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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สังเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบ

หลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็น 
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 2) พัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ในศตวรรษที่ 21 3) ศึกษาผลของการน ารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ 
และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 
รุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษ  
ที่ 21 การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม
วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ 
ในศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 21  ให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 11 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม ระยะที่ 3 ศึกษาผลการน า
รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
การเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบ
ประเมินคุณภาพรูปแบบหลักสูตร 2) แบบทดสอบประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความเข้าใจ  
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 3) แบบทดสอบประเมินสมรรถนะตนเองด้านความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.98 เครื่องมือวิจัยทุกฉบับมีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เท่ากับ 1.00 กลุ่มตัวอย่าง ได้จาก
การเลือกแบบเจาะจง จากผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 83 คน โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติ
ตามที่ก าหนด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติแบบ
การทดสอบค่าที 



ข 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) องค์ประกอบหลักของรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ขั้นความรู้เบื้องต้น ได้แก่ ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
โครงสร้างของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้  

2) รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ เบื้ องต้น 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในศตวรรษที่  21 ที่ พัฒนาขึ้น 
ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร จุดมุ่งหมายหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร 
ที่ประกอบไปด้วยหน่วยการเรียนรู้ 24 หน่วย กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ ขั้นที่ 2 การกระตุ้นความสนใจและรวบรวมความรู้ ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ ขั้นที่ 4 
ก ากับดูแล วัดและประเมินผล ได้ความรู้ใหม่ ขั้นที่ 5 ประยุกต์ต่อยอดความรู้และน าเสนอ สื่อและ
แหล่งการเรียนรู้มีการผสมผสานด้วยการใช้เทคโนโลยี และการวัดและประเมินผล โดยภาพรวม
คุณภาพรูปแบบการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.12, S.D. = 0.18) 

3) ผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น พบว่า (1) ผลการทดสอบสมรรถนะด้าน
ความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรมผู้เข้ารับฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ผลการสังเกต สมรรถนะด้านทักษะ  
และสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ของผู้รับการฝึกอบรมโดยวิทยากรประจ าหมู่ระหว่าง 
การฝึกอบรมพบว่าสมรรถนะการเป็นผู้การเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในศตวรรษที่ 21 สูงกว่า 
ร้อยละ 70 (3) ผลการประเมินสมรรถนะตนเอง พบว่า หลังการฝึกอบรม สมรรถนะด้านความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ใน

ศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับมาก ( x = 4.27, S.D. = 0.41) 
 

ค ำส ำคัญ : รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม สมรรถนะ ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
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ABSTRACT 
This research was a mixed methodology. The research objectives were to  

1) synthesize the components of a basic unit leader training course model for senior 
scout leaders to enhance senior scouting leaders’ competencies in the 21st century,  
2) develop a basic unit leader training course model for senior scout leaders, 3) study 
the results of using a basic unit leader training course model for senior scout leaders, 
and 4) study the trainees satisfaction toward  a basic unit leader training course 
model for senior scout leaders. The research was divided into 3 phases. Phase 1: 
Synthesizing the components of a basic unit leader training course model senior 
scout basic unit leaders to enhance senior scouting leaders’ competenies  in the 21st 
century. Phase 2: Developing  a basic unit leaders training course model for senior 
scout leaders to enhance senior scounting leaders’ competencies. The content 
validity was verified by 11 experts; using focus groups discussion. Phase 3: Studying 
the result of implementating the training course model for the senior scout basic unit 
leaders. The research instruments were 1) a quality assessment form of the tranning 
course model, 2) a test on knowledge and understanding with a reliability of 0.97, 3) 
a self-assessment test for knowledge, skills, and characteristics with a reliability of 
0.96, and 4) a satisfaction questionnaire with a reliability of 0.98. All research 
instruments had index of item objective congruence equal to 1.00. The research 
sample derived from the purposive sampling consisted of 83 interested participants 
who met the determined criteria. The statistics used for data analysis were mean, 
standard deviation, and t-test dependent.  



ง 

The research results found that; 
1) The competency components of the senior scout leaders training course model 

consisted of background and importonce of the course, course objectives, course structure, 
learning activities, media and resources and measurement and assessment of learning out 
comes. 

2) The basic unit leader training course model for the senior scout leaders to 
enhance senior scouting leaders’ competencies  in the 21st century developed included 
background and importance of the course,  course structure which consisted of 24 units, the 
5 steps of learning activities were: Step 1; Creating a learning process, Step 2; Stimulating 
interest and gathering knowledge, Step 3; Taking action, Step 4; Monitoring, measuring and 
evaluating  to get new knowledge, and Step 5; Applying to increase knowledge and 
presentations, media and learning resources integrated with technology, and measurement 
and evaluation. In overall, the quality of the developed training model was suitable at a high 
level ( x = 4.12, S.D. = 0.18). 

 3) The results of using the developed training model found that: (1) The 
result of cognitive competency test after the training, the trainees had a higher level 
of knowledge and understanding in the training content than before the training 
statistically significant at the 0.05 level. (2) The result of observation on skills 
competency and personal characteristics of trainees by instructor team during the 
training found that the senior scout leaders competencies  in the 21st century was 
higher than 70 percent. (3) The result of self-assessment  on competencies after 
training on knowledge, skills, and personal characteristics found that, the mean 
increased in every aspect. 

4) The trainees were satisfied with the use of the senior scout basic unit 
leader training course model at a high level. ( x = 4.27, S.D. = 0.41).  

 
Keywords: Training Course, Performance, Senior Scout Basic Unit Leader, 21st Century 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร     
ที่ไหลบ่าข้ามพรมแดนมาถึงกันอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดด  
ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และโลก  ท าให้ประเทศไทยต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือให้ก้าวทันต่อสถานการณ์โลก ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือให้
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ยืดหยุ่น ปรับตัวไ ด้
เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ สามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง
บริบทโลกมาสร้างประโยชน์ให้กับคนในชาติได้ ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์
ชาติด้านความม่ันคง 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ซึ่งยุทธศาสตร์ข้อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สร้างขึ้นเพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศ  มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคงโดยก าหนดกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 1) การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี และ 5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง (ราชกิจจานุเบกษา, 2562)   
 นอกจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 แล้วประเทศไทยยังก าหนดแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพ่ือ
พัฒนาระบบ และกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพ่ือการพัฒนาสังคมให้
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เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพ่ือน าประเทศก้าวหน้าข้ามกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง แผนการศึกษาแห่งชาติ
วางเป้าหมาย ไว้ 2 ด้าน คือ 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน และ 2) เป้าหมายด้านการจัดการศึกษา  
เป้าหมายด้านผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
คือ 3Rs x 8Cs โดย 3Rs ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้) และ 3) (A) Rithmetics 
(คิดเลขเป็น) ส่วน 8Cs ได้แก่ 1) Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะด้านการคิด อย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)  2) Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์
และนวัตกรรม) 3) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่าง
กระบวนทัศน์) 4) Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีม และภาวะผู้น า) 5) Communications, Information & Media Literacy (ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 6) Computing & ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร) 7) Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการ
เรียนรู้) และ 8) Compassion (ทักษะความรักและเมตตา) (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)  
 ในเรื่องของการพัฒนาคนนั้น คณะรักษาความสงบและเรียบร้อยแห่งชาติ ได้มีนโยบายใน
การสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ซึ่งเป็นค่านิยมที่สอดคล้องในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนไว้ 8 ประการ  และ
ก าหนดให้มสีาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซ่ึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 
3 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 2.1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี      
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 2.2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม และ 3) กิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  และผู้บ าเพ็ญประโยชน์จะเป็นกิจกรรมที่ช่วย
เสริมสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการได้เป็นอย่างดี  เพราะกิจกรรมลูกเสือมีวัตถุประสงค์ที่มุ่ง
พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกท้ัง
กิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนได้ หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ คือ 
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้แผนงาน มาตรการการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ชัดเจน และเพ่ือให้การด าเนินงานยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พ้ืนฐาน จึงก าหนดมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษาข้ึน เพ่ือใหส้ถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1.  ให้สถานศึกษาทุกแห่งถือว่า กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ เป็นกิจกรรมหลักในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
 2. ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ตามหลักการที่ก าหนดในหลักสูตร และส่งเสริมการฝึกอบรมลูกเสือ
วิสามัญในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 3. ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดระบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ        
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงินสมทบอื่น ๆ พร้อมทั้ง
จัดหาสื่อ อุปกรณ์ให้พร้อม เพ่ือด าเนินกิจกรรม 
 4. ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีกิจกรรมการปฏิบัติจริงตามอุดมการณ์และหลักการของ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตย ความสามัคคีปรองดอง การเสริมสร้างทักษะชีวิต 
คุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ 
 5. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนผ่านการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ และส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผ่านการฝึกอบรม และมีวุฒิทางลูกเสือ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553 
 6. ให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ     
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ 

7.  ให้สถานศึกษาทุกแห่งสนับสนุน ส่งเสริมให้ขวัญ ก าลังใจแก่บุคลากรทางการลูกเสือ
และลูกเสือ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560) 
 ดังนั้น ในการที่จะด าเนินงานด้านลูกเสือให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  จึงเป็นหน้าที่
ของครูหรือผู้ก ากับลูกเสือเป็นส าคัญ เพราะครูเป็นบุคคลที่จะส่งเสริมและสร้างสรรค์ สร้างการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเมื่อสถานการณ์การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปทั้งที่เป็นการเรียนรู้ในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริม พัฒนา
และยกย่อง เพ่ือร่วมกันปกป้องและเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กหรือผู้เรียน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ 
ทักษะ เจตคติ และค่านิยมอันดีงาม รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของชุมชน สังคม และ
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ประเทศชาติ (วรากรณ์  สามโกเศศ และคนอ่ืน ๆ, 2553) แต่ในด้านหลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นที่จะใช้ส าหรับฝึกอบรมครูหรือผู้ที่สนใจให้เป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
นั้น ยังมีปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากหลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 ซึ่งนับเป็นเวลา 56 ปีแล้ว ยังไม่มี
การปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างใด จึงมีประเด็นปัญหาของหลักสูตรที่ใช้อยู่นี้ คือ 
 1. ปรัชญา แนวคิดบางประการควรได้รับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับยุคสมัย เช่น ควร
เน้นจิตอาสามากข้ึน 
 2. เนื้อหาบางเรื่องไม่ทันสมัย ไม่เหมาะกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 3. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางอย่างควรปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย เช่น การใช้สื่อ
เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดกิจกรรม ใช้สื่อ นวัตกรรม ที่เหมาะกับยุคศตวรรษท่ี 21 
 4. ด้านการวัดและประเมินผลทางการฝึกอบรมบางวิชายังไม่ชัดเจน 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นปัญหาทั้ง 4 ประการ ของหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น ต้องได้รับการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนรู้ การเป็นผู้ก ากับ
ลูกเสือมืออาชีพ รู้จักปรับเปลี่ยนวิธีสอนอยู่เสมอ มีนวัตกรรม หรือแนวคิดใหม่ ๆ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะ
ของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมลูกเสือได้
ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสมรรถนะ
ของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 เพราะโรงเรียนมัธยมศึกษา มีกองลูกเสือ ซึ่งเป็น
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และมีลูกเสือเป็นจ านวนมากทั่วประเทศ ลูกเสือดังกล่าวเป็นเยาวชนที่มีอายุ
ระหว่าง 13 - 18 ปี อันเป็นวัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต จะเปลี่ยนจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ 
เป็นวัยที่มีความสับสนในตนเอง ต้องการเห็นแบบอย่างหรือค าแนะน าในการด าเนินชีวิต ต้องการ
พิสูจน์ตนเอง เชื่อมั่นในพลังของตน (คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ , 2537) แต่จากการศึกษา
เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือในศตวรรษที่ 
21 ยังไม่ปรากฏเป็นโครงสร้างที่ชัดเจน 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้
ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 ขึ้น โดยศึกษาในส่วนขององค์ประกอบของสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเกิดจากการน าสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
และสมรรถนะของคนในศตวรรษที่ 21 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือหาคุณลักษณะของสมรรถนะของ
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
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สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษท่ี 21 ขึ้น เพ่ือศึกษาผลของการน ารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21  ต่อไป  
 ในการพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 นั้น ผู้วิจัยเลือก    
ใช้วิธีการฝึกอบรมในการพัฒนาสมรรถนะ โดยน ารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปใช้ในการฝึกอบรม เพราะการฝึกอบรม เป็นกระบวนการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะ และเจตคติของบุคลากรในอันที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานในหน้าที่  และความรับผิดชอบมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูง การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 
รุ่นใหญ่ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในการพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม 
สร้างและพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมโดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ Willer (1986), บุญชม  ศรีสะอาด 
(2553), อัมพร พงษ์กังสนานันท์ (2550), วาโร  เพ็งสวัสดิ์ (2553), ชิรวัฒน์  นิจเนตร (2560) และ
ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมตามแนวคิดของ Dessler (2000) Saylor and 
Alexander (1974)  Saylor, Alexander and Lewis (1981) Sklibeck (1984) Walker (1971) 
และวิชัย  วงษ์ใหญ่ (2537) ซึ่งการพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็น ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือด้านที่ 1 การหาองค์ประกอบของรูปแบบ ด้านที่ 2 การสร้างและพัฒนา
รูปแบบ และด้านที่ 3  การน ารูปแบบไปใช้ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   
 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 1.2.1 เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขัน้ความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
 1.2.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาผลของการน ารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ 
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 1.2.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ในศตวรรษท่ี 21 
 
1.3 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มาใช้ในการ
พัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม สร้างและพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม โดยประยุกต์ใช้แนวคิด
ของ Willer (1986) บุญชม  ศรีสะอาด (2553) และอัมพร  พงษ์กังสนานันท์ (2550) วาโร เพ็งสวัสดิ์ 
(2553) ชิรวัฒน์  นิจเนตร (2560) และประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมตาม
แน วคิ ด ขอ ง Dessler (2000) Saylor and Alexander (1974) Saylor, Alexander and Lewis 
(1981) Sklibeck (1984) Walker (1971) และวิชัย  วงษ์ใหญ่ (2537) ซึ่งการพัฒนารูปแบบหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) การหา
องค์ประกอบของรูปแบบ 2) ด้านกระบวนการ (Process) การสร้าง และพัฒนารูปแบบหลักสูตร และ 
3) ด้านผลิตผล (Product) การน าหลักสูตรไปใช้ และผลการน ารูปแบบหลักสูตรไปใช้  ดังกรอบ
แนวคิดท้ัง 3 ระยะ ดังต่อไปนี้ 
 1.3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย ระยะที่ 1 สังเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม
วิชาผู้ก ากับลูกเสือ ฯ และองค์ประกอบของสมรรถนะของการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ ฯ 
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ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัยระยะท่ี 1 

 
 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
1. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. หลักสูตรการฝึกอบรม 
3. หลักสูตรฝึกอบรมวิชา 
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่
4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจดั
กิจกรรมการฝึกอบรม 
5. สมรรถนะทั่วไป 
องค์ประกอบของสมรรถนะ 
และสมรรถนะของผู้ก ากับ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ ่
6. รูปแบบ หลักสตูร  
องค์ประกอบของรูปแบบ   
กระบวนการพัฒนาหลักสตูร 
7. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  
2. ก าหนดองค์ประกอบของ
สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ในศตวรรษท่ี 21 
3. ก าหนดองค์ประกอบรูปแบบ 
หลักสตูรฝึกอบรมวิขาผู้ก ากับ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น 
 3.1 ความเป็นมาและ

ความส าคญัของหลักสตูร 
 3.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 3.3 โครงสร้างของหลักสูตร 
 3.4 กิจกรรมการเรียนรู ้
 - เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน

มาเป็นโค้ช Coaching   
 - มีความสุข เรยีนให้สนุก
เล่นให้ได้ความรู้ Happy  learning 
 - ลงมือ เน้นการปฏิบตั ิ 
Action 
 - ก ากับดูแล วัดและ
ประเมินผล ได้ความรู้ใหม ่Learn 
to gain New Knowlede 
  - ประยุกต์ใช้ Applying 
 3.5 สื่อและแหล่งเรียนรู ้
 3.6 การวัดและประเมินผล 
   
 

1. ร่างองค์ประกอบ
รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม
วิชาผู้ก ากับลูกเสือ ฯ 
2. ร่างสมรรถนะของ 
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 
รุ่นใหญ ่
 

ผลผลิต (Output) กระบวนการ (Process) ตัวป้อน (Input) 
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 1.3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ฯ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.2  กรอบแนวคิดในการวิจัยระยะที่ 2 

1. ร่างองค์ประกอบรูปแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้
ก ากับลกูเสือฯ 
2. ร่างสมรรถนะของผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่
3. การวัดและประเมินผล 
การฝึกอบรม 
4. แนวการจัดท าแผนการ
สอนลูกเสือ 
5. ความพึงพอใจ 
6. เอกสารและงานวจิัยที่
เกี่ยวขอ้ง 

 
 

1. ศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบ
ฝึกอบรม การวัดผลประเมินผล และการวัดความพึงพอใจ 
2. วิเคราะห์แนวการจัดท าแผนการสอนลูกเสือ 
3. น าข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูล  
มาก าหนดรูปแบบฝึกอบรม 
4. ร่างรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิขาผูก้ ากับลูกเสือ 
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
   4.1 ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร 
   4.2 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
   4.3 โครงสร้างของหลักสูตร 
   4.4 กจิกรรมการเรียนรู ้
 -   เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นโค้ช   
 -   มีความสุข เรียนให้สนุกเล่นให้ได้ความรู้  
 -   ลงมือ เน้นการปฏิบัต ิ  
 -   ก ากับดูแล วัดและประเมินผล ได้ความรู้ใหม่  
 -   ประยกุต์ใช้  
   4.5 สื่อและแหล่งเรียนรู ้
   4.6 การวัดและประเมินผล 
5. ร่างเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
   5.1 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบหลักสูตรฯ 
   5.2 ความสอดคล้องขององค์ประกอบแลโครงร่าง
รูปแบบหลักสูตร ฯ 
   5.3 แบบทดสอบวัดสมรรถนะดา้นความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัวิชาผู้ก ากับลูกเสือฯ ก่อนและหลังการฝึกอบรม 
ปรนัย 4 ตัวเลือก 40 ขอ้ 
   5.4 แบบสังเกตด้านทักษะและสมรรถนะด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Check List) 
   5.5 แบบประเมินตนเองด้านความรู้ความเข้าใจ ด้าน
ทักษะและดา้นคุณลักษณะส่วนบุคคล (Rating Scale) 
   5.6 แบบประเมินความพึงพอใจในการใชรู้ปแบบหลักสูตรฯ 
เครื่องมือ ข้อ 5.1, 5.2 ตรวจโดยผู้เชีย่วชาญ 11 คน  
(Focus group) ข้อ 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 
 

1. รูปแบบหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาผูก้ ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้น
ความรู้เบื้องต้น เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการ
เป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ในศตวรรษที่ 21 
2. เครื่องมือการวิจัย 
จ านวน 6 ชุด 

ผลผลติ (Output) กระบวนการ (Process) ตัวป้อน (Input) 
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 1.3.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย ระยะที่ 3 ศึกษาผลการน ารูปแบบหลักสูตรวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ฯ ไปใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.3  กรอบแนวคิดในการวิจัยระยะที่ 3 

 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 

การฝึกอบรมตามรูปแบบหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้
ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน

ศตวรรษท่ี 21 

สมรรถนะผู้ก ากับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
1. ควำมรู้ 
   1.1 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ 
   1.2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัวิชาการลูกเสือ 
2. ทักษะ 
   2.1 ทักษะการบริหารงานลูกเสอื 
   2.2 ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสอื 
   2.3 ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้ 
   2.4 ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน 
   2.5 ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ 
3. คุณลักษณะส่วนบุคคล 
   3.1 ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสอื ศรัทธาและ
อุดมการณ์            
   3.2 คุณลักษณะเกีย่วกับมนุษยส์ัมพันธ์ 
   3.3 คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พฒันาตนเอง 
อยู่เสมอ 

 

ความพึงพอใจต่อหลักสตูรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ขั้นความรูเ้บือ้งต้น เพื่อ
เสรมิสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากบัลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
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1.4 สมมติฐำนของกำรวิจัย  
 1.4.1 รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 มีผลการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก 
 1.4.2 รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น            
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น ในศตวรรษที่ 21 
สามารถพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก 
 1.4.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก 
 

1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ก าหนดขอบเขตที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 1.5.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.5.1.1 ประชากร ที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้ที่ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   1) เป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
   2) เป็นบุคคลที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง 
   3) เป็นบุคคลที่สุภาพ เหมาะที่จะเป็นตัวอย่างที่ดี 
   4) เป็นครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ชั้นปีที่ 3-5 
   5) เป็นผู้ที่สนใจในกระบวนการลูกเสือ 
  1.5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย
ผู้วิจัยคัดเลือกจากครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ เป็นนักศึกษาฝึกสอนประสบการณ์
วิชาชีพครูชั้นปีที่ 3-5 รวมไปถึงผู้สนใจในกระบวนการลูกเสือ  ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและล าดับ
ก่อนหลังในการสมัคร จ านวน 83 คน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของการตั้งกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 1.5.2 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ 
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  1.5.2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ การฝึกอบรมตามรูปแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
เป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
  1.5.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
   1. สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
    1) ความรู้ 
     1.1) ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ 
     1.2) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ 
    2) ทักษะ 
     2.1) ทักษะการบริหารงานลูกเสือ 
     2.2) ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ 
     2.3) ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้ 
     2.4) ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน 
     2.5) ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ 
    3) คุณลักษณะส่วนบุคคล 
     3.1) ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ศรัทธาและอุดมการณ์ 
     3.2) คุณลักษณะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ 
     3.3) คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
     3.4) คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลง 
     3.5) คุณลักษณะความรักและเมตตา 
   2.  ความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้น
ความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 
 1.5.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  โครงสร้างเดิมของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น มีหน่วยการเรียนรู้ จ านวน 22 หน่วยการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ปรับปรุง 3 หน่วยการเรียนรู้ และ
เพ่ิมเติม 2 หน่วยการเรียนรู้ จึงท าให้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้น
ความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 มี
จ านวน 24 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 
  แผนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (QR Code)  
  แผนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   
  แผนที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง แผนที่ – เข็มทิศ  



12 

  แผนที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ในศตวรรษท่ี 21 
  แผนที่  5 หน่วยการเรียนรู้ที่  19 เรื่อง ลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ซึ่งองค์ประกอบของรูปแบบหลักสูตร ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญ
ของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 
 1.5.4 ขอบเขตด้านเวลา 
  การใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง รูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ในศตวรรษที่ 21 ใช้วิธีการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน  
จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่  27-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา ต าบลนาหินลาด 
อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

