คือ ก าหนดเน้ือ
เร่ืองท่ีจะสอนได ้ก าหนดจุดประสงคป์ลายทาง น าทางได ้ก าหนดเน้ือหายอ่ยไดจ้ดักิจกรรมตาม
ขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอน คือ  พิธีเปิดประชุมกอง  การเล่นเกมหรือร้องเพลง  การสอนตามเน้ือหา การ
เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ และพิธีปิดประชุมกอง ไดป้ระเมินผล ปรับปรุงและพฒันาการสอน ส่งผลให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งสนุกสนาน มีความสุข และผา่นเกณฑก์ารวดัผลประเมินผล แต่ยงัมี
จุดอ่อน คือ การจดักิจกรรมไม่ต่อเน่ือง กิจกรรมไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา และวตัถุประสงค ์ครูยงั
ขาดทกัษะในเร่ืองขั้นตอนของกระบวนการลูกเสือ  เวลาท่ีใชไ้ม่เป็นไปตามท่ีแผนการจดักิจกรรม
ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลกิจกรรมยงัไม่ครอบคลุม  ขาดการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน   

      ปุณยนุช  แสนสิงห์ (2552 , หนา้ 109)  ระบุวา่การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อ
การศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ตามทศันะของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จงัหวดัมุกดาหารปีการศึกษา 2550 และเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือท่ีมีต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ตามทศันะของ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จงัหวดัมุกดาหาร จ าแนกตามต าแหน่ง 
เพศ วฒิุทางลูกเสือ ประสบการณ์การท างาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย
ผูบ้ริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในจงัหวดัมุกดาหาร ปีการศึกษา 2550 จ านวน 70 คน 
ไดม้าโดยการสุ่มแบบเจาะจง และครูผูส้อนวชิาลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีเป็น
ครูประจ าชั้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในจงัหวดัมุกดาหาร ปีการศึกษา 2550 จ านวน 
200 คน ไดม้าโดยการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบง่าย จ านวน 132 คน รวมทั้งส้ิน 202 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่
ทั้งฉบบัเท่ากบั .95 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F ผลการวจิยัพบวา่ 1. การบริหารกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตามทศันะของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
จงัหวดัมุกดาหาร ทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัการองคก์าร ดา้นการบริหารงานบุคคล 
ดา้นการประสานงาน ดา้นการประเมินผล โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 2. 
ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ มีความคิดเก่ียวกบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตาม
ทศันะของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จงัหวดัมุกดาหาร โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั 3. ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือมีต าแหน่งต่างกนั มีความคิดเก่ียวกบัการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ตามทศันะของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จงัหวดัมุกดาหารโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 4. ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือท่ีมีเพศ
ต่างกนั มีความคิดเก่ียวกบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ตามทศันะของผูบ้งัคบับญัชา



103 
 

ลูกเสือ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จงัหวดัมุกดาหารโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 5. 
ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน มีความคิดเก่ียวกบัการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตามทศันะของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จงัหวดัมุกดาหารโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 6. ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือท่ีมีวฒิุ
การท างานต่างกนั มีความคิดเก่ียวกบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตามทศันะของ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จงัหวดัมุกดาหารโดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กนั 

     วชัรินทร์  ศรีบุรินทร์ (2552) ระบุวา่การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสภาพ 
ปัญหาและความตอ้งการในการจดัการเรียนการสอนวชิาลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงักวดัอุดรธานี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัน้ี ประกอบดว้ย
ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน และนกัเรียนจ านวน 817 คน การสุ่มตวัอยา่ง ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย 
เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง มีค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงเท่ากบั 0.99 การ
วเิคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ค านวณหาความถ่ี ค่าร้อยละ และคา่เบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยัผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ โรงเรียนมธัยมศึกษาด าเนินการจดัการเรียน
การสอนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ โดยเนน้การจดัองคก์ร การวางแผน และการประสานงาน ปัญหาท่ี
ส าคญัในการจดัการด าเนินการ ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร การบริหาร งบประมาณ ส่ือ และวสัดุอุปกรณ์ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความตอ้งการใหแ้กปั้ญหาดงักล่าวแลว้ เพื่อพฒันาการด าเนินงานต่อไป 
                   บญัญติั  ยงยว่น, ปนดัดา ธนเศรษฐกร, และวสุนนัท ์ชุ่มเช้ือ  (2553 , หนา้ 119-133) วจิยั
เร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาพหุวฒันธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา  ผลการศึกษาพบวา่     
1. สถานการณ์ของการจดัการศึกษา พบวา่ผูบ้ริหารส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูและผูป้กครอง ส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบันโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหก้บัเด็กต่างเช้ือชาติ วฒันธรรม ไดมี้โอกาสเขา้เรียน โดยใหเ้หตุผลวา่
เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์ตามหลกัมนุษยธรรม รูปแบบการจดัการศึกษาของโรงเรียนในเขตน้ี 
ยงัคงใชแ้นวทางการจดัการศึกษาท่ีน ามาจากส่วนกลาง โดยใชเ้น้ือหาความรู้ท่ีกาหนดจากส่วนกลาง 
มาใชส้อนนกัเรียน ครูส่วนใหญ่มีความเช่ือวา่ไม่จ  าเป็นตอ้งนาเน้ือหาทางดา้นเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา 
ขนบประเพณี และวถีิชีวติของนกัเรียนต่างเช้ือชาติ เขา้มาบูรณาการกบัเน้ือหาของไทย พบวา่
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร เช่น การเขา้ค่ายลูกเสือ การเขา้ค่ายคุณธรรม การท ากิจกรรมวนัเด็ก วนัแม่ 
และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทางโรงเรียนจดัข้ึน เปิดโอกาสใหน้กัเรียน และผูป้กครองไทย และต่างเช้ือชาติ
ไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนัมากข้ึน เป็นเวทีของการแสดงออกทางวฒันธรรม ก่อใหเ้กิดความเขา้อกเขา้ใจ 
เกิดความรักสามคัคีกนัมากข้ึน  พบวา่ผูป้กครองนกัเรียนต่างเช้ือชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ มอญ พม่า 
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จะใหค้วามร่วมมือกบัทางโรงเรียนอยา่งมาก เม่ือเทียบกบัผูป้กครองคนไทย  2. การทดลองรูปแบบ
การจดัการศึกษาพหุวฒันธรรม พบวา่ภายหลงัการทดลองนกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล และชั้น ป. 1 – 
3 ในโรงเรียนทดลองมีความตระหนกัรู้ในวฒันธรรม สูงกวา่นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล และชั้น ป. 1 
– 3 ในโรงเรียนควบคุม แต่ก็พบวา่นกัเรียนชั้น ป. 4 – 6 ของโรงเรียนทดลองและโรงเรียนควบคุมมี
การยอมรับความหลากหลายวฒันธรรม การรับรู้บรรยากาศความเป็น พหุวฒันธรรม และความ
ภาคภูมิใจในวฒันธรรม ไม่แตกต่างกนั ในส่วนของครู พบวา่ภายหลงัการทดลองครูโรงเรียน
ทดลองมีความรอบรู้ในการจดัการศึกษาพหุวฒันธรรมดา้นความรู้ความเขา้ใจ และดา้นการลงมือ
ปฏิบติั สูงกวา่ครูโรงเรียนควบคุม แต่ก็พบวา่ครูโรงเรียนทดลองและครูโรงเรียนควบคุมมีความรอบ
รู้ในการจดัการศึกษาพหุวฒันธรรมดา้นการเห็นความส าคญั การยอมรับความหลากหลาย
วฒันธรรม และการรับรู้บรรยากาศความเป็นพหุวฒันธรรม ไม่แตกต่างกนั 3. ผลการส ารวจความ
คิดเห็นของผูเ้ก่ียวขอ้งต่อผลการวจิยัและความเป็นไปไดใ้นการนาแนวคิด และวธีิการจดัการศึกษา
พหุวฒันธรรมไปเผยแพร่ในโรงเรียน สรุปไดว้า่ทุกฝ่ายเห็นดว้ยกบัแนวคิดของการจดัการศึกษา
แบบพหุวฒันธรรมในบริบทท่ีนกัเรียนท่ีมีแตกต่างทางเช้ือชาติวฒันธรรม และส่วนใหญ่เห็นวา่การ
จดัการศึกษาพหุวฒัธรรม มีความสอดคลอ้งกบัการท่ีประเทศในกลุ่มอาเซียน จ านวน ๑๐ ประเทศ 
จะรวมตวักนัเป็นหน่ึงเดียว และส่วนใหญ่ก็เห็นวา่การจดัการศึกษาของจงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงมีเขต
ติดต่อกบัประเทศพม่า และโรงเรียนจ านวนมากมีเด็กจากประเทศพม่าเขา้มาเรียนร่วมกบัเด็กไทย 
ควรตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตรและวธีิการสอนให้เหมาะสมกบัทิศทางในอนาคต และส่วนใหญ่คิด
วา่ควรตอ้งสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใหก้บัครู โดยยึดหลกัของการคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของ
ชาติไทย และความมัน่คงของประเทศเป็นสาคญั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท่ีตั้งอยู่
ในพื้นท่ีท่ีนกัเรียนมีความแตกต่างทางเช้ือชาติ วฒันธรรม ควรศึกษาทดลองรูปแบบการจดั
การศึกษา พหุวฒันธรรม โดยเพิ่มเวลาการทดลองใหย้าวนานข้ึน เพื่อใหแ้น่ใจวา่ แนวทางการศึกษา
พหุวฒันธรรมน้ี จะสามารถพฒันานกัเรียนใหมี้ความตระหนกัรู้ และยอมรับความหลากหลาย
วฒันธรรม พร้อมกนัไปกบัการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน ไดจ้ริง 
      สุวดี  อุปปินใจ (2553 , หนา้ 248) วจิยัเร่ือง การพฒันากลยทุธ์การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นท่ีสูงภาคเหนือ  ผลการศึกษาพบวา่  (1) การ
บริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นท่ีสูงภาคเหนือในปัจจุบนัของ
โรงเรียนท่ี 1 อยูใ่นระดบัท่ี 1 คือ ระดบัการร่วมมือหรือการไม่มีส่วนร่วม ประกอบดว้ยขั้นท่ี 1 การ
จดัฉาก และขั้นท่ี 2 การดูแลรักษา ส่วนโรงเรียนท่ี 2 อยูใ่นระดบัท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนร่วมพอ
เป็นพิธี หารือการมีส่วนร่วมบางส่วน ตั้งแต่ ขั้นท่ี 3 ถึงขั้นท่ี 5 การรับรู้ข่าวสารสนเทศ การ
ปรึกษาหารือ และ การท าให้พอใจ (2) กลยทุธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนของสถานศึกษา
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ขั้นพื้นฐานในพื้นท่ีสูงของภาคเหนือ ประกอบดว้ย 4 กลยทุธ์หลกั คือ 1) สร้างสมชัชาการศึกษาของ
ชุมชน  2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเครือข่ายการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อ
พฒันาการศึกษา  3) พฒันาภาวะผูน้ าในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และ 4) ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ตามล าดบั ขอ้เสนอแนะใน
การน าผลการวจิยัไปใช ้คือ 1) ควรมีการน าร่องการจดัตั้งสมชัชาการศึกษาของชุมชน  2) ควร
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อการระดมทุนและทรัพยากรในการพฒันาการศึกษา  3) 
รัฐควรส่งเสริมการใชอ้งคค์วามรู้ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา 

     ไพโรจน์  กนัทพงษ ์ ( 2554 , บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยัเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารงานลูกเสือในโรงเรียน มธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 
2 และเพื่อเปรียบเทียบสภาพ และปัญหาการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 
ผูบ้ริหารงานลูกเสือในโรงเรียน มธัยมศึกษา จ านวน 323 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชคื้อ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และ 
สถิติ แอล เอส ดี ผลการวจิยั พบวา่  1) ผูบ้ริหารงานลูกเสือในโรงเรียนมธัยมศึกษา ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นต่อสภาพการ บริหารงานลูกเสือในโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
มีค่าเฉล่ีย 3.46 และต่อ สภาพปัญหาการบริหารงานลูกเสือโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ีย 2.74  2) ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  จ  าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบวา่ 
ระดบั การศึกษา  คุณวุฒิสูงสุดทางลูกเสือ  ต าแหน่งทางลูกเสือ และประสบการณ์งานลูกเสือ มี
ความ คิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนมธัยมศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบั .05 ส่วนเพศ และอาย ุไม่แตกต่างกนั 3) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงาน
ลูกเสือในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล พบวา่ เพศ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งทางลูกเสือและประสบการณ์งาน
ลูกเสือท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ ปัญหาการบริหารงานลูกเสือไม่แตกต่างกนั ส่วนอาย ุและ
คุณวฒิุสูงสุดทางลูกเสือมีความแตกต่าง กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  

        พรทิพยพ์า  คลา้ยกมล (2555 , บทคดัยอ่) ระบุวา่การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) 
ศึกษาสภาพการบริหารงานลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2  2) ศึกษาปัญหาการบริหารงานลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  3) หาแนวทางพฒันาการบริหารงานลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
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การวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 47 คน ครูผูส้อนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 124 
คน และผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการบริหารงานกิจการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ในสถานศึกษา จ านวน 17 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า และแบบสัมภาษณ์ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์
เน้ือหา ผลการวจิยัพบวา่ 1. สภาพการบริหารงานลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 2. ปัญหาการ
บริหารงานลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน เขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 3. แนวทางพฒันาการบริหารงานลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
เหมาะสมมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีแนวทางพฒันา การบริหารงานอยูใ่น
ระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด โดยผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนวทางพฒันาในแต่ละดา้น ดงัน้ี 3.1 ดา้นงาน
ธุรการ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียนควรตอ้งมีการก าหนด
แนวทาง และวธีิการการจดัตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือโดยศึกษาเอกสาร ตามระเบียบคณะลูกเสือ
แห่งชาติร่วมกนั ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหบุ้คลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใน
โรงเรียนเขา้อบรม ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ใหมี้ความรู้ ความสามารถ ก่อนปฏิบติังานจริง โดย
เฉพาะงานการเงินลูกเสือ และประชุมร่วมกนัจดัท าแผนพฒันางานลูกเสือในโรงเรียน (แผนระยะ
ยาว 4 ปี และแผนปฏิบติัการประจ าปี) ใหช้ดัเจน แลว้ปฏิบติัตามแผนงานโครงการท่ีก าหนด รวมทั้ง
จดัท าเอกสาร หลกัฐานงานการเงินลูกเสือ ตามระเบียบคณะลูกเสือแห่งชาติ ใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ และ
เป็นปัจจุบนั จดัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ศึกษานิเทศก ์ผูต้รวจการลูกเสือจงัหวดั) ออกก ากบัติดตาม 
และนิเทศการปฏิบติังานของคณะครู และบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใน
โรงเรียน อยา่งต่อเน่ือง เม่ือพบขอ้ผดิพลาด หรือบกพร่องในการปฏิบติังานซ่ึงไม่เป็นไปตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนด ผูนิ้เทศตอ้งแนะน าทนัที ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพการ
บริหารงานลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียน ดา้นงานธุรการ ควรน าขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์ผลไปใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ข การวางแผนงาน การปฏิบติังานการจดัตั้งกลุ่มหรือกอง
ลูกเสือ การบงัคบับญัชาลูกเสือ และงานการเงินลูกเสือ ตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ 3.2 ดา้น
งานวชิาการ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ในโรงเรียน ควรตอ้งมีการ
จดัท าแผนพฒันางานวชิาการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียน เพื่อพฒันาคุณภาพการ 
      ศิรินาฏ  เจาะจง (2557 , บทคดัยอ่) ท าการวจิยัเร่ือง การศึกษาสภาพและแนวทางการ
บริหารการจดัการกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพงานลูกเสือใน
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สถานศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัพิจิตร ผลการศึกษาพบวา่  1) สภาพการบริหารการ
จดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นโดยเรียงล าดบัจากค่ามากไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้น
ลูกเสือ มีสภาพการจดักิจกรรมอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นผูก้  ากบัลูกเสือ และดา้นผูบ้ริหาร 
ตามล าดบั 2) แนวทางในการพฒันาการบริหารการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตามเกณฑก์าร
ประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา ในองคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นลูกเสือ 
สถานศึกษาตอ้งเนน้สร้างความตระหนกัใหลู้กเสือเกิดความภาคภูมิใจ มีใจรักในการเป็นลูกเสือและ
มีความสุขท่ีไดร่้วมกิจกรรมลูกเสือ 2) ดา้นผูบ้ริหาร จะตอ้งเล็งเห็นความส าคญัของการด าเนินการ
จดักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบ และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 3) ดา้นผูก้  ากบัลูกเสือ จะตอ้งสร้างองคค์วามรู้ใหก้บัตนเองเพื่อใหมี้คุณวฒิุท่ี
เหมาะสม สามารถจดักิจกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกระบวนการทางลูกเสือและสอดคลอ้งกบัวยัของ
เด็ก และ 4) ดา้นการจดัมวลกิจกรรมลูกเสือ สถานศึกษาตอ้งยดึแนวทางการจดักิจกรรมลูกเสือตาม
วธีิการทางลูกเสือ (Scout Method) 
      วรชยั  ภิรมย ์ (2559 , หนา้ 231-255) วจิยัเร่ือง ปัจจยัเชิงสาเหตุทีส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีสูงภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  ผลการศึกษาพบวา่  1. ปัจจยัเชิง
สาเหตุท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีสูงภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
ประกอบดว้ย 7 ปัจจยั เรียงตามล าดบัความส าคญั คือ ภาวะผูน้ าการบริหาร บรรยากาศองคก์าร การ
มีส่วนร่วมของชุมชน แรงจูงใจในการท างาน ความผกูพนัต่อองคก์าร และจิตวญิญาณของความ 
เป็นครู  2. โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาท่ีปรับ
เป็นโมเดลทางเลือก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์คือ ไดค้่าไคสแควร์(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 ตวัแปรในโมเดลสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตวัแปรประสิทธิผลของสถานศึกษาไดร้้อยละ 82 ทั้งน้ีตวัแปรท่ีถูกถอดออก
จากโมเดลทางเลือก คือ ปัจจยัการบริหารและปัจจยัจิตวญิญาณของความเป็นครู 

     กฤติยา  อริยา, วารีรัตน์ แกว้อุไร, และเพญ็พิศุทธ์ิ ใจสนิท (2559) วจิยัเร่ือง การพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ความ แตกต่างระหวา่งบุคคล
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจดัการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนกัศึกษาครู 
มหาวทิยาลยัราชภฏั การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ
การเรียน การสอน 2) ศึกษาผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน การด าเนินการวจิยั แบ่งเป็น 2 
ขั้นตอน คือ 1) การสร้างและหาคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 2) การทดลองใชรู้ปแบบการ
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เรียนการสอน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้น การทดลอง ไดแ้ก่ 1) รูปแบบการเรียนการสอน และคู่มือการใช ้2) แบบประเมิน
ความสามารถการ ออกแบบการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 4) แบบ บนัทึกการเรียนรู้วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สถิติการทดสอบทีและการ วเิคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการวจิยัพบวา่      1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พฒันาข้ึน ประกอบดว้ย 1) ท่ีมาของรูปแบบ การเรียนการสอน 2) รูปแบบการเรียนการสอน แบบ 
FL3D Model 3) การน าไปใชแ้ละ 4) ผลท่ีเกิด กบัผูเ้รียน ผลการตรวจสอบคุณภาพ พบวา่ รูปแบบ
การเรียนการสอนโดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก และมีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 
0.7015    2. ผลการทดลองใชพ้บวา่ นกัศึกษาครูมี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และมีความสามารถใน
การออกแบบการจดัการเรียนรู้หลงัเรียนสูงกวา่ เกณฑร้์อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 และมีความคิดเห็นในภาพรวมท่ีดีต่อ การเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน 

     รุ่งทิวา  จนัทน์วฒันวงษ(์2559) วิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการส่งเสริมความสามารถ
ของครูในการ ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการพฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 
สาขาวิชา หลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี  วตัถุประสงค์ของ
การวจิยัคร้ังน้ี1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการของครู เก่ียวกบัการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเน้นการพฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 2) เพื่อพฒันารูปแบบการส่งเสริม
ความสามารถของครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการ สอนท่ีเนน้การพฒันาทกัษะการคิดใน
ศตวรรษท่ี 21 และ 3) เพื่อศึกษาผลการพฒันาครูตาม รูปแบบการส่งเสริมความสามารถของครูใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการ พฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 กลุ่ม
ตวัอย่างประกอบดว้ย 1) ครูระดบัการศึกษาขั้น พื้นฐาน ท าหน้าท่ีสอนระดบัประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 40 คน และนกัเรียน ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาจ านวน 447 
คน จากโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี การศึกษาอุดรธานี เขต 3 วิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า t-test โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
สังคมศาสตร์ (SPSS for Windows) ผลการ พฒันาสรุป ดงัน้ี  

    1. ผลศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการของครูเก่ียวกบัการออกแบบกิจกรรมการ 
เรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 พบว่า หลกัสูตรสถานศึกษามุ่งเน้น 
พฒันาการความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ครูมีความพยายามเปิดโอกาสให ้
ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดในแต่ละชัว่โมงโดยผา่นค าถาม ส่วนใหญ่เป็นค าถามท่ีให้คิดหาค าตอบเพียง ถูกผิด
หรือให้เหตุผลบางโอกาส เน้นการสอนเน้ือหาตามหลกัสูตรมากกว่าการฝึกกระบวนการคิด ทั้ง
เน่ืองจากครูไม่เคยไดเ้รียนรู้หรือรับการอบรมการสอนคิดอย่างจริงจงัจึงท าให้ขาดความรู้ ความ
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เขา้ใจท่ีชดัเจนเพียงพอในเน้ือหาสาระ วิธีการ ขั้นตอนการสอนทกัษะการคิด และทกัษะ การคิดใน
ศตวรรษท่ี 21 จึงส่งผลต่อทกัษะการสอนคิดขาดประสิทธิภาพ จากเหตุผลดงักล่าวจึงท าให้ครูส่วน
ใหญ่มีความตอ้งการไดรั้บพฒันาความสามารถการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้พฒันา
ทกัษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 ในรูปแบบการฝึกปฏิบติัจริงในการสอนทกัษะการคิดในศตวรรษท่ี 
21 โดยเนน้การอบรมเรียนรู้ในโรงเรียน 

  2. ผลการพฒันารูปแบบการส่งเสริมความสามารถของครูในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเน้นการพฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 พบว่า เป็นแนวทางหรือวิธีการท่ี
ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด วธีิการท่ีถูกตอ้งในการพฒันา
ทกัษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งเน้นพฒันาทกัษะการใช้ค  าถามท่ีเป็นเคร่ืองช้ีน าการคิดของ
ผูเ้รียน และทักษะการสอนคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้แก่ครูผูป้ฏิบัติการสอนในระดับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงมีองคป์ระกอบส าคญั คือ 1) ความเป็นมาและความส าคญั 2) หลกัการ 3) 
จุดมุ่งหมาย 4) เน้ือหาสาระ 4) กิจกรรมการพฒันา 5) ส่ือการพฒันา 6) การวดัและประเมินผล โดย
กิจกรรมการพฒันา มี 2 กิจกรรม คือ  

   2.1 กิจกรรมการพฒันาครู เป็นรูปแบบท่ีใช้ในการพฒันามีกระบวนการพฒันาองค ์
ความรู้ประสบการณ์แก่ครู ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 1) สร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้ 2) การฝึกฝน 
วิธีสอนคิด 3) น าทกัษะการคิดสู่ห้องเรียน 4) แลกเปล่ียนสะทอ้นผลงาน และ 5) จดัระบบงานสู่ 
ความย ัน่ยนื  

2.2 กิจกรรมท่ีใชใ้นการพฒันานกัเรียน เป็นรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี เนน้การ
พฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษท่ี เรียกวา่ รูปแบบการสอน PCBL เป็นแนวทางหรือ วิธีการจดัการ
เรียนรู้ส าหรับใชก้ารพฒันาความสามารถในการใชค้  าถามและความสามารถในการ  คิดแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์ของนกัเรียน เป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การจดั ประสบการณ์ให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผา่นสถานการณ์ปัญหาเนน้การใชค้  าถาม OEPC เป็นเคร่ือง ช้ีน าในการก ากบัตนเอง
ขณะท าการแกปั้ญหาหรือหาค าตอบ ประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ขั้น คือ 1) เตรียมพร้อมใจ
กาย 2) ถาม คิด พินิจปัญหา 3) คิดคน้ทางแก้เฉพาะตน 4) รวมพลคน้ ทางออกโดยกลุ่ม 5) 
แลกเปล่ียนเรียนรู้เล่าสู่กนัฟัง 6) ทบทวนอีกคร้ังก่อนปรับใช ้และ 7) น าสู่ การปฏิบติัจริง  

ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการส่งเสริมความสามารถของครูในการ 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 ผูเ้ช่ียวชาญเห็น 
ว่าองค์ประกอบและกระบวนการพฒันารูปแบบในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ระดบัมากท่ีสุด 
จุดมุ่งหมายกล่าวถึงลกัษณะของผลผลิตท่ีมุ่งหวงัอย่างชัดเจน เน้ือหาสาระมีความส าคญัและมี 
ประโยชน์ต่อครู เน้ือหาสอดคล้องตามแนวทางการพฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 ของ 



110 
 

นกัเรียนโดยเฉพาะรูปแบบการพฒันาครูเป็นล าดบัขั้น เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ผูเ้ขา้รับการ 
พฒันา มีความเป็นไปไดใ้นการฝึกปฏิบติัและพบวา่ รูปแบบการพฒันานกัเรียนเป็นล าดบั ขั้นตอน 
ง่ายต่อการจดักิจกรรม มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมทกัษะการใช้ค  าถามและทกัษะการคิด แกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรคใ์หแ้ก่ นกัเรียน และพบวา่กระบวนการและกิจกรรมพฒันาก่อใหเ้กิด ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การพฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 ยืนยนัจากผลการทดสอบความรู้ ความเขา้ใจของครู
เก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 ส่วน ใหญ่สูงกวา่เกณฑ ์ 

3. สรุปการศึกษาผลการพฒันาครูตามรูปแบบการส่งเสริมความสามารถของครูในการ 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 พบวา่  

3.1 ผลการพฒันาครู พบวา่ หลงัการพฒันา 1) ครูมีคะแนนความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 ค สูงกวา่เกณฑ์
ร้อยละ 80    2) ครูมีความสามารถในการเขียนแผนการเรียนการสอนท่ีเนน้การ พฒันาทกัษะการคิด
ในศตวรรษท่ี 21 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก 3) ครูแสดงพฤติกรรมการใช้ ค าถามส่งเสริมกระตุน้
การพฒันาความสามารถในการใช้ค  าถามของนกัเรียน ในภาพรวมอยู่ใน ระดบัดี 4) ครูแสดง
พฤติกรรมท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนแสดงออกโดยใชค้วามสามารถในการคิด แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก และ5) ครูมีเจตคติต่อครูต่อรูปแบบ กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้
การพฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 (รูปแบบการสอน PCBL) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

3.2 ผลการพฒันานกัเรียนชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกตอนตน้ พบว่า หลงัการ พฒันา
นักเรียนส่วนใหญ่มีระดบัคุณภาพความสามารถในการใช้ค  าถาม และการคิดแก้ปัญหา อย่าง
สร้างสรรค์อยู่ในระดบัดี เม่ือเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กบัคะแนนหลงัการพฒันาของ นกัเรียน 
พบวา่ มีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการใชค้  าถาม และความสามารถในการคิด แกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรคห์ลงัการพฒันาสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญั  

บทสรุปการวจิยั พบวา่ รูปแบบการส่งเสริมความสามารถของครูในการออกแบบ กิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาทกัษะการคิดในศตวรรษท่ี 21 สามารถพฒันาครูให้มี ความรู้
ความเขา้ใจและมีทกัษะในการพฒันาความสามารถในการใชค้  าถาม และการคิดแกปั้ญหา อยา่ง
สร้างสรรคข์องนกัเรียนได ้โดยสามารถออกแบบและจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน าพานกัเรียน ไปสู่
ระดบัคุณภาพการคิดในศตวรรษท่ี 21 ระดบัสูงตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรชาติได้ 
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 จากการศึกษางานวจิยัในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งโดยสรุป จะเห็นไดว้า่  กระบวนการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ จะเห็นไดว้า่เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับโรงเรียน และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
เพราะกิจกรรมลูกเสือสามารถฝึกอบรม นกัเรียนให้เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวนิยั มีคุณธรรม 
จริยธรรม และอยูร่่วมในสังคมอยา่งมีความสุข  แต่การจดักิจกรรมลูกเสือจะบรรลุวตัถุประสงค ์
ตามเป้าหมายของหลกัสูตรหรือไม่นั้น  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั      
รุ่นใหญ่ในโรงเรียน  ไดแ้ก่  ด้านบุคลกร ท่ีตอ้งการใหมี้การปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพฒันา
บุคลากรเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ให้ต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิด 
ความช านาญและเช่ียวชาญในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนรวม  ทั้งการแกปั้ญหาต่าง ๆ ใน    
การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  เน่ืองจากความเจริญกา้วหนา้ในยคุโลกาภิวตัน์ ทางดา้น
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี  สังคม เศรษฐกิจ  การศึกษา และการเมืองการปกครองท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ดว้ยวยัเยาวแ์ละตอ้งการเรียนรู้ของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จึงไม่รู้เท่าทนั  ขาดทกัษะชีวิตท่ีดีจึงท าให้
เยาวชนของชาติประพฤติผิดประเพณี  วฒันธรรม และศีลธรรมอนัดีงาม ก่อใหค้วามเสียหายแก่
ประเทศชาติในอนาคต  วธีิการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท าใหเ้ยาวชนเป็นพลเมืองดี คือ กิจกรรมลูกเสือ  นัน่เอง   
ด้านงบประมาณท่ีขาดสภาพคล่อง ไม่เพียงพอ  และไม่เหมาะสม  เน่ืองจากขาดการวางแผนการ
ด าเนินกิจกรรมท่ีครอบคลุมเหมาะสม  ด้านการบริหารจัดการ  มีความตอ้งการให้เกิดการส่งเสริม
สนบัสนุนจากผูบ้ริหารอยา่งถูกตอ้ง  โดยเฉพาะหลกัสูตร  คู่มือการจดักิจกรรม  เอกสารงานธุรการ         
ด้านทรัพยากร  ส่ือ เทคโนโลย ี วสัดุอุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการฝึกขาดแคลน  ไม่เพียงพอ  ช ารุดทรุดโทรม  
ขาดความทนัสมยั  และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง 
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6. กรอบแนวคดิในการท าวจิัย 
กกกกกกกผูว้ิจยัใช้กระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ท่ีมุ่งสร้าง  พฒันา
และตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน  โดยมีการก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั  ดงัแผนภูมิ 5 
 
 
 

 
 
 

 
 

1.  แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการจดักิจกรรม 
     1.1  รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ 
     1.2  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันา
กระบวนการ 
     1.3  รูปแบบการเรียนการสอนการบวนการคิดเป็นเพื่อ
ด ารงชีวติในสงัคมไทย 

ประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมฯ GOPAI 

รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน
พ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
องค์ประกอบที ่1 การรวบรวม (Gather : G) 
องค์ประกอบที ่2 ทศันคต ิ(Opinion : O) 
องค์ประกอบที ่3 กระบวนการ (Process : P) 
องค์ประกอบที ่4 การยอมรับ/เหน็ด้วย (Adoption : A) 
องค์ประกอบที ่5 อุดมคต ิ(Idol : I) 

ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการจดักิจกรรมฯ GOPAI 

 

2.  เอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยั 
    2.1  พระราชบญัญติัลูกเสือ 
    2.2  นโยบายทางดา้นลูกเสือ 
    2.3  ความรู้เก่ียวกบักิจการลูกเสือ 
    2.4  เกณฑก์ารประเมินคุณภาพงาน
ลูกเสือ 
    2.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 



บทที ่ 3 

วธิีการด าเนินการวจิัย 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 6  แสดงขั้นตอนการท าวจิยั 

 

ตอนที่ 1  
การศึกษาสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือ 

สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

 

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

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 

ตอนที่ 2 
การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรม

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

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

 
 ตอนที่ 3  

การการประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน    

ด าเนินการโดย 
-  ประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอนไป 

 
 

ตอนที่ 4  
การประเมินประสิทธิภาพการใชรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

ด าเนินการโดย 
-  ท  าการประเมินประสิทธิภาพการใชรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน      
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รายละเอียดของวธีิด าเนินการวจิยัเร่ือง การวิจยัและพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน     ดงัตาราง 1 

ตาราง 1  แสดงกิจกรรมและกระบวนการด าเนินการวจิยัและพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ
  สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน                         

ขั้นตอน  
การวจัิยและพฒันา  

ระยะเวลา  กจิกรรม  ผลทีต้่องการ  

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

พฤษภาคม 
2558 

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

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

1.2  ส ารวจความตอ้งการ
ในการเรียนรู้ของลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ โดยใช้
แบบสอบถาม 

มิถุนายน  
2558 

- ส ารวจความตอ้งการ / 
วธีิการเรียนรู้ของลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนปายวทิยาคาร  
  

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

การวจัิยและพฒันา  
ระยะเวลา  กจิกรรม  ผลทีต้่องการ  

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

กรกฎาคม 
2558 

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

- ไดร่้างรูปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

2.2  ตรวจสอบรูปแบบ
การจดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

กนัยายน 
2558 

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

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

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

ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา

2558 

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

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

การวจัิยและพฒันา  
ระยะเวลา  กจิกรรม  ผลทีต้่องการ  

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

ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 

2559 

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

- ส่ิงท่ีเกิดจากการใชรู้ปแบบ
การจดักิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
ไปใช ้

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

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

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

          
        ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา คือ สภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน

พื้นท่ีสูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
 

dddddddddเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
dddddddddddเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่  แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  ซ่ึงผูว้จิยัได้
ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

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

เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
3. ก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูก้  ากบัลูกเสือ 

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

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

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

กกกกกกกส่วนที่ 2  ส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้ในการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน          

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

         5)  ดร.กมล  สุทธาวาส  วฒิุทางลูกเสือ L.T.  และต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน
โรงเรียนไตรเขตประชาสามคัคี รัชมงัคลาภิเษก  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
37    วฒิุการศึกษาดุษฏีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  CEBU Doctors 
University 
กกกกกกกกกโดยด าเนินการตรวจสอบความสอดคลอ้งของเน้ือหาของขอ้ค าถามรายขอ้  ดงัน้ี 
กกกกกกกกกกก ใหค้ะแนน  +1   ส าหรับขอ้ท่ีแน่ใจวา่สอดคลอ้ง  
กกกกกกกกกกก ใหค้ะแนน    0   ส าหรับขอ้ท่ีไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
กกกกกกกกกกก ใหค้ะแนน  -1   ส าหรับขอ้ท่ีแน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง 
กกกกกกกกกการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัความตอ้งการในการเรียนรู้จากการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  โดยการหาค่าดชันีความ



120 
 

สอดคลอ้ง (Index of Item – Object Congruence : IOC) ใชเ้กณฑค์่าความสอดคลอ้งท่ีมีค่า  IOC  
ตั้งแต่ 0.50  ข้ึนไปเป็นขอ้ท่ีน าไปใชไ้ด ้ นอกจากน้ี  ยงัมีขอ้ค าถามปลายเปิดใหผู้เ้ช่ียวชาญไดใ้ห้
ขอ้คิดเห็น  หรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม (ดูภาคผนวก  ฉ  หนา้  289 - 306 ) 
กกกกกกกกก2.3.5  น าแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการส ารวจความตอ้งการในการเรียนรู้มา
ปรับปรุง  แกไ้ขตามขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
กกกกกกกกก2.3.6  จดัพิมพแ์บบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการส ารวจความตอ้งการใน          
การเรียนรู้ฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนปายวทิยาคาร ซ่ึงเป็นประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั  (ดูภาคผนวก  จ  หนา้  252 – 253, 266 - 
270 ) 
กกกกกกก2.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล   
กกกกกกกกกด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงัน้ี 
กกกกกกกกก2.4.1  ผูว้จิยัท าบนัทึกเสนอผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคารเพื่อขออนุญาตใน    
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั 
กกกกกกกกก2.4.2  ผูว้จิยัแจง้วตัถุประสงคใ์นการตอบสอบถามใหก้บันกัเรียนโรงเรียน               
ปายวทิยาคารท่ีเป็นประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัในส่วนน้ี  เพื่อใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นอยา่ง
ตรงไปตรงมาใน     การตอบแบบสอบถาม  และรอเก็บกลบัคืนมาดว้ยตนเอง 
กกกกกกกกก2.4.3  ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบสอบถามของประชากรท่ีใชใ้น       
การวจิยัตอนท่ี 1 ส่วนท่ี 2  เพื่อน าขอ้มูลไปวิเคราะห์เป็นล าดบัต่อไป 
กกกกกกก2.5  การวเิคราะห์ข้อมูล   
กกกกกกกกกวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยใชส้ถิติบรรยาย  คือ  การแจกแจงความถ่ี            
ค่าร้อยละ  และค่าเฉล่ีย โดยพิจารณาความถ่ีของขอ้เสนอแนะท่ีมีความหมายตรงกนัทั้งโดยตรง   
และโดยนยั  เรียงล าดบัความถ่ีจากมากไปหานอ้ย  ขอ้คิดเห็นท่ีตรงกนัตั้งแต่  3  คนข้ึนไป  ผูว้จิยั   
จะน าไปเป็นขอ้มูลในการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ตอนที ่ 2   สร้างและตรวจสอบรูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง 
(GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
กกกกกกก2.1  การสร้างรูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง 
(GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
กกกกกกกหลงัจากท่ีไดด้ าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งการศึกษาดูงาน
เก่ียวกบัรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ การสัมภาษณ์ สอบถาม แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
การศึกษาเชิงส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการเรียนรู้ของลูกเสือ – เนตรนารีสามญั
รุ่นใหญ่โรงเรียนปายวทิยาคารมาแลว้  ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์สารสนเทศและผลการศึกษาวเิคราะห์
ขอ้มูลมาประมวลเพื่อสร้างรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนโดยประยุกตแ์นวคิดรูปแบบการเรียนการสอนของนกัวชิาการต่าง ๆ เช่น  
รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การ
พฒันาทกัษะกระบวนการ  และรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดเป็นเพื่อการด ารงชีวิตใน
สังคมไทยและรูปแบบการเรียนการสอนบนพื้นท่ีสูง ท่ีมีความสอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบัการจดั
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน  มาเป็นร่างรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

กกกกกกก2.2   การตรวจสอบรูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง 
(GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

        ผูว้จิยัและผูจ้ดบนัทึกไดน้ ารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน มาตรวจสอบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่โดยด าเนินการโดยการจดัสนทนากลุ่ม (Focus  Group)  โดยมีวธีิการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
กกกกกกกกก2.2.1  ท าการตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน การตรวจสอบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ด าเนินการโดยการจดัสนทนากลุ่ม (Focus  Group) ในวนัพฤหสับดีท่ี 10 เดือนกนัยายน 
พ.ศ. 2558  ณ หอ้งลูกเสือ โรงเรียนปายวทิยาคาร  โดยมีอาจารยจ์ตุพร สุรินทร์ หวัหนา้กลุ่มงาน
บริหารวชิาการ เป็นผูบ้นัทึกขอ้มูล 
กกกกกกกกก2.2.2  ก าหนดวตัถุประสงค ์ เพื่อตรวจสอบรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั      
รุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และเพื่อใหไ้ดม้ติท่ีเป็นเอกฉนัท ์
(Consensus) ของผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นต่าง ๆ จ านวน 12 
ท่าน ซ่ึงไดก้ าหนดคุณสมบติัไวด้งัต่อไปน้ี 
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กกกกกกกกก2.2.1.  เป็นผูท่ี้มีวฒิุทางการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโท  หรือเป็นผูท่ี้มีวุฒิทางลูกเสือตั้งแต่ 
A. L.T.  หรือเป็นผูท่ี้มีวทิยฐานะเช่ียวชาญ  เป็นตน้ไป 
กกกกกกกกก2.2.2.  เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัลูกเสือมาไม่นอ้ยกวา่  8  ปี 
กกกกกกกกก2.2.3.  เป็นผูท้รงคุณวฒิุ  หรือคุณานุปการเก่ียวกบัการจดักิจกรรมลูกเสือจนเป็นท่ี
ยอมรับอยา่งกวา้งขวางท่ีมีวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทเป็นตน้ไป 
กกกกกกกกก2.2.4.  เป็นผูท้รงคุณค่าของการพฒันาวชิาชีพครูใหเ้ป็นวชิาชีพชั้นสูง 
Dddddddddddผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นลูกเสือ ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ตอนที ่ 3   การประเมินรูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง 
(GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
กกกกกกกกกการประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ ดงัต่อไปน้ี 
กกกกกกก3.1  ประชากร 
                         3.1.1 ประชากรครูท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ โรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34  ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  จ านวน 
8 โรงเรียน  จ านวน 278 คน  ประกอบดว้ย  

    โรงเรียนปายวทิยาคาร    จ านวน  31  คน 
                      โรงเรียนปางมะผา้พิทยาสรรพ ์  จ านวน  11  คน 
                      โรงเรียนหอ้งสอนศึกษา “ในพระอุปถมัภ”์  จ านวน  41  คน 
                      โรงเรียนขุนยวมวทิยา    จ านวน  25  คน 
                       โรงเรียนแม่ลานอ้ยดรุณสิกข ์  จ านวน  61  คน 
                       โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพตัรศึกษา”  จ านวน  66  คน 
                       โรงเรียนสบเมยวทิยาคม    จ านวน  25  คน 
                       โรงเรียนเฉลิมรัชวทิยาคม   จ านวน  18  คนDd 
                        3.1.2 ประชากรนกัเรียนท่ีใชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นปีท่ี 1
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34  ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
ปีการศึกษา  2558  จ านวน  8 โรงเรียน  จ านวน  1,062  คน  ประกอบดว้ย  

    โรงเรียนปายวทิยาคาร    จ านวน  140  คน 
                      โรงเรียนปางมะผา้พิทยาสรรพ ์  จ านวน    28  คน 
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                      โรงเรียนหอ้งสอนศึกษา “ในพระอุปถมัภ”์  จ านวน  306  คน 
                      โรงเรียนขุนยวมวทิยา    จ านวน  170  คน 
                       โรงเรียนแม่ลานอ้ยดรุณสิกข ์  จ านวน    99  คน 
                       โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพตัรศึกษา”  จ านวน  172  คน 
                       โรงเรียนสบเมยวทิยาคม    จ านวน    78  คน 
                       โรงเรียนเฉลิมรัชวทิยาคม   จ านวน    69  คน 
 
กกกกกกก3.2  ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่    
           ตวัแปรตน้ คือ ความคิดเห็นของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ และลูกเสือ เนตรนารี
สามญัรุ่นใหญ่ ท่ีมีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
           ตวัแปรตาม คือ ความเหมาะสมของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
กกกกกกก3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
กกกกกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale)  5  ระดบั  โดยใหน้ ้าหนกัคะแนน  คือ  5,  4,  3,  2  และ 1  ซ่ึงหมายถึงระดบั      
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดักิจกรรมฯ เหมาะสมอยา่งยิ่ง,  เหมาะสมมาก,  ค่อนขา้งเหมาะสม,  
ไม่เหมาะสม  และไม่เหมาะสมอยา่งยิง่  ตามล าดบั  จ  านวน  2  ฉบบั  ไดแ้ก่ 
กกกกกกกกกกกฉบบัท่ี 1  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เก่ียวกบั
ปัญหาของการน ารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ไปใชใ้น 5 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการ
รวบรวม  ดา้นทศันคติ  ดา้นกระบวนการ  ดา้นการยอมรับ และดา้นอุดมคติ  จ านวน 50 ขอ้ 
กกกกกกกกกกกฉบบัท่ี 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของลูกเสือ – เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่
โรงเรียนปายวทิยาคาร  เก่ียวกบัการจดักิจกรรมและคุณภาพการเรียนรู้ตามหลกัสูตร  จ านวน 27  ขอ้ 
กกกกกกก3.4  การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
กกกกกกกกกกกการสร้างแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 
5 ระดบั  มีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม  ดงัต่อไปน้ี 
กกกกกกกกกกก3.4.1  ศึกษาเอกสาร  หลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎี  เก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามท่ีมี
ลกัษณะเป็นมาตราส่วน  5  ระดบั   
กกกกกกกกกกก3.4.2  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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กกกกกกกกกกก3.4.3  สร้างแบบสอบถามฉบบัท่ี 1  และฉบบัท่ี  2  ท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale)  5  ระดบั  เพื่อสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดักิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
กกกกกกกกกกก3.4.4  น าแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างและพฒันามาตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิท่ีมี
รายนามต่อไปน้ี 
Ddddddddddd1)  นายจิราวธุ  คุม้จนัทร์ วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  และต าแหน่งครู  วทิยฐานะเช่ียวชาญ  
ค.ศ.4  โรงเรียนยางซา้ยพิทยาคม  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
Ddddddddddd   2)  นายประกาศ  เพียสามารถ วฒิุทางลูกเสือ L.T. และต าแหน่งครู วทิยฐานะเช่ียวชาญ  ค.ศ.4  
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 
Ddddddddddd3)  นายจิราย ุ จนัทร์เพง็ วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  และต าแหน่งครู  วทิยฐานะเช่ียวชาญ  
ค.ศ.4  โรงเรียนมธัยมป่ากลาง  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 
Ddddddddddd4)  นายธวชั  โลกา วฒิุทางลูกเสือ L.T.  และต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน           
วทิยฐานะเช่ียวชาญ  ค.ศ.4 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เขต 2 Ddddddddddd 

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

หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา(ช่ัวโมง) 

เพชรพระอุมา (นักผจญภัย) 6 ช่ัวโมง 

การผจญภัย 
 

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

1 

การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายด้านทกัษะวชิา
ลูกเสือ 

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

1 

กจิกรรมทางน า้ 1.  การฝึกความคุน้เคยกบัน ้า    
2.  การฝึกโผ และการฝึกลอยตวั 

1 

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

1 

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

1 

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

1 
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วถิีไพร (ผู้จัดการค่ายพกัแรม) 6 ช่ัวโมง 

ผู้จัดการค่ายพกัแรม 
 

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

1 

อาหาร/สุขาภิบาล 
 

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

1 

การอยู่ค่ายพกัแรม 
 

1. ลกัษณะการพกัแรม   
2. กิจท่ีตอ้งกระท าในขณะอยูค่่ายพกัแรม 
3. ประโยชน์ของการอยูค่่ายพกัแรม 

1 

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

1 

การใช้เคร่ืองมือ 
 

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

1 

การปฐมพยาบาล 
 

1. ยา 
2. การใชย้า 
3. การบรรจุยาละเคร่ืองใชต่้างๆ 

1 

พ่อครัวหัวป่าก์ (หัวหน้าคนครัว) 6 ช่ัวโมง 

การประกอบอาหาร 1 
 

1. การหุงขา้วดว้ยมะพร้าวอ่อน 
2. การตม้ไข่ดว้ยเปลือกส้มโอ 

1 

การประกอบอาหาร 2 
 

1. การหลามขา้ว    
2. การป้ิง   

1 
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3. การยา่ง 
การประกอบอาหาร 3 
 

1. การน่ึงขา้วโดยไม่ใชภ้าชนะ   
2. การอบ 

1 

การประกอบอาหาร 4 
 

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

1 

การเลือกซ้ืออาหาร 1. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากสารอาหาร 
2. การประหยดัทรัพย ์
3. ความปลอดภยั 

1 

การหุงต้มด้วย 
หม้อสนาม 

1. การประกอบอาหารร้อน 
2. การชงเคร่ืองด่ืมร้อน 

1 

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

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

1) ประโยชน์ของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

2) ความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

กกกกกกกกกกก4.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
กกกกกกกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น    
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั โดยใหน้ ้าหนกัคะแนน  คือ  5,  4,  3,  2  และ 1         
ซ่ึงหมายถึงระดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  4 ระดบั  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด  
ตามล าดบั  จ  านวน 2 ฉบบั  ไดแ้ก่ 
กกกกกกกกกกกกกฉบบัท่ี 1  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
จ านวน 10 คน  เก่ียวกบัสภาพการจดักิจกรรมและปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ใน   
8  ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นบริหาร  ดา้นบุคลากร  ดา้นหลกัสูตร  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้น
กิจกรรมลูกเสือ  ดา้นการเงิน  ดา้นวสัดุอุปกรณ์  และดา้นการวดัผลประเมินผล  จ านวน  54   ขอ้  
โดยประยกุตม์าจากแบบสอบถามของเอนก  เกตวงศา (2549) น าขอ้มูลมาหาค่าความเท่ียง 
(Reliability)  ของแบบสอบถาม โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา (Co-efficient) ไดค้่าความเท่ียงเท่ากบั 
0.910  (ดูภาคผนวก) 
กกกกกกกกกกกกกฉบบัท่ี 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของลูกเสือ - เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่
โรงเรียนปายวทิยาคาร  จ านวน  140  คน  เก่ียวกบัความพึงพอใจต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่    ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ผูว้จิยัประยกุตม์าจาก
แบบสอบถาม    ของ  เอนก  เกตุวงศา (2549) ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นบุคลากร  ดา้นหลกัสูตร  ดา้น
กิจกรรมลูกเสือ  ดา้นวสัดุอุปกรณ์  และดา้นการวดัผลประเมินผล    จ  านวน 33  ขอ้ น าขอ้มูลมาหา
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ค่าความเท่ียง (Reliability)  ของแบบสอบถาม โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา (Co-efficient) ไดค้่าความ
เท่ียงเท่ากบั 0.873 (ดูภาคผนวก)   
กกกกกกกกกกก4.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  มีขั้นตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงัน้ี 
กกกกกกกกกกกก4.4.1 จดัท าบนัทึกขอ้ความเสนอผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคารเพื่อขอ
อนุญาตในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูก้  ากบัลูกเสือ  และลูกเสือ – เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่จาก    
การใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 
กกกกกกกกกกกก4.4.2  เม่ือไดรั้บอนุญาตจากผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคารแลว้  ผูว้จิยัน า
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ไปขอความร่วมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  และลูกเสือ – เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ ท่ี
เป็นเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 10 คน และลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีเป็นประชากร จ านวน 140 คน และ
รอเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง   
กกกกกกกกกกกก4.4.3  ผูว้จิยัไดรั้บแบบสอบถามฉบบัท่ี 1 กลบัคืนมาครบทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  
100 ไดรั้บแบบสอบถามฉบบัท่ี 2 กลบัคืนมาครบทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  100 
กกกกกกกกกกกก4.5.4  ผูว้จิยัตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม  เพื่อ
น าไปท าการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นล าดบัต่อไป 
กกกกกกกกกกก4.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
กกกกกกกกกกกการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามใชส้ถิติบรรยาย  คือ ค่าเฉล่ีย 
(X )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการแปรระดบัความคิดเห็น  โดยพิจารณาระดบัความ
คิดเห็น จากค่าเฉล่ียของคะแนนดงัต่อไปน้ี  
                   คะแนนเฉล่ีย    ระดบัประสิทธิภาพ 
  4.50 – 5.00    ดีมาก 
  3.50 – 4.49    ดี 
  2.50 – 3.49    ปานกลาง 
  1.50 – 2.40    พอใช ้
  1.00 – 1.49    ปรับปรุง 
กกกกกกกกกกก4.6  การแก้ไขปรับปรุงคุณภาพ 
กกกกกกกกกกกผูว้จิยัน าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินความพึงพอใจการใชรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  มาแกไ้ข
ปรับปรุงคุณภาพเพื่อน าไปเผยแพร่ เป็นล าดบัต่อไป 
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กกกกกกกกกกก4.7  การเผยแพร่ 
กกกกกกกกกกกด าเนินการเผยแพร่รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใหแ้ก่ผูส้นใจและบุคคลทัว่ไป โดยวธีิการต่าง ๆ  เช่น น าเสนอ
ผลการวจิยัทางWebsite ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เขต 1  
เวป็ไซดค์รูบา้นนอกดอทคอม  เวป็ไซดท์รูปัญญา  Facebook ชมรมผูก้  ากบัลูกเสืออ าเภอปาย 
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  สรุปยอ่ในเอกสารทางวชิาการ  เป็นวทิยากรอบรมให้
ความรู้ทางวชิาการ เป็นตน้ 
 

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

   สูตร  ค่า IOC  =  
N

R   

    โดยท่ี  R  แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
N  แทน  ขนาดของผูเ้ช่ียวชาญ 

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

  = 
 

∑X  
   N   

 เม่ือ   แทน ค่าเฉล่ีย 
  ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  N แทน จ านวนนกัเรียนท่ีเป็นประชากร 
 

x  = 
 

∑X  
   N   

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

 = 

 

∑(x - x  )2 
        N   

 

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

S.D.

