
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   
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 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 
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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 



34 
 

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  
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           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 
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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 
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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 
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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 
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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
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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 



62 
 

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
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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) 



83 
 

    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 
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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



95 
 

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
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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



108 
 

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 
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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 
 
 