 
1.6 ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย  
 1.6.1 หลักสูตร หมายถึง แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนประกอบด้วย
ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร สาระ
การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพ่ือให้ บรรลุตาม
จุดมุง่หมายที่ก าหนดไว้ให้กับผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 1.6.2 การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับปรุง แก้ไขหลักสูตร เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง โดยมีกระบวนการในการก าหนด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ การออกแบบหลักสูตร การใช้หลักสูตร การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้
ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
 1.6.3 การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในอันที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงขึ้น 
 1.6.4 รูปแบบ หมายถึง โครงสร้าง แผนผังความคิดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการสืบสอบหาค าตอบ ความรู้ ความเข้าใจ โดยผู้วิจัย 
จะต้องตั้งค าถามที่ต้องการค าตอบ ซึ่งในกระบวนการวิจัยจะมีการตั้งสมมุติฐานขึ้นมา ซึ่งก็คือค าตอบ
ที่คาดคะเนไว้ล่วงหน้าโดยสมมุติฐานได้มาจากข้อความรู้ หรือข้อค้นพบที่ผ่านมา หรือได้มาจาก
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ประสบการณ์หรือการหยั่งรู้ (Intuition) ของผู้ศึกษาวิจัย หรือได้มาจากจากทฤษฎี หลักการต่าง ๆ 
ของเรื่อง/สถานการณ์ปัญหานั้น ๆ หากโครงสร้างดังกล่าวได้รับการน าไปพิสูจน์ทดสอบ หาก
สมมุติฐานเป็นจริง ข้อความนั้นก็สามารถน าไปใช้ในการท านาย หรืออธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ ได ้
 1.6.5 รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง โครงสร้าง แผนผัง
ความคิด แบบแผน หรือการจัดแผนด าเนินการที่จัดท าโดยวิธีการเชิงระบบ มีกระบวนการได้มาซึ่ง
สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 โดยมีองค์ประกอบของรูปแบบ คือ 
ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร กิจกรรม
การเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียน 5 
ขั้นตอน ขั้นที่ 1 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ (Learn to Coach) ขั้นที่ 2 การกระตุ้นความสนใจและ
รวบรวมความรู้ (Learn to be Happy) ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ (learn to Act) ขั้นที่ 4 ก ากับดูแล วัด
และประเมินผล ได้ความรู้ใหม่ (Learn to gain New Knowlede) ขั้นที่ 5 ประยุกต์ต่อยอดความรู้
และน าเสนอ (Learn to Apply) 
 1.6.6 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น หมายถึง กระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้น
ความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 มี
ขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบ
รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษท่ี 21 ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชา
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือใน
ศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 3 การศึกษาผลของการน ารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 
21 ไปใช้ 
 1.6.7 สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะ หรือพฤติกรรมของบุคคลที่ เกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดจากการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ ประกอบด้วยความรู้ (Knowledge) 
ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Atlribueten) ที่ท าให้บุคคลปฏิบัติงานได้ส าเร็จ
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์การ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 1.6.8 สมรรถนะคนในศตวรรษที่ 21 หมายถึง คุณลักษณะ หรือพฤติกรรมของบุคคลที่
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ ประกอบด้วยความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่ท าให้บุคคลปฏิบัติงานได้ส าเร็จและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์การ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย 3Rs และ 9Cs มี
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รายละเอียด ดังนี้ 3Rs ได้แก่ 1) Reading (อ่านออก) 2) (W) Riting (เขียนได้) 3) (A) Rithmetics 
(คิดเลขเป็น) และ 9Cs ได้แก่ 1) Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะด้านการคิด อย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) 2) Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม) 3 ) Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีม และ ภาวะผู้น า) 4) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่าง 
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 5) Communications, Information & Media Literacy (ทักษะการ
สื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 6) Computing & ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร) 7) Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการ
เรียนรู้) 8) Change (ทักษะการเปลี่ยนแปลง) และ 9) Compassion (ทักษะความรักและเมตตา) 
 1.6.9 สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรมของ
ผู้ก ากับลูกเสือที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจากความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล ที่ท าให้ผู้ก ากับลูกเสือปฏิบัติงานได้ส าเร็จ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย 
  1.6.9.1 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ หมายถึง การมีความรู้เรื่อง       
การปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบต่อการท างานกลุ่ม และความเข้าใจ ความสามารถในกระบวนการลูกเสือ 
  1.6.9.2 ทักษะการบริหารงานลูกเสือ หมายถึง การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การ
อ านวยการ และการควบคุมการบริหารงานลูกเสือ 
  1.6.9.3 ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ หมายถึง ผู้ที่มีความรัก ความศรัทธา มีความ
เสียสละ อดทน และเห็นคุณภาพในการลูกเสือ 
  1.6.9.4 ทักษะเกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ หมายถึง การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  1.6.9.5 ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ หมายถึง เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ค้นคว้าหา
ความรู้อยู่เสมอ ส่งเสริมผู้อื่นให้เป็นผู้น า และมีความเข้าใจงานได้ด้วยตนเอง 
  1.6.9.6 ทักษะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง การดูแลให้กลุ่มมีความสุข มีความ
สามัคคี เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ให้ความส าคัญกับทุกคน และมีโอกาสที่จะมีส่วนรวมใน
กิจกรรม 
  1.6.9.7 ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน หมายถึง วิธีการวางแผนระยะสั้น ระยะยาว 
ก าหนดการสอนประจ าปี ประจ าเทอม ประจ าสัปดาห์ รวมทั้งการวางแผนกิจกรรมอื่น 
  1.6.9.8 ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้ หมายถึง ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ 
ทักษะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะเกี่ยวกับวิชาลูกเสือ และทักษะเกี่ยวกับการวางแผนไปใช้ เพ่ือที่จะ
ท าให้กิจกรรมลูกเสือสามารถด าเนินไปได ้
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  1.6.9.9 ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ หมายถึง การฝึกอบรมลูกเสือให้มีวามรู้ 
ความสามารถ และทักษะทางลูกเสือ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  1.6.9.10 ทักษะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ หมายถึง ครู หรือบุคลากร
ทางการลูกเสือต้องเข้ารับการอบรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการลูกเสืออย่างต่อเนื่อง 
 1.6.10 สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง คุณลักษณะ
หรือพฤติกรรมของผู้ก ากับลูกเสือที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจากความรู้ (Knowledge) 
ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Other Characteristics) มีทักษะ 3Rs และ 9Cs ที่ท าให้ 
ผู้ก ากับลูกเสือปฏิบัติงานได้ส าเร็จ ประกอบด้วย 
  1.6.10.1 ความรู้ 
    1) ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ หมายถึง เป็นผู้มีความรู้  
มีความเข้าใจ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการลูกเสือได้ 
    2) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ หมายถึงเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ ในการท างาน โดยมีการยืดหยุ่นและปรับตัว มีความคิดริเริ่มและชี้น าตนเองสามารถน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของลูกเสือ 
  1.6.10.2 ทักษะ 
    1) ทักษะการบริหารงานลูกเสือ หมายถึง เป็นผู้มีความสามารถในการใช้
ภาษาด้านทักษะการพูด การเขียน การฟังหรือท่าทางในการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลได้อย่าง
หลากหลาย เพ่ือใช้ในการจัดองค์กร การจัดบุคลากร การอ านวยการ และการควบคุมการด าเนินงาน
ลูกเสือได้และมีประสิทธิภาพ 
    2) ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ หมายถึง เป็นผู้มีความสามารถในการ
สื่อสาร มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้น า ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนเพ่ือให้เกิดประโยชน์และงานบรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของลูกเสือร่วมกับทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3) ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน เหมายถึง เป็นผู้มีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ วางแผนระยะสั้น (ประจ าสัปดาห์) วางแผนระยะยาว (ก าหนดการสอนประจ าปี/ ประจ า
เทอม) รวมทั้งการวางแผนกิจกรรมอ่ืน และมีความสามารถประเมินผลอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผลและมีประสิทธิภาพ 
    4) ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ หมายถึง เป็นผู้มีความสามารถ          
การใช้ภาษาด้านทักษะการพูด การเขียน การฟังหรือท่าทางในการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลได้
อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพในการฝึกอบรมลูกเสือให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทาง
ลูกเสือ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
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    5) ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้ หมายถึง เป็นผู้มีความเข้าใจในเรื่อง
กิจการลูกเสือ มีทักษะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะเกี่ยวกับวิชาลูกเสือ และทักษะเกี่ยวกับการ
วางแผน และสามารถน าไปใช้ สามารถคิดสิ่งใหม่ และสามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเพ่ือ
พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะท าให้กิจกรรมลูกเสือสามารถด าเนินไปได้ 
  1.6.10.3 คุณลักษณะส่วนบุคคล 
    1) ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ศรัทธาและอุดมการณ์ หมายถึง เป็นผู้มี
ความสมัครใจที่จะเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ฝักใฝ่และสนใจในกิจการลูกเสือ ศรัทธาเชื่อมั่นว่า
วิธีการฝึกอบรมแบบลูกเสือสามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความตั้งใจจริง
ที่จะฝึกอบรมลูกเสือให้บรรลุ ถึงอุดมการณ์ของลูกเสือ 
    2) คุณลักษณะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง เป็นผู้มีความสามารถใน
การท างานร่วมกับทีมงานที่มีความต่างด้านค่านิยมและความเชื่อได้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน ดูแลให้กลุ่มมีความสุข มีความสามัคคี เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ให้
ความส าคัญกับทุกคน และมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
    3) คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นผู้มีความสามารถ
ในการเลือกรับรู้ เลือกใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากสื่อในยุคดิจิทัลที่มี
ความหลากหลาย จากหลายช่องทางได้อย่างเหมาะสมตามความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถถ่ายทอดวิธีการค้นคว้าหาความรู้ให้แก่ลูกเสือได้ 
    4) คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลง หมายถึง เป็นผู้ติดตามการเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับวงการลูกเสืออยู่เสมอ มีความสามารถในการปรับตนเข้ากับสิ่งแวดล้อม การเข้าใจผู้ อ่ืนเข้า
ใจความแตกต่างของบุคคล และธรรมชาติของบุคคลต่อหน้าที่การงานสามารถคิดสิ่งใหม่ สร้างสรรค์
สื่อเพ่ือการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเข้ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือใน
ศตวรรษท่ี 21 
    5) คุณลักษณะความรักและเมตตา หมายถึง เป็นผู้มีพฤติกรรมที่แสดงออก 
ความสนใจและเอาใจใส่ลูกเสือเป็นนิจ มีทักษะในการให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
มีความตั้งใจจริงที่จะฝึกอบรมลูกเสือให้บรรลุถึงอุดมการณ์ของลูกเสือ ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือ
อย่างเต็มก าลังความสามารถและโอกาส โดยยึดค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นหลักในการอยู่
ร่วมกัน 
 1.6.11 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการฝึกอบรม หมายถึง ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ซึ่งน าไปใช้เป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ในทุกหน่วยการเรียนรู้ ของรูปแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้
ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย 1) Coaching เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน
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มาเป็นโค้ช 2) Happy learning ความสุข เรียนให้สนุกเล่นให้ได้ความรู้ 3) Action ลงมือ เน้นการ
ปฏิ บั ติ  4 ) Learn to gain New Knowlede ก ากับ ดู แล  วั ดและประเมิ นผล ได้ ความรู้ ให ม่  
5) Applying ประยุกต์ใช้ โดยปรับใช้กับวิธีการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ (Learn to Coach) 
  ขั้นที่ 2 การกระตุ้นความสนใจและรวบรวมความรู้ (Learn to be Happy) 
  ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ (Learn to Act) 
  ขั้นที่  4 ก ากับดูแล วัดและประเมินผล ได้ความรู้ใหม่ (Learn to gain New 
Knowlede) 
  ขั้นที่ 5 ประยุกต์ต่อยอดความรู้และน าเสนอ (Learn to Apply) 
 1.6.12 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
การเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อการฝึกอบรมพึงพอใจหรือไม่ ต่อสิ่งที่
ได้รับจากการฝึกอบรม เช่น หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร เอกสาร สถานที่ เทคโนโลยี ระยะเวลา 
และพึงพอใจมากน้อยเพียงใด 
 1.6.13 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  หมายถึง นักเรียนที่มีอายุ 13 – 15 ปี ที่ เรียนลูกเสือใน           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนทุกสังกัด 
 1.6.14 ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ผู้สอนวิชาลูกเสือระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 

 
1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.7.1 ได้แนวทางในการสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
 1.7.2 ได้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในศตวรรษที่ 21 
 1.7.3 เป็นแนวทางในการอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในศตวรรษที่ 21 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ประวัติความเป็นมาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับข้องกับ หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
และหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ 
 2.2 แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
 2.3 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
และสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 
 2.4 แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 
 2.5 แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรม 
 2.6 แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับรูปแบบหลักสูตร 
 2.7 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร 
 2.8 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ประวัติความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับข้องกับลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
และหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ 
 2.1.1 ก าเนิดลูกเสือลลก 
  การลูกเสือเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเป็นแห่งแรกในลลก เมื่อ พ.ศ. 2451 ลดยพลลท 
ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ (Lord Baden Powell) หรือ B-P  มูลเหตุจูงใจที่ตั้งกองลูกเสือขึ้นมาก็คือ 
ท่านไปรับราชการทหารลดยไปรักษาเมืองมาฟฟิคิง (Mafiking) อันเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในสหภาพ
แอฟริกาใต้ ขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นกับพวกบัวร์ (Boer) ในการผจญศึกใหญ่คราวนั้น ท่านได้ฝึกเด็ก
ขึ้นหน่วยหนึ่ง เพ่ือช่วยราชการสงคราม เช่น เป็นผู้สื่อข่าว สอดแนม รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
รับใช้ในการงานต่าง ๆ เช่น ท าครัว ปรากฏว่าได้ผลดีมาก เพราะเด็กที่ได้รับการฝึกเหล่านั้น สามารถ
ปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเข้มแข็ง ว่องไว ได้ผลดีไม่แพ้ผู้ใหญ่ และบางอย่างกลับท าได้
ดีกว่าผู้ใหญ่ 
  เมื่อท่านกลับจากราชการสงครามเมืองมาฟฟิคิงแล้ว ท่านได้ร่างลครงการอบรม      
เด็กขึ้น มีหลักการคล้ายลูกเสือในปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2450 ท่านได้ทดลองตั้ง Boy Scout ขึ้น
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เป็นกองแรกที่ เกาะบราวน์ซี ไอแลนด์ (Brown Sea Island) ลดยเกลี้ยกล่อมเด็กที่เที่ยวเตร่อยู่ในที่
ต่าง ๆ มาอบรม ท่านได้คอยคุมการฝึกตามลครงการด้วยตนเอง และได้ผลดีสมความมุ่งหมายทุก
ประการ จึงท าให้เกิดความบันดาลใจ ในอันที่จะขยายกิจการให้กว้างขวางออกไปในวันข้างหน้า         
พอถึงปี พ.ศ. 2455 รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศรับรองฐานะของลูกเสืออังกฤษเป็นทางการพร้อมกับ
ออกกฎหมายคุ้มครองให้ด้วย จากนั้นการลูกเสืออังกฤษก็เจริญแพร่หลายออกไปเป็นล าดับ คติพจน์ ที่
ท่านลอร์ดเบเดน เพาเวลล์ ได้ให้ไว้แก่ลูกเสือก็คือ BE PREPARED (จงเตรียมพร้อม) ต่อมา พลลทลรเบิร์ต 
เบเดน เพาเวลล์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น บารอน ซึ่งบรรดาศักดิ์นี้ พระราชทานลดยพระเจ้ายอร์จ ที่ 5 
ในปี พ.ศ. 2472 ท าให้เขาเป็นสมาชิกสภาขุนนาง ซึ่งตามประเพณีของอังกฤษ  ผู้ที่ได้รับพระราชทาน
บรรดาศักดิ์ตั้งแต่บารอนขึ้นไปจะต้องมีชื่อสถานที่ต่อท้าย ซึ่งเขาเลือกเอา กิลเวลล์ (Gilwell Park)       
ที่เป็นชื่อของศูนย์ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือนานาชาติ ท าให้เขาได้ชื่อตามบรรดาศักดิ์ว่า บารอน 
เบเดน ลพเอลล์ แห่งกิลเวลล์ แต่คนทั่วไปมักนิยมเรียก ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ ในการชุมนุม Scout 
ครั้งแรกของลลกในปี พ.ศ. 2463 ที่ประชุมผู้แทน Scout จากประเทศต่าง ๆ ก็ประกาศให้เขาเป็น
ประมุขของ Scout ตลอดกาล และทุกคนเรียกท่านอย่างย่อ ๆ ว่า ท่าน B.P. 
 2.1.2 องค์การลูกเสือลลก 
  ปัจจุบันการลูกเสือได้เจริญเติบลตและแพร่ขยายไปทั่วลลก ซึ่งมีสมาชิกกว่า 30 ล้านคน 
ใน 161 ประเทศ และเขตปกครอง อาณานิคมแคว้นต่าง ๆ ทั่วลลก มีองค์การลูกเสือลลก (World 
Organization of the Scout Movement) ลดยส านักงานลูกเสือลลก (World Scout Bureau)        
ซึ่ งตั้ งอยู่ที่ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ท าหน้าที่ เป็นส านักงานเลขาธิการฯ  ผู้ดูแล              
การด าเนินงานของประเทศสมาชิกให้พัฒนาไปตามกรอบนลยบายและแนวทางขององค์การลูกเสือลลก 
และตามมติของที่ประชุมสมัชชาลูกเสือลลก (World Scout Conference) ซึ่งจัดให้มีข้ึนในทุก ๆ 4 ปี 
นอกจากส านักงานลูกเสือลลก (World Scout Bureau) กรุงเจนีวา แล้วยังมีส านักงานลูกเสือภาคพ้ืน
อยู่ในภูมิภาคทั่วลลก อีก 6 แห่ง ได้แก่ 
  1) ภาคพ้ืนยุลรป (Europe) มีประเทศสมาชิก 41 ประเทศ ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม 
  2) ภาคพ้ืนยูเรเชีย (Eurasia) มีประเทศสมาชิก 9 ประเทศ ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
สาธารณรัฐยูเครน และส านักงานสาขาที่กรุงมอสลคว์ ประเทศรัสเซีย 
  3) ภาคพ้ืนอินเตอร์อเมริกา ( Interamerica) มีประเทศสมาชิก 32 ประเทศ 
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงซานติเอลก ประเทศชิลี 
  4) ภาคพ้ืนอาหรับ (Arab) มีประเทศสมาชิก 18 ประเทศ ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่    
กรุงไคลรประเทศอียิปต์ 
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  5) ภาคพ้ืนอาฟริกา (Africa) มีประเทศสมาชิก 37 ประเทศ ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
กรุงไนลรบี ประเทศเคนยา 
   - ส านักงานสาขา 1 ตั้งอยู่ที่ กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล 
   - ส านักงานสาขา 2 ตั้งอยู่ที่ กรุงเคปทาวน์ ประเทศอาฟริกาใต ้
  6)  ภาคพ้ืน เอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific) มีประเทศสมาชิก 24 ประเทศ ส านักงานใหญ่ 
ตั้งอยู่ที่กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
 2.1.3 วัตถุประสงค์ หลักการส าคัญ และวิธีการของลูกเสือ 
  การลูกเสือ เป็นขบวนการทางการศึกษาส าหรับเยาวชน ที่มีวัตถุประสงค์จะสร้าง
บุคลิกภาพและพัฒนาการทางสังคมให้กับเยาวชนเพ่ือให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ ลดยใช้วิธีการของ
ลูกเสือ ยึดมั่นในกฎและค าปฏิญาณ (Scout Promise and Laws) การเรียนรู้ลดยการกระท า (Learning 
by Doing) เน้นการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Activities) การใช้ระบบหมู่ (Patrol System) 
และความก้าวหน้าของบุคคล ลดยใช้หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ (Proficiency Badges) 
  การลูกเสือเป็นการอาสาสมัครท างานให้การศึกษาพัฒนาเยาวชนลดยทั่วไป ไม่มี       
การแบ่งแยก กีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ลัทธิทางศาสนาใด ๆ และไม่อยู่ภายใต้อิทธิพล 
หรือเกี่ยวข้องกับการเมือง ลดยยึดปฏิบัติตามอุดมการณ์ของผู้ให้ก าเนิดลูกเสือลลกอย่างมั่นคง                
วงการศึกษาทั่วลลกถือว่าการลูกเสือ เป็นขบวนการที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนนอกระบบลรงเรียน 
(Non-formal Education Movement) ภายใต้พ้ืนฐาน ดังนี้ 
  1) มีหน้าที่ต่อศาสนาที่ตนเคารพนับถือ 
  2) มีความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง 
  3) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง 
  4) เข้าร่วมในการพัฒนาสังคมด้วยการยกย่องและเคารพในเกียรติของบุคคลอื่น 
  5) ช่วยเสริมสร้างสันติภาพความเข้าใจอันดี เพ่ือความม่ันคงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ทั่วลลก 
  พันธกิจหลัก 
  ปัจจุบัน พันธกิจหลักของการลูกเสือในการฝึกอบรมเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือ 
มี 3 ประการ คือ 
  1) ให้เด็กได้เป็นลูกเสือแต่เยาว์วัย ลดยจัดในรูปกิจกรรมอาสาสมัคร หรือกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
  2)  ใช้วิธีการฝึกลูกเสือในการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4 ประการ คือ 
   2.1) เป็นผู้ที่เชื่อถือได้ 
   2.2) สามารถพ่ึงตนเองได้ 
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   2.3) มีความรับผิดชอบ 
   2.4) กล้าสู้งานหนัก 
  3) ต้องพัฒนาระบบการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ ในการขัดเกลาคุณธรรม
จริยธรรมของเยาวชนลดยใช้กฎลูกเสือเป็นหลักจากพันธกิจหลัก (Mission) ทั้ง 3 ประการนี้ น าไปสู่
ยุทธศาสตร์หลัก (Strategy) ที่ใช้ในการพัฒนาการลูกเสือให้ตอบสนองสอดคล้องกับพันธกิจ 
  ยุทธศาสตร์ 
  1) ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า และร่วมตัดสินใจ 
  2) ให้ผู้ใหญ่เข้ามาให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ 
  3) ฝึกอบรมลูกเสือชาย-หญิงอย่างเสมอภาค ให้เกิดความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ 
ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  4) ให้ทุ่มเทงานหนัก 
  5) ใช้ระบบอาสาสมัคร 
  6) องค์กรลูกเสือต้องปรับตัวให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับกระแสลลกาภิวัตน์ 
  7) ปรับระบบลูกเสือให้เข้มแข็ง 
  8) ใช้เทคลนลลยีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การท างานทันสมัย ทันคน 
ทันเหตุการณ ์
  9) ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน เพ่ือรายงานความก้าวหน้าให้สังคมรับรู้ 
  10) สร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันในองค์กรลูกเสือ ทั้งในระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศ 
  11) สร้างเครอืข่ายการท างานร่วมกับองค์กรเอกชนและองค์กรเยาวชนอื่น ๆ 
  12) สนับสนุนให้มีประเทศสมาชิกใหม่ เข้าร่วมองค์การลูกเสือลลก และส่งเสริม        