 

= 

 

 
 1

22



 
nn

xxn  

    
 

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



บทที ่4 

ผลการวจิัย 

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

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

กกกกกกกตอนที ่3  การประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั   รุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

กกกกกกกตอนที ่4  การประเมินประสิทธิภาพการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

   

 

 

 



136 
 

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

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

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต าแหน่งในการปฏิบติังานในสถานศึกษา 

1. ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน 
2. ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

 
1 

30 

 
3.22 

96.78 
รวม 31 100.00 

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

 
16 
13 
- 
2 

 
51.61 
41.94 

- 
6.45 

รวม 31 100.00 

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

                  ข้อเสนอแนะของผู้ให้ข้อมูลต่อสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน 
พืน้ทีสู่ง จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

1. การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนของท่าน ไดแ้ก่  
1.1 เนน้ให้เกิดผลต่อผูเ้รียนเป็นส าคญั  และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการ 

ปฏิรูปการศึกษา  
1.2 สถานศึกษาควรก าหนดนโยบายในการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

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

2. คุณภาพท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียน ไดแ้ก่ 
2.1 นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจดัใหด้ว้ยความมัน่ใจ  มีความสุข   

และสนุกสนาน  
2.2 นกัเรียนมีบุคลิกภาพท่ีดี  มีพฤติกรรมท่ีเรียบร้อย  สุภาพ  เหมาะสมกบัวยั 
2.3 นกัเรียนมีส านึกท่ีดีในเร่ืองของระเบียบวินยั  ทั้งดา้นการแต่งกาย   

การตรงต่อเวลา  ความรับผดิชอบ  และการใชถ้อ้ยค า   
2.4 นกัเรียนมีทกัษะในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  รู้จกัแสวงหาความรู้ 

ดว้ยตนเอง และการใชแ้หล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 
         2.5 นกัเรียนมีความแตกต่างทางวฒันธรรมแต่สามารถอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุขไดเ้ป็นอยา่งดี  

3. ปัญหาส าคญัของโรงเรียนในการจดักิจกรรม  
      3.1 คุณภาพของการจดักิจกรรมนกัเรียนท่ียงัไม่หลากหลาย และตอบสนอง 

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

4.   แนวทางในการแกไ้ขปัญหาการจดักิจกรรมของโรงเรียนตามความคิดเห็น 
ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่  

4.1  ส่งเสริมใหบุ้คลากรท่ีตอ้งรับผดิชอบมีการพฒันาตนเอง 
4.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.3  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพของตนเอง 
4.4  สนบัสนุนใหมี้การน าผลการวจิยัมาใชป้รับคุณภาพของการจดักิจกรรม 

 5.    แนวโนม้ท่ีทางโรงเรียนของท่านจะพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้กิด
ประโยชนก์บัผูเ้รียนมากท่ีสุด ไดแ้ก่  

5.1  ดา้นหลกัสูตร  ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา  
5.2  ดา้นการจดัการเรียนรู้  เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ย 

ตนเอง และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในชีวติประจ าวนั 
5.3  ดา้นกิจกรรม หรือการจดัประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียนใหมี้ความ 

หลากหลายสามารถตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรู้ของผูเ้รียนรอบดา้นมากข้ึน 
5.4 ดา้นการวดัประเมินผล  ใหมี้ความครอบคลุมวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้ 

ของนกัเรียน 
5.5 ดา้นทรัพยากร  ส่ือ  วสัดุ  อุปกรณ์  ใหมี้ความเพียงพอต่อการเรียนรู้ 

ของนกัเรียน 
5.6 ดา้นความร่วมมือจากองคก์รทุกภาคฝ่าย  เพื่อใหส้ามารถเอ้ือต่อ 

ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน 
6.   กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดท่ีสามารถน ามาบูรณาการกบักิจกรรมลูกเสือสามญั 

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

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

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

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

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

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

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

7.1 การจดัท าวิจยัชั้นเรียน  เพื่อประเมินผลการจดักิจกรรมลูกเสืออยา่ง 
เป็นระบบ  แลว้น าขอ้มูลการวเิคราะห์ท่ีไดม้าปรับปรุงการจดักิจกรรมใหเ้กิดประสิทธิภาพ  และ
คุณภาพเป็นล าดบัต่อไป 

7.2 การส่งเสริมใหมี้การจดัท ารายงานกิจกรรม  การประชาสัมพนัธ์  ใหก้บั 
บุคลากรในสถานศึกษา  ชุมชน  และทอ้งถ่ินทราบความกา้วหนา้ต่าง ๆ ของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
อยา่งต่อเน่ือง 
 

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

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

ระดับช้ัน 
เพศ 

จ านวน ร้อยละ 
ชาย หญงิ 

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

รวม 150 214 364 100.00 

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

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

อายุ 
เพศ 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญงิ 

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

รวม 174 190 364 100.00 

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

ความสนใจ ประเภท จ านวน ร้อยละ 

ด้านกฬีา ฟุตบอล 
ฟุตซอล 
วอลเลยบ์อล 
ตะกร้อ 
กรีฑา 
เปตอง 
เทเบิลเทนนิส 
บาสเกตบอล 
หลายประเภท 
ไม่ตอบ 

71 
61 
54 
44 
34 
34 
23 
23 
17 
3 

19.51 
16.76 
14.84 
12.09 
9.34 
9.34 
6.32 
6.32 
4.67 
0.81 

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

72 
62 
54 
44 
31 
30 
27 
24 
13 
7 

19.78 
17.03 
14.84 
12.09 
8.52 
8.24 
7.42 
6.59 
3.57 
1.92 

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

94 
81 
67 
51 
44 
13 

25.82 
22.25 
18.41 
14.01 
12.09 
3.57 
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

ความสนใจ ประเภท จ านวน ร้อยละ 

 บา้นเพื่อน 
       ไม่ตอบ 

7 
7 

1.92 
1.92 

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

148 
81 
57 
30 
20 
14 
7 
7 

40.66 
22.25 
15.66 
8.24 
5.49 
3.85 
1.92 
1.92 

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

138 
111 
71 
37 
7 

37.91 
30.49 
19.51 
10.16 
1.92 

อาหาร อาหารพื้นเมือง  
อาหารไทย 
อาหารวา่ง / ขนม 
ทุกอยา่ง 
ท าอาหารไม่เป็น 

135 
84 
74 
30 
41 

37.09 
23.08 
20.33 
8.24 

11.26 
การเล่น เกมคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต 

กีฬาทุกประเภท 
การละเล่นพื้นบา้น 
หนงัสือเกมต่าง ๆ  
ของเล่นไฟฟ้า/อิเลคทรอนิกส์ 
ทุกอยา่ง 

128 
98 
61 
50 
20 
7 

35.16 
26.92 
16.76 
13.74 
5.49 
1.92 
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Ddddddตาราง 5  (ต่อ) 
 

ความสนใจ ประเภท จ านวน ร้อยละ 

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

158 
108 
37 
27 
13 
20 

43.41 
29.67 
10.16 
7.42 
3.57 
5.49 

              dจากตราราง 5  พบวา่  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 – 3 โรงเรียนปายวทิยาคารมี
ความสนใจในดา้นต่าง ๆ 8 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นกีฬา  การอ่านหนงัสือ  การท่องเท่ียว  งานอดิเรก  
บนัเทิง  อาหาร  การเล่น  และดา้นอ่ืน ๆ   เม่ือวเิคราะห์เป็นรายดา้น พบวา่ 
  ดา้นกีฬา  นกัเรียนมีความสนใจกีฬาหลายประเภท  กีฬาท่ีนกัเรียนสนใจ  3  อนัดบัแรก  
คือ  ฟุตบอล (N = 71, 19.51%) , ฟุตซอล (N = 61, 16.76%)  และวอลเล่ยบ์อล (N =54, 14.84%) 
  การอ่านหนงัสือ  นกัเรียนมีความสนใจในการอ่านหนงัสือหลายประเภท  หนงัสือท่ี
นกัเรียนสนใจ 3 ประเภทแรก  คือ  การ์ตูน/นิทาน (N = 72, 19.78%)  นวนิยาย/เร่ืองสั้น/สารคดี      
(N = 62, 17.03%)   และหนงัสือเรียน (N =54, 14.84%) 
  ส าหรับการท่องเท่ียว  นกัเรียนมีความสนใจในการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย  โดยสถานท่ี   
ท่ีนกัเรียนอยากท่องเท่ียว 3 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  น ้าตก/ธรรมชาติ/ทะเล (N = 94,  25.82%) ,           
ทศันศึกษา/ต่างจงัหวดั (N = 81,  22.25%)  และหา้งสรรพสินคา้ (N = 67,  18.41%) 
  ส าหรับความสนใจดา้นงานอดิเรก  พบวา่  นกัเรียนมีความสนใจงานอดิเรก  3  ประเภท  
ไดแ้ก่  เล่นกีฬา (N = 148,  40.66%),  ดูหนงั / ฟังเพลง (N = 81, 22.25%)  และอ่านหนงัสือ (N = 57,  
15.66%) 
  ในดา้นบนัเทิง   นกัเรียนมีความสนใจต่องานบนัเทิง  3   ประเภทแรก คือ  ดูหนงั/ดูละคร/ 
วดีีทศัน์ (N = 138,  37.91%),  ร้องร า / ท าเพลง (N = 111,  30.49%) และอ่านหนงัสือนิยาย / การ์ตูน 
(N = 71,  19.51%) 
  ส าหรับความสนใจทางดา้นอาหาร นกัเรียนมีความสนใจท าอาหาร  3  ประเภทแรก  คือ 
อาหารพื้นเมือง (N = 135,  37.09%),  อาหารไทย (N = 84,  23.08%)  และอาหารวา่ง/ขนม  (N = 74,  
20.33%) 
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  ในส่วนของความสนใจดา้นการเล่น  นกัเรียนมีความสนใจต่อการเล่น 3  ประการแรก  
คือ เกมคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต (N = 128,  35.16%),  กีฬาทุกประเภท  (N = 98,  26.92%)  และ
การละเล่นพื้นบา้น (N = 61,  16.76%) 
  ส าหรับดา้นอ่ืน ๆ จะสังเกตไดว้า่นกัเรียนมีความสนใจอีกมากมายหลากหลาย  โดยเฉพาะ 
3 อนัดบัแรก  คือ ช่วยผูป้กครองท างานบา้น (N = 158,  43.41%),  ดูข่าวโทรทศัน์ (N = 108,  
29.67%)  และหารายไดพ้ิเศษ / รับจา้ง (N = 38,  10.44%) 

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

ส่ิงทีอ่ยากรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

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

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

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

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

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

ส่ิงทีอ่ยากท า จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

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

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

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

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

ส่ิงทีช่อบ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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

71 
64 
51 
44 
37 
34 
30 
26 
7 

19.51 
17.58 
14.01 
12.09 
10.16 
9.34 
8.24 
7.14 
1.92 

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

ลกัษณะกจิกรรม กจิกรรมการเรียนรู้ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

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

75 
68 
63 
53 
36 
28 
16 
12 
7 
6 

20.60 
18.68 
17.31 
14.56 
9.89 
7.69 
4.40 
3.30 
1.92 
1.65 

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

69 
61 
53 
42 
35 
32 
29 
20 
17 
6 

18.96 
16.76 
14.56 
11.54 
9.62 
8.79 
7.97 
5.49 
4.67 
1.65 

 

 

 



149 
 

ตาราง 9  (ต่อ) 

 

ลกัษณะกจิกรรม กจิกรรมการเรียนรู้ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

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

74 
63 
59 
45 
36 
28 
24 
18 
14 
3 

20.33 
17.31 
16.21 
12.36 
9.89 
7.69 
6.59 
4.95 
3.85 
0.82 

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

งานอดิเรก จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

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

72 
70 
64 
51 
34 
26 
17 
13 
10 
7 

19.78 
19.23 
17.58 
14.01 
9.34 
7.14 
4.67 
3.57 
2.75 
1.92 

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

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

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

59 
57 
55 
35 
34 
28 
24 
23 
19 
17 
13 

16.21 
15.66 
15.11 
9.62 
9.34 
7.69 
6.59 
6.32 
5.22 
4.67 
3.57 

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

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

10 

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

118 
81 
61 
34 
20 
17 
13 
10 
7 
3 

32.42 
22.25 
16.76 
9.34 
5.49 
4.67 
3.57 
2.75 
1.92 
0.82 

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

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

10 

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

88 
81 
67 
44 
30 
20 
10 
10 
7 
7 

24.18 
22.25 
18.41 
12.09 
8.24 
5.49 
2.75 
2.75 
1.92 
1.92 

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

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

การบรรยาย 
การสาธิต 
การลงมือปฏิบติั 
การท างานกลุ่ม 
การใหน้กัเรียนคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
การใหท้ าแบบฝึกหดั 
การใหเ้พื่อนช่วยสอน 
อ่ืน ๆ  

45 
68 
47 
58 
49 
33 
50 
14 

12.36 
18.68 
12.91 
15.93 
13.46 
9.07 

13.74 
3.85 

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

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

การอธิบายพร้อมกบัสาธิตขั้นตอนการท าใหช้ดัเจน  
การเขม้งวดกวดขนัเก่ียวกบัระเบียบวนิยัของลูกเสือ 
การพาไปศึกษานอกสถานท่ี 
การจดักิจกรรมรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีทา้ทายมากข้ึน 
การน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชใ้หเ้หมาะสม  

81 
71 
64 
88 
60 

22.25 
19.51 
17.58 
24.18 
16.48 

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

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

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

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

40 
13 
30 
10 
10 
27 
24 
20 
10 
8 

27 
24 
34 
34 
27 
13 
13 

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

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

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

10 

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

34 
51 
41 
47 
37 
31 
27 
64 
24 
8 

9.34 
14.01 
11.26 
12.91 
10.16 
8.52 
7.42 

17.58 
6.59 
2.20 

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

dddddddส่วนที ่1 การสร้างรูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นทีสู่ง 
(GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

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

ตาราง 18  แสดงการสร้างรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง 
(GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

หลกัแนวคิด/วตัถุประสงค์ กระบวนการ ผลทีค่าดว่าผู้เรียนจะได้รับ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I = Idol  อุดมคติ  
หมายถึง จินตนาการท่ีถือวา่เป็น
มาตรฐานแห่งความดี ความงาม 
และความจริงทางใดทางหน่ึงท่ี
มนุษยถื์อเป็นเป้าหมายแห่งชีวิต
ตน 

 

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

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

dddddddส่วนที ่2  การตรวจสอบรูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่
สูง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

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

หลกัแนวคิด/วตัถุประสงค์ กระบวนการ ผลทีค่าดว่าผู้เรียนจะได้รับ 

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

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

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

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

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

 
1.  เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรม ความเช่ือ 
ค่านิยม ของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ผา่นภาษา เกม เพลง 
และนิทานชนเผา่ 
2. เกิดค่านิยมใหม่ ลดความอคติ สร้างความสามคัคี มี
ความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน   
 

 
 
 
 
 
 
 



165 
 

ตาราง  19  (ต่อ) 
หลกัแนวคิด/วตัถุประสงค์ กระบวนการ ผลทีค่าดว่าผู้เรียนจะได้รับ 

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

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

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

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

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

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

I = Idol  อุดมคติ  
หมายถึง จินตนาการท่ีถือว่าเป็นมาตรฐานแห่ง
ความดี ความงาม และความจริงทางใดทางหน่ึง
ท่ีมนุษยถื์อเป็นเป้าหมายแห่งชีวติตน 

 

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

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

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

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

ภาพรวม 4.24 0.19 เหมาะสมมาก 

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

และเหมาะสม 
4.33 0.64 เหมาะสมมาก 

2 ใบความรู้ประกอบดว้ยเน้ือหา สาระท่ีชดัเจน มี
รูปภาพประกอบท่ีน่าสนใจ 

4.43 0.60 เหมาะสมมาก 

3 มีการรวบรวมวฒันธรรม ประเพณี ของคนพื้นท่ี
สูงมาประยกุตก์บัการจดัการเรียนการสอน 

4.34 0.58 เหมาะสมมาก 

4 ค าช้ีแจงในใบกิจกรรมมีความชดัเจน เป็น
ขั้นตอน ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น  

4.37 0.63 เหมาะสมมาก 

5 มีการใชแ้หล่งเรียนรู้อยา่งหลากหลาย ทั้งในและ
นอกโรงเรียน 

4.32 0.62 เหมาะสมอยา่งยิง่ 

6 ส่งเสริมใหใ้ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น วดั 
พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้น 

4.23 0.65 เหมาะสมมาก 

7 ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุบน
พื้นท่ีสูง 

4.38 0.61 เหมาะสมมาก 

8 ไดว้เิคราะห์องคค์วามรู้ชนเผา่ เพื่อน ามาเป็น
สาระทอ้งถ่ินในหลกัสูตร 

4.27 0.60 เหมาะสมมาก 

9 ไดส้ร้างสัมพนัธภาพระหวา่งชาติพนัธ์ุบน
พื้นฐานของความแตกต่าง 

4.34 0.60 เหมาะสมมาก 

10 ช่วยเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของความ
สามคัคี การใชชี้วิต ของคนพื้นท่ีสูง 

4.27 0.63 เหมาะสมมาก 

ภาพรวม 4.32 0.22 เหมาะสมมาก 
  จากตาราง 21  พบวา่  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมี ความคิดเห็นต่อต่อ
รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  G 
: Gather (การรวบรวม)  ในภาพรวม  อยูใ่นระดบั เหมาะสมมาก ( = 4.32,   = 0.22)   
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กกกกกกกเม่ือพิจารณาเป็นรายการ  พบวา่รายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ  รายการท่ี 2  ใบความรู้
ประกอบดว้ยเน้ือหา สาระท่ีชดัเจน มีรูปภาพประกอบท่ีน่าสนใจ  อยูใ่นระดบั เหมาะสมอยา่งยิง่  
(= 4.43,   = 0.60)  รองลงมา  คือ  รายการท่ี 7  ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุบน
พื้นท่ีสูง  (= 4.38,   = 0.61)  รายการท่ี  4  ค าช้ีแจงในใบกิจกรรมมีความชดัเจน เป็นขั้นตอน ไม่
ยุง่ยากซบัซอ้น   (= 4.37,   = 0.63)  และรายการท่ี  9  ไดส้ร้างสัมพนัธภาพระหวา่งชาติพนัธ์ุบน
พื้นฐานของความแตกต่าง  อยูใ่นระดบั เหมาะสมมาก (= 4.34,   = 0.60)  ตามล าดบั 
 
 

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

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
4.30 0.55 เหมาะสมมาก 

2 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มีความตระหนกัใน       
การปฏิบติัตนตามระเบียบวินยั 

4.43 0.59 เหมาะสมมาก 

3 เคร่ืองแบบลูกเสือสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บั
ตนเอง 

4.28 0.62 เหมาะสมมาก 

4 ผูก้  ากบัลูกเสือแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือเป็น
แบบอยา่งอยา่งสม ่าเสมอ 

4.38 0.59 ค่อนขา้งเหมาะสม 

5 ลูกเสือตอ้งมีความศรัทธาในตนเอง  4.28 0.60 ค่อนขา้งเหมาะสม 
6 ตระหนกัรู้และไม่ลบหลู่ความเช่ือและวฒันธรรม

ท่ีแตกต่างทางชนเผา่ 
4.23 0.65 ค่อนขา้งเหมาะสม 

7 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใหค้วามเคารพเช่ือฟังและ
ปฏิบติัตามค าสั่งอยา่งกระตือรือร้น  

4.38 0.61 เหมาะสมมาก 

 



172 
 

ตาราง 22 (ต่อ) 
ที่ ด้านการทัศนคติ   ระดับความคิดเห็น 
8 ลูกเสือปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

อยา่งเคร่งครัด 
4.27 0.60 เหมาะสมมาก 

9 ลูกเสือเขา้ใจคติพจน์ของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 4.34 0.60 เหมาะสมมาก 
10 ลูกเสือมีความเช่ือมัน่วา่การลูกเสือจะช่วยพฒันา

ใหน้กัเรียนเป็นคนดีของสังคม 
4.27 0.63 เหมาะสมมาก 

ภาพรวม 4.32 0.22 เหมาะสมมาก 
กกกกกกก 

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

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

ลูกเสือทราบวธีิการเรียนรู้ก่อนท ากิจกรรม 
4.21 0.60 เหมาะสมมาก 

2 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มีการเตรียมพร้อมท่ีจะ
ปฏิบติักิจกรรมตามท่ีผูก้  ากบัลูกเสือจดัให้ 

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

ช่วยกนัระดมความคิดในการปฏิบติักิจกรรม 
4.05 0.77 เหมาะสมมาก 

4 เม่ือทราบเง่ือนไข ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่
จะมีการแบ่งหนา้ท่ีกนัท ากิจกรรมตามศกัยภาพ 

4.21 0.74 เหมาะสมมาก 

5 ลูกเสือฯ มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ  4.12 0.70 เหมาะสมมาก 
6 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ไดรั้บความรู้ท่ีเกิดจากทกัษะ

กระบวนการลูกเสือในแต่ละกิจกรรม 
4.10 0.70 เหมาะสมมาก 

7 เม่ือเสร็จกิจกรรม  ลูกเสือฯไดต้รวจสอบ แกไ้ข
และปรับปรุงผลงานอยา่งสม ่าเสมอ 

4.22 0.75 เหมาะสมมาก 

8 ลูกเสือแต่ละหมู่มีความภาคภูมิใจในผลงานท่ีเกิด
จากการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนั 

4.38 0.66 เหมาะสมมาก 

9 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้
จากการน าเสนอผลงานจากการท ากิจกรรม 

4.02 0.78 เหมาะสมมาก 

10 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่สามารถอภิปรายสรุปเน้ือ 
หาเพื่อความเขา้ใจและก าหนดเป็นแนวทางปฏิบติัได ้

4.30 0.64 เหมาะสมมาก 

ภาพรวม 4.20 0.35 เหมาะสมมาก 

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

10 ยอมรับความสามารถของสมาชิกในหมู่ 4.25 0.73  เหมาะสมมาก 
ภาพรวม 4.18 0.35 เหมาะสมมาก 

กกกกกกจากตาราง 24  พบวา่  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
ดา้น A : Adoption(การยอมรับ)  ในภาพรวม  อยูใ่นระดบั เหมาะสมมาก (= 4.18,   = 0.35)   
กกกกกกกเม่ือพิจารณาเป็นรายการ  พบวา่รายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ  รายการท่ี 8  ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่  อยูใ่นระดบั เหมาะสมมาก  (= 4.47,   = 0.66)  รองลงมา  คือ  
รายการท่ี 10  ยอมรับความสามารถของสมาชิกในหมู่  อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก (= 4.25,   = 
0.73)  และรายการท่ี  3  ยอมรับในความแตกต่างทางวฒันธรรมชนเผา่  อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก 
(= 4.24,   = 0.76)  ตามล าดบั 
 
 
 
 



175 
 

ตาราง 25  แสดงค่าเฉล่ีย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ()  และระดบัความคิดเห็นของผูก้  ากบั 
                 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น 
                 ใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ดา้น I : Idol (อุดมคติ) 
     (N = 278) 
 
ที่ ด้านอุดมคต ิ   ระดับความคิดเห็น 
1 เห็นความส าคญัของการท ากิจกรรมของลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่ 
4.22 0.74 เหมาะสมมาก 

2 ลูกเสือไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีมีความสนุก  ต่ืนเตน้  
และทา้ทาย 

4.31 0.75 เหมาะสมมาก 

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

แตกต่าง 
4.24 0.70  เหมาะสมมาก 

7 กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มีความหลากหลาย
และตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของ
ลูกเสือ 

4.37 0.67 เหมาะสมมาก 

8 ไดเ้รียนรู้การใชชี้วิตกลางแจง้ 4.17 0.65  เหมาะสมมาก 
9 มีความภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ 4.27 0.64 เหมาะสมมาก 

10 ลูกเสือมีเจตคติท่ีดีต่อการลูกเสือและพร้อมจะให้
ความร่วมมือในการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่  

4.15 0.72 เหมาะสมมาก 

ภาพรวม 4.24 0.30 เหมาะสมมาก 

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

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

สามญัรุ่นใหญ่    
 

4.38 
 

0.27 
 

เหมาะสมมาก 
ภาพรวม 4.37 0.20 เหมาะสมมาก 

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

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

โรงเรียนพื้นท่ีสูง 
4.49 0.56  

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

หลากหลายทางภูมิปัญญาของชาติพนัธ์ุ  
บูรณาการกบัหลกัสูตรลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

4.04 0.94  
เหมาะสมมาก 

6 การปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

4.28 0.65  
เหมาะสมมาก 

7 ระเบียบการวดัและประเมินผลทุกกิจกรรม 4.44 0.57 เหมาะสมมาก 
8 การจดัใหมี้การทดสอบวชิาพิเศษและประดบั

เคร่ืองหมายวชิาพิเศษ 
4.31 0.61  

เหมาะสมมาก 
9 ความเขา้ใจในคติพจน์ของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่

และการน าไปใช ้
4.41 0.56  

เหมาะสมมาก 
10 ความเขา้ใจและการปฏิบติัตาม กฎ  และค า

ปฏิญาณลูกเสือ 
4.02 0.53  

เหมาะสมมาก 
 ภาพรวม 4.36 0.26 เหมาะสมมาก 

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

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

ภาพรวม 4.38 .27 เหมาะสมมาก 
 

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

เม่ือวิเคราะห์เป็นรายการ  พบวา่  รายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ  รายการท่ี 17  การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด  ( = 4.61,   = 0.68)  รองลงมาคือ  
รายการท่ี 7  แผนท่ีและเขม็ทิศ อยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสุด  ( = 4.61,   = 0.68)  รายการท่ี 2  
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ระเบียบแถวแบบต่าง ๆ   อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  ( = 4.47,   = 0.58)  และ รายการท่ี 12 การ
เดินทางส ารวจ ตามล าดบั อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก  ( = 4.47,   = 0.58) 
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ตอนที ่4   การประเมินประสิทธิภาพการใช้รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน    
Dddddddส่วนที ่ 1  การประเมินประสิทธิภาพ (ด้านประโยชน์และด้านความเป็นไปได้) ของ
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน   
กกกกกก 
      ผลการประเมินประสิทธิภาพ (ดา้นประโยชน์และความเป็นไปได)้ ของรูปแบบกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน   ตามความคิดเห็นของผู ้
ก  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวทิยาคาร  ปรากฏดงัตาราง 29 – 38 
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ตาราง 29   แสดงสถานภาพของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียนจ าแนกตามต าแหน่งในการปฏิบติังานในสถานศึกษา และวฒิุทางดา้นลูกเสือ 

สถานภาพ โรงเรียน จ านวน ร้อยละ 

โร
งเรี

ยน
ปา
ยว
ิทย

าค
าร

 

โร
งเรี

ยน
ปา
งม
ะผ

า้ฯ
 

โร
งเรี

ยน
หอ้

งส
อน

ศึก
ษา
ฯ 

โร
งเรี

ยน
ขนุ

ยว
มว

ิทย
า 

โร
งเรี

ยน
แม่

ลา
นอ้

ยฯ
 

โร
งเรี

ยน
แม่

สะ
เรีย

งฯ
 

โร
งเรี

ยน
สบ

เม
ยว
ิทย

าค
ม 

โร
งเรี

ยน
เฉ
ลิม

รัช
วิท

ยา
คม

 

ต าแหน่งในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
1. ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน 
2. ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

1 

30 

1 

10 

1 

40 

1 

24 

1 

60 

1 

65 

1 

24 

1 

17 

8 

270 

2.88 

97.12 

รวม 31 11 41 25 61 66 25 18 278 100 

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

21 

10 

8 

3 

19 

22 

17 

8 

45 

16 

37 

29 

15 

10 

12 

6 

174 

104 

62.59 

37.41 

รวม 31 11 41 25 61 66 25 18 278 100 
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จากตาราง 29 พบวา่  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 8 โรงเรียน มีผูอ้  านวยการลูกเสือ
โรงเรียน จ านวน 8 คน และ มีจ านวนผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  270  คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00    
dddddddเม่ือจ าแนกตามวุฒิทางดา้นลูกเสือ  พบวา่  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 8 
โรงเรียน  มีวฒิุทางดา้นลูกเสือขั้นความรู้เบ้ืองตน้ (B.T.C.)  จ านวน  174  คน   คิดเป็นร้อยละ  62.59  
และวฒิุทางดา้นลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง  (A.T.C.) หรือ สูงกวา่ (A.L.T. หรือ L.T.)  จ  านวน  104  
คน  คิดเป็นร้อยละ 37.41 

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

ที่ ด้าน 

ประโยชน์ของรูปแบบฯ ความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ 

X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

X  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

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

ภาพรวม 3.96 0.39 มาก 4.49 0.87 มาก 
กกกกกก 

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

ที่ ด้านหลกัสูตร 

ประโยชน์ของรูปแบบฯ ความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ 

X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1 มีการด าเนินการในการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบั ลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 

4.00 0.94 มาก 4.40 0.52 มาก 

2 หลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบัลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่มีวตัถุประสงค ์         
การเรียนรู้ชดัเจน 

3.50 0.71 มาก 4.30 0.48 มาก 

3 หลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบัลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่มีความเหมาะสม 

4.00 0.67 มาก 4.30 0.48 มาก 

4 หลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบัลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
ท่ีคณะลูกเสือแห่งชาติก าหนด 

4.10 0.88 มาก 4.40 0.52 มาก 

ภาพรวมด้านหลกัสูตร 3.90 0.36 มาก 4.35 0.27 น้อย 
กกกกกกก 

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

ที่ ด้านกจิกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

ประโยชน์ของรูปแบบฯ ความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ 

X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1 มีการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ในโรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

3.80 0.74 มาก 4.40 0.52 มาก 

2 มีการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่นอกโรงเรียน 

3.90 0.99 มาก 4.40 0.52 มาก 

3 ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบั  กิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

3.70 0.88 มาก 4.60 0.52 มากท่ีสุด 

4 มีการสนบัสนุนใหลู้กเสือ เนตรนารีเขา้
ร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือระดบัต่าง ๆ 

3.90 0.82 มาก 4.60 0.52 มากท่ีสุด 

5 มีการบูรณาการจดักีจกรรมเรียนการ
สอนกบัองคค์วามรู้ของชาติพนัธ์ุต่างๆ  

3.90 0.67 มาก 4.80 0.42 มากท่ีสุด 

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

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

ที่ ด้านวดัผลประเมินผล 

ประโยชน์ของรูปแบบฯ ความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ 

X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1 การจดัใหมี้การประชุมวางแผนร่วมกนั
เก่ียวกบัการวดัประเมินผลกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

4.00 0.67 มาก 4.70 0.48 มากท่ีสุด 

2 มีการวดัและประเมินผลกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่อยา่งจริงจงัและ
ต่อเน่ือง 

4.00 0.67 มาก 4.60 0.52 มากท่ีสุด 

3 ผูก้  ากบัลูกเสือมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
วดัและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 

4.50 0.53 มากท่ีสุด 4.30 0.52 มาก 

4 มีการจดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้น     
การวดัและประเมินผลของผูก้  ากบั
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

4.30 0.68 มาก 4.30 0.48 มาก 

5 การใหค้วามส าคญักบัการวดัและ
ประเมินผลกิจกรรมลูกเสือสามญั       
รุ่นใหญ่ 

4.10 0.57 มาก 4.20 0.48 มาก 

ภาพรวมด้านวดัผลประเมินผล 4.18 0.46 มาก 4.42 0.15 มาก 

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

กกกกกกกผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใชโ้ดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ปรากฏดงัตาราง  36 – 39 

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

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

1. ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
2. เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ 

 
59 
81 

 
42.14 
57.86 

รวม 140 100.00 
ต าแหน่งทางลูกเสือ 

1. นายหมู ่
2. สมาชิก 
3. รองนายหมู่ 

 
16 

108 
16 

 
11.43 
77.14 
11.43 

รวม 140 100.00 
หลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษา 

1. หลกัสูตรสายยงยศ 
 

 
140 

 

 
100.00 

 

                  จากตาราง 34  พบวา่  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวทิยาคาร  มีจ านวน  140  คน 
เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 59  คน  คิดเป็นร้อยละ 42.14   เป็นเนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่  81  คน  คิด
เป็นร้อยละ 57.86   มีต าแหน่งทางลูกเสือเป็นนายหมู่  16  คน  คิดเป็นร้อยละ 11.43   และรองนาย
หมู่  16 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.43  และ สมาชิกลูกเสือ  107  คน  คิดเป็นร้อยละ 77.14  โดยก าลงั
ศึกษาหลกัสูตรลูกเสือโลก  139   คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00    
 
 
 
 



187 
 

ตาราง 35  แสดงค่าเฉล่ีย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ()  และระดบัความพึงพอใจของลูกเสือ 
                 สามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวทิยาคารต่อประสิทธิภาพรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ 
    สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ในภาพรวม   
    (N = 140)  
 

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

ภาพรวม 4.19 0.49 มาก 

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

สถานศึกษาเก่ียวกบั ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
4.21 0.83 มาก 

2 ลูกเสือทราบถึงวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และ
วธีิการเรียนรู้อยา่งชดัเจน 

4.20 0.83 มากท่ีสุด 

3 สาระในหลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบัลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่มีความเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการในการเรียนรู้ของลูกเสือ – เนตรนารี  

4.31 0.82 มาก 

4 ลูกเสือ - เนตรนารีสามารถคน้ควา้หาเน้ือหา
สาระท่ีมีในหลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบั
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เพิ่มเติมไดจ้ากแหล่ง
เรียนรู้ทัว่ไป 

4.22 0.79 มากท่ีสุด 

ภาพรวมด้านหลกัสูตร 4.22 0.64 มาก 

กกกกกกกจากตาราง 36   พบวา่  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวทิยาคารมีความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน    ดา้นหลกัสูตร ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก     ( = 4.34,   = 0.35)   
กกกกกกกเม่ือพิจารณาเป็นรายการ  พบวา่  รายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ รายการท่ี 2  ลูกเสือ
ทราบถึงวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และวธีิการเรียนรู้อยา่งชดัเจน ( = 4.58,  = 0.52) อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด  รองลงมา  คือ  รายการท่ี 4  ลูกเสือ – เนตรนารีสามารถคน้ควา้หาเน้ือหาสาระท่ีมี           
ในหลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เพิ่มเติมไดจ้ากแหล่งเรียนรู้ทัว่ไป                
( = 4.55,  = 0.57)  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  และรายการท่ี  3  สาระในหลกัสูตรสถานศึกษา
เก่ียวกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการในการเรียนรู้ของลูกเสือ                 
เนตรนารี  ( = 4.36,  = 0.65) อยูใ่นระดบัมาก  ตามล าดบั 
 



189 
 

ตาราง 37  แสดงค่าเฉล่ีย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ()  และระดบัความพึงพอใจของลูกเสือ 
                 สามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวทิยาคารต่อประสิทธิภาพของรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ
    สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ดา้นกิจกรรมลูกเสือ
    สามญัรุ่นใหญ่  (N = 140)  
 
ที่ ด้านกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ระดับความพงึพอใจ 
1 จดัใหมี้พิธีเปิด  - ปิด การประชุมกองทุกคร้ัง

ในการจดั  กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
4.16 0.78 มาก 

2 มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้

4.13 0.78 มาก 

3 มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้สัมพนัธ์กบั
ขบวนการทางดา้นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

4.23 0.72 มาก 

4 การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เนน้ความ
มีวนิยัและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

4.16 0.78 มากท่ีสุด 

5 การจดักิจกรรมใหไ้ดใ้ชชี้วิตกลางแจง้ เหมาะ 
สมกบัความสนใจและความสามารถของลูกเสือ 

4.29 0.81 มากท่ีสุด 

6 ลูกเสือ - เนตรนารีมีการท ากิจกรรมร่วมกนั
เป็นระบบหมู่ในการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ 

4.12 0.92 มาก 

7 มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่ง
หลากหลาย สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

4.14 0.77 มาก 

8 มีการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะ
ทางดา้นลูกเสือในการจดักิจกรรมการเรียน 
การสอน 

4.15 0.84 มาก 

9 จดักิจกรรมใหลู้กเสือสามญัรุ่นใหญ่มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.26 0.74 มาก 

10 กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ช่วยใหลู้กเสือ
สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือผูอ่ื้นได ้

4.21 0.79 มาก 

11 จดักิจกรรมใหมี้การบ าเพญ็ประโยชน์ของ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่อยูเ่สมอ 

4.24 0.78 มาก 
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ที่ ด้านกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ระดับความพงึพอใจ 
12 ส่งเสริมสนบัสนุนใหลู้กเสือ- เนตรนารีสามญั  

รุ่นใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 
4.21 0.78 มากท่ีสุด 

13 ส่งเสริมสนบัสนุนใหลู้กเสือสามญัรุ่นใหญ่
ของมีกิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

4.14 0.76 มาก 

14 การจดักิจกรรมสอดคลอ้งสัมพนัธ์กบักฎและ
ค าปฏิญาณของลูกเสือ 

4.12 0.77 มาก 

ภาพรวมกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 4.14 0.59 มาก 
    
จากตาราง 37  พบวา่  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวิทยามีความพึงพอใจต่อ

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

รุ่นใหญ่อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
4.24 0.80 มาก 

2 มีการจดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการวดัและ
ประเมินผลของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

4.26 0.74 มาก 

3 การใหค้วามส าคญักบัการวดัและประเมินผล
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

4.39 0.80 มาก 

4 ลูกเสือ - เนตรนารีทราบความกา้วหนา้ของตน
จากการวดัและประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ 

4.27 0.78 มากท่ีสุด 

5 ลูกเสือ - เนตรนารีไดรั้บความยติุธรรมในการ
วดัและประเมินผล 

4.09 0.86 มาก 

ภาพรวมด้านวดัผลประเมินผล 4.16 0.62 มาก 
กกกกกกก 

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



บทที ่ 5 

สรุป  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1)  เพื่อศึกษาสภาพการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

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

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

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

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

อภิปรายผลการวจัิย 
Dddddddตอนที่ 1.  สภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน   

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

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

      หมายถึง การรวบรวมเน้ือหา สาระ ขอ้มูล จากแหล่งต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัความรู้และทกัษะ
กระบวนการลูกเสืออยา่งเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานโดยการใชร้ะบบสารสนเทศ 

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

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

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

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

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

ใดทางหน่ึงท่ีมนุษยถื์อเป็นเป้าหมายแห่งชีวติตน 
    แหล่งการเรียนรู้และส่ือ   ไดแ้ก่  บุคลากรในโรงเรียน  ภูมิปัญญา  แหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียน  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน   ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน   ฯลฯ  
   ผลที่คาดว่าผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบการจัดกิจกรรมฯ   ผูเ้รียนจะเกิด    

การเรียนรู้  มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียน สามารถสร้างองค์ความรู้มีทกัษะการท างานกลุ่ม  
ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  ทกัษะกระบวนการคิด  ทกัษะในการใชเ้หตุผล  ทกัษะการตดัสินใจ  
ทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตวัเอง  ทั้งยงัไดรั้บการพฒันาการสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีทางดา้นสังคม 

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

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

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

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

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



215 
 

 
 
ท่ี  ศธ  04264.37/ 242                                                              โรงเรียนปายวทิยาคาร  ต าบลเวียงใต ้

อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  58130 

                           24  กรกฎาคม   2557 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรายงาน 

เรียน    คุณครูจิราวธุ  คุม้จนัทร์ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    1.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรายงานฯ                จ  านวน  6   ฉบบั 

ด้วยนายวชัรกร  สุรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนปายวิทยาคารท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เล่ือนวิทยฐานะเป็น ครูเช่ียวชาญ  เร่ือง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใช้รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ของโรงเรียนปายวิทยาคาร  อ าเภอปาย  จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน   เพื่อให้การรายงานดงักล่าวเป็นไดด้ว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค์  ทาง
โรงเรียนปายวิทยาคาร  พิจารณาแลว้เห็นวา่ท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถและมีประสบการณ์
ในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งดียิ่ง  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีจะ
ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการรายงานคร้ังน้ี   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   ทางโรงเรียนปายวทิยาคารหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คงไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

                                      ขอแสดงความนบัถือ 

                                 
            (นายอคัรวฒัน์  อรัญภูมิ) 

                                                                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคาร 
 
ธุรการ   
โทร. 053-699216 
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ท่ี  ศธ  04264.37/ 242                                                              โรงเรียนปายวทิยาคาร  ต าบลเวียงใต ้

อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  58130 

                           24  กรกฎาคม   2557 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรายงาน 

เรียน    คุณครูจิราย ุ จนัทร์เพง็ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    1.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรายงานฯ                จ  านวน  6   ฉบบั 

ด้วยนายวชัรกร  สุรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนปายวิทยาคารท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เล่ือนวิทยฐานะเป็น ครูเช่ียวชาญ  เร่ือง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใช้รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ของโรงเรียนปายวิทยาคาร  อ าเภอปาย  จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน   เพื่อให้การรายงานดงักล่าวเป็นไดด้ว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค์  ทาง
โรงเรียนปายวิทยาคาร  พิจารณาแลว้เห็นวา่ท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถและมีประสบการณ์
ในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งดียิ่ง  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีจะ
ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการรายงานคร้ังน้ี   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   ทางโรงเรียนปายวทิยาคารหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คงไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

                                      ขอแสดงความนบัถือ 

                                 
            (นายอคัรวฒัน์  อรัญภูมิ) 

                                                                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคาร 
ธุรการ   
โทร. 053-699216 
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ท่ี  ศธ  04264.37/ 242                                                              โรงเรียนปายวทิยาคาร  ต าบลเวียงใต ้

อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  58130 

                           24  กรกฎาคม   2557 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรายงาน 

เรียน    คุณครูประกาศ  เพียสามารถ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    1.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรายงานฯ                จ  านวน  6   ฉบบั 

ด้วยนายวชัรกร  สุรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนปายวิทยาคารท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เล่ือนวิทยฐานะเป็น ครูเช่ียวชาญ  เร่ือง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใช้รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ของโรงเรียนปายวิทยาคาร  อ าเภอปาย  จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน   เพื่อให้การรายงานดงักล่าวเป็นไดด้ว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค์  ทาง
โรงเรียนปายวิทยาคาร  พิจารณาแลว้เห็นวา่ท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถและมีประสบการณ์
ในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งดียิ่ง  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีจะ
ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการรายงานคร้ังน้ี   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   ทางโรงเรียนปายวทิยาคารหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คงไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

                                      ขอแสดงความนบัถือ 

                                 
            (นายอคัรวฒัน์  อรัญภูมิ) 

                                                                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคาร 
ธุรการ   
โทร. 053-699216 
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ท่ี  ศธ  04264.37/ 242                                                              โรงเรียนปายวทิยาคาร  ต าบลเวียงใต ้

อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  58130 

                           24  กรกฎาคม   2557 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรายงาน 

เรียน    ผูอ้  านวยการโรงเรียน นายธวชั  โลกา 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    1.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรายงานฯ                จ  านวน  6   ฉบบั 

ด้วยนายวชัรกร  สุรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนปายวิทยาคารท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เล่ือนวิทยฐานะเป็น ครูเช่ียวชาญ  เร่ือง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใช้รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ของโรงเรียนปายวิทยาคาร  อ าเภอปาย  จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน   เพื่อให้การรายงานดงักล่าวเป็นไดด้ว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค์  ทาง
โรงเรียนปายวิทยาคาร  พิจารณาแลว้เห็นวา่ท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถและมีประสบการณ์
ในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งดียิ่ง  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีจะ
ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการรายงานคร้ังน้ี   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   ทางโรงเรียนปายวทิยาคารหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คงไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

                                      ขอแสดงความนบัถือ 

                                 
            (นายอคัรวฒัน์  อรัญภูมิ) 

                                                                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคาร 
ธุรการ   
โทร. 053-699216 
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ท่ี  ศธ  04264.37/ 242                                                              โรงเรียนปายวทิยาคาร  ต าบลเวียงใต ้

อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  58130 

                           24  กรกฎาคม   2557 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรายงาน 

เรียน    ผูอ้  านวยการโรงเรียน ดร.กมล  สุทธาวาส 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    1.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรายงานฯ                จ  านวน  6   ฉบบั 

ด้วยนายวชัรกร  สุรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนปายวิทยาคารท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อให้เล่ือนวิทยฐานะเป็น ครูเช่ียวชาญ  เร่ือง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใช้รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ของโรงเรียนปายวิทยาคาร  อ าเภอปาย  จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน   เพื่อให้การรายงานดงักล่าวเป็นไดด้ว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค์  ทาง
โรงเรียนปายวิทยาคาร  พิจารณาแลว้เห็นวา่ท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถและมีประสบการณ์
ในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งดียิ่ง  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีจะ
ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการรายงานคร้ังน้ี   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   ทางโรงเรียนปายวทิยาคารหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คงไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

                                      ขอแสดงความนบัถือ 

                                 
            (นายอคัรวฒัน์  อรัญภูมิ) 

                                                                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคาร 
ธุรการ   
โทร. 053-699216 
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แบบตอบรับการเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือรายงานผลงานทางวชิาการ 
 

             ตามท่ีโรงเรียนปายวิทยาคาร  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 34 ไดมี้
หนงัสือท่ี ศธ  04264.37/242  ลงวนัท่ี  24 กรกฎาคม 2557  ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรายงาน  เร่ือง  รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือ 
สามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ของโรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
ซ่ึงเป็นผลงานทางวชิาการของนายวชัรกร  สุรินทร์  ต าแหน่งครู  วทิยฐานะช านาญการพิเศษ เพื่อให้
ขา้ราชการครูและบุคลากรทาง  การศึกษามีหรือเล่ือนวทิยฐานะเป็นวทิยฐานะเช่ียวชาญ 

 
 

ช่ือ  นายจิราวธุ  คุม้จนัทร์ 
ต าแหน่งครู  วทิยฐานะเช่ียวชาญ 

โรงเรียนยางซา้ยพิทยาคม 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุโขทยั  เขต 1 

 
 
 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงใน             
 
           ยนิดีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
   ไม่สามารถเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 

 
 

 
ลงช่ือ      

(นายจิราวธุ  คุม้จนัทร์) 
ต าแหน่งครู  วทิยฐานะเช่ียวชาญ 

โรงเรียนยางซา้ยพิทยาคม 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 38 
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แบบตอบรับการเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือรายงานผลงานทางวชิาการ 
 

             ตามท่ีโรงเรียนปายวิทยาคาร  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 34 ไดมี้
หนงัสือท่ี ศธ  04264.37/242  ลงวนัท่ี  24 กรกฎาคม 2557  ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรายงาน  เร่ือง  รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือ 
สามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ของโรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
ซ่ึงเป็นผลงานทางวชิาการของนายวชัรกร  สุรินทร์  ต าแหน่งครู  วทิยฐานะช านาญการพิเศษ เพื่อให้
ขา้ราชการครูและบุคลากรทาง  การศึกษามีหรือเล่ือนวทิยฐานะเป็นวทิยฐานะเช่ียวชาญ 

 
 

ช่ือ  นายจิราย ุ จนัทร์เพง็ 
ต าแหน่งครู  วทิยฐานะเช่ียวชาญ 

โรงเรียนมธัยมป่ากลาง 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 37 

 
 
 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงใน             
 
           ยนิดีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
   ไม่สามารถเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 

 
 
 

ลงช่ือ      
ช่ือ  นายจิราย ุ จนัทร์เพง็ 

ต าแหน่งครู  วทิยฐานะเช่ียวชาญ 
โรงเรียนมธัยมป่ากลาง 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 37 
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แบบตอบรับการเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือรายงานผลงานทางวชิาการ 
 

             ตามท่ีโรงเรียนปายวิทยาคาร  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 34 ไดมี้
หนงัสือท่ี ศธ  04264.37/242  ลงวนัท่ี  24 กรกฎาคม 2557  ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรายงาน  เร่ือง  รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือ 
สามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ของโรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
ซ่ึงเป็นผลงานทางวชิาการของนายวชัรกร  สุรินทร์  ต าแหน่งครู  วทิยฐานะช านาญการพิเศษ เพื่อให้
ขา้ราชการครูและบุคลากรทาง  การศึกษามีหรือเล่ือนวทิยฐานะเป็นวทิยฐานะเช่ียวชาญ 

 
 

ช่ือ  นายประกาศ  เพียสามารถ 
ต าแหน่งครู  วทิยฐานะเช่ียวชาญ 

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์ เขต 1 

 
 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงใน             
 
           ยนิดีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
   ไม่สามารถเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
 
 
 
 

ลงช่ือ      
ช่ือ  นายประกาศ  เพียสามารถ 
ต าแหน่งครู  วทิยฐานะเช่ียวชาญ 

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์ เขต 1 
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แบบตอบรับการเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือรายงานผลงานทางวชิาการ 
 

             ตามท่ีโรงเรียนปายวิทยาคาร  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 34 ไดมี้
หนงัสือท่ี ศธ  04264.37/242  ลงวนัท่ี  24 กรกฎาคม 2557  ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรายงาน  เร่ือง  รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือ 
สามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ของโรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
ซ่ึงเป็นผลงานทางวชิาการของนายวชัรกร  สุรินทร์  ต าแหน่งครู  วทิยฐานะช านาญการพิเศษ เพื่อให้
ขา้ราชการครูและบุคลากรทาง  การศึกษามีหรือเล่ือนวทิยฐานะเป็นวทิยฐานะเช่ียวชาญ 

 
 

ช่ือ  นายธวชั  โลกา 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการ  วทิยฐานะเช่ียวชาญ 

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

 
 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงใน             
 
           ยนิดีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
   ไม่สามารถเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
 
 
 

ลงช่ือ      
ช่ือ  นายธวชั  โลกา 

ต าแหน่งผูอ้  านวยการ  วทิยฐานะเช่ียวชาญ 
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
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แบบตอบรับการเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือรายงานผลงานทางวชิาการ 
 

             ตามท่ีโรงเรียนปายวิทยาคาร  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 34 ไดมี้
หนงัสือท่ี ศธ  04264.37/242  ลงวนัท่ี  24 กรกฎาคม 2557  ขอความอนุเคราะห์ท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรายงาน  เร่ือง  รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิจกรรมลูกเสือ 
สามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ของโรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
ซ่ึงเป็นผลงานทางวชิาการของนายวชัรกร  สุรินทร์  ต าแหน่งครู  วทิยฐานะช านาญการพิเศษ เพื่อให้
ขา้ราชการครูและบุคลากรทาง  การศึกษามีหรือเล่ือนวทิยฐานะเป็นวทิยฐานะเช่ียวชาญ 

 
 

ช่ือ  ดร.กมล  สุทธาวาส 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการ  วทิยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรเขตประชาสามคัคี รัชมงัคลาภิเษก 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 

 
 

โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงใน             
 
           ยนิดีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
   ไม่สามารถเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 

 
 

ลงช่ือ      
ช่ือ  ดร.กมล  สุทธาวาส 

ต าแหน่งผูอ้  านวยการ  วทิยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนไตรเขตประชาสามคัคี รัชมงัคลาภิเษก 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 
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ภาคผนวก  ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
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ท่ี  ศธ  04264.37/ 135                                                            โรงเรียนปายวทิยาคาร  ต าบลเวยีงใต ้

อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  58130 

                           3  สิงหาคม   2558 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญสนทนากลุ่ม 

เรียน    ดร.วารุณี  โพธาสินทร์ 
ด้วยนายวชัรกร  สุรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนปายวิทยาคารท าผลงานทาง

วิชาการเพื่อให้เล่ือนวิทยฐานะเป็น ครูเช่ียวชาญ  เร่ือง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใช้รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI)จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ของโรงเรียนปายวิทยาคาร  อ าเภอปาย  จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน    

เพื่อใหก้ารรายงานดงักล่าวเป็นไดด้ว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค ์ ทางโรงเรียน
ปายวิทยาคาร  พิจารณาแลว้เห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถและมีประสบการณ์ในเร่ืองน้ี
เป็นอยา่งดียิ่ง  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญสนทนากลุ่มเก่ียวกบัรูปแบบการ
จดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในวนัท่ี 10 
กนัยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งลูกเสือ โรงเรียนปายวทิยาคาร 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   ทางโรงเรียนปายวิทยาคาร  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

                   ขอแสดงความนบัถือ 

                                 
     (นายอคัรวฒัน์  อรัญภูมิ) 

                                                                  ผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคาร 
 
ธุรการ   
โทร. 053-699216 
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แบบตอบรับเพ่ือการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน   

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ในวนัพฤหัสบดีที ่10 กนัยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องลูกเสือ โรงเรียนปายวิทยาคาร 

........................................................................................... 
 

ผู้ก ากบัลูกเสือ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านลูกเสือ 
1. ขา้พเจา้  นางวารุณี  นามสกุล  โพธาสินทร์ 
2. ต  าแหน่งปัจจุบนั ครู วทิยฐานะเช่ียวชาญ 
3. สังกดั โรงเรียนสันป่าตองวทิยาคม  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 
4. หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ........................................................................................................ 
5. หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างาน ........................................... หมายเลขโทรสาร ............................... 
6. E-mail …………-……………………………………………................................……………. 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงใน         

 
     ยนิดีเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 
           ไม่สามารถเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม  เพราะเน่ือง............................................................... 
............................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ      
(ดร.วารุณี  โพธาสินทร์) 

ต าแหน่งครู  วทิยฐานะเช่ียวชาญ 
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ท่ี  ศธ  04264.37/ 135                                                            โรงเรียนปายวทิยาคาร  ต าบลเวยีงใต ้

อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  58130 

                           3  สิงหาคม   2558 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญสนทนากลุ่ม 

เรียน    นางกทัลี  คารมปราชญ ์
ด้วยนายวชัรกร  สุรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนปายวิทยาคารท าผลงานทาง

วิชาการเพื่อให้เล่ือนวิทยฐานะเป็น ครูเช่ียวชาญ  เร่ือง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใช้รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI)จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ของโรงเรียนปายวิทยาคาร  อ าเภอปาย  จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน    

เพื่อใหก้ารรายงานดงักล่าวเป็นไดด้ว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค ์ ทางโรงเรียน
ปายวิทยาคาร  พิจารณาแลว้เห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถและมีประสบการณ์ในเร่ืองน้ี
เป็นอยา่งดียิ่ง  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญสนทนากลุ่มเก่ียวกบัรูปแบบการ
จดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในวนัท่ี 10 
กนัยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งลูกเสือ โรงเรียนปายวทิยาคาร 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   ทางโรงเรียนปายวิทยาคาร  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

                   ขอแสดงความนบัถือ 

                                 
                                                                     (นายอคัรวฒัน์  อรัญภูมิ) 
                                                              ผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคาร 
 
ธุรการ   
โทร. 053-699216 
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แบบตอบรับเพ่ือการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน   

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ในวนัพฤหัสบดีที ่10 กนัยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องลูกเสือ โรงเรียนปายวิทยาคาร 

........................................................................................... 
 

ผู้ก ากบัลูกเสือ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านลูกเสือ 
1. ขา้พเจา้  นางกทัลี  นามสกุล  คารมปราชญ ์
2. ต  าแหน่งปัจจุบนั  ครู วทิยฐานะช านาญการพิเศษ 
3. สังกดั  โรงเรียนบา้นสายค าโห ้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจิตร เขต 1 
4. หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  081-8876079    
5. หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างาน  056-908-074   หมายเลขโทรสาร 056-908-074    
6. E-mail    karomprach@gmail.com 

 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงใน         

 
     ยนิดีเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 
           ไม่สามารถเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม  เพราะเน่ือง............................................................... 
............................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ      
(นางกทัลี  คารมปราชญ)์ 

ต าแหน่งครู  วทิยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบา้นสายค าโห้ 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษิจิตร  เขต 1 
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ท่ี  ศธ  04264.37/ 135                                                            โรงเรียนปายวทิยาคาร  ต าบลเวยีงใต ้

อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  58130 

                           3  สิงหาคม   2558 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญสนทนากลุ่ม 

เรียน    นายศราวธุ  เข่ือนค า 
ด้วยนายวชัรกร  สุรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนปายวิทยาคารท าผลงานทาง

วิชาการเพื่อให้เล่ือนวิทยฐานะเป็น ครูเช่ียวชาญ  เร่ือง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใช้รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI)จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ของโรงเรียนปายวิทยาคาร  อ าเภอปาย  จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน    

เพื่อใหก้ารรายงานดงักล่าวเป็นไดด้ว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค ์ ทางโรงเรียน
ปายวิทยาคาร  พิจารณาแลว้เห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถและมีประสบการณ์ในเร่ืองน้ี
เป็นอยา่งดียิ่ง  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญสนทนากลุ่มเก่ียวกบัรูปแบบการ
จดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในวนัท่ี 10 
กนัยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งลูกเสือ โรงเรียนปายวทิยาคาร 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   ทางโรงเรียนปายวิทยาคาร  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

                   ขอแสดงความนบัถือ 

                                 
                                                                    (นายอคัรวฒัน์  อรัญภูมิ) 
                                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคาร 
 
ธุรการ   
โทร. 053-699216 
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แบบตอบรับเพ่ือการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน   
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ในวนัพฤหัสบดีที ่10 กนัยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องลูกเสือ โรงเรียนปายวิทยาคาร 

........................................................................................... 
 

ผู้ก ากบัลูกเสือ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านลูกเสือ 
1. ขา้พเจา้  นายศราวธุ  นามสกุล  เข่ือนค า 
2. ต  าแหน่งปัจจุบนั  ครู ช านาญการพิเศษ 
3. สังกดั โรงเรียนเวยีงเจดียว์ทิยา  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 
4. หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี   084-3685265 
5. หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างาน  053-979-822   หมายเลขโทรสาร  053-979-234 
6. E-mail …………-……………………………………………................................……………. 
 

 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงใน         

 
     ยนิดีเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 
           ไม่สามารถเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม  เพราะเน่ือง............................................................... 
............................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ      
(นายศราวธุ  เข่ือนค า) 

ต าแหน่งครู  วทิยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเวยีงเจดียว์ทิยา 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 35 
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ท่ี  ศธ  04264.37/ 135                                                            โรงเรียนปายวทิยาคาร  ต าบลเวยีงใต ้

อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  58130 

                           3  สิงหาคม   2558 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญสนทนากลุ่ม 

เรียน    นายสัมพนัธ์  อินทะวงค ์
ด้วยนายวชัรกร  สุรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนปายวิทยาคารท าผลงานทาง

วิชาการเพื่อให้เล่ือนวิทยฐานะเป็น ครูเช่ียวชาญ  เร่ือง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใช้รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI)จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ของโรงเรียนปายวิทยาคาร  อ าเภอปาย  จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน    

เพื่อใหก้ารรายงานดงักล่าวเป็นไดด้ว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค ์ ทางโรงเรียน
ปายวิทยาคาร  พิจารณาแลว้เห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถและมีประสบการณ์ในเร่ืองน้ี
เป็นอยา่งดียิ่ง  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญสนทนากลุ่มเก่ียวกบัรูปแบบการ
จดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในวนัท่ี 10 
กนัยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งลูกเสือ โรงเรียนปายวทิยาคาร 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   ทางโรงเรียนปายวิทยาคาร  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

                   ขอแสดงความนบัถือ 

                                 
(นายอคัรวฒัน์  อรัญภูมิ) 

                                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคาร 
 
ธุรการ   
โทร. 053-699216 
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แบบตอบรับเพ่ือการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน   

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ในวนัพฤหัสบดีที ่10 กนัยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องลูกเสือ โรงเรียนปายวิทยาคาร 

........................................................................................... 
 