การเพ่ิมจ านวนสมาชิกลูกเสือในประเทศ 
  13) จัดตั้งกองทุนเพ่ือหาเงินสนับสนุนกิจการลูกเสืออย่างเป็นระบบและมั่นคง 
 2.1.4 ประวัติความเป็นมาของลูกเสือไทย 
  ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทาน 
ก าเนิดเสือป่าได้ 2 เดือน ซึ่งในระยะเวลานั้นกิจการเสือป่าได้ด าเนินไปอย่างเป็นที่พอพระราชหฤทัย
อย่างยิ่ง เห็นได้จากการเพ่ิมจ านวนสมาชิกของเสือป่าที่มากขึ้น และกิจการเสือป่าถูกจ าแนกออกไป
เป็นกองเสือป่าประเภทต่าง ๆ อีกมาก แม้จะทรงพอพระราชหฤทัยเพียงใด พระองค์ก็ไม่เคยที่จะยุติ
ในพระราชด าริที่จะเป็นประลยชน์ต่อประเทศชาติ ด้วยพระองค์ทรงเห็นว่า  กิจการเสือป่านั้นแม้จะ
ประสบผลส าเร็จเพียงใด แต่สมาชิกนั้นเป็นผู้ใหญ่แต่ฝ่ายเดียวทั้ง ๆ ที่บ้านเมืองนั้นประกอบด้วย
พลเมืองหลายช่วงวัย เด็กผู้ชายทั้งหลายก็เป็นผู้ที่สมควรจะได้รับการฝึกฝน และปลูกฝังอุดมการณ์
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ความรักชาติไปพร้อม ๆ กับการฝึกฝนให้มีความรู้และทักษะในทางเสือป่าด้วย เพ่ือว่าในอนาคตเมื่อ
เติบลตขึ้นจะได้ประพฤติตัวให้เป็นประลยชน์แก่บ้านเกิดเมืองนอน 
  ดังนั้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 6 จึงได้ทรงพระราชทานก าเนิดกิจการเสือป่าส าหรับเด็กชาย  และทรงพระราชทานชื่อว่า 
ลูกเสือ 
  ในกิจการนี้ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ท่ีให้เด็กชายจดจ าหลักส าคัญ 3 ประการ คือ 
  1) ความจงรักภักดีต่อผู้ทรงด ารงรัฐสีมาอาณาจักร ลดยต้องตามนิติธรรมประเพณี 
  2) ความรักชาติบ้านเมือง และนับถือพระศาสนา 
  3) ความสามัคคีในคณะ และไม่ท าลายซึ่งกันและกัน 
  การก่อตั้งกิจการลูกเสือในครั้งแรกนั้น พระองค์ทรงตั้งกองลูกเสือให้มีในลรงเรียน
ก่อนและกองลูกเสือกองแรกของสยามประเทศ คือ กองลูกเสือลรงเรียนมหาดเล็กหลวง หรือลรงเรียน
วชิราวุธ ในปัจจุบัน และถูกเรียกว่ากองลูกเสือหลวง หรือกองลูกเสือกรุงเทพที่ 1 และลูกเสือใน
ลรงเรียนนี้ก็ถูกเรียกว่าลูกเสือหลวงเช่นกัน ก่อนที่กิจการลูกเสือจะขยายไปสู่ลรงเรียนเด็กชายทั่ว
ประเทศในเวลาไม่นาน ลดยลูกเสือคนแรก คือ นักเรียนลรงเรียนมหาดเล็กหลวงที่ชื่อ ชัพน์ บุนนาค 
การเป็นลูกเสือของนายชัพน์ บุนนาค นั้นเกิดจากการที่ได้แต่งเครื่องแบบลูกเสือ และกล่าวค าปฏิญาณ
ของลูกเสือ ซึ่งเป็นการกล่าวต่อหน้าพระพักตร์ ซึ่งครั้งนั้นมีผู้ที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ว่า 
  ร.6 : “อ้ายชัพน์ ดอกหรือ เอ็งกล่าวค าสาบานของลูกเสือได้หรือเปล่า” 
  ชัพน์ : “ข้าพระพุทธเจ้าท่องมาแล้วว่า 
  1) ข้าจะมีใจจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัว 
  2) ข้าจะประพฤติตนให้สมควรเป็นลูกผู้ชาย 
  3) ข้าจะประพฤติตนตามข้อบังคับ และแบบแผนของลูกเสือ” 
  ร.6 : “ในหน้าที่ซึ่งข้าได้เป็นผู้ประสิทธิประสาทลูกเสือของชาติขึ้นมา ข้าขอให้เจ้า
เป็นลูกเสือคนแรก” 
  จากนั้นพระองค์ทรงมีพระราชด ารัสเพียงสั้น ๆ ว่า “อ้ายชัพน์ เอ็งเป็นลูกเสือแล้ว" 
และแล้วกิจการลูกเสือ ก็ได้ถือก าเนิดข้ึนมาอย่างสมบูรณ์แบบ 
  ต่อมา พระองค์ก็ทรงพระราชทานคติพจน์ให้กับลูกเสือที่ภายหลังลือลั่นไปทั่วทั้ง
แผ่นดินและเป็นที่กล่าวขาน , ร าลึก, พูดสอนกันอย่างติดปากในสังคม อีกทั้งยังปรากฏอยู่บน
เครื่องหมายส าคัญต่าง ๆ ของลูกเสือว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” 
  ค าว่า ลูกเสือ ที่พระองค์ทรงพระราชทานชื่อนั้น มีนัยว่าพระองค์ทรงเล่นล้อค ากับค า
ว่า เสือป่า ที่บางครั้งทรงเรียกว่า พ่อเสือ และเมื่อมีกิจการแบบเดียวกันที่มีเหล่าสมาชิกเป็นเด็กชาย 
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พระองค์จึงทรงใช้ค าว่าลูกเสือ แต่ภายหลังทรงพระราชนิพนธ์ถึงที่มาของชื่อลูกเสืออย่างเป็นทางการ
เอาไว้ว่า 
  “ลูกเสือ บ่ ใช่สัตว์เสือไพร เรายืมมาใช้ด้วยใจกล้าหาญปานกัน 
  ใจกล้ามิใช่กล้าอาธรรม์ เช่น เสืออรัญสัญชาติชนคนพาล 
  ใจกล้าต้องกล้าอย่างทหาร กล้ากอปรกิจการแก่ชาติประเทศเขตคน" 
  เป็น เวลา 6-7 เดือน หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัวฯ         
ทรงพระราชทานก าเนิดลูกเสือในสยามประเทศ หากย้อนกลับไปที่ประเทศอังกฤษที่เป็นต้นก าเนิด
กิจการลูกเสือลลกขณะนั้น ก็ก าลังคึกคักและแพร่ขยายความนิยมไปยังพ้ืนที่ต่าง  ๆ ทั่วเกาะอังกฤษ 
เด็ก ๆ รวมไปถึงผู้ใหญ่ต่างให้ความสนใจในกิจการนี้มาก นายซิดนีย์  ริชเชส ซึ่งอดีตเคยเป็นครูสอน
ศาสนาวันอาทิตย์ เป็นผู้หนึ่งที่สนใจกิจการลูกเสือ และได้เข้ารับต าแหน่งเป็นผู้ก ากับกองลูกเสือที่ 8 
แห่งลอนดอนตะวันตกเฉียงใต้ นายริชเชส ซึ่งครั้งหนึ่งบิดาของเขาได้เคยท างานอยู่ในสถานกงศุลไทย 
ซึ่งภายหลังได้เป็นถึงกงศุลใหญ่ประจ าสถานทูตไทย ณ กรุงลอนดอนนั้น มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับ 
พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อครั้งที่ยังทรงด ารงอิสิริยยศเป็นมกุฎราชกุมาร  สมัยที่
ยังทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ 
  และเมื่อความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือในอังกฤษนั้น ควบคู่ไปกับการ
เจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือแห่งสยามประเทศ ข่าวคราวของกิจการลูกเสือแห่งสยามประเทศก็
แพร่กระจายเข้าสู่เกาะอังกฤษอย่างรวดเร็ว นายริชเชส เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับทราบข่าวนั้น และประกอบ
กับความสัมพันธ์ของผู้เป็นบิดากับพระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามประเทศ เขาจึงได้ท าหนังสือมากราบ
บังคมทูลอัญเชิญ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กองลูกเสือที่เขา
เป็นผู้ก ากับอยู่ และขอพระบรมราชานุญาตให้ชื่อลูกเสือกองนี้ว่า “King of Siam’s Own Boy 
Scout Group” ซึ่งแปลว่า กองลูกเสือในพระเจ้ากรุงสยาม หรือกองลูกเสือแห่งพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ากรุงสยาม หรือ กองลูกเสือรักษาพระองค์พระเจ้าแผ่นดินสยาม ลดยมีชื่อย่อว่า K.S.O. 
  หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอย่หัวฯ ได้ทรงพระราชกรุณาลปรดเกล้า ให้
จัดตั้งกองลูกเสือแห่งชาติขึ้นเพียง 5 เดือนเท่านั้น ก็ปรากฏว่า มีกองลูกเสือทั่วราชอาณาจักรอยู่ถึง 61 กอง 
  การด าเนินกิจการลูกเสือทั่วทั้งลลก มักมีลักษณะที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ เริ่มจาก
กิจการลูกเสือส าหรับเด็กชายก่อนที่จะเริ่มแพร่เข้าไปในหมู่เด็กหญิง และส าหรับกิจการลูกเสือในไทย 
ก็เช่นกัน เมื่อถึงระยะเวลาอันควร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ทรงมีพระราชด าริที่จะ
ให้สตรีและเด็กหญิงได้มีส่วนร่วมในกิจการลูกเสือ ลดยทรงเห็นว่าสามารถที่จะเป็นก าลังให้กับชาติ
บ้านเมืองได้ แม้จะไม่ใช่กองก าลังหลักก็ตามที ดังนั้นจึงทรงตั้งกลุ่มสตรีขึ้นมากลุ่มหนึ่ง  ซึ่งพระองค์
เรียกว่า สมาชิกแม่เสือ ส่วนใหญ่เป็นบุตรและภรรยาเสือป่า ลดยแม่เสือมีหน้าที่หลักในการจัดหา
เสบียงและเวชภัณฑ์ให้กับกองเสือป่า ในขณะเดียวกันก็ทรงจัดตั้งกองลูกเสือส าหรับเด็กหญิง และ
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พระราชทานชื่อว่า เนตรนารี ซึ่งเนตรนารีกองแรก คือ กองเนตรนารีลรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ต่อมาได้
เป็นชื่อ ลรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
  นางสาวหนุ่ย  ลชติกเสถียร หนึ่งในเนตรนารีกองแรก ได้เขียนถึงกิจกรรมส าหรับ
เนตรนารีในสมัยนั้น ไว้ว่า 
  “ในปี พ.ศ. 2457 ลรงเรียนกุลสตรีวังหลัง จัดตั้งกองเนตรนารีขึ้น และให้เราเป็น
กลุ่มแรกที่รับการฝึกหัด ข้าพเจ้ายังจ าและรู้สึกถึงความสนุกสนานของเวลานั้นได้จนบัดนี้ เราช่วยกัน
จัดข้าวของและห้องหลับ ห้องนอน ตลอดจนช่วยครัว ห้าลมงเย็นก็ลงมือรับประทานอาหาร สองทุ่มก็
เข้านอนกันหมด เข้าเรียนเวลาสามลมงเช้า และเรียนกันตามใต้ร่มไม้ วิชาที่เรียนคือ 
  1) วิชาพฤกษศาสตร์ เป็นวิชาที่พวกเราชอบมาก เพราะได้ลงมือเพาะเมล็ดพืช ผัก 
ดอกไม้ มันฝรั่งและหัวหอม 
  2) วิชาปฐมพยาบาล หัดช่วยคนเป็นลม วิธีพันผ้าพันแผลและเข้าเฝือก เราจับเด็ก
ชาวนามาช าระล้างและพันแผลให้ 
  3) วิธีท ากับข้าว หุงข้าว วิชานี้เป็นงานไปในตัว เพราะเราต้องผลัดเวรกันไปตลาด
และท ากับข้าว เวลาบ่าย ๆ เราต้องเรียนและฝึกซ้อมกฎของเนตรนารี คือ พยายามหาความงามในทุก
สิ่งทุกอย่างที่ตนประพฤติ ลดยมีความสุภาพอ่อนลยน อารีอารอบ ต้องพยายามหาความรู้เพ่ือเป็น
ประลยชน์แก่ส่วนรวมและส่วนตัว อดทนในสิ่งที่เป็นประลยชน์แก่ส่วนรวม เวลาเรียกเข้าประชุม
อาจารย์มักจะกู่ว่า ลว วิลลล่ (ค าที่ใช้เป็นเสียงร้องเรียก แทนการใช้สัญญาณนกหวีด) หลาย  ๆ ครั้ง 
พวกเราก็รีบวิ่งมาทันที” 
 2.1.5 วัตถุประสงค์หรืออุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
  วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ได้ตราไว้ในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 
2551 มาตรา 8 ระบุว่า คณะลูกเสือแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา 
จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี
และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพ่ือความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 
  1) ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 
  2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
  3) ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประลยชน์ 
  4) ให้รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนให้ท ากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
  5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม และความมั่นคงของ
ประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับธรรมนูญขององค์การแห่งลลกว่าด้วยขบวนการลูกเสือ 
 2.1.6 จดุประสงค์ของขบวนการลูกเสือ (Purpose of Scout Movement) 
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  จุดประสงค์ของขบวนการลูกเสือ เป็นเหตุผลและส าคัญส าหรับความด ารงอยู่ของ
ขบวนการ จุดประสงค์ของขบวนการลูกเสือแสดงถึงวัตถุประสงค์ของขบวนการลูกเสือด้วย 
  จุดประสงค์ของขบวนการลูกเสือ คือ การช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนรายบุคคล
ให้บรรลุถึงการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ซึ่งร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม เพ่ือให้เป็นพลเมืองดีมี
ความรับผิดชอบในฐานะท่ีเป็นสมาชิกในสังคมในท้องถิ่น ในชาติ และในสังคมนานาชาติ 
  ขบวนการลูกเสือ เป็นเพียงปัจจัยประการหนึ่งในจ าพวกหลาย ๆ ปัจจัยที่มีส่วนการ
พัฒนาเยาวชน ฉะนั้นขบวนการลูกเสือมิได้มุ่งหวังจะท าหน้าที่แทนครอบครัว ลรงเรียน วัด มัสยิด และ
สถานศึกษา 
  ค าว่า “มีความรับผิดชอบ” นั้น ควรจะเข้าใจอย่างกว้าง ๆ พลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบนั้นเป็นเรื่องส าคัญ จึงควรฝึกเยาวชนให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบในงานการตามหน้ าที่ของ
ตนให้แล้วเสร็จอย่างดีท่ีสุด 
  การรับผิดชอบนั้นย่อมหมายถึง สิทธิ (Rights) และหน้าที่  (Obligations) ของ
ตนเองด้วย ภายในสังคมหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ 
 2.1.7 หลักการของขบวนการลูกเสือ (Principles of The Scout Movement) 
  กิจการลูกเสือทั่วลลก จะยึดถือหลักการเดียวกัน อันเป็นก้าวแรกที่จะน าไปสู่
จุดหมายปลายทาง หลักการส าคัญต่าง ๆ มีดังนี้ 
  1) นับถือศาสนา 
  2) มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติของตน 
  3) มีความศรัทธาในมิตรภาพและความเป็นพี่น้องลูกเสือลลก 
  4) บ าเพ็ญประลยชน์ต่อผู้อ่ืน 
  5) ยอมรับและปฏิบัติตามค าปฏิญานและกฎของลูกเสือ 
  6) มีความอิสระต่ออิทธิพลทางการเมือง 
  7) มีก าหนดการพิเศษส าหรับการฝึกอบรม ลดยอาศัย 
   -  ระบบหมู่ ระบบกลุ่ม 
   -  การทดสอบเป็นขั้น ๆ 
   -  เครื่องหมายวิชาพิเศษ 
   -  กิจกรรมกลางแจ้ง 
 2.1.8 วิธีการของลูกเสือ (Scout Method) 
  ค าว่า วิธีการ นั้น คือกุศลลบายที่ส าคัญในการฝึกอบรมลูกเสือไปสู่จุดมุ่งหมาย หรือ
อุดมการณ์ที่วางไว้ และวิธีการนั้นให้เป็นไปเพ่ือสนองความต้องการของเด็ก ดังนี้ 
  1) เรียนรู้ด้วยการกระท า 
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  2) ใช้วิธีการฝึกอบรมหมู่เล็ก ๆ (ระบบหมู่) 
  3) ยึดค าปฏิญาณและกฎเป็นหลักประจ าใจ และใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  4) มีเครื่องแบบเฉพาะ 
  5) บ าเพ็ญประลยชน์ต่อผู้อ่ืน 
  6) จัดให้มีการฝึกอบรมที่ก้าวหน้า ท้าทาย และดึงดูดใจ 
  7) ให้มีความสนุกในการฝึกอบรม เช่น มีการเล่นเกม ร้องเพลง ชุมนุมรอบกองไฟ
เล่านิทาน 
  8) ส่งเสริมเรื่องเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
  9) มุ่งเน้นกิจกรรมกลางแจ้งเป็นหลักในการฝึกอบรม 
  ค าปฏิญาณและกฎ เป็นหลักการเกี่ยวกับจิตใจและศีลธรรม เป็นเสมือนกฎเกณฑ์
และความเชื่อขั้นพ้ืนฐานของคน ค าปฏิญาณและกฎนี้ ขบวนการลูกเสือถือเป็นหลักการส าคัญ        
จึงก าหนดให้คณะลูกเสือของประเทศต่าง ๆ ได้พัฒนาเยาวชนไปตามหลักการสมาคมลูกเสือของชาติ
ต่าง ๆ ต้องมีค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือฉบับเดิมที่ผู้ให้ก าเนิดลูกเสือลลกได้เขียนขึ้นส าหรับ 
เยาวชนชาวอังกฤษ เมื่อต้นศตวรรษที่ 20 สมาคมลูกเสือแห่งชาติของแต่ละประเทศควรได้พิจารณาว่า 
ควรปรับปรุงค าปฏิญาณและกฎนี้ด้วยภาษาและความนึกคิดที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสม
กับวัฒนธรรม และความรุ่งเรืองของแต่ละประเทศ แต่ขณะเดียวกันขอให้คงรักษาไว้ และซื่อตรง 
(Faithful) ต่อปัจจัยขั้นพ้ืนฐานของขบวนการลูกเสือ ด้วยการจัดหา หรือปรับปรุงค าปฏิญาณและ       
กฎใหม่ จ าต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์การลูกเสือลลกก่อน จึงจะใช้ได้ 
 2.1.9 วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของลูกเสือ 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรงมีพระบรมราลชวาท
เกี่ยวกับเรื่องวินัยไว้หลายประการในลอกาสต่าง ๆ กัน ว่า 
  “สามัคคี มีวินัย คือปัจจัยสร้างชาติ” 
  “ระเบียบวินัยดี เป็นสิ่งชี้ความเจริญ” 
  “ถ้าตั้งใจศึกษาฝึกหัดตนตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมของลูกเสือให้แน่วแน่
ต่อไป ก็จะมีความรู้ ความดี ความเจริญอย่างเต็มที่ และสามารถที่จะคุ้มครองรักษาประเทศชาติไว้ได้
อย่างแน่นอน” 
  “วินัย” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ว่า “การอยู่ใน
ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับข้อปฏิบัติ” 
  วินัยมี 2 ประการ 
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  ก. วินัยภายนอก ซึ่งเกิดจากการให้กระท า หรืองดเว้นการกระท า ในการฝึกอบรม
ต้องเข้มงวดตามลักษณะหรือกิจกรรมแต่ละประเภท เพ่ือที่จะให้ปฏิบัติจนเกิดลักษณะนิสัย วินัย
ภายนอกไม่ยั่งยืนอยู่ได้ไม่นาน หากว่าผู้ที่ไม่พอใจก็อาจละเลย หรือวางเฉย เมื่อไม่มีการก าหนดไว้ 
หรือไม่มีใครรู้เห็น 
  ข. วินัยภายใน เป็นที่พึงประสงค์ เพราะเป็นวินัยที่จะปฏิบัติด้วยความเต็มใจ เพราะ
เห็นคุณค่า การฝึกอบรมจึงต้องเน้นหนักในการสร้างวินัยภายในด้วยการกวดขันการประพฤติปฏิบัติ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง วินัยภายในเป็นสิ่งที่ต้องการให้มีอยู่ในทุกตัวคน 
  วินัยที่ดีเกิดจากความรัก ความเลื่อมใสศรัทธาเด็ก ๆ ย่อมเชื่อฟังและเคารพเลื่อมใส
ผู้ที่ฉลาดกว่าตน มีอายุมากกว่าตน รูปร่างใหญ่กว่าตน ผู้ก ากับลูกเสือจึงเป็นกุญแจดอกส าคัญในการ
สร้างสมวินัยให้เกิดข้ึนในตัวเด็ก ผู้ก ากับลูกเสือจึงต้องวางตัวให้ดีที่สุด มีบุคลิกภาพที่น่านับถือ ยิ้มแย้ม
แจ่มใสพูดจาชัดถ้อยชัดค า เด็กก็จะเกิดความสนใจ รักใคร่ นับถือ นิยม ชมชอบ และเลื่อมใสศรัทธา
เด็กก็จะให้ความร่วมมือในอันที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่ งผลที่สุดการปฏิบัติตามค าสั่งหรือ
ปฏิบัติตัวให้อยู่ในระเบียบวินัยของลูกเสือก็จะดูเป็นของง่าย และผู้ก ากับลูกเสือก็ควรจะกวดขันใน
เรื่องวินัยและการเชื่อฟังปฏิบัติตามค าสั่ง หรือปฏิบัติตัวให้อยู่ในระเบียบวินัยของลูกเสือก็จะดูเป็นของ
ง่าย และผู้ก ากับลูกเสือก็ควรจะกวดขันในเรื่องวินัยและการเชื่อฟังปฏิบัติตามค าสั่งด้วยความรวดเร็ว 
และเคร่งครัดแม้ในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ไม่ควรปล่อยเลยไป 
  กองลูกเสือใดมีระเบียบวินัยที่ดีแล้ว กองลูกเสือนั้นก็จะมีความสุขประสบส าเร็จใน
กิจการต่าง ๆ ได้ลดยง่าย สิ่งที่จะช่วยท าให้ลูกเสือได้มีระเบียบวินัยที่ดีได้แก่ 
  1) การใช้ค าสั่งให้ปฏิบัติอย่างง่าย ๆ เป็นค าสั่งตรง ๆ มีจุดหมายที่แน่นอน ไม่ใช่เป็น
ค าสั่งที่เกิดจากการข่มขู่ 
  2) พิธีการต่าง ๆ เพราะในพิธีการต่าง ๆ ท าให้ลูกเสืออยู่ในอาการส ารวม 
  3)  การตรวจในการเปิดประชุมกองและปิดประชุมกอง หรือการตรวจการอยู่ค่ายพักแรม
ในตอนเช้า เป็นการช่วยให้ลูกเสือได้รักษามาตรฐานและระเบียบวินัยของกองลูกเสือให้มีระดับดีขึ้น 
  4)  เครื่องแบบ มีความหมายส าหรับชื่อเสียงของขบวนการลูกเสือ บุคคลภายนอก
เขาจะมองและตัดสินเราด้วยสิ่งที่เขาเห็นเท่านั้น ผู้แต่งเครื่องแบบจะต้องส ารวมกิริยาวาจา ไม่กระท า
การใดท่ีจะท าให้เสื่อมเสีย 
  5)  การอยู่ค่ายพักแรมต้องท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6) การเดนิทางไกล ได้รับความเหน็ดเหนื่อย ต้องอดทน เห็นใจซึ่งกันและกัน 
  7) ระเบียบแถว เป็นวิธีการฝึกที่จะต้องให้ปฏิบัติตามค าบอกค าสั่ง 
  8) สิ่งแวดล้อม ที่มองเห็นเป็นแบบอย่างที่จะกระท าตาม 
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  9)  ตัวอย่างที่ดีของผู้ก ากับเป็นเรื่องส าคัญที่สุดที่ลูกเสือจะเกิดศรัทธา ยึดถือเป็น
แบบอย่างส่วนประกอบของเครื่องแบบลูกเสือแห่งชาติ จ าแนกได้เป็น 4 กลุ่ม 
  กลุ่ม 1 องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ และพระบรมวงศานุวงศ์ 
  กลุ่ม 2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั่วไป ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและเจ้าหน้าที่
ลูกเสือ 
  กลุ่ม 3 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือประเภทต่าง ๆ รวมทั้งลูกเสือเหล่าสมุทรและเหล่า
อากาศ 
  กลุ่ม 4 นายหมู่ รองนายหมู่ และลูกเสือ 
  เครื่องแบบแต่ละกลุ่ มมีทั้ งชายและหญิ ง ทั้ งทั่ ว ไป และเครื่องแบบพิ เศษ 
ประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกงหรือกระลปรง ผ้าผูกคอ เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า 
  ลอกาสในการแต่งเครื่องแบบ 
  1) แต่งทุกครั้งที่มีการฝึกอบรมเป็นปกติ 
  2) เมื่อควบคุมลูกเสือออกนอกสถานที่ 
  3) ในพิธีการของลูกเสือ เช่น พิธีเข้าประจ ากอง 
  4) ในลอกาสอ่ืนอีกตามสมควร 
  การแต่งกายอย่างอ่ืน ๆ 
  1) แต่งกายล าลอง คือ การแต่งกายสุภาพ ใช้เสื้อมีแขน ประกอบด้วยหมวก ผ้าผูกคอ 
เครื่องหมายหมู่ เครื่องหมายนายหมู่-รองนายหมู่หรือ พลาธิการและป้ายชื่อ (ห้ามสวมรองเท้าแตะ) 
  2) แต่งกายตามสบาย คือ การแต่งกายสุภาพ (ใช้เสื้อมีแขน-ห้ามสวมรองเท้าแตะ) 
แต่ไม่ต้องมีหมวกผ้าผูกคอ ส่วนเครื่องหมายอ่ืน ๆ ควรติดไว้เพ่ือจะได้ทราบหมู่และหน้าที่ 
  ลอกาสที่จะแต่งกายตามสบาย มักเป็นการเรียนตอนกลางคืนหรือเมื่อเลิกจาก
ฝึกอบรมประจ าวันแล้ว 
  การท าความเคารพ 
  การท าความเคารพ เป็นการแสดงวินัยที่ผู้น้อยมีต่อผู้ใหญ่ เป็นการแสดงว่า เป็นผู้มี
มารยาทเรียบร้อย มีความรักใคร่นับถือซึ่งกันและกัน การท าความเคารพของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
เมื่ออยู่ในเครื่องแบบมีวิธีท าความเคารพได้ 2 วิธี คือ 
  1) ท าวันทยหัตถ์ ให้ท าวันทยหัตถ์ 3 นิ้ว คือ ยกมือขึ้น นิ้วหัวแม่มือกดนิ้วก้อยไว้ 
เหยียดนิ้วชี้นิ้วกลาง นิ้วนางชิดกัน สวมหมวกทรงอ่อน (หมวกเบเรต์) หรือมิได้สวมหมวก ใช้ปลายนิ้วชี้
แตะที่หางคิ้วขวา ถ้าอยู่ในแถวผู้บังคับบัญชาบอก “ตรง” 
  2) ท าวันทยาวุธ คือ การท าความเคารพในขณะที่ลูกเสือถือไม้ง่ามอยู่ ได้แก่ การท า
วันทยาวุธ เมื่ออยู่กับที่ให้ยืนตรงไม้ง่ามชิดล าตัวด้านขวา ลคนไม้ง่ามชิดนิ้วก้อยเท้าขวา ปลายไม้ง่ามอยู่
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ในร่องไหล่ มือขวาจับไม้ง่าม มือซ้ายแสดงรหัสลูกเสือ ยกขึ้นคว่ าฝ่ามือลง รวบนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อย
จรดกัน เหลือนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง เหยียดตรงและชิดกัน งอศอก ยกแขนซ้ายให้อยู่ในแนวเสมอไหล่ 
และให้ข้อแรกท่ีปลายนิ้วชี้ด้านข้างแตะไม้ง่ามไว้ 
  ลอกาสแสดงความเคารพ ใช้ในลอกาสต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
  1) เคารพต่อธงส าคัญ ๆ เช่น ธงชาติ ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ธงลูกเสือประจ า
จังหวัด ธงประจ ากองทหาร ฯลฯ ที่ผ่านไป 
  2) เคารพในขณะที่บรรเลงเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาฤกษ์ เพลง
มหาชัย เพลงสรรเสริญเสือป่า 
  3) เคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บิดามารดา ครู อาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ที่ควรเคารพ 
นายทหาร นายต ารวจที่แต่งเครื่องแบบ 
  4) เคารพต่อลูกเสือด้วยกัน ในขณะที่พบกันเป็นครั้งแรกในวันหนึ่ง ๆ จะเป็นลูกเสือ
ชาติเดียวกัน หรือต่างชาติก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน 
  รหัสลูกเสือ 
  เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้รู้กันเฉพาะในวงการลูกเสือเท่านั้น ซึ่งลูกเสือทุกคนเมื่อ
เห็นรหัสนี้ ก็จะรับรู้และเข้าใจความหมายซึ่งกันและกันทันทีว่า “เราเป็นพวกเดียวกัน” 
  วิธีแสดงรหัส 
  ลูกเสือไทยใช้แสดงรหัสแบบอังกฤษ คือ ยืนในท่าตรงยกมือขวาเสมอไหล่ ข้อศอก 
ชิดล าตัว หันฝ่ามือไปข้างหน้า นิ้วหัวแม่มือกดปลายนิ้วก้อยไว้ อีกสามนิ้วที่เหลือเหยียดขึ้นไปตรงนิ้ว
ชิดกัน (แบบของอเมริกา ต่างกันตรงที่ ข้อศอกไม่ชิดล าตัว แต่ยกข้อศอกตั้งฉากกับต้นแขน) นิ้วทั้งสาม
ที่เหยียดขึ้นไปนั้นมีความหมายถึงค าปฏิญาณของลูกเสือ 3 ข้อ 
 2.1.10 การจัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือ 
  1) การขออนุมัติตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
   จากข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ 
พ.ศ. 2509, 2522, 2525, 2528 และ 2529 ข้อ 64 การจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือต้องได้รับอนุญาต
จากเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  หรือผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี และตาม
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553  
ข้อ 7 ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด เป็นผู้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามเขตจังหวัด 
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  2) การด าเนินการขออนุมัติตั้งกองและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
   2.1) กองลูกเสือส ารอง 1 กอง มีจ านวนลูกเสือ 8–36 คน ระดับ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-3 ลดยแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ๆ ละ 4–6 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ ลูกเสือ 1 กอง ต้องมี
ลูกเสืออย่างน้อย 2 หมู่ ไม่เกิน 6 หมู ่
   2.2) กองลูกเสือสามัญ 1 กอง มีจ านวนลูกเสือ 12–48 คน (ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที ่4–6) ลดยแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ ละ 6–8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ ลูกเสือ 1 กอง 
ต้องมีลูกเสืออย่างน้อย 2 หมู่ ไม่เกิน 6 หมู ่
   2.3) กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 1 กอง มีจ านวนลูกเสือ 8–48 คน (ระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนต้น) ลดยแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ ละ 4–8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ ลูกเสือ 1 กอง 
ต้องมีลูกเสืออย่างน้อย 2 หมู่ ไม่เกิน 6 หมู่ 
   2.4) กองลูกเสือวิสามัญ 1 กอง มีจ านวนลูกเสืออย่างน้อย 10 คน ไม่เกิน 40 คน 
อายุ 16–25 ปี หรือก าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา 
กองลูกเสือวิสามัญ ต้องมีลูกเสือวิสามัญหมู่ละ 4–6 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือด้วย 
   ในการด าเนินการ ให้ลรงเรียนรับสมัครเด็กเข้าเป็นลูกเสือ ลดยใช้แบบ ลส.3 ใบ
สมัครเข้าเป็นลูกเสือ เมื่อลรงเรียนรับสมัครเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องขอตั้งกองลูกเสือ  ลดยกอง
ลูกเสือ 1 กอง ต้องมีผู้ก ากับกอง 1 คน และมีรองผู้ก ากับกองลูกเสือ 1 คน หรือหลายคนแต่ไม่เกิน 10 คน 
(วิธีปฏิบัติของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ) 
  3) การขออนุมัติตั้งกลุ่มลูกเสือและแต่งตั้งผู้ก ากับกลุ่ม รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ 
   การขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือ จะต้องมีกองลูกเสือตั้งแต่ 4 กองขึ้นไป กลุ่มลูกเสือ
แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
   3.1) กลุ่มลูกเสือที่สมบูรณ์ จะต้องมีกองลูกเสือครบทุกประเภท คือ กองลูกเสือ
ส ารอง กองลูกเสือสามัญ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และกองลูกเสือวิสามัญ รวมกันประเภทละ 1 กอง 
   3.2) กลุ่มลูกเสือที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย กองลูกเสือ 2–3 ประเภท ๆ ละ 2 กอง 
หรือมีลูกเสือ ประเภทเดียว 4 กองขึ้นไป (ข้อบังคับ ข้อ 63 พ.ศ. 2509) เมื่อรวมกองลูกเสือ 4 กอง 
เป็น 1 กลุ่ม จะต้องมีผู้ก ากับกลุ่ม 1 คน และมีรองผู้ก ากับกลุ่มเป็นผู้ช่วย 
   กรณีลรงเรียนมีจ านวนลูกเสือหรือผู้บังคับบัญชาลูกเสือไม่พอ ให้ขอตั้งกอง
ลูกเสือก่อน เมื่อมีกองลูกเสือครบ 4 กอง จึงขอตั้งกลุ่มลูกเสือ 
  4) คุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
   - ผู้อ านวยการลูกเสือลรงเรียน ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ อายุไม่ก าหนด 
   - รองผู้อ านวยการลูกเสือลรงเรียน ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ อายุไม่ก าหนด 
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   - ผู้ก ากับลูกเสือส ารองและสามัญ มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ รองผู้ก ากับ
ลูกเสือส ารองและสามัญ มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
   - ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีอายุไม่ต่ ากว่า 23 ปีบริบูรณ์ รองผู้ก ากับไม่ต่ า
กว่า 21 ปีบริบูรณ์ 
   - ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ รองผู้ก ากับมีอายุไม่ต่ า
กว่า 23 ปีบริบูรณ์ 
  5) คุณวุฒิทางลูกเสือ 
   - ผู้ก ากับกองลูกเสือส ารอง ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทส ารอง 
   - รองผู้ก ากับกองลูกเสือส ารอง ต้องได้รับวุฒิบัตร C.B.T.C. (ลูกเสือส ารอง            
ขั้นความรู้เบื้องต้น) 
   - ผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญ ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทสามัญ 
   - รองผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญ ต้องได้รับวุฒิบัตร S.B.T.C. (ลูกเสือสามัญ         
ขั้นความรู้เบื้องต้น) 
   - ผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภท
สามัญรุ่นใหญ่ 
   - รองผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้องได้รับวุฒิบัตร SS.B.T.C. (ลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น) 
   - ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทวิสามัญ 
   - รองผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ ต้ องได้รับวุฒิบัตร R.B.T.C. (ลูกเสือวิสามัญ       
ขั้นความรู้เบื้องต้น) 
   - ผู้ก ากับกลุ่ม ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ อายุ 28 ปี ขึ้นไป 
   - รองผู้ก ากับกลุ่ม ต้องได้รับเครื่องวูดแบดจ์ อายุ 25 ปี ขึ้นไป 
 2.1.10 เนื้อหาหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
  ส าหรับเนื้อหาหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นการจัดการเรียน
การสอนลูกเสือในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมี
พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคม 
มีความเจริญก้าวหน้าสงบสุขและความม่ันคงของประเทสชาติและให้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  1) มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
  2)  มีทักษะการสังเกต จดจ า การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหาและทักษะใน       
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
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  3)  มีความซื่อสัตย์ มีความกล้าหาญอดทน เชื่อมั่นในตนเอง มีระเบียบวินัย มีความ
สามัคคี เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีความเสียสละ บ าเพ็ญตนให้เป็นประลยชน์ต่อสาธารณชน 
  4)  มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์ฝีมือ สนใจและพัฒนาเรื่องธรรมชาติ 
  เนื้อหาสาระและกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นั้นมี
ความแตกต่างกันไปในแต่ละระดับชั้น ดังนี้ 
  1) กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   เป็นกิจกรรมที่มุ่ งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ ดี         
ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การ
ช่วยเหลือแบ่งปันกัน การประนีประนอม  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญเติบลตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความ
สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  ด าเนินการตามกระบวนการลูกเสือ 
และจัดกิจกรรมลดยใช้การศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการจัดกิจกรรมตามมาตรฐาน เน้นระบบหมู่ 
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง ตามหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณธรรม คุณลักษณะ ตามคติพจน์ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ระเบียบวินัยทางลูกเสือ ทักษะทางลูกเสือ เกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือผู้อ่ืน การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตระหนักในความส าคัญของกิจการลูกเสือแห่งชาติ ปฏิบัติกรรมเพ่ือตอบแทน
พระคุณบิดา มารดาและผู้มีพระคุณ รู้จักและเข้าใจเพ่ือช่วยเหลือและชักจูงให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี 
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือน ตระหนักในปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
เรียนรู้มรดก ภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่นในคุณค่าละคุณประลยชน์  ซึ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จะเรียกว่า เครื่องหมายลูกเสือลลก มีเนื้อหาสาระ ดังนี้ 
   1.1) แสดงว่าเข้าใจเรื่องราวต่อไปนี้ 
    1.1.1) กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
    1.1.2) กิจการของคณะลูกเสือลลกและความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือ
นานาชาติ 
    1.1.3) บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
   1.2) ยอมรับ ปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ 
   1.3) เข้าใจเรื่องระเบียบแถวและปฏิบัติตามหนังสือคู่มือการฝึกระเบียบแถว
ของส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
   1.4) กางและรื้อเต็นท์ที่พักแรมในเวลากลางคืนกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อีกคนหนึ่ง 
   1.5) สาธิตการบรรจุเครื่องหลังอย่างถูกต้องส าหรับการเดินทางไกลไปพักแรม
ค้างคืน 
   1.6) ก่อและจุดไฟกลางแจ้ง แล้วปรุงอาหารอย่างเพียงพอส าหรับ 2 คน 
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   1.7) สามารถอ่านและใช้แผนที่ เข็มทิศ และรู้จักบริเวณที่ตนอยู่ ลดยพิจารณา
จากเข็มทิศ และสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นด้วยตาเปล่า 
   1.8) สามารถผูกและรู้จักประลยชน์เงื่อน 10 เงื่อน ต่อไปนี้ คือ เงื่อนพิรอด 
เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนผูกกระหวัดไม้ เงื่อนบ่วงสายธนู เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง เงื่อนผูกซุง เงื่อน
ผูกรั้ง เงื่อนปม ตาไก่ และการผูกแน่น (ผูกทแยง ผูกกากบาท ผูกประกบ) 
   1.9) รู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลในเรื่องต่อไปนี้ คือ บาดแผลธรรมดา
ถูกไฟไหม้ น้ าร้อนลวก เป็นลม งูกัด แมงมุมกัด แมลงกัดต่อย ผิวหนังถลอก และเท้าแพลง 
   1.10) รู้เรื่องที่พึงระมัดระวังเพ่ือความปลอดภัย เกี่ยวกับกิจกรรมของลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 
  2) กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
   เป็นกิจกรรมที่มุ่ งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ ดี        
ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล       
การช่วยเหลือแบ่งปันกัน การประนีประนอม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญเติบลตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความ
สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ด าเนินการตามกระบวนการลูกเสือ 
และจัดกิจกรรมลดยใช้การศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการจัดกิจกรรมตามมาตรฐาน เน้นระบบหมู่ 
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง ตามหลักสูตรลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณธรรม คุณลักษณะ ตามคติพจน์ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
หลักการทางศาสนา ระเบียบแถว สวนสนาม มีทักษะในการเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม การ
เดินทางส ารวจและการบุกเบิก ทักษะการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ปฏิบัติศาสนกิจ  พิธีกรรมทาง
ศาสนา กิจกรรมในครอบครัว รู้จักและเข้าใจ ช่วยเหลือและชักจูงให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือน และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เรียนรู้มรดก ภูมิปัญญาไทยของท้องถิ่นใน
คุณค่าละคุณประลยชน์ ซึ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จะเรียกว่า เครื่องหมาย
ลูกเสือชั้นพิเศษ มีเนื้อหาสาระ ดังนี้ 
   1) ได้เครื่องหมายลูกเสือลลก 
   2) สอบวิชาพ้ืนฐานระดับลูกเสือชั้นพิเศษได้ 5 วิชา คือ วิชาการเดินทางส ารวจ 
วิชาการบริการ และวิชาอ่ืนอีก 3 วิชา ซึ่งลูกเสือเป็นผู้เลือก 
   3) ผ่ าน ก ารฝึ ก อบ รม วิ ช าค ว าม คิ ด ริ เริ่ ม  ( Initiative Course) ซึ่ งต้ อ ง
ประกอบด้วย ไปอยู่ค่ายพักแรมเป็นเวลา 1 คืน (การไปอยู่ค่ายพักแรมต้องเดินไปยังท้องถิ่นที่ลูกเสือ
ไม่คุ้นเคย) จ านวนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่จะไปอยู่ค่ายพักแรม ควรแบ่งเป็นชุด ชุดละ 4 คน การเดิน
ทางไกลต้องมีระยะทางอย่างน้อย 8 กิลลเมตร และในระหว่างการเดินทางให้สมมติว่า มีเหตุฉุกเฉิน
เกิดขึ้นอย่างน้อย 5 อย่าง เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือมีผู้ติดอยู่ในที่สูง การใช้เข็มทิศ การปฏิบัติงาน 
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ในเวลากลางคืน การแปลรหัสและเหตุฉุกเฉินทางน้ า เป็นต้น เหตุฉุกเฉินเช่นว่านี้ ให้เว้นระยะห่างกัน
พอสมควรและลูกเสือจ าเป็นต้องมี่ความรู้เรื่องแผนที่และเข็มทิศ จึงจะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมาย
ปลายทางได้ การฝึกอบรมวิชาความคิดริเริ่มนี้ ต้องมีลักษณะเป็นการทดสอบอย่างจริงจัง ในเรื่องของ
ความตั้งใจจริง ความคิดริเริ่ม และการพึ่งตนเอง (Self-reliance) 
   4) คณะกรรมการด าเนินงานของกองและผู้ก ากับเห็นว่าเป็นผู้ที่ สมควรได้รับ
เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
   5) ได้รับอนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติหรือ
ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี 
  3) กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   เป็นกิจกรรมที่มุ่ งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้ น าผู้ตามที่ ดี         
ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล        
การช่วยเหลือแบ่งปันกัน การประนีประนอม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญเติบลตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความ
สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ด าเนินการตามกระบวนการลูกเสือ 
และจัดกิจกรรมลดยใช้การศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการจัดกิจกรรมตามมาตรฐาน เน้นระบบหมู่ 
สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม ปิดประชุมกอง ตามหลักสูตรลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปฏิบัติ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณธรรม คุณลักษณะ ตามคติพจน์ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   
กิจกรรมเดินทางส ารวจ การเดินสวนสนาม มีทักษะทางลูกเสือในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและการท างาน
เป็นหมู่คณะ มีทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย น าหลักธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติและเผยแพร่  
ตระหนักในพระคุณของบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ รู้จักและเข้าใจเพ่ือช่วยเหลือและชักจูงให้ปฏิบัติ
ตนเป็นคนดี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือน และสิ่งแวดล้อมของชุมชน เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาไทย
ของท้องถิ่นในคุณค่าละคุณประลยชน์ 
   1) ได้รับเครื่องหมายได้ลูกเสือชั้นพิเศษ 
   2) สอบได้วิชาพ้ืนฐานในระดับลูกเสือชั้นพิเศษ 3 วิชา ซึ่งไม่อยู่ในวิชาพ้ืนฐาน  
5 วิชา ที่สอบได้เมื่อขอรับเครื่องหมายชั้นพิเศษ 
   3) สอบได้หมวดวิชาบริการและวิชาพ้ืนฐาน 3 วิชา ในระดับลูกเสือหลวง 
   4) ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้น าตามหลักสูตร 
   5) คณะกรรมการด าเนินงานของกองและผู้ก ากับเห็นว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีตามวิธีการของลูกเสือและสมควรได้รับเครื่องหมายลูกเสือหลวง 
   6) เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติหรือผู้อ านวยการลูกเสือ
จังหวัดแล้วแต่กรณี เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีวุฒิเหมาะสมท าการสัมภาษณ์ เมื่อเห็นว่าเป็นผู้เหมาะสม
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แล้วให้รายงานต่อไปตามล าดับจนถึงคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ พิจารณาอนุมัติและให้
ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตร 
  นอกจากนี้ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (2553) ได้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ใน
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 - พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ลดยศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่ม
ตัวอย่าง 4 กลุ่ม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครอง จากสถานศึกษาซึ่งมี
การเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ จ านวน 7 แห่ง จาก 4 ภูมิภาคทัว่ประเทศผลการศึกษาลดยสรุป พบว่า 
  - ผู้บริหาร เห็นว่าลครงสร้างหลักสูตรลูกเสือมีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
สอดคล้อง กับพัฒนาการของลูกเสือ และไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมในปัจจุบัน
ความส าคัญและความเป็นมา 
  - ครูผู้สอน เห็นว่าหลักสูตรลูกเสือมีเนื้อหามากเกินไปและซ้ าซ้อน ไม่เหมาะสมกับ
สังคมปัจจุบัน และบางเรื่องก็ไม่เหมาะสมกับวุฒิภาวะของลูกเสือ การวัดและประเมินผลไม่เหมาะสม อีก
ทั้งเวลาจัดกิจกรรมลูกเสือไม่เพียงพอ 
  - นักเรียน เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือเป็นสิ่งที่ดี และอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
  - พ่อแม่ผู้ปกครองและองค์กรชุมชน เห็นว่าชุมชนให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมลูกเสือเป็นอย่างดีด้วยการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งต้องการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือในบางด้าน เพ่ือช่วยพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของลูกเสือ 
  ผลการศึกษาสรุปได้ว่า หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือควรต้องได้รับการพัฒนาให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน ลดยบูรณาการเรื่องทักษะชีวิตเข้าในหลักสูตรลูกเสือ 
เพ่ือให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือได้พัฒนาความสามารถในการเผชิญและจัดการกับปัญหา        
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี         
นครินทราบรมราชชนนี จึงได้จัดท าลครงการ “การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการกิจกรรม
ลูกเสือ เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตขึ้น” และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกอองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่ง ประกอบด้วย คู่มือฝึกอบรมการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้น
ทักษะชีวิต คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองที่เน้นทักษะชีวิต คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญที่เน้น
ทักษะชีวิต คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ๋ที่เน้นทักษะชีวิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
  ตามที่คณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ได้มีนลยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย 