ผู้ก ากบัลูกเสือ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านลูกเสือ 
1. ขา้พเจา้  นายสัมพนัธ์  นามสกุล  อินทะวงค ์
2. ต  าแหน่งปัจจุบนั  ครู ช านาญการพิเศษ 
3. สังกดั  โรงเรียนปายวทิยาคาร  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 
4. หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี   081-9933734 
5. หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างาน  053-699-216   หมายเลขโทรสาร  053-699-216    
6. E-mail ………-………………………………………………................................……………. 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงใน         

 
     ยนิดีเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 
           ไม่สามารถเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม  เพราะเน่ือง............................................................... 
...............................................................................................................................................

. 
 

ลงช่ือ      
(นายสัมพนัธ์  อินทะวงค)์ 

ต าแหน่งครู  วทิยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนปายวทิยาคาร 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 34 
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ท่ี  ศธ  04264.37/ 135                                                            โรงเรียนปายวทิยาคาร  ต าบลเวยีงใต ้

อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  58130 

                           3  สิงหาคม   2558 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญสนทนากลุ่ม 

เรียน    นายวชิยั  มัน่ชา 
ด้วยนายวชัรกร  สุรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนปายวิทยาคารท าผลงานทาง

วิชาการเพื่อให้เล่ือนวิทยฐานะเป็น ครูเช่ียวชาญ  เร่ือง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใช้รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI)จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ของโรงเรียนปายวิทยาคาร  อ าเภอปาย  จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน    

เพื่อใหก้ารรายงานดงักล่าวเป็นไดด้ว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค ์ ทางโรงเรียน
ปายวิทยาคาร  พิจารณาแลว้เห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถและมีประสบการณ์ในเร่ืองน้ี
เป็นอยา่งดียิ่ง  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญสนทนากลุ่มเก่ียวกบัรูปแบบการ
จดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในวนัท่ี 10 
กนัยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งลูกเสือ โรงเรียนปายวทิยาคาร 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   ทางโรงเรียนปายวิทยาคาร  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

                   ขอแสดงความนบัถือ 

                                 
                                                                    (นายอคัรวฒัน์  อรัญภูมิ) 
                                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคาร 
 
ธุรการ   
โทร. 053-699216 
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แบบตอบรับเพ่ือการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน   

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ในวนัพฤหัสบดีที ่10 กนัยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องลูกเสือ โรงเรียนปายวิทยาคาร 

........................................................................................... 
 

ผู้ก ากบัลูกเสือ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านลูกเสือ 
1. ขา้พเจา้  นายวชิยั   นามสกุล  มัน่ชา 
2. ต  าแหน่งปัจจุบนั  ผูต้รวจการประจ าส านกังานคณะลูกเสือแห่งชาติ 
3. สังกดั  ส านกังานคณะลูกเสือแห่งชาติ 
4. หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี   081-7644439 
5. หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างาน   081-7644439 หมายเลขโทรสาร ...........-.................... 
6. E-mail ………-………………………………………………................................……………. 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงใน         

 
     ยนิดีเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 
           ไม่สามารถเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม  เพราะเน่ือง............................................................... 
............................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ      
(นายวชิยั  มัน่ชา) 

ผูต้รวจการประจ าส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
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ท่ี  ศธ  04264.37/ 135                                                            โรงเรียนปายวทิยาคาร  ต าบลเวยีงใต ้

อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  58130 

                           3  สิงหาคม   2558 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญสนทนากลุ่ม 

เรียน    นายสุวทิย ์ ทองค า 
ด้วยนายวชัรกร  สุรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนปายวิทยาคารท าผลงานทาง

วิชาการเพื่อให้เล่ือนวิทยฐานะเป็น ครูเช่ียวชาญ  เร่ือง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใช้รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI)จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ของโรงเรียนปายวิทยาคาร  อ าเภอปาย  จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน    

เพื่อใหก้ารรายงานดงักล่าวเป็นไดด้ว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค ์ ทางโรงเรียน
ปายวิทยาคาร  พิจารณาแลว้เห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถและมีประสบการณ์ในเร่ืองน้ี
เป็นอยา่งดียิ่ง  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญสนทนากลุ่มเก่ียวกบัรูปแบบการ
จดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในวนัท่ี 10 
กนัยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งลูกเสือ โรงเรียนปายวทิยาคาร 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   ทางโรงเรียนปายวิทยาคาร  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

                   ขอแสดงความนบัถือ 

                                 
                                                                    (นายอคัรวฒัน์  อรัญภูมิ) 
                                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคาร 
 
ธุรการ   
โทร. 053-699216 
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แบบตอบรับเพ่ือการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน   

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ในวนัพฤหัสบดีที ่10 กนัยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องลูกเสือ โรงเรียนปายวิทยาคาร 

........................................................................................... 
 

ผู้ก ากบัลูกเสือ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านลูกเสือ 
1. ขา้พเจา้  นายสุวทิย ์ นามสกุล  ทองค า 
2. ต  าแหน่งปัจจุบนั  ผูต้รวจการประจ าส านกังานคณะลูกเสือแห่งชาติ 
3. สังกดั  ส านกังานคณะลูกเสือแห่งชาติ 
4. หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี   081-4740876 
5. หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างาน   081-4740876 หมายเลขโทรสาร .............-.................. 
6. E-mail …………-……………………………………………................................……………. 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงใน         

 
     ยนิดีเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 
           ไม่สามารถเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม  เพราะเน่ือง............................................................... 
...............................................................................................................................................

. 
 
 

ลงช่ือ      
(นายสุวทิย ์ ทองค า) 

ผูต้รวจการประจ าส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
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ท่ี  ศธ  04264.37/ 135                                                            โรงเรียนปายวทิยาคาร  ต าบลเวยีงใต ้

อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  58130 

                           3  สิงหาคม   2558 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญสนทนากลุ่ม 

เรียน    นายส าราญ  เตจะ๊สา 
ด้วยนายวชัรกร  สุรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนปายวิทยาคารท าผลงานทาง

วิชาการเพื่อให้เล่ือนวิทยฐานะเป็น ครูเช่ียวชาญ  เร่ือง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใช้รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI)จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ของโรงเรียนปายวิทยาคาร  อ าเภอปาย  จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน    

เพื่อใหก้ารรายงานดงักล่าวเป็นไดด้ว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค ์ ทางโรงเรียน
ปายวิทยาคาร  พิจารณาแลว้เห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถและมีประสบการณ์ในเร่ืองน้ี
เป็นอยา่งดียิ่ง  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญสนทนากลุ่มเก่ียวกบัรูปแบบการ
จดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในวนัท่ี 10 
กนัยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งลูกเสือ โรงเรียนปายวทิยาคาร 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   ทางโรงเรียนปายวิทยาคาร  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

                   ขอแสดงความนบัถือ 

                                 
                                                                    (นายอคัรวฒัน์  อรัญภูมิ) 
                                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคาร 
 
ธุรการ   
โทร. 053-699216 
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แบบตอบรับเพ่ือการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน   

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ในวนัพฤหัสบดีที ่10 กนัยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องลูกเสือ โรงเรียนปายวิทยาคาร 

........................................................................................... 
 

ผู้ก ากบัลูกเสือ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านลูกเสือ 
1. ขา้พเจา้  นายส าราญ   นามสกุล   เตจะ๊สา 
2. ต  าแหน่งปัจจุบนั  ผูต้รวจการประจ าส านกังานคณะลูกเสือแห่งชาติ 
3. สังกดั  ส านกังานคณะลูกเสือแห่งชาติ 
4. หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี   089-009956 
5. หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างาน   089-009956   หมายเลขโทรสาร ............-................... 
6. E-mail …………-……………………………………………................................……………. 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงใน         

 
     ยนิดีเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 
           ไม่สามารถเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม  เพราะเน่ือง............................................................... 
............................................................................................................................................... 

 
 

ลงช่ือ      
(นายส าราญ  เตจะ๊สา) 

ผูต้รวจการประจ าส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
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ท่ี  ศธ  04264.37/ 135                                                            โรงเรียนปายวทิยาคาร  ต าบลเวยีงใต ้

อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  58130 

                           3  สิงหาคม   2558 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญสนทนากลุ่ม 

เรียน    นายพูลศกัด์ิ  จิตสวา่ง 
ด้วยนายวชัรกร  สุรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนปายวิทยาคารท าผลงานทาง

วิชาการเพื่อให้เล่ือนวิทยฐานะเป็น ครูเช่ียวชาญ  เร่ือง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใช้รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI)จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ของโรงเรียนปายวิทยาคาร  อ าเภอปาย  จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน    

เพื่อใหก้ารรายงานดงักล่าวเป็นไดด้ว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค ์ ทางโรงเรียน
ปายวิทยาคาร  พิจารณาแลว้เห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถและมีประสบการณ์ในเร่ืองน้ี
เป็นอยา่งดียิ่ง  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญสนทนากลุ่มเก่ียวกบัรูปแบบการ
จดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในวนัท่ี 10 
กนัยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งลูกเสือ โรงเรียนปายวทิยาคาร 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   ทางโรงเรียนปายวิทยาคาร  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

                   ขอแสดงความนบัถือ 

                                 
                                                                    (นายอคัรวฒัน์  อรัญภูมิ) 
                                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคาร 
 
ธุรการ   
โทร. 053-699216 
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แบบตอบรับเพ่ือการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน   

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ในวนัพฤหัสบดีที ่10 กนัยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องลูกเสือ โรงเรียนปายวิทยาคาร 

........................................................................................... 
 

ผู้ก ากบัลูกเสือ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านลูกเสือ 
1. ขา้พเจา้  นายพูลศกัด์ิ  นามสกุล  จิตสวา่ง 
2. ต  าแหน่งปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ วทิยฐานะเช่ียวชาญ 
3. สังกดั โรงเรียนวดันวลนรดิศ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
4. หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  081-9504026 
5. หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างาน  02-408-2818  หมายเลขโทรสาร  02-408-2818   
6. E-mail    http://www.nd.ac.th 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงใน         

 
     ยนิดีเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 
           ไม่สามารถเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม  เพราะเน่ือง............................................................... 
............................................................................................................................................... 

 
 

ลงช่ือ      
(นายพูลศกัด์ิ  จิตสวา่ง) 

ต าแหน่งผูอ้  านวยการ  วทิยฐานะเช่ียวชาญ 
โรงเรียนวดันวลนรดิศ 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 1 
 
 

http://www.nd.ac.th/
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ท่ี  ศธ  04264.37/ 135                                                            โรงเรียนปายวทิยาคาร  ต าบลเวยีงใต ้

อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  58130 

                           3  สิงหาคม   2558 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญสนทนากลุ่ม 

เรียน    ดร.ฑีฆาวฒิุ  บุญสวสัด์ิ 
ด้วยนายวชัรกร  สุรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนปายวิทยาคารท าผลงานทาง

วิชาการเพื่อให้เล่ือนวิทยฐานะเป็น ครูเช่ียวชาญ  เร่ือง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใช้รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI)จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ของโรงเรียนปายวิทยาคาร  อ าเภอปาย  จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน    

เพื่อใหก้ารรายงานดงักล่าวเป็นไดด้ว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค ์ ทางโรงเรียน
ปายวิทยาคาร  พิจารณาแลว้เห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถและมีประสบการณ์ในเร่ืองน้ี
เป็นอยา่งดียิ่ง  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญสนทนากลุ่มเก่ียวกบัรูปแบบการ
จดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในวนัท่ี 10 
กนัยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งลูกเสือ โรงเรียนปายวทิยาคาร 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   ทางโรงเรียนปายวิทยาคาร  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

                   ขอแสดงความนบัถือ 

                                 
                                                                    (นายอคัรวฒัน์  อรัญภูมิ) 
                                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคาร 
 
ธุรการ   
โทร. 053-699216 
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แบบตอบรับเพ่ือการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน   

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ในวนัพฤหัสบดีที ่10 กนัยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องลูกเสือ โรงเรียนปายวิทยาคาร 

........................................................................................... 
 

ผู้ก ากบัลูกเสือ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านลูกเสือ 
1. ขา้พเจา้  นายฑีฆาวุฒิ  นามสกุล  บุญสวสัด์ิ 
2. ต  าแหน่งปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
3. สังกดั โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 
4. หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี   081-2736376 
5. หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างาน  077-620-061  หมายเลขโทรสาร 077-620-061   
6. E-mail ………-………………………………………………................................……………. 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงใน         

 
     ยนิดีเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 
           ไม่สามารถเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม  เพราะเน่ือง............................................................... 
...............................................................................................................................................

. 
 

 
ลงช่ือ      

(ดร.ฑีฆาวฒิุ  บุญสวสัด์ิ) 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการ  วทิยฐานะช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 11 
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ท่ี  ศธ  04264.37/ 135                                                            โรงเรียนปายวทิยาคาร  ต าบลเวยีงใต ้

อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  58130 

                           3  สิงหาคม   2558 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญสนทนากลุ่ม 

เรียน    นายสุขะวฒัน์  สุขทัง่ 
ด้วยนายวชัรกร  สุรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนปายวิทยาคารท าผลงานทาง

วิชาการเพื่อให้เล่ือนวิทยฐานะเป็น ครูเช่ียวชาญ  เร่ือง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใช้รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI)จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ของโรงเรียนปายวิทยาคาร  อ าเภอปาย  จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน    

เพื่อใหก้ารรายงานดงักล่าวเป็นไดด้ว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค ์ ทางโรงเรียน
ปายวิทยาคาร  พิจารณาแลว้เห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถและมีประสบการณ์ในเร่ืองน้ี
เป็นอยา่งดียิ่ง  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญสนทนากลุ่มเก่ียวกบัรูปแบบการ
จดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในวนัท่ี 10 
กนัยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งลูกเสือ โรงเรียนปายวทิยาคาร 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   ทางโรงเรียนปายวิทยาคาร  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

                   ขอแสดงความนบัถือ 

                                 
                                                                    (นายอคัรวฒัน์  อรัญภูมิ) 
                                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคาร 
 
ธุรการ   
โทร. 053-699216 
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แบบตอบรับเพ่ือการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน   

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ในวนัพฤหัสบดีที ่10 กนัยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องลูกเสือ โรงเรียนปายวิทยาคาร 

........................................................................................... 
 

ผู้ก ากบัลูกเสือ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านลูกเสือ 
1. ขา้พเจา้  นายสุขะวฒัน์  นามสกุล  สุขทัง่ 
2. ต  าแหน่งปัจจุบนั  ครู ช านาญการพิเศษ 
3. สังกดั โรงเรียนจ่านกร้อง  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 
4. หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  087-5224171 
5. หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างาน  055-245-588  หมายเลขโทรสาร  055-245-743 
6. E-mail ………-………………………………………………................................……………. 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงใน         

 
     ยนิดีเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 
           ไม่สามารถเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม  เพราะเน่ือง............................................................... 
............................................................................................................................................... 

 

ลงช่ือ      
(นายสุขะวฒัน์  สุขทัง่) 

ต าแหน่งครู  วทิยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนจ่านกร้อง 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 39 
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ท่ี  ศธ  04264.37/ 135                                                            โรงเรียนปายวทิยาคาร  ต าบลเวยีงใต ้

อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  58130 

                           3  สิงหาคม   2558 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญสนทนากลุ่ม 

เรียน    นายประกาศ  เพียสามารถ 
ด้วยนายวชัรกร  สุรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนปายวิทยาคารท าผลงานทาง

วิชาการเพื่อให้เล่ือนวิทยฐานะเป็น ครูเช่ียวชาญ  เร่ือง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใช้รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI)จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ของโรงเรียนปายวิทยาคาร  อ าเภอปาย  จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน    

เพื่อใหก้ารรายงานดงักล่าวเป็นไดด้ว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค ์ ทางโรงเรียน
ปายวิทยาคาร  พิจารณาแลว้เห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถและมีประสบการณ์ในเร่ืองน้ี
เป็นอยา่งดียิ่ง  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญสนทนากลุ่มเก่ียวกบัรูปแบบการ
จดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในวนัท่ี 10 
กนัยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งลูกเสือ โรงเรียนปายวทิยาคาร 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   ทางโรงเรียนปายวิทยาคาร  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

                   ขอแสดงความนบัถือ 

                                 
                                                                    (นายอคัรวฒัน์  อรัญภูมิ) 
                                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคาร 
 
ธุรการ   
โทร. 053-699216 
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แบบตอบรับเพ่ือการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน   

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ในวนัพฤหัสบดีที ่10 กนัยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องลูกเสือ โรงเรียนปายวิทยาคาร 

........................................................................................... 
 

ผู้ก ากบัลูกเสือ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านลูกเสือ 
1. ขา้พเจา้  นายประกาศ   นามสกุล  เพียสามารถ 
2. ต  าแหน่งปัจจุบนั  ครู วทิยฐานะเช่ียวชาญ 
3. สังกดั โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ ์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 
4. หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  081-1825761 
5. หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างาน   055-411-060 หมายเลขโทรสาร  055-412-964 
6. E-mail ………-………………………………………………................................……………. 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงใน         

 
     ยนิดีเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 
           ไม่สามารถเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม  เพราะเน่ือง............................................................... 
...............................................................................................................................................

. 
 

 
ลงช่ือ      

(นายประกาศ  เพียสามารถ) 
ต าแหน่งครู  วทิยฐานะเช่ียวชาญ 

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุตรดิตถ ์ เขต 1 
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ท่ี  ศธ  04264.37/ 135                                                            โรงเรียนปายวทิยาคาร  ต าบลเวยีงใต ้

อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  58130 

                           3  สิงหาคม   2558 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญสนทนากลุ่ม 

เรียน    นายจิราย ุ จนัทร์เพง็ 
ด้วยนายวชัรกร  สุรินทร์   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนปายวิทยาคารท าผลงานทาง

วิชาการเพื่อให้เล่ือนวิทยฐานะเป็น ครูเช่ียวชาญ  เร่ือง รายงานผลการใช้คู่มือการสอนกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใช้รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของ
โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI)จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ของโรงเรียนปายวิทยาคาร  อ าเภอปาย  จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน    

เพื่อใหก้ารรายงานดงักล่าวเป็นไดด้ว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค ์ ทางโรงเรียน
ปายวิทยาคาร  พิจารณาแลว้เห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถและมีประสบการณ์ในเร่ืองน้ี
เป็นอยา่งดียิ่ง  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญสนทนากลุ่มเก่ียวกบัรูปแบบการ
จดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในวนัท่ี 10 
กนัยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งลูกเสือ โรงเรียนปายวทิยาคาร 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   ทางโรงเรียนปายวิทยาคาร  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

                   ขอแสดงความนบัถือ 

                                 
                                                                    (นายอคัรวฒัน์  อรัญภูมิ) 
                                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนปายวทิยาคาร 
 
ธุรการ   
โทร. 053-699216  
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แบบตอบรับเพ่ือการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน   

ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ในวนัพฤหัสบดีที ่10 กนัยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องลูกเสือ โรงเรียนปายวิทยาคาร 

........................................................................................... 
 

ผู้ก ากบัลูกเสือ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านลูกเสือ 
1. ขา้พเจา้  นายจิราย ุ  นามสกุล  จนัทร์เพง็ 
2. ต  าแหน่งปัจจุบนั   ครู วทิยฐานะเช่ียวชาญ 
3. สังกดั โรงเรียนมธัยมป่ากลาง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 
4. หมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี   086-2020159 
5. หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างาน   054-792-300  หมายเลขโทรสาร   054-792-300   
6. E-mail ………-………………………………………………................................……………. 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  /  ลงใน         

 
     ยนิดีเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 
           ไม่สามารถเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม  เพราะเน่ือง............................................................... 
...............................................................................................................................................

. 
 

 
ลงช่ือ      

(นายจิราย ุ จนัทร์เพง็) 
ต าแหน่งครู  วทิยฐานะเช่ียวชาญ 

โรงเรียนมธัยมป่ากลาง 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 37 
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ภาคผนวก   จ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 



251 
 

แนวทางในการสัมภาษณ์   
ส าหรับผู้บริหารและครูเกีย่วกบัรูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

 
ประเด็นค าถามส าหรับผู้บริหาร 

1. การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนของท่าน 
2. คุณภาพท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รียน 
3. ปัญหาส าคญัของโรงเรียนในการจดักิจกรรม 
4. แนวทางในการแกปั้ญหาการจดักิจกรรมของโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
5. แนวโนม้ท่ีทางโรงเรียนของท่านจะพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้กิดผลกบัผูเ้รียน

มากท่ีสุด 
6. ถา้จะจดัล าดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนของท่านท่ีน ามาบูรณาการกบักิจกรรม

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ บูรณาการเร่ืองใดไดบ้า้ง  ใชเ้กณฑ์อะไรจบั 
7. จากขอ้ 6  ท าไมจึงจดัระดบัใหด้งันั้น  และใชเ้กณฑอ์ะไรในการจดัระดบั 
8. ถา้จะพฒันากิจการลูกเสือให้ประสบความส าเร็จ  จะมีแนวทางในการพฒันาอยา่งไร 

บันทกึเพิม่เติม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามเพ่ือการส ารวจความต้องการในการเรียนรู้ 
ส าหรับนักเรียนระดับช่วงช้ันที ่3  (ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1) 

****************************************************************************** 

ตอนที ่1  ข้อมูลส่วนตัว 
1.  เพศ      ชาย     หญิง 
2.  อาย.ุ.....................ปี 
3.  ก าลงัศึกษาอยูร่ะดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี..........   

ตอนที ่2   ส ารวจความสนใจ 
4. นกัเรียนมีความสนใจเร่ืองอะไรบา้ง 
 กีฬา  โปรดระบุ.......................................    บนัเทิง  โปรดระบุ................................... 
 อ่านหนงัสือ  โปรดระบุ..........................    อาหาร  โปรดระบุ................................... 
 ท่องเท่ียว  โปรดระบุ..............................     การเล่น โปรดระบุ.................................. 
 งานอดิเรก  โปรดระบุ.............................    อ่ืน ๆ  โปรดระบุ..................................... 

5. นกัเรียนอยากเรียนรู้เร่ืองอะไรบา้ง……………………………...…………………..……… 
…………………………………………………………………...…………………………
……………………………………………………………………...……………………… 

6. นกัเรียนอยากท าอะไรบา้ง…………………………………………..……………………… 
………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………...………………… 
……………………………………………………………………………...……………… 

7. นกัเรียนชอบอะไรบา้ง………………………………………………………...…………… 
…………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………...……… 
………………………………………………………………………………………...…… 
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8. กิจกรรมการเรียนรู้ต่อไปน้ี  นกัเรียน  “เคยท า”  “ชอบท า”  “อยากท า”  กิจกรรมใดบา้ง          
(ใหเ้ลือกล าดบัจากมากไปหานอ้ยเพียง 5 ขอ้) 

กิจกรรม เคยท า ชอบท า อยากท า 
1.  อ่านหนงัสือ    
2.  คน้ควา้ดว้ยตนเอง    
3.  ดู  V.D.O.    
4.  ฝึกปฏิบติักิจกรรม    
5.  ส ารวจชุมชน    
6.  ทศันศึกษา    
7.  พูดหนา้ห้องเรียน    
8.  แสดงละคร    
9.  ท าโครงงาน    
10.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................    

9.  งานอดิเรกท่ีนกัเรียนท าในยามวา่งมีอะไรบา้ง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
10.  วชิาท่ีนกัเรียนชอบ (เรียงล าดบั  1 – 11 :  1 =  ชอบมากท่ีสุด, 11 = ชอบนอ้ยท่ีสุด) 
.......................วชิาภาษาไทย 
.......................วชิาคณิตศาสตร์ 
.......................วชิาวทิยาศาสตร์ 
.......................วชิาสังคมศึกษา ศาสนา  และวฒันธรรม 
.......................วชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
.......................วชิาศิลปะ (ทศันศิลป์  นาฏศิลป์) 
.......................วชิาสุขศึกษา  และพลศึกษา  
.......................วชิาภาษาองักฤษ 
.......................วชิาแนะแนว 
.......................วชิาลูกเสือ – เนตรนารี 
.......................วชิาอ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................................................................ 
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11. เน้ือหาสาระในการเรียนตามกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีนกัเรียนสามารถน ามาใชใ้น 
ชีวติประจ าวนัไดมี้อะไรบา้ง  ............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
12. ส่ิงท่ีนกัเรียนชอบในการเรียนวชิาลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มีอะไรบา้ง  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
13. ปกติแลว้ผูก้  ากบัลูกเสือใชเ้ทคนิคการสอนแบบใดมากท่ีสุด  (เรียงล าดบั 1 – 8 : 1 = ใชม้ากท่ีสุด,     
8 = ใชน้อ้ยท่ีสุด, 0 = ไม่เคยใชเ้ลย) 
........................................บรรยาย  ....................................ใหค้น้ควา้เรียนรู้ดว้ยตวัเอง 
........................................สาธิต  ....................................ใหเ้พื่อนสอน 
........................................ท าแบบฝึกหดั ....................................ลงมือปฏิบติั 
........................................ท  างานกลุ่ม ....................................อ่ืน ๆ โปรดระบุ................ 
14. ถา้จะใหน้กัเรียน  เรียนวิชาลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ไดอ้ยา่งมีความสุข  สนุกสนาน  และไดรั้บ
ความรู้อยา่งเตม็ท่ี  นกัเรียนอยากใหผู้ก้  ากบัลูกเสือจดักิจกรรมอยา่งไรบา้ง
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
15. นกัเรียนอยากใหผู้ก้  ากบัลูกเสือสอนเร่ืองใดบา้งในการท ากิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
16. นกัเรียนอยากใหผู้ก้  ากบัลูกเสือสอนแบบใด
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิยระยะที ่3   ฉบับที ่1 
ส าหรับผู้ก ากบัลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

เร่ือง  การทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) 
 จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

***************************************************************************** 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ี เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ โรงเรียนปายวิทยาคาร  
อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ใน 5 ดา้น คือ ดา้นบุคลากร  ดา้นงบประมาณ   ดา้นการบริหาร
จดัการ  ดา้นทรัพยากร  ส่ือ  เทคโนโลย ี วสัดุ  อุปกรณ์   และดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผลการวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์โดยตรงส าหรับโรงเรียนท่ีจะน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการพิจารณา
ปรับปรุงและพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของ
โรงเรียนหว้ยแกว้วทิยาใหส้มบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 

แบบสอบถามชุดนีแ้บ่งออกเป็น 5 ตอน รวม 50 ข้อ จ าแนกเป็น 

ตอนท่ี 1   ดา้นบุคลากร    
ตอนท่ี 2   ดา้นงบประมาณ     
ตอนท่ี 3   ดา้นการบริหารจดัการ     
ตอนท่ี 4   ดา้นทรัพยากร  ส่ือ  เทคโนโลย ี วสัดุ  อุปกรณ์   
ตอนท่ี 5   ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน    
 
 
 

                                                                                      หากมีข้อสงสัยในแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ 
 
                                นายวชัรกร  สุรินทร์ 
                                                         ครู  ช านาญการพิเศษ   

                      หวัหนา้งานลูกเสือโรงเรียนปายวทิยาคาร 
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ตอนที่ 1   ด้านบุคลากร   จ  านวน 10  ขอ้ 

ค าช้ีแจง   โปรดอ่านรายละเอียดของขอ้ความต่อไปน้ี แลว้พิจารณาวา่โรงเรียนมีรูปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ดา้นบุคลากร  อยูใ่นระดบัใด  โดยท า
เคร่ืองหมาย ลงในช่องน ้าหนกัของระดบัของความคิดเห็นดงัน้ี 

 น า้หนักความส าคัญ         ระดับความคิดเห็น 
  5   เหมาะสมอยา่งยิง่ 
  4   เหมาะสมมาก 
  3   ค่อนขา้งเหมาะสม 
  2   ไม่เหมาะสม 
  1   ไม่เหมาะสมอยา่งยิง่ 
 

ด้านบุคลากร 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.  โรงเรียนมีผูก้  ากบัลูกเสือมากพอท่ีจะจดั 
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ได ้

     

2.  ผูก้  ากบัลูกเสือของโรงเรียนเป็นผูท่ี้มีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสมในการจดักิจกรรม 
ลูกเสือใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตร 

     

3. ผูก้  ากบัลูกเสือมีทกัษะและความช านาญ 
ทางดา้นกระบวนการลูกเสือเป็นอยา่งดี 

     

4.   ผูก้  ากบัลูกเสือเป็นผูมี้ความประพฤติ 
เหมาะสมเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ลูกเสือได ้

     

5.   ผูก้  ากบัลูกเสือสามารถจดักิจกรรมลูกเสือได ้
อยา่งหลากหลาย  สนุกสนาน  และน่าสนใจ 

     

6.   ผูก้  ากบัลูกเสือใหค้วามเอาใจใส่และ
รับผดิชอบต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของ
นกัเรียน 

     

7.  ผูก้  ากบัลูกเสือแจง้ผลการเรียนของนกัเรียน
ใหท้ราบความกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง 
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 ด้านบุคลากร 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
8.  ครูทุกคนในโรงเรียนใหค้วามร่วมมือในการ
จดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

     

9.  โรงเรียนมีการติดต่อประสานงานกบั
บุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาให้
ความรู้อยา่งเหมาะสม 

     

10. ผูก้  ากบัลูกเสือใหก้ารอบรมสั่งสอน เก่ียวกบั     
คุณธรรมจริยธรรมอยา่งเขม้งวดจริงจงั 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 2   ด้านงบประมาณ   จ  านวน 10  ขอ้ 

ค าช้ีแจง   โปรดอ่านรายละเอียดของขอ้ความต่อไปน้ี แลว้พิจารณาวา่โรงเรียนมีรูปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ดา้นงบประมาณ  อยูใ่นระดบัใด โดยท า
เคร่ืองหมายลงในช่องน ้าหนกัของระดบัของความคิดเห็นดงัน้ี 

 น า้หนักความส าคัญ         ระดับความคิดเห็น 
  5   เหมาะสมอยา่งยิง่ 
  4   เหมาะสมมาก 
  3   ค่อนขา้งเหมาะสม 
  2   ไม่เหมาะสม 
  1   ไม่เหมาะสมอยา่งยิง่ 
 

 ด้านงบประมาณ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.  โรงเรียนจดัประชุมแจง้ใหท้ราบถึงการ
จดัสรรงบประมาณมาเพื่อสนบัสนุนการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่อยา่งเพียงพอ
เหมาะสม 

     

2.  โรงเรียนใช ้เงินค่าบ ารุงลูกเสือในการจดั 
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

     

3.   มีโครงการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เพื่อขอรับ
การจดัสรรงบประมาณจากโรงเรียน และ/ หรือ        
หน่วยงานปกครองทอ้งถ่ินอยา่งเหมาะสม 

     

4.    การสนบัสนุนงบประมาณจากองคก์าร 
ปกครองทอ้งถ่ิน  เช่น  อบต.  เทศบาล ฯลฯ 

     

5.   ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ 
ทางดา้นการเงิน หรืองบประมาณสนบัสนุน 
การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

     

6.   ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
ใชง้บประมาณในการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั 
รุ่นใหญ่ 
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 ด้านงบประมาณ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
7.  โรงเรียนสามารถจดักิจกรรมลูกเสือสามญั 
รุ่นใหญ่โดยใชง้บประมาณอยา่งประหยดัคุม้ค่า   

     

8.  แหล่งงบประมาณในการจดักิจกรรมลูกเสือ 
สามญัรุ่นใหญ่มีพอเพียง 

     

9.  โรงเรียนสนบัสนุนค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง 
การประดบัเคร่ืองหมายวชิาพิเศษลูกเสือ   

     

10. การใชง้บประมาณเพื่อสนบัสนุนกิจกรรม 
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เนน้ถึงความจ าเป็นตาม 
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 3    ด้านการบริหารจัดการ  จ  านวน 10  ขอ้ 

ค าช้ีแจง   โปรดอ่านรายละเอียดของขอ้ความต่อไปน้ี แลว้พิจารณาวา่โรงเรียนมีรูปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ดา้นการบริหารจดัการ อยูใ่นระดบัใด  โดย
ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องน ้าหนกัของระดบัของความคิดเห็นดงัน้ี 

 น า้หนักความส าคัญ         ระดับความคิดเห็น 
  5   เหมาะสมอยา่งยิง่ 
  4   เหมาะสมมาก 
  3   ค่อนขา้งเหมาะสม 
  2   ไม่เหมาะสม 
  1   ไม่เหมาะสมอยา่งยิง่ 

 ด้านการบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.   นกัเรียนมีบตัรประจ าตวัลูกเสือ      
2.  โรงเรียนมีทะเบียนลูกเสือ      
3.   โรงเรียนมีการจดัตั้งกลุ่ม / กองลูกเสือ      
4.   โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นกัเรียนท่ีมีความ 
ประพฤติดี และเป็นแบบอยา่งท่ีดีไดรั้บรางวลั 
หรือการเชิดชูเกียรติเป็นประจ าทุกปี 

     

5.   นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมลูกเสือ       
6.   มีการด าเนินการตามพิธีการทางลูกเสือ      
7.  นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมใหท้ ากิจกรรม 
เก่ียวกบัสังคมหรือชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 

     

8.   มีกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกายลูกเสือ      
9.   นกัเรียนมีความภาคภูมิใจท่ีไดส้วมเคร่ืองแบบ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในการท ากิจกรรม 

     

10.  การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท าให้ 
นกัเรียนมีการเปล่ียนแปลงตนเองไปในทาง 
ท่ีดีข้ึนทุกดา้น 
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ตอนที่ 4   ด้านทรัพยากร  ส่ือ  เทคโนโลย ี วสัดุ  อุปกรณ์  จ  านวน 10 ขอ้ 

ค าช้ีแจง   โปรดอ่านรายละเอียดของขอ้ความต่อไปน้ี แลว้พิจารณาวา่โรงเรียนมีรูปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ดา้นทรัพยากร  ส่ือ  เทคโนโลย ี วสัดุ  
อุปกรณ์  อยูใ่นระดบัใด  โดยท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องน ้าหนกัของระดบัของความคิดเห็นดงัน้ี 

 น า้หนักความส าคัญ         ระดับความคิดเห็น 
  5   เหมาะสมอยา่งยิง่ 
  4   เหมาะสมมาก 
  3   ค่อนขา้งเหมาะสม 
  2   ไม่เหมาะสม 
  1   ไม่เหมาะสมอยา่งยิง่ 
 

ด้านทรัพยากร  ส่ือ  เทคโนโลยี  
 วสัดุ  อุปกรณ์   

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.  โรงเรียนมีวสัดุครุภณัฑใ์น การด าเนินงาน 
กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนอยา่งพอเพียง 

     

2.  มีการส ารวจความตอ้งการวสัดุครุภณัฑใ์น 
การด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียน 

     

3.   กิจกรรมลูกเสือส่งเสริมใหมี้การใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน มาจดัท าเป็นวสัดุ
อุปกรณ์ฝึกหรือส่ือการสอน 

     

4.   มีการส ารวจแหล่งทรัพยากรท่ีจะน ามาใช ้
สนบัสนุนการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

     

5.   โรงเรียนขอรับความช่วยเหลือดา้น
ทรัพยากรในการจดักิจกรรมลูกเสือโรงเรียนจาก
แหล่งอ่ืน ๆ 

     

6.   การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มีการ
ใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
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 ด้านทรัพยากร  ส่ือ  เทคโนโลย ี 
วสัดุ  อุปกรณ์   

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
7.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการใชท้รัพยากร   
ส่ือ  เทคโนโลย ี วสัดุ  และอุปกรณ์ 

     

8.  นกัเรียนถูกปลูกฝังใหต้ระหนกัถึงการรู้จกั 
ใชท้รัพยากร  ส่ือ  เทคโนโลย ีวสัดุ  อุปกรณ์  
อยา่งชาญฉลาด ระมดัระวงั  และปลอดภยั 

     

9.  นกัเรียนมีความรู้จากเร่ืองท่ีศึกษาจากการใช ้
ทรัพยากร  ส่ือ  เทคโนโลย ีวสัดุ  อุปกรณ์ 

     

10. นกัเรียนมีความสามารถและมีความช านาญ  
เก่ียวกบัทกัษะลูกเสือทางดา้นต่าง ๆ  จากการ 
ใชท้รัพยากร  ส่ือ  เทคโนโลย ีวสัดุ  อุปกรณ์   

     

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 



264 
 

ตอนที่ 5   ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน   จ านวน 10 ขอ้ 

ค าช้ีแจง   โปรดอ่านรายละเอียดของขอ้ความต่อไปน้ี แลว้พิจารณาวา่โรงเรียนมีรูปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  อยูใ่นระดบัใด  
โดยท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องน ้าหนกัของระดบัของความคิดเห็นดงัน้ี 

 น า้หนักความส าคัญ         ระดับความคิดเห็น 
  5   เหมาะสมอยา่งยิง่ 
  4   เหมาะสมมาก 
  3   ค่อนขา้งเหมาะสม 
  2   ไม่เหมาะสม 
  1   ไม่เหมาะสมอยา่งยิง่ 
 

 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน    
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.  ชุมชนใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรรม   
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

     

2.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม
ลูกเสือ 

     

3.  ชุมชนส่งเสริมใหมี้การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่น 
ทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน 

     

4.   ชุมชนมีส่วนร่วมท่ีส าคญัในการเสาะ
แสวงหาทรัพยากรมาสนบัสนุนกิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 

     

5.   การบ าเพญ็ประโยชน์ของกิจกรรมลูกเสือ   
สามญัรุ่นใหญ่สามารถช่วยพฒันาทอ้งถ่ินได ้

     

6.   ชุมชนเห็นถึงความส าคญัของการจดั 
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน 

     

7.   ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนโดยใช้ 
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
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 ด้านทรัพยากร  ส่ือ  เทคโนโลย ี 
วสัดุ  อุปกรณ์   

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
8.  ชุมชนตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั 
กิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน 

     

9.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตาม  ตรวจสอบ 
ผลการด าเนินงานลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใน 
โรงเรียน 

     

10. ชุมชนไดรั้บข่าวสารและมีการติดตาม 
พฒันาการของนกัเรียนจากการท ากิจกรรม  
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ   

     

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิยระยะที ่3   ฉบับที ่2 
ส าหรับลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  

เร่ือง  การทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) 
 จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

***************************************************************************** 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ี เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการเรียนรู้จากการ
จดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่โรงเรียนปายวทิยาคาร  อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ผลการวจิยัคร้ังน้ี  จะเป็นประโยชน์โดยตรงส าหรับโรงเรียนท่ี
จะน าไปใชใ้น     การพิจารณาปรับปรุงและพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของโรงเรียนห้วยแกว้วทิยาใหส้มบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

แบบสอบถามชุดนีแ้บ่งออกเป็น 2 ตอน   รวม  27  ข้อ  จ าแนกเป็น 

ตอนท่ี 1   การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่    
ตอนท่ี 2   คุณภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                นายวชัรกร  สุรินทร์ 
                                                         ครู  ช านาญการพิเศษ   

                      หวัหนา้งานลูกเสือโรงเรียนปายวทิยาคาร 
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ตอนที่ 1   การจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   จ  านวน 10  ขอ้ 

ค าช้ีแจง   อ่านรายละเอียดของขอ้ความต่อไปน้ี แลว้พิจารณาวา่นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่อยูใ่นระดบัใด  โดยท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องน ้าหนกัของระดบั
ของความคิดเห็นดงัน้ี 

 น า้หนักความส าคัญ         ระดับความคิดเห็น 
  5   เหมาะสมอยา่งยิง่ 
  4   เหมาะสมมาก 
  3   ค่อนขา้งเหมาะสม 
  2   ไม่เหมาะสม 
  1   ไม่เหมาะสมอยา่งยิง่ 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.  รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
ในโรงเรียน 

     

2.  วตัถุประสงคแ์ละวธีิการเรียนรู้แต่ละคร้ัง      
3.   พิธีเปิด – ปิด การประชุมกอง      
4.   กระบวนการเรียนรู้โดยใชร้ะบบหมู่      
5.   กิจกรรมของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มีความ
น่าสนใจและหลากหลายไมน่่าเบ่ือ   

     

6.   การปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของ 
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

     

7.  ระเบียบการวดัและประเมินผลทุกกิจกรรม      
8.  การจดัใหมี้การทดสอบวิชาพิเศษและประดบั
เคร่ืองหมายวชิาพิเศษ 

     

9.  ความเขา้ใจในคติพจน์ของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
และการน าไปใช ้

     

10.  ความเขา้ใจและการปฏิบติัตามกฎและค า
ปฏิญาณลูกเสือ 
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ตอนที ่2   คุณภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   จ  านวน 17  ขอ้ 
ค าช้ีแจง   โปรดอ่านรายละเอียดของขอ้ความต่อไปน้ี แลว้พิจารณาวา่โรงเรียนจดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  แลว้ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้อยูใ่น
ระดบัใด  โดยท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องน ้าหนกัของระดบัของความคิดเห็นดงัน้ี 

 น า้หนักความส าคัญ         ระดับความคิดเห็น 
  5   เหมาะสมอยา่งยิง่ 
  4   เหมาะสมมาก 
  3   ค่อนขา้งเหมาะสม 
  2   ไม่เหมาะสม 
  1   ไม่เหมาะสมอยา่งยิง่ 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1.  คณะลูกเสือไทย /คณะลูกเสือโลก      
2.  ระเบียบแถวแบบต่าง ๆ       
3.   การกางและร้ือเตน็ท ์      
4.   การบรรจุเคร่ืองหลงั      
5.  การจดัการค่ายพกัแรม      
6.   เง่ือนเชือก      
7.  แผนท่ีและเขม็ทิศ      
8.   การปฐมพยาบาล         
9.   ความปลอดภยั      
10.  หนา้ท่ีพลเมือง      
11.  ส่ิงแวดลอ้ม      
12.  การเดินทางส ารวจ      
13.  การแสดงออกทางศิลปะ      
14.  สมรรถภาพทางกาย      
15.  อุดมคติ      
16.  เศรษฐกิจพอเพียง      
17.  การปกครองระบอบประชาธิปไตย      
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วชิาพเิศษทีลู่กเสือ – เนตรนารี มีความสนใจต้องการเรียนเพิม่เติม 
.............................................................................................................................................................
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ขอขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย  ระยะที ่4   ฉบับที ่1 
ส าหรับผู้ก ากบัลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

เร่ือง  รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) 
 จังหวดัแม่ฮ่องสอน   

****************************************************************************** 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
ในสถานศึกษาจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  34  ค  าตอบ
ท่ีท่านกรุณาตอบไม่มีลกัษณะถูกหรือผดิ  ดงันั้น  ขอใหท้่านตอบดว้ยความรู้สึกท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด
และกรุณาตอบทุกขอ้ 

2. ค าตอบของท่านมีคุณค่าอยา่งยิง่ต่อการวิจยั  ผูว้จิยัจะเก็บรักษาค าตอบของท่านเป็น 
ความลบั  และจะใชส้ าหรับการวจิยัคร้ังน้ีเท่านั้น  โดยจะเสนอผลการวจิยัในภาพรวมไม่เจาะจงไปท่ี
บุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ  จึงไม่มีผลเสียหายต่อตวัท่านและหน่วยงานของท่านแต่ประการใด 

3. แบบสอบถามมี  2  ตอน  คือ 
ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือสามญั 

รุ่นใหญ่ท่ีมีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในสถานศึกษาจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  34   ใน  8  ดา้นคือ  ดา้นการบริหาร  ดา้น
บุคลากร  ดา้นหลกัสูตร        ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้นกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  ดา้น
การเงิน  ดา้นวสัดุอุปกรณ์  และดา้นการวดัผลประเมินผล 
 ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านมา  ณ  โอกาสน้ี 
 
 
 
             นายวชัรกร  สุรินทร์ 
                                      ครู  ช านาญการพิเศษ   

     หวัหนา้งานลูกเสือ โรงเรียนปายวทิยาคาร 
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ตอนที ่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง    หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบั
ตวัท่านในปัจจุบนั 

1. ต าแหน่งในการปฏิบติังานในสถานศึกษา 

  ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน 

  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

2. วฒิุทางดา้นลูกเสือ 

  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  (B.T.C) 

  ขั้นความรู้ชั้นสูง  (A.T.C)  หรือสูงกวา่ (A.L.T หรือ L.T) 
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ตอนที ่ 2  โปรดพิจารณาค าถามเก่ียวกบั  ความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือท่ีมีต่อรูปแบบ     
การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีท่านเห็นดว้ย  ใส่เคร่ืองหมาย       
ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่าน 

ตัวอย่าง 
 

ขอ้ กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

ประโยชนข์องรูปแบบกิจกรรม ความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรม 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3)  

 
นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3)  

 
นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

0 มีการสร้างขวญัก าลงัใจแก่
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ในโรงเรียน 

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

 
ค าอธิบาย 
 จากตวัอยา่งความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือท่ีมีต่อประโยชน์/ความเป็นไปไดก้ารใช้
รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   

มากท่ีสุด  (5) หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น   มากท่ีสุด 
มาก  (4)  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น   มาก 
ปานกลาง  (3) หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น   ปานกลาง 
นอ้ย  (2) หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น   นอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด  (1) หมายถึง  ระดบัความคิดเห็น   นอ้ยท่ีสุด 
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ขอ้ กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

ประโยชนข์องรูปแบบกิจกรรม ความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรม 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มา
ก 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3)  

 
นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มา
ก 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3)  

 
นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

 
1 

ด้านการบริหาร 
มีการศึกษาระเบียบส านกังาน
คณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ 

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

2 มีการมอบหมายงานใหผู้ก้  ากบั
ลูกเสือรับผิดชอบในการจดั
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

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

3 มีการวางแผนปฏิบติัการลูกเสือ 
– เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ 

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

4 โรงเรียนมีแผนปฏิบติักิจกรรม
ลูกเสือ - เนตรนารีโรงเรียนท่ีมี
ความรับผิดชอบ 

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

5 การมีส่วนร่วมของคณะครูมี
ส่วนร่วมในการวางแผน
ปฏิบติังานลูกเสือ – เนตรนารี
โรงเรียน 

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

6 มีการด าเนินการตาม
แผนปฏิบติัการลูกเสือ - เนตร
นารีโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

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

7 มีการแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชา 
ลูกเสือ – เนตรนารีตามขั้นตอน 

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

8 มีการประสานงานการปฏิบติั
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

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

9 มีการจดัวางแผนกิจกรรม 
ลูกเสือ - เนตรนารีในโรงเรียน
ในปีต่อไป 

…….. ….. …….. …….. …….. …….. ….. …….. …….. …….. 
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ตาราง (ต่อ) 

ขอ้ กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

ประโยชนข์องรูปแบบกิจกรรม ความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรม 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3)  

 
นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3)  

 
นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

10 มีการขอจดัตั้งกองและกลุ่ม
ลูกเสือ - เนตรนารีตาม
ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ 

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

11 มีการจดัท าทะเบียนและ
เอกสารทางลูกเสือ – เนตรนารี
อยา่งเป็นระบบ  และเป็น
ปัจจุบนั 

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

12 มีการรายงานการจดักิจกรรม
ลูกเสือ – เนตรนารีทุกคร้ังท่ีมี 
การปฏิบติัใหห้น่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทราบ 

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

 
13 

ด้านบุคลากร 
มีการประชุมช้ีแจงแก่บุคลากร
เพ่ือท าความเขา้ใจในนโยบาย
และวตัถุประสงคข์องการจดั
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

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

14 มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีแก่
บุคลากรในการจดักิจกรรม 
ลูกเสือ - เนตรนารี 

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

15 บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจ
และความช านาญในการจดั
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

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

16 มีการส่งเสริมบุคลากรไปศึกษา
ดูงานเก่ียวกบัการจดักิจกรรม
ลูกเสือ - เนตรนารี 

…….. ….. …….. …….. …….. …….. ….. …….. …….. …….. 
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ตาราง (ต่อ) 

ขอ้ กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

ประโยชนข์องรูปแบบกิจกรรม ความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรม 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3)  

 
นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3)  

 
นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

17 มีการส่งเสริมบุคลากรเขา้ร่วม
อบรม  ประชุมสมัมนาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการจดั
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

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

18 มีการน าผลงานการปฏิบติั
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีมา
ประกอบในการพิจารณาความ
ดีความชอบใหแ้ก่บุคลากรท่ีจดั
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

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

19 การมีทศันคติท่ีดีและมีขวญั
ก าลงัใจในการจดักิจกรรม
ลูกเสือ - เนตรนารี 

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

20 มีการแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือ – 
เนตรนารี ในวนัท่ีมีกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ทุกคร้ัง
ของผูก้  ากบัลูกเสือ 

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

 
21 

ด้านหลกัสูตร 
มีการด าเนินการในการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบั 
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

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

22 หลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบั
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มี
วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ชดัเจน 

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

23 หลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบั
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มี ความ
เหมาะสม 

…….. ….. …….. …….. …….. …….. ….. …….. …….. …….. 
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ตาราง (ต่อ) 

ขอ้ กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

ประโยชนข์องรูปแบบกิจกรรม ความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรม 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3)  

 
นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3)  

 
นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

24 หลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบั
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ี
กระทรวงศึกษาก าหนด 

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

 
25 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
มีการประชุมวางแผนร่วมกนั
ระหวา่งบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการเรียนการสอน
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

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

26 มีการจดักิจกรรมการเรียน      
การสอนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้

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

27 มีการจดัเตรียมการสอนและ 
อุปกรณ์ส าหรับการเรียน      
การสอน 

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

28 ความเหมาะสมของเวลาเรียนท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตรการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

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

29 ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียน
การสอนเหมาะสมกบัความ
สนใจและความสามารถของ
ผูเ้รียน 

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

30 มีการท างานร่วมกนัเป็น        
หมู่คณะในการจดักิจกรรม        
การเรียนการสอนทุกคร้ัง 

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

31 มีการใชส่ื้อในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนทุกคร้ัง 

…….. ….. …….. …….. …….. …….. ….. …….. …….. …….. 
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ตาราง (ต่อ) 

ขอ้ กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

ประโยชนข์องรูปแบบกิจกรรม ความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรม 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3)  

 
นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3)  

 
นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

32 มีการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนได้
ฝึกปฏิบติัในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน 

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

33 จดัใหมี้พิธีเปิด  - ปิด การ
ประชุมกองทุกคร้ังในการจดั  
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

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

 
 

34 

ด้านกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
สามญัรุ่นใหญ่ 
มีการด าเนินงานกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใน
โรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

 
…….. 

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

35 มีการด าเนินงานกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่นอก
โรงเรียน 

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

36 ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบั  
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

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

37 มีการสนบัสนุนใหลู้กเสือ     
เนตรนารีเขา้ร่วมกิจกรรม
ชุมนุมลูกเสือระดบัต่าง ๆ 

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

 
38 

ด้านการเงนิ 
มีการวางแผนการจดัเกบ็เงิน   
ค่าบ ารุงลูกเสือประจ าปี 

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

39 มีการวางแผนจดัหารเงิน
สนบัสนุนกิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนจาก
ชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืน 

…….. ….. …….. …….. …….. …….. ….. …….. …….. …….. 
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ตาราง (ต่อ) 

ขอ้ กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

ประโยชนข์องรูปแบบกิจกรรม ความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรม 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3)  

 
นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3)  

 
นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

40 มีการประชาสมัพนัธ์ใหผู้ก้  ากบั
ลูกเสือ  ลูกเสือ – เนตรนารี 
และผูป้กครองใหเ้ขา้ใจใน
ขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือ
แห่งชาติเก่ียวกบัการเงินของ 
กิจการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

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

41 มีการจดัเกบ็เงินค่าบ ารุงลูกเสือ
จากผูก้  ากบัลูกเสือและลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 

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

42 มีการจดัท าบญัชีการเงินลูกเสือ
และบญัชีคุมใบเสร็จรับเงินค่า
บ ารุงลูกเสือ - เนตรนารีสามญั
รุ่นใหญ่ 

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

43 มีการวางแผนการใชจ่้ายเงินค่า
บ ารุงลูกเสือ - เนตรนารีร่วมกนั
ระหวา่งผูบ้ริหารและ ผูก้  ากบั
ลูกเสือ 

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

44 มีการช้ีแจงรายรับ - รายจ่ายให้
ผูก้  ากบัลูกเสือและลูกเสือ – 
เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ทราบ 

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

45 มีการหาเงินรายไดเ้พ่ือส่งเสริม
กิจการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ตามขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

…….. ….. …….. …….. …….. …….. ….. …….. …….. …….. 
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ตาราง (ต่อ) 

ขอ้ กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

ประโยชนข์องรูปแบบกิจกรรม ความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรม 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3)  

 
นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3)  

 
นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

 
46 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
ความเพียงพอของวสัดุอุปกรณ์
และเคร่ืองใชต่้าง ๆ ในการจดั 
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

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

47 มีการจดัหาส่ือและวสัดุอุปกรณ์
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
บุคลากรท่ีจดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 

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

48 มีอุปกรณ์และส่ือการเรียน    
การสอนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
อยูใ่นสภาพดีและมีความ 
ทนัสมยั  

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

49 มีเอกสาร  ต ารา  แผนการสอน  
คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ท่ีทนัสมยัและ
เป็นปัจจุบนั 

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

 
50 

ด้านวัดผลประเมนิผล 
การจดัใหมี้การประชุมวางแผน
ร่วมกนัเก่ียวกบัการวดั
ประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 

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

51 มีการวดัและประเมินผล
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

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

52 ผูก้  ากบัลูกเสือมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการวดัและประเมินผล
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

…….. ….. …….. …….. …….. …….. ….. …….. …….. …….. 
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ตาราง (ต่อ) 

ขอ้ กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

ประโยชนข์องรูปแบบกิจกรรม ความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรม 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3)  

 
นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3)  

 
นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

53 มีการจดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีจะใช้
ในการวดัและประเมินผลของผู ้
ก ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

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

54 การใหค้วามส าคญักบัการวดั
และประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 

          

 
ขอขอบคุณท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย  ระยะที ่4   ฉบับที ่2 
ส าหรับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

เร่ือง  รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) 
 จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

****************************************************************************** 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
ในสถานศึกษาจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต  34  ค  าตอบ
ท่ีท่านกรุณาตอบไม่มีลกัษณะถูกหรือผดิ  ดงันั้น  ขอใหท้่านตอบดว้ยความรู้สึกท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด
และกรุณาตอบทุกขอ้ 

2. ค าตอบของท่านมีคุณค่าอยา่งยิง่ต่อการวิจยั  ผูว้จิยัจะเก็บรักษาค าตอบของท่านเป็น 
ความลบั  และจะใชส้ าหรับการวจิยัคร้ังน้ีเท่านั้น  โดยจะเสนอผลการวจิยัในภาพรวมไม่เจาะจงไปท่ี
บุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ  จึงไม่มีผลเสียหายต่อตวัท่านและหน่วยงานของท่านแต่ประการใด 

3. แบบสอบถามมี  2  ตอน  คือ 
ตอนท่ี  1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของลูกเสือ – เนตรนารีสามญั 

รุ่นใหญ่ท่ีมีต่อรูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ใน  5  ดา้น     
คือ  ดา้นบุคลากร  ดา้นหลกัสูตร   ดา้นกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี    ดา้นวสัดุอุปกรณ์  และดา้น 
การวดัผลประเมินผล 
 ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านมา  ณ  โอกาสน้ี 
 
 
             นายวชัรกร  สุรินทร์ 
                                      ครู  ช านาญการพิเศษ   

  หวัหนา้งานลูกเสือ โรงเรียนปายวทิยาคาร 
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ตอนที ่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง    หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบั
ตวัท่านในปัจจุบนั 

1. ประเภท 

  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

  เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ 

2. ต าแหน่งทางลูกเสือ 

  นายหมู่ 

  สมาชิก 

  รองนายหมู่ 

3. หลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษา 

  เคร่ืองหมายลูกเสือโลก 

  เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 

  เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง 
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ตอนที ่ 2  โปรดพิจารณาค าถามเก่ียวกบั  ความพึงพอใจของลูกเสือ - เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ท่ีมีต่อ
รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ท่ีท่านเห็นดว้ย  โดยใส่
เคร่ืองหมาย       ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความพึงพอใจของท่าน 

ตัวอย่าง 
 

ขอ้ กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

ระดบัความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3)  

 
นอ้ย 
(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

0 มีการสร้างขวญัก าลงัใจแก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ในโรงเรียน 

…….. ….. …….. …….. …….. 

 
ค าอธิบาย 
 จากตวัอยา่งระดบัสภาพ/ปัญหาของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือท่ีมีต่อการใชรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   

มากท่ีสุด  (5) หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจ   มากท่ีสุด 
มาก  (4)  หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจ   มาก 
ปานกลาง  (3) หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจ   ปานกลาง 
นอ้ย  (2) หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจ   นอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด  (1) หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจ   นอ้ยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



285 
 

ขอ้ กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
สภาพการจดักิจกรรม 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

 
1 

ด้านบุคลากร 
การประชุมช้ีแจงแก่บุคลากรเพ่ือท าความเขา้ใจใน
นโยบายและวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรม
ลูกเสือ - เนตรนารี 

…….. ….. …….. …….. …….. 

2 การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีแก่บุคลากรในการจดั
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ 

…….. ….. …….. …….. …….. 

3 บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและความช านาญใน
การจดักิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

…….. ….. …….. …….. …….. 

4 การส่งเสริมบุคลากรไปศึกษาดูงานเก่ียวกบัการจดั
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

…….. ….. …….. …….. …….. 

5 การส่งเสริมบุคลากรใหเ้ขา้ร่วมอบรมประชุม 
สมัมนาเพ่ือประสิทธิภาพการจดักิจกรรมลูกเสือ - 
เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ 

…….. ….. …….. …….. …….. 

6 มีทศันคติท่ีดีและมีขวญัก าลงัใจต่อการจดักิจกรรม
ลูกเสือ - เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ 

…….. ….. …….. …….. …….. 

7 ผูก้  ากบัลูกเสือแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือ – เนตรนารี 
ในวนัท่ีมีกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ทุกคร้ัง 

…….. ….. …….. …….. …….. 

 
8 

ด้านหลกัสูตร 
ลูกเสือไดรั้บทราบเก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษา
เก่ียวกบั ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

…….. ….. …….. …….. …….. 

9 ลูกเสือทราบถึงวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และวิธีการ
เรียนรู้อยา่งชดัเจน 

…….. ….. …….. …….. …….. 

10 สาระในหลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบัลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการ
ในการเรียนรู้ของลูกเสือ – เนตรนารี  

…….. ….. …….. …….. …….. 

11 ลูกเสือ - เนตรนารีสามารถคน้ควา้หาเน้ือหาสาระ
ท่ีมีในหลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบัลูกเสือสามญั        
รุ่นใหญ่เพ่ิมเติมไดจ้ากแหล่งเรียนรู้ทัว่ไป 

…….. ….. …….. …….. …….. 
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ตาราง (ต่อ) 

ขอ้ กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
สภาพการจดักิจกรรม 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

 
12 

ด้านกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
จดัใหมี้พิธีเปิด  - ปิด การประชุมกองทุกคร้ังใน
การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

…….. ….. …….. …….. …….. 

13 มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้

…….. ….. …….. …….. …….. 

14 มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้สมัพนัธ์กบัขบวนการ
ทางดา้นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

…….. ….. …….. …….. …….. 

15 การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เนน้ความมี
วินยัและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

…….. ….. …….. …….. …….. 

16 การจดักิจกรรมใหไ้ดใ้ชชี้วิตกลางแจง้ เหมาะสม
กบัความสนใจและความสามารถของลูกเสือ 

…….. ….. …….. …….. …….. 

17 ลูกเสือ - เนตรนารีมีการท ากิจกรรมร่วมกนัเป็น
ระบบหมู่ในการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

…….. ….. …….. …….. …….. 

18 มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่ง
หลากหลาย สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

…….. ….. …….. …….. …….. 

19 มีการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะทางดา้น
ลูกเสือในการจดักิจกรรมการเรียน การสอน 

…….. ….. …….. …….. …….. 

20 จดักิจกรรมใหลู้กเสือสามญัรุ่นใหญ่มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

…….. ….. …….. …….. …….. 

21 กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ช่วยใหลู้กเสือ
สามารถพ่ึงตนเองและช่วยเหลือผูอ่ื้นได ้

…….. ….. …….. …….. …….. 

22 จดักิจกรรมใหมี้การบ าเพญ็ประโยชนข์องลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่อยูเ่สมอ 

…….. ….. …….. …….. …….. 

23 ส่งเสริมสนบัสนุนใหลู้กเสือ- เนตรนารีสามญั   
รุ่นใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 

…….. ….. …….. …….. …….. 
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ตาราง (ต่อ) 

ขอ้ กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
สภาพการจดักิจกรรม 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
(2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

24 ส่งเสริมสนบัสนุนใหลู้กเสือสามญัรุ่นใหญ่ของมี
กิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

…….. ….. …….. …….. …….. 

25 การจดักิจกรรมสอดคลอ้งสมัพนัธ์กบักฎและค า
ปฏิญาณของลูกเสือ 

…….. ….. …….. …….. …….. 

 
26 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
ความเพียงพอของวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองใชต่้าง ๆ 
ในการจดั กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

…….. ….. …….. …….. …….. 

27 การจดัหาส่ือและวสัดุอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่บุคลากรท่ีจดักิจกรรมลูกเสือสามญั    
รุ่นใหญ่ 

…….. ….. …….. …….. …….. 

28 อุปกรณ์และส่ือการเรียน    การสอนลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่อยู่ในสภาพดีและมีความทนัสมยั 

…….. ….. …….. …….. …….. 

 
29 

ด้านวัดผลประเมนิผล 
มีการวดัและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

…….. ….. …….. …….. …….. 

30 มีการจดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการวดัและ
ประเมินผลของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

…….. ….. …….. …….. …….. 

31 การใหค้วามส าคญักบัการวดัและประเมินผล
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

…….. ….. …….. …….. …….. 

32 ลูกเสือ - เนตรนารีทราบความกา้วหนา้ของตนจาก
การวดัและประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ 

…….. ….. …….. …….. …….. 

33 ลูกเสือ - เนตรนารีไดรั้บความยติุธรรมในการวดั
และประเมินผล 

…….. ….. …….. …….. …….. 

 
ขอขอบคุณท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 
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ภาคผนวก   ฉ 
การหาค่าความสอดคลอ้งเน้ือหาของขอ้ค าถาม 
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การหาค่าความสอดคล้องแบบสอบถามเพ่ือการส ารวจความต้องการในการเรียนรู้ 
ส าหรับนักเรียนระดับช่วงช้ันที ่3  (ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1)  ของผู้เช่ียวชาญ 

***************************************************************************** 

ขอ้ รายการ 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

IOC  แปลผล 
1 2 3 4 5 

 ตอนที ่1  ข้อมูลส่วนตัว        
1. เพศ      ชาย     หญิง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2 อาย.ุ.....................ปี +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3. ก าลงัศึกษาอยูร่ะดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี..........   

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 ตอนที ่2   ส ารวจความสนใจ        
4. นกัเรียนมีความสนใจเร่ืองอะไรบา้ง 

 กีฬา  โปรดระบุ....................   
 บนัเทิง  โปรดระบุ............... 
 อ่านหนงัสือ  โปรดระบุ....... 
 อาหาร  โปรดระบุ..............  
 ท่องเท่ียว  โปรดระบุ............     
 การเล่น โปรดระบุ...............  

        งานอดิเรก  โปรดระบุ........... 
        อ่ืน ๆ  โปรดระบุ................... 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

5. นกัเรียนอยากเรียนรู้เร่ืองอะไรบา้ง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6. นกัเรียนอยากท าอะไรบา้ง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7. นกัเรียนชอบอะไรบา้ง +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
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ขอ้ รายการ 
ความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

8. กิจกรรมการเรียนรู้ต่อไปน้ี  นกัเรียน  “เคยท า”      
“ชอบท า”  “อยากท า”  กิจกรรมใดบา้ง 

กิจกรรม เคยท า ชอบท า 
อยากท า   
(ให้เลือก
เพียง 5 ขอ้) 

1.  อ่านหนงัสือ    
2.  คน้ควา้ดว้ยตนเอง    
3.  ดู  V.D.O.    
4.  ฝึกปฏิบติักิจกรรม    
5.  ส ารวจชุมชน    
6.  ทศันศึกษา    
7.  พดูหนา้ห้องเรียน    
8.  แสดงละคร    
9.  ท  าโครงงาน    
10.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......     

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9. งานอดิเรกท่ีนกัเรียนท าในยามวา่งมีอะไรบา้ง 0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

10. วชิาท่ีนกัเรียนชอบ (เรียงล าดบั  1 – 11 :  1 =  ชอบ
มากท่ีสุด, 11 = ชอบนอ้ยท่ีสุด) 
.......................วชิาภาษาไทย 
.......................วชิาคณิตศาสตร์ 
.......................วชิาวทิยาศาสตร์ 
.......................วชิาสังคมฯ ศาสนา และวฒันธรรม 
.......................วชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
.......................วชิาศิลปะ (ทศันศิลป์  นาฏศิลป์) 
.......................วชิาสุขศึกษา  และพลศึกษา  
.......................วชิาภาษาองักฤษ 
.......................วชิาแนะแนว 
.......................วชิาลูกเสือ – เนตรนารี 
.......................วชิาอ่ืน ๆ โปรดระบุ.................... 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
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ขอ้ รายการ 
ความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

IOC 
แปล
ผล 1 2 3 4 5 

11. เน้ือหาสาระในการเรียนตามกิจกรรมลูกเสือสามญั   
รุ่นใหญ่ท่ีนกัเรียนสามารถน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนั
ไดมี้อะไรบา้ง   

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

12. ส่ิงท่ีนกัเรียนชอบในการเรียนวชิาลูกเสือสามญั        
รุ่นใหญ่มีอะไรบา้ง  บอกเหตุผลประกอบ  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

13. ปกติแลว้ผูก้  ากบัลูกเสือใชเ้ทคนิคการสอนแบบใดมาก
ท่ีสุด  (เรียงล าดบั 1 – 8 : 1 = ใชม้ากท่ีสุด,  

8 = ใชน้อ้ยท่ีสุด, 0 = ไม่เคยใชเ้ลย) 
....................................บรรยาย
....................................ใหค้น้ควา้เรียนรู้ดว้ยตวัเอง 
....................................สาธิต
....................................ใหเ้พื่อนสอน 
....................................ท าแบบฝึกหดั
....................................ลงมือปฏิบติั
....................................ท างานกลุ่ม
....................................อ่ืน ๆ โปรดระบุ................ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

14. ถา้จะใหน้กัเรียน  เรียนวชิาลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ได้
อยา่งมีความสุข  สนุกสนาน  และไดรั้บความรู้อยา่ง
เตม็ท่ี  นกัเรียนอยากใหผู้ก้  ากบัลูกเสือจดักิจกรรม
อยา่งไรบา้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

15. นกัเรียนอยากใหผู้ก้  ากบัลูกเสือสอนเร่ืองใดบา้งใน  
การท ากิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

16. นกัเรียนอยากใหผู้ก้  ากบัลูกเสือสอนแบบใด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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การหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามเพ่ือการวจัิยระยะที ่3   ฉบับที ่1 
ส าหรับผู้ก ากบัลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

เร่ือง  การทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
***************************************************************************** 

 

ด้านบุคลากร 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1.  โรงเรียนมีผูก้  ากบัลูกเสือมากพอท่ีจะจดั 
      กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.  ผูก้  ากบัลูกเสือของโรงเรียนเป็นผูท่ี้มีความรู้ 
      ความสามารถเหมาะสมในการจดักิจกรรม 
      ลูกเสือใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3.   ผูก้  ากบัลูกเสือมีทกัษะและความช านาญ 
      ทางดา้นกระบวนการลูกเสือเป็นอยา่งดี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4.   ผูก้  ากบัลูกเสือเป็นผูมี้ความประพฤติเหมาะสม 
      เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ลูกเสือได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5.   ผูก้  ากบัลูกเสือสามารถจดักิจกรรมลูกเสือได ้
      อยา่งหลากหลาย  สนุกสนาน  และน่าสนใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6.   ผูก้  ากบัลูกเสือใหค้วามเอาใจใส่และรับผดิชอบ    
      ต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7.  ผูก้  ากบัลูกเสือแจง้ผลการเรียนของนกัเรียนให้ 
     ทราบความกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8.  ครูทุกคนในโรงเรียนใหค้วามร่วมมือในการจดั        
     กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9.  โรงเรียนมีการติดต่อประสานงานกบับุคลากร 
     จากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามรู้ 
     อยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10. ผูก้  ากบัลูกเสือใหก้ารอบรมสั่งสอน เก่ียวกบั     
      คุณธรรมจริยธรรมอยา่งเขม้งวดจริงจงั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ด้านงบประมาณ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1.  โรงเรียนจดัประชุมแจง้ใหท้ราบถึงการจดัสรร       
       งบประมาณมาเพื่อสนบัสนุนการจดักิจกรรม 
       ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่อยา่งเพียงพอเหมาะสม 

0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

2.  โรงเรียนใช ้เงินค่าบ ารุงลูกเสือในการจดั 
       กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3.   มีโครงการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เพื่อขอรับการ 
      จดัสรรงบประมาณจากโรงเรียน และ/ หรือ        
      หน่วยงานปกครองทอ้งถ่ินอยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4.    การสนบัสนุนงบประมาณจากองคก์าร 
      ปกครองทอ้งถ่ิน  เช่น  อบต.  เทศบาล ฯลฯ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5.   ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ 
     ทางดา้นการเงิน หรืองบประมาณสนบัสนุน 
      การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6.   ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช ้
     งบประมาณในการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั 
      รุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7.  โรงเรียนสามารถจดักิจกรรมลูกเสือสามญั 
      รุ่นใหญ่โดยใชง้บประมาณอยา่งประหยดั   
      คุม้ค่า   

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8.  แหล่งงบประมาณในการจดักิจกรรมลูกเสือ 
     สามญัรุ่นใหญ่มีพอเพียง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9.  โรงเรียนสนบัสนุนค่าใชจ่้ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง 
      การประดบัเคร่ืองหมายวิชาพิเศษลูกเสือ   

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10. การใชง้บประมาณเพื่อสนบัสนุนกิจกรรม 
      ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เนน้ถึงความจ าเป็นตาม 
      แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ด้านการบริหารจัดการ 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1.   นกัเรียนมีบตัรประจ าตวัลูกเสือ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.  โรงเรียนมีทะเบียนลูกเสือ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
3.   โรงเรียนมีการจดัตั้งกลุ่ม / กองลูกเสือ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4.   โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นกัเรียนท่ีมีความ 
      ประพฤติดี และเป็นแบบอยา่งท่ีดีไดรั้บรางวลั 
      หรือการเชิดชูเกียรติเป็นประจ าทุกปี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5.   นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมลูกเสือ  +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
6.   มีการด าเนินการตามพิธีการทางลูกเสือ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
7.  นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมใหท้ ากิจกรรม 
      เก่ียวกบัสังคมหรือชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8.   มีกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกายลูกเสือ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
9.   นกัเรียนมีความภาคภูมิใจท่ีไดส้วมเคร่ืองแบบ 
      ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในการท ากิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10.  การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท าให้ 
       นกัเรียนมีการเปล่ียนแปลงตนเองไปในทาง 
       ท่ีดีข้ึนทุกดา้น 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
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ด้านทรัพยากร  ส่ือ  เทคโนโลย ี 
 วสัดุ  อุปกรณ์   

ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญคนที่ 
IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

1.  โรงเรียนมีวสัดุครุภณัฑใ์น การด าเนินงาน 
       กิจกรรมลูกเสือโรงเรียนอยา่งพอเพียง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.  มีการส ารวจความตอ้งการวสัดุครุภณัฑใ์น 
      การด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3.   กิจกรรมลูกเสือส่งเสริมใหมี้การใชท้รัพยากรท่ี 
      มีอยูใ่นทอ้งถ่ิน มาจดัท าเป็นวสัดุอุปกรณ์ฝึก 
      หรือส่ือการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4.   มีการส ารวจแหล่งทรัพยากรท่ีจะน ามาใช ้
      สนบัสนุนการจดักิจกรรมลูกเสือสามญั 
      รุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5.   โรงเรียนขอรับความช่วยเหลือดา้นทรัพยากร 
      ในการจดักิจกรรมลูกเสือโรงเรียนจากแหล่ง 
      อ่ืน ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6.   การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มีการใช ้
      เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในการใชท้รัพยากร  ส่ือ   
     เทคโนโลย ี วสัดุ  และอุปกรณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8.  นกัเรียนถูกปลูกฝังใหต้ระหนกัถึงการรู้จกั 
     ใชท้รัพยากร  ส่ือ  เทคโนโลย ีวสัดุ  อุปกรณ์  
     อยา่งชาญฉลาด ระมดัระวงั  และปลอดภยั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9.  นกัเรียนมีความรู้จากเร่ืองท่ีศึกษาจากการใช ้
     ทรัพยากร  ส่ือ  เทคโนโลย ีวสัดุ  อุปกรณ์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10. นกัเรียนมีความสามารถและมีความช านาญ  
       เก่ียวกบัทกัษะลูกเสือทางดา้นต่าง ๆ  จากการ 
      ใชท้รัพยากร  ส่ือ  เทคโนโลย ีวสัดุ  อุปกรณ์   

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน    
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1.  ชุมชนใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรรม   
     ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมลูกเสือ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
3.  ชุมชนส่งเสริมใหมี้การใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่น 
     ทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4.   ชุมชนมีส่วนร่วมท่ีส าคญัในการเสาะแสวงหา 
      ทรัพยากรมาสนบัสนุนกิจกรรมลูกเสือสามญั 
     รุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5.   การบ าเพญ็ประโยชน์ของกิจกรรมลูกเสือ   
      สามญัรุ่นใหญ่สามารถช่วยพฒันาทอ้งถ่ินได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6.   ชุมชนเห็นถึงความส าคญัของการจดั 
      กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7.   ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริม 
      คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนโดยใช้ 
      กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8.  ชุมชนตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั 
      กิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตาม  ตรวจสอบ 
      ผลการด าเนินงานลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใน 
      โรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10. ชุมชนไดรั้บข่าวสารและมีการติดตาม 
      พฒันาการของนกัเรียนจากการท ากิจกรรม  
      ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ   

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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การหาค่าความสอดคล้อง  (IOC)  ของแบบสอบถามเพ่ือการวจัิยระยะที ่3   ฉบับที ่4 
ส าหรับลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  

เร่ือง  การทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญคร้ังที่ 2 
***************************************************************************** 
ตอนที่ 1   การจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่       
 

การจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่       
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1.  รูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
     ในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.  วตัถุประสงคแ์ละวธีิการเรียนรู้แต่ละคร้ัง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
3.   พิธีเปิด – ปิด การประชุมกอง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4.   กระบวนการเรียนรู้โดยใชร้ะบบหมู่ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
5.   กิจกรรมของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มี 
     ความน่าสนใจและหลากหลายไม่น่าเบ่ือ   

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6.   การปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของ 
       คณะลูกเสือแห่งชาติ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7.  ระเบียบการวดัและประเมินผลทุกกิจกรรม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
8.  การจดัใหมี้การทดสอบวิชาพิเศษและ 
     ประดบัเคร่ืองหมายวชิาพิเศษ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9.  ความเขา้ใจในคติพจน์ของลูกเสือสามญั 
      รุ่นใหญ่และการน าไปใช ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10.  ความเขา้ใจและการปฏิบติัตามกฎและ 
       ค  าปฏิญาณลูกเสือ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตอนที ่2   คุณภาพการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่    

 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1.  คณะลูกเสือไทย /คณะลูกเสือโลก +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.  ระเบียบแถวแบบต่าง ๆ  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
3.   การกางและร้ือเตน็ท ์ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
4.   การบรรจุเคร่ืองหลงั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
5.  การจดัการค่ายพกัแรม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
6.   เง่ือนเชือก +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
7.  แผนท่ีและเขม็ทิศ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
8.   การปฐมพยาบาล    +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
9.   ความปลอดภยั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
10.  หนา้ท่ีพลเมือง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
11.  ส่ิงแวดลอ้ม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

12.  การเดินทางส ารวจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

13.  การแสดงออกทางศิลปะ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

14.  สมรรถภาพทางกาย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

15.  อุดมคติ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

16.  เศรษฐกิจพอเพียง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

17.  การปกครองระบอบประชาธิปไตย +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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 แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย  ระยะที ่4   ฉบับที ่1 
ส าหรับผู้ก ากบัลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

เร่ือง  รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
****************************************************************************** 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านการบริหาร 
1.  มีการศึกษาระเบียบส านกังานคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2. มีการมอบหมายงานใหผู้ก้  ากบัลูกเสือรับผิดชอบใน
การจดักิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3. มีการวางแผนปฏิบติัการลูกเสือ – เนตรนารีสามญั
รุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4. โรงเรียนมีแผนปฏิบติักิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
โรงเรียนท่ีมีความรับผิดชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5. การมีส่วนร่วมของคณะครูมีส่วนร่วมในการ
วางแผนปฏิบติังานลูกเสือ – เนตรนารีโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6.  มีการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการลูกเสือ - เนตร
นารีโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7.  มีการแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ – เนตรนารีตาม
ขั้นตอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

8.  มีการประสานงานการปฏิบติักิจกรรมลูกเสือ - 
เนตรนารี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9. มีการจดัวางแผนกิจกรรม ลูกเสือ - เนตรนารีใน
โรงเรียนในปีต่อไป 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10.  มีการขอจดัตั้งกองและกลุ่มลูกเสือ - เนตรนารี
ตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

11.  มีการจดัท าทะเบียนและเอกสารทางลูกเสือ – 
เนตรนารีอยา่งเป็นระบบ  และเป็นปัจจุบนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
ใชไ้ด ้
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ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

12.  มีการรายงานการจดักิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
ทุกคร้ังท่ีมีการปฏิบติัใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านบุคลากร 
13.  มีการประชุมช้ีแจงแก่บุคลากรเพ่ือท าความเขา้ใจ
ในนโยบายและวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรม
ลูกเสือ - เนตรนารี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

14.  มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีแก่บุคลากรในการจดั
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

15.  บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและความช านาญใน
การจดักิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

16.  มีการส่งเสริมบุคลากรไปศึกษาดูงานเก่ียวกบัการ
จดักิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

17.  มีการส่งเสริมบุคลากรเขา้ร่วมอบรม
ประชุมสมัมนาเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการจดั
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

18.  มีการน าผลงานการปฏิบติักิจกรรมลูกเสือ - เนตร
นารีมาประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ
ใหแ้ก่บุคลากรท่ีจดักิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

19.  การมีทศันคติท่ีดีและมีขวญัก าลงัใจในการจดั
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

20.  มีการแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือ – เนตรนารี ในวนัท่ี
มีกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ทุกคร้ังของผูก้  ากบั
ลูกเสือ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านหลกัสูตร 
21.  มีการด าเนินการในการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษาเก่ียวกบั ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

22.  หลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบัลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่มีวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
ใชไ้ด ้
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ตาราง (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

23.  หลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบัลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่มี ความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

24.  หลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบัลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีกระทรวงศึกษาก าหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
25.  มีการประชุมวางแผนร่วมกนัระหวา่งบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

26.  มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

27.  มีการจดัเตรียมการสอนและ อุปกรณ์ส าหรับ 
การเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

28.  ความเหมาะสมของเวลาเรียนท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตรการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

29.  ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสม
กบัความสนใจและความสามารถของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

30.  มีการท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกคร้ัง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

31.  มีการใชส่ื้อในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ทุกคร้ัง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

32.  มีการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
ใชไ้ด ้

33.  จดัใหมี้พิธีเปิด  - ปิด การประชุมกองทุกคร้ังใน
การจดั  กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

      
 

ด้านกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ 
34.  มีการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใน
โรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

 



302 
 

ตาราง (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

35.  มีการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
นอกโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

36.  ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบั  กิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

37.  มีการสนบัสนุนใหลู้กเสือ -  เนตรนารีเขา้ร่วม
กิจกรรมชุมนุมลูกเสือระดบัต่าง ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านการเงนิ 
38.  มีการวางแผนการจดัเก็บเงิน   ค่าบ ารุงลูกเสือ
ประจ าปี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

39.  มีการวางแผนจดัหารเงินสนบัสนุนกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนจากชุมชนหรือ
หน่วยงานอ่ืน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

40.  มีการประชาสมัพนัธ์ใหผู้ก้  ากบัลูกเสือ  ลูกเสือ – 
เนตรนารี และผูป้กครองใหเ้ขา้ใจในขอ้บงัคบัของ
คณะลูกเสือแห่งชาติเก่ียวกบัการเงินของ กิจการ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

41.  มีการจดัเกบ็เงินค่าบ ารุงลูกเสือจากผูก้  ากบัลูกเสือ
และลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

42.  มีการจดัท าบญัชีการเงินลูกเสือและบญัชีคุม
ใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงลูกเสือ - เนตรนารีสามญัรุ่น
ใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

43.  มีการวางแผนการใชจ่้ายเงินค่าบ ารุงลูกเสือ - 
เนตรนารีร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารและ ผูก้  ากบัลูกเสือ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

44.  มีการช้ีแจงรายรับ - รายจ่ายใหผู้ก้  ากบัลูกเสือและ
ลูกเสือ – เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
ใชไ้ด ้
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ตาราง (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

45.  มีการหาเงินรายไดเ้พ่ือส่งเสริมกิจการลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ตามขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
46.  ความเพียงพอของวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองใช ้
ต่าง ๆ ในการจดั กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

47.  มีการจดัหาส่ือและวสัดุอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่บุคลากรท่ีจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

48.  มีอุปกรณ์และส่ือการเรียน    การสอนลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่อยูใ่นสภาพดีและมีความทนัสมยั  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

49.  มีเอกสาร  ต ารา  แผนการสอน  คู่มือการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีทนัสมยัและเป็น
ปัจจุบนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านวัดผลประเมนิผล 
50.  การจดัใหมี้การประชุมวางแผนร่วมกนัเก่ียวกบั
การวดัประเมินผลกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

51.  มีการวดัและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

52.  ผูก้  ากบัลูกเสือมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการวดัและ
ประเมินผลกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

53.  มีการจดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการวดัและ
ประเมินผลของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

54.  การใหค้วามส าคญักบัการวดัและประเมินผล
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย  ระยะที ่4   ฉบับที ่2 
ส าหรับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

เร่ือง  รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
****************************************************************************** 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

ด้านบุคลากร 
1.  การประชุมช้ีแจงแก่บุคลากรเพ่ือท าความเขา้ใจใน
นโยบายและวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมลูกเสือ 
- เนตรนารี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.  การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีแก่บุคลากรในการจดั
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3.  บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและความช านาญใน
การจดักิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4.  การส่งเสริมบุคลากรไปศึกษาดูงานเก่ียวกบัการจดั
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5.  การส่งเสริมบุคลากรใหเ้ขา้ร่วมอบรมประชุม 
สมัมนาเพ่ือประสิทธิภาพการจดักิจกรรมลูกเสือ - 
เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

6.  มีทศันคติท่ีดีและมีขวญัก าลงัใจต่อการจดักิจกรรม
ลูกเสือ - เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

7.  ผูก้  ากบัลูกเสือแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือ – เนตรนารี 
ในวนัท่ีมีกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ทุกคร้ัง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านหลกัสูตร 
8.  ลูกเสือไดรั้บทราบเก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษา
เก่ียวกบั ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

9.  ลูกเสือทราบถึงวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และวิธีการ
เรียนรู้อยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

10.  สาระในหลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบัลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการใน
การเรียนรู้ของลูกเสือ – เนตรนารี  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้



305 
 

ตาราง (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

11.  ลูกเสือ - เนตรนารีสามารถคน้ควา้หาเน้ือหาสาระ
ท่ีมีในหลกัสูตรสถานศึกษาเก่ียวกบัลูกเสือสามญั        
รุ่นใหญ่เพ่ิมเติมไดจ้ากแหล่งเรียนรู้ทัว่ไป 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
12.  ลูกเสือ – เนตรนารี มีส่วนร่วมในการประชุม
วางแผนเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนกิจกรรม
ลูกเสือสามญั รุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

13.  มีการจดักิจกรรมการเรียน การสอนลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

14.  ผูก้  ากบัลูกเสือมีการจดัเตรียมการสอนและ 
อุปกรณ์ส าหรับการฝึกทกัษะทางดา้นลูกเสือ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

15.  ความเหมาะสมของเวลาเรียนท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตรการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

16.  ผูก้  ากบัฯจดักิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสม
กบัความสนใจและความสามารถของลูกเสือ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

17.  ลูกเสือ - เนตรนารีมีการท างานร่วมกนัเป็น        
หมู่คณะในการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

18.  มีการใชส่ื้อในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ทุกคร้ัง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

19.  การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

20.  จดัใหมี้พิธีเปิด  - ปิด การประชุมกองทุกคร้ังใน
การจดั  กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

21.  การด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใน
โรงเรียนอยา่งสม ่าเสมอตลอดปีการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

22.  มีการบ าเพญ็ประโยชน์ของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
นอกโรงเรียนอยูเ่สมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

23.  การสนบัสนุนใหลู้กเสือ- เนตรนารีเขา้ร่วม
กิจกรรมชุมนุมลูกเสือระดบัต่าง ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

24.  การวางแผนจดัหารเงินสนบัสนุนกิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนจากชุมชนหรือหน่วยงาน
อ่ืน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

25.  มีการหาเงินรายไดเ้พ่ือส่งเสริมกิจการลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ตามขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
26.  ความเพียงพอของวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองใชต่้าง 
ๆ ในการจดั กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

27.  การจดัหาส่ือและวสัดุอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่บุคลากรท่ีจดักิจกรรมลูกเสือสามญั    รุ่น
ใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

28.  อุปกรณ์และส่ือการเรียน    การสอนลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่อยู่ในสภาพดีและมีความทนัสมยั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านวัดผลประเมนิผล 
29.  มีการวดัและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

30.  มีการจดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการวดัและ
ประเมินผลของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

31.  การใหค้วามส าคญักบัการวดัและประเมินผล
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

32.  ลูกเสือ - เนตรนารีทราบความกา้วหนา้ของตน
จากการวดัและประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

33.  ลูกเสือ - เนตรนารีไดรั้บความยติุธรรมในการวดั
และประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก   ช 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
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ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ก ากบัลูกเสือ 
เกีย่วกบัรูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 
 

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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ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
เกีย่วกบัรูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 

Reliability 

 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 
 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 140 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 140 100.0 

. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.927 27 
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ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ก ากบัลูกเสือ 
เกีย่วกบัรูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 

Reliability 
 

 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.910 108 
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ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพงึพอใจของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
เกีย่วกบัรูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 140 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 140 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.873 33 
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ภาคผนวก   ซ 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูก้  ากบัลูกเสือ และลูกเสือ ต่อรูปแบบการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง (GOPAI)                  

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ตอนที ่3 ฉบับที ่1 

Descriptives 
ความคิดเห็นของ ผกก.ลญ.ต่อรูปแบบการจดักิจกรรมฯ 

 N Mean Std.Deviation 
การรวบรวม 
ทศันคติ 
กระบวนการ 
การยอมรับ 
อุดมคติ 
ภาพรวม 
Valid N (listwise) 

278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 

4.3277 
4.2777 
4.2083 
4.1806 
4.2417 
4.2472 

.22025 

.27046 

.35865 

.35493 

.30611 

.19705 

 
DESCRIPTIVES  VERIABLES=a1  a2  a3  a4  a5  a6  a7  a8  a9  a10  A 
      /STATISTICS=MEAN  STDDEV. 
Descriptives 

ดา้นการรวบรวม 
 N Mean Std.Deviation 
a1 
a2 
a3 
a4 
a5 
a6 
a7 
a8 
a9 
a10 
การรวบรวม 
Valid N (listwise) 

278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 

4.33 
4.43 
4.34 
4.37 
4.32 
4.23 
4.38 
4.27 
4.34 
4.27 

4.3277 

.646 

.607 

.589 

.633 

.625 

.655 

.612 

.605 

.507 

.638 
.22025 

DESCRIPTIVES  VERIABLES=b1  b2  b3  b4  b5  b6  b7  b8  b9  b10  B 
      /STATISTICS=MEAN  STDDEV. 
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Descriptives 
ดา้นทศันคติ 

 N Mean Std.Deviation 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
ทศันคติ 
Valid N (listwise) 

278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 

4.30 
4.43 
4.28 
4.38 
4.28 
4.17 
4.24 
4.36 
4.03 
4.30 

4.2777 

.551 

.595 

.626 

.594 

.601 

.684 

.733 

.670 

.781 

.642 
.27046 

DESCRIPTIVES  VERIABLES=c1  c2  c3  c4  c5  c6  c7  c8  c9  c10  C 
      /STATISTICS=MEAN  STDDEV. 
Descriptives 

ดา้นกระบวนการ 
 N Mean Std.Deviation 
c1 
c2 
c3 
c4 
c5 
c6 
c7 
c8 
c9 
c10 
กระบวนการ 
Valid N (listwise) 

278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 

4.21 
4.48 
4.05 
4.21 
4.12 
4.10 
4.22 
4.38 
4.02 
4.30 

4.2083 

.607 

.662 

.770 

.741 

.703 

.704 

.753 

.663 

.783 

.642 
.35865 

DESCRIPTIVES  VERIABLES=d1  d2  d3  d4  d5  d6  d7  d8  d9  d10  D 
      /STATISTICS=MEAN  STDDEV 
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Descriptives 
ดา้นการยอมรับ 

 N Mean Std.Deviation 
d1 
d2 
d3 
d4 
d5 
d6 
d7 
d8 
d9 
d10 
การยอมรับ 
Valid N (listwise) 

278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 

4.16 
4.05 
4.24 
4.15 
4.08 
4.17 
4.19 
4.47 
4.03 
4.25 

4.1806 

.745 

.736 

.763 

.720 

.739 

.712 

.617 

.667 

.766 

.737 
.35493 

DESCRIPTIVES  VERIABLES=e1  e2  e3  e4  e5  e6  e7  e8  e9  e10  E 
      /STATISTICS=MEAN  STDDEV. 
Descriptives 

ดา้นอุดมคติ 
 N Mean Std.Deviation 
e1 
e2 
e3 
e4 
e5 
e6 
e7 
e8 
e9 
e10 
อุดมคติ 
Valid N (listwise) 

278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 
278 

4.22 
4.31 
4.13 
4.34 
4.22 
4.24 
4.37 
4.17 
4.27 
4.15 

4.2417 

.745 

.759 

.692 

.752 

.750 

.703 

.677 

.657 

.648 

.728 
.30611 

DESCRIPTIVES  VERIABLES=A  B  T 
      /STATISTICS=MEAN  STDDEV. 
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ตอนที ่3 ฉบับที ่2 
Descriptives 
[DataSet1]  E:\Drive  G\Workshop\วจิยัเช่ียวชาญ\งานวจิยัและพฒันา\ฉ.2 ตอนท่ี3.sav 

ความคิดเห็นของ ลญ.ต่อรูปแบบกิจกรรมฯ 
 N Mean Std.Deviation 
การจดักิจกรรมลญ. 
คุณภาพการเรียนรู้ 
ภาพรวม 
Valid N (listwise) 

1062 
1062 
1062 
1062 

4.3616 
4.3844 
4.3730 

 

.26236 

.27802 

.20160 

DESCRIPTIVES  VERIABLES=a1  a2  a3  a4  a5  a6  a7  a8  a9  a10  A 
      /STATISTICS=MEAN  STDDEV. 
 
Descriptives 

การจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 N Mean Std.Deviation 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
1.10 
การจดักิจกรรม ลญ. 
Valid N (listwise) 

1062 
1062 
1062 
1062 
1062 
1062 
1062 
1062 
1062 
1062 
1062 
1062 

4.49 
4.41 
4.42 
4.80 
4.04 
4.28 
4.44 
4.31 
3.41 
4.02 

4.3616 

.567 

.631 

.561 

.494 

.945 

.653 

.575 

.616 

.561 

.531 
.26236 

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 
คุณภาพการเรียนรู้ 

 N Mean Std.Deviation 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
คุณภาพการเรียนรู้ 
Valid N (listwise) 

1062 
1062 
1062 
1062 
1062 
1062 
1062 
1062 
1062 
1062 
1062 
1062 
1062 
1062 
1062 
1062 
1062 
1062 
1062 

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 

.522 

.580 

.651 

.643 

.607 

.657 

.684 

.576 

.893 

.567 

.522 

.580 

.651 

.643 

.607 

.657 

.684 
.27802 

 
DESCRIPTIVES  VERIABLES=B  C  E  TT 
      /STATISTICS=MEAN  STDDEV. 
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ตอนที ่4 ฉบับที1่ 
Descriptives 

 
 N Mean Std.Deviation 
ประโยชน์หลกัสูตร 
ประโยชน์กิจกรรม ลญ. 
ประโยชนข์องการวดั ประเมินผล 
ภาพรวมของประโยชน ์
Valid N (listwise) 

10 
10 
10 
10 
10 

3.90 
3.84 
4.18 
3.96 

.357 

.645 

.457 
0.391 

DESCRIPTIVES  VERIABLES=CC  EE  HH  TT 
      /STATISTICS=MEAN  STDDEV. 
Descriptives 

 
 N Mean Std.Deviation 
ความเป็นไปไดห้ลกัสูตร 
ปัญหากิจกรรม ลญ. 
ความเป็นไปไดก้ารวดัและประเมินผล 
ภาพรวมความเป็นไปได ้
Valid N (listwise) 

10 
10 
10 
10 
10 

4.35 
4.56 
4.42 
4.49 

.269 

.246 

.148 
0.57 

DESCRIPTIVES  VERIABLES=c1  c2  c3  c4  C 
      /STATISTICS=MEAN  STDDEV. 
Descriptives 

ประโยชน์ดา้นหลกัสูตร 
 N Mean Std.Deviation 
21 
22 
23 
24 
หลกัสูตร 
Valid N (listwise) 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

4.00 
3.50 
4.00 
4.10 
3.90 

.943 

.707 

.667 

.876 

.357 

DESCRIPTIVES  VERIABLES=cc1  cc2  cc3  cc4  CC 
      /STATISTICS=MEAN  STDDEV. 
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Descriptives 
ความเป็นไปได ้

 N Mean Std.Deviation 
21 
22 
23 
24 
หลกัสูตร 
Valid N (listwise) 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

4.40 
4.30 
4.30 
4.40 
4.35 

.516 

.483 

.483 

.516 

.269 

DESCRIPTIVES  VERIABLES=e1  e2  e3  e4  e5  E 
      /STATISTICS=MEAN  STDDEV. 
Descriptives 

ประโยชน ์
 N Mean Std.Deviation 
33 
34 
35 
36 
37 
กิจกรรม ลญ. 
Valid N (listwise) 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

3.80 
3.90 
3.70 
3.90 
3.90 
3.84 

.789 

.994 

.823 

.738 

.738 

.645 

DESCRIPTIVES  VERIABLES=ee1  ee2  ee3  ee4  ee5  EE 
      /STATISTICS=MEAN  STDDEV. 
Descriptives 

ความเป็นไปได ้
 N Mean Std.Deviation 
33 
34 
35 
36 
37 
กิจกรรม ลญ. 
Valid N (listwise) 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

4.40 
4.40 
4.60 
4.60 
4.80 
4.56 

.516 

.516 

.516 

.516 

.422 

.246 

DESCRIPTIVES  VERIABLES=h1  h2  h3  h4  h5  H 
      /STATISTICS=MEAN  STDDEV. 
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Descriptives 
ประโยชน ์

 N Mean Std.Deviation 
50 
51 
52 
53 
54 
การวดัประเมินผล 
Valid N (listwise) 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

4.00 
4.00 
4.50 
4.30 
4.10 
4.18 

.667 

.667 

.527 

.675 

.568 

.457 

DESCRIPTIVES  VERIABLES=hh1  hh2  hh3  hh4  hh5  HH 
      /STATISTICS=MEAN  STDDEV. 
 
Descriptives 

ความเป็นไปได ้
 N Mean Std.Deviation 
50 
51 
52 
53 
54 
ปัญหาการวดัประเมินผล 
Valid N (listwise) 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

4.70 
4.60 
4.30 
4.30 
4.20 
4.42 

.483 

.516 

.483 

.483 

.422 

.148 

DESCRIPTIVES  VERIABLES=h1  h2  h3  h4  h5  H 
      /STATISTICS=MEAN  STDDEV. 
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ตอนที ่4 ฉบับที ่2 
Descriptives 
[DataSet1]  E:\Drive  G\Workshop\วจิยัวชิาเช่ียวชาญ\ครูปอง\งานวจิยัและพฒันา\ฉ.2 ตอนท่ี4.sav 

Descriptive  Statistics 
 N Mean Std.Deviation 
หลกัสูตร 
กิจกรรมลูกเสือ 
การวดัประเมินผล 
ภาพรวม 
Valid N (listwise) 

140 
140 
140 
140 
140 

4.2179 
4.1393 
4.1643 
4.1911 

 

.64096 

.58785 

.62457 

.49148 

DESCRIPTIVES  VERIABLES=a1  a2  a3  a4  B 
      /STATISTICS=MEAN  STDDEV. 
Descriptives 

Descriptive  Statistics 
 N Mean Std.Deviation 
a1 
a2 
a3 
a4 
หลกัสูตร 
Valid N (listwise) 

140 
140 
140 
140 
140 
140 

4.21 
4.20 
4.31 
4.22 

4.2179 
 

.838 

.833 

.823 

.796 
.64096 

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 Std.Deviation 
b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 
b10 
b11 
b12 
b13 
b14 
กิจกรรมลูกเสือ 
Valid N (listwise) 

140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 

4.16 
4.13 
4.23 
4.16 
4.29 
4.12 
4.14 
4.15 
4.26 
4.21 
4.24 
4.21 
4.14 
4.12 

4.1393 
 

.780 

.776 

.723 

.783 

.809 

.925 

.770 

.839 

.736 

.791 

.785 

.782 

.764 

.772 
.58785 

DESCRIPTIVES  VERIABLES=d1  d2  d3  d4  d5  E 
      /STATISTICS=MEAN  STDDEV. 
Descriptives 

Descriptive  Statistics 
 N Mean Std.Deviation 
d1 
d2 
d3 
d4 
d5 
การวดัประเมินผล 
Valid N (listwise) 

140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 

4.24 
4.26 
4.39 
4.27 
4.09 

4.1643 
 

.801 

.736 

.802 

.776 

.864 
.62457 

DESCRIPTIVES  VERIABLES=C  E  H  T 
      /STATISTICS=MEAN  STDDEV. 
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ภาคผนวก   ฌ 

หลกัสูตรลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  
โรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



324 
 

หลกัสูตรลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  
โรงเรียนปายวทิยาคาร อ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

ความส าคัญ 
 ขบวนการลูกเสือ คือ ขบวนการเยาวชนท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม ให้การศึกษา    
พฒันาให้เป็นพลเมืองดี โดยไม่ค  านึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา ทั้งน้ีเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย หลกัการ 
วิธีการท่ีผูใ้ห้ก าเนิดลูกเสือ (B.P.) ให้ไว ้ท่าน B.P.กล่าวว่า “การลูกเสือคือโรงเรียนฝึกหน้าท่ี
พลเมือง” 

ขบวนการลูกเสือเป็นขบวนการระดบัโลก  ท่ีมีสมาชิกลูกเสือทั้งลูกเสือชาย-หญิงและ
ผูบ้งัคบับญัชารวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 ล้านคน (ตั้ งแต่เร่ิมกิจการถึงปัจจุบนั) จากตวัเลขของ
ส านักงานลูกเสือโลก  ปัจจุบนัมีสมาชิกในขบวนการลูกเสือท่ีลงทะเบียนจ่ายค่าบ ารุงให้กับ
ส านกังานลูกเสือโลก มีไม่นอ้ยกวา่ 26.5 ลา้นคน มีประเทศท่ีเป็นสมาชิกของขบวนการลูกเสือโลก 
160 ประเทศ จึงเป็นขบวนการระดบัโลกท่ียิง่ใหญ่มาก 
 ปัจจุบนัขบวนการลูกเสือถือเป็นขบวนการทางการศึกษาสายหน่ึง ซ่ึงมุ่งพฒันาสมรรถภาพ
ของบุคคลทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจและศีลธรรม เพื่อให้เป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบ เป็น
พลเมืองดีของชาติ ช่วยสร้างสรรคใ์ห้สังคมสงบสุข ประเทศชาติมัน่คง นอกจากน้ี ยงัเป็นการสร้าง
ระเบียบวนิยัและก่อใหเ้กิดความสามคัคีในหมู่คณะ 

ธรรมชาติ/ลกัษณะเฉพาะ 
      ในการจดัการเรียนการสอนแต่ละคร้ัง จะมีการประชุมกอง ด าเนินการตามกระบวนการ
ลูกเสือและจดักิจกรรม โดยให้ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติักิจกรรมตามฐานโดยเนน้ระบบหมู่ 
สรุปผลการปฏิบติักิจกรรม ปิดประชุมกอง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือใช้
เทคนิค   การสอนหลายอย่างผสมผสานกนัโดยเฉพาะการสอนแบบเทคนิควิธีน้ีใช้มาก การสอน
แบบเทคนิควธีิ หมายถึงการสอนท่ีจดัสภาพใหผู้เ้รียนร่วมกนัคิดคน้หาปัญหาท่ีมาจากการอยูร่่วมกนั
ในสังคมโดยวิธีการแบ่งกลุ่มดว้ยความสมคัรใจ กลุ่มละประมาณ 7 - 9 คน เพื่อท ากิจกรรมอยา่ง
หน่ึงอย่างใดร่วมกนัทุกขั้นตอน มีจุดประสงค์ในการท างานอย่างเดียวกนั โดยท่ีทุกคนในกลุ่ม
ช่วยกนัคิดช่วยกนัท า ช่วยกนัแก้ปัญหาอย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันาตนเองและพฒันาซ่ึงกนัและกนั   
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของงานแต่ละกลุ่มจะมีการเลือกประธาน 
เลขานุการกลุ่มตามแบบประชาธิปไตย เพื่อเป็นผูน้ าและประสานงานในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
เทคนิคท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดแ้ก่เทคนิคทางสถิติเทคนิคระดมสมอง แผนภูมิ
กา้งปลาการประเมินผลตดัสินใจการท างานเป็นทีม 
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มาตรฐานการเรียนรู้ทีค่าดหวงักจิกรรมลูกเสือ  (พระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ.2507  ลกัษณะ  1  บท
ทัว่ไป  มาตรา  7) 

1. มีนิสัยในการสังเกตจดจ าเพื่อฟังและพึ่งตนเอง 
2. ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีระเบียบวินยั  และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
3. รู้จกับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
4. รู้จกัท าการฝีมือ  และฝึกฝนใหท้ ากิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม 
5. รู้จกัรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วฒันธรรมและความมัน่คงของประเทศชาติ  ทั้งน้ี

โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัลทัธิการเมืองใด  ๆ 

มาตรฐานกจิกรรม 
1. มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เพื่อฟังและพึ่งตนเองได ้
2. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีระเบียบวนิยั  และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
3. รู้จกับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
4. รู้จกัท าการฝีมือ  และฝึกฝนใหท้ ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. รู้จกัรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วฒันธรรมและความมัน่คงของประเทศชาติ   

ทั้งน้ีโดยไม่เก่ียวขอ้งกบัลทัธิการเมืองใด  ๆ 

หลกัการ 
ขบวนการลูกเสือ คือ ขบวนการพฒันาเยาวชน มีวตัถุประสงคเ์พื่อฝึกฝนอบรมใหก้ารศึกษา

พฒันาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี โดยไม่ค  านึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา ทั้งน้ี เป็นไปตามความมุ่งประสงค ์
หลกัการและวธีิการซ่ึงผูใ้หก้  าเนิดลูกเสือไดใ้หไ้ว ้

ปัจจุบนัขบวนการลูกเสือถือเป็นขบวนการทางการศึกษาสายหน่ึง ซ่ึงมุ่งพฒันาสมรรถภาพ
ของบุคคลทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม เพื่อใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีความสมดุลระหวา่งบุคคล
และส่วนรวม 

วสัิยทัศน์ของสถานศึกษา 
โรงเรียนหว้ยแกว้วทิยา  มีการจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเนน้ให ้

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มีการน าเทคโนโลยใีหม่ๆ น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/ภูมิปัญญาไทย
มาจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน มีแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มุ่งให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ ความสามารถ มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จกัคิดวเิคราะห์ แกปั้ญหา และแสดง        
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ความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล ควบคู่กบัการมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์มีระเบียบ
วนิยั รวมทั้งมีทกัษะพื้นฐานในการท างาน และการด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

พนัธกจิของสถานศึกษา 
การด าเนินการกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนปายวทิยาคาร มีพนัธกิจดงัต่อไปน้ี 
1. จดักิจกรรมลูกเสือใหก้บันกัเรียนตั้งแต่ระดบั ช่วงชั้นท่ี 3  ดงัต่อไปน้ี 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 – 3  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  (ลูกเสือโลก  ลูกเสือชั้นพิเศษ  
และลูกเสือหลวง) และวชิาพิเศษ  76  วชิา  เรียนนอกเวลาหรือเรียนในเวลาในภาคเรียนท่ี 2  หรือใช้
วธีิบูรณาการเขา้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 (วชิาการ,กรม. แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศกัราช  2544. กระทรวงศึกษาธิการ: 65 – 72) 

หมายเหตุ :  ตามพระราชบญัญติัลูกเสือ (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2528  มาตรา 35  ระบุวา่ลูกเสือท่ี
เป็นหญิง  อาจใชช่ื้อเรียกวา่ เนตรนารีหรือช่ืออ่ืน  ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ  และบรรดาค าวา่ลูกเสือในพระราชบญัญติัน้ีใหค้วามหมายถึงลูกเสือท่ีเป็นหญิง
ดว้ย) 

2. ส่งเสริมและพฒันาใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะตามเกณฑม์าตรฐานการเรียนรู้ตาม 
ศกัยภาพ โดยเฉพาะดา้นประชาธิปไตย และการเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี กล่าวคือ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เคารพสิทธิ
ผูอ่ื้น ไม่ฝืนมติของคนส่วนใหญ่ และใฝ่เหตุผล 

3. ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหมี้คุณวฒิุทางดา้นลูกเสือ และมีมาตรฐานวชิาชีพ 
4. ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งบา้น โรงเรียน และชุมชน 
5. จดักิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

เป้าหมาย 
1. นกัเรียนโรงเรียนปายวทิยาคาร  สามารถสอบผา่นกิจกรรมลูกเสือประเภทต่าง ๆ  

ท่ีทางโรงเรียนก าหนดใหทุ้กคน 
2. นกัเรียนโรงเรียนปายวทิยาคารเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสมารถ มีทกัษะ มีคุณธรรม  

จริยธรรม มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสม มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวนิยั รักษาสุขภาพ และ
ความสะอาด เคารพสิทธิผูอ่ื้น ไม่ฝืนมติของคนส่วนใหญ่ ใฝ่เหตุผล และ  กลา้แสดงออก 

3. นกัเรียนโรงเรียนปายวทิยาคารตระหนกัในคุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม อนุรักษ ์
วฒันธรรมไทย รู้จกัเสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม มีความรับผดิชอบ และสามารถอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
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คุณภาพของลูกเสือ (สมศ., เกณฑก์ารประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา,2551) 
1. ความมีระเบียบวนิยั ความสนใจ   ความสนุก ความภูมิใจ ความตระหนกั ในคุณค่า และ 

ความสุขในการเป็นลูกเสือ  เรียนรู้/มีทกัษะดา้นสัญลกัษณ์ลูกเสือ   
2. การปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎ   ของลูกเสือ 
3. การช่วยเหลือผูอ่ื้น ชุมชน ชาติบา้นเมือง และสังคมโลก 

 

หลกัสูตรเคร่ืองหมายลูกเสือโลก 

 
ลกัษณะเคร่ืองหมาย 

ลกัษณะเคร่ืองหมาย เป็นรูปวงกลม ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  4.3 ซม. ตามแบบมีตรา     
เคร่ืองหมายหวัลูกศรสีขาวบนพื้นสีม่วง ลอ้มรอบดว้ยเชือกสีขาวเป็นรูปวงกลม ผกูเป็นเง่ือนพิรอด
อยูเ่บ้ืองล่าง 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงัภาคเรียนที ่1   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

1. รู้ประวติัการลูกเสือไทย และวธีิด าเนินการของขบวนการลูกเสือโลกโดยยอ่ 
2. ปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
3. เขา้ใจเร่ืองระเบียบแถวและปฏิบติัได ้
4. กางและร้ือเต็นทท่ี์พกัแรมเวลากลางคืน 
5. สาธิตการบรรจุเคร่ืองหลงั 
6. ก่อและจุดไฟกลางแจง้ 
7. อ่านและใชแ้ผนท่ี เขม็ทิศ 
8. สามารถผกูและรู้จกัประโยชน์เง่ือน 10 เง่ือน 
9. รู้วธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการปฐมพยาบาล 
10. รู้เร่ืองท่ีพึงระมดัระวงัเพื่อความปลอดภยั 
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ค าอธิบายรายกจิกรรม 
หลกัสูตรเคร่ืองหมายลูกเสือโลก                                ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 1                  เวลาเรียน 20 ชัว่โมง 
 

ศึกษา วเิคราะห์ วางแผน ปฏิบติักิจกรรมตามฐานโดยเนน้ระบบหมู่ สรุปผลการปฏิบติั  
กิจกรรม เปิด-ปิดประชุมกอง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือใช้เทคนิคการสอน
หลายอยา่งผสมผสานกนั 

ขบวนการลูกเสือไทย ลูกเสือโลก ยอมรับและปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎ เขา้ใจเร่ือง
ระเบียบแถวและปฏิบติัตามระเบียบ กางและร้ือเต็นท์เวลากลางคืน สาธิตการบรรจุเคร่ืองหลัง
ส าหรับการเดินทาง ก่อและจุดไฟกลางแจง้ส าหรับปรุงอาหาร 2 คน อ่านและใชแ้ผนท่ี เข็มทิศจาก
ส่ิงแวดล้อม ผูกและรู้จักประโยชน์เง่ือนพื้นฐาน 10 เง่ือน ปฏิบัติเก่ียวกับการปฐมพยาบาล 
ระมดัระวงัเพื่อความปลอดภยัทัว่ไป 