12 ประการซึ่งเป็นค่านิยมที่สอดคล้องในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนด
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 8 ประการ และกิจกรรมที่จะสนองตอบนลยบายในการสร้าง
ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ คือ กิจกรรมลูกเสือ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็น
พลเมืองดีมีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ     
เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประลยชน์จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างค่านิยมของคนไทย          
12 ประการ ได้เป็นอย่างดี เพราะกิจกรรมลูกเสือมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มี
ความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมที่
จัดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนได้  
หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ คือ สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้แผนงาน มาตรการการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ชัดเจน  
และเพ่ือให้การด าเนินงานยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงก าหนดมาตรการและแนวทาง
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขึ้น เพ่ือให้สถานศึกษาใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1) ให้สถานศึกษาทุกแห่งถือว่า กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญ
ประลยชน์ เป็นกิจกรรมหลักในการพัฒนาผู้ เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
  2) ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ฝึกอบรมลูกเสือ       
เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประลยชน์ ตามหลักการที่ก าหนดในหลักสูตร และส่งเสริมการ
ฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  3) ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดระบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
และผู้บ าเพ็ญประลยชน์ และจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุน เงินบริจาค  และเงินสมทบอ่ืน ๆ 
พร้อมทั้งจัดหาสื่อ อุปกรณ์ให้พร้อม เพ่ือด าเนินกิจกรรม 
  4) ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีกิจกรรมการปฏิบัติจริงตามอุดมการณ์และ
หลักการของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประลยชน์ ลดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตย ความสามัคคีปรองดอง การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประลยชน์ 
  5) ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนผ่านการฝึกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ และส่งเสริมให้ครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาผ่านการฝึกอบรม และมีวุฒิทางลูกเสือ ทั้ งนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553 
  6) ให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
และผู้บ าเพ็ญประลยชน์ ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ 
  7) ให้สถานศึกษาทุกแห่งสนับสนุน ส่งเสริมให้ขวัญ ก าลังใจแก่บุคลากรทางการ
ลูกเสือ และลูกเสือ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560) 
  การบรรลุถึ งวัตถุประสงค์และอุดมการณ์ แห่ งคณะลูกเสือแห่ งชาติ  ควร
ประกอบด้วย สิ่งต่อไปนี้ 
  1) การจัดก าหนดการท่ีดีส าหรับเยาวชน 
   ก. ก าหนดการนั้นจะต้องสอดคล้องกับความต้องการและความปรารถนาของ
เยาวชน ทั้งนี้ต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลายประการ เช่น อายุ เวลา สถานที่ และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่
น ามาใช้ 
   ข. ต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคมนั้น  ๆ  ลดยเฉพาะ ดังนั้น         
การลอกเลียนแบบก าหนดการจากสังคมหนึ่งเพ่ือมาใช้กับอีกสังคมหนึ่ง จะไม่เป็นการสมควรเพราะ    
ในแต่ละสังคมจะมีความแตกต่างกัน 
   ค. ต้องเร้าใจและมีความก้าวหน้า การจัดประสบการณ์ควรเป็นไปในทาง         
ที่จะให้เกิดประสบการณ์ใหม่ และเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจ เร้าใจแก่ลูกเสือ กับทั้งคงให้มี          
การเพ่ิมพูนความรู้และการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ด้วย หากการจัดก าหนดการแบบซ้ าซากไม่ท้าทาย
ความสามารถและไม่เกิดความก้าวหน้าแล้ว ไม่ช้าเยาวชนจะละท้ิงกิจการลูกเสือไป 
   ง. ให้เป็นไปตามวิธีของกิจการลูกเสือ คือการสนับสนุนการค้นพบที่ก้าวหน้า
และต่อเนื่องกัน ในเรื่องค่านิยมอันมีอยู่ในกฎและค าปฏิญาณของลูกเสือ และในเวลาเดียวกันควร
ยึดถือว่ากฎและค าปฏิญาณของลูกเสือเป็นกติกาของกิจกรรมทุกอย่างด้วย 
  2) การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ ความต้องการของผู้ก ากับลูกเสือจะมีความแตกต่าง
กันออกไป แต่ลดยสรุปแล้วจะมีอยู่  3 ประการที่ส าคัญ อันจะน าไปพัฒนาเยาวชน คือ ก. ความรู้  
ข.  ทักษะ ค. เจตคต ิ
  3) การให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอ  เช่น  บุคลากร งบประมาณ  วิธีการ
ด าเนินงาน การจัดการฝึกอบรมในระดับต่าง ๆ การบริหาร การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นต้น 
 2.1.11 บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือ 
  ในหนังสือคู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
(คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, 2537) ได้กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของผู้ก ากับลูกเสือสามัญ  
รุ่นใหญ่ ไว้ว่า ผู้ที่เป็นผู้ก ากับลูกเสือต้องยอมรับในวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และปฏิบัติ
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ตามวัตถุประสงค์นั้นลดยเคร่งครัด เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ก ากับลูกเสือจะเห็นว่ามีงานจะต้องท าร่วมกับผู้อ่ืน
มากมายแทบจะไม่มีเวลา ผู้ก ากับลูกเสือจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับสิ่งรอบตัว หน้าที่ปฏิบัติงาน
สารพัดอย่าง การปฏิบัติจะส าเร็จไปได้ด้วยดี ก็ต้องอาศัยความร่วมมือกับบุคคลอ่ืนและองค์กรอ่ืน  ๆ 
ด้วย ผู้ก ากับลูกเสือจึงต้องมีความรับผิดชอบ และต้องค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ ดังนั้น ผู้ก ากับลูกเสือ  
จะท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีความรู้ความสามารถที่ส าคัญ 5 ประการ คือ 
  1) มีความรู้ในเรื่องการปฏิบัติงาน คือการปฏิบัติงานธุรการในหน้าที่ให้ส าเร็จ 
ผู้ก ากับลูกเสือต้องคอยสนใจติดตามดูงานที่ก าหนดไว้ในหน้าที่นั้น 
  2) มีความรู้ในเรื่องการท างานเป็นกลุ่ม 
  3) มีความรู้ในเรื่องการสร้างสัมพันธภาพต่อบุคคล 
  4) มีความรู้ในเรื่องการสร้างสัมพันธภาพต่อสังคม 
  5) มีความรู้ในเรื่องการสร้างสัมพันธภาพต่อชุมชน 
  ในหนังสือคู่มือการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชา        
ผู้ก ากบัลูกเสือ (ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ, 2551) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยผู้ให้การ
ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ จะไปเป็นผู้ให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งจะไปท าหน้าที่ผู้ก ากับ
ลูกเสือท าการฝึกอบรมลูกเสือให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางลูกเสือบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ดังนั้น การฝึกอบรมให้กับผู้ก ากับลูกเสือ จะต้องฝึกอบรมให้เขาได้รู้ว่า
ตนเองนั้นมีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อกองลูกเสืออย่างไร ผู้ให้การฝึกอบรมจะต้องหา
กลวิธีตามแนวทางของลูกเสือ ท าการฝึกอบรมให้ผู้ก ากับลูกเสือส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ 
เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ และความสุขส่วนตัว เพ่ือลูกเสือของเขาเพ่ือกิจการลูกเสือเป็นส าคัญ        
นั่นคือ ปลูกฝังให้ผู้ก ากับลูกเสือมีศรัทธา และมีอุดมการณ์ต่อการลูกเสือ 
  ผู้ที่จะเป็นผู้ก ากับลูกเสือต้องยอมรับในวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และ
ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์นั้นลดยเคร่งครัด เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ก ากับลูกเสือจะเห็นว่า มีงานจะต้องท ามาก
จนแทบไม่มีเวลา ผู้ก ากับลูกเสือจะต้องมีบทบาทเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว ผู้ก ากับลูกเสือมีหน้าที่ปฏิบัติงาน
สารพัดอย่าง ผู้ก ากับลูกเสือต้องมีความรับผิดชอบ และผู้ก ากับลูกเสือต้องค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ  
บทบาทท้ังหลายเหล่านี้อาจจ าแนกได้ ดังนี้ 
  บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือ 
  การเป็นผู้ก ากับลูกเสือต้องมีบทบาทต่อสิ่งส าคัญ 3 ประการ คือ 
  1) บทบาทต่องาน คือ การปฏิบัติงานธุรการในหน้าที่ให้ส าเร็จ ผู้ก ากับลูกเสือต้อง
สนใจติดตามดูว่างานที่ก าหนดไว้ในหน้าที่นั้นบรรลุผลส าเร็จแล้ว หรือพยายามท างานอย่างหนึ่งอย่าง
ใดให้แล้วเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนไปอยู่ค่ายพักแรม การก าหนดกิจกรรมประจ าสัปดาห์ 
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การดูแลหมู่บริการ การท าความสะอาดห้องประชุม การท ารายงานประจ าปี ฯลฯ เหล่านี้ผู้ ก ากับ
ลูกเสือต้องมีความรับผิดชอบในเรื่อง “ท างานให้เสร็จ” ทั้งสิ้น 
  งานในความรับผิดชอบที่ผู้ก ากับลูกเสือกจะต้องมีบทบาท พอจะจ าแนกออกเป็น
หลักสูตรใหญ่ได้ 3 ทาง คือ 1) การบริหาร 2) การปกครองบังคับบัญชา 3) วิชาการ 
  2) มีบทบาทต่อกลุ่ม ค าว่า “กลุ่ม” ในความหมายนี้ คือ กองลูกเสือ กลุ่มลูกเสือ 
ผู้ปกครอง บิดา มารดา กลุ่มบุคลากรที่มาเกี่ยวข้องกับกองลูกเสือ การที่ผู้ก ากับลูกเสือมีบทบาทต่อ 
“กลุ่ม”ก็เพราะในชีวิตของคนเรานั้นจะต้องพัวพันตนเองกับกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นชีวิตในบ้าน ที่ท างาน
หรือในเวลานันทนาการ  เราจะเห็นตัวเองมีชีวิตอยู่กับการท างานร่วมกันกับกลุ่มทั้งสิ้น ชีวิตในกอง
ลูกเสือก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน กองลูกเสือ มีกลุ่ม มีผู้ก ากับ มีที่ประชุม นายหมู่และมีหมู่ลูกเสือบางครั้ง 
บางคราวกลุ่มเดียวกันมีเรื่องสนใจแตกต่างกัน ดังนั้น กลุ่มใหญ่ก็แยกกันเป็นกลุ่มย่อยลงไปอีก ผู้ก ากับ
ลูกเสือมีภาระที่จะต้องรักษากลุ่มให้อยู่รวมกัน มีความสามัคคี ดูแลให้กลุ่มมีความสุข และสามารถ
ท างานร่วมกันได้ ประสานกิจกรรมต่าง ๆ ให้เข้าด้วยกัน 
  ผู้ก ากับลูกเสือจะต้องปฏิบัติภาระความรับผิดชอบในประเด็นเหล่านี้ ร่วมกับรอง      
ผู้ก ากับอ่ืน ๆ และพยายามส่งเสริมให้ผู้อ่ืนเป็นผู้น า ส่งเสริมให้ผู้อ่ืนได้ท างานด้วยตัวเอง และน้อยครั้ง
มากที่ผู้ก ากับลูกเสือจะสั่งให้ท าหลักความจริงนั้นคือ ปุถุชนไม่ชอบรับค าสั่ง แต่พอใจที่จะได้รับความ
สนับสนุนให้ท างานที่มีความล าบากด้วยตนเอง ผู้ก ากับลูกเสือจะไม่ยอมละทิ้งความรับผิดชอบงานที่มี
ต่อกลุ่มผู้ก ากับลูกเสือจะรู้เป็นอย่างดีว่ากลุ่มของตนจะรับผลส าเร็จได้อย่างไร ถึงแม้ว่าเขาไม่ปรากฏ
ตัวคอยออกค าสั่งอยู่เสมอ 
  3) มีบทบาทต่อบุคคล ผู้ก ากับจะต้องมีความรู้สึกไวต่อปัญหาและความรู้สึกของ 
ทุกคนในกลุ่ม เพ่ือท าให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน ท าให้เห็นว่า ทุกคนมีความส าคัญและมี
ลอกาสที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม การกระท าดังนี้เป็นการท าให้เกิดความอบอุ่นใจและภราดรภาพ 
ลูกเสือใหม่จะซาบซึ้งถึงบรรยากาศที่มีแต่การต้อนรับครั้งแรกที่ก้าวเข้ามาในกอง ถ้านายหมู่มี
ความรู้สึกเหมือนผู้ก ากับลูกเสือที่รู้จักและเข้าใจลูกเสือแต่ละคนเป็นอย่างดีจะช่วยให้มองเห็นความ
ต้องการของเด็กแต่ละคน และสามารถหาทางสนองความต้องการได้ 
  วิทธยา  บริบูรณ์ทรัพย์ (2544) กล่าวถึง ผู้ก ากับลูกเสือว่า เป็นผู้มีหน้าที่จะต้อง
ช่วยกันพัฒนาลูกเสือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
  ในขบวนการลูกเสือไม่ว่าในระดับใด จะเป็นกองลูกเสือ กลุ่มลูกเสือจังหวัดหรือใน
คณะลูกเสือแห่งชาติ หรือในองค์กรของลลกก็ตาม เพ่ือจะได้รับความส าเร็จคือบรรลุถึงวัตถุประสงค์
ของกิจการลูกเสือต้องประกอบด้วย 
  1) ก าหนดการท่ีดี (Good Program) ส าหรับเยาวชน 
  2) การฝึกอบรมที่ดีส าหรับผู้ก ากับลูกเสือ 
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  3) การสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
  ผู้ก ากับลูกเสือ มีภารกิจที่จะน าก าหนดการที่ดีไปใช้กับลูกเสือ คุณภาพที่ดีของ     
ผู้ก ากับจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการน าก าหนดการไปใช้ด้วยวิธีการอันถูกต้อง จึงน าไปสู่การฝึกอบรม       
ผู้ก ากับลูกเสือ 
  แผนการฝึกอบรมลูกเสือซึ่งเป็นผู้ใหญ่อาจจะก าหนดขึ้น ถึงบทบาทหน้าที่ของ      
ผู้ก ากับว่า มีความต้องการอะไรบ้าง 
  1) ความรู้ที่ผู้ก ากับควรรู้ เพ่ือจะได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด 
  2) ทักษะต่าง ๆ ที่ผู้ก ากับควรจะท าได้ เพ่ือให้ประสบความส าเร็จของงานในหน้าที่
ของตน 
  3) การพัฒนาเจคติที่ดีต่องาน เพ่ือจะให้น าก าหนดการไปใช้ให้ประสบผลถึงที่สุด 
  ส านักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ได้ก าหนดจุดหมายในการพัฒนาลูกเสือ
แต่ละคนไว้ 8 ประการ พร้อมเสนอแนะกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาลูกเสือ ไว้ในพระราชบัญญัติ
ลูกเสือ พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 
  1) พัฒนาทางกาย (Physical Development) มีกิจกรรมของกองลูกเสือที่ช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการทางกายของลูกเสือ เช่น การเล่นเกม การเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม การว่ายน้ า 
การเล่นกีฬา การเดินส ารวจ 
  2) พัฒนาการทางสติปัญญา (Mental Development) พัฒนาการทางสติปัญญา
ท าได้ลดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรมของกองลูกเสือที่เร้าใจ ซึ่งลูกเสือจะได้รับการกระตุ้นให้เป็นผู้มี
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การใช้ความคิดแห่งตน แสดงออกลดยค าพูดของตนเอง และแสดงออกตาม
วิถีทางของตนเอง 
  3) พัฒนาการทางจิตใจ (Spiritual Development) กิจกรรมการสวดมนต์      
ไหว้พระ การปฏิบัติทางศาสนกิจ เด็กจะผ่านระยะที่มีความคิดได้แต่รูปธรรมและเริ่มเข้าใจ
แนวความคิดทางนามธรรมที่สามารถท่ีจะพัฒนาแนวคิดทางศาสนา เช่น การเชื่อในพระรัตนตรัย 
  4) พัฒ นาการสร้างค่ านิ ยมและเจตคติ  (Establish Values and Attitude) 
กิจกรรมและประสบการณ์ชีวิตภายในกองลูกเสือ ท าให้ลูกเสือรู้สึกถึงค่านิยม เจตคติและมาตรฐาน
เมื่อได้รับการสนับสนุนจากผู้ก ากับลูกเสือ สิ่งเหล่านี้ก็จะปลูกฝังลงในตัวเด็กและเป็นของเด็กเอง 
  5) พัฒนาการสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Pcrsonal Relationship) ผู้ก ากับ
ลูกเสือจะช่วยเหลืออย่างสม่ าเสมอให้ลูกเสือสร้างสัมพันธภาพฉันท์มิตรกับผู้อ่ืน ความสามารถที่จะ
ติดต่อสัมพันธ์กับลูกเสือแต่ละคนนั้นเป็นส่วนหนึ่ งของทักษะของผู้ก ากับลูกเสืออยู่แล้ว ใน
ขณะเดียวกันลูกเสือก็พัฒนาทักษะของตนเองในการสร้างสัมพันธ์กับผู้ก ากับลูกเสือ ยังทดสอบ
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ความสามารถในการผูกมิตรเด็กชาย เด็กหญิงในวัยเดียวกัน กองลูกเสือจะช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
และปลอดภัย ซึ่งจะท าให้ลูกเสือมั่นใจว่าจะไม่มีใครเย้ยหยันหรือสิ้นศรัทธาในตัวลูกเสือ 
  6) พัฒนาการสัมพันธภาพทางสังคม (Social Development) ในขณะที่ เป็น
สมาชิกคนหนึ่งในหมู่ หมู่ที่มีสมาชิกรุ่นราวคราวเดียวกันและมีความสนใจคล้ายกัน ลูกเสือสามารถ
ท างาน เล่น และทดลองใช้ทักษะในการท างานกลุ่มเล็ก ๆ ที่จะช่วยให้เขาด าเนินชีวิตได้อย่างดีใน
ลรงเรียน ที่บ้านและต่อไป เมื่อเขาท าการงานแล้ว 
  7) พัฒนาสัมพันธภาพในชุมชน (Community Relationship)  ในท านองเดียวกัน
ที่ท่าน ลอด เบเดน ลพเอลล์ ได้พูดถึงการบ าเพ็ญประลยชน์ เมื่อ 60 ปี มาแล้ว ผู้ก ากับลูกเสือทุกวันนี้ก็
ยังคงกระตุ้นเตือนลูกเสือได้เข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างเข็มแข็งต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นการบ าเพ็ญ
ประลยชน์ประจ าวันเฉพาะตัว หรือปฏิบัติการร่วมกันทั้งหมู่ในลครงการบ าเพ็ญประลยชน์ เจตคติ
ดังกล่าวจะมีประลยชน์อย่างกว้างขวาง ต่อเมื่อลูกเสือได้น าไปช่วยสังคมในอนาคต 
  8) พัฒนาความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม (Environment Responsibility)  
ประชากรทั่วลลกในปัจจุบันได้ตระหนักถึงสัญญาณอันตรายจากสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่อัน
เนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในลลกอย่างผิด ๆ และการใช้อย่างฟุ่มเฟือยเกินความ
จ าเป็น ชาติต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความต้องการอย่างเร่งด่วนในการอนุรักษ์ธรรมชาติอันเป็นเรื่องต้อง
รีบปฏิบัติเพื่อความอยู่รอดและเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณค่าของชีวิตในปัจจุบันและอนาคต 
 2.1.12 หลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
  ในการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
(ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ, 2550) ก าหนดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือในแต่ละประเภท 
ได้แก่ ลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ในการพัฒนาบุคลากรทาง 
การลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีคู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ซึ่งได้ 
จัดท าขึ้นและประกาศใช้ตั้งแต่ 2507 เพ่ือให้เป็นการต่อเนื่องกับการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ       
ขั้นความรู้ทั่วไป และเพ่ือให้เกิดมีความเข้าใจว่ากิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สนองความต้องการและ
พัฒนาลูกเสือในช่วงอายุ 15 – 18 ปี อย่างไร และช่วงผู้ก ากับลูกเสือสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของตนได้อย่างถูกต้อง ลดยมีลครงสร้างรายวิชา และวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
  ลครงสร้างรายวิชาในหลักสูตร วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
  วิชาบังคับ 
  1) การต้อนรับและวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
  2) ประวัติและกิจการขององค์การลูกเสือลลกและประวัติ ลครงสร้างของการลูกเสือไทย 
  3) วินัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย – สัญญาณต่าง ๆ 
  4) การสวนสนาม 
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  5) เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
  6) พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
  7) การชุมนุมรอบกองไฟ 
  8) การวางแผนก าหนดการฝึกอบรม 
  9) ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
  10) บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
  11) การด าเนินงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
  12) ทักษะทางลูกเสือ 
  13) แนวการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ 
  วิชาเฉพาะ 
  1) จุดหมายวิธีการของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
  2) ธรรมชาติของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
  3) ระบบหมู่และการประชุมคณะกรรมการกอง 
  4) หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
  5) แผนที่ เข็มทิศ 
  6) ลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7) การปฐมพยาบาล 
  รายวิชาในหลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ประกอบด้วย 
  1) การกล่าวต้อนรับ วัตถุประสงค์และเทคนิคของการฝึกอบรม 60 นาที 
  2) จุดหมาย วิธีการ และธรรมชาติของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   60 นาที 
  3) เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่      30 นาที 
  4) วินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสัญญาณต่าง ๆ   60 นาที 
  5) ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่    60 นาที 
  6) ประวัติและกิจการขององค์การลูกเสือลลกและประวัติลครงสร้าง 
  ของการลูกเสือไทย       60 นาที 
  7) เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่     60 นาที 
  8) การผจญภัย       120 นาที 
  9) หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่     45 นาที 
  10) การวางแผนก าหนดการฝึกอบรม                     60 นาที 
  11) การปฐมพยาบาล (ประชุมกองครั้งท่ี 1 )   70 นาที 
  12) ระบบหมู่ และการประชุมคณะกรรมการกอง   60 นาที 