เพื่อให้รู้จกัขบวนการลูกเสือไทย ลูกเสือโลก ปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
เขา้ใจระเบียบแถวและปฏิบติั   มีความรู้การกางและร้ือเต็นท์  สามารถบรรจุเคร่ืองหลงั  ก่อและ    
จุดไฟ  กลางแจง้ อ่านและใช้แผนท่ี เข็มทิศ สามารถผูกและรู้จกัประโยชน์ของเง่ือน รู้วิธีปฏิบติั
เก่ียวกบัการปฐมพยาบาล  รู้เร่ืองพึงระมดัระวงัเพื่อความปลอดภยั 
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ก าหนดการสอนกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
กจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายลูกเสือโลก  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 

หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา (ชัว่โมง) 
ลูกเสือไทย 
ลูกเสือโลก 

- กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
- กิจการของคณะลูกเสือโลกและความสมัพนัธ์ ระหวา่ง

ลูกเสือนานาชาติ 
- บทบาทของตนเองในฐานะท่ีเป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

3 

ค าปฏิญาณและกฎ - ยอมรับและปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 1 

ระเบียบแถว - เขา้ใจเร่ืองระเบียบแถวและปฏิบติัตามหนงัสือคู่มือการฝึก
ระเบียบแถวลูกเสือของส านกังานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ 

3 

กางและร้ือเตน็ท ์ - กางและร้ือเตน็ทท่ี์พกัแรมในเวลากลางคืนกบัลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่อีกคนหน่ึง 

2 

การบรรจุเคร่ืองหลงั - สาธิตการบรรจุเคร่ืองหลงัอยา่งถูกตอ้ง ส าหรับการเดิน
ทางไกลไปพกัแรมคา้งคืน 

1 

ก่อและจุดไฟ
กลางแจง้ 

- ก่อและจุดไฟกลางแจง้ แลว้ปรุงอาหารอยา่งเพียงพอส าหรับ 
2 คน 

2 

แผนท่ีและเขม็ทิศ - สามารถอ่านและใชแ้ผนท่ี เขม็ทิศ และรู้จกับริเวณท่ีตนอยู ่
โดยพิจารณาจากเขม็ทิศและส่ิงแวดลอ้มท่ีมองเห็นดว้ยตา
เปล่า 

2 

เง่ือน - สามารถผกูและรู้จกัประโยชนเ์ง่ือน 10 เง่ือน ต่อไปน้ี คือ 
เง่ือนพิรอด เง่ือนขดัสมาธิ เง่ือนผกูกระหวดัไม ้เง่ือนบ่วง
สายธนู  เง่ือนตะกรุดเบด็ เง่ือนประมง เง่ือนผูกซุง เง่ือน   
ผกูร้ัง เง่ือนปมตาไก่ และการผกูแน่น (ผกูทแยง ผกูกากบาท 
ผกูประกบ) 

2 

การปฐมพยาบาล - รู้วิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการปฐมพยาบาลในเร่ือง  ต่อไปน้ี คือ 
บาดแผลธรรมดา ถูกไฟไหม ้ น ้าร้อนลวก  เป็นลม  งูกดั 
แมงมุมกดั แมลงกดัต่อย ผิวหนงัถลอก และเทา้แพลง 

1 

ความปลอดภยั - รู้เร่ืองท่ีพึงระมดัระวงัเพ่ือความปลอดภยัทัว่ไป เก่ียวกบั
กิจกรรมของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

1 

 หมายเหตุ : อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ 

  ผูท่ี้เขา้เกณฑไ์ดรั้บเคร่ืองหมายสายยงยศ จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี: 
 1.  สอบไดเ้คร่ืองหมายลูกเสือโลกมาแลว้ 
 2.  สอบไดว้ชิานกัผจญภยั  และวชิาต่อไปน้ีอีก 2 วชิา  คือ  นกัดาราศาสตร์, นกัอุตุนิยม 
วทิยา, การจดัค่ายพกัแรม, ผูพ้ิทกัษป่์า, นกัเดินทางไกล,  หวัหนา้คนครัว, นกับุกเบิก,  นกัสะกดรอย,  
นกัธรรมชาติวทิยา 
 3.  ตอ้งถกัสายหนงั  เคร่ืองหมายสายยงยศของตนเอง 
 (ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ.ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติวา่ดว้ยการปกครอง  
หลกัสูตรและวชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ (ฉบบัท่ี 14)  พ.ศ. 2528 :21 - 28) 

เคร่ืองหมายวชิาพเิศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
1.  นักผจญภัย  ใชเ้วลาเรียน 1 ชัว่โมง / สัปดาห์ 

 
 
 
 

หลกัสูตร 
 1.  เดินทางไกลไปอยูค่่ายพกัแรมเป็นเวลา1 คืน  การไปอยูค่่ายพกัแรมตอ้งเดินไปยงั
ทอ้งถ่ินท่ีลูกเสือไม่คุน้เคยจ านวนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีจะไปอยูค่่ายพกัแรมควรแบ่งเป็นชุด ชุดละ 
4 คน  

การเดินทางไกลตอ้งมีระยะทางอยา่งนอ้ย 8 กิโลเมตร และในระหวา่งการเดินทาง  ให้
สมมติวา่มีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึนอยา่งนอ้ย 4 อยา่ง  เช่นช่วยเหลือผูป้ระสบภยั  หรือมีผูติ้ดอยูใ่นท่ีสูง 
การใชเ้ขม็ทิศ การปฏิบติังานเวลากลางคืน   การแปลรหสั และเหตุฉุกเฉินทางน ้า เป็นตน้ เหตุ
ฉุกเฉินเช่นวา่น้ี  ใหเ้วน้ระยะห่างกนัพอสมควร และลูกเสือจ าเป็นตอ้งมีความรู้ในเร่ืองแผนท่ีและ
เขม็ทิศจึงจะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได ้
       การฝึกอบรมวชิาน้ี  ตอ้งมีลกัษณะเป็นการทดสอบอยา่งจริงจงัในเร่ืองการตดัสินใจ  ความคิด
ริเร่ิม  และการพึ่งตนเอง 
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 2.  สามารถปฏิบติัได ้ 3  ขอ้  ในเร่ืองต่อไปน้ี 
    2.1  ข้ึนตน้ไมจ้ากพื้นไดสู้งไม่นอ้ยกวา่ 5 เมตร 
   2.2  ขวา้งหรือโยนเชือกช่วยชีวติยาว  18  เมตร  ใหต้กอยูใ่นระหวา่งหลกั        2  
หลกั  ซ่ึงปักห่างกนั 1.20 เมตร  โดยผูข้วา้งยนือยูห่่างหลกัทั้งสอง 15  เมตร  ใหเ้ชือกตกอยูใ่น
ระหวา่งหลกั ก าหนด  2 คร้ังใน 3  คร้ัง 
  2.3  ไต่เชือกจากพื้นไดสู้ง  4.50  เมตร 
  2.4  โรยตวัตามเชือกสูง  6.00  เมตร 
  2.5  วา่ยน ้าโดยสวมเคร่ืองแต่งกายเป็นระยะทาง  18.00  เมตร 
  2.6  กระโดดขา้มเคร่ืองกีดขวางสูง  2 ใน 3  ของส่วนสูงตวัเอง 

2.  ผู้จัดการค่ายพกัแรม  ใชเ้วลาเรียน 1 ชัว่โมง / สัปดาห์ 
 

 
 
 
หลกัสูตร 
1.  ไดเ้คยไปอยูค่่ายพกัแรมมาแลว้ในโอกาสต่าง ๆ กนั  5 คร้ัง  สถานท่ีพกัแรมแตกต่างกนั

อยา่งนอ้ย  2  แห่ง 
2.  สาธิตเร่ืองต่อไปน้ี  3  อยา่ง 

     2.1  การใชถ่้านส าหรับหุงตม้อาหาร 
     2.2  การก่อกองไฟส าหรับการชุมนุมรอบกองไฟ 
     2.3  การกางเตน็ทส์ าหรับหมู่ลูกเสือ 
     2.4  การตากเส้ือผา้และเคร่ืองนอนท่ีเปียกช้ืนใหแ้หง้ระหวา่งท่ีอยูค่่ายพกัแรม 
     2.5  การป้องกนัไฟไหมร้ะหวา่งอยูค่่ายพกัแรม 

3.  อธิบาย  และสาธิตวธีิต่าง ๆ ท่ีใชใ้นค่ายพกัแรมในเร่ืองต่อไปน้ี  4  อยา่ง  ไดแ้ก่ 
3.1  การระวงัรักษาอาหาร   
3.2  การระวงัรักษาน ้าด่ืม   
3.3  การระวงัรักษาท่ีหุงตม้อาหาร   
3.4  การก าจดัขยะ 
3.5  การสร้างและระวงัรักษาส้วมชัว่คราว 
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4.  มีความรู้อยา่งดีเก่ียวกบัการอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือ 
5.  สาธิตความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือต่อไปน้ี 3 อยา่ง  ไดแ้ก่   

5.1  การใชข้วานโค่นตน้ไม ้  
5.2  เล่ือย  
5.3  เคร่ืองมือลิดก่ิงไม ้   
5.4  เคร่ืองมือท่ีใชเ้คร่ืองยนต์ เช่น เคร่ืองยนตต์ดัหญา้ เล่ือย สวา่นไฟฟ้า ฯลฯ 

6.  สาธิตการบรรจุยาและเคร่ืองใชต่้าง ๆ ส าหรับการปฐมพยาบาลลูกเสือ  1  หมู่  ใน
ระหวา่งอยูค่่ายพกัแรมเป็นเวลา  7  วนั 

7.  อภิปรายกบักรรมการสอบถึงส่ิงท่ีตนอยากจะเห็นในการพฒันาและปรับปรุงค่ายลูกเสือ
ท่ีตนคุน้เคย 

3.  หัวหน้าคนครัว  ใชเ้วลาเรียน 1 ชัว่โมง / สัปดาห์ 
 

 
 
 
 
หลกัสูตร 
1. ประกอบอาหารส าหรับลูกเสือ  1  หมู่  โดยมีการหุงขา้ว  น่ึงขา้ว  หรือหลามขา้ว   

และท ากบัขา้ว  4  อยา่ง 
2.  รู้จกัซ้ืออาหาร  จดัรายการอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย และมีปริมาณเพียงพอ  

ส าหรับลูกเสือ 2 หมู่  หมู่ละ 5 คน  ท่ีไปอยูค่่ายพกัแรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์  
    กรรมการสอบเป็น ผูก้  าหนดจ านวนเงินท่ีจะซ้ืออาหารให ้
3.  สามารถประกอบอาหารร้อน 2 อยา่งและเคร่ืองด่ืมร้อน 1 อยา่ง โดยไม่ใชภ้าชนะอ่ืน 

นอกจากหมอ้หุงตม้สนาม 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงัภาคเรียนที ่2  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 1.  เพื่อพฒันาลกัษณะการเป็นผูน้ า  การตดัสินใจ 
 2.  เพื่อทดสอบการทรงตวั  ก าลงัใจ  และสมรรถภาพทางกาย 
 3.  เลือกและใชอุ้ปกรณ์จ าเป็นส าหรับการอยูค่่ายพกัแรมได ้
 4.  เลือกสถานท่ีการตั้งค่ายพกัแรมได ้
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 5.  จดัรายการอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย  และประกอบอาหารไดอ้ยา่งเพียงพอ 
 6.  บอกหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ได ้
 7.  บอกและสาธิตการปฐมพยาบาลได ้
 8.  พฒันาคุณภาพและจริยธรรมของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
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ค าอธิบายรายกจิกรรม 
หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ              ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 2                 เวลาเรียน 20 ชัว่โมง 

 
 ศึกษา  วเิคราะห์  วางแผน  ปฏิบติักิจกรรมตามฐานโดยเนน้ระบบหมู่  สรุปผลการปฏิบติั
กิจกรรม เปิด-ปิดประชุมกอง  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือใชเ้ทคนิคการสอน
หลายอยา่งผสมผสานกนั 

ความหมายการผจญภยั  คุณลกัษณะนกัผจญภยั  ประเภทของกิจกรรมผจญภยั  และหลกั
ความปลอดภยัในการผจญภยั  การเดินทางไกลดว้ยเทา้  การจดัการค่ายพกัแรม  การวางผงัค่ายพกั
แรม  การระวงัรักษาอาหารและการสุขาภิบาล  การชุมนุมรอบกองไฟ  และการอยูค่่ายพกัแรม  การ
ใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ   การบรรจุยาและเคร่ืองใชต่้าง ๆ  ส าหรับการปฐมพยาบาลลูกเสือ การประกอบ
อาหารโดยใชห้มอ้หุงตม้สนาม  
 เพื่อใหเ้ขา้ใจและสามารถปฏิบติักิจกรรมผจญภยัไดอ้ยา่งปลอดภยั  เดินทางไกลดว้ยเทา้
โดยการอ่านแผนท่ีจนถึงท่ีหมายไดอ้ยา่งปลอดภยั  ทดสอบความสามารถทางดา้นทกัษะลูกเสือรู้จกั
เตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการไปเขา้ค่ายพกัแรม  เลือกสถานท่ีในการตั้งค่ายพกัแรมไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  สามารถใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ในการอยูค่่ายพกัแรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  รู้วธีิปฏิบติั
เก่ียวกบัยาและการปฐมพยาบาล  และสามารถเลือกซ้ืออาหาร  จดัรายการอาหาร และประกอบ
อาหารท่ีมีประโยชน์และเพียงพอส าหรับลูกเสือ 
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ก าหนดการสอน ภาคเรียนที ่2 
กจิกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา(ช่ัวโมง) 

เพชรพระอุมา (นักผจญภัย) 6 ช่ัวโมง 

การผจญภัย 
 

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

1 

การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายด้านทกัษะวชิา
ลูกเสือ 

1.  การข้ึนตน้ไม ้   
2.  การไต่เชือกจากพื้นข้ึนสูง 
3.  โรยตวัตามเส้นเชือก    
4.  การโยนเชือกอยา่งแม่นยาํ 
5.  การวา่ยนํ้า     
6.  การกระโดดขา้มส่ิงกีดขวาง 
7.  การใชเ้ง่ือน 

1 

กจิกรรมทางน า้ 1.  การฝึกความคุน้เคยกบันํ้า    
2.  การฝึกโผ และการฝึกลอยตวั 

1 

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

1 

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

1 

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

1 



336 
 

วถิีไพร (ผู้จัดการค่ายพกัแรม) 6 ช่ัวโมง 

ผู้จัดการค่ายพกัแรม 
 

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

1 

อาหาร/สุขาภิบาล 
 

1. การระวงัรักษาอาหาร    
2. การระวงัรักษานํ้าด่ืม 
3. การระวงัรักษาท่ีหุงตม้อาหาร   
4. การกาํจดัขยะ 
5. การสร้างส้วมชัว่คราว 

1 

การอยู่ค่ายพกัแรม 
 

1. ลกัษณะการพกัแรม   
2. กิจท่ีตอ้งกระทาํในขณะอยูค่่ายพกัแรม 
3. ประโยชน์ของการอยูค่่ายพกัแรม 

1 

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

1 

การใช้เคร่ืองมือ 
 

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

1 

การปฐมพยาบาล 
 

1. ยา 
2. การใชย้า 
3. การบรรจุยาละเคร่ืองใชต่้างๆ 

1 

พ่อครัวหัวป่าก์ (หัวหน้าคนครัว) 6 ช่ัวโมง 

การประกอบอาหาร 1 
 

1. การหุงขา้วดว้ยมะพร้าวอ่อน 
2. การตม้ไข่ดว้ยเปลือกส้มโอ 

1 

การประกอบอาหาร 2 
 

1. การหลามขา้ว    
2. การป้ิง   

1 



337 
 

3. การยา่ง 
การประกอบอาหาร 3 
 

1. การน่ึงขา้วโดยไม่ใชภ้าชนะ   
2. การอบ 

1 

การประกอบอาหาร 4 
 

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

1 

การเลือกซ้ืออาหาร 1. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากสารอาหาร 
2. การประหยดัทรัพย ์
3. ความปลอดภยั 

1 

การหุงต้มด้วย 
หม้อสนาม 

1. การประกอบอาหารร้อน 
2. การชงเคร่ืองด่ืมร้อน 

1 

 
หมายเหตุ :  บางหน่วยการเรียนรู้อาจจะน าไปสอนภาคปฏิบติัในการอยูค่่ายพกัแรมเช่น ผูจ้ดัการ
ค่ายพกัแรม  อาหารและการสุขาภิบาล  การใชเ้คร่ืองมือ  การใชห้มอ้หุงตม้สนาม  การประกอบ
อาหาร  การเลือกซ้ืออาหาร  การชุมนุมรอบกองไฟ และการปฐมพยาบาล  เป็นตน้  
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ภาคผนวก   ญ 

โครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
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โครงสร้างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
คร้ังที ่1   เร่ือง  การปฐมนิเทศ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือ การวดัและประเมินผล 
เม่ือจบบทเรียนน้ีแลว้  นกัเรียน
สามารถ 

1. อธิบายแนวการวดัและ
ประเมินผล เพื่อใหส้อบผา่นและ
ไดผ้ลการเรียนเป็น ผ ได ้

2. อธิบายแนวทางการจดั
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ได ้

3. จดัระบบการเรียน
เพื่อใหไ้ดเ้คร่ืองหมายลูกเสือโลก 

4. มีความตระหนกัในเร่ือง
วนิยัและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

1. พธีิเปิดประชุมกอง (ชกัธงชาติข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ แยก) 
ประมาณ 5 นาที 

2. ลูกเสือร้องเพลง “วนัน้ียนิดี” หรือ เล่นเกม “เดินหมี” 5 นาที 
3. กจิกรรมการเรียนรู้ 40 นาที 

3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 3 นาที 
1) ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และวธีิการเรียนรู้

ใหลู้กเสือทราบ 
2) ผูก้าํกบัลูกเสือบอกวิธีการศึกษาหาความรู้ตามคู่มือการสอน

กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใช้รูปแบบ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่ 1  ตามแนวทางการปฏิบตั ิก ิจกรรมเกี ่ยวกบั เ ร่ือง
เคร่ืองหมายลูกเสือโลก ตามคู่มือหนา้ 20 – 21  

3.2 ขั้นการปรับทศันคติ (Opinion : O) 3  นาที 

1.คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 
หลกัสูตรเคร่ือง 
หมายสายยงยศ โดย
ใชรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้
ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 เล่มท่ี 1 เพชรพระ
อุมา (นกัผจญภยั) 

- บนัทึกการตรวจสมุด 
ของลูกเสือ 
- แบบสังเกตการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมินคุณลกัษณะ 



340 
 

คุณธรรมจริยธรรมในการเรียน
กิจกรรมลูกเสือ 

5. การบาํเพญ็ตนใหเ้ป็น
ประโยชน์ตามลกัษณะของลูกเสือ 
เน่ืองในวนัสาํคญัต่าง  ๆเป็นกิจกรรม
หน่ึงท่ีลูกเสือควรจะปฏิบติั 
 

1) ผูก้าํกับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันอภิปราย เร่ือง การแต่ง
เคร่ืองแบบลูกเสือ เนตรนารีให้ถูกต้องตามข้อบงัคบัของสํานักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 

2) ผูก้าํกบัลูกเสืออธิบายถึงการยอมรับในความแตกต่างระหวา่ง
วฒันธรรมการเรียนรู้ของชนเผ่าหรือชาติพนัธ์ุต่างๆ การอยู่ร่วมกนั การทาํ
กิจกรรมร่วมกนั ความรับผดิชอบ ความสามคัคี การเป็นผูน้าํ และผูต้ามท่ีดี 

3.3 ขั้นกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 28 นาที 
1) การวางแผน (Planing : P) 2 นาที 
    ผูก้าํกบัลูกเสือเรียกลูกเสือเขา้แถวตอนลึกตามหมู่ของตนเอง 

สํารวจรายช่ือลูกเสือแต่ละหมู่ แล้วให้ลูกเสือแบ่งหน้าท่ีภายในหมู่ สํารวจ
รายช่ือสมาชิกทั้งหมดในหมู่ของตนและจดจาํไว ้ตลอดทั้งนดัหมายหมู่บริการ
ตั้งแต่ชัว่โมงถดัไปวา่ตอ้งทาํอะไรบา้ง เช่น ติดตั้งเสาธง พร้อมธงชาติและการ
เก็บรักษาเพื่อนาํมาใชอี้กในคาบต่อไป 

2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 24 นาที 
    ลูกเสือแต่ละหมู่ เมื่อทราบถึงวิธีการเรียนรู้ และเน้ือหา

สาระท่ีจะตอ้งเรียนรู้แล้ว ลูกเสือทุกหมู่เตรียมตวัให้พร้อมท่ีจะลงมือปฏิบติั
กิจกรรมโดยมีนายหมู่เป็นผูน้าํ และสมาชิกทุกคนในหมู่ให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการเรียนรู้อยา่งเต็มท่ีเพื่อความกา้วหนา้พฒันาของ
หมู่ตนเอง 

2. เอกสารประกอบ

คาํบรรยาย เคร่ือง 

หมายลูกเสือโลก / 

หลกัสูตรลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่ และ

เคร่ือง 

3. แบบลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่ 

4. เพลง “วนัน้ี
ยนิดี” หรือ เกม 
“เดินหมี” 
5. ใบงานท่ี 1 
จาํนวนสมาชิกใน
หมู่ 
6. ใบงานท่ี 2 

เคร่ืองแบบลูกเสือ
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    ผูก้าํกบัลูกเสือเรียกนายหมู่มารับใบงานท่ี 1 ไปแจกให้สมาชิก
ทุกคนในหมู่กรอกขอ้มูลสมาชิกทั้งหมดในหมู่ของตน 

    ผูก้าํกับลูกเสือนําสนทนาถึงความหมายและประโยชน์ของ 
“เคร่ืองแบบลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ” แนะนําการแต่งเคร่ืองแบบ การติด
เคร่ืองหมายต่างๆ ประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือ และแจกใบงานท่ี 2 ให้กับ
ลูกเสือทุกคนได้สํารวจตวัเองในเร่ืองเคร่ืองแบบ และเคร่ืองหมายประกอบ
เคร่ืองแบบของตนเองว่ามีหรือไม่มี ตอ้งการความช่วยเหลือเร่ืองใดหรือควร
จะปรับปรุงเร่ืองอะไรบา้ง 

    นายหมู่รวบรวมใบงานท่ี 1 และใบงานท่ี 2 และสรุปผลการ
สาํรวจของสมาชิกเสนอผูก้าํกบัลูกเสือ 

3) การควบคุม (Controling : C) 1 นาที 
    ผูก้าํกับลูกเสือและลูกเสือร่วมกนัอภิปรายซักถามเพื่อให้เกิด

ความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกันเก่ียวกับกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตาม
หลกัสูตร เคร่ืองหมายวชิาพิเศษ การวดัและประเมินผล ให้ลูกเสือรู้และเขา้ใจ 
และสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมตามคู่มือฯได ้

4) การปรับปรุง (Action : A) 1 นาที 
    ผู ้ก ํากับลูกเสือเน้นย ํ้ า ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทุกคนต้อง

ตระหนักถึงความสําคัญของระบบหมู่ การปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่าง
เคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนหมู่มากท่ีมาทาํกิจกรรม

สามญัรุ่นใหญ่ 

7. ไมง่้าม และธง
ประจาํหมู่ 
8. เสาธงชาติ ธง
ชาติ 
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ร่วมกนั 
3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption : A) 3 นาที 

ผูก้าํกบัลูกเสือสั่งการให้ลูกเสือบาํเพญ็ประโยชน์บริเวณโดยรอบ
สนามโรงเรียน โดยทาํ สัญญาณมือ และสัญญาณนกหวีดเรียกลูกเสือรวม และ
ให้แต่ละหมู่เขา้แถวตอนลึก ให้นายหมู่แต่ละหมู่ นาํแถวเดินหน้ากระดานทาํ
ความสะอาดโดยรอบสนามโรงเรียน ทั้งน้ีให้ปฏิบติัตามคาํสั่งของนายหมู่ ซ่ึง
เป็นการยอมรับการเป็นผูน้าํของนายหมู่ 

3.5 ข้ันอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที 
ผูก้าํกบัลูกเสือสุ่มจบัสลากให้ลูกเสือส่งตวัแทนหมู่ออกมาสรุป

หมู่ละ 1 เน้ือหา ดงัต่อไปน้ี หลกัสูตรลูกเสือโลก การแต่งเคร่ืองแบบ การบาํเพญ็
ประโยชน์ แนวทางการปฏิบติักิจกรรม และการวดัประเมินผล โดยสังเขป 
ลูกเสือท่ีเหลือบนัทึกลงสมุดประจาํตวั 

4. ผูก้าํกบัลูกเสือให้สัญญาณนกหวีด ลูกเสือเขา้แถวรวมกนัแบบ
คร่ึงวงกลมเหมือนพิธีเปิดประชุมกองหนา้เสาธง ติชมการร่วมกิจกรรมของ
ลูกเสือ และใหก้าํลงัใจ 

5. ผูก้าํกบัลูกเสือเล่านิทานชนเผา่ปกาเกอะญอ เร่ือง “ความสัตยซ่ื์อ” 5 
นาที 
6. พธีิปิดประชุมกอง (รวมกอง  นดัหมาย  ชกัธงชาติลง  เลิก)  5 นาที 
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โครงสร้างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
คร้ังที ่2   เร่ือง  การผจญภยั 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือ การวดัและประเมินผล 
เม่ือจบบทเรียนน้ีแลว้  นกัเรียน
สามารถ 
ลญ.1.1 ม.1/1  อธิบายความหมาย
ของการผจญภยัได ้
ลญ.1.1 ม.1/2  บอกประเภทของ
กิจกรรมผจญภยัและยกตวัอยา่งได ้
ลญ.1.1 ม.1/3  บอกคุณลกัษณะของ
นกัผจญภยัได ้
ลญ.1.1 ม.1/4  สรุปหลกัของความ
ปลอดภยัในการผจญภยัได ้
 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติข้ึน สวดมนต์  สงบน่ิง  ผูก้าํกบัตรวจ
เคร่ืองแบบและอุปกรณ์ประดบัเคร่ืองแบบของลูกเสือ  แยก) ประมาณ 5 นาที 

2. ลูกเสือร้องเพลง “พบกนัจนได”้ หรือ เล่นเกม “ขา้มลาํธาร” 5 นาที 
3. กจิกรรมการเรียนรู้ 40 นาที 

3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 3 นาที 
1) ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และวธีิการเรียนรู้

ใหลู้กเสือทราบ 
2) ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้ให้ลูกเสือทราบถึงวิธีการเรียนแบบเวียน

ฐาน 2 ฐาน โดยการแบ่งลูกเสือออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อศึกษาใน 2 เร่ือง ต่อไปน้ี 
- ความหมายของการผจญภยั และกิจกรรมผจญภยั 
- คุณลกัษณะของการผจญภยั และหลกัของความปลอดภยั 

3.2 ขั้นการปรับทศันคติ (Opinion : O) 3  นาที 

1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 
หลกัสูตรเคร่ือง 
หมายสายยงยศ โดย
ใชรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้
ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 เล่มท่ี 1 เพชรพระ
อุมา (นกัผจญภยั) 

- แบบทดสอบปรนยั 
แบบเลือกตอบ จาํนวน 10 
ขอ้ 
- แบบสังเกตการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมินคุณลกัษณะ 
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1) ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือร่วมกนัอภิปรายเร่ืองผลที่เกิด
จากการปฏิบติัตามคาํสั่ง ก่อใหเ้กิดความรับผดิชอบ ความสามคัคีในหมู่คณะ 
การเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี 

2) ผูก้าํกบัลูกเสืออธิบายถึงการใช้คาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชาใน
การสั่งเรียกแถวต่างๆ 

3) ผูก้าํกบัลูกเสือเนน้วา่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ทุกคนตอ้ง
ตระหนกัถึงความสําคญัของระบบหมู่ การปฏิบติัตามระเบียบวินัยอย่าง
เคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนหมู่มากท่ีมาทาํกิจกรรม
ร่วมกนั 

3.3 ข้ันกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 30 นาที 
1) การวางแผน (Planing : P) 2 นาที 
    เม่ือผูก้าํกบัลูกเสือสั่งแยกแลว้ ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เขา้แถว

ตอนลึก แบ่งออกเป็น  
2 กลุ่ม จากนั้นผูก้าํกบัลูกเสือแจง้ลูกเสือเขา้ศึกษาเร่ืองการผจญภยั ตามฐานท่ี
จดัไว ้2 ฐาน ฐานละประมาณ 5 นาที และหมุนเวยีนขวาไปฝึกปฏิบติัฐาน
ต่อไป โดยผูก้าํกบัลูกเสือมอบหมายนายหมู่ลูกเสือนาํเวยีนฐานทาํกิจกรรม
การเรียนรู้โดยยดึมัน่ในระเบียบวนิยัของลูกเสืออยา่งเคร่งครัด 

2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 26 นาที 
    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ เม่ือทราบถึงวิธีการเรียนรู้ 

2. เพลง “พบกนัจน
ได”้ หรือ เกม “ขา้ม
ลาํธาร” 
3. ใบกิจกรรม 
“การผจญภยั” 
4. ไมง่้าม และธง
ประจาํหมู่ 
5. เสาธงชาติ ธง
ชาติ 
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และเน้ือหาสาระท่ีจะตอ้งเรียนรู้แลว้ ลูกเสือทุกหมู่เตรียมตวัให้พร้อมท่ีจะลงมือ
ปฏิบติักิจกรรมโดยมีนายหมู่เป็นผูน้าํ และสมาชิกทุกคนในหมู่ให้ความร่วมมือ
และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการเรียนรู้อยา่งเต็มท่ีเพื่อความกา้วหนา้พฒันา
ของหมู่ตนเอง 

    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ เขา้รับการพฒันาตามฐาน
ต่างๆ ที่มีผูก้าํกบัลูกเสือประจาํอยู่ เมื่อศึกษาจากฐานหน่ึงแล้วลูกเสือจะ
หมุนเวียนไปฝึกตามฐานต่างๆ ตามเข็มนาฬิกาตามลาํดบัอยา่งพร้อมเพรียง
กนั ดงัต่อไปน้ี 

 

    ฐานท่ี 1  ความหมายของการผจญภยั และกิจกรรมผจญภยั 
                  ( ใชว้ธีิการสอน แบบบรรยาย อภิปราย และสรุป) 
    ฐานท่ี 2  คุณลกัษณะของนกัผจญภยั และ หลกัความปลอดภยั  
                  ในการผจญภยั  
                  (ใชว้ธีิการสอนแบบบรรยาย อภิปราย และสรุป) 

 

    ในระหว ่างทํากิจกรรมผู ก้ ํากบัลูก เสือคอยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ก่ลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ตามควรแก่โอกาส และผูก้าํกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ท่ีทาํหน้าท่ี
ประจาํฐานคอยสังเกตทกัษะกระบวนการในการทาํกิจกรรมของลูกเสือแล้ว
บนัทึกลงในแบบสังเกตเป็นรายบุคคล 
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3) การควบคุม (Controling : C) 1 นาที 
    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู ่ นําโดยนายหมู่ร่วมกนั

อภิปรายเพื่อทบทวนเน้ือหาสาระเก่ียวกบัความหมายของการผจญภยั และ
กิจกรรมผจญภยั คุณลกัษณะของนกัผจญภยั และ หลกัความปลอดภยัในการ
ผจญภยั อภิปราย และหาขอ้สรุปร่วมกนั โดยมีผูก้าํกบัลูกเสือเป็นท่ีปรึกษา ให้
คาํแนะนาํ และขอ้เสนอแนะ 

4) การปรับปรุง (Action : A) 1 นาที 
    ผูก้ ํากับลูกเสือเรียกรวมลูกเสือ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกเสือ

ซักถามความรู้หรือข้อสงสัยเก่ียวกับการผจญภยั ก่อนท่ีจะสรุปให้ได้องค์
ความรู้ และแนวทางให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างมาตรฐานในการ
ทาํงาน ลูกเสือจดบนัทึกองค์ความรู้ที่ได ้รับจากการศึกษาลงในสมุด
ประจาํตวั แลว้รวบรวมส่งผูก้าํกบัลูกเสือเพื่อตรวจงานอีกคร้ังหน่ึง 

3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption : A) 2 นาที 
ผูก้าํกบัลูกเสือแจกแบบทดสอบจาํนวน 10 ขอ้ เพื่อตรวจสอบ

ความรู้เร่ือง การผจญภยั จากนั้นผูก้าํกับลูกเสือและลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ร่วมกันเฉลยแบบทดสอบ เร่ือง การผจญภยั โดยลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
แลกเปล่ียนผลดักนัตรวจให้คะแนน ผูก้าํกบัลูกเสือบนัทึกผลคะแนนลงใน
แบบบนัทึกผลการตรวจสอบความรู้  
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3.5 ข้ันอุดมคติ (Idol : I) 2 นาที 

ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือร่วมกนัอภิปรายถึง การจดักิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ เร่ือง การผจญภยั ว่าเหตุใดจึงตอ้งทาํตอนกลางคืน 
และประโยชน์ของการทาํกิจกรรมผจญภยัของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มี
อะไรบา้ง 

 

4. ผูก้าํกบัลูกเสือให้สัญญาณนกหวีด ลูกเสือเขา้แถวรวมกนัแบบคร่ึง
วงกลมเหมือนพิธีเปิดประชุมกองหน้าเสาธง  ติชมการร่วมกิจกรรมของ
ลูกเสือ และใหก้าํลงัใจ 

5. ผูก้าํกบัลูกเสือเล่านิทานชนเผา่ปกาเกอะญอ เร่ือง “น่อสะจู (นางผู ้
อดทน)” 5 นาที 
6. พธีิปิดประชุมกอง (รวมกอง  นดัหมายใหเ้นตรนารีเตรียมชุดลาํลอง

สําหรับมาทาํกิจกรรม เร่ือง การทดสอบสมรรถภาพดา้นทกัษะวิชาลูกเสือ  
นายหมู่ตรวจความเรียบร้อยของเคร่ืองแบบ  ชกัธงชาติลง  เลิก) 5 นาที 
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โครงสร้างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
คร้ังที ่3   เร่ือง  การทดสอบสมรรถภาพดา้นทกัษะวชิาลูกเสือ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือ การวดัและประเมินผล 
เม่ือจบบทเรียนน้ีแลว้  นกัเรียน
สามารถ 

ลญ.1.2 ม.1/2  เพื่อทดสอบการทรง
ตวั กาํลงัใจ และสมรรถภาพทาง
กาย 

 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติข้ึน สวดมนต์ สงบน่ิง ผูก้าํกับตรวจ
เคร่ืองแบบและอุปกรณ์ประดบัเคร่ืองแบบของลูกเสือ แยก) ประมาณ 5 นาที 

2. ลูกเสือร้องเพลง “สุขใจในเสียงเพลง” หรือ เล่นเกม “มวยตบเข่า” 3 
นาที 

3. กจิกรรมการเรียนรู้ 44 นาที 
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 3 นาที 

1) ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และวธีิการเรียนรู้
ใหลู้กเสือทราบ 

2)  ผู ก้ ํา กับ ลู ก เ สื ออ ธิ บ า ย ก า ร เ รีย น รู้ เ ร่ือง  ก า รท ดส อ บ
สมรรถภาพด้านทกัษะวิชาลูกเสือ และลูกเสือจะเรียนรู้ดว้ยวิธีการปฏิบติั
ตามฐานท่ีกาํหนด จาํนวน 5 ฐาน ลูกเสือตอ้งปฏิบติัให้ผ่านอยา่งนอ้ย 3 ฐาน
จึงจะผา่น 

3) ผูก้าํกบัลูกเสือกาํชบัลูกเสือท่ีมาศึกษาตามฐานต่างๆ ในเร่ือง

1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 
หลกัสูตรเคร่ือง 
หมายสายยงยศ โดย
ใชรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้
ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 เล่มท่ี 1 เพชรพระ
อุมา (นกัผจญภยั) 

- แบบทดสอบปรนยั 
แบบเลือกตอบ จาํนวน 10 
ขอ้ 
- แบบสังเกตการปฏิบติั
กิจกรรม 
- แบบประเมินคุณลกัษณะ 
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ของความปลอดภยัในการทาํกิจกรรมเป็นอนัดบัแรก รวมทั้งกาํชบัลูกเสือทุก
คนใหแ้ต่งกายใหรั้ดกุม ก่อนเขา้ปฏิบติักิจกรรมตามฐาน 

3.2 ขั้นการปรับทศันคติ (Opinion : O) 3 นาที 
1) ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้ลูกเสือใหท้ราบวา่เพื่อใหก้ารส่ือสารและ

การใชค้าํสั่งในท่ีกวา้งมีประสิทธิภาพ จาํเป็นอยา่งยิง่ตอ้งใชส้ัญญาณมือกบั
สัญญาณนกหวดี ซ่ึงเป็นสัญญาณสาํคญัมากในกระบวนการลูกเสือ เพราะ
เป็นส่ือท่ีจะติดต่อ สั่งการ หรือบอกความหมายใหผู้รั้บหรือสมาชิก 
ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งเหมือนกนัเป็นสากล ช่วยสร้างความมีวนิยั และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยไดเ้ป็นอยา่งดี 

2) ผูก้าํกบัลูกเสือทบทวนถึงการใช้สัญญาณมือ สัญญาณ
นกหวีดของผูบ้งัคบับญัชาเบ้ืองตน้ก่อนลูกเสือเขา้ฝึกปฏิบติักิจกรรมตาม
ฐานเขา้เรียนตามฐาน 

3) ผูก้าํกับลูกเสือเน้นว่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทุกคนต้อง
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบหมู่ การปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่าง
เคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนหมู่มากท่ีมาทาํกิจกรรม
ร่วมกนั 

3.3 ข้ันกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 30 นาที 
1) การวางแผน (Planing : P) 1 นาที 
    ผูก้าํกบัลูกเสือแบ่งลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ออกเป็น 5 ชุดๆ ละ 

2. เพลง “สุขใจใน
เสียงเพลง” หรือ 
เกม “มวยตบเข่า” 
3. นกหวดี 
4. กระดาษรายการ
วชิาท่ีทดสอบ 
5. ปูนขาว หรือ
เชือกฟาง 
6. เชือก 
7. ไมง่้าม และธง
ประจาํหมู่ 
8. เสาธงชาติ ธง
ชาติ 
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3 หมู่ 3 ชุด และชุดละ 4 หมู่ 2 ชุด เขา้ศึกษาการทดสอบสมรรถภาพดา้น
ทกัษะวิชาลูกเสือตามฐานท่ีจดัไว ้5 ฐาน ฐานละประมาณ 5 นาที และ
หมุนเวียนขวาไปฝึกปฏิบติัฐานต่อไป โดยผูก้าํกบัลูกเสือมอบหมายนายหมู่
ลูกเสือนําเวียนฐานทาํกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดมัน่ในระเบียบวินัยของ
ลูกเสืออยา่งเคร่งครัด 

2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 27 นาที 
    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละชุด เตรียมตวัให้พร้อมท่ีจะลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรม โดยมีนายหมู่เป็นผูน้ํา และสมาชิกทุกคนในหมู่ให้ความ
ร่วมมือกนัในการเรียนรู้ และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกันในการฝึกปฏิบติัอย่าง
เตม็ท่ีเพื่อความกา้วหนา้พฒันาของหมู่ตนเอง 

    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ เขา้รับการฝึกตามฐานต่างๆ 
ฐานละประมาณ 5 นาที ลูกเสือทุกหมู่เปล่ียนฐานเม่ือฝึกทกัษะแต่ละฐานตาม
เวลาท่ีกาํหนดแล้ว หรือเม่ือลูกเสือทดสอบเสร็จทุกคนแล้ว หรือเม่ือได้ยิน
สัญญาณนกหวีดหมดเวลา โดยลูกเสือเขา้แถวเพื่อรายงานตวัเพื่อไปทดสอบยงั
ฐานต่อไป ภายใน 1 นาที และหมุนเวียนไปฝึกตามฐานต่างๆ ตามเข็มนาฬิกา
ตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 
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โปรแกรมการทดสอบสมรรถภาพด้านทกัษะวชิาลูกเสือ 
ฐานท่ี 1 ขวา้งหรือโยนเชือกช่วยชีวติยาว 18 เมตร  
ฐานท่ี 2 ไต่เชือกจากพื้นไดสู้ง 4.50 เมตร 
ฐานท่ี 3 โรยตวัตามเชือกสูง 6.00 เมตร 
ฐานท่ี 4 การใชเ้ง่ือน 2 เง่ือน (เง่ือนเกา้ เง่ือนบ่วงสายธนู) 
ฐานท่ี 5 กระโดดขา้มเคร่ืองกีดขวางสูง 2 ใน 3 ของส่วนสูงตวัเอง 

 

    เมื่อลูกเสือทดสอบผ่าน ให้ผูก้าํกบัลูกเสือที่ประจาํฐาน
เป็นผูล้งชื่อกาํกบัรายการทดสอบของแต่ละฐาน ทั้งน้ีลูกเสือตรวจสอบ
กระดาษรายการวชิาท่ีทดสอบใหเ้รียบร้อยทุกคร้ัง 

    ในระหว ่างทํากิจกรรมผู ก้ ํากบัลูก เสือคอยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ก่ลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ตามควรแก่โอกาส และผูก้าํกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ท่ีทาํหน้าท่ี
ประจาํฐานคอยสังเกตทกัษะกระบวนการในการทาํกิจกรรมของลูกเสือแล้ว
บนัทึกลงในแบบสังเกตเป็นรายบุคคล 

3) การควบคุม (Controling : C) 1 นาที 
    ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่แต่ละหมู่  นําโดยนายหมู่ ร่วมกัน

อภิปรายเพื่อทบทวนเน้ือหาเก่ียวกบัการทดสอบสมรรถภาพทางดา้นทกัษะ
ทางลูกเสือ รวมถึงวิธีการฝึกสมรรถภาพเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชาํนาญ



352 
 

มากยิ่งข้ึนและแกไ้ขความบกพร่องต่างๆ ที่เกิดข้ึนภายในหมู่ของตนเอง  
โดยมีผูก้าํกบัลูกเสือเป็นท่ีปรึกษา ใหค้าํแนะนาํ และขอ้เสนอแนะ 

4) การปรับปรุง (Action : A) 1 นาที 
    ผูก้าํกบัลูกเสือเรียกรวมลูกเสือ เพื่อเปิดโอกาสใหลู้กเสือ

ซกัถามแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนจากการทดสอบสมรรถภาพทางดา้นทกัษะ
ลูกเสือ เพื่อใหเ้กิดความชาํนาญ ความแม่นยาํ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความ
มีวนิยั และความสามคัคีในหมู่คณะ เพื่อให้ผา่นเกณฑ์ตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด
อยา่ง 3 รายการ  

    นอกจากน้ีผูก้าํกบัลูกเสืออาจจะแนะนาํให้ลูกเสือนาํความรู้
ที่ไดร้ับไปฝึกปฏิบตัิในเวลาว่างนอกเหนือจากเวลาเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ 
ความชาํนาญเพิ่มข้ึน 

3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption : A) 5 นาที 
ผูก้าํกบัลูกเสือแจกแบบทดสอบจาํนวน 10 ขอ้ เพื่อตรวจสอบ

ความรู้ เร่ือง การทดสอบสมรรถภาพด้านทกัษะวิชาลูกเสือ จากนั้นผูก้าํกบั
ลูกเสือและลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ร่วมกนัเฉลยแบบทดสอบ เร่ือง การ
ทดสอบสมรรถภาพดา้นทกัษะวิชาลูกเสือ โดยลูกเสือแลกเปล่ียนและผลดักนั
ตรวจให้คะแนน ผูก้าํกบัลูกเสือบนัทึกผลคะแนนลงในแบบบนัทึกผลการ
ตรวจสอบความรู้  
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3.5 ข้ันอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที 
ลูกเสือตอบแบบสอบถามเพื่อสรุปผลการจดักิจกรรมลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่ โดยการใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ เร่ือง การทดสอบ
สมรรถภาพดา้นทกัษะวิชาลูกเสือ ทั้งน้ีลูกเสือจะประเมินหรือตอบแบบสอบถาม
ดว้ยตนเองในทุกขั้นตอนของการปฏิบติักิจกรรม 

4. ผูก้าํกบัลูกเสือให้สัญญาณนกหวีด ลูกเสือเขา้แถวรวมกนัแบบคร่ึง
วงกลมเหมือนพิธีเปิดประชุมกองหน้าเสาธง  ติชมการร่วมกิจกรรมของ
ลูกเสือ และใหก้าํลงัใจ 

5. ผูก้าํกบัลูกเสือเล่านิทานชนเผา่ปกาเกอะญอ เร่ือง “เหยีย่วกบัแมว
ป่า” 3 นาที 

6. พธีิปิดประชุมกอง (รวมกอง  นดัหมายให้เนตรนารีเตรียมชุดลาํลองมาทาํ
กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง กิจกรรมทางนํ้า  นายหมู่ตรวจความเรียบร้อยของ
เคร่ืองแบบ  ชกัธงชาติลง  เลิก) 5 นาที 
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โครงสร้างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
คร้ังที ่4   เร่ือง  กิจกรรมทางน ้า 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือ การวดัและประเมินผล 
เม่ือจบบทเรียนน้ีแลว้  นกัเรียน
สามารถ 
ลญ.1.1 ม.1/1  เพื่อพฒันาลกัษณะ
การเป็นผูน้าํการตดัสินใจ 
ลญ.1.2 ม.1/2  เพื่อทดสอบการทรง
ตวั  กาํลงัใจ  และสมรรถภาพทาง
กาย 
ลญ.1.3 ม.1/2  เพื่อทดสอบการทรง
ตวั  กาํลงัใจ  และสมรรถภาพทาง
กาย 
ลญ.1.4 ม.1/6  บอกหลกัความ
ปลอดภยัในการปฏิบติักิจกรรม
ต่างๆ ได ้

1. พธีิเปิดประชุมกอง (ชกัธงชาติข้ึน สวดมนต ์ สงบน่ิง  ผูก้าํกบัตรวจ
เคร่ืองแบบและอุปกรณ์ประดบัเคร่ืองแบบของลูกเสือ แยก) ประมาณ 3 นาที 

2. ลูกเสือร้องเพลง “มาร้องเพลงกนั” หรือ เล่นเกม “ปิดตาลอดถํ้า”     
2 นาที 

3. กจิกรรมการเรียนรู้ 50 นาที 
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 3 นาที 

1) ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และวธีิการเรียนรู้
ใหลู้กเสือทราบ 

2) ผูก้าํกบัลูกเสืออธิบายการเรียนรู้เร่ือง กิจกรรมทางนํ้ า 
นอกจากน้ีผูก้าํกบัไดม้อบหมายใหผู้ก้าํกบักลุ่มออกไปสาํรวจแหล่งนํ้าท่ีสะอาด
พอท่ีจะฝึกได ้และไมลึ่ก ลูกเสือสามารถใชเ้ทา้หย ัง่ถึงได ้อยา่งไรก็แลว้แต่ ทางผู ้
กาํกบัลูกเสือไดจ้ดัเตรียมชูชีพเพื่อป้องกนัเอาไวใ้หด้ว้ย จึงมัน่ใจไดใ้นเร่ืองของ
ความปลอดภยั เม่ือลูกเสือศึกษาแต่ละฐานตามท่ีกาํหนดแลว้ ใหลู้กเสืออภิปราย

1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 
หลกัสูตร
เคร่ืองหมายสายยง
ยศ โดยใชรู้ปแบบ
การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 เล่มท่ี 1 เพชรพระ
อุมา (นกัผจญภยั) 

- แบบทดสอบปรนยั 
แบบเลือกตอบ จาํนวน 10 
ขอ้ 
- แบบสังเกต 
การปฏิบติักิจกรรม 
- แบบประเมิน 
คุณลกัษณะ 
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 ร่วมกนัเพื่อหาขอ้สรุป 
3.2 ขั้นการปรับทศันคติ (Opinion : O) 3 นาที 

1) ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือร่วมกนัอภิปรายเร่ืองการปฏิบติัตน
ในการทาํกิจกรรมผจญภยั “กิจกรรมทางนํ้า” 

2) ผูก้าํกบัลูกเสือทบทวนถึงการใช้คาํสั่งของผูบ้งัคบับญัชาใน
การสั่งเรียกแถวต่างๆ เพื่อความสะดวกในการควบคุม ความปลอดภยั ความ
รับผดิชอบ สามคัคี และการเป็นผูน้าํผูต้ามท่ีดี 

3) ผูก้าํกบัลูกเสือเนน้วา่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ทุกคนตอ้ง
ตระหนกัถึงความสาํคญัของระบบหมู่ การปฏิบติัตามระเบียบวนิยัอยา่ง
เคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนหมู่มากท่ีมาทาํกิจกรรม
ร่วมกนั 

3.3 ข้ันกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 36 นาที 
1) การวางแผน (Planing : P) 2 นาที 
    เม่ือผูก้าํกบัลูกเสือสั่งแยกหลงัจากเปิดกองแลว้ ผูก้าํกบั

ลูกเสือใชส้ัญญาณมือ และสญัญาณนกหวดีเรียกแถวตอนลึก เพื่อแบ่งลูกเสือ
ออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 3 หมู่ (มี 1 กลุ่ม ท่ีมีลูกเสือ  
2 หมู่) จากนั้นผูก้าํกบัลูกเสือแจง้ลูกเสือเขา้ศึกษาเร่ือง “กิจกรรมทางนํ้า” ตาม
ฐานท่ีจดัไว ้6 ฐาน ฐานละประมาณ 5 นาที และหมุนเวียนขวาไปฝึกปฏิบติัฐาน
ต่อไป ในการลงฐานลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตอ้งเช่ือฟังและทาํกิจกรรมการ

2. เพลง “มาร้อง
เพลงกนั” หรือ เล่น
เกม “ปิดตาลอด
ถํ้า” 
3. ห่วงยาง หรือ 
เส้ือชูชีพ หรือถงั
นํ้ามนั 
4. ไมไ้ผ ่ขนาด 3 – 
5 เมตร จาํนวน 20 
– 30 ลาํ 
5. ไมง่้าม และธง
ประจาํหมู่ 
6. ถงันํ้ามนั 200 
ลิตร 
7. เชือกขนาดใหญ่ 
8. เสาธงชาติ  ธง
ชาติ 
9. นกหวดี 
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เรียนรู้โดยยดึมัน่ในคาํสั่ง ระเบียบวนิยัของลูกเสือ และเนน้เร่ืองความ
ปลอดภยั 

2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 32 นาที 
    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ เม่ือทราบถึงวิธีการเรียนรู้ 

และกิจกรรมท่ีจะตอ้งเรียนรู้แลว้ ลูกเสือทุกหมู่เตรียมตวัให้พร้อมลงมือ
ปฏิบติักิจกรรมโดยมีนายหมู่เป็นผูน้าํ สอบถามสมาชิกในหมู่ถึง
ความสามารถในการวา่ยนํ้า และแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีวา่ยนํ้าได ้กบั
กลุ่ม 
ท่ีวา่ยนํ้าไม่เป็น จากนั้นจบัคู่สมาชิกในหมู่ท่ีวา่ยนํ้าไดก้บัวา่ยนํ้าไม่เป็นเพื่อ
คอยใหค้วามช่วยเหลือ 
ซ่ึงกนัและกนั เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ีเพื่อความกา้วหนา้ในการ
พฒันาของหมู่ตนเอง 

    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ พร้อมเขา้รับการพฒันา
ตนเองตามฐานต่างๆ ท่ีมีผูก้าํกับลูกเสือประจาํอยู่ เม่ือศึกษาจากฐานหน่ึง
แล้วลูกเสือจะหมุนเวียนไปฝึกตามฐานต่างๆ ตามเขม็นาฬิกาตามลาํดบั
อยา่งพร้อมเพรียงกนั ดงัต่อไปน้ี 
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ฐานท่ี 1 เอเล่ียน 
ชุดของท่านไดเ้ดินทางมาถึงหุบเหวท่ีมากไปดว้ยอนัตรายอยา่งยิ่ง 

ท่านและสมาชิกจะตอ้งโหนเชือกท่ีมีรอกน้ีขา้มหุบเหวไปยงัเส้นทางฝ่ัง
ตรงขา้ม โปรดระวงับ่อนํ้ าท่ีมีสัตวร้์ายอยา่งจระเขน้บัสิบตวัดา้นล่างให้ดี
ดว้ย ขอใหท้่านและสมาชิกเดินทางโดยสวสัดิภาพ 

ฐานท่ี 2 สะพานลิง 
ชุดของท่านได้เดินทางมาถึงช่องเขาท่ีมีก้อนหินแหลมคมอยู่

ดา้นล่าง แต่โชคดีท่ีมีพรานป่าไดท้าํสะพานลิงไวก่้อนแลว้ อาจจะเก่าแก่
หรือทาํไวน้านเกินไป จงขา้มไปอยา่งระมดัระวงั ขอให้ท่านและสมาชิก
เดินทางผา่นไปไดโ้ดยสวสัดิภาพ 

ฐานท่ี 3 แพ 
ชุดของท่านไดเ้ดินทางมาถึงคร่ึงทางแลว้ แต่มาเจอแอ่งนํ้าขนาด

ใหญ่ ใหท้่านเอาแพท่ีชาวบา้นต่อไว ้ใชเ้ป็นพาหนะพาสมาชิกทุกคน
ขา้มไปฝ่ังตรงขา้มใหไ้ดม้ากท่ีสุดในเวลา  5 นาที เพื่อท่ีจะเดินทางต่อไป
อีกคร่ึงทางท่ีเหลือ  
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ฐานท่ี 4 พายเรือ 
ชุดของท่านไดเ้ดินทางมาเจอธารนํ้ าเช่ียวแต่เหลือเวลาอีกไม่มาก

นกั จาํเป็นตอ้งทาํภารกิจให้เสร็จทนัเวลาท่ีกาํหนด พอดีเจอเรือจอดอยู ่
ท่านและคณะของท่านจึงใชเ้รือพายต่อไปให้ถึงฝ่ังตรงขา้ม ภายในเวลา 
5 นาที  

ฐานท่ี 5 คอมมานโดเด่ียว 
ชุดของท่านไดเ้ดินทางมาจนถึงป่าดงดิบ ท่ีเต็มไปดว้ยสัตวมี์พิษ

มากมาย โชคดีท่ีไดพ้รานป่าทาํสะพานเชือก 1 เส้นไวใ้ห้ ขอให้ท่าน
และสมาชิกเดินทางต่อไปโดยใช้สะพานเชือกน้ี ภายในเวลา 5 นาที 
ขอใหภ้ารกิจน้ีสาํเร็จ และเดินทางโดยสวสัดิภาพ 

ฐานท่ี 6 สะพานเชือกเส้นเด่ียว 
ชุดของท่านไดเ้ดินทางมาจนถึงลาํธารท่ีมีความกวา้งไม่มากนัก 

ประมาณ 3 – 4 เมตร แต่เป็นท่ีน่าโชคดีท่ีชาวบา้นเขาทาํสะพานเชือก
เส้นเดียวเอาไวช้ัว่คราว สําหรับฤดูนํ้ าหลาก  ท่านจะตอ้งนาํสมาชิกผา่น
เส้นน้ีไปใหไ้ด ้เพราะไม่มีเส้นทางอ่ืนท่ีจะสามารถขา้มไปไดแ้ลว้ ขอให้
ภารกิจน้ีสาํเร็จ และเดินทางถึงท่ีหมายโดยสวสัดิภาพ 
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 จากนั้นลูกเสือตอ้งช่วยกนัปฏิบติักิจกรรมให้แลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยผูก้าํกบัลูกเสือท่ีประจาํฐานคอยช่วยเหลือและดูแล
ความปลอดภยั ทั้งน้ีผูใ้หก้ารฝึกหดัตอ้งวา่ยนํ้าเป็นแลว้ และตอ้งคอย
ควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ด เม่ือลูกเสือรู้สึกเหน่ือยหรือกลวัตอ้งเลิกหดั 

    เม่ือไดย้นิสัญญาณนกหวีดเตือน 1 คร้ังจากผูก้าํกบัลูกเสือ 
ลูกเสือเขา้แถวเพื่อรายงานตวัไปศึกษายงัฐานต่อไป หลงัจากท่ีไดย้นิสัญญาณ
นกหวดีอีก 1 คร้ัง ภายใน 2 นาที 

    ในระหว่างทาํกิจกรรมผูก้าํกบัลูกเสือคอยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ก่ลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ตามควรแก่โอกาส และผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีทาํหนา้ท่ี
ประจาํฐานคอยสังเกตทกัษะกระบวนการในการทาํกิจกรรมของลูกเสือแลว้
บนัทึกลงในแบบสังเกตเป็นรายบุคคล 

3) การควบคุม (Controling : C) 1 นาที 
    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ ส่งตวัแทนแต่ละหมู่ หมู่ละ 1 

คน มาอภิปรายเก่ียวกบัการทาํกิจกรรมทางนํ้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แกไ้ข 

4) การปรับปรุง (Action : A) 1 นาที 
    ผูก้าํกบัลูกเสือเรียกรวมลูกเสือ เพื่อเปิดโอกาสใหลู้กเสือ

ซกัถามความรู้หรือขอ้สงสัยเก่ียวกบัการทาํกิจกรรมทางนํ้ า ก่อนท่ีจะสรุปให้
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ไดอ้งคค์วามรู้ และแนวทางใหไ้ปในทิศทางเดียวกนัเพื่อสร้างมาตรฐานใน
การทาํงาน  

3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption : A) 5 นาที 
ผูก้าํกบัลูกเสือแจกแบบทดสอบจาํนวน 10 ขอ้ เพื่อตรวจสอบ

ความรู้เร่ือง กิจกรรมทางนํ้ า จากนั้นผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ร่วมกนัเฉลยแบบทดสอบ เร่ือง กิจกรรมทางนํ้า โดยลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
แลกเปล่ียนผลดักนัตรวจใหค้ะแนน ผูก้าํกบัลูกเสือบนัทึกผลคะแนนลงใน
แบบบนัทึกผลการตรวจสอบความรู้ (หากไม่ทนัใหด้าํเนินการในขั้นตรวจใส่
คะแนนนอกเวลา) 

3.5 ข้ันอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที 
ใหลู้กเสือกรอกแบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เร่ือง กิจกรรม
ทางนํ้า และลูกเสือจะถูกประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้จากการสังเกตของผู ้
กาํกบัลูกเสือในทุกขั้นตอนของการปฏิบติักิจกรรม 

4. ผูก้าํกบัลูกเสือใหส้ัญญาณนกหวดี ลูกเสือเขา้แถวรวมกนัแบบคร่ึง
วงกลมเหมือนพิธีเปิดประชุมกองหนา้เสาธง ติชมการร่วมกิจกรรมของ
ลูกเสือ และใหก้าํลงัใจ 

5. ผูก้าํกบัลูกเสือเล่านิทานชนเผา่มง้ เร่ือง “ยอ้เล่าฉัว่” 2 นาที 
6. พธีิปิดประชุมกอง (รวมกอง  นดัหมายให้เนตรนารีเตรียมชุดลาํลอง
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สาํหรับทาํกิจกรรมในการทาํกิจกรรม เร่ือง กิจกรรมทางบก  นายหมู่ตรวจ
ความเรียบร้อยของเคร่ืองแบบ  ชกัธงชาติลง  เลิก) 5 นาที 
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โครงสร้างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
คร้ังที ่5   เร่ือง  กิจกรรมทางบก 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือ การวดัและประเมินผล 
เม่ือจบบทเรียนน้ีแลว้  นกัเรียน
สามารถ 
ลญ.1.1 ม.1/1  เพื่อพฒันาลกัษณะ
การเป็นผูน้าํการตดัสินใจ 
ลญ.1.2 ม.1/2  เพื่อทดสอบการทรง
ตวั กาํลงัใจ และสมรรถภาพทาง
กาย 
ลญ.1.3 ม.1/2  เพื่อทดสอบการทรง
ตวั กาํลงัใจ และสมรรถภาพทาง
กาย 
ลญ.1.4 ม.1/6  บอกหลกัความ
ปลอดภยัใน การปฏิบติักิจกรรม
ต่าง ๆ ได ้

1. พธีิเปิดประชุมกอง (ชกัธงชาติข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ผูก้าํกบัตรวจ
เคร่ืองแบบและอุปกรณ์ประดบัเคร่ืองแบบของลูกเสือ  แยก) ประมาณ 3 นาที 

2. ลูกเสือร้องเพลง “ในหมู่ลูกเสือ” หรือ เล่นเกม “ดนับ่า” 3 นาที 
3. กจิกรรมการเรียนรู้ 48 นาที 

3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 3 นาที 
1) ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ให้

ลูกเสือทราบ ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ในวนัน้ีเป็นกิจกรรมผจญภยัอย่างหน่ึง ท่ี
เรียกวา่ “กิจกรรมทางบก” 

2) ผูก้าํกับลูกเสือกาํชับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในเร่ืองของความ
ปลอดภยัในการทาํกิจกรรมเป็นอนัดบัแรก 

3.2 ขั้นการปรับทศันคติ (Opinion : O) 3  นาที 
1) ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้ลูกเสือใหท้ราบวา่เพื่อใหก้ารส่ือสารและ

1. คู่มือการสอน

กิจกรรมลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่ 

หลกัสูตร

เคร่ืองหมายสายยง

ยศ โดยใชรู้ปแบบ

การจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ของโรงเรียน

พื้นท่ีสูง (GOPAI) 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

- แบบทดสอบปรนยั 
แบบเลือกตอบ จาํนวน 10 
ขอ้ 
- แบบสังเกต 
การปฏิบติักิจกรรม 
- แบบประเมิน 
คุณลกัษณะ 
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 การใชค้าํสั่งในท่ีกวา้งมีประสิทธิภาพ จาํเป็นอยา่งยิง่ตอ้งใชส้ัญญาณมือกบั
สัญญาณนกหวดี ซ่ึงเป็นสัญญาณสาํคญัมากในกระบวนการลูกเสือ เพราะ
เป็นส่ือท่ีจะติดต่อ สั่งการ หรือบอกความหมายใหผู้รั้บหรือสมาชิก 
ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งเหมือนกนัเป็นสากล ช่วยสร้างความมีวนิยั และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยไดเ้ป็นอยา่งดี 

2) ผูก้าํกบัลูกเสือทบทวนถึงการใช้สัญญาณมือ สัญญาณ
นกหวีดของผูบ้งัคบับญัชาเบ้ืองตน้ก่อนลูกเสือเขา้ฝึกปฏิบติักิจกรรมตาม
ฐานเขา้เรียนตามฐาน 

3) ผูก้าํกบัลูกเสือกาํชบัลูกเสือทุกคนให้แต่งเคร่ืองแบบให้รัดกุม 
ก่อนเขา้ปฏิบติักิจกรรมตามฐาน เพื่อไม่ให้เส้ือผา้ท่ีรุ่ยร่ายไปเก่ียวเขา้กบัส่ิง
ต่างๆ แลว้ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

4) ผูก้าํกับลูกเสือเน้นว่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทุกคนต้อง
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบหมู่ การปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่าง
เคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนหมู่มากท่ีมาทาํกิจกรรม
ร่วมกนั 

3.3 ข้ันกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 36 นาที 
1) การวางแผน (Planing : P) 2 นาที 
    ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เตรียมตวัเขา้รับฝึก

ปฏิบติักิจกรรมทางบกตามฐาน ฐานละประมาณ 5 นาที และหมุนเวยีนขวา

1 เล่มท่ี 1 เพชรพระ

อุมา (นกัผจญภยั) 

2. เพลง “ในหมู่

ลูกเสือ” หรือ เกม 

“ดนับ่า” 

3. นกหวดี 

4. ใบคาํสั่งสาํหรับ

แจกใหน้ายหมู่อ่าน 

5. กระดาษรายการ

วชิาท่ีทดสอบ 

6. ระฆงั 

7. กาํแพงสูง 3 

เมตร 
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ไปฝึกปฏิบติัฐานต่อไป ทั้งน้ีลูกเสือตอ้งเช่ือฟังผูก้าํกบัลูกเสือและเขา้รับการ
ฝึกโดยยดึมัน่ในระเบียบวนิยัของลูกเสืออยา่งเคร่งครัด 

    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ เตรียมตวัให้พร้อมท่ีจะเขา้ร่วม
รับการฝึกโดยมีนายหมู่เป็นผูน้าํ ตรวจสอบดูวา่มีสมาชิกคนใดเจ็บป่วย มีโรค
ประจาํตวั หรือไม่สามารถปฏิบติักิจกรรมได้ เพื ่อจะไดรี้บแจง้ให้ผูก้าํกบั
ลูกเสือทราบก่อน และสมาชิกทุกคนในหมู่ตอ้งให้ความร่วมมือกนัในการ
เรียนรู้ และฝึกปฏิบติั โดยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการฝึกปฏิบติัอย่างเต็มท่ี 
ทั้งน้ีลูกเสือแต่ละหมู่จะมีผูก้าํกบัลูกเสือที่ทาํหน้าที่พี ่เล้ียงคอยดูแลความ
ปลอดภยั และให้คาํแนะนาํในการทาํกิจกรรมอีกชุดหน่ึง 

2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 32 นาที 
    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ เขา้รับการฝึกปฏิบติัตามฐาน

ต่างๆ ท่ีมีผูก้าํกบัลูกเสือท่ีมีสมรรถภาพดา้นทกัษะทางลูกเสือเร่ืองนั้นๆ เป็น
อย่างดีประจาํอยู่ เพื่อถ่ายทอดทกัษะเหล่านั้นให้แก่ลูกเสือ เม่ือฝึกทกัษะแต่
ละฐานตามเวลาท่ีกาํหนดแล้ว ลูกเสือทุกหมู่เปล่ียนฐานเม่ือได้ยินสัญญาณ
นกหวีดและหมุนเวียนไปฝึกตามฐานต่างๆ ตามเข็มนาฬิกาตามลําดับ 
ดงัต่อไปน้ี 

 

 

8. ตาข่ายเชือก 

9. เชือกยาว 20 

เมตร 

10. หลกัไม ้2 หลกั 

ห่างกนั 1.20 เมตร 

11. ไมย้าว 

ประมาณ 2 – 3 

เมตร 

12. ปูนขาว หรือ

เชือกฟาง 

13. ลูกโป่ง 

14. ไมง่้าม และธง

ประจาํหมู่ 



365 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. เสาธงชาติ ธง

ชาติ 

 

ฐานท่ี 1 คอมมานโดคู่ 
ชุดของท่านไดเ้ดินทางมาถึงหุบเหวท่ีมากไปดว้ยอนัตรายอยา่งยิง่ ท่าน

และสมาชิกจะตอ้งใช้สะพานเชือก 2 เส้น ขา้มหุบเหวไปยงัเส้นทางฝ่ังตรง
ขา้ม โปรดระวงับ่อนํ้ าท่ีมีสัตวร้์ายอย่างจระเขน้ับสิบตวัดา้นล่างให้ดีดว้ย 
ขอใหท้่านและสมาชิกเดินทางโดยสวสัดิภาพ 

ฐานท่ี 2 สะพานโยง 
ชุดของท่านได้เดินทางมาถึงช่องเขาท่ีมีก้อนหินแหลมคมอยู่

ดา้นล่าง แต่โชคดีท่ีมีพรานป่าไดท้าํสะพานโยงไวก่้อนแลว้ อาจจะเก่าแก่
หรือทาํไวน้านเกินไป จงขา้มไปอยา่งระมดัระวงั ของให้ท่านและสมาชิก
เดินทางผา่นไปไดโ้ดยสวสัดิภาพ 

ฐานท่ี 3 ปีนกาํแพง 
ชุดของท่านไดเ้ดินทางมาถึงหนา้ผาท่ีสูงประมาณ 3 เมตร แต่วา่มี

พวกพรานป่าไดท้าํกาํแพงยางรถจกัรยานยนตผ์ูกติดกบัไมไ้ผ่ไวเ้พื่อใชใ้น
การปีนขา้มไปมาไดส้ะดวก ขอใหท้่านพาสมาชิกเดินทางขา้มไปโดยใชว้ิธี
ปีนกาํแพงขา้มไปโดยสวสัดิภาพทุกคน 
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ฐานท่ี 4 ราวทรงตวั 
ชุดของท่านไดเ้ดินทางมาถึงหุบเหวท่ีมากไปดว้ยอนัตรายอยา่งยิ่ง 

ท่านและสมาชิกจะตอ้งโหนเชือกท่ีมีรอกน้ีขา้มหุบเหวไปยงัเส้นทางฝ่ัง
ตรงขา้ม โปรดระวงับ่อนํ้ าท่ีมีสัตวร้์ายอย่างจระเขน้บัสิบตวัดา้นล่างให้ดี
ดว้ย ขอใหท้่านและสมาชิกเดินทางโดยสวสัดิภาพ 

ฐานท่ี 5 ส่งสัญญาณ 
ชุดของท่านไดเ้ดินทางมาถึงหุบเหวท่ีมากไปดว้ยอนัตรายอยา่งยิ่ง 

ท่านและสมาชิกจะตอ้งโหนเชือกท่ีมีรอกน้ีขา้มหุบเหวไปยงัเส้นทางฝ่ัง
ตรงขา้ม โปรดระวงับ่อนํ้ าท่ีมีสัตวร้์ายอย่างจระเขน้บัสิบตวัดา้นล่างให้ดี
ดว้ย ขอใหท้่านและสมาชิกเดินทางโดยสวสัดิภาพ 

ฐานท่ี 6 มดแดงขนไข่ 
ชุดของท่านไดเ้ดินทางมาถึงหุบเหวท่ีมากไปดว้ยอนัตรายอยา่งยิ่ง 

ท่านและสมาชิกจะตอ้งโหนเชือกท่ีมีรอกน้ีขา้มหุบเหวไปยงัเส้นทางฝ่ัง
ตรงขา้ม โปรดระวงับ่อนํ้ าท่ีมีสัตวร้์ายอย่างจระเขน้บัสิบตวัดา้นล่างให้ดี
ดว้ย ขอใหท้่านและสมาชิกเดินทางโดยสวสัดิภาพ 
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 เม่ือลูกเสือทดสอบผ่าน ให้ผูก้าํกบัลูกเสือท่ีประจาํฐานเป็นผู ้
ลงช่ือกาํกบัรายการทดสอบของแต่ละฐาน เม่ือลูกเสือทดสอบเสร็จทุกคน
แล้วหรือหมดเวลา ให้ลูกเสือเขา้แถวเพื่อรายงานตวัเพื่อไปทดสอบยงัฐาน
ต่อไป 

    ทั้ งน้ีโดยลูกเสือเข้าศึกษาตามฐานต่างๆ หมุนเวียนกันไป
ตามลาํดบั ฐานละประมาณ 5 นาที โดยผูก้าํกบัลูกเสือเป็นผูแ้จง้ลูกเสือในฐาน
ทราบเพื่อเปล่ียนฐานทุกคร้ัง และเม่ือลูกเสือทดสอบแต่ละฐานแล้วให้
ตรวจสอบกระดาษรายการวชิาท่ีจะทดสอบใหเ้รียบร้อยทุกคร้ัง 

    ในระหว ่างทํากิจกรรมผู ก้ ํากบัลูก เสือคอยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ก่ลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ตามควรแก่โอกาส และผูก้าํกบัลูกเสือสามญัท่ีทาํหน้าท่ีประจาํฐาน
คอยสังเกตทกัษะกระบวนการในการทาํกิจกรรมของลูกเสือแลว้บนัทึกลงใน
แบบสังเกตเป็นรายหมู่ 

3) การควบคุม (Controling : C) 1 นาที 
    ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่แต่ละหมู่  นําโดยนายหมู่ ร่วมกัน

อภิปรายเพื่อทบทวนเน้ือหาเก่ียวกับกิจกรรมทางบก รวมถึงวิธีการฝึก
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 ข้ึ น 
และแกไ้ขความบกพร่องต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในหมู่ของตนเอง อภิปราย และ
หาขอ้สรุปร่วมกนั โดยมีผูก้าํกบัลูกเสือท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงแต่ละหมู่เป็นท่ี
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ปรึกษา ใหค้าํแนะนาํ และขอ้เสนอแนะ 
4) การปรับปรุง (Action : A) 1 นาที 
    ผูก้าํกบัลูกเสือเรียกรวมลูกเสือ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกเสือ

ซักถามความรู้เ กี่ยวกบักิจกรรมทางบก เพื่อให้เกิดความชํานาญ ความ
แม่นยาํ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความมีวินัย และความสามคัคีในหมู่
คณะ ก่อนที่จะสรุปให้ได ้องค ์ความรู้ และแนวทางให้ไปในทิศทาง
เดียวกนัเพื่อสร้างมาตรฐานในการทาํงาน นอกจากน้ีผูก้าํกบัลูกเสืออาจจะ
แนะนาํให้ลูกเสือนาํความรู้ท่ีได้รับไปฝึกปฏิบติัในเวลาว่างนอกเหนือจาก
เวลาเรียนเพื่อใหเ้กิดความรู้ ความชาํนาญเพิ่มข้ึน 

 

3.5 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption : A) 5 นาที 
ผูก้าํกับลูกเสือแจกแบบทดสอบ จาํนวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบ

ความรู้เร่ือง กิจกรรมทางบก จากนั้นผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ร่วมกนัเฉลยแบบทดสอบ เร่ือง กิจกรรมทางบก โดยลูกเสือแลกเปล่ียนและ
ผลดักนัตรวจให้คะแนน ผูก้าํกบัลูกเสือบนัทึกผลคะแนนลงในแบบบนัทึกผล
การตรวจสอบความรู้  

3.6 ข้ันอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที 
ใหลู้กเสือประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของ

โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ เร่ือง 
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กิจกรรมทางบก และลูกเสือไดรั้บการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้จากการสังเกต
ของผูก้าํกบัลูกเสือในทุกขั้นตอนของการปฏิบติักิจกรรม 

4. ผูก้าํกบัลูกเสือให้สัญญาณนกหวีด ลูกเสือเขา้แถวรวมกนัแบบคร่ึง
วงกลมเหมือนพิธีเปิดประชุมกองหน้าเสาธง  ติชมการร่วมกิจกรรมของ
ลูกเสือ และใหก้าํลงัใจ 

5. ผูก้าํกบัลูกเสือเล่านิทานชนเผา่ลีซู เร่ือง “สัตวช์นิดหน่ึงท่ีอยูใ่นถํ้า” 
3 นาที 
6. พิธีปิดประชุมกอง (รวมกอง  นดัหมายให้ลูกเสือนาํเคร่ืองมือมาทาํ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ อนัเป็นการฝึกการทาํกิจกรรมจิต
สาธารณะร่วมกนั นายหมู่ตรวจความเรียบร้อยของเคร่ืองแบบ  ชกัธงชาติลง  
เลิก) 3 นาที 
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โครงสร้างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
คร้ังที ่6  เร่ือง  กิจกรรมทางอากาศ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือ การวดัและประเมินผล 
เม่ือจบบทเรียนน้ีแลว้  นกัเรียน
สามารถ 
ลญ.1.1 ม.1/1  เพื่อพฒันาลกัษณะ
การเป็นผูน้าํการตดัสินใจ 
ลญ.1.2 ม.1/2  เพื่อทดสอบการทรง
ตวั กาํลงัใจ และสมรรถภาพทาง
กาย 
ลญ.1.3 ม.1/2  เพื่อทดสอบการทรง
ตวั กาํลงัใจ และสมรรถภาพทาง
กาย 
ลญ.1.4 ม.1/6  บอกหลกัความ
ปลอดภยัใน การปฏิบติักิจกรรม
ต่างๆ ได ้

1. พธีิเปิดประชุมกอง (ชกัธงชาติข้ึน สวดมนต ์ สงบน่ิง  ผูก้าํกบัตรวจ
เคร่ืองแบบและอุปกรณ์ประดบัเคร่ืองแบบของลูกเสือ  แยก) ประมาณ 3 นาที 

2. ลูกเสือร้องเพลง “ฝนตก” หรือ เล่นเกม “ดกัโจมตี” 2 นาที 
3. กจิกรรมการเรียนรู้ 50 นาที 

3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 3 นาที 
1) ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ให้

ลูกเสือทราบ วา่กิจกรรมการเรียนรู้ในวนัน้ีเป็นกิจกรรมทางอากาศ 
2) ผูก้าํกบัลูกเสือกาํชับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในเร่ืองของความ

ปลอดภยัในการทาํกิจกรรมเป็นอนัดบัแรก 
3.2 ขั้นการปรับทศันคติ (Opinion : O) 1 นาที 

1) ผูก้าํกบัลูกเสือทบทวนถึงการใช้สัญญาณมือ สัญญาณ
นกหวีดของผูบ้งัคบับญัชาเบ้ืองตน้ก่อนลูกเสือเขา้ฝึกปฏิบติักิจกรรมตาม

1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 
หลกัสูตรเคร่ือง 
หมายสายยงยศ โดย
ใชรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้
ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 เล่มท่ี 1 เพชรพระ
อุมา (นกัผจญภยั) 

- บนัทึกการตรวจสมุด 
ของลูกเสือ 
- แบบสังเกตการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมินคุณลกัษณะ 
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 ฐานเขา้เรียนตามฐาน 
2) ผูก้าํกบัลูกเสือกาํชบัลูกเสือทุกคนให้แต่งเคร่ืองแบบให้รัดกุม 

ก่อนเขา้ปฏิบติักิจกรรมตามฐาน เพื่อไม่ให้เกิดอุบติัเหตุตกจากท่ีสูงในการทาํ
กิจกรรมทางอากาศได ้

3) ผู ้ก ํากับลูกเสือเน้นว่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทุกคนต้อง
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบหมู่ การปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่าง
เคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนหมู่มากท่ีมาทาํกิจกรรม
ร่วมกนั 

3.3 ข้ันกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 40 นาที 
1) การวางแผน (Planing : P) 2 นาที 
    เมื่อลูกเสือแยกมาจากการเปิดประชุมกองแล้ว ผูก้าํกบั

ลูกเสือให้สัญญาณมือและสัญญาณนกหวีดเรียกแถวตอนลึก เพื่อแบ่ง
ลูกเสือออกเป็น 6 กลุ่ม จากนั้นผูก้าํกบัลูกเสือแจง้ให้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
เตรียมตวัเข้ารับฝึกปฏิบติักิจกรรมทางอากาศตามฐาน ฐานละประมาณ 5 
นาที และหมุนเวียนขวาไปฝึกปฏิบตัิฐานต่อไป ทั้งน้ี ผูก้าํกบัลูกเสือได้
มอบหมายให้นายหมู่ลูกเสือเป็นผูน้ําเข้ารับการฝึกฐานฝึกปฏิบัติลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่แต่ละฐาน โดยยึดมัน่ในคาํสั่งและระเบียบวินัยของลูกเสือ
อยา่งเคร่งครัด 
 

2. เพลง “ฝนตก” 
หรือ เกม “ดกั
โจมตี” 
3. นกหวดี 
4. ใบคาํสั่งสาํหรับ
แจกใหน้ายหมู่อ่าน 
5. กระดาษรายการ
วชิาท่ีทดสอบ 
6. ยางรถยนต ์5 
เส้น 
7. เชือกสาํหรับผกู
เง่ือนเกา้อ้ี และผกู
ยางรถยนต ์
8. เชือกไนล่อน 
ขนาด 10 มิลลิเมตร 
ยาวประมาณ  25 
เมตร จาํนวน 2 
เส้น 
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    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ เตรียมตวัให้พร้อมท่ีจะลงมือ
ปฏิบติักิจกรรม โดยมีนายหมู่เป็นผูน้าํ ตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกคนใดเจ็บป่วย มี
โรคประจาํตวั หรือไม่สามารถปฏิบติักิจกรรมได้ เพื่อจะได้รีบแจง้ให้ผูก้าํกบั
ลูกเสือหรือหัวหน้านายหมู่ทราบก่อนเพื่อท่ีจะป้องกนัไม่ให้เกิดอนัตรายข้ึน
ได้ และสมาชิกทุกคนในหมู่ตอ้งความร่วมมือกนัในการเรียนรู้จากการฝึก
ปฏิบติั โดยช่วยเหลือซ่ึงกันและกันอย่างเต็มที่ ทั้ งน้ีลูกเสือแต่ละหมู่จะมี
ผูก้าํกับลูกเสือท่ีทาํหน้าท่ีพี่เล้ียงคอยดูแลความปลอดภยั และให้คาํแนะนาํ
ในการทาํกิจกรรมอีกชุดหน่ึง 

2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 34 นาที 
    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ เขา้รับการฝึกตามฐานต่างๆ 

ท่ีมีผูก้าํกบัลูกเสือท่ีมีสมรรถภาพดา้นทกัษะทางลูกเสือเร่ืองนั้นๆ เป็นอย่าง
ดีประจาํอยู่ เพื่อถ่ายทอดทกัษะลูกเสือดา้นกิจกรรมทางอากาศให้แก่ลูกเสือ 
เม่ือฝึกทกัษะแต่ละฐานตามเวลาท่ีกาํหนดแลว้ ลูกเสือทุกหมู่เปล่ียนฐานเม่ือได้
ยินสัญญาณนกหวีดและหมุนเวียนไปฝึกตามฐานต่างๆ ตามเข็มนาฬิกา
ตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 

9. เชือกยาว 50 
เมตร 
10. รอก ขนาด 8 
น้ิว 2 ตวั 
11. ลูกโป่ง 
12. บนัได 
13. ไมง่้าม และธง
ประจาํหมู่ 
14. เสาธงชาติ  ธง
ชาติ 
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ฐานท่ี 1 สะพานแกวง่ 
ชุดของท่านได้เดินทางมาถึงหน้าผาสูงชันท่ีมากไปด้วยอนัตราย

อย่างยิ่ง ท่านและสมาชิกจะตอ้งขา้มหุบเหวดว้ยสะพานแกวง่น้ีไปยงั
เส้นทางฝ่ังตรงขา้ม โปรดระวงัแม่นํ้าท่ีมีโขดหินดา้นล่างให้ดีดว้ย ขอให้
ท่านและสมาชิกเดินทางโดยสวสัดิภาพ 

ฐานท่ี 2 ไต่เชือกลงปล่อง 
ชุดของท่านไดเ้ดินทางมาถึงถํ้าแห่งหน่ึงท่ีมีปากถํ้ากวา้ง 1 เมตร 

ปรากฏวา่ในถํ้านั้นมีสมบติัอยูม่ากมาย ท่านและสมาชิกจะตอ้งโหนเชือก
ข้ึนไปปากปล่องแลว้ไต่เชือกลงปล่อง เพื่อลงไปเอาสมบติัท่ีอยูด่า้นล่าง 
โปรดระวงัสัตวร้์ายดา้นล่างใหดี้ดว้ย ขอใหท้่านและสมาชิกโชคดี 

ฐานท่ี 3 สะพานนางฟ้า 
ชุดของท่านไดเ้ดินทางมาถึงแม่นํ้ าแห่งหน่ึงท่ีเช่ียวมากเต็มไปดว้ย

อนัตรายอย่างยิ่งและท่านจะตอ้งนาํสมาชิกขา้มไปฝ่ังตรงขา้มเพื่อไปยงั
ท่ีตั้งค่ายพกัแรม ท่านและสมาชิกจะตอ้งขา้มสะพานท่ีชาวบา้นสร้างไวไ้ป
ยงัเส้นทางฝ่ังตรงขา้ม ขอใหท้่านและสมาชิกเดินทางโดยสวสัดิภาพ 
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ฐานท่ี 4 ปิดตาเส่ียงโชค 
ชุดของท่านไดเ้ดินทางมาถึงสถานท่ีแห่งหน่ึงซ่ึงมีสมบติัมากมาย

และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิดูแลรักษาอยู ่ท่านจะตอ้งแจง้กบัสมาชิกวา่แต่ละคนหยิบ
สมบติัได้คนละ 1 ช้ิน ดว้ยการปิดตาเส่ียงโชค ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจะไม่ถือโทษ
โกรธ แต่ถา้หยบิไปเองโดยไม่เส่ียงโชคจะมีอนัเป็นไป ขอใหทุ้กคนโชคดี 

ฐานท่ี 5 กระเชา้ลอยฟ้า 
ชุดของท่านได้เดินทางมาถึงหุบเหวท่ีสูงชนัมาก ท่านและสมาชิก

จะตอ้งใชก้ระเช้าลอยฟ้าขา้มไปยงัเส้นทางฝ่ังตรงขา้มดว้ยความปลอดภยั 
โปรดระวงัอนัตรายจากการใช้กระเช้าน้ี ขอให้ท่านและสมาชิกเดินทาง
โดยสวสัดิภาพ 

ฐานท่ี 6 ช่วยเหลือพลร่ม 
สมมติลกูเสือคนหนึ่งเป็นพลร่ม กระโดดร่มลงมาแล้วร่มไปติดอยู่บนยอดไม้สงู 6 เมตร จากนัน้ก็

เป็นลมหมดสติไป หมู่ลูกเสือของท่านผ่านมาประสบเหตเุข้าพอดี จึงได้เข้าช่วยเหลือ โดยให้ลูกหมู่คน
หนึ่งขึน้ไปบนต้นไม้ พร้อมทัง้เอาเชือกขนาดกลางท่ีปลายข้างหนึ่ง ผูกกับเข็มขดั และปลายอีกข้างหนึ่งอยู่

ข้างล่าง โดยมีลกูหมู่อีก 2 – 3 คนถือไว้ จากนัน้ให้ลกูเสือท่ีอยู่บนต้นไม้ผูกเง่ือนเก้าอี ้แล้วน าพลร่มสอด
เข้าไป ลูกหมู่ท่ีอยู่ด้านล่างค่อยๆ โรยเชือกลงมาจนถึงพืน้ เพ่ือปฐมพยาบาล แล้วสง่แพทย์รักษาตอ่ไป  
 



375 
 

3) การควบคุม (Controling : C) 2 นาที 
    สุ่มนายหมู่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละกลุ่มออกมาร่วมกนั

อภิปรายเพื่อทบทวนเน้ือหาสาระเก่ียวกบักิจกรรมทางอากาศ อภิปราย และ
หาขอ้สรุปร่วมกนั โดยมีผูก้าํกบัลูกเสือเป็นท่ีปรึกษา ใหค้าํแนะนาํ และ
ขอ้เสนอแนะ 

4) การปรับปรุง (Action : A) 2 นาที 
    ผู ้ก ํากับลูกเสือเรียกรวมลูกเสือ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกเสือ

ซักถามความรู้เก่ียวกับเน้ือหากิจกรรมทางอากาศ เพื่อให้เกิดความชํานาญ 
ความแม่นยาํ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความมีวนิยั และความสามคัคีในหมู่
คณะ ก่อนท่ีจะสรุปเป็นแนวทางปฏิบติัให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้าง
มาตรฐานในการทาํงาน ลูกเสือจดบนัทึกองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาลง
ในสมุดประจาํตวัแลว้รวบรวมส่งผูก้าํกบัลูกเสือเพื่อตรวจงานอีกคร้ังหน่ึง 

3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption : A) 5 นาที 
ผูก้าํกบัลูกเสือแจกแบบทดสอบจาํนวน 10 ขอ้ เพื่อตรวจสอบความรู้

เร่ือง กิจกรรมทางอากาศ จากนั้นผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ร่วมกนัเฉลยแบบทดสอบ เร่ือง กิจกรรมทางอากาศ ลูกเสือแลกเปล่ียนกนัและ
ผลดักนัตรวจให้คะแนน ผูก้าํกบัลูกเสือบนัทึกผลคะแนนลงในแบบบนัทึกผล
การตรวจสอบความรู้ 
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3.5 ข้ันอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที 
ให้ลูกเสือกรอกแบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เร่ือง กิจกรรม
ทางอากาศ และลูกเสือจะถูกประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้จากการสังเกตของผู ้
กาํกบัลูกเสือในทุกขั้นตอนของการปฏิบติักิจกรรม 

4. ผูก้าํกบัลูกเสือให้สัญญาณนกหวีด ลูกเสือเขา้แถวรวมกนัแบบคร่ึง
วงกลมเหมือนพิธีเปิดประชุมกองหน้าเสาธง  ติชมการร่วมกิจกรรมของ
ลูกเสือ และใหก้าํลงัใจ 

5. ผูก้าํกบัลูกเสือเล่านิทานชนเผา่ไทใหญ่ เร่ือง “กวามอุบอํ่าเขา้กัน๋ 
(พูดไม่เขา้กนั)” 2 นาที 
6. พิธีปิดประชุมกอง (รวมกอง  นัดหมายให้ลูกเสือนาํอุปกรณ์ และ

สมุดประจาํตวัมาให้พร้อมสําหรับกิจกรรมการเดินทางไกลดว้ยเทา้  นายหมู่
ตรวจความเรียบร้อยของเคร่ืองแบบ  ชกัธงชาติลง  เลิก) 3 นาที 
 

 
 
 
 
 



377 
 

โครงสร้างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
คร้ังที ่7  เร่ือง  การเดินทางไกลดว้ยเทา้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือ การวดัและประเมินผล 
เม่ือจบบทเรียนน้ีแลว้  นกัเรียน
สามารถ 
ลญ.1.1 ม.1/1  เพื่อพฒันาลกัษณะ
การเป็นผูน้าํการตดัสินใจ 
ลญ.1.2 ม.1/2  เพื่อทดสอบการทรง
ตวั กาํลงัใจ และสมรรถภาพทาง
กาย 
ลญ.1.3 ม.1/2  เพื่อทดสอบการทรง
ตวั กาํลงัใจ และสมรรถภาพทาง
กาย 
ลญ.1.4 ม.1/6  บอกหลกัความ
ปลอดภยัใน การปฏิบติักิจกรรม
ต่างๆ ได ้

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติข้ึน สวดมนต์  สงบน่ิง  ผูก้าํกบัตรวจ
เคร่ืองแบบและอุปกรณ์ประดบัเคร่ืองแบบของลูกเสือ แยก) 5 นาที 

2. ลูกเสือร้องเพลง “ตลุงลูกเสือ” หรือ เล่นเกม “การต่อสู้ (ผลกัดว้ย
มือ)” 5 นาที 

3. กจิกรรมการเรียนรู้ 40 นาที 
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 1 นาที 

1) ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และวธีิการเรียนรู้
ใหลู้กเสือทราบ 

2) ผูก้าํกบัลูกเสืออธิบายการเรียนรู้ โดยวนัน้ีจะเป็นการเรียนรู้
ดว้ยการอภิปราย สรุป และนาํเสนอผลการอภิปรายหนา้ชั้นเรียน 

3.2 ขั้นการปรับทศันคติ (Opinion : O) 2 นาที 
1) ผู ้ก ํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันอภิปรายทบทวนเร่ือง

1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 
หลกัสูตร
เคร่ืองหมายสายยง
ยศ โดยใชรู้ปแบบ
การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 เล่มท่ี 1 เพชรพระ
อุมา (นกัผจญภยั) 

- บนัทึกการตรวจสมุด 
ของลูกเสือ 
- แบบสังเกตการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมินคุณลกัษณะ 
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 การศึกษาเอกสารใบงานหรือใบความรู้แต่ละฐาน แลว้จบัประเด็นสําคญัมาสรุป
เป็นขอ้ๆ ควรจะให้ทุกคนไดอ้ภิปรายเพื่อเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นทุก
คน จากนั้นก็เรียบเรียงสรุปเป็นขอ้มูลท่ีจะนาํเสนอเรียงตามลาํดบัก่อนหลงั 

2) การนาํเสนอตอ้งสั้น กระชบั ตรงประเด็น ใหเ้วลากลุ่มละไม่
เกิน 1 นาที 

3) ผูก้าํกบัลูกเสือเนน้วา่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ทุกคนตอ้ง
ตระหนกัถึงความสําคญัของระบบหมู่ การปฏิบติัตามระเบียบวินัยอย่าง
เคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนหมู่มากท่ีมาทาํกิจกรรม
ร่วมกนั 

3.3 ข้ันกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 30 นาที 
1) การวางแผน (Planing : P) 2 นาที 
    หลงัจากเปิดประชุมกอง ผูก้าํกบัเรียกแถวตอนลึก แลว้แบ่ง

ลูกเสือออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มทาํการคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม และรอง
หัวหน้ากลุ่ม จากนั้นส่งตวัแทนออกมารับมอบหมายกิจกรรมจากผูก้าํกับ
ลูกเสือ ในการทาํกิจกรรมเก่ียวกบั 

1. การเตรียมอุปกรณ์การเดินทางไกล 
2. การบรรจุเคร่ืองหลงั 
3. หลกัความปลอดภยัการเดินทางไกล 
4. ประโยชน์ของการเดินทางไกล 

2. เพลง “ตลุง
ลูกเสือ” หรือ เกม 
“การต่อสู้ (ผลกั
ดว้ยมือ)” 
3. ใบกิจกรรมการ
เดินทางไกลท่ี 1  
เร่ือง การเตรียม
อุปกรณ์การเดิน
ทางไกล 
4. ใบกิจกรรมการ
เดินทางไกลท่ี 2  
เร่ือง การบรรจุ
เคร่ืองหลงั 
5. ใบกิจกรรมการ
เดินทางไกลท่ี 3  
เร่ือง หลกัความ
ปลอดภยัในการ
เดินทางไกลดว้ย
เทา้ 
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5. ขอ้ควรปฏิบติัในขณะเดินทางไกล 
6. ขอ้ปฏิบติัในการพกัเหน่ือยระหวา่งเดินทางไกล 

2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 20 นาที 
    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละกลุ่มลงมือปฏิบติักิจกรรมตามใบ

งาน โดยนาํประเด็นศึกษามาร่วมกนัระดมความคิด ดว้ยการอภิปราย เพื่อหา
ขอ้สรุป และวางแผนในการนาํเสนอ 

    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละกลุ่ม จดัทาํขอ้มูลในการนาํเสนอ 
ภายในเวลาท่ีกาํหนด แลว้พิจารณาส่งตวัแทนออกไปนาํเสนอหน้าชั้นเรียน 
โดยมีการทบทวน ทาํความเขา้ใจ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัอย่างชัดเจน
ก่อน หากมีขอ้ขดัแยง้สงสัย ลูกเสือทุกคนตอ้งร่วมกนัแสดงความคิดเห็นดว้ย
เหตุดว้ยผล จนกวา่จะหาขอ้สรุปร่วมกนัได ้

    ในระหว ่างทํากิจกรรมผู ก้ ํากบัลูก เสือคอยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ก่ลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ตามควรแก่โอกาส 

3) การควบคุม (Controling : C) 7 นาที 
    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละกลุ่ม ส่งตวัแทนออกมานาํเสนอ

หนา้ชั้นเรียน ตามลาํดบั และเปิดโอกาสใหส้มาชิกลูกเสือไดซ้กัถามขอ้ขดัแยง้ 
ขอ้สงสัย ข้อซักถามต่างๆ อภิปราย และหาขอ้สรุปร่วมกนั โดยมีผูก้าํกบั
ลูกเสือเป็นที่ปรึกษา ให ้ค ําแนะนํา และขอ้เสนอแนะ ลูกเสือบนัทึก  

6. ใบกิจกรรมการ
เดินทางไกลท่ี 4  
เร่ือง ประโยชน์
ของการเดิน
ทางไกลดว้ยเทา้ 
7. ใบกิจกรรมการ
เดินทางไกลท่ี 5  
เร่ือง ขอ้ปฏิบติัใน
การเดินทางไกล
ดว้ยเทา้ 
8. ใบกิจกรรมการ
เดินทางไกลท่ี 6  
เร่ือง ขอ้ปฏิบติัใน
การพกัในขณะเดิน
ทางไกลดว้ยเทา้ 
9. ไมง่้าม และธง
ประจาํหมู่ 
10. เสาธงชาติ  ธง
ชาติ 
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องคค์วามรู้ลงสมุดประจาํตวั 
4) การปรับปรุง (Action : A) 1 นาที 
    ผูก้าํกบัลูกเสือเรียกรวมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ เพื่อเปิดโอกาสให้

ลูกเสือซักถามขอ้สงสัยท่ีหาขอ้สรุปไม่ได ้ก่อนที่จะสรุปให้ไดอ้งคค์วามรู้ 
และแนวทางให้ไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อสร้างมาตรฐานในการทาํงาน  

3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption : A) 5 นาที 
ผูก้ ํากับลูกเสือแจกแบบทดสอบจาํนวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบ

ความรู้เร่ือง การเดินทางไกลดว้ยเทา้ จากนั้นผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือร่วมกนั
เฉลยแบบทดสอบ เร่ือง การเดินทางไกลดว้ยเทา้ จากนั้นลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ผลดักนัตรวจให้คะแนน ผูก้าํกบัลูกเสือบนัทึกผลคะแนนลงในแบบ
บนัทึกผลการตรวจสอบความรู้  

3.5 ข้ันอุดมคติ (Idol : I) 2 นาที 
ลูกเสือทาํแบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เร่ือง การเดิน
ทางไกลด้วยเทา้ ลูกเสือจะได้รับการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้จากการ
สังเกตของผูก้าํกบัลูกเสือในทุกขั้นตอนของการปฏิบติักิจกรรม 

4. ผูก้าํกบัลูกเสือให้สัญญาณนกหวีด ลูกเสือเขา้แถวรวมกนัแบบคร่ึง
วงกลมเหมือนพิธีเปิดประชุมกองหน้าเสาธง  ติชมการร่วมกิจกรรมของ
ลูกเสือ และใหก้าํลงัใจ 
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5. ผูก้าํกบัลูกเสือเล่านิทานชนเผา่ปกาเกอะญอ เร่ือง “แม่หมา” 5 นาที 
6. พิธีปิดประชุมกอง (รวมกอง  นดัหมายให้นกัเรียนเตรียมสมุดสาํหรับ
บนัทึกในการเรียนและอุปกรณ์สาํหรับการศึกษา เร่ืองผูจ้ดัการค่ายพกัแรม  
นายหมู่ตรวจความเรียบร้อยของเคร่ืองแบบ  ชกัธงชาติลง  เลิก) 5 นาที 
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โครงสร้างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
คร้ังที ่8  เร่ือง  ผูจ้ดัการค่ายพกัแรม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือ การวดัและประเมินผล 
เม่ือจบบทเรียนน้ีแลว้  นกัเรียน
สามารถ 

ลญ.2.1 ม.1/3  เลือกและใชอุ้ปกรณ์
จาํเป็นสาํหรับการอยูค่่ายพกัแรมได ้
 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงชาติข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ผูก้าํกบัตรวจ
เคร่ืองแบบและอุปกรณ์ประดบัเคร่ืองแบบของลูกเสือ  แยก) ประมาณ 5 นาที 

2. ลูกเสือร้องเพลง “จบัมือ” หรือ เล่นเกม “เดินหมีส่งผา้” 5 นาที 
3. กจิกรรมการเรียนรู้ 40 นาที 

3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 5 นาที 
1) ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และวธีิการเรียนรู้

ใหลู้กเสือทราบ  
2) ผูก้าํกบัลูกเสือนาํและลูกเสือร่วมกนัอภิปรายใบกิจกรรมท่ี 2 

หลกัการเลือกสถานท่ีจดัตั้งค่ายพกัแรมท่ีเหมาะสมควรเป็นอย่างไร จึงจะดี
ท่ีสุด ปลอดภยัท่ีสุด หมู่ละ 1 คาํตอบ พร้อมกบัใหเ้หตุผล ภายใน 1 นาที  

3) ผูก้าํกบัลูกเสือให้ลูกเสือส่งตวัแทนหมู่ออกมาอภิปรายหน้า
ชั้นเรียน ผูก้าํกบัลูกเสือใหค้าํแนะนาํ ให้ความรู้ โดยใช้คู่มือการสอนกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใช้รูปแบบการจดั

1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 
หลกัสูตร
เคร่ืองหมาย 
สายยงยศ โดยใช้
รูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้
ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 เล่มท่ี 2 วถีิไพร 

- บนัทึกการตรวจสมุด 
ของลูกเสือ 
- แบบสังเกตการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมินคุณลกัษณะ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 เล่มท่ี 2 วิถีไพร (ผูจ้ดัการค่ายพกัแรม) หนา้ 25-26 ลูกเสือ
ทุกคนบนัทึกลงในสมุดประจาํตวั 

3.2 ขั้นการปรับทศันคติ (Opinion : O) 3  นาที 
1) ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือร่วมกนัอภิปรายเร่ืองสัญญาณต่างๆ 

ท่ีจะใชใ้นค่ายพกัแรมเพื่อให้เกิดความสะดวกในการควบคุม ความปลอดภยั 
ความรับผิดชอบ ความสามคัคีในหมู่คณะ การเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี 

2) ผูก้าํกบัลูกเสือสาธิตสัญญาณต่างๆ ท่ีจะตอ้งใช้ในค่ายพกั
แรม  

3) ผูก้าํกับลูกเสือเน้นว่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทุกคนต้อง
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบหมู่ การปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่าง
เคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนหมู่มากท่ีมาทาํกิจกรรม
ร่วมกนั 

3.3 ข้ันกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 20 นาที 
1) การวางแผน (Planing : P) 5 นาที 
    หลังจากเปิดประชุมกอง ผูก้าํกับลูกเสือเรียกแถวตอนลึก 

จากนั้นส่งตวัแทนออกมารับมอบหมายกิจกรรมจากผูก้าํกบัลูกเสือ ในการทาํ
กิจกรรมเก่ียวกบัการวางผงัการจดัค่ายพกัแรม 

 

(ผูจ้ดัการค่ายพกั
แรม) 
2. เพลง “จบัมือ” 
หรือ เล่นเกม “เดิน
หมีส่งผา้” 
3. ใบกิจกรรม
ผูจ้ดัการค่ายพกั
แรมท่ี 1  เร่ือง  การ
เตรียมอุปกรณ์ใน
การอยูค่่ายพกัแรม 
4. ใบกิจกรรม
ผูจ้ดัการค่ายพกั
แรมท่ี 2  เร่ือง  
หลกัการเลือก
สถานท่ีจดัตั้งค่าย
พกัแรม 
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    ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่แต่ละหมู่  นําประเด็นหัวข้อท่ี รับ
มอบหมายมาร่วมกนัระดมความคิด ดว้ยการร่วมกนัอภิปราย เพื่อหาขอ้สรุป และ
วางแผนในการนาํเสนอเก่ียวกบัประเด็นหัวขอ้ท่ีได้รับมาภายใน 3 นาทีแล้ว
นาํเสนอหนา้ชั้นเรียน ลูกเสือแต่ละหมู่จะมีผูก้าํกบัลูกเสือคอยให้คาํช้ีแนะ และ
แนะนาํตามสมควร 

2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 5 นาที 
    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ ส่งตวัแทนมารับใบกิจกรรม

เร่ือง การเลือกส่ิงของและอุปกรณ์จาํเป็นท่ีตอ้งใชใ้นการอยูค่่ายพกัแรม 
    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ จดัทาํขอ้มูลในการนาํเสนอ

เกี่ยวกบัหัวขอ้ดงักล่าว ภายในเวลา 3 นาที แลว้พิจารณาส่งตวัแทนออกไป
นาํเสนอหน้าชั้นเรียน โดยมีการทบทวน ทาํความเขา้ใจ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัอย่างชดัเจนก่อน หากมีขอ้ขดัแยง้สงสัย ลูกเสือทุกคนตอ้งร่วมกนั
แสดงความคิดเห็นดว้ยเหตุดว้ยผล จนกวา่จะหาขอ้สรุปร่วมกนัไดเ้สียก่อน 

    ในระหว ่างทําก ิจกรรมผู ก้ ํากบัลูก เสือคอยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ก่ลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ตามควรแก่โอกาส และผูก้าํกบัลูกเสือคอยสังเกตทกัษะกระบวนการ
ในการทาํกิจกรรมของลูกเสือแลว้บนัทึกลงในแบบสังเกตเป็นรายบุคคล 

 
 

5. ใบกิจกรรม
ผูจ้ดัการค่ายพกั
แรมท่ี 3  เร่ือง  การ
วางผงัในการจดัตั้ง
ค่ายพกัแรม 
6. เอกสารประกอบ 
การสรุป 
7. แผนภาพ
อุปกรณ์ค่ายพกั
แรมของหมู่และ
ส่วนบุคคล 
8. แผนภาพการตั้ง
ค่ายพกัแรมทัว่ไป 
9. ตวัอยา่งการวาง
ผงัค่ายพกัแรม 
10. ไมง่้าม และธง
ประจาํหมู่ 
11. เสาธงชาติ  ธง
ชาติ 
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3) การควบคุม (Controling : C) 5 นาที 
    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และผูก้าํกบัลูกเสืออภิปรายแลกเปล่ียน 

ซักถามข้อขดัแยง้ ข้อสงสัย อภิปราย และหาข้อสรุปร่วมกัน โดยมีผูก้ ํากับ
ลูกเสือเป็นท่ีปรึกษา ใหค้าํแนะนาํ และขอ้เสนอแนะ  

4) การปรับปรุง (Action : A) 5 นาที 
    ผูก้าํกบัลูกเสือเรียกรวมลูกเสือ ทบทวนและสรุปองคค์วามรู้ 

และแนวทางให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างมาตรฐานในการทาํงาน 
ลูกเสือจดบนัทึกองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาเพิ่มเติมลงในสมุดประจาํตวั 
แลว้รวบรวมส่งผูก้าํกบัลูกเสือเพื่อตรวจงานอีกคร้ังหน่ึง  

3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption : A) 10 นาที 
ผู ้ก ํา ก บั ล ูก เ สือ แ จ ก แ บ บ ท ด ส อ บ จํา น ว น  1 0  ข อ้  เ พื ่อ

ตรวจสอบความรู้เ ร่ือง ผูจ้ดัการค่ายพกัแรม จากนั้นผูก้าํกบัลูกเสือและ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ร่วมกนัเฉลยแบบทดสอบ เร่ือง ผูจ้ดัการค่ายพกัแรม 
เสร็จแลว้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ผลดัเปล่ียนกนัตรวจให้คะแนน ผูก้าํกบัลูกเสือ
บนัทึกผลคะแนนลงในแบบบนัทึกผลการตรวจสอบความรู้  

3.5 ข้ันอุดมคติ (Idol : I) 2 นาท ี
ลูกเสือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI)  เร่ือง ผูจ้ดัการค่ายพกัแรม ทั้งน้ี
ลูกเสือจะไดรั้บการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้จากการสังเกตของผูก้าํกบั
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ลูกเสือในทุกขั้นตอนของการปฏิบติักิจกรรม 
4. ผูก้าํกบัลูกเสือให้สัญญาณนกหวีด ลูกเสือเขา้แถวรวมกนัแบบคร่ึง

วงกลมเหมือนพิธีเปิดประชุมกองหน้าเสาธง  ติชมการร่วมกิจกรรมของ
ลูกเสือ และใหก้าํลงัใจ 

5. ผูก้าํกบัลูกเสือเล่านิทานชนเผา่ปกาเกอะญอ เร่ือง “น่อสะริกบัจอ๊เซ่
ล่าบอ” 5 นาที 

6. พธีิปิดประชุมกอง (รวมกอง  นดัหมายใหลู้กเสือเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 
สาํหรับทาํกิจกรรมเร่ืองอาหารและการสุขาภิบาล  นายหมู่ตรวจความ
เรียบร้อยของเคร่ืองแบบ  ชกัธงชาติลง  เลิก) 
5 นาที 
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โครงสร้างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
คร้ังที ่9  เร่ือง  อาหารและการสุขาภิบาล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือ การวดัและประเมินผล 
เม่ือจบบทเรียนน้ีแลว้  นกัเรียน
สามารถ 

ลญ.2.3 ม.1/5  จดัรายการอาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย และประกอบ
อาหารไดอ้ยา่งเพียงพอ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงชาติข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ผูก้าํกบัตรวจ
เคร่ืองแบบและอุปกรณ์ประดบัเคร่ืองแบบของลูกเสือ แยก) ประมาณ 5 นาที 

2. ลูกเสือร้องเพลง “เพลินไพร” หรือ เล่นเกม “ชกัเยอ่จีน” 5 นาที 
3. กจิกรรมการเรียนรู้ 40  นาที 

3.1  ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 5 นาที 
1) ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ให้

ลูกเสือทราบ โดยลูกเสือ จะไดเ้รียนรู้ดว้ยวิธีการสอนท่ีมีทั้งการสาธิต บรรยาย 
และการอภิปรายสรุป ตามฐานท่ีกาํหนด 

2) ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัการ
สุขาภิบาลในค่ายพกัแรมมีอะไรบา้ง 

3) ผูก้าํกบัลูกเสือสอบถามลูกเสือท่ีเป็นชนเผา่ต่างๆ วา่ชนเผา่ใดมี
การสุขาภิบาลท่ีสามารถมาดดัแปลงใชใ้นการจดัค่ายพกัแรมไดบ้า้ง เช่น การรักษา
อาหาร การกาํจดัขยะ การทาํเตาหุงตม้ และการสร้างส้วมชัว่คราว เป็นตน้ 

1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ หลกั 
สูตรเคร่ืองหมาย 
สายยงยศ โดยใช้
รูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้
ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) 
จงัหวดั 
แม่ฮ่องสอน  ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
เล่มท่ี 2 วถีิไพร 

- บนัทึกการตรวจสมุด 
ของลูกเสือ 
- แบบสังเกตการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมินคุณลกัษณะ 
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3.2 ขั้นการปรับทศันคติ (Opinion : O) 5 นาที 
1) ผูก้ ํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันอภิปรายเร่ืองการนํา

ทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาใช้ในการทาํการสุขาภิบาลในการอยู่ค่ายพกัแรม มี
อะไรบา้ง อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีจะใช้ รวมทั้งอาหารท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินหรือ
อาหารของแต่ละชนเผา่  

2) ผูก้าํกับลูกเสือเน้นว่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทุกคนต้อง
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบหมู่ การปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่าง
เคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนหมู่มากท่ีมาทาํกิจกรรม
ร่วมกนั และการเป็นผูน้าํและผูต้าม 

3.3 ข้ันกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 20 นาที 
1) การวางแผน (Planing : P) 5 นาที 
    ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้ให้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ส่งตวัแทน หมู่ละ 

3 คน เขา้ศึกษาเรียนรู้ตามฐานท่ีกาํหนดให้โดยไม่ตอ้งเวียนฐาน แต่ศึกษาโดย
การใหลู้กเสือแต่ละหมู่ส่งสมาชิกลูกเสือออกไปศึกษาการสาธิตอุปกรณ์เก่ียวกบั
เร่ืองอาหารและสุขาภิบาลตามความสนใจพร้อมๆ กัน ตามฐานต่างๆ  
3 ฐาน คนละฐาน โดยคดัเลือกบุคคลท่ีทางหมู่คิดวา่จะสามารถรับความรู้มา
ถ่ายทอดใหส้มาชิกไดดี้ 

 
 

(ผูจ้ดัการค่ายพกั
แรม) 
2. เพลง “ลูกเสือจบั
มือ” หรือ เกม “ชกั
เยอ่จีน” 
3. อุปกรณ์ตวัอยา่ง
ท่ีผูก้าํกบัลูกเสือ
สร้างข้ึนมาเพื่อ
ประกอบการสาธิต
ตามฐาน 
4. ไมง่้าม และธง
ประจาํหมู่ 
5. เสาธงชาติ  ธง
ชาติ 
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2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 5 นาที 
    เม่ือไดย้ินสัญญาณนกหวีด สมาชิกลูกเสือตวัแทนแต่ละหมู่ๆ 

ละ 3 คน ออกไปศึกษาตามฐานต่างๆ ฐานละ 1 คน ท่ีไดรั้บมอบหมายจากหมู่
ของตน โดยไม่ลืมท่ีจะนาํสมุดประจาํตวัไปบนัทึกขอ้มูลต่างๆ กลบัมาดว้ย 
เพื่อเตือนความจาํ ดงัต่อไปน้ี 

 

 

เม่ือลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เขา้มารายงานตวัเพื่อศึกษาท่ีฐานน้ี ผู ้
ก ํากับลูกเสือท่ีประจาํอยู่ที ่ฐานรับการรายงานตวัแลว้บอกชื่อฐานและ
วตัถุประสงค์การเรียนรู้ให้ลูกเสือทราบ พร้อมทั้งนําอภิปรายเก่ียวกับ
วิธีการเก็บรักษาอาหารในระหว่างท่ีอยู่ในค่ายพกัแรมให้ปลอดภยัจากสัตว์
ต่างๆ เช่น สุนัข มด แมลงวนั เป็นต้น ว่าจะมีวิธีการสร้างอุปกรณ์ต่างๆ 
อยา่งไร 