43 

  13) แผนที่ – เข็มทิศ      60 นาที 
  14) การผูกแน่น (ประชุมกองครั้งท่ี 2)    60 นาที 
  15) การชุมนุมรองกองไฟ     45 นาที 
  16) การด าเนินงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   45 นาที 
  17) บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   45 นาที 
  18) ลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   45 นาที 
  19) การทดสอบสมรรถภาพ (ประชุมกองครั้งท่ี 3)   60 นาที 
  20) พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่     45 นาที 
  21) การอยู่ค่ายพักแรม      45 นาที 
  22) แนวการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ    45 นาที 
  ดังนั้น ในการที่จะด าเนินงานด้านลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ จึงเป็นหน้าที่ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เป็นส าคัญ การพัฒนาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะของการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จึงเป็นเรื่องส าคัญเช่นกัน ประกอบ
กับในปัจจุบันเป็นช่วงของศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เทคลนลลยี และข้อมูลข่าวสาร ท าให้ประเทศไทยต้องมีการปรับเปลี่ยน การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ก็เช่นเดียวกัน  ที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ลลก และเพ่ือพัฒนผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
ขั้นความรู้เบื้องต้น ให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนรู้ การเป็นผู้ก ากับลูกเสือมืออาชีพ รู้จัก
ปรับเปลี่ยนวิธีสอนอยู่เสมอ มีนวัตกรรม หรือแนวคิดใหม่ ๆ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะของ ผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมลูกเสือได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสมรรถนะของคนในศตวรรษที่ 21 
 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่  21 ไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
 Bernie Triling and Charier Fade (2009) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของทักษะแห่งอนาค
ใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้จักและมีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นหรือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือ 3Rs 
x 7Cs ซึ่งเป็นองค์ประกอบด้านทักษะที่ส าคัญ ดังนี้ 
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 3Rs ได้แก่  
 1) ทักษะการอ่าน (Reading Skills) เป็นความสามารถในการแปลความ ตีความจากข้อมูล
หรือประเด็นที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
 2) ทักษะการเขียน (Writing Skills) เป็นความสามารถในการเขียนเพ่ือการสื่อสาร ได้
อย่างเป็นทางการ ภาษาท่ีใช้สอดคล้องกับวัฒนธรรม และมีความหมายตรงประเด็นที่ต้องการสื่อสาร 
 3) ทักษะคณิตศาสตร์ (Arithmetics Skills) เป็นความสามารถในการใช้หลักการทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ แปลความหมายและสรุปผลการวิเคราะห์ และน าเสนอเป็นรายงาน 
 7 Cs ได้แก่   
 1) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking & 
Problem Solving Skills) เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
ตัดสินใจในการแก้ปัญญาได้อย่างมีเหตุมีผลและมีประสิทธิภาพ 
 2) ทักษะการสื่อสาร (Communications, Information and Media Literacy Skills) 
เป็นความสามารถในการใช้ภาษาด้านทักษะการพูด การเขียน การฟังหรือท่าทางในการถ่ายทอด
ความคิดหรือข้อมูลได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
 3) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  (Creativity & Innovation Skills) เป็น
ความสามารถในการคิดสิ่งใหม่ ยอมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเพ่ือพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมแก่
องค์กร 
 4) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork 
& Leadership Skills) เป็นความสามารถในการน าเสนอ มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้น า เพ่ือให้เกิด
ประลยชน์และงานบรรลุตามเป้าหมายร่วมกับทีมงานอย่งมีประสิทธิภาพ 
 5) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding 
Skills) เป็นความสามารถในการท างานร่วมกับทีมงานที่มีความต่างด้านค่านิยมและความเชื่อได้อย่างมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีเกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
 6) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career & learning Self reliance Skills) เป็น
ความสามารถในการท างาน ลดยมีการยืดหยุ่นและปรับตัว มีความคิดริเริ่มและชี้น าตนเอง 
 7) ทักษะด้านสื่อสาร สารสนเทศ สื่อและเทคลนลลยี (Communications, Media, and 
Technology Skills) เป็นความสามารถในการเลือกรับรู้  เลือกใช้เทคลนลลยีเป็นเครื่องมือใน         
การสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากสื่อในยุคดิจิตัลที่มีความหลากหลาย จากหลายช่องทางได้อย่างเหมาะสม
ตามความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 น้ าทิพย์ องอาจวาณิชย์ (2554) ได้ให้ค านิยามของ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ไว้ว่า หมายถึง 
ทักษะที่ได้จากกรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ลดยภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
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(Parnership for 21th Century Skills, 2008) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ 1) ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคลนลลยี และ 3) ทักษะชีวิตและการท างาน 
ลดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) หมายถึ ง 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถของผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย  ลดยอาศัยการ
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความคิดที่แตกต่างและ
ผลงานใหม ่ๆ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 
  1.1) การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Creativity and Innovation) คือ พฤติกรรมที่แสดงถึง
ความสามารถในการริเริ่มความคิด หรือพัฒนาผลงานที่แตกต่างจากเดิม มีความใหม่อย่างเห็นได้ชัด
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 
  1.2) การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 
คือ พฤติกรรมที่แสดงถึง ความสามารถในการใช้เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิเคราะห์ส่วน
ต่าง ๆ ของกระบวนการทั้งหมด และการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
  1.3) การสื่ อ ส ารและการร่ วมมื อ  (Communication and Collaboration) คื อ 
พฤติกรรมความสามารถในการสื่อสารความคิดทั้งใช้ภาษาและไม่ใช้ภาษา รวมทั้งการฟัง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคลนลลยี (Information, Media and Technology 
Skills) หมายถึง ความสามารถในการจัดการข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ รวมทั้งการใช้สื่อ และเทคลนลลยี
เป็นเครื่องมือในการใช้ประลยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 
  2.1) การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) คือ พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถ
ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่ตนเองต้องการ เมื่อได้รับสารสนเทศยังสามารถประเมิน คิด วิเคราะห์ สิ่ง
ที่ตนเองต้องการและไม่ต้องการได้ และใช้สารสนเทศที่ได้รับมาอย่างเหมาะสม 
  2.2) การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) คือ พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการ
วิเคราะห์ ตีความ ประเมินสื่อ และสิ่งที่ได้รับจากสื่อได้ลดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสื่อ และรู้จัก
เลือกรับ และใช้สื่อได้อย่างมีวิจารณญาณ 
  2.3 การรู้ด้านไอซีที (ICT) คือ พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการใช้เทคลนลลยี 
เป็นเครื่องมือในการค้นคว้า วิจัยจัดระเบียบ ประเมินผล และสื่อสารข้อมูล 
 3) ทักษะชีวิตและการท างาน (Life and Career Skills) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึง
ความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีการปรับตัวให้เข้ากับบริบทสังคมและสิ่งแวดล้อมได้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขลดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย 
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  3.1) ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexible and Adaptability) คือ 
ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการท าหน้าที่ต่าง ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย และสามารถ
จัดการกับตนเองได้เมื่อได้รับค าสรรเสริญและค าวิจารณ์จากผู้อ่ืน 
  3.2) การริเริ่มและการชี้น าตนเอง (Initiative and Self-Direction) คือ การก าหนด
เป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวให้สมดุล จัดการภาระงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพลดย      
การท างานให้ส าเร็จด้วยตนเอง และพยายามพัฒนาตนเองเพ่ือขยายความเชี่ยวชาญ 
  3.3) ทักษะทางสังคมและพหุวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) คือ 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการท าตัวให้เหมาะสมว่าเมื่อไรควรฟังและควรพูด รวมทั้ง
สามารถอยู่ร่วมกับคนที่มีพ้ืนฐานแตกต่างกันทางวัฒนธรรมได้อย่างดี 
  3.4) ความรับผิดชอบในการท างานและการท างานอย่างมีผลิตภาพ (Productivity 
and Accountability) คือ พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการจัดการกับอุปสรรคในการ
ท างานจนบรรลุความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ และแสดงความสามารถในการท าผลงานที่มีคุณภาพ 
  3.5) ภ าวะความ เป็ น ผู้ น าแล ะความรั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ สั งคม  (Leadership and 
Responsibility) คือ การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง และชักน าผู้อ่ืนไปสู่เป้าหมาย ลดยด าเนินการอย่างมี
ความรับผิดชอบลดยถือประลยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
 วิจารณ์  พานิช (2555) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 ครูต้องยึดหลัก “สอนน้อย เรียนมาก” คือ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็ก
ครูต้องตอบได้ว่า ศิษย์ได้เรียนอะไร และเพ่ือให้ศิษย์ได้เรียนสิ่งเหล่านั้น ครูต้องท าอะไร ไม่ท าอะไร  
ในสภาพเช่นนี้ ครูจึงเป็นบุคคลที่ส าคัญมากในการสร้างการเรียนรู้ให้แก่ศิษย์ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ต้อง “ก้าวข้ามสาระวิชา” ไปสู่ “ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” (21st Century 
Skills) การจะท าให้นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ครูต้องท าหน้าที่เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้
และผู้อ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนเท่านั้น ไม่ได้ท าหน้าที่เป็นผู้สอน เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้าง
ความรู้ จากการปฏิบัติและลงมือท า แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในจิตใจและสมองของนักเรียน
เอง ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL (Project-based Learning) การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จ าต้อง
เป็นเช่นนี้ก็เพราะต้องเตรียมคนไปเผชิญการเปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน และคาดไม่ถึง 
คนยุคใหม่จึงต้องมีทักษะสูงในการเรียนรู้และปรับตัว ครูเพ่ือศิษย์จึงต้องพัฒนาตนเองให้มีทักษะของ
การเรียนรู้ด้วย และในขณะเดียวกันก็ต้องมีทักษะในการท าหน้าที่ครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งไม่เหมือน
การท าหน้าที่ครูในศตวรรษที่ 20 หรือ 19 ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่
ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต คือ 3R x 7C 3R ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W) 
Riting (เขียนได้) และ (A) Rithmetics (คิดเลขเป็น) 7C ได้แก่  
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 1) Critical Thinking & Problem solving (ทักษะด้านการคิด อย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา) 
 2) Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)   
 3) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ 
 4) Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็น
ทีมและภาวะผู้น า) 
 5) Communications, Information & Media Literacy (ทักษะด้าน การสื่อสาร สารสนเทศ 
และรู้เท่าทันสื่อ) 
 6) Computing & ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคลนลลยี สารสนเทศและ
การ สื่อสาร) 
 7) Career & Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 
 กล่าวได้ว่า การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คือ การเรียนรู้ 3R x 7C ครูเพ่ือศิษย์เองต้องเรียนรู้ 
3R x 7C และต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต แม้เกษียณอายุจากการเป็นครูประจ าการไปแล้ว เพราะเป็น      
การเรียนรู้เพ่ือชีวิตของตนเอง ระหว่างเป็นครูประจ าการก็เรียนรู้ส าหรับเป็นครูเพ่ือศิษย์ และเพ่ือ        
การด ารงชีวิตของตนเอง 
 วิจารณ์  พานิช (2556) ได้กล่าวว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สามารถแจกแจงออกมาได้
เป็น 3Rs+8Cs และเพ่ิม 2Ls ด้วย คือ Learning กับ Leadership  
 3Rs คือ Reading (อ่านออก) (W)Riting (เขียนได้) และ (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น) 8Cs คือ 
 1) Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะด้านการคิด อย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา) 
 2) Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
 3) Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 
และภาวะผู้น า) 
 4) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
 5) Communications, Information & Media Literacy (2-3 ภาษา) (ทักษะการสื่อสาร 
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
 6) Computing & ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคลนลลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร) 
 7) Career & learning Self reliance (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)  
 8) Change (ทักษะการเปลี่ยนแปลง) 
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 ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (2557) ได้กล่าวถึง การจัด 
การเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาของไทยในศตวรรษที่ 21 นี้ว่า ต้องมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนไปสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทั้งครูและผู้เรียนที่มุ่งเน้น “กระบวนการเรียนรู้ 
 ส าคัญกว่า “ความรู้” และ “กระบวนการหาค าตอบส าคัญกว่าค าตอบ” ลดยใช้ฐานคิด 
“ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) ที่พัฒนาลดยองค์กรภาคี เพ่ือทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 (Partnership for 21st Skills: P21.org) ซึ่งประกอบด้วย 3 ทักษะ ส าคัญ ได้แก่    
 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นให้เกิดความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ และ 
แก้ปัญหาการสื่อสาร การสร้างความร่วมมือ การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 2) ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการยืดหยุ่นและปรับตัว 
มีเป้าหมายของชีวิตและความมุ่งมั่น เข้าใจสังคมและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีศักยภาพ 
การผลิต และยอมรับการตรวจสอบมีความเป็นผู้น าและมีความรับผิดชอบ 
 3) ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร เทคลนลลยี มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการเข้าถึง 
สารสนเทศและสื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดการเชื่อมลยง ประเมินและสร้างสารสนเทศ 
รวมถึง การประยุกต์ใช้เรื่องจริยธรรมและกฎหมายกับการใช้เทคลนลลยีสารสนเทศได้ 
 สุคนธ์  สินธพานนท์ (2556) ได้สรุปว่า ทักษะที่ส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นั้นที ่   
พึงมีเป็นอย่างน้อย คือ 3Rs และ 8Cs ลดย 
 3Rs คือ Reading (อ่านออก)  (W) Riting (เขียนได้) และ (A) Rithmetics (คิดเลขเป็น) 
 8 Cs ได้แก่ 
 1) Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะด้านการคิด อย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา) 
 2) Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
 3) Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 
และ ภาวะผู้น า) 
 4) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวน
ทัศน์) 
 5) Communications, Information & Media Literacy (ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศ 
และรู้เท่าทันสื่อ) 
 6) Computing & ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคลนลลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร) 
 7) Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 
 8) Compassion (ความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรม) 
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 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในการเรียนรู้แห่งอนาคต ครูผู้ สอน
ในฐานะบุคคลส าคัญในการจัดการเรียนรู้ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีทักษะในการจัด       
การเรียนรู้ เป็นครูมืออาชีพ รู้จักปรับเปลี่ยนวิธีสอนและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  อยู่
เสมอ มีนวัตกรรม หรือแนวคิดใหม่ ๆ อันจะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและยั่งยืน 
 ไสว  ฟักขาว (2561) ได้กล่าวถึง ทักษะแห่งศตวรรษที่  21 ว่าต้องมีความรู้ในเรื่อง         
1) ความรู้เกี่ยวกับลลก (Global Awareness) 2) ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และ
การเป็น  ผู้ ป ระกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy)            
3) ความรู้ด้ านการเป็นพลเมือง (Civic Literacy)  4 ) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)           
5) ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 
 ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 
 1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่ลลก
การท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 1 ) การคิด
อย่างสร้างสรรค์ 2) ท างานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 3) การสร้างนวัตกรรม 
 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคลนลลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคลนลลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย ลดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้  
  2.1) ความรู้ด้านสารสนเทศ 
   2.1.1) การเข้าถึงและการประเมินข้อมลูสารสนเทศ 
   2.1.2) การใช้และการจัดการสารสนเทศ 
  2.2) ความรู้เกี่ยวกับสื่อ 
   2.2.1) การวิเคราะห์สื่อ 
   2.2.2) การผลิตสื่อ 
   2.2.3) การพิจารณาและตัดสินใจ 
   2.2.4) การแก้ปัญหา 
  2.3) ความรู้ด้านเทคลนลลยี ได้แก่ การประยุกต์ใช้เทคลนลลยอีย่างมปีระสิทธิภาพ 
 3) ทักษะด้านชีวิตและการท างาน ในการด ารงชีวิตและท างาน ในยุคปัจจุบันให้ประสบ
ความส าเร็จ ผู้เรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
  3.1) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 
   3.1.1) ความยืดหยุ่น 
   3.1.2) การปรับตัวเพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  3.2) การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
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   3.2.1) การวิเคราะห์สื่อ 
   3.2.2) การผลิตสื่อ 
   3.2.3) การพิจารณาและตัดสินใจ 
  3.3) ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 
   3.3.1) มีปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้อ่ืน 
   3.3.2) ท างานอย่างมีประสิทธิภาพในทีมที่มีความหลากหลาย 
  3.4) การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบ เชื่อถือได้ 
(Accountability) 
   3.4.1) การวิเคราะห์สื่อ 
   3.4.2) การผลิตสื่อ 
  3.5) ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility) 
   3.5.1) แนะน าผู้อ่ืนได้ 
   3.5.2) รับผิดชอบต่ออ่ืน 
 World Economic Forum (WEF) อ้างถึงใน เมธาวิน  ปิติพรวิวัฒน์, 2561 ท าการส ารวจ 
และวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งแนวลน้มของเทคลนลลยีในองค์กรใหญ่ ๆ ทั่วลลก 
ผลการศึกษาได้สรุปทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st-Century Skill) ออกมาเป็น 16 ทักษะ 
ลดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ ่

 1) Foundational Literacies กลุ่มทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องใช้ใน “การปฏิสัมพันธ์กับ
บริบทที่แตกต่างกัน” เพราะเทคลนลลยีและความรู้ใหม่ ๆ ได้ก่อให้เกิดบริบทการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ซึ่งทักษะเหล่านี้  ได้แก่ การใช้ภาษา (Literacy) การค านวณ (Numeracy) การใช้
เทคลนลลยี (ICT Literacy) การใช้วิทยาศาสตร์กับสิ่งรอบตัว (Scientific Literacy) การเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมและวัฒนธรรม (Cultural & Civic Literacy) หรือแม้กระทั่ง การจัดการด้านการเงิน 
(Financial Literacy) ที่รวมไปถึง วิธีการเป็นผู้ประกอบการ หรือ Entrepreneurship ก็นับเป็น
ทักษะที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตเช่นกัน 
 2) ยกตัวอย่างเช่น เด็กคนหนึ่งจะต้องมีความสามารถในการใช้เทคลนลลยีรอบตัวให้เป็น
ประลยชน์ได้ (ICT Literacy) เพราะการหาความรู้ในปัจจุบันมักท าผ่านลลกดิจิตอลกันหมดแล้ว เช่น 
การ Search ข้อมูลผ่าน Google หรือ การที่เด็กคนหนึ่งจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในลลกปัจจุบันได้ 
คือ การได้ท าสิ่งที่เขารักและหาเลี้ยงตัวเองได้อย่างมั่นคงด้วย ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ทักษะการจัดการด้าน
การเงิน (Financial Literacy) เป็นต้น 

 3) Competencies  กลุ่มทักษะที่ต้องน ามาใช้ใน “การจัดการกับปัญหา” หรือความ       
ท้าทายที่ต้องเจอในชีวิต ซึ่งความท้าทายเหล่านั้นจะมีความซับซ้อนขึ้นกว่าเมื่อเทียบกับความท้าทาย
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ในลลกเก่า ลดยกลุ่มทักษะนี้จะเป็นทักษะส าคัญที่ใช้ร่วมกันในการวิเคราะห์ปัญหาให้ถูกจุด (Critical 
Thinking) สร้างวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creativity) รวมทั้งสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
(Communication & Collaboration) เพ่ือแก้ปัญหานั้นให้ได้ กลุ่มทักษะนี้มักถูกเรียกย่อ  ๆ ว่า 
“4C” จัดได้ว่าเป็นทักษะหลักที่ท าให้มนุษย์เราเหนือกว่าคอมพิวเตอร์ หรือพูดง่าย  ๆ ก็คือ เป็นสิ่งที่
คอมพิวเตอร์ยังท าไม่ได้ในเร็ว ๆ นี้นั่นเอง 
 ยกตัวอย่างเช่น เด็กที่ก าลังเรียนอยู่ในตอนนี้ เมื่อลตไปจะต้องเจอกับความท้าทายที่ซับซ้อน
กว่าปัญหาในลลกยุคเก่า เช่น จะท ายังไงให้มีน้ าดื่มที่สะอาด ถูก และเพียงพอส าหรับคนทั้งลลก  หรือ 
การหาพลังงานทางเลือกแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีอยู่ ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีความซับซ้อน ปัจจัย และ
ข้อจ ากัดต่าง ๆ ให้ต้องค านึงถึงมากกว่า ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงลึกเพ่ือหา
ต้นตอของปัญหาให้เจอ (Critical Thinking) อีกทั้งยังต้องการความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอก
กรอบ (Creativity) ในการสร้างไอเดียเพ่ือแก้ปัญหา รวมทั้งสามารถถ่ายทอดไอเดียนั้นออกมาให้ได้ 
(Communication) นอกจากนี้ยังต้องสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความสามารถหลากหลายและมี
ความแตกต่างกัน (Collaboration) เพ่ือแก้ปัญหาร่วมกันให้ได้ 

 4) Character Qualities  กลุ่ มทักษะที่ ใช้ ใน  “การจัดการตัว เองกับสภาพสั งคม”  
ที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) การริเริ่มสร้างสรรค์ 
(Initiative) ความพยายามในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Persistence/Grit) ความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม (Adaptability) ความเป็นผู้น า (Leadership) และ ความ
ตระหนักถึงสังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural Awareness) ด้วยเหตุว่า ความรวดเร็วของ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้เด็กยุคใหม่ต้องก้าวตามให้ทัน ทักษะเหล่านี้จึงมีความส าคัญมาก
ขึ้น เพ่ือที่จะได้ไม่เป็นคนที่ตามหลังคนอ่ืนอยู่เสมอ และเป็นคนที่มีคุณภาพ (Character Qualities) 
นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น สภาพของลลกที่เทคลนลลยีพัฒนาไปเร็วมาก เด็กคนหนึ่งจ าเป็นต้องมีความ
อยากรู้อยากเห็นในระดับที่เหมาะสม (Curiosity) เพ่ือให้ตัวเองสามารถทันลลกและทันคนอ่ืนประกอบ
กับการมีความคิดริเริ่ม (Initiative) ความตั้งมั่น (Persistence) และความเป็นผู้น าในการรวมทีม 
(Leadership) ถึงจะสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาให้กับลลกใบนี้ได้ส าเร็จนั่นเอง 
 ลดย 6 ทักษะในกลุ่มที่ 1 นั้นคือ “ทักษะเฉพาะทางขั้นพ้ืนฐาน” (Literacies) ในบริบทต่าง ๆ 
ที่เจอได้ทั่วไปในลลกยุคศตวรรษที่ 21 ส่วนอีก 10 ทักษะในกลุ่มที่ 2 และ 3 นั้นเป็นกลุ่มทักษะที่
เกี่ยวข้องกับ “ทักษะการเข้าสังคมและอารมณ์” (Social & Emotional Learning) ลดยตรง และ
นับเป็นกลุ่มทักษะที่ก าลังเป็นที่ต้องการมากขึ้นตามผลการวิจัยตลาดแรงงานของ WEF 
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ตารางท่ี 2.1 สังเคราะห์ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

ที ่ ทักษะแห่งศตวรรษที ่21 
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1 ทักษะการอ่าน Reading / / /  /   / / 
2 ทักษะการเขียนได้(W) Riting / / /  /   / / 
3 ทักษะคณิตศาสตร์(A) Rithmetics / / /  /   / / 
4 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะใน

การแก้ปัญหา Critical Thinking & Problem solving 
/ / /  / /  / / 

5 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคลนลลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร Computing & ICT Literacy 

/ / /  / /  / / 

6 ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวตักรรม Creativity & 
Innovation 

/ / / / / / / / / 

7 ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
Collaboration, Teamwork & Leadership 

/ / /  / /  / / 

8 ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน ์
Cross-cultural Understanding 

/ / /  / /  / / 

9 ทักษะอาชีพ และทักษะการเรยีนรู้ Career & Learning Skills /  / / / /  / / 

10 ทักษะด้านสื่อสาร สารสนเทศ สื่อและเทคลนลลยี 
Communications, Information & Media Literacy 

/ / / / / / / / / 

11 ทักษะการเปลีย่นแปลง  Change   /     / / 
12 ทักษะความรักความเมตตา Compassion     /   / / 