จากนั้นผูก้ ํากับลูกเสือท่ีประจาํอยู่ท่ีฐาน นํารูปแบบอุปกรณ์
ตวัอย่างมาให้ลูกเสือดูและสาธิตการสร้างอุปกรณ์ในการระวงัรักษาอาหาร 
การระวงัรักษานํ้ าด่ืม และการระวงัรักษาท่ีหุงตม้อาหารพร้อมทั้งอธิบายให้
คาํแนะนาํเพิ่มเติม ภายในเวลา 5 นาที ลูกเสือท่ีเขา้มาศึกษาท่ีฐานน้ีช่วยกนั
ตรวจสอบความเหมาะสม ความแข็งแรง พร้อมทั้งซักถาม เพื่อให้เกิดความ

ฐานท่ี 1  การระวงัรักษาอาหาร การระวงัรักษานํ้าด่ืม 
และการระวงัรักษาท่ีหุงตม้อาหาร (ใชว้ธีิการสอนแบบสาธิต) 
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เขา้ใจท่ีถูกตอ้งร่วมกนั จากนั้นผูก้าํกบัลูกเสือท่ีประจาํฐานสรุปอีกคร้ังหน่ึง 
 

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์ในฐานนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเก็บอาหารใส่ภาชนะแช่ไวท่ี้ลาํธารท่ีมี 
นํ้าไหลเยน็ 

การทาํตูเ้ยน็ธรรมชาติ 
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เม่ือลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เขา้มารายงานตวัเพื่อศึกษาท่ีฐานน้ี ผู ้
ก ํากับลูกเสือท่ีประจําอยู่ท่ีฐานรับการรายงานตวัแลว้บอกชื่อฐานและ
วตัถุประสงค์การเรียนให้ลูกเสือทราบ พร้อมทั้งนาํอภิปรายเก่ียวกบัวิธีการ
กาํจดัขยะให้ถูกหลกัการสุขาภิบาลในระหว่างที่อยู่ในค่ายพกัแรมว่าจะมี
วธีิการสร้างอุปกรณ์ต่างๆ อยา่งไร 

จากนั้นผูก้ ํากับลูกเสือท่ีประจาํอยู่ท่ีฐาน นํารูปแบบอุปกรณ์
ตวัอย่างมาให้ลูกเสือดูและสาธิตการสร้างอุปกรณ์ในการกาํจดัขยะ (หลุม
เปียก, หลุมแหง้) พร้อมทั้งอธิบายและให้คาํแนะนาํเพิ่มเติม ภายในเวลา 5 นาที 

การระวงัรักษาเตา การระวงัรักษานํ้าด่ืม 
 

ฐานท่ี 2  การกาํจดัขยะ  (ใชว้ธีิการสอนแบบสาธิต) 
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ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีเข้ามาศึกษาท่ีฐานน้ีช่วยกนัตรวจสอบความเหมาะสม 
ความแข็งแรง พร้อมทั้งซกัถาม เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งร่วมกนั จากนั้น
ผูก้าํกบัลูกเสือท่ีประจาํอยูท่ี่ฐานสรุปอีกคร้ังหน่ึง 

 
 
 
 

เม่ือลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เขา้มารายงานตวัเพื่อศึกษาท่ีฐานน้ี ผู ้
ก ํากับลูกเสือท่ีประจาํอยู่ที ่ฐานรับการรายงานตวัแลว้บอกชื่อฐานและ
วตัถุประสงค์การเรียนให้ลูกเสือทราบ พร้อมทั้งนาํอภิปรายเก่ียวกบัการ
สร้าง ส้วมชัว่คราวใหถู้กหลกัการสุขาภิบาลในระหวา่งท่ีอยูใ่นค่ายพกัแรมวา่
จะมีวธีิการสร้างอุปกรณ์ต่างๆ อยา่งไร 

จากนั้นผูก้ ํากับลูกเสือท่ีประจาํอยู่ท่ีฐาน นํารูปแบบอุปกรณ์
ตวัอย่างมาให้ลูกเสือดูและสาธิตการสร้างอุปกรณ์ในการสร้างส้วมชัว่คราว 
พร้อมทั้งอธิบายและให้คาํแนะนาํเพิ่มเติม ภายในเวลา 5 นาที ลูกเสือท่ีเขา้มา
ศึกษาท่ีฐานน้ีช่วยกันตรวจสอบ ความเหมาะสม ความแข็งแรง พร้อมทั้ง
ซกัถาม เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งร่วมกนั จากนั้นผูก้าํกบัลูกเสือท่ีประจาํ
อยูท่ี่ฐานสรุปอีกคร้ังหน่ึง 

 
 
 
 
 

ฐานท่ี 3  การสร้างส้วมชัว่คราว  (ใชว้ธีิการสอนแบบสาธิต) 
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ภาพแสดงการสร้างส้วมช่ัวคราวแบบต่างๆ 
 

 
 
 
 
 
 

  
    

 
 

ใ น ร ะ ห ว ่า ง ทํา ก ิจก ร ร ม ผู ก้ ํา ก บั ล ูก เสือ ค อ ย ส อ ด แ ท ร ก
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ก่ลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ตามควรแก่โอกาส และผูก้าํกบัลูกเสือท่ีอยู่ทาํหน้าท่ีประจาํฐานคอย
สังเกตทกัษะกระบวนการในการทาํกิจกรรมของลูกเสือแลว้บนัทึกลงในแบบ
สังเกตเป็นรายบุคคล 

3) การควบคุม (Controling : C) 5 นาที 
    ลูกเสือจดัแบ่งบุคคลเขา้ศึกษาการสาธิตการสร้างอุปกรณ์ตาม

ฐานต่างๆ แล้วกลับมาอภิปรายภายในหมู่ของตนเอง เพื่อหารือกันสร้าง
อุปกรณ์อยา่งนอ้ย 4 อยา่ง โดยไม่จาํเป็นตอ้งทาํตามรูปแบบท่ีผูก้าํกบัลูกเสือได้

กระดาษช าระ 

หลุมส้วม 

กองดิน 

แบบที ่1 แบบที ่2 



394 
 

จดัทาํข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการนาํไปใชแ้ละความคิดสร้างสรรค ์และนดัหมายกนันาํ
วสัดุอุปกรณ์มาจดัสร้างในช่วงวนัหยดุ และนาํผลงานส่งผูก้าํกบัลูกเสือในวนั
จนัทร์ 

4) การปรับปรุง (Action : A) 5 นาที 
    ผู ้ก ํากับลูกเสือเรียกรวมลูกเสือ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกเสือ

ซักถามขอ้ท่ีสงสัยหาขอ้สรุปไม่ไดก่้อนท่ีจะสรุปให้ไดอ้งค์ความรู้ จากนั้นให้
ลูกเสือจดบนัทึกองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาลงในสมุดประจาํตวั แล้ว
รวบรวมส่งผูก้าํกบัลูกเสือเพื่อตรวจงานอีกคร้ังหน่ึง 

3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption : A) 5 นาที 
ผูก้าํกบัลูกเสือแจกแบบทดสอบจาํนวน 10 ขอ้  เพื ่อ

ตรวจสอบความรู้เร่ือง อาหารและการสุขาภิบาล จากนั้นผูก้าํกบัลูกเสือและ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ร่วมกันเฉลยแบบทดสอบ เร่ือง อาหารและการ
สุขาภิบาล เสร็จแล้วลูกเสือผลดัเปล่ียนกนัตรวจให้คะแนน ผูก้าํกบัลูกเสือ
บนัทึกผลคะแนนลงในแบบบนัทึกผลการตรวจสอบความรู้  
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3.5 ข้ันอุดมคติ (Idol : I) 5 นาท ี
ลูกเสือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) เร่ือง อาหารและการสุขาภิบาล และ
ลูกเสือจะได้รับการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้จากการสังเกตของผูก้าํกับ
ลูกเสือในทุกขั้นตอนของการปฏิบติักิจกรรม 

4. ผูก้าํกบัลูกเสือให้สัญญาณนกหวีด ลูกเสือเขา้แถวรวมกนัแบบคร่ึง
วงกลมเหมือนพิธีเปิดประชุมกองหน้าเสาธง  ติชมการร่วมกิจกรรมของ
ลูกเสือ และใหก้าํลงัใจ 

5. ผูก้าํกบัลูกเสือเล่านิทานชนเผา่มง้ เร่ือง “ความหลงันกฮู”้ 5 นาที 
6. พธีิปิดประชุมกอง (รวมกอง  นดัหมายใหลู้กเสือเตรียมสมุดบนัทึกและเคร่ือง
เขียนมาใหพ้ร้อมสาํหรับกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การอยูค่่ายพกัแรม  นาย
หมู่ตรวจความเรียบร้อยของเคร่ืองแบบ  ชกัธงชาติลง  เลิก) 5 นาที 
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โครงสร้างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
คร้ังที ่10  เร่ือง  การอยูค่่ายพกัแรม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือ การวดัและประเมินผล 
เม่ือจบบทเรียนน้ีแลว้  นกัเรียน
สามารถ 

ลญ.2.4 ม.1/8  พฒันาคุณภาพและ
จริยธรรมของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงชาติข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ผูก้าํกบัตรวจ
เคร่ืองแบบและอุปกรณ์ประดบัเคร่ืองแบบของลูกเสือ แยก) ประมาณ 5 นาที 

2. ลูกเสือร้องเพลง “ลูกเสือธีรราช” หรือ เล่นเกม “ซิกแซกหมู่” 3 นาที 
3. กจิกรรมการเรียนรู้ 44 นาที 

3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 3 นาที 
1) ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และวธีิการเรียนรู้

ใหลู้กเสือทราบ 
2) ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ร่วมกนัอภิปรายใบ

กิจกรรมท่ี 1 เร่ือง “ลกัษณะการพกัแรม” มีก่ีลกัษณะ ประมาณ 3 นาที จากนั้น
ช่วยกนัสรุป แลว้ผูก้าํกบัลูกเสือให้ความรู้เพิ่มเติมตามคู่มือการสอนกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ หลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ โดยใช้รูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) เล่มท่ี 2 วิถีไพร (ผูจ้ดัการ
ค่ายพกัแรม)   

1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 
หลกัสูตรเคร่ือง 
หมายสายยงยศ โดย
ใชรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้
ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 เล่มท่ี 2 วถีิไพร 
(ผูจ้ดัการค่ายพกั

- แบบทดสอบอตันยั 
แบบตอบคาํถาม จาํนวน 4 
ขอ้ ขอ้ละ 5 คะแนน 
- แบบสังเกตการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมินคุณลกัษณะ 
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3.2 ขั้นการปรับทศันคติ (Opinion : O) 3 นาที 
ผูก้าํกบัลูกเสือเนน้ว่าลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ทุกคนตอ้งตระหนกัถึง

ความสําคญัของระบบหมู่ การปฏิบติัตามระเบียบวินยัอย่างเคร่งครัด เพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของคนหมู่มากท่ีมาทาํกิจกรรมร่วมกนั อีกทั้งทุกคนมีสิทธิ
ท่ีจะพูดอภิปรายร่วมกนัได ้

3.3 ข้ันกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 30 นาที 
1) การวางแผน (Planing : P) 2 นาที 
    หลงัจากลูกเสือแยกจากการเปิดประชุมกอง ผูก้าํกบัลูกเสือเรียก

แถวตอนลึก แลว้แจง้ให้แต่ละหมู่ทราบวา่ จะให้เวลาลูกเสือเพียง 3 นาที ระดม
ความคิดเก่ียวกบัใบกิจกรรมท่ี 2 เร่ือง กิจท่ีตอ้งกระทาํในขณะอยูค่่ายพกัแรม 

2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 20 นาที 
    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ นาํประเด็นท่ีไดรั้บมอบหมาย

มาร่วมระดมความคิดดว้ยการร่วมอภิปราย เพื่อหาขอ้สรุปในเวลาท่ีกาํหนด 
แลว้นาํเสนอหนา้ชั้นเรียนหมู่ละ 1 นาที 

    ในระหว ่างทํากิจกรรมผู ก้ ํากบัลูก เสือคอยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ก่ลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ตามควรแก่โอกาส 

 
 

แรม) 
2. เพลง “ลูกเสือธีร
ราช” หรือ เกม “ซิก
แซกหมู่” 
3. ใบกิจกรรมการ
อยูค่่ายพกัแรมท่ี 1  
เร่ือง  ลกัษณะการ
พกัแรม 
4. ใบกิจกรรมการ
อยูค่่ายพกัแรมท่ี 2  
เร่ือง  กิจท่ีตอ้ง
กระทาํในขณะอยู่
ค่ายพกัแรม 
5. ใบกิจกรรมการ
อยูค่่ายพกัแรมท่ี 3  
เร่ือง  ประโยชน์
ของการอยูค่่ายพกั
แรม 
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3) การควบคุม (Controling : C) 5 นาที 
    ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ร่วมกันอภิปรายทบทวนเก่ียวกับ

ลกัษณะของค่ายพกัแรมและกิจท่ีตอ้งกระทาํในค่ายพกัแรม แลว้บนัทึกลงใน
สมุด โดยมีผูก้าํกบัลูกเสือเป็นท่ีปรึกษา ใหค้าํแนะนาํ และขอ้เสนอแนะ 

4) การปรับปรุง (Action : A) 3 นาที 
    ผู ้ก ํากับลูกเสือเรียกรวมลูกเสือ เปิดโอกาสให้ลูกเสือ ใบ

กิจกรรมท่ี 3 เร่ือง ประโยชน์ของการอยู่ค่ายพกัแรม ก่อนท่ีจะสรุปให้ไดอ้งค์
ความรู้ และแนวทางให้ไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อสร้างมาตรฐานในการอยู่ค่าย
พกัแรม ลูกเสือจดบนัทึกองค์ความรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาลงในสมุดประจาํตวั 
แลว้รวบรวมส่งผูก้าํกบัลูกเสือเพื่อตรวจงานอีกคร้ังหน่ึง 

3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption : A) 5 นาที 
ผูก้าํกบัลูกเสือแจกแบบทดสอบจาํนวน 10 ขอ้ เพื่อตรวจสอบ

ความรู้เร่ือง การอยูค่่ายพกัแรมจากนั้นผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ร่วมกันเฉลยแบบทดสอบ เร่ือง การผจญภัย โดยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
แลกเปล่ียนผลดักนัตรวจให้คะแนน ผูก้าํกบัลูกเสือบนัทึกผลคะแนนลงใน
แบบบนัทึกผลการตรวจสอบความรู้  

 
 
 

6. เอกสารประกอบ
คาํบรรยายสรุป 
7. ไมง่้าม และธง
ประจาํหมู่ 
8. เสาธงชาติ  ธง
ชาติ 
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3.5 ข้ันอุดมคติ (Idol : I) 2 นาที 
ลูกเสือทาํแบบสอบถามเก่ียวกับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของ

โรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) เร่ือง การอยูค่่ายพกัแรม ส่วนการประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ ผูก้าํกบัลูกเสือจะใช้การสังเกตการปฏิบติักิจกรรมของลูกเสือทุก
ขั้นตอน 

4. ผูก้าํกบัลูกเสือให้สัญญาณนกหวีด ลูกเสือเขา้แถวรวมกนัแบบคร่ึง
วงกลมเหมือนพิธีเปิดประชุมกองหน้าเสาธง  ติชมการร่วมกิจกรรมของ
ลูกเสือ และใหก้าํลงัใจ 

5. ผูก้าํกบัลูกเสือเล่านิทานชนเผา่ลาหู่ เร่ือง “พี่นอ้งชิงแผน่ดิน” 3 นาที 
6. พธีิปิดประชุมกอง (รวมกอง  นดัหมายให้เนตรนารีเตรียมชุดลาํลอง
สาํหรับทาํกิจกรรมในการทาํกิจกรรม เร่ือง การชุมนุมรอบกองไฟ  นายหมู่
ตรวจความเรียบร้อยของเคร่ืองแบบ  ชกัธงชาติลง  เลิก) 5 นาที 
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โครงสร้างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
คร้ังที ่11  เร่ือง  การชุมนุมรอบกองไฟ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือ การวดัและประเมินผล 
เม่ือจบบทเรียนน้ีแลว้  นกัเรียน
สามารถ 

ลญ.2.4 ม.1/8  พฒันาคุณภาพและ
จริยธรรมของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบน่ิง ผู ้ก ํากับตรวจ
เคร่ืองแบบและอุปกรณ์ประดบัเคร่ืองแบบของลูกเสือ แยก) ประมาณ 5 นาที 

2. ลูกเสือร้องเพลง “เกียรติศกัด์ิลูกเสือไทย” หรือ เล่นเกม “คนหนา้ส่ง
หลงั” 3 นาที 

3. กจิกรรมการเรียนรู้  44 นาที 
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 5 นาที 

1) ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และวธีิการเรียนรู้
ใหลู้กเสือทราบ 

2) ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือร่วมกนัอภิปรายเร่ือง “ความมุ่ง
หมายของการชุมนุมรอบกองไฟ” แลว้สรุปเป็นองคค์วามรู้ร่วมกนั 

3) ผูก้าํกบัลูกเสือให้ความรู้เก่ียวกบั “ขั้นตอนการเปิดชุมนุมรอบ
กองไฟ” ลูกเสือบนัทึกลงสมุดประจาํตวั 

1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 
หลกัสูตรเคร่ือง 
หมายสายยงยศ โดย
ใชรู้ปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้
ของโรงเรียนพื้นท่ี
สูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 เล่มท่ี 2 วถีิไพร 
(ผูจ้ดัการค่ายพกั

- แบบทดสอบปรนยั 
แบบเลือกตอบ จาํนวน 10 
ขอ้ 
- แบบสังเกตการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมินคุณลกัษณะ 
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3.2 ขั้นการปรับทศันคติ (Opinion : O) 3 นาที 
1) ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบักิจกรรมการ

อยูค่่ายพกัแรม การส่ือสาร การควบคุมบงัคบับญัชา ระเบียบวินยั และแนวทาง
ในการทาํกิจกรรม 

2) ผูก้าํกบัลูกเสือเน้นว่าลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ทุกคนตอ้ง
ตระหนักถึงความสําคญัของระบบหมู่ การปฏิบติัตามระเบียบวินัยอย่าง
เคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนหมู่มากท่ีมาทาํกิจกรรม
ร่วมกนั 

3.3 ข้ันกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 27 นาที 
1) การวางแผน (Planing : P) 10 นาที 
    เ มื ่อลูก เสือแยกจากการเ ปิดประชุมกองแล ้ว  ผู ก้ ําก บั

ลูก เสือส า ม ญั รุ่นใ หญ่เรี ย ก รวมแถวตอนลึก แจ้งให้ลูกเสือวางแผน
เตรียมการก่อนการชุมนุมรอบกองไฟแลว้เตรียมส่งตวัแทนออกมานาํเสนอ 

    ลูกเสือนัง่เป็นแถวรูปคร่ึงวงกลมหรือรูปเกือกมา้ แลว้ส่ง
ตวัแทนออกมานาํเสนอเก่ียวกบัการเตรียมการก่อนการชุมนุมรอบกองไฟ 
จากนั้นร่วมกนัอภิปราย สรุป และบนัทึกลงสมุดประจาํตวัของตนเอง 

 
 

 

แรม)  
2. เพลง “เกียรติ
ศกัด์ิลูกเสือไทย” 
หรือ เกม “คนหนา้
ส่งหลงั” 
3. โตะ๊ / เกา้อ้ี 
4. การสาธิตการจดั
กิจกรรมชุมนุม
รอบกองไฟจาํลอง 
5. กองไฟจาํลอง 
6. พวงมาลยั / พุม่
สลากจาํลอง 
7. เคร่ืองดนตรี เช่น 
กลอง และเคร่ือง
ประกอบจงัหวะ 
8. ไมง่้าม และธง
ประจาํหมู่ 
9. เสาธงชาติ  ธง
ชาติ 
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2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 10 นาที 
    ในขั้นน้ีผูก้ ํากับลูกเสือใช้การสาธิตโดยการจัดกิจกรรมการ

ชุมนุมรอบกองไฟจาํลองข้ึนโดยผูก้าํกบัลูกเสือคนหน่ึงทาํหน้าท่ีเป็นพิธีกร
และผูบ้รรยาย และผูก้าํกับลูกเสืออีกคนหน่ึงทาํหน้าท่ีเป็นประธานในพิธี
ชุมนุมรอบกองไฟ และให้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แบ่งกลุ่มกันทาํหน้าท่ีหมู่
บริการ (จดัสถานท่ี กองไฟ ทาํพวงมาลยั พุ่มสลากขบวนแห่ และจดัการแสดง
มา 1 ชุด) ร่วมกนัสาธิตการจดักิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟตามขั้นตอนตั้งแต่
เร่ิมตน้ จนเสร็จส้ินพิธีการชุมนุมรอบกองไฟ 

    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ ศึกษาโดยการฟังบรรยาย พร้อม
กบัดูการสาธิตการจดักิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟจาํลองโดยผูก้าํกบัลูกเสือจน
เสร็จส้ินกระบวนการในการชุมนุมรอบกองไฟ 

    ผูก้าํกบัลูกเสือใหลู้กเสือตวัแทนแต่ละชนเผา่ ออกมาบรรยาย
เก่ียวกบัการแสดงหรือ การละเล่น หรือการร้องเพลงของชนเผา่ของตน เพื่อเป็น
แนวทางสาํหรับใชแ้สดงการชุมนุมรอบกองไฟ 

    จากนั้นผูก้าํกบัลูกเสือมอบหมายให้ลูกเสือแต่ละหมู่บนัทึกองค์
ความรู้เก่ียวกบัการชุมนุมรอบกองไฟลงในแบบบนัทึกผลหรือสมุดประจาํตวั 

    ในระหว ่างทํากิจกรรมผู ก้ ํากบัลูก เสือคอยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์แก่ลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ตามควรแก่โอกาส 
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3) การควบคุม (Controling : C) 5 นาที 
    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และผูก้าํกับลูกเสือร่วมกันสรุปการ

ชุมนุมรอบกองไฟ จากนั้นผูก้าํกบัให้ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันระดมความ
คิดเห็นเก่ียวกบัประโยชน์ของการชุมนุมรองกองไฟ  เป็นการเปิดโอกาสให้
ลูกเสืออภิปรายซกัถาม เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งร่วมกนั โดยมีผูก้าํกบั
ลูกเสือเป็นท่ีปรึกษา ใหค้าํแนะนาํ และขอ้เสนอแนะ 

4) การปรับปรุง (Action : A) 2 นาที 
    ผูก้าํกบัลูกเสือเรียกรวมลูกเสือ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกเสือ

ซักถามขอ้สงสัยเกี่ยวกบัการชุมนุมรอบกองไฟ ก่อนท่ีจะสรุปให้ได้องค์
ความรู้ และแนวทางให้ไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อสร้างมาตรฐานในการชุมนุม
รอบกองไฟ 

3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption : A) 6 นาที 
ผูก้ ํากับลูกเสือแจกแบบทดสอบอัตนัย จ ํานวน 4 ข้อ ข้อละ 5 

คะแนน เพื่อตรวจสอบความรู้เร่ือง การชุมนุมรอบกองไฟ จากนั้ นผูก้ ํากับ
ลูกเสือและลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ร่วมกนัเฉลยแบบทดสอบ เร่ือง การชุมนุมรอบ
กองไฟ โดยลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แลกเปล่ียนผลดักนัตรวจให้คะแนน ผูก้าํกบั
ลูกเสือบนัทึกผลคะแนนลงในแบบบนัทึกผลการตรวจสอบความรู้  

 
 

 



404 
 

3.5 ข้ันอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที 
ลูกเสือประเมินแบบสอบถามรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) เร่ือง การชุมนุมรอบกองไฟ และลูกเสือไดรั้บ
การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้จากการสังเกตของผูก้ ํากับลูกเสือในทุก
ขั้นตอนของการปฏิบติักิจกรรม 

4. ผูก้าํกบัลูกเสือให้สัญญาณนกหวีด ลูกเสือเขา้แถวรวมกนัแบบคร่ึง
วงกลมเหมือนพิธีเปิดประชุมกองหน้าเสาธง  ติชมการร่วมกิจกรรมของ
ลูกเสือ และใหก้าํลงัใจ 

5. ผูก้าํกบัลูกเสือเล่านิทานชนเผา่ลาหู่ เร่ือง “จะจูก้บัจะแน”้ 3 นาที 
6. พธีิปิดประชุมกอง (รวมกอง  นดัหมายใหลู้กเสือนาํอุปกรณ์มาใหพ้ร้อม
เพื่อทาํกิจกรรมเร่ือง การใชเ้คร่ืองมือ  นายหมู่ตรวจความเรียบร้อยของ
เคร่ืองแบบ  ชกัธงชาติลง  เลิก) 5 นาที 
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โครงสร้างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
คร้ังที ่12  เร่ือง  การใชเ้คร่ืองมือ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือ การวดัและประเมินผล 
เม่ือจบบทเรียนน้ีแลว้  นกัเรียน
สามารถ 

ลญ.2.5 ม.1/8  พฒันาคุณภาพและ
จริยธรรมของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบน่ิง ผู ้ก ํากับตรวจ
เคร่ืองแบบและอุปกรณ์ประดบัเคร่ืองแบบของลูกเสือ แยก) ประมาณ 5 นาที 

2. ลูกเสือร้องเพลง “พม่ารําขวาน” หรือ เล่นเกม “รถโรมนั” 5 นาที 
3. กจิกรรมการเรียนรู้ 40 นาที 

3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 2 นาที 
1) ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ให้

ลูกเสือทราบ วา่กิจกรรมการเรียนรู้ในวนัน้ีเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการใช้
เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีจาํเป็นในการอยูค่่ายพกัแรม 

2) ผูก้าํกับลูกเสือกาํชับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในเร่ืองของความ
ปลอดภยัในการทาํกิจกรรมเป็นอนัดบัแรก 

3.2 ขั้นการปรับทศันคติ (Opinion : O) 2 นาที 
1) ผูก้าํกบัลูกเสือกาํชบัลูกเสือทุกคนให้แต่งเคร่ืองแบบให้รัดกุม 

1. การสอนกิจกรรม
ลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ หลกัสูตร
เคร่ืองหมายสายยง
ยศ โดยใชรู้ปแบบ
การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 เล่มท่ี 2 วถีิไพร 
(ผูจ้ดัการค่ายพกั
แรม) 

- แบบทดสอบปรนยั 
แบบเลือกตอบ จาํนวน 10 
ขอ้ 
- แบบสังเกตการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมินคุณลกัษณะ 
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ก่อนเขา้ปฏิบติักิจกรรมตามฐาน และกาํชับเร่ืองความระมดัระวงั ความไม่
ประมาทเก่ียวกบัของมีคม 

2)  ผูก้าํกับลูกเสือเน้นว่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทุกคนต้อง
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบหมู่ การปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่าง
เคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนหมู่มากท่ีมาทาํกิจกรรม
ร่วมกนั 

3.3 ข้ันกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 28 นาที 
1) การวางแผน (Planing : P) 3 นาที 
    เม่ือลูกเสือแยกมาจากการเปิดประชุมกองแลว้ ผูก้บัลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่ใหส้ัญญาณมือและสัญญาณนกหวดีเรียกแถวตอนลึก เพื่อนาํ
ลูกเสือไปเขา้ชั้นเรียนซ่ึงอาจเป็นท่ีร่ม หรือใตร่้มไมใ้หญ่ท่ีมีบริเวณกวา้งขวาง
เพียงพอ เพื่อรอรับฟังการบรรยาย เร่ืองการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 

    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ เตรียมตวัให้พร้อมท่ีจะลงมือ
ปฏิบติักิจกรรม โดยมีนายหมู่เป็นผูน้าํ และคอยตรวจสอบดูวา่มีสมาชิกคนใด
เจ็บป่วย มีโรคประจาํตวั หรือไม่สามารถปฏิบติักิจกรรมได ้เพื่อจะไดรี้บแจง้
ให้ผูก้าํกบัลูกเสือหรือหัวหน้านายหมู่ทราบ และกาํชบัให้สมาชิกทุกคนใน
หมู่ตอ้งความร่วมมือกนัในการเรียนรู้ โดยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอยา่งเตม็ท่ี 

 
 

2. เพลง “พม่ารํา
ขวาน” หรือ เกม 
“รถโรมนั” 
3. มีด / ขวาน / 
เล่ือย  
4. เคร่ืองมือลิดก่ิง
ไม ้
5. เคร่ืองตดัหญา้ 
6. ไมง่้าม และธง
ประจาํหมู่ 
7. เสาธงชาติ  ธง
ชาติ 
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2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 20 นาที 
    ผูก้าํกบัลูกเสืออภิปรายซกัถามลูกเสือเก่ียวกบัประสบการณ์ใน

การใช้เคร่ืองมือ ได้แก่ มีด ขวาน เล่ือย เคร่ืองมือลิดก่ิงไม ้และเคร่ืองตดัหญา้ 
วธีิการใชแ้ละการเก็บรักษาอุปกรณ์เหล่านั้นทีละอุปกรณ์ โดยมีผูก้าํกบัลูกเสือ
นาํมาให้ดูประกอบคาํอธิบายทีละช้ิน ผูก้าํกบัลูกเสือตอ้งคอยเน้นย ํ้าเก่ียวกบั
การใชอุ้ปกรณ์ดว้ยวธีิการสาธิต และวธีิการเก็บ ดูแล รักษาอยา่งถูกตอ้ง 

    ผูก้าํกบัลูกเสือควรเน้นเร่ืองความปลอดภยั และวิธีการใช้
อย ่างถูกตอ้ง ระมดัระวงั รวมทั้งการไม่นําไปใช้ผิดประเภท เพื่อไม่ให้เกิด
อนัตราย และไม่กระทาํด้วยความประมาทอย่างเด็ดขาด เพราะเป็นอุปกรณ์ท่ี
ตอ้งรักษาความคมอยูเ่สมอ เพื ่อให้สามารถนํามาใชง้านได ้โดยเฉพาะ
อุปกรณ์ที่ตอ้งใชม้อเตอร์ไฟฟ้า ซ่ึงอาจจะเกิดอนัตรายอยา่งมาก และถา้ไม่
แน่ใจหรือไม่รู้จวั ิธีการใช ้ก็ห้ามนาํไปใช้โดยพลการหรือไม่มีผูใ้หญ่คอย
ควบคุมอยา่งเด็ดขาด 

    เม่ือบรรยายจบแล้วผู ้ก ํากับลูกเสือซักถามนักเรียนเป็นการ
ทบทวนองค์ความรู้ และหากมีการตอบผิด หรือเขา้ใจผิด หรือเกิดความเขา้ใจท่ี
ไม่ตรงกนั จะเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้ได้
แนวปฏิบติัท่ีถูกตอ้งร่วมกนั 
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    ในระหว่างทาํกิจกรรมผูก้าํกบัลูกเสือคอยสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ก่ลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ตามควรแก่โอกาส 

3) การควบคุม (Controling : C) 2 นาที 
    ผูก้าํกบัลูกเสือซกัถามลูกเสือเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือ การรักษา

เคร่ืองมือ และความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองมือ 
4) การปรับปรุง (Action : A) 3 นาที 
    ผู ้ก ํากับลูกเสือเรียกรวมลูกเสือ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกเสือ

ซักถามความรู้เก่ียวกบัการใช้เคร่ืองมือ ก่อนท่ีจะสรุปให้ได้องค์ความรู้ และ
แนวทางให้ไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อสร้างมาตรฐานในการทาํงาน ลูกเสือจด
บนัทึกลงสมุดประจาํตวั 

3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption : A) 5 นาที 
ผูก้าํกบัลูกเสือแจกแบบทดสอบจาํนวน 10 ขอ้ เพื่อตรวจสอบ

ความรู้เร่ือง การใชเ้คร่ืองมือจากนั้นผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ร่วมกนัเฉลยแบบทดสอบ เร่ือง การใช้เคร่ืองมือ ลูกเสือแลกเปล่ียนกนัและ
ผลดักนัตรวจให้คะแนน ผูก้าํกบัลูกเสือบนัทึกผลคะแนนลงในแบบบนัทึกผล
การตรวจสอบความรู้  
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3.5 ข้ันอุดมคติ (Idol : I) 3 นาท ี
ลูกเสือประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน

พื้นท่ีสูง (GOPAI) เร่ืองการใช้เคร่ืองมือ และลูกเสือถูกประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้จากการสังเกตของผูก้าํกบัลูกเสือในทุกขั้นตอนของการปฏิบติั
กิจกรรม 

 

4. ผูก้าํกบัลูกเสือให้สัญญาณนกหวีด ลูกเสือเขา้แถวรวมกนัแบบคร่ึง
วงกลมเหมือนพิธีเปิดประชุมกองหน้าเสาธง  ติชมการร่วมกิจกรรมของ
ลูกเสือ และใหก้าํลงัใจ 

5. ผูก้าํกบัลูกเสือเล่านิทานชนเผา่ลาหู่ เร่ือง “จะหวะน่ะโหวย”  5 นาที 
6. พิธีปิดประชุมกอง (รวมกอง  นดัหมายให้ลูกเสือนาํอุปกรณ์ และ

สมุดประจาํตวัมาให้พร้อมสําหรับกิจกรรมการเดินทางไกลดว้ยเทา้  นายหมู่
ตรวจความเรียบร้อยของเคร่ืองแบบ  ชกัธงชาติลง  เลิก) 5 นาที 
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โครงสร้างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
คร้ังที ่13  เร่ือง  การปฐมพยาบาล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือ การวดัและประเมินผล 
เม่ือจบบทเรียนน้ีแลว้  นกัเรียน
สามารถ 

ลญ.2.6 ม.1/7  บอกและสาธิตการ
ปฐมพยาบาลได ้

 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงชาติข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ผูก้าํกบัตรวจ
เคร่ืองแบบและอุปกรณ์ประดบัเคร่ืองแบบของลูกเสือ  แยก) ประมาณ 5 นาที 

2. ลูกเสือร้องเพลง “อาการเสียเลือด” หรือ เล่นเกม “ลอดอุโมงค”์ 4 
นาที 

3. กจิกรรมการเรียนรู้  42  นาที 
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 3 นาที 

1) ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และวธีิการเรียนรู้
ใหลู้กเสือทราบ 

2) ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือร่วมกนัอภิปรายใบกิจกรรม เร่ือง 
การใชย้าและบรรจุยาในชีวิตประจาํวนัของลูกเสือ แลว้ให้ลูกเสือสรุปว่ามี
ยามีก่ีชนิด อะไรบา้ง และแต่ละหมู่ใช้อะไรในการจาํแนก 

 

1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 
หลกัสูตร
เคร่ืองหมายสายยง
ยศ โดยใชรู้ปแบบ
การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 เล่มท่ี 2 วถีิไพร 
(ผูจ้ดัการค่ายพกั

- แบบทดสอบปรนยั 
แบบเลือกตอบ จาํนวน 10 
ขอ้ 
- แบบสังเกตการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมินคุณลกัษณะ 
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3.2 ขั้นการปรับทศันคติ (Opinion : O) 3 นาที 
1) ผูก้าํกับลูกเสือเน้นว่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทุกคนต้อง

ตระหนักถึงความสําคัญของระบบหมู่ การปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่าง
เคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนหมู่มากท่ีมาทาํกิจกรรม
ร่วมกนั ยิ่งมีวิทยากรจากบุคคลภายนอกมาอยูร่่วมทาํกิจกรรมกบัเราดว้ยแลว้ 
การมีระเบียบวินยัของลูกเสือจะยิ่งสร้างเกียรติยศ ภาพลกัษณ์ท่ีดี และช่ือเสียง
ใหก้บักลุ่มลูกเสือของโรงเรียนของเราอีกดว้ย 

2) การศึกษาเร่ืองยาและการใช้ยา จาํเป็นตอ้งให้มีผูรู้้เร่ืองยา
เป็นอย่างดี เช่น แพทย ์พยาบาล หรือเภสัชกร มาให้ความรู้หรือคาํแนะนาํ
เพิ่มเติม  

3.3 ข้ันกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 28 นาที 
1) การวางแผน (Planing : P) 3 นาที 
    หลงัจากเปิดประชุมกอง ผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เรียกแถว

ตอนลึก แลว้จดัลูกเสือเขา้ชั้นเรียน โดยลูกเสือนัง่อยา่งเป็นระเบียบในลกัษณะ
แถวตอนลึก 

    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ เตรียมตวัให้พร้อมท่ีจะเขา้ร่วม
รับการฝึกโดยมีนายหมู่เป็นผูน้าํ และคอยตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกคนใดในหมู่
เจ็บป่วย มีโรคประจาํตวั หรือไม่สามารถปฏิบติักิจกรรมได ้เพื่อจะไดรี้บแจง้
ให้ผูก้าํกบัลูกเสือหรือหัวหน้านายหมู่ทราบ และกาํชบัให้สมาชิกทุกคนใน

แรม) 
 
2. เพลง “อาการเสีย
เลือด” หรือ เกม 
“ลอดอุโมงค”์ 
3. ใบกิจกรรม เร่ือง 
การใชย้าและบรรจุ
ยา 
4. แบบทดสอบ 
เร่ือง การปฐม
พยาบาล 
5. ยาและอุปกรณ์
การปฐมพยาบาล 
อยา่งละอยา่งนอ้ย 3 
ชุด 
6. โตะ๊ / เกา้อ้ี (กอง
ไฟศกัด์ิสิทธ์ิ) 
7. ไมง่้าม และธง
ประจาํหมู่ 
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หมู่ตอ้งความร่วมมือกนัในการเรียนรู้ โดยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอยา่งเตม็ท่ี 
 

2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 15 นาที  
    ผูก้าํกบัลูกเสือมอบหมายให้รองผูก้าํกบัลูกเสือนาํยาชนิดต่างๆ 

ท่ีเตรียมมาจากการยมืห้องพยาบาล หรือยืมมาจากสถานีอนามยั ซ่ึงเป็นยาท่ี
ลูกเสือควรมีไวป้ระจาํบา้น และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลบาดแผลมา
วางรวมกนัอย่างน้อยชนิดละ 3 ชุด จากนั้นเชิญวิทยากรมาอธิบายให้ลูกเสือ
ไดท้ราบสรรพคุณของยาแต่ละชนิด วิธีการสังเกต รวมทั้งอนัตรายจากการใชย้า
เหล่าน้ีผดิอีกดว้ย 

    เม่ือวิทยากรอธิบายเสร็จเรียบร้อยแลว้ ผูก้าํกบัลูกเสือแจกใบ
กิจกรรมให้กบันายหมู่ลูกเสือแต่ละหมู่นาํไปร่วมกนัอภิปรายในหมู่ลูกเสือ
ของตนในประเด็นดงัต่อไปน้ี แลว้ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ส่งตวัแทนออกมา
รายงานหนา้ชั้นเรียน 

1. ลูกเสือจะตอ้งเลือกนาํยาและอุปกรณ์อะไรบา้ง สําหรับ
การปฐมพยาบาลลูกเสือ 1 หมู่ ในระหวา่งอยูค่่ายพกัแรม เป็นเวลา 7 วนั 

2. ลูกเสือบอกวิธีการบรรจุยาและอุปกรณ์เหล่านั้ น
เพื่อใหเ้กิดความสะดวกและความชดัเจนในการนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งไร 

    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละกลุ่ม นาํประเด็นศึกษามาร่วมกนั
ระดมความคิด อภิปราย เพื่อหาขอ้สรุป และวางแผนในการนาํเสนอ 

8. เสาธงชาติ  ธง
ชาติ 
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    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละกลุ่ม จดัทาํขอ้มูลในการนาํเสนอ 
ภายในเวลาที่กาํหนด แลว้พิจารณาส่งตวัแทนออกไปนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 
โดยมีการทบทวน ทาํความเขา้ใจ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัอย่างชัดเจน
ก่อน หากมีขอ้ขดัแยง้สงสัย ลูกเสือทุกคนตอ้งร่วมกนัแสดงความคิดเห็นดว้ย
เหตุดว้ยผล จนกวา่จะหาขอ้สรุปร่วมกนัไดเ้สียก่อน 

    ในระหว ่างทํากิจกรรมผู ก้ ํากบัลูก เสือคอยสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ก่ลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ตามควรแก่โอกาส 

3) การควบคุม (Controling : C) 5 นาที 
    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ นาํโดยนายหมู่ร่วมกนัอภิปราย

เพื่อทบทวนเน้ือหาสาระ อภิปราย และหาขอ้สรุปร่วมกนั โดยมีผูก้าํกบัลูกเสือ
เป็นท่ีปรึกษา ใหค้าํแนะนาํ และขอ้เสนอแนะ 

    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละกลุ่ม ส่งตวัแทนออกมานาํเสนอ
หนา้ชั้นเรียน เกี่ยวกบัประเด็นท่ีผูก้าํกบัลูกเสือมอบหมายตามลาํดบั และเปิด
โอกาสใหส้มาชิกในชั้นเรียนไดซ้กัถามขอ้ขดัแยง้ ขอ้สงสัย  

4) การปรับปรุง (Action : A) 5 นาที 
    ผู ้ก ํากับลูกเสือเรียกรวมลูกเสือ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกเสือ

ซักถามขอ้ซักถามต่างๆ ท่ีหาขอ้สรุปไม่ได้ ก่อนท่ีจะสรุปให้ได้องค์ความรู้ 
และแนวทางให้ไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อสร้างมาตรฐานในการทาํงาน ลูกเสือ
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จดบนัทึกองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาลงในสมุดประจาํตวั แลว้รวบรวมส่ง 
ผูก้าํกบัลูกเสือเพื่อตรวจงานอีกคร้ังหน่ึง 

3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption : A) 5 นาที 
ลูกเสือทาํแบบทดสอบจาํนวน 10 ขอ้ เพื่อตรวจสอบความรู้เร่ือง 

การปฐมพยาบาล จากนั้นผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ร่วมกนัเฉลย 
ในขั้นน้ีผูก้าํกบัลูกเสืออาจนาํสมุนไพรของชนเผา่ในเขตบริการมาใหต้วัแทน
เผา่นั้นๆ มาเล่าถึงสรรพคุณ หรืออาจจะเชิญภูมิปัญญาแต่ละเผา่มาอธิบาย 
จากนั้นใหน้กัเรียนนาํเสนอ   

3.5 ข้ันอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที 
ลูกเสือทาํแบบสอบถามการประเมินรูปแบบการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI)  เร่ือง การปฐมพยาบาล และ
ลูกเสือจะไดรั้บการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้จากการสังเกตของผูก้าํกบั
ลูกเสือในทุกขั้นตอนของการปฏิบติักิจกรรม 

4. ผูก้าํกบัลูกเสือให้สัญญาณนกหวีด ลูกเสือเขา้แถวรวมกนัแบบคร่ึง
วงกลมเหมือนพิธีเปิดประชุมกองหน้าเสาธง  ติชมการร่วมกิจกรรมของ
ลูกเสือ และใหก้าํลงัใจ 

5. ผูก้าํกบัลูกเสือเล่านิทานชนเผา่ลีซู เร่ือง “รุ้งหางดว้น” 4 นาที 
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6. พธีิปิดประชุมกอง (รวมกอง  นดัหมายให้นกัเรียนเตรียมสมุดสาํหรับ
บนัทึกในการเรียนและอุปกรณ์สาํหรับการศึกษา เร่ืองหวัหนา้คนครัว  นาย
หมู่ตรวจความเรียบร้อยของเคร่ืองแบบ  ชกัธงชาติลง  เลิก) 5 นาที 
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โครงสร้างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
คร้ังที ่14  เร่ือง  การประกอบอาหาร 1 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือ การวดัและประเมินผล 
เม่ือจบบทเรียนน้ีแลว้  นกัเรียน
สามารถ 

ลญ.3.1 ม.1/5  จดัรายการอาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย และประกอบ
อาหารไดอ้ยา่งเพียงพอ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชกัธงชาติข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ผูก้าํกบัตรวจ
เคร่ืองแบบและอุปกรณ์ประดบัเคร่ืองแบบของลูกเสือ แยก) ประมาณ 5 นาที 

2. ลูกเสือร้องเพลง “อาหารคาว” หรือ เล่นเกม “แข่งขนัเรือไวก้ิง” 3 
นาที 

3. กจิกรรมการเรียนรู้ 44 นาที 
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 3 นาที 

1) ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้วตัถุประสงค์การเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้
เร่ือง การประกอบอาหาร 1 ใหลู้กเสือทราบ 

2) ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือร่วมกนัอภิปรายถึงวิธีการหุงขา้ว
และตม้ไข่ โดยไม่มีภาชนะหรือเคร่ืองใช้ในครัว ว่าจะใช้ภาชนะใดแทนได้
บา้ง 

 

1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 
หลกัสูตร
เคร่ืองหมายสายยง
ยศ โดยใชรู้ปแบบ
การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 เล่มท่ี 3 พอ่ครัว
หวัป่าก ์(หวัหนา้

- แบบทดสอบปรนยั 
แบบเลือกตอบ จาํนวน 10 
ขอ้ 
- แบบสังเกตการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมินคุณลกัษณะ 



417 
 

3.2 ขั้นการปรับทศันคติ (Opinion : O) 3 นาที 
1) ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือร่วมกนัอภิปรายเร่ืองผลท่ีเกิด

จากการปฏิบติัตามคาํสั่งก่อใหเ้กิดความรับผดิชอบ ความสามคัคีในหมู่คณะ 
การเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี 

2) ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสืออธิบายถึงวสัดุหรืออุปกรณ์ท่ี
จะนาํมาใช้ปรุงอาหารว่ามีอะไรบา้ง แล้วเราจะใช้วสัดุหรืออุปกรณ์ใดใน
การทาํกิจกรรมวนัน้ี 

3) ผูก้ ํากับลูกเสือเน้นว่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทุกคนต้อง
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบหมู่ การปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่าง
เคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนหมู่มากท่ีมาทาํกิจกรรม
ร่วมกนั 

3.3 ข้ันกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 30 นาที 
1) การวางแผน (Planing : P) 4 นาที 
    เม่ือผูก้าํกบัลูกเสือสั่งแยกหลงัจากเปิดประชุมกองแลว้ ลูกเสือ

เขา้แถวตอนลึก เพื่อใหผู้ก้าํกบัลูกเสืออธิบายวธีิการหุงขา้ว และการตม้ไข่โดย
ใชอุ้ปกรณ์อ่ืนท่ีไม่ใช่เคร่ืองครัว และเปิดโอกาสใหลู้กเสือซกัถามเพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจและสามารถนาํความรู้ไปปฏิบติัได ้ 

 
 

คนครัว) 
2. เพลง “อาหาร
คาว” หรือ เกม 
“แข่งขนัเรือไวก้ิง” 
3. ขา้วสาร / ไข่ไก่ / 
นํ้า 
4. เตาหลุม หรือเตา
สามเส้า / เช้ือไฟ 
(ฟืน) / ไมขี้ดไฟ 
5. ไมง่้าม และธง
ประจาํหมู่  
6. เสาธงชาติ ธง
ชาติ 
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2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 20 นาที 
    ลูกเสือแต่ละหมู่ เม่ือทราบถึงวิธีการเรียนรู้ และกิจกรรมท่ี

จะตอ้งปฏิบติัแล้ว ลูกเสือทุกหมู่มอบหมายแบ่งหน้าท่ีกันทาํงานภายในหมู่
ของตนเอง และสมาชิกทุกคนในหมู่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนัในการเรียนรู้อย่างเต็มท่ีเพื่อความกา้วหน้า และความพฒันาของหมู่ตนเอง 
หากหมู่ใดไม่มีวสัดุหรืออุปกรณ์ ส่งตวัแทนไปรับมะพร้าวอ่อนและส้มโอมา
เพื่อการเตรียมดาํเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

    ลูก เสือแต่ละหมู ่ ดํา เนินการหุงขา้วและตม้ไข่โดยใช้
อุปกรณ์อื ่นแทนเคร่ืองครัว  หากมีปัญหาให้ปรึกษาผูก้ ํากับลูกเสือ 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 
ใหป้ระสบผลสาํเร็จ ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

    ในระหว ่างทํากิจกรรมผู ก้ ํากบัลูก เสือคอยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ก่ลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ตามควรแก่โอกาส 

3) การควบคุม (Controling : C) 3 นาที 
    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ ตรวจสอบผลงานของหมู่ของ

ตน ถ้ายงัไม่เรียบร้อยให้เร่งรีบแก้ไขให้ทนัท่วงที หมู่ใดท่ีเรียบร้อยแล้ว นํา
ผลงานจดัใส่ภาชนะเพื่อให้ผูก้าํกบัลูกเสือมาตรวจสอบ ประเมินผล และรับฟัง
ขอ้เสนอแนะเพื่อนาํไปแกไ้ขขอ้บกพร่องร่วมกนั 
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4) การปรับปรุง (Action : A) 3 นาที 
    ผูก้าํกบัลูกเสือเรียกรวมลูกเสือ เพื่อทบทวน และเปิดโอกาสให้

ลูกเสือซกัถามเก่ียวกบัการหุงขา้วและการตม้ไข่ โดยใช้อุปกรณ์อ่ืนที่ไม่ใช่
เคร่ืองครัวเป็นภาชนะ จากนั้นลูกเสือทุกหมู่ประเมินผลตนเองโดยการ
รับประทานร่วมกนั  

3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption : A) 5 นาที 
ผูก้าํกบัลูกเสือแจกแบบทดสอบจาํนวน 10 ขอ้ เพื่อตรวจสอบ

ความรู้ เร่ือง การประกอบอาหาร 1 จากนั้นผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือร่วมกนั
เฉลยแบบทดสอบ เร่ือง การประกอบอาหาร 1  ลูกเสือผล ัดเปลี่ยนก ัน
ตรวจให้คะแนน ผูก้าํก ับลูกเสือบนัทึกผลคะแนนลงในแบบบนัทึกผล
การตรวจสอบความรู้ 

3.5 ข้ันอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที 
ลูกเสือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) เร่ือง การประกอบอาหาร 1 ทั้งน้ี
ลูกเสือจะได้รับการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้จากการสังเกตของผูก้าํกบั
ลูกเสือในทุกขั้นตอนของการปฏิบติักิจกรรม 

4. ผูก้าํกบัลูกเสือให้สัญญาณนกหวีด ลูกเสือเขา้แถวรวมกนัแบบคร่ึง
วงกลมเหมือนพิธีเปิดประชุมกองหน้าเสาธง  ติชมการร่วมกิจกรรมของ
ลูกเสือ และใหก้าํลงัใจ 
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5. ผูก้าํกบัลูกเสือเล่านิทานชนเผา่ปกาเกอะญอ เร่ือง “ต่างอหงะ” 3 
นาที 
6. พิธีปิดประชุมกอง (รวมกอง  นัดหมายให้ลูกเสือ-เนตรนารีเตรียม

อุปกรณ์มาสําหรับทาํกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การประกอบอาหาร 2  นายหมู่
ตรวจความเรียบร้อยของเคร่ืองแบบ  ชกัธงชาติลง  เลิก) 5 นาที 
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โครงสร้างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
คร้ังที ่15  เร่ือง  การประกอบอาหาร 2 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือ การวดัและประเมินผล 
เม่ือจบบทเรียนน้ีแลว้  นกัเรียน
สามารถ 

ลญ.3.1 ม.1/5  จดัรายการอาหารท่ี
มีประโยชน์ต่อร่างกาย และ
ประกอบอาหารไดอ้ยา่งเพียงพอ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  (ชักธงชาติข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ผู ้ก ํากับตรวจ
เคร่ืองแบบและอุปกรณ์ประดบัเคร่ืองแบบของลูกเสือ แยก) ประมาณ 3 นาที 

2. ลูกเสือร้องเพลง “ในหมู่ลูกเสือ” หรือ เล่นเกม “หนา้ผากชนกนั” 3 นาที 
3. กจิกรรมการเรียนรู้  48 นาที 

3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 3 นาที 
1) ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้วตัถุประสงค์การเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ให้

ลูกเสือทราบเก่ียวกบัการหลามขา้ว การทาํอาหารประเภทป้ิง ย่าง โดยวนัน้ีจะเป็น
การเรียนรู้ดว้ยการอภิปราย สรุป และลงมือปฏิบติักิจกรรม 

2) ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือร่วมกนัอภิปรายถึงวิธีการปรุงอาหาร
ของชนเผ่าต่างๆ เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

 
 
 

1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 
หลกัสูตร
เคร่ืองหมายสายยง
ยศ โดยใชรู้ปแบบ
การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 เล่มท่ี 3 พอ่ครัว
หวัป่าก ์(หวัหนา้คน

- แบบทดสอบปรนยั 
แบบเลือกตอบ จาํนวน 
10 ขอ้ 
- แบบสังเกตการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมิน
คุณลกัษณะ 
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3.2 ขั้นการปรับทศันคติ (Opinion : O) 2 นาที 
1) ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือร่วมกนัอภิปรายเร่ืองผลที่เกิดจากการ

ปฏิบตัิตามคาํสั่งก่อให้เกิดความรับผิดชอบ ความสามคัคีในหมู่คณะ การเป็นผูน้าํ
และผูต้ามท่ีดี 

2) ผูก้าํกบัลูกเสือเนน้ย ํ้าใหลู้กเสือควรรับฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่ของ
สมาชิกในหมู่และลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ทุกคนตอ้งตระหนกัถึงความสําคญัของระบบ
หมู่ การปฏิบติัตามระเบียบวินยัอยา่งเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคน
หมู่มากท่ีมาทาํกิจกรรมร่วมกนั 

3.3 ข้ันกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 35 นาที 
1) การวางแผน (Planing : P) 2 นาที 
    เม่ือผูก้าํกบัลูกเสือสั่งแยกหลงัจากเปิดประชุมกองแลว้ ลูกเสือสามญัรุ่น

ใหญ่เขา้แถวตอนลึก แลว้แจง้ใหห้มู่ลูกเสือวางแผนวธีิการหลามขา้วโดยใชก้ระบอกไม้
ไผ ่และการป้ิงหรือการยา่ง และเปิดโอกาสใหลู้กเสือซกัถามเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
และสามารถนาํความรู้ไปปฏิบติัได ้ 

 
 

ครัว) 
2. เพลง “ในหมู่
ลูกเสือ” หรือ เกม 
“หนา้ผากชนกนั” 
3. อาหารสาํหรับป้ิง
หรือยา่ง 
4. ขา้วสาร / นํ้า 
5. เตาราง / เช้ือไฟ 
(ฟืน) / ไมขี้ดไฟ 
6. ไมง่้าม และธง
ประจาํหมู่  
7. เสาธงชาติ ธงชาติ 
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ภาพแสดงการหลามขา้ว 

ท่ีมา : 
http://topicstock.pantip.com/food/topicstock/2012/04/D12028205/D12028205.html 

 

2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 25 นาที 
    ลูก เสือแต่ละหมู่ เ มื่อทราบถึงวิธีการเ รียนรู้  และกิจกรรมท่ี

จะต้องปฏิบตัิแล้ว  ลูกเสือทุกหมู่มอบหมายแบ่งหน้าท่ีกนัทาํงานภายในหมู่ของ
ตนเอง และสมาชิกทุกคนในหมู่ลูกเสือใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัใน
การเรียนรู้อย่างเต็มท่ีเพื่อความก้าวหน้า และการพฒันาของหมู่ตนเอง จากนั้นส่ง
ตวัแทนไปรับกระบอกไมไ้ผเ่พื่อเตรียมดาํเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ ดาํเนินการหลามขา้ว และป้ิงหรือ
ย่างเป็นกบัขา้ว โดยใชไ้มไ้ผเ่ป็นวสัดุหลกั  