 
 จากการศึกษาสังเคราะห์ข้อมูล แนวคิด ของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน สรุปได้ว่า สมรรถนะ
ของคนไทยในศตวรรษที่ 21 หมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดจากการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ ประกอบด้วยความรู้ (Knowledge) 
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ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) ที่ท าให้บุคคลปฏิบัติงานได้
ส าเร็จและบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์การ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย 3Rs และ 
9Cs ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 3Rs ได้แก่ 
 1) Reading (อ่านออก) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย ตีความจากข้อมูล
หรือประเด็นที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้น 
 2) (W) Riting (เขียนได้) หมายถึง ความสามารถในการเขียนเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเป็น
ทางการ และภาษาที่ใช้สอดคล้องกับวัฒนธรรม 
 3) (A) Rithmetics (คิดเลขเป็น) หมายถึง ความสามารถในการใช้หลักทางคณิตศาสตร์  
เพ่ือสรุปผลการวิเคราะห์และน าเสนอเป็นรายงาน 
 9Cs ได้แก่ 
 1) Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะด้านการคิด อย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา) หมายถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาให้ถูกจุด และประเมินผล
อย่างเป็นระบบ 
 2) Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) หมายถึง 
ความสามารถในการคิดสิ่งใหม่ แสวงหาความรู้ที่หลากหลาย ยอมรับความคิด เห็นท างานกับผู้อ่ืนได้
ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็น
ทีม และ ภาวะผู้น า) หมายถึง ความสามารถในการสื่อสาร มีความเป็นผู้น า มีความรับผิดชอบและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวน
ทัศน์ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ที่มีความแตกต่าง
ทางด้านค่านิยม และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
 5) Communications, Information & Media Literacy (ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศ 
และรู้เท่าทันสื่อ) หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาทางด้านการพูด การเขียน การฟังหรือท่าทาง
ในการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลได้อย่างหลากหลาย การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร ที่ตนเองต้องการ 
สามารถประเมิน คิด วิเคราะห์ ใช้สารสนเทศที่ได้รับมาอย่างเหมาะสม รวมทั้งการใช้สื่ออย่างมี
วิจารณญาณ 
 6) Computing & ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคลนลลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร) หมายถึง ความสามารถเลือกใช้เทคลนลลยีเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารจาก
สื่อในยุคติจิตัลที่มีความหลากหลาย จากหลายช่องทางได้อย่างเหมาะสมตามความสนใจ 
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 7) Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) หมายถึง ความสามารถ
ในการท างาน มีความยึดหยุ่น การปรับตัวเพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีเป้าหมายของชีวิต 
 8) Change (ทักษะการเปลี่ยนแปลง) หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ในรูปแบบ ต่าง ๆ 
และเทคลนลลยีเพ่ือการศึกษาเข้ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมในศตวรรษที่ 21 

9)  Compassion (ทักษะความรักและเมตตา) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของ       
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ลดยยึดค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นหลักในการ
อยู่ร่วมกัน 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสมรรถนะ สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และ
สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
 2.3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสมรรถนะ 
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนา “สมรรถนะ”
(Competency) ของบุคคล เนื่องจากเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนว Competency 
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นไปที่การสร้าง “ผลสัมฤทธิ์” ให้เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานแต่
ละคน ลดยเครื่องมือดังกล่าวจะช่วยเพ่ิม “ขีดความสามารถ” ให้แก่บุคลากรในองค์กร ดังนั้น การน า
แนวคิด Competency มาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงช่วยให้องค์กรสามารถ “รักษาความ
ได้เปรียบเชิงแข่งขัน” ได้ เพราะคนคือองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของ “ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน” ใน
ลลกปัจจุบัน (สุกัญญา  รัศมีลชติ, 2551) ซึ่งผู้ที่ริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ คือ ศาสตราจารย์ 
David C. McClelland นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Harvard ที่ได้อธิบายแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ
ด้วยลมเดลภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg Model) ว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรียบเทียบได้กับภูเขา
น้ าแข็ง ลดยมีส่วนที่เห็นได้ง่าย คือ ส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ า ได้แก่ องค์ความรู้ (Knowledge) และ
ทักษะต่าง ๆ (Skill) ส าหรับคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของบุคคล (Attribute) ได้แก่ แรงจูงใจ อุปนิสัย
ภาพลักษณ์ภายใน และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคมเป็นส่วนที่มองเห็นได้ยาก คือ ส่วนที่อยู่ใต้ผิวน้ า  
(ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2548) 
  มีนักวิชาการหลายท่าน ให้ความหมายในเรื่องของสมรรถนะไว้ ดังต่อไปนี้ 
  พจนานุกรมอ็อกฟอร์ด (Oxford Dictionaries, 2020) ได้ให้ความหมายของสมรร
ถะไว้ว่า หมายถึง ความสามารถในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดี หรือทักษะที่จ าเป็นในในงานเฉพาะหรือ
ส าหรับงานเฉพาะ 
  McClelland (1973) ให้ความหมาย สมรรถนะ ว่าหมายถึง คุณลักษณะที่อยู่ภายใต้
ผลการปฏิบั ติ งานที่ ป ระสบความส าเร็จ  นอกจากนี้  McClelland ยั งกล่ าวถึ ง สมรรถนะ 
(Competency) ไว้ว่า สมรรถนะเป็นคุณลักษณะของบุคคลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
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ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การท างาน (Other Characteristics) เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ท าให้บุคคลในองค์กร
ปฏิบัติงานได้ผลงานที่ลดดเด่นกว่าคนอ่ืน ๆ ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากแรงผลักดันเบื้อง
ลึก (Motives) อุปนิสัย (Traits) ภาพลักษณ์ภายใน (Self-image) และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม 
(Social role) ที่แตกต่างกัน ท าให้แสดงพฤติกรรมการท างานที่แตกต่างกัน (McClelland อ้างถึงใน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553) 
  Dubois, et al. (2004) ให้ความหมายไว้ว่า สมรรถนะ หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่มี
อยู่ในตัวบุคคลและน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสมในแนวทางที่ถาวร เพ่ือบรรลุผลการปฏิบั ติที่น าไปสู่
ความส าเร็จ ลักษณะเฉพาะเหล่านี้รวมถึงความรู้ ความช านาญ ลักษณะของมลนภาพในตัวเอง 
แรงจูงใจทางสังคม ลักษณะเฉพาะของบุคคล แบบแผนความคิด ความตั้งใจ แนวทางของความคิด  
และความรู้สึก 
  สุพจน์ ทรายแก้ว (2545) ให้ความหมายสมรรถนะ ว่าเป็นความรู้ (Knowledge) 
ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะ (Attributes) ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ลดยตรงกับงานที่
ปฏิบัติ (Job Roles) เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและทรงคุณค่า ลดยคุณลักษณะจะหมายรวมถึง
พฤติกรรม (Behavior) บุคลิกภาพ (Personality) ที่มองเห็นได้  และค่านิยม (Value) เจตคติ
(Attitude) ความเชื่อ (Trait) ที่มองไม่เห็นแต่จ าเป็นต่องานที่ปฏิบัตินั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2548) ได้ก าหนดนิยามของ สมรรถนะ 
คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่
ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้ลดดเด่นกว่าเพ่ือนร่วมงานอ่ืน ๆ ในองคก์ร กล่าวคือ การที่บุคคล
จะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้ มักจะต้องมีองค์ประกอบของทั้ง ความรู้ ทักษะ/ความสามารถ 
และคุณลักษณะอ่ืน ๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง สมรรถนะของข้าราชการ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม เป็น
กลุ่มพฤติกรรมที่องค์การต้องการจากข้าราชการ เพราะเชื่อว่า หากข้าราชการมีพฤติกรรมการท างาน
ในแบบที่องค์การก าหนดแล้ว จะส่งผลให้ข้าราชการผู้นั้นมี ผลการปฏิบั ติงานดี และส่งผลให้องค์กร
บรรลุเป้าประสงค์ท่ีต้องการไว้ 
  ดนัย เทียนพุฒ (2550) ให้ความหมายไว้ว่า สมรรถนะ หมายถึง การบูรณาการ
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณะส่วนบุคคล จนท าให้ผลงานนั้นมีคุณค่าสูงสุดหรือมี
ประสิทธิภาพ 
  สิทธิพงศ์  สั่ งศร (2555) ให้ความหมายของสมรรถนะว่า  หมายถึง ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ ที่มีอยู่ในตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งถือเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมที่
ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Excellence) หรือการปฏิบัติงานที่เหนือกว่าคนอ่ืน (Superior 
Performance) ท าให้ตนเองประสบความส าเร็จในการท างาน รวมไปถึงความส าเร็จขององค์กรด้วย 
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  กมลชนก  ภาคภูมิ (2556) ให้ความหมาย สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมของบุคคลในต าแหน่งหนึ่งที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งจะ
ท าให้บุคคลนั้น ๆ แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรก าหนด 
  จิตชิน จิตติสุขพงษ์ (2558) ให้ความหมายของสมรรถนะว่า หมายถึง คุณภาพที่ดี
ของคุณสมบัติการด าเนินงานที่ปัจเจกบุคคลได้รับสมรรถนะจากการศึกษา การฝึกอบรมและ
ประสบการณ์ จนเกิดเป็นความสามารถหรือสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และทศนคติที่
แสดงออกเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่องค์การต้องการ 
  ชูชัย  สมิทธิไกร (2558) ให้ความหมายของ สมรรถนะ ไว้ว่า หมายถึง คุณลักษณะที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคคล และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และ
เป้าหมายขององค์กร ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานของบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คุณลักษณะดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่บุคคลมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ 
ที่เหมาะสม 
  ดังนั้น สมรรถนะ จึงหมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดจากการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ ประกอบด้วยความรู้ (Knowledge) 
ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) ที่ท าให้บุคคลปฏิบัติงานได้
ส าเร็จและบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
  ส่วนสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นั้น ในหนังสือคู่มือการฝึกอบรมวิชา
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ, 2550) ได้กล่าวถึงบทบาท
หน้าที่ของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ไว้ว่า ผู้ที่เป็นผู้ก ากับลูกเสือต้องยอมรับในวัตถุประสงค์ของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ และปฏิบัติตามวัตถุประสงค์นั้นลดยเคร่งครัด เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ก ากับลูกเสือจะเห็น
ว่ามีงานจะต้องท าร่วมกับผู้อ่ืนมากมายแทบจะไม่มีเวลา ผู้ก ากับลูกเสือจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับ
สิ่งรอบตัว หน้าที่ปฏิบัติงานสารพัดอย่าง การปฏิบัติจะส าเร็จไปได้ด้วยดี ก็ต้องอาศัยความร่วมมือกับ
บุคคลอื่นและองค์กรอ่ืน ๆ ด้วย ผู้ก ากับลูกเสือจึงต้องมีความรับผิดชอบ และต้องค้นคว้าหาความรู้อยู่
เสมอ ดังนั้น ผู้ก ากับลูกเสือ จะท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีความรู้
ความสามารถที่ส าคัญ 5 ประการ คือ 
  1) มีความรู้ในเรื่องการปฏิบัติงาน คือการปฏิบัติงานธุรการในหน้าที่ให้ส าเร็จ        
ผู้ก ากับลูกเสือต้องคอยสนใจติดตามดูงานที่ก าหนดไว้ในหน้าที่นั้น 
  2) มีความรู้ในเรื่องการท างานเป็นกลุ่ม 
  3) มีความรู้ในเรื่องการสร้างสัมพันธภาพต่อบุคคล 
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  4) มีความรู้ในเรื่องการสร้างสัมพันธภาพต่อสังคม 
  5) มีความรู้ในเรื่องการสร้างสัมพันธภาพต่อชุมชน 
  ในหนังสือคู่มือการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชา        
ผู้ก ากับลูกเสือ (ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ, 2551) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยผู้ให้ 
การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ จะไปเป็นผู้ให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งจะไปท าหน้าที่ผู้
ก ากับลูกเสือท าการฝึกอบรมลูกเสือให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางลูกเสือบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ดังนั้น การฝึกอบรมให้กับผู้ก ากับลูกเสือ จะต้องฝึกอบรม
ให้เขาได้รู้ว่าตนเองนั้นมีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อกองลูกเสืออย่างไร ผู้ให้การฝึกอบรม
จะต้องหากลวิธีตามแนวทางของลูกเสือ ท าการฝึกอบรมให้ผู้ก ากับลูกเสือส านึกในหน้าที่และความ
รับผิดชอบ เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ และความสุขส่วนตัว เพ่ือลูกเสือของเขาเพ่ือกิจการลูกเสือเป็น
ส าคัญ นั่นคือ ปลูกฝังให้ผู้ก ากับลูกเสือมีศรัทธา และมีอุดมการณ์ต่อการลูกเสือ 
  ผู้ที่จะเป็นผู้ก ากับลูกเสือต้องยอมรับในวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และ
ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์นั้นลดยเคร่งครัด เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ก ากับลูกเสือจะเห็นว่า มีงานจะต้องท ามาก
จนแทบไม่มีเวลา ผู้ก ากับลูกเสือจะต้องมีบทบาทเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว ผู้ก ากับลูกเสือมีหน้าที่ปฏิบัติงาน
สารพัดอย่าง ผู้ก ากับลูกเสือต้องมีความรับผิดชอบ และผู้ก ากับลูกเสือต้องค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ 
บทบาทท้ังหลายเหล่านี้อาจจ าแนกได้ดังนี้ 
  บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือ 
  การเป็นผู้ก ากับลูกเสือต้องมีบทบาทต่อสิ่งส าคัญ 3 ประการ คือ 
  1) บทบาทต่องาน คือ การปฏิบัติงารธุรการในหน้าที่ให้ส าเร็จ ผู้ก ากับลูกเสือต้อง
สนใจ ติดตามดูว่างานทที่ก าหนดไว้ในหน้าที่นั้นบรรลุผลส าเร็จแล้ว หรือพยายามท างานอย่างหนึ่ง
อย่างใดให้แล้วเสร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนไปอยู่ค่ายพักแรม การท าก าหนดการประจ าสัปดาห์ 
หารดูแลหมู่บริการ การท าความสะอาดห้องประชุม การท ารายงานประจ าปี ฯลฯ เหล่านี้ผู้ก ากับ
ลูกเสือต้องมีความรับผิดชอบในเรื่อง “ท างานให้เสร็จ” ทั้งสิ้น งานในความรับผิดชอบที่ผู้ก ากับ
ลูกเสือกจะต้องมีบทบาท พอจะจ าแนกออกเป็นหลักสูตรใหญ่ได้ 3 ทาง คือ การบริหาร การปกครอง
บังคับบัญชา วิชาการ 
  2)  มีบทบาทต่อกลุ่ม ค าว่า “กลุ่ม” ในความหมายนี้ คือ กองลูกเสือ กลุ่มลูกเสือ 
ผู้ปกครอง บิดา มารดา กลุ่มบุคลากรที่มาเกี่ยวข้องกับกองลูกเสือ การที่ผู้ก ากับลูกเสือมีบทบาทต่อ 
“กลุ่ม” ก็เพราะในชีวิตของคนเรานั้นจะต้องพัวพันตนเองกับกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นชีวิตในบ้าน ที่ท างาน
หรือในเวลาสันทนาการ เราจะเห็นตัวเองมีชีวิตอยู่กับการท างานร่วมกันกับกลุ่มทั้งสิ้น ชีวิตในกอง
ลูกเสือก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน กองลูกเสือ มีกลุ่ม มีผู้ก ากับ มีที่ประชุม นายหมู่และมีหมู่ลูกเสือ 
บางครั้งบางคราวกลุ่มเดียวกันมีเรื่องสนใจแตกต่างกัน ดังนั้น กลุ่มใหญ่ก็แยกกันเป็นกลุ่มย่อยลงไปอีก 
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ผู้ก ากับลูกเสือมีภาระที่จะต้องรักษากลุ่มให้อยู่รวมกัน มีความสามัคคี ดูแลให้กลุ่มมีความสุข และ
สามารถท างานร่วมกันได้ ประสานกิจกรรมต่าง ๆ ให้เข้าด้วยกัน 
  ผู้ก ากับลูกเสือจะต้องปฏิบัติภาระความรับผิดชอบในประเด็นเหล่านี้ ร่วมกับรองผู้
ก ากับอ่ืน ๆ และพยายามส่งเสริมให้ผู้อ่ืนเป็นผู้น า ส่งเสริมให้ผู้อ่ืนได้ท างานด้วยตัวเอง และน้อยครั้ง
มากที่ผู้ก ากับลูกเสือจะสั่งให้ท าหลักความจริงนั้นคือปุถุชนไม่ชอบรับค าสั่ง แต่พอใจที่จะได้รับความ
สนับสนุนให้ท างานที่มีความล าบากด้วยตนเอง ผู้ก ากับลูกเสือจะไม่ยอมละทิ้งความรับผิดชอบงานที่มี
ต่อกลุ่ม  ผู้ก ากับลูกเสือจะรู้เป็นอย่างดีว่ากลุ่มของตนจะรับผลส าเร็จได้อย่างไร ถึงแม้ว่าเขาไม่ปรากฏ
ตัวคอยออกค าสั่งอยู่เสมอ 
  3) มีบทบาทต่อบุคคล ผู้ก ากับจะต้องมีความรู้สึกไวต่อปัญหาและความรู้สึกของทุก
คนในกลุ่ม เพื่อท าให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน ท าให้เห็นว่าทุกคนมีความส าคัญและมีลอกาสที่
จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม การกระท าดังนี้เป็นการท าให้เกิดความอบอุ่นใจและภราดรภาพ ลูกเสือใหม่
จะซาบซึ้งถึงบรรยากาศที่มีต่อการต้อนรับครั้งแรกที่ก้าวเข้ามาในกอง ถ้านายหมู่มีความรู้สึกเหมือน       
ผู้ก ากับลูกเสือที่รู้จักและเข้าใจลูกเสือแต่ละคนเป็นอย่างดีจะช่วยให้มองเห็นความต้องการของเด็ก      
แต่ละคน และสามารถหาทางสนองความต้องการได ้
  วิทธยา  บริบูรณ์ทรัพย์ (2544) กล่าวถึง ผู้ก ากับลูกเสือว่า เป็นผู้มีหน้าที่จะต้อง
ช่วยกันพัฒนาลูกเสือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
  ในขบวนการลูกเสือไม่ว่าในระดับใดจะเป็นกองลูกเสือ กลุ่มลูกเสือจังหวัดหรือ          
ในคณะลูกเสือแห่งชาติ หรือในองค์กรของลลกก็ตาม เพ่ือจะได้รับความส าเร็จคือบรรลุถึงวัตถุประสงค์
ของกิจการลูกเสือต้องประกอบด้วย 1) ก าหนดการที่ดี  (Good Program) ส าหรับ เยาวชน            
2) การฝึกอบรมที่ดีส าหรับผู้ก ากับลูกเสือ 3) การสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
  ผู้ก ากับลูกเสือมีภารกิจที่จะน าก าหนดการที่ดีไปใช้กับลูกเสือ คุณภาพที่ดีของผู้ก ากับจึง
เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการน าก าหนดการไปใช้ด้วยวิธีการอันถูกต้อง จึงน าไปสู่การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ 
  แผนการฝึกอบรมลูกเสือซึ่งเป็นผู้ใหญ่อาจจะก าหนดขึ้น ถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ก ากับ
ว่ามีความต้องการอะไรบ้าง 
  1) ความรู้ที่ผู้ก ากับควรรู้ เพ่ือจะได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด 
  2) ทักษะต่าง ๆ ที่ผู้ก ากับควรจะท าได้ เพ่ือให้ประสบความส าเร็จของงานในหน้าที่
ของตน 
  3) การพัฒนาเจคติท่ีดีต่องาน เพ่ือจะให้น าก าหนดการไปใช้ให้ประสบผลถึงที่สุด 
  วันชัย ทองเกิด (2531) ให้ความหมายของ สมรรถนะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ว่า 
หมายถึง คุณลักษณะต่าง ๆ ในด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ และการเป็นผู้น าลูกเสือของผู้
ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่ดีพึงมี และแสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
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  วันชัย ทองเกิด (2531) ได้ท าการวิจัย เรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
สมรรถภาพของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในลรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวง
ศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของตนเอง ผู้บริหาร และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ผลการวิจัยพบว่า 
  1) ตัวประกอบของสมรรถภาพผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ตามการรับรู้ของ
ผู้บริหารมี 8 ตัวประกอบ คือ (1) ทัศนคติต่อกิจการลูกเสือ (2) การเป็นผู้น าลูกเสือ (3) ความรู้ความเข้าใจ 
ในกิจการลูกเสือ (4) ความรู้และทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ (5) บุคลิกลักษณะในการเป็นผู้น า
ลูกเสือ (6) คุณลักษณะทางสติปัญญาในการเป็นผู้น าลูกเสือ (7) ความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรม
ลูกเสือ และ (8) ทักษะในการฝึกอบรมลูกเสือ 
  2) ตัวประกอบของสมรรถภาพผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามการรับรู้ของผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มี 6 ตัวประกอบ คือ (1) การเป็นผู้น าและทัศนคติต่อการฝึกอบรมลูกเสือ        
(2) ความรู้ความเข้าใจและทักษะการบริหารงานในกองลูกเสือ (3) ทัศนคติต่อกิจการลูกเสือ             
(4) คุณลักษณะทางสติปัญญาในการเป็นผู้น าลูกเสือ (5) ความรู้ในการประยุกต์วิชาการลูกเสือ และ 
(6) ความรู้ในงานธุรการของกองลูกเสือในลรงเรียน 
  3) ตัวประกอบของสมรรถภาพผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตามการรับรู้ของลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่มี 7 ตัวประกอบ คือ (1) ความรู้ความเข้าใจและทักษะการบริหารงานในกองลูกเสือ  
(2) การเป็นผู้น าลูกเสือ (3) ทัศนคติต่อกิจการลูกเสือ (4) คุณลักษณะทางสติปัญญาในการเป็นผู้น า
ลูกเสือ (5) ความรู้และทักษะในการประยุกต์วิชาการลูกเสือ (6) คุณลักษณะทางอุปนิสัยในการเป็น
ผู้น าลูกเสือ และ (7) ความพร้อมในการเป็นผู้น าลูกเสือ 
  4) ตัวประกอบของสมรรถภาพผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่ร่วมกันในทุกกลุ่ม
ตัวอย่าง มี 4 ตัวประกอบ คือ (1) ทัศนคติต่อกิจการลูกเสือ (2) การเป็นผู้น าลูกเสือ (3) ความรู้ความ
เข้าใจและทักษะการบริหารงานในกองลูกเสือ (4) คุณลักษณะทางสติปัญญาในการเป็นผู้น าลูกเสือ    
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
   4.1) ทัศนคติต่อกิจการลูกเสือ เช่น สมัครใจที่จะเป็นผ้ก ากับลูกเสือสามัญ       
รุ่นใหญ่ ฝักใฝ่และสนใจในกืจการลูกเสือ ศรัทธาเชื่อมั่นว่าวิธีการฝึกอบรมแบบลูกเสือสามารถพัฒนา
เยาวชนให้เป็นคนดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความตั้งใจจริงที่จะฝึกอบรมลูกเสือให้บรรลุถึงอุดมการณ์
ของลูกเสือ เป็นต้น 
   4.2) การเป็นผู้น าลูกเสือ เช่น มีความมานะขยันหมั่นเพียร มีความเสียสละ และ
บ าเพ็ญประลยชน์เพ่ือส่วนรวม มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว กล้าพูดกล้าแสดงออก มีความส านึกและ
รับผิดชอบในหน้าที่ เป็นต้น 
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   4.3) ความรู้ความเข้าใจ และทักษะการบริหารงานในกองลูกเสือ เช่น มีความรู้ 
และทักษะในการวางแผนการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีความรู้ และทักษะในวิชาการลูกเสือ  
มีความรู้ ในเรื่องหลักสูตรวิชาลูกเสือ มีความรู้ในเรื่องการบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
   4.4) คุณลักษณะทางสติปัญญาในการเป็นผู้น าลูกเสือ 
  การที่ผู้ก ากับลูกเสือจะเป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีสมรรถนะของการเป็น        
ผู้ก ากับลูกเสือที่ดี นั้นผู้ก ากับลูกเสือจ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม ให้มีความรู้ทักษะ และคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลต่าง ๆ ดังที่ (ส านักงานลูกเสือลลก อ้างถึงใน เดชา  คัณทักษ์, 2556) ได้ระบุถึงความจ าเป็น
ในการฝึกอบรมของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ซึ่งเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Training Needs” ไว้  
5 ประการ ซึ่งเป็นสมรรถนะที่ผู้ก ากับลูกเสือควรมี ดังนี้ 
  1) ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ (Understanding) คือ ควรรู้จักและเข้าใจว่า 
กิจการลูกเสือเป็นมาอย่างไร มีหลักการอย่างไร พยายามจะท าอะไร และจะท าสิ่งนั้นอย่างไร 
  2) ทักษะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ (Relationship skills) หัวข้อนี้เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานร่วมกับคนอ่ืน ทั้งในและนอกวงการลูกเสือ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3) ทักษะเกี่ ยวกับวิชาการลูกเสือ (Scouting Skills) หั วข้อนี้  เกี่ ยวข้องกับ        
การปฏิบัติหน้าที่ ที่ผู้ก ากับลูกเสือต้องมี เพ่ือว่าจะน าไปใช้กับลูกเสือของตนได้ เช่น วิชาต่าง ๆ ใน
หลักสูตรการอยู่ค่ายพักแรม การส ารวจ และกิจกรรมเฉพาะอย่าง 
  4) ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน (Planning Skills) ภายใต้หัวข้อนี้ผู้ก ากับลูกเสือ
จะต้องเรียนรู้ในวิธีการวางแผนทั้งวางแผนระยะยาว และวางแผนระยะสั้น ส าหรับการท าก าหนด       
การสอนประจ าปี ประจ าเทอม ประจ าสัปดาห์ รวมทั้งการวางแผนส าหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การอยู่
ค่ายพักแรม และทักษะอย่างอ่ืนที่สามารถอยู่ภายใต้หัวข้อนี้ได้ 
  5) ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้ (Implementing Skills) หัวข้อนี้เกี่ยวข้องกับทักษะ
ทั้ง 4 ประการที่กล่าวข้างต้น น าไปใช้เพ่ือที่จะท าให้กิจการลูกเสือสามารถด าเนินไปได้ เช่น การหา
แหล่งประลยชน์ การบริหารงาน การหางบประมาณ การท าระเบียบต่าง ๆ 
  นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายฝึกอบรม ส านักงานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ (2540) ได้มีผู้กล่าวถึง บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือ ไว้หลายท่านดังต่อไปนี้ 
  สมมาต  สังขพันธ์ และคนอ่ืน ๆ (2537) ได้สรุปบทบาทของผู้ก ากับลูกเสือได้ดังนี้ 
  1) บังคับบัญชา ฝึกอบรม และรับผิดชอบกิจการในกองลูกเสือของตน 
  2) เป็นที่ปรึกษาในการประชุมนายหมู่ 
  3) รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับวินัย และการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ 
  4) ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 
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  เสนาะ  ปิ่นวิเศษ และคนอ่ืน ๆ (2540) ได้สรุปบทบาทของผู้ก ากับลูกเสือได้ ดังนี้ 
  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องแบบการเป็นผู้น าของลูกเสือ 
  1) ทักษะเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ 
  2) ทักษะทางวิชาการลูกเสือ 
  3) ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน 
  4) ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้ 
  ประธาน พ่ึงวุฒิ และคนอ่ืน ๆ (2547) ได้สรุปบทบาทของผู้ก ากับลูกเสือได้ดังนี้ 
  1) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการลูกเสือเด็กชาย 
  2) การบริหารงานในกองลูกเสือ 
  3) การปกครองและบังคับบัญชา 
  4) มีความรู้ด้านวิชาการ 
  สมควร  ใจเย็น และคนอ่ืน ๆ (2540) ได้สรุปบทบาทของผู้ก ากับลูกเสือได้ดังนี้ 
  1) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องลูกเสือ 
  2) ทักษะเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ 
  3) ทักษะทางวิชาการลูกเสือ 
  4) ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน 
  5) ทักษะเกี่ยวกับการน าความรู้ไปใช้ 
  มีชัย  ข าศิริ และคนอ่ืน ๆ (2550) ได้สรุปบทบาทของผู้ก ากับลูกเสือได้ดังนี้ 
  1) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องลูกเสือ 
  2) ทักษะความสัมพันธ์กับผู้อื่น 
  3) ทักษะทางวิชาการลูกเสือ 
  4) ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน 
  5) ทักษะเกี่ยวกับการน าความรู้ไปใช้ 
  ส านักยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2553) ได้
สรุป องค์ประกอบด้านผู้ก ากับ ได้ดังนี้ 
  1) มีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ในกิจการลูกเสือ 
  2) เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้มีคุณวุฒิและเพ่ิมทักษะทางลูกเสือ 
  3) เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนากิจการลูกเสือ 
  4) วางแผนการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ และฝึกอบรมลูกเสือตามวัตถุประสงค์ 
หลักการ วิธีการ และหลักสูตร 
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  5) ช่วยเหลือหรือเข้าร่วมการจัดกิจกรรมลูกเสือภายนอกสถานศึกษาและน า
ทรัพยากรในชุมชนเข้ามาพัฒนาจัดกิจกรรมลูกเสือ 
  6) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และประเมินผล เพ่ือให้เกิดการพัฒนารูปแบบ วิธีการ และมี
ส่วนช่วยในการแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดมวลกิจกรรม 
  7) ด าเนินการในงานธุรการ เอกสาร ระเบียน การเงินบัญชี และการเก็เงินค่าบ ารุง
ลูกเสือตามระเบียบ 
  8) ด าเนินการจัดตั้งและพัฒนา หมู่ กอง กลุ่ม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวมทั้งจั ดท า
รายงานและประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ 
  9) บริหารจัดการอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับกิจการ
ลูกเสือ  
  เดชา  คัณทักษ์ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้ก ากับ
ลูกเสือในลรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้ น าของผู้ ก ากับลูก เสือ  
4 องค์ประกอบ คือ การวางแผนในการจัดกิจกรรมลูกเสือ การบริหารงานในกองลูกเสือ การจัดมวล
กิจกรรมในกองลูกเสือ การฝึกฝนตนเองทางด้านลูกเสือ 
  สุภาพร  จตุรภัทร (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการลูกเสือไทย
เพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ซึ่งได้เสนอ แนวทางการพัฒนาการลูกเสือไทยเพ่ือส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการลูกเสือไทยว่า ครูและบุคลากรทางการลูกเสือเป็น
กลุ่มบุคคลที่น านลยบายไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ในการ
คัดเลือกหรือก าหนดตัวบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นครูและบุคลากรทางการลูกเสือจึงต้องมีเกณฑ์
คุณลักษณะที่เหมาะสมลดยเฉพาะครูที่จะมาเป็นผู้ก ากับลูกเสือต้องเป็นผู้มีความรักศรัทธาและเห็น
คุณค่าในการลูกเสือ มีความเสียสละ อดทน และมีภาวะผู้น า มีความรู้และทักษะการลูกเสือ ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอ รวมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัยและสังคมของเด็กแต่ละยุคสมัยได้ ครู
และบุคลากรทางการลูกเสือจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีความรอบรู้อยู่เสมอ ผู้บริหารจึงต้องสนับสนุน
ให้ได้เข้าอบรมและได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการลูกเสืออย่างต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 2.2  สังเคราะห์สมรรถนะของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
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1 ความรู้ความเข้าใจใน
กิจการลูกเสือ 