    หากลูกเสือมีปัญหาให้ปรึกษาผูก้าํกบัลูกเสือ และพยายามแกปั้ญหา
ต่างๆ ร่วมกนั เพื่อสร้างผลงานของหมู่ใหป้ระสบผลสาํเร็จ ภายในเวลาท่ีกาํหนด 
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    ในระหว่างทาํกิจกรรมผูก้าํกบัลูกเสือคอยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ก่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตามควร
แก่โอกาส และผูก้าํกบัลูกเสือท่ีทาํหน้าท่ีประจาํฐานคอยสังเกตทกัษะกระบวนการ
ในการทาํกิจกรรมของลูกเสือ แล้วบนัทึกลงในแบบสังเกตเป็นรายบุคคล 

3) การควบคุม (Controling : C) 3 นาที 
    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ ตรวจสอบผลงานของหมู่ของตน ถา้

ยงัไม่เรียบร้อยให้เร่งรีบแกไ้ขให้ทนัท่วงที หมู่ใดท่ีเรียบร้อยแลว้ นาํผลงานจดัใส่
ภาชนะเพื่อให้ผูก้าํกบัลูกเสือมาตรวจสอบ ประเมินผล และรับฟังขอ้เสนอแนะเพื่อ
นาํไปแกไ้ขขอ้บกพร่องร่วมกนั 

    ทั้ ง น้ีผู ้ก ํากับลูกเสือคอยตรวจดูความถูกต้องของขั้ นตอนการ
ประกอบอาหาร และให้คาํแนะนาํตามความเหมาะสม จากนั้นให้ลูกเสือรับประทาน
อาหารร่วมกัน ผูก้ ํากับลูกเสือสรุปและแนะนําให้ลูกเสือนําความรู้ความเข้าใจไป
ประยกุตใ์ชป้ฏิบติัจริง 

4) การปรับปรุง (Action : A) 2 นาที 
    ผูก้าํกบัลูกเสือเรียกรวมลูกเสือ เพื่อทบทวน และเปิดโอกาสให้ลูกเสือ

ซักถามความรู้เก่ียวกับการหลามข้าว และป้ิงหรือย่างเป็นกับขา้ว จากนั้นผูก้าํกับ
ลูกเสือกาํชบัลูกเสือเร่ืองการดบักองไฟหลงัจากประกอบอาหารแลว้  

    ผูก้าํกบัลูกเสือสรุปองค์ความรู้เน้ือหาที่เรียนทั้งหมด ลูกเสือจด
บนัทึกองค์ความรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาลงในสมุดประจาํตวั แลว้รวบรวมส่งผูก้าํกบั
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ลูกเสือเพื่อตรวจงานอีกคร้ังหน่ึง นอกจากน้ีผูก้าํกบัลูกเสืออาจจะแนะนาํให้ลูกเสือ
สามญันาํความรู้ท่ีไดรั้บไปฝึกปฏิบติัในเวลาวา่งนอกเหนือจากเวลาเรียนเพื่อให้เกิด
ความรู้ ความชาํนาญเพิ่มข้ึน 

3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption : A) 5 นาที 
ผูก้าํกบัลูกเสือแจกแบบทดสอบจาํนวน 10 ขอ้ เพื่อตรวจสอบความรู้

เร่ือง การประกอบอาหาร 2 จากนั้นผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ร่วมกนั
เฉลยแบบทดสอบ  

3.5 ข้ันอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที 
ลูกเสือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) เร่ือง การประกอบอาหาร 2 ทั้งน้ีลูกเสือจะไดรั้บ
การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้จากการสังเกตของผูก้าํกบัลูกเสือในทุกขั้นตอนของ
การปฏิบติักิจกรรม 

4. ผูก้าํกบัลูกเสือให้สัญญาณนกหวีด ลูกเสือเขา้แถวรวมกนัแบบคร่ึงวงกลม
เหมือนพิธีเปิดประชุมกองหน้าเสาธง ติชมการร่วมกิจกรรมของลูกเสือ และให้
กาํลงัใจ 

5. ผูก้าํกบัลูกเสือเล่านิทานชนเผา่ไทใหญ่ เร่ือง “นางแมว” 3 นาที 
6. พธีิปิดประชุมกอง (รวมกอง  นดัหมายใหลู้กเสือ-เนตรนารีเตรียมอุปกรณ์มา

สาํหรับทาํกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การประกอบอาหาร 3  นายหมู่ตรวจความเรียบร้อย
ของเคร่ืองแบบ  ชกัธงชาติลง  เลิก) 3 นาที 



426 
 

โครงสร้างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
คร้ังที ่16  เร่ือง  การประกอบอาหาร 3 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือ การวดัและประเมินผล 
เม่ือจบบทเรียนน้ีแลว้  นกัเรียน
สามารถ 

ลญ.3.1 ม.1/5  จดัรายการอาหารท่ี
มีประโยชน์ต่อร่างกาย และ
ประกอบอาหารไดอ้ยา่งเพียงพอ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  (ชักธงชาติข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ผู ้ก ํากับตรวจ
เคร่ืองแบบและอุปกรณ์ประดบัเคร่ืองแบบของลูกเสือ แยก) ประมาณ 5 นาที 

2. ลูกเสือร้องเพลง “นม” หรือ เล่นเกม “จะ๊เอ๋” 5 นาที 
3. กจิกรรมการเรียนรู้ 40 นาที 

3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 2 นาที 
ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้วตัถุประสงค์การเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้เก่ียวกบัการ

ประกอบอาหารประเภทน่ึงและอบโดยไม่ใช้ภาชนะให้ลูกเสือทราบ โดยวนัน้ีจะเป็น
การเรียนรู้ดว้ยการอภิปราย สรุป และลงมือปฏิบติักิจกรรม 

3.2 ขั้นการปรับทศันคติ (Opinion : O) 2 นาที 
1) ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือร่วมกนัอภิปรายเร่ืองการประกอบอาหารใน

ค่ายพกัแรมท่ีเราอาจจะไม่สามารถนาํอุปกรณ์ หรือเคร่ืองครัวไปประกอบอาหารได ้
ฉะนั้นจึงจาํเป็นอย่างท่ีเราตอ้งใช้ส่ิงท่ีมีในทอ้งถ่ินมาประยุกต์เป็นภาชนะใส่อาหาร

1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 
หลกัสูตร
เคร่ืองหมายสายยง
ยศ โดยใชรู้ปแบบ
การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 เล่มท่ี 3 พอ่ครัว
หวัป่าก ์(หวัหนา้คน

- แบบทดสอบปรนยั 
แบบเลือกตอบ จาํนวน 
10 ขอ้ 
- แบบสังเกตการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมิน
คุณลกัษณะ 
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สาํหรับปรุงรับประทานแทน รวมทั้งการเปรียบเทียบกบัวถีิชีวิตชนเผา่ในการประกอบ
อาหาร 

2) ผูก้าํกบัลูกเสือเนน้วา่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ทุกคนตอ้งตระหนกัถึง
ความสําคญัของระบบหมู่ การปฏิบติัตามระเบียบวินยัอยา่งเคร่งครัด เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของคนหมู่มากท่ีมาทาํกิจกรรมร่วมกนั 

3.3 ข้ันกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 28 นาที 
1) การวางแผน (Planing : P) 2 นาที 
    เม่ือผูก้าํกบัลูกเสือสั่งแยกหลงัจากเปิดประชุมกองแลว้ รองผูก้าํกบั

ลูกเสือเรียกแถวตอนลึก เพื่อให้ผูก้าํกบัลูกเสืออธิบายขั้นตอนวิธีการน่ึงขา้วโดยไม่ใช้
ภาชนะ (ใช้ผา้ขาวม้า) และขั้นตอนวิธีการทาํไก่อบฟาง (ทั้งน้ีผูก้าํกบัลูกเสือตอ้ง
เตรียมการจดัหากองฟางมาไวล้่วงหนา้ให้พอเพียงต่อการอบไก่) จากนั้นเปิดโอกาส
ให้ลูกเสือซักถามเพื่อให้เกิดความเขา้ใจและสามารถนาํความรู้ไปปฏิบติัได ้เม่ือลูกเสือ
เขา้ใจแลว้ให้ลูกเสือร่วมกนัประกอบอาหารสําหรับลูกเสือ 1 หมู่ (ประมาณ 6 - 7 คน) 
โดยให้มีการวางแผนแบ่งงานกนัทาํการน่ึงขา้วโดยไม่ใช้ภาชนะ และทาํไก่อบฟาง
ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

 
 
 
 

ครัว) 
2. เพลง “นม” หรือ 
เกม “จะ๊เอ๋” 
3. ผา้ขาวมา้ / ป๊ีบ / 
กาบกลว้ย / ใบตอง 
4. ขา้วสาร / ไก่ / นํ้า 
5. เคร่ืองเทศสาํหรับ
ทาํไก่อบฟาง 
6. จอบ เสียม 
7. เตาหลุม / เตาราง 
หรือเตาสามเส้า 
8. ไมขี้ดไฟ 
9. ไมง่้าม และธง
ประจาํหมู่  
10. เสาธงชาติ ธง
ชาติ 
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2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 20 นาที 
    ลูกเสือแต่ละหมู่ เม่ือทราบถึงวิธีการเรียนรู้ และกิจกรรมท่ีจะตอ้ง

ปฏิบติัแล้ว ลูกเสือทุกหมู่มอบหมายแบ่งหน้าท่ีกนัทาํงานภายในหมู่ของตนเอง และ
สมาชิกทุกคนในหมู่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการเรียนรู้อย่าง
เต็มท่ีเพื่อความก้าวหน้า และการพัฒนาของหมู่ตนเอง จากนั้ นช่วยกันเตรียม
ดาํเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

การน่ึงข้าวโดยไม่ใช้ภาชนะ 

ซาวขา้ว แลว้เอาผา้ขาวมา้มาห่อขา้วไว ้หรือจะห่อดว้ยใบตองก่อน 
แลว้จึงเอาผา้ขาวมา้เปียกห่อแลว้ใส่ในหลุมท่ีมีกาบกลว้ยอยูก่น้หลุม เอาดินกลบหลุม
หนาประมาณ 2.5 – 3 น้ิว สุมไฟไวบ้นปากหลุมสัก 20 – 25 นาที ก็เอาไฟออก ขดุ
หลุม แลว้กลบัห่อผา้ขาวมา้ แลว้ฝังใหม่ สุมไฟอีกคร้ัง คะเนพอขา้วระอุ จึงราไฟออก 
(ถา้ใชดิ้นเปียก พอกห่อขา้ว ขา้วจะสุกเร็วข้ึน) ดงัรูป 

 

 

 

 ภาพแสดงการน่ึงขา้วโดยไม่ใชภ้าชนะ 

สุมไฟดา้นบน 

หลุมดินท่ีมีกาบกลว้ยอยูก่น้หลุม 

ดินกลบหลุม 

ผา้ขาวมา้ห่อขา้ว 
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การท าไก่อบฟาง 

การอบ หมายถึง การทาํอาหารให้สุก โดยใชค้วามร้อนรอบตวัอยา่ง
สมํ่าเสมอ จะได้อาหารท่ีมีไขมนัตํ่า เน่ืองจากไขมนัถูกนาํออกไปจากอาหารเหล่านั้น
ดว้ยความร้อน อาหารจะมีรสและกล่ินชวนรับประทาน เช่น ไก่อบฟาง (ใชเ้วลา 8 – 10 
นาที ไก่จะสุกและไม่ควรสุมไฟแรง) โดยนาํไส้ออกจากตวัไก่ท่ีถอนขนและทาํความ
สะอาดเรียบร้อยแลว้ เปิดเชือกผูกช่องท่ีเจาะตรงคอ นาํเคร่ืองเทศท่ีเตรียมมา (กะทิปน
เกลือ พริกไทย กระเทียมตาํละเอียดผสมกะทิ) ทาให้ทัว่เขา้ไปในตวัไก่ แลว้นาํไก่ไป
แขวนไวใ้นป๊ีบ ซ่ึงตั้งอยู่บนกองไฟหรือเตาสามเส้า (ดงัรูป) สุมเช้ือไฟดา้นบนของ
ป๊ีบพอสมควร จากนั้นจึงเอาฟางหรือไฟมาสุมนอกป๊ีบให้ร้อนระอุอยูเ่ร่ือยๆ สัก 8 – 
10 นาที ไก่จะสุกหอมน่ากินคลา้ยไก่ยา่ง 

 
 

 ภาพแสดงภายในภาชนะในการท าไก่อบฟาง 
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    ในระหว่างทํากิจกรรมผู ้ก ํากับลูกเสือคอยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์แก่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตามควรแก่
โอกาส และผูก้าํกบัลูกเสือท่ีทาํหน้าท่ีประจาํฐานคอยสังเกตทกัษะกระบวนการใน
การทาํกิจกรรมของลูกเสือแลว้บนัทึกลงในแบบสังเกตเป็นรายบุคคล 

3) การควบคุม (Controling : C) 3 นาที 
    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ ตรวจสอบผลงานของหมู่ของตน ถา้

ยงัไม่เรียบร้อยให้เร่งรีบแก้ไขให้ทนัท่วงที หมู่ใดท่ีเรียบร้อยแล้ว นาํผลงานจดัใส่
ภาชนะเพื่อให้ผูก้าํกบัลูกเสือมาตรวจสอบ ประเมินผล และรับฟังขอ้เสนอแนะเพื่อ
นาํไปแกไ้ขขอ้บกพร่องร่วมกนั 

4) การปรับปรุง (Action : A) 3 นาที 
    ผูก้ ํากับลูกเสือเรียกรวมลูกเสือ เพื่อทบทวน และเปิดโอกาสให้

ลูกเสือซักถามความรู้เก่ียวกบัการน่ึงขา้วโดยไม่ใช้ภาชนะ และการทาํไก่อบฟาง 
จากนั้นลูกเสือทุกหมู่ประเมินผลตนเองโดยการรับประทานอาหารร่วมกนั ลูกเสือจด
บนัทึกองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาลงในสมุดประจาํตวั  

3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption : A) 5 นาที 
ผูก้าํกบัลูกเสือแจกแบบทดสอบจาํนวน 10 ขอ้ เพื่อตรวจสอบความรู้

เร่ือง การประกอบอาหาร 3 จากนั้นผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ร่วมกนั
เฉลยแบบทดสอบ ผูก้าํกบัลูกเสือบนัทึกในแบบบนัทึกผลการตรวจสอบความรู้ 
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3.5 ข้ันอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที 
ลูกเสือทาํแบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) เร่ือง การประกอบอาหาร 3 ทั้งน้ีลูกเสือจะ
ไดรั้บการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้จากการสังเกตของผูก้าํกบัลูกเสือในทุก
ขั้นตอนของการปฏิบติักิจกรรม 

4. ผูก้าํกบัลูกเสือให้สัญญาณนกหวีด ลูกเสือเขา้แถวรวมกนัแบบคร่ึงวงกลม
เหมือนพิธีเปิดประชุมกองหน้าเสาธง ติชมการร่วมกิจกรรมของลูกเสือ และให้
กาํลงัใจ 

5. ผูก้าํกบัลูกเสือเล่านิทานชนเผา่ลีซู เร่ือง “เศรษฐีกบัยาจก” 5 นาที 
6. พธีิปิดประชุมกอง (รวมกอง  นดัหมายใหลู้กเสือ-เนตรนารีเตรียมอุปกรณ์มา

สาํหรับทาํกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การประกอบอาหาร 4  นายหมู่ตรวจความเรียบร้อย
ของเคร่ืองแบบ  ชกัธงชาติลง  เลิก) 5 นาที 
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โครงสร้างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
คร้ังที ่17  เร่ือง  การประกอบอาหาร 4 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือ การวดัและประเมินผล 
เม่ือจบบทเรียนน้ีแลว้  นกัเรียน
สามารถ 

ลญ.3.1 ม.1/5  จดัรายการอาหารท่ี
มีประโยชน์ต่อร่างกาย และ
ประกอบอาหารไดอ้ยา่งเพียงพอ 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  (ชักธงชาติข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ผู ้ก ํากับตรวจ
เคร่ืองแบบและอุปกรณ์ประดบัเคร่ืองแบบของลูกเสือ แยก) ประมาณ 6 นาที 

2. ลูกเสือร้องเพลง “ฝนตก” หรือ เล่นเกม “อา้ยโม่ง” 5 นาที 
3. กจิกรรมการเรียนรู้  38 นาที 

3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 1 นาที 
1) ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และวธีิการเรียนรู้ให้

ลูกเสือทราบเก่ียวกบัการเรียนรู้ วนัน้ีจะเป็นการเรียนรู้ดว้ยการอภิปราย ปฏิบติั
กิจกรรม และนาํเสนอผลการปฏิบติักิจกรรม 

2) ลูกเสือและผูก้าํกบัลูกเสืออภิปรายเกี่ยวกบัวสัดุในทอ้งถิ่นที่นิยม
เอามาใชป้ระยุกต์เป็นภาชนะใส่อาหาร น่าจะเป็นเพราะเหตุใด 

 
 

1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 
หลกัสูตร
เคร่ืองหมายสายยง
ยศ โดยใชรู้ปแบบ
การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 เล่มท่ี 3 พอ่ครัว
หวัป่าก ์(หวัหนา้คน

- แบบทดสอบปรนยั 
แบบเลือกตอบ จาํนวน 
10 ขอ้ 
- แบบสังเกตการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมิน
คุณลกัษณะ 
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3.2 ขั้นการปรับทศันคติ (Opinion : O) 2 นาที 
1) ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือร่วมกนัอภิปรายเร่ืองผลที่เกิดจากการ

ปฏิบตัิกิจกรรมซ่ึงก่อให้เกิดความรับผิดชอบ ความสามคัคีในหมู่คณะ การเป็น
ผูน้าํและผูต้ามท่ีดี ทั้งน้ีโดยเน้นระบบหมู่และระเบียบวินัยเป็นสาํคญั 

2) ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสืออภิปรายร่วมกนัถึงความปลอดภยัใน
การปรุงอาหารท่ีต้องสุกและสะอาด 

3.3 ข้ันกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 27 นาที 
1) การวางแผน (Planing : P) 2 นาที 
    เม่ือผูก้าํกบัลูกเสือสั่งแยกหลงัจากเปิดประชุมกองแลว้ รองผูก้าํกบั

ลูกเสือเรียกแถวตอนลึก เพื่อให้ผูก้าํกบัลูกเสือมอบหมายให้นายหมู่ลูกเสือไปบอก
หมู่ลูกเสือร่วมกนัประกอบอาหารสําหรับลูกเสือ 1 หมู่ (ประมาณ 6 - 7 คน) โดยให้
แบ่งหนา้ท่ีกนัหุงขา้ว พร้อมทั้งทาํกบัขา้วอยา่งนอ้ย 1 อยา่ง ตามท่ีแต่ละหมู่ลูกเสือได้
เตรียมมาแลว้ล่วงหนา้ ภายในเวลาท่ีกาํหนด (โดยไม่ไดก้าํหนดวา่จะตอ้งหุงขา้วแบบ
ใด หรือจะตอ้งทาํกบัขา้วประเภทใด) 

2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 20 นาที  
    ลูกเสือแต่ละหมู่ เม่ือทราบถึงวิธีการเรียนรู้ และกิจกรรมท่ีจะตอ้ง

ปฏิบติัแล้ว ลูกเสือทุกหมู่มอบหมายแบ่งหน้าท่ีกนัทาํงานภายในหมู่ของตนเอง และ
สมาชิกทุกคนในหมู่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการเรียนรู้อย่าง
เต็มท่ีเพื่อความก้าวหน้า และการพัฒนาของหมู่ตนเอง จากนั้ นช่วยกันเตรียม

ครัว) 
2. เพลง “ฝนตก” 
หรือ เกม “อา้ยโม่ง” 
3. หมอ้ขนาดกลาง
ท่ีมีฝาปิด และไมข้ดั
ฝาหมอ้ 
4. ขา้วสาร นํ้า และ
อาหารท่ีลูกเสือแต่
ละหมู่เตรียมมา 
5. เตาหลุม / เตาราง 
หรือเตาสามเส้า 
6. ไมขี้ดไฟ 
7. เคร่ืองแกง (ถา้มี) 
8. ไมง่้าม และธง
ประจาํหมู่ 
9. เสาธงชาติ  ธง
ชาติ 
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ดาํเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ ดาํเนินการประกอบอาหารสําหรับ

ลูกเสือ 1 หมู่ โดยหุงข้าวโดยวิธีใดก็ได้แล้วแต่สมาชิกในหมู่จะตกลงกัน และ
ทาํกบัขา้วอีก 1 อยา่ง ตามท่ีไดรั้บมอบหมายภายในเวลาท่ีกาํหนด 

    ในระหว่างทํากิจกรรมผู ้ก ํากับลูกเสือคอยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์แก่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตามควรแก่
โอกาส และผูก้าํกับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีทาํหน้าท่ีประจาํฐานคอยสังเกตทกัษะ
กระบวนการในการทํากิจกรรมของลูกเสือแล้วบันทึกลงในแบบสังเกตเป็น
รายบุคคล 

3) การควบคุม (Controling : C) 3 นาที 
    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ ตรวจสอบผลงานของหมู่ของตน ถา้ยงั

ไม่เรียบร้อยให้เร่งรีบแกไ้ขให้ทนัท่วงที หมู่ใดท่ีเรียบร้อยแล้ว นาํผลงานจดัใส่
ภาชนะเพื่อให้ผูก้าํกบัลูกเสือมาตรวจสอบ ประเมินผล และรับฟังขอ้เสนอแนะเพื่อ
นาํไปแกไ้ขขอ้บกพร่องร่วมกนั 

4) การปรับปรุง (Action : A) 2 นาที 
    ผูก้ ํากับลูกเสือเรียกรวมลูกเสือ เพื่อทบทวน และเปิดโอกาสให้

ลูกเสือซกัถามความรู้เก่ียวกบัเก่ียวกบัการประกอบอาหาร ก่อนท่ีจะสรุปให้ไดอ้งค์
ความรู้ และแนวทางใหไ้ปในทิศทางเดียวกนัเพื่อสร้างมาตรฐานในการทาํงาน จากนั้น
ลูกเสือทุกหมู่ประเมินผลตนเองโดยการรับประทานอาหารร่วมกนั ลูกเสือจดบนัทึก



435 
 

องคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาลงในสมุดประจาํตวั 
3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption : A) 5 นาที 

ผูก้าํกบัลูกเสือแจกแบบทดสอบจาํนวน 10 ขอ้ เพื่อตรวจสอบความรู้
เร่ือง การประกอบอาหาร 4 จากนั้นผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ร่วมกนั
เฉลยแบบทดสอบ เร่ือง การประกอบอาหาร 4 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ผลดัเปล่ียนกนั
ตรวจให้คะแนน ผูก้าํกบัลูกเสือบนัทึกผลคะแนนลงในแบบบนัทึกผลการตรวจสอบ
ความรู้ 

3.5 ข้ันอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที 
ลูกเสือทาํแบบสอบถามเพื ่อประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) เร่ือง การประกอบอาหาร 4 และลูกเสือจะ
ได้รับการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้จากการสังเกตของผูก้าํกับลูกเสือในทุก
ขั้นตอนของการปฏิบติักิจกรรม 

4. ผูก้าํกบัลูกเสือให้สัญญาณนกหวีด ลูกเสือเขา้แถวรวมกนัแบบคร่ึงวงกลม
เหมือนพิธีเปิดประชุมกองหน้าเสาธง ติชมการร่วมกิจกรรมของลูกเสือ และให้
กาํลงัใจ 

5. ผูก้าํกบัลูกเสือเล่านิทานชนเผา่ปกาเกอะญอ เร่ือง “ไหสามใบ” 5 นาที 
6. พธีิปิดประชุมกอง (รวมกอง  นดัหมายใหลู้กเสือ-เนตรนารีเตรียมอุปกรณ์มาสาํหรับทาํ
กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การเลือกซ้ืออาหาร  นายหมู่ตรวจความเรียบร้อยของ
เคร่ืองแบบ  ชกัธงชาติลง  เลิก) 6 นาที 
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โครงสร้างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
คร้ังที ่18  เร่ือง  การเลือกซ้ืออาหาร 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือ การวดัและประเมินผล 
เม่ือจบบทเรียนน้ีแลว้  นกัเรียน
สามารถ 

ลญ.3.1 ม.1/5  จดัรายการอาหารท่ี
มีประโยชน์ต่อร่างกาย และ
ประกอบอาหารไดอ้ยา่งเพียงพอ 

1. พธีิเปิดประชุมกอง (ชกัธงชาติข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ผูก้าํกบัตรวจ
เคร่ืองแบบและอุปกรณ์ประดบัเคร่ืองแบบของลูกเสือ แยก) ประมาณ 5 นาที 

2. ลูกเสือร้องเพลง “สุขกนัเถอะเรา” หรือ เล่นเกม “โยนไมง่้าม และธงประจาํ
หมู่” 3 นาที 

3. กจิกรรมการเรียนรู้  42 นาที 
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 2 นาที 

1) ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และวธีิการเรียนรู้ใหลู้กเสือ
ทราบ เก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยการอภิปราย สรุป และนาํเสนอผลการอภิปรายหนา้ชั้น
เรียน 

2) ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสืออภิปรายร่วมกนัเก่ียวกบั เร่ือง หลกัการ
เลือกซ้ืออาหารวา่ควรคาํนึงถึงอะไรบา้ง 

 

1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 
หลกัสูตร
เคร่ืองหมายสายยง
ยศ โดยใชรู้ปแบบ
การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 เล่มท่ี 3 พอ่ครัว
หวัป่าก ์(หวัหนา้คน

- แบบทดสอบปรนยั 
แบบเลือกตอบ จาํนวน 
10 ขอ้ 
- แบบสังเกตการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมิน
คุณลกัษณะ 
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3.2 ขั้นการปรับทศันคติ (Opinion : O) 2 นาที 
1) ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือร่วมกนัอภิปรายเร่ืองผลท่ีเกิดจากการ

ปฏิบติักิจกรรมซ่ึงก่อให้เกิดความรับผิดชอบ ความสามคัคีในหมู่คณะ การเป็น
ผูน้าํและผูต้ามท่ีดี ทั้งน้ีโดยเน้นระบบหมู่และระเบียบวินัยเป็นสาํคญั 

2) ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสืออภิปรายเก่ียวกบั เร่ือง ประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จากสารอาหาร คิดวา่มีอะไรบา้ง เราสามารถประหยดัทรัพยใ์นการเลือกซ้ืออาหารได้
อยา่งไร และความปลอดภยั 
ท่ีควรคาํนึงถึงจากอาหารท่ีรับประทาน 

3.3 ข้ันกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 32 นาที 
1) การวางแผน (Planing : P) 2 นาที 
    เม่ือผูก้าํกบัลูกเสือสั่งแยกหลงัจากเปิดประชุมกองแลว้ รองผูก้าํกบั

ลูกเสือเรียกแถวตอนลึก เพื่อใหผู้ก้าํกบัลูกเสือมอบหมายใหน้ายหมู่ลูกเสือไปบอกหมู่
ลูกเสือวางแผนจดัรายการอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย และมีปริมาณเพียงพอ 
สาํหรับลูกเสือ 2 หมู่ หมู่ละ 5 คน ท่ีไปอยูค่่ายพกัแรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ พร้อมทั้ง
บอกจาํนวนเงินท่ีใช ้และคุณค่าทางสารอาหาร ประมาณ  8 – 10 นาที และเขียน
รายการอาหารใส่ในกระดาษชาร์ทท่ีผูก้าํกบัลูกเสือจดัให้ แลว้ส่งตวัแทนหมู่เพื่อ
ออกมานาํเสนอผลการอภิปรายหนา้ชั้นเรียน 

 
 

ครัว) 
2. เพลง “สุขกนั
เถอะเรา” หรือ เกม 
“โยนไมง่้าม และธง
ประจาํหมู่” 
3. กระดาษชาร์ท 
หรือกระดาษเทา – 
ขาว 
4. ปากกาเคมี
สาํหรับเขียน
กระดาษชาร์ท 
5. สมุดบนัทึก
ประจาํตวั และ
เคร่ืองเขียน 
6. ไมง่้าม และธง
ประจาํหมู่  
7. เสาธงชาติ ธงชาติ 
ชาติ 
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2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 26 นาที  
    ลูกเสือแต่ละหมู่ เม่ือทราบถึงวธีิการเรียนรู้ และกิจกรรมท่ีจะตอ้ง

ปฏิบติัแลว้ ลูกเสือทุกหมู่มอบหมายแบ่งหนา้ท่ีกนัทาํงานภายในหมู่ของตนเอง และ
สมาชิกทุกคนในหมู่ใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการเรียนรู้อยา่ง
เต็มท่ีเพื่อความกา้วหนา้ และการพฒันาของหมู่ตนเอง จากนั้นช่วยกนัเตรียม
ดาํเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ ดาํเนินการวางแผนจดัรายการอาหารท่ี
มีประโยชน์ต่อร่างกาย และมีปริมาณเพียงพอ สาํหรับลูกเสือ 2 หมู่ หมู่ละ 5 คน ท่ีไปอยู่
ค่ายพกัแรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายภายในเวลาท่ีกาํหนด 

    ในระหวา่งทาํกิจกรรมผูก้าํกบัลูกเสือคอยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ก่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตามควรแก่
โอกาส และผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีทาํหนา้ท่ีประจาํฐานคอยสังเกตทกัษะ
กระบวนการในการทาํกิจกรรมของลูกเสือแลว้บนัทึกลงในแบบสังเกตเป็น
รายบุคคล 

3) การควบคุม (Controling : C) 2 นาที 
    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ ตรวจสอบผลงานของหมู่ของตน ถา้

ยงัไม่เรียบร้อยใหเ้ร่งรีบแกไ้ขใหท้นัท่วงที หมู่ใดท่ีเรียบร้อยแลว้ นาํผลงานเขียนลง
ในกระดาษชาร์ทเพื่อนาํเสนอรายการอาหาร 1 สัปดาห์ของแต่ละหมู่หนา้ชั้นเรียน 
โดยมีผูก้าํกบัลูกเสือเป็นท่ีปรึกษา ใหค้าํแนะนาํ และขอ้เสนอแนะ เพื่อนาํไปแกไ้ข



439 
 

ขอ้บกพร่องร่วมกนั 
4) การปรับปรุง (Action : A) 2 นาที 
    ผูก้าํกบัลูกเสือเรียกรวมลูกเสือ เพื่อทบทวนเร่ืองการเลือกซ้ืออาหาร 

และเปิดโอกาสใหลู้กเสือซกัถามความรู้เก่ียวกบัการเลือกซ้ืออาหารเพิ่มเติม ก่อนท่ีจะ
สรุปใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ และแนวทางใหไ้ปในทิศทางเดียวกนัเพื่อสร้างมาตรฐานในการ
ทาํงาน ลูกเสือจดบนัทึกองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บลงในสมุดประจาํตวั แลว้รวบรวมส่งผู ้
กาํกบัลูกเสือเพื่อตรวจงานอีกคร้ังหน่ึง  

3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption : A) 5 นาที 
ผูก้าํกบัลูกเสือแจกแบบทดสอบจาํนวน 10 ขอ้ เพื่อตรวจสอบความรู้

เร่ือง การเลือกซ้ืออาหาร จากนั้นผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ร่วมกนัเฉลย
แบบทดสอบ เร่ือง การเลือกซ้ืออาหาร ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ผลดัเปล่ียนกนัตรวจให้
คะแนน ผูก้าํกบัลูกเสือบนัทึกผลคะแนนลงในแบบบนัทึกผลการตรวจสอบความรู้ 

3.5 ข้ันอุดมคติ (Idol : I) 3 นาท ี
ลูกเสือทาํแบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) เร่ือง การเลือกซ้ืออาหาร ทั้งน้ีลูกเสือจะไดรั้บ
การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้จากการสังเกตของผูก้าํกบัลูกเสือในทุกขั้นตอน
ของการปฏิบติักิจกรรม 

 
 



440 
 

4. ผูก้าํกบัลูกเสือใหส้ัญญาณนกหวดี ลูกเสือเขา้แถวรวมกนัแบบคร่ึงวงกลม
เหมือนพิธีเปิดประชุมกองหนา้เสาธง ติชมการร่วมกิจกรรมของลูกเสือ และให้
กาํลงัใจ 

5. ผูก้าํกบัลูกเสือเล่านิทานชนเผ่าปกาเกอะญอ เร่ือง “พามีฉุกบัสะเปวย
แมะ” 5 นาที 

6. พธีิปิดประชุมกอง (รวมกอง  นดัหมายใหลู้กเสือ-เนตรนารีเตรียมอุปกรณ์มาสาํหรับทาํ
กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การหุงตม้ดว้ยหมอ้สนาม  นายหมู่ตรวจความเรียบร้อยของ
เคร่ืองแบบ  ชกัธงชาติลง  เลิก) 5 นาที 
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โครงสร้างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
คร้ังที ่19  เร่ือง  การหุงตม้ดว้ยหมอ้สนาม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือ การวดัและประเมินผล 
เม่ือจบบทเรียนน้ีแลว้  นกัเรียน
สามารถ 

ลญ.3.3 ม.1/5  จดัรายการอาหาร
ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย และ
ประกอบอาหารไดอ้ยา่งเพียงพอ 

1. พธีิเปิดประชุมกอง (ชกัธงชาติข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ผูก้าํกบัตรวจเคร่ืองแบบ
และอุปกรณ์ประดบัเคร่ืองแบบของลูกเสือ แยก) ประมาณ 5 นาที 

2. ลูกเสือร้องเพลง “หากวา่เรากาํลงัสบาย” หรือ เล่นเกม “มงักรกินหาง” 3 
นาที 

3. กจิกรรมการเรียนรู้ 44 นาที 
3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 3 นาที 

1) ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และวธีิการเรียนรู้ให้ลูกเสือ
ทราบวา่วนัน้ีจะเป็นการเรียนรู้ดว้ยการอภิปราย สรุป และลงมือปฏิบติักิจกรรม 

2) ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือร่วมกนัอภิปราย เร่ืองการประกอบอาหาร
ร้อนและการชงเคร่ืองด่ืมร้อน ถึงวธีิการท่ีถูกตอ้งและสามารถรับประทานได้ 

3.2 ขั้นการปรับทศันคติ (Opinion : O) 3 นาที 
1) ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือร่วมกนัอภิปรายเร่ืองผลที่เกิดจากการ

1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 
หลกัสูตร
เคร่ืองหมายสายยง
ยศ โดยใชรู้ปแบบ
การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 เล่มท่ี 3 พอ่ครัว
หวัป่าก ์(หวัหนา้คน

- แบบทดสอบปรนยั 
แบบเลือกตอบ จาํนวน 
10 ขอ้ 
- แบบสังเกตการเขา้
ร่วมกิจกรรม 
- แบบประเมิน
คุณลกัษณะ 
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ปฏิบติัให้เกิดความรับผดิชอบ ความสามคัคีในหมู่คณะ การเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี 
2) ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสืออภิปรายร่วมกนัถึงความปลอดภยัในการ

ประกอบอาหารร้อนและการชงเคร่ืองด่ืมร้อนท่ีถูกตอ้ง สะอาด และปลอดภยั 
3.3 ข้ันกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 40 นาที 

1) การวางแผน (Planing : P) 4 นาที 
    ผูก้าํกบัลูกเสือบอกลูกเสือให้ทราบวา่การหุงขา้วนั้นมีหลายวิธีตามท่ี

ลูกเสือเคยฝึกปฏิบติัมาบา้งแลว้ การหุงขา้วดว้ยหมอ้หุงตม้สนามก็เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีง่าย ผู ้
กาํกบัลูกเสืออธิบายขั้นตอนการหุงขา้ว การทาํไข่ตุ๋น และการปรุงเคร่ืองด่ืมร้อน ดว้ย
วิธีการใช้หมอ้หุงต้มสนาม และเปิดโอกาสให้ลูกเสืออภิปรายซักถามรายละเอียด 
ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนั จากนั้นให้ลูกเสือแต่ละหมู่แบ่งหนา้ท่ีกนั
ประกอบอาหารร้อน 2 อยา่ง ในท่ีน้ี คือ หุงขา้ว และทาํไข่ตุ๋น และเคร่ืองด่ืมร้อน 1 อยา่ง 
โดยใชห้มอ้สนาม 

2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D)30 นาที 
    ลูกเสือแต่ละหมู่ เม่ือทราบถึงวธีิการเรียนรู้และกิจกรรมท่ีจะตอ้ง

ปฏิบติัแลว้ ลูกเสือทุกหมู่มอบหมายแบ่งหนา้ท่ีกนัทาํงานภายในหมู่ของตนเอง และ
สมาชิกทุกคนในหมู่ใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการเรียนรู้อยา่ง
เต็มท่ีเพื่อความกา้วหนา้ และการพฒันาของหมู่ตนเอง จากนั้นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่
ละหมู่ ดาํเนินการดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
 

ครัว) 
2. เพลง “หากวา่เรา
กาํลงัสบาย” หรือ 
เกม “มงักรกินหาง” 
3. หมอ้หุงตม้สนาม 
หรือส่ิงแทน 
4. ขา้วสาร ไข่ไก่ 
นํ้าปลา 
5. ถว้ยกระเบ้ือง 
6. ผงเคร่ืองด่ืม 
นํ้าตาล 
7. ชอ้นชา ชอ้นโตะ๊ 
ส้อม 
8. เตาสามเส้า เตา
ราง 
9. ไมขี้ดไฟ เช้ือไฟ 
10. สมุดบนัทึก
ประจาํตวั และ
เคร่ืองเขียน 
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การหุงข้าวด้วยหม้อสนาม 
โดยการซาวขา้วแลว้ใส่ลงในหมอ้สนาม อตัราส่วน ขา้ว 1 ส่วน ต่อนํ้ า 

2 ส่วน ปิดฝา นาํไปแขวนไวเ้หนือกองไฟหรือเตารางท่ีมีไฟแรงจดั ดงัรูป 
 

 
 

ภาพการแขวนหมอ้สนามในขณะประกอบอาหาร 
ท่ีมา : http://board.trekkingthai.com 

 

เม่ือคะเนว่าเดือดแล้วให้เปิดฝาออก ใช้ไมห้รือช้อนยาวคนให้ทัว่ ใช้
ช้อนตกัดูเม็ดขา้ว ถา้เห็นว่ามีไตสีขาวตรงกลางเล็กน้อย ให้ราไฟออกเพื่อลดไฟให้
อ่อน ปิดฝาหมอ้ แลว้ดงขา้วใหแ้หง้ 

11. ไมง่้าม และธง
ประจาํหมู่ 
12. เสาธงชาติ ธง
ชาติ 
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การตุ๋นไข่ 
คลา้ยการน่ึง แต่ใช้หมอ้ 2 ชั้นซ้อนกนั หมอ้ชั้นล่างใส่ไข่ที่จะตุ๋น 

โดยมีส่วนผสมคือ ไข่ 1 ฟองตีใหข้ึ้น ต่อนํ้ า 1 ส่วน หมอ้ชั้นบนใส่นํ้ า (ต่างกบัการน่ึง 
เพราะการน่ึงจะใส่ภาชนะท่ีมีอาหารอยูเ่หนือนํ้ า ส่วนการตุ๋นจะวางภาชนะใส่ของลง
ในนํ้ า) การตุ๋นเป็นการรักษาคุณค่าทางอาหารท่ีดีท่ีสุด คุณค่าในอาหารไม่สูญเสียไป 
เพราะขณะท่ีทาํการตุ๋น หมอ้ชั้นล่างท่ีใส่อาหารจะถูกหมอ้ชั้นบนปิดสนิทตลอดเวลาจน
อาหารสุก การตุ๋นจึงเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด ใชป้รุงอาหารให้คนเจ็บรับประทาน ทั้งน้ีอาหาร
ท่ีตุ๋นจะเป่ือยดีกวา่วธีิอ่ืน ยอ่ยง่าย คุณค่าทางอาหารสูง 

การชงเคร่ืองด่ืมร้อน  
ทาํไดโ้ดยใชห้มอ้หุงตม้สนามใส่นํ้าแลว้นาํไปตม้ให้เดือด จากนั้นให้

เอาเคร่ืองด่ืมใส่ถ้วยกาแฟหรือถ้วยสําหรับใส่เคร่ืองด่ืมร้อน (นิยมใช้ถ้วยกระเบ้ือง) 
ประมาณ 2 ชอ้นชา เพิ่มรสหวานดว้ยการใส่นํ้ าตาลประมาณ 2 ชอ้นชา และถา้ตอ้งการ
รสมนัให้ใส่ครีมเทียมดว้ยก็ได้ เทนํ้ าเดือดลงในถ้วยท่ีมีเคร่ืองด่ืมและส่วนผสม ใช้
ชอ้นชาคนใหท้ัว่เพื่อใหล้ะลายเขา้กนั ใชด่ื้มรับประทานได ้
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ภาพแสดงการตม้นํ้าใหเ้ดือดโดยใชห้มอ้หุงตม้สนาม 

ท่ีมา : https://www.pictaram.org 
 

    ในระหวา่งทาํกิจกรรมผูก้าํกบัลูกเสือคอยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ก่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตามควรแก่โอกาส และผู ้
กาํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีทาํหน้าท่ีประจาํฐานคอยสังเกตทกัษะกระบวนการใน
การทาํกิจกรรมของลูกเสือแลว้บนัทึกลงในแบบสังเกตเป็นรายบุคคล 

3) การควบคุม (Controling : C) 3 นาที 
    ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แต่ละหมู่ ตรวจสอบผลงานของหมู่ของตน ถา้ยงั

ไม่เรียบร้อยให้เร่งรีบแกไ้ขให้ทนัท่วงที หมู่ใดท่ีเรียบร้อยแลว้ นาํผลงานของหมู่
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บรรจุลงในภาชนะท่ีสะอาด จดัวางไวใ้ห้เรียบร้อย เพื่อรอการตรวจสอบ และ
ประเมินผลจากผูก้าํกบัลูกเสือท่ีไดรั้บมอบหมาย และขอรับฟังคาํช้ีแนะเพื่อนาํไป
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่อไป 

4) การปรับปรุง (Action : A) 3 นาที 
    ผูก้าํกบัลูกเสือเรียกรวมแถวลูกเสือ เพื่อทบทวนเร่ืองวิธีการหุงตม้ดว้ย

หมอ้สนาม และเปิดโอกาสให้ลูกเสือซักถามความรู้เพิ่มเติม ก่อนท่ีจะสรุปให้ไดอ้งค์
ความรู้ และแนวทางใหไ้ปในทิศทางเดียวกนัเพื่อสร้างมาตรฐานในการทาํงาน ลูกเสือ
จดบนัทึกองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาลงในสมุดประจาํตวั แล้วรวบรวมส่งผู ้
กาํกบัลูกเสือเพื่อตรวจงานอีกคร้ังหน่ึง 

3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption : A) 5 นาที 
ผูก้าํกบัลูกเสือแจกแบบทดสอบจาํนวน 10 ขอ้ เพื่อตรวจสอบความรู้

เร่ือง การหุงตม้ดว้ยหมอ้สนาม จากนั้นผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ร่วมกนัเฉลยแบบทดสอบ เร่ือง การหุงตม้ดว้ยหมอ้สนาม ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ผลดัเปล่ียนกนัตรวจให้คะแนน ผูก้าํกบัลูกเสือบนัทึกผลคะแนนลงในแบบบนัทึกผล
การตรวจสอบความรู้ 

3.5 ข้ันอุดมคติ (Idol : I) 3 นาที 
ลูกเสือตอบแบบสอบถามเพื ่อประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) เร่ือง การหุงตม้ดว้ยหมอ้สนาม ทั้งน้ีลูกเสือจะ
ไดรั้บการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้จากการสังเกตของผูก้าํกบัลูกเสือในทุกขั้นตอน
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ของการปฏิบติักิจกรรม 
4. ผูก้าํกบัลูกเสือให้สัญญาณนกหวีด ลูกเสือเขา้แถวรวมกนัแบบคร่ึงวงกลม

เหมือนพิธีเปิดประชุมกองหน้าเสาธง  ติชมการร่วมกิจกรรมของลูกเสือ และให้
กาํลงัใจ 

5. ผูก้าํกบัลูกเสือเล่านิทานชนเผา่ลีซู เร่ือง “คนคดดีหรือคนซ่ือดี” 3 นาที 
6. พธีิปิดประชุมกอง (รวมกอง  นดัหมายใหลู้กเสือ-เนตรนารีเตรียมอุปกรณ์มา

สาํหรับทาํกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การถกัสายยงยศ  นายหมู่ตรวจความเรียบร้อยของ
เคร่ืองแบบ  ชกัธงชาติลง  เลิก)  
5 นาที 
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โครงสร้างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
รูปแบบการจัดกจิกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพืน้ทีสู่ง (GOPAI) จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
คร้ังที ่20  เร่ือง  การ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และส่ือ การวดัและประเมินผล 
เม่ือจบบทเรียนน้ีแลว้  นกัเรียน
สามารถ 
1. สอบไดเ้คร่ืองหมายลูกเสือ
โลกมาแลว้ 
2. สอบไดว้ชิานกัผจญภยั และ
วชิาต่อไปน้ีอีก 2 วชิา คือ นกั
ดาราศาสตร์, นกัอุตุนิยมวิทยา, 
การจดัค่ายพกัแรม, ผูพ้ิทกัษป่์า, 
นกัเดินทางไกล, หวัหนา้คนครัว
, นกับุกเบิก, นกัสะกดรอย, 
นกัธรรมชาติวทิยา 
3. ตอ้งถกัสายหนงั เคร่ืองหมาย
สายยงยศของตนเอง 

1. พิธีเปิดประชุมกอง  (ชักธงชาติข้ึน  สวดมนต์  สงบน่ิง  ผู ้ก ํากับตรวจ
เคร่ืองแบบและอุปกรณ์ประดบัเคร่ืองแบบของลูกเสือ แยก) ประมาณ 5 นาที 

2. ลูกเสือร้องเพลง “ตรงต่อเวลา” หรือ เล่นเกม “แข่งเรือบก” 3 นาที 
3. กจิกรรมการเรียนรู้ 44 นาที 

3.1 ขั้นการรวบรวม (Gather : G) 3 นาที 
1) ผูก้าํกบัลูกเสือแจง้วตัถุประสงค์การเรียนรู้ให้ลูกเสือทราบ 
2) ผูก้าํกบัลูกเสืออธิบายขั้นตอนการถักสายยงยศและสาธิตการถกัให้

ลูกเสือดูประกอบ 
3.2 ขั้นการปรับทศันคติ (Opinion : O) 3 นาที 

1) ผูก้าํกบัลูกเสือเน้นย ํ้าลูกเสือตอ้งตระหนกัถึงความสําคญัของ
ระบบหมู่ การปฏิบตัิตามระเบียบวินยัอย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของคนหมู่มากท่ีมาทาํกิจกรรมร่วมกนั 

1. คู่มือการสอน
กิจกรรมลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ 
หลกัสูตร
เคร่ืองหมายสายยง
ยศ โดยใชรู้ปแบบ
การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของโรงเรียน
พื้นท่ีสูง (GOPAI) 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 เล่มท่ี 3 พอ่ครัว
หวัป่าก ์(หวัหนา้คน

- บนัทึกการตรวจสมุด 
ของลูกเสือ 
- แบบสังเกตการเขา้ร่วม
กิจกรรม 
- แบบประเมิน
คุณลกัษณะ 
- ประเมินช้ินงาน 
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 3.3 ข้ันกระบวนการเรียนรู้ (Process : P) 30 นาที 
1) การวางแผน (Planing : P) 4 นาที 
    เม่ือลูกเสือแยกออกมาจากพิธีเปิดประชุมกองแลว้ ผูก้าํกบัลูกเสือทาํ

สัญญาณมือ และสัญญาณนกหวีดเรียกลูกเสือรวม และให้แต่ละหมู่เขา้แถวตอนลึก 
ผูก้าํกบัลูกเสือบรรยาย เร่ืองการได้รับเคร่ืองหมายสายยงยศวา่ 

1. สอบไดเ้คร่ืองหมายลูกเสือโลกมาแลว้ 
2. สอบได้วิชานักผจญภยั และวิชาต่อไปน้ีอีก 2 วิชา คือ นักดารา

ศาสตร์, ผูพ้ิทกัษป่์า, การจดัค่ายพกัแรม, นกัอุตุนิยมวิทยา, นกัเดินทางไกล, หวัหนา้คน
ครัว, นกับุกเบิก, นกัสะกดรอย และ นกัธรรมชาติวทิยา 

3. ตอ้งถกัสายหนงั เคร่ืองหมายสายยงยศของตนเอง 
    ผูก้าํกบัลูกเสืออภิปรายวา่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

1 กลุ่มลูกเสือโรงเรียนปายวิทยาคาร ผ่านหลกัสูตรเคร่ืองหมายลูกเสือโลกในภาค
เรียนท่ี 1 ส่วนในภาคเรียนท่ี 2 สอบไดว้ิชานกัผจญภยั วิชาการจดัการค่ายพกัแรม และ
หวัหนา้คนครัว จึงมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเคร่ืองหมายสายยงยศ 

    ลูกเสือแต่ละคนมารับสายหนงัจากผูก้าํกบัลูกเสือคนละ 1 ชุด ( 2 เส้น) 
แลว้ไปพบกบัรองผูก้าํกบัลูกเสือท่ีปรึกษาเพื่อฝึกปฏิบติัการถกัสายยงยศ หากมีปัญหา
ใหส้อบถามปรึกษากบัผูก้าํกบัลูกเสือไดท้นัที 

 
 
 

ครัว) 
2. เอกสารประกอบ
คาํบรรยาย ขั้นตอน
การถกัสายยงยศ 
3. เพลง “ตรงต่อ
เวลา” หรือ เกม 
“แข่งเรือบก” 
4. สายหนงั สาํหรับ
ถกัสายยงยศ 
5. ไมง่้าม และธง
ประจาํหมู่  
6. เสาธงชาติ  ธง
ชาติ 
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2) การลงมือปฏิบัติ (Doing : D) 20 นาที 
    ลูกเสือถกัสายหนงั เคร่ืองหมายสายยงยศของตนเอง ตามขั้นตอนต่างๆ 

ในใบงาน ดงัน้ี 
 
 

 
       
 
 
 
 
รูป 1 เอามือซา้ยจบัปลาย A  ทาํเป็นบ่วงใหป้ลาย A  อยูใ่ตต้วัเส้นหนงั 
เอามือขวาจบัปลาย B วางรับใตบ้่วง เอาปลาย A สอดขดัตามลูกศร 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 
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รูปท่ี 
3 

 
 
 
 
  
 

รูป 2 เอาปลาย A แทงสอดขนานไปกบั D  
 2 คร้ัง ตามลูกศร ปล่อยปลายไว ้
 เอาปลาย B  แทงสอดขนาน 
 ตามลูกศรประ 4 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 

     รูป 3 แทงปลาย B  คร้ังท่ี 5 สอดออก          
                                                                    ตรงกลางทางดา้นบนของปมเพชร  เอา  
                                                                    ปลาย A สอดขนานไปเร่ือยๆ แลว้แทง 
                                                                    สอดข้ึนดา้นบนของปมเพชรเช่นเดียวกนั 
 
 

รูปท่ี 2 
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รูป 4 เอาสายหนงัเส้นท่ี 2 ทบกลางเป็นบ่วง 
 เอาบ่วงนั้นสอดแทงข้ึนจากดา้นล่าง 
 ของปมเพชรทะลุออกทางดา้นบน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รูป 5 ใหป้ลายบ่วงท่ีโผล่ประมาณติด
กระดุม                             กระเป๋าเส้ือดา้นขวาของเคร่ืองแบบได ้

     ปล่อยใหป้ลายสายหนงัทั้งสองหอ้ยลงไป 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 

รูปท่ี 5 
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รูป 6 เอาสายหนังด้านซ้ายสุดยกข้ึนวางทบัสายแกน สอดปลายหนังไวใ้ต้สายหนัง
ดา้นขวา เอาสายหนงัดา้นขวาออ้มไปดา้นหลงัเส้นแกน แลว้สอดเขา้บ่วงของสายหนงั
ดา้นซ้าย ดึงสายหนังทั้ง 2 ขา้งให้กระชับแน่นพอประมาณ จากนั้นก็เร่ิมถกัเกลียว
ต่อไป โดยทาํเช่นเดียวกบัเกลียวแรก คือ เร่ิมจากทางซ้ายก่อนจนไดป้ระมาณ 18 – 
20 ขอ้ ตามขนาดร่างกายลูกเสือ 
 

รูปท่ี 6 
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     รูป 7 เอาปลายสายหนงัท่ีเหลือจากถกั 
                                                                    เกลียวเสร็จแลว้ ถกัปมเพชรปิดทา้ยอีก 1 
                                                                    ลูกแลว้ตดัปลายสายหนงัใหเ้รียบร้อย 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

3) การควบคุม (Controling : C) 3 นาที 
    เม่ือลูกเสือเสร็จจากการถักสายยงยศแล้ว รองผู ้ก ํากับลูกเสือช่วย

ตรวจสอบความถูกต้องในเบ้ืองต้น เม่ือพบจุดบกพร่องก็แนะนําให้ลูกเสือแก้ไข 
จากนั้นจึงนาํมาใหผู้ก้าํกบัลูกเสือตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง 

4) การปรับปรุง (Action : A) 3 นาที 
    ลูกเสือศึกษาวิธีการใส่เคร่ืองหมายสายยงยศจากรองผูก้าํกบัลูกเสือ 

ในขั้นน้ีลูกเสือจะเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าตวัเอง และจะแลกเปล่ียนกนัตรวจสอบ 
ติชมผลงานกบัสมาชิกลูกเสือในหมู่และระหว่างหมู่ 

รูปท่ี 7 
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3.4 ขั้นการยอมรับ/เห็นด้วย (Adoption : A) 5 นาที 
ผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ร่วมกนัอภิปรายสรุป เก่ียวกบั

กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรเคร่ืองหมายสายยงยศ จากนั้น ลูกเสือสรุป
เป็นองคค์วามรู้แลว้จดบนัทึกลงในสมุดประจาํตวั 

3.5 ข้ันอุดมคติ (Idol : I) 3 นาท ี
ลูกเสือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ของโรงเรียนพื้นท่ีสูง (GOPAI) เร่ือง การถักสายยงยศ ทั้งน้ีลูกเสือจะถูก
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้จากการสังเกตของผูก้าํกบัในทุกขั้นตอนของการปฏิบติั
กิจกรรม 

4. ผูก้าํกบัลูกเสือให้สัญญาณนกหวีด ลูกเสือเขา้แถวรวมกนัแบบคร่ึงวงกลม
เหมือนพิธีเปิดประชุมกองหน้าเสาธง ติชมการร่วมกิจกรรมของลูกเสือ และให้
กาํลงัใจ 

5. ผูก้าํกบัลูกเสือเล่านิทานชนเผา่ไทใหญ่ เร่ือง “แมงอ่ีน่ิว (ลูกแมลงปอ)” 3 
นาที 
6. พิธีปิดประชุมกอง (รวมกอง  นัดหมาย  นายหมู่ตรวจความเรียบร้อยของ

เคร่ืองแบบ  ชกัธงชาติลง  เลิก) 5 นาที 
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ภาคผนวก   ฎ 

ส าเนาการอนุมติัผลสอบวิชาลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

และประดบัเคร่ืองหมายลูกวิชาพิเศษ 
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ประวตัิผู้วจิัย 
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ประวตัิผู้วจิัย 

 
ช่ือ – ช่ือสกุล    วชัรกร  สุรินทร์ 
วนั เดือน ปี เกดิ   17  กนัยายน 2514 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน    218  หมู่ 8  ต าบลเวยีงใต ้ อ าเภอปาย  
     จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  58130 
ทีท่ างานปัจจุบัน   โรงเรียนปายวทิยาคาร ต าบลเวยีงใต ้ อ าเภอปาย 
     จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  58130 
ต าแหน่งหน้าทีปั่จจุบัน  ครู  ช านาญการพิเศษ  โรงเรียนปายวทิยาคาร 
     ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 
ต าแหน่งทางด้านลูกเสือ  หวัหนา้ผูใ้หก้ารฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือ  L.T.    
     (Leader Trainers)    

ประวตัิการศึกษา  
พ.ศ.2537   ค.บ. ครุศาสตร์บณัฑิต สถาบนัราชภฎัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 
 