/ / / / / / / / / / / / / / / 

2 ทักษะในการ
บริหารงานลูกเสือ 

/ / / / / /   / /  / /  / 

3 ทัศนคติที่ดีต่อกิจการ
ลูกเสือ ศรัทธา และ
อุดมการณ์ลูกเสือ 

/ / / / / / /     /  / / 

4 ทักษะเกี่ยวกับวิชาการ
ลูกเสือ 

/  /   / / / / / / /  / / 

5 ทักษะในการเป็นผู้น า
ลูกเสือ 

  / / / /  / /   /  / / 

6 ทักษะเกี่ยวกับมนุษย์
สัมพันธ์ 

/ / / /  / / /  / / /  / / 

7 ทักษะเกี่ยวกับการ
วางแผน 

/  /   /  /  /  / /  / 

8 ทักษะเกี่ยวกับการ
น าไปใช้  

/  /  / /  /  / / / /  / 

9 การฝึกอบรม   / / / /      / /  / 
10 การใฝ่เรียนรู้พัฒนา

ตนเอง 
/ / /   /      / / / / 
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 ดังนั้น สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จึงหมายถึง คุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมของผู้ก ากับลูกเสือที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจากความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Other Characteristics) ที่ท าให้ผู้ก ากับลูกเสือปฏิบัติงานได้
ส าเร็จ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย 
 1) ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ หมายถึง การมีความรู้ เรื่องการ
ปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบต่อการท างานกลุ่ม และความเข้าใจ ความสามารถในกระบวนการลูกเสือ 
 2) ทักษะการบริหารงานลูกเสือ หมายถึง การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การ
อ านวยการ และการควบคุมการบริหารงานลูกเสือ 
 3) ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ หมายถึง ผู้ที่มีความรัก ความศรัทธา มีความ
เสียสละ อดทน และเห็นคุณภาพในการลูกเสือ 
 4) ทักษะเกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ หมายถึง การน านลยบายไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 5) ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ หมายถึง ผู้มีความรับผิดชอบ ค้นคว้าหาความรู้อยู่
เสมอ ส่งเสริมผู้อื่นให้เป็นผู้น า และมีความเข้าใจงานได้ด้วยตนเอง 
 6) ทักษะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง การดูแลให้กลุ่มมีความสุข มีความสามัคคี 
เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ให้ความส าคัญกับทุกคน และมีลอกาสที่จะมีส่วนรวมในกิจกรรม 
 7) ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน หมายถึง วิธีการวางแผนระยะสั้น ระยะยาว 
ก าหนดการสอนประจ าปี ประจ าเทอม ประจ าสัปดาห์ รวมทั้งการวางแผนกิจกรรมอื่น 
 8) ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้ หมายถึง ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ ทักษะ
เกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะเกี่ยวกับวิชาลูกเสือ และทักษะเกี่ยวกับการวางแผนไปใช้ เพ่ือที่จะท าให้
กิจกรรมลูกเสือสามารถด าเนินไปได้ 
 9) ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ หมายถึง การฝึกอบรมลูกเสือให้มีวามรู้ 
ความสามารถ และทักษะทางลูกเสือ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 10) ทักษะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ หมายถึง ครู หรือบุคลากรทางการ
ลูกเสือต้องเข้ารับการอบรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการลูกเสืออย่างต่อเนื่อง 
 2.3.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษท่ี 21 
  จากผลการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ท าให้ผู้วิจัยได้คุณลักษณะของคนใน
ศตวรรษที่ 21 หรือสมรรถนะของคนในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะของการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่แล้ว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของคนใน
ศตวรรษที่ 21 กับ สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาสมรรถนะ
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ของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21  เพ่ือให้สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
มีความทันสมัยและก้าวสู่ยุคแห่งเทคลนลลยี ดังตารางที่ 2.3 และ 2.4 
 
ตารางท่ี 2.3 ความสัมพันธ์สมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือ

สามัญรุ่นใหญ่ 

 
 

สมรรถนะของคนไทยในศตวรรษท่ี 21 
ที่ควรจะมี คือ 3Rs และ 9Cs  

สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ ่

3Rs ได้แก่ 
1. Reading (อ่านออก) 
2. (W)Riting (เขียนได้) 
3. (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น) 
9Cs ได้แก่ 
1. Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะด้าน
การคิด อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) 
2. Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม) 
3. Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะ
ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ ภาวะผู้น า) 
4. Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความ
เข้าใจต่าง วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 
5. Communications, Information & Media 
Literacy (ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
6. Computing & ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
และเทคลนลลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร) 
7. Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะ
การเรียนรู้) 
8. Change (ทักษะการเปลี่ยนแปลง) 
9. Compassion (ทักษะความรักและเมตตา) 

1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกิจการ
ลูกเสือ  
2. ทักษะการบริหารงานลูกเสือ  
3. ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ            
4. ทักษะเกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ  
5. ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ  
6. ทักษะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์  
7. ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน  
8. ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้  
9. ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ 
10. ทักษะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ 
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ตารางที่ 2.4  การสังเคราะห์สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และสมรรถนะของศตวรรษที่ 21 
 

ที ่ สมรรถนะของศตวรรษที่ 21 

สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

1. 
คว

าม
รู้ค

วา
มเ

ข้า
ใจ

ใน
กิจ

กา
รล

กูเ
สือ

 

2. 
ทัก

ษะ
ใน

กา
รบ

ริห
าร

งา
นล

ูกเ
สอื

 
3. 

ทัศ
นค

ติที่
ดีต่

อก
ิจก

าร
ลูก

เส
ือ 

ศร
ัทธ

า 
แล

ะ
อุด

มก
าร

ณ
 ์

4. 
ทัก

ษะ
เก

ี่ยว
กับ

วิช
าก

าร
ลูก

เส
ือ 

5. 
ทัก

ษะ
ใน

กา
รเป็

นผ
ูน้ า

ลูก
เส

ือ 

6. 
ทัก

ษะ
เก

ี่ยว
กับ

มน
ษุย

์สัม
พัน

ธ ์

7. 
ทัก

ษะ
เก

ี่ยว
กับ

กา
รว

าง
แผ

น 

8. 
ทัก

ษะ
เก

ี่ยว
กับ

กา
รน

 าไ
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ช ้

9. 
ทัก

ษะ
กา

รจ
ัดแ

ละ
ฝึก

อบ
รม

ลูก
เส

ือ 
10

. ท
ักษ

ะก
าร

ใฝ่
เรีย

นร
ู้พัฒ

นา
ตน

เอง
อย

ู่เสม
อ 

1 Reading (อ่านออก)           
2 (W) Riting (เขียนได้)           
3 (A) Rithmetics (คิดเลขเป็น)           

4 
Critical Thinking & Problem Solving 
(ทักษะด้านการคิด อย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา) 

          

5 
Creativity & Innovation (ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 

          

6 
Collaboration, Teamwork & Leadership 
(ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 
และ ภาวะผู้น า) 

          

7 
Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความ
เข้าใจต่าง วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 

          

8 
Communications, Information & Media 
Literacy (ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศ และ
รู้เท่าทันสื่อ) 

          

9 
Computing & ICT Literacy (ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคลนลลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร) 

          

10 
Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู้)           

11 Change (ทักษะการเปลี่ยนแปลง)           
12 Compassion (ทักษะความรักและเมตตา)           
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 จากตารางที่ 2.4 จากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์คุณลักษณะของคนในศตวรรษ
ที่ 21 จึงท าให้สรุปได้ว่า สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21  หมายถึง 
คุณลักษณะหรือพฤติกรรม ของผู้ก ากับลูกเสือที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจากความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Other Characteristics) มีทักษะ 3Rs 
และ 9Cs ทีท่ าให้ 
 ผู้ก ากับลูกเสือปฏิบัติงานได้ส าเร็จ ประกอบด้วย 
 1) ความรู้ 
  1.1) ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ หมายถึง การมีความรู้ มีความ
เข้าใจ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการลูกเสือได้ 
  1.2) ความรู้  ความ เข้ า ใจ เกี่ ย วกับ วิ ช าการลู ก เสื อ  หมายถึ ง  มี ความรู้ 
ความสามารถ ในการท างาน ลดยมีการยืดหยุ่นและปรับตัว มีความคิดริเริ่มและชี้น าตนเองสามารถน า
นลยบายไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของลูกเสือ 
 2) ทักษะ 
  2.1) ทักษะการบริหารงานลูกเสือ หมายถึง มีความสามารถในการใช้ภาษาด้าน
ทักษะการพูด การเขียน การฟังหรือท่าทางในการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลได้อย่างหลากหลาย 
เพ่ือใช้ในการจัดองค์กร การจัดบุคลากร การอ านวยการ และการควบคุมการด าเนินงานลูกเสือได้และ
มีประสิทธิภาพ 
  2.2) ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ หมายถึง เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร         
มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้น า ท างานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือให้เกิดประลยชน์และงานบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของลูกเสือร่วมกับทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3) ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน หมายถึง ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
วางแผนระยะสั้น (ประจ าสัปดาห์) วางแผนระยะยาว (ก าหนดการสอนประจ าปี/ประจ าเทอม) รวมทั้ง 
การวางแผนกิจกรรมอ่ืน และมีความสามารถประเมินผลอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจใน         
การแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผลและมีประสิทธิภาพ 
  2.4) ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ หมายถึง มีความสามารถการใช้ภาษา       
ด้านทักษะการพูด การเขียน การฟังหรือท่าทางในการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลได้อย่าง
หลากหลายและมีประสิทธิภาพในการฝึกอบรมลูกเสือให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทาง
ลูกเสือ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  2.5) ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้ หมายถึง เป็นผู้มีความเข้าใจในเรื่องกิจการ
ลูกเสือ ทักษะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะเกี่ยวกับวิชาลูกเสือ และทักษะเกี่ยวกับการวางแผน และ
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สามารถน าไปใช้ สามารถคิดสิ่งใหม่ และสามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเพ่ือพัฒนา
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะท าให้กิจกรรมลูกเสือสามารถด าเนินไปได้ 
 3) คุณลักษณะส่วนบุคคล 
  3.1) ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ศรัทธาและอุดมการณ์ หมายถึง เป็นผู้ที่มี
ความสมัครใจที่จะเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ฝักใฝ่และสนใจในกิจการลูกเสือ ศรัทธาเชื่อมั่นว่า
วิธีการฝึกอบรมแบบลูกเสือสามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความตั้งใจจริง
ที่จะฝึกอบรมลูกเสือให้บรรลุ ถึงอุดมการณ์ของลูกเสือ 
  3.2) คุณลักษณะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง เป็นผู้มีความสามารถในการ
ท างานร่วมกับทีมงานที่มีความต่างด้านค่านิยมและความเชื่อได้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเกิดประสิทธิภาพ
ในการท างาน ดูแลให้กลุ่มมีความสุข มีความสามัคคี เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ให้ความส าคัญ
กับทุกคน และมีลอกาสที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  3.3) คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นผู้มีความสามารถในการ
เลือกรับรู้ เลือกใช้เทคลนลลยีเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากสื่อในยุคดิจิตัลที่มีความ
หลากหลาย จากหลายช่องทางได้อย่างเหมาะสมตามความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ถ่ายทอดวิธีการค้นคว้าหาความรู้ให้แก่ลูกเสือได้ 
  3.4) คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลง หมายถึง เป็นผู้ติดตามการเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับวงการลูกเสืออยู่เสมอ มีความสามารถในการปรับตนเข้ากับสิ่งแวดล้อม การเข้าใจผู้อ่ืน เข้า
ใจความแตกต่างของบุคคล และธรรมชาติของบุคคลต่อหน้าที่การงานสามารถคิดสิ่งใหม่ สร้างสรรค์
สื่อเพ่ือการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคลนลลยีเพ่ือการศึกษาเข้ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือใน
ศตวรรษท่ี 21 
  3.5) คุณลักษณะความรักและเมตตา หมายถึง เป็นผู้มีพฤติกรรมที่แสดงออกความ
สนใจและเอาใจใส่ลูกเสือเป็นนิจ มีทักษะในการให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีความ
ตั้งใจจริงที่จะฝึกอบรมลูกเสือให้บรรลุถึงอุดมการณ์ของลูกเสือ ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสืออย่างเต็ม
ก าลังความสามารถและลอกาส ลดยยึดค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นหลักในการอยู่ร่วมกัน 
 ในขั้นตอนของการพัฒนารูปแบบหลักสูตร ซึ่งผู้วิจัยต้องการที่จะพัฒนารูปแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
เป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และเพ่ือให้เกิดการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติของบุคลากรลูกเสือในอันที่
จะช่วยให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูง และเกิด
คุณลักษณะหรือพฤติกรรม ของผู้ก ากับลูกเสือที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจากความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Other Characteristics) มีทักษะ 9Cs ที่

61 
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ท าให้ผู้ก ากับลูกเสือปฏิบัติงานได้ส าเร็จและบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 ผู้วิจัยจึงเริ่มพัฒนารูปแบบหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 กับ หลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ว่ามีเนื้อหา
ในหลักสูตรส่วนใดบ้างที่ควรคงไว้ เนื่องจากสอดคล้องและสามารถเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้
ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ได้ดีอยู่แล้ว และเนื้อหาส่วนใดบ้างที่ควรพัฒนา ปรับปรุง
เพ่ิมเติม ลดยศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสัมพันธ์ ดังตารางที่ 2.5 
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ตารางท่ี 2.5  ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษท่ี 21 และหลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
 

ที ่
เนื อหาวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 

รุ่นใหญ่ ขั นความรู้เบื องต้น 
วิธีการ

ฝึกอบรม 

สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 21 

การประเมินผล 

1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. คุณลักษณะส่วนบุคคล 
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1 การกล่าวต้อนรับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
และเทคนิคของการฝึกอบรม  (60 นาที) 

- บรรยาย 
- ถามตอบ             

- การตอบข้อซักถาม 
- การสังเกต 

2 จุดหมาย วิธีการ และธรรมชาติของลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ (60 นาที) 

- บรรยาย 
- อภิปรายกลุ่ม 

            
- การให้ความร่วมมือ 
- น าเสนองาน 

3 เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (30 นาที) - ฝึกปฏิบัติ 
- การสาธิต 

            
- ปฏิบัติตามค าสั่ง 
- การสังเกต 

4 วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สัญญาณต่าง ๆ (60 นาที) 

- การสาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 

            
- ปฏิบัติตามค าสั่ง 
- ความพร้อมเพียง 

5 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
(60 นาที) 

- อภิปรายกลุ่ม 
- บทบาทสมมติ             

- ทดสอบรายบุคล 
- การสังเกต 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ) 
 

ที ่
เนื อหาวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 

รุ่นใหญ่ ขั นความรู้เบื องต้น 
วิธีการ

ฝึกอบรม 

สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 21 

การประเมินผล 

1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. คุณลักษณะส่วนบุคคล 
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6 ประวัติและกิจการขององค์กรลูกเสือลลก
ประวัติลครงสร้างของการลูกเสือไทย (60 นาที) 

- บรรยาย 
- วีดีทัศน์             

- การตอบข้อซักถาม 
- แบบสอบถาม 

7 เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (60 นาที) - การสาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ 

            
- ชิ้นงาน 
- การสังเกต 

8 การผจญภัย (120 นาที) - บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติ             

- ปฏิบัติตามค าสั่ง 
- ใบงาน 

9 หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (45 นาที) - บรรยาย 
- อภิปรายกลุ่ม             

- น าเสนองาน 
- ใบงาน 

10 การวางแผนก าหนดการฝึกอบรม      
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (60 นาที) 

- บรรยาย 
- อภิปรายกลุ่ม             

- น าเสนองาน 
- ใบงาน 71 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ) 
 

ที ่
เนื อหาวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 

รุ่นใหญ่ ขั นความรู้เบื องต้น 
วิธีการ

ฝึกอบรม 

สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 21 

การประเมินผล 

1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. คุณลักษณะส่วนบุคคล 
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11 การปฐมพยาบาล (ประชุมกองครั้งท่ี 1)  
(90 นาที) 

- บรรยาย 
- การสาธิต             

- ปฏิบัติตามค าสั่ง 
- การสังเกต 

12 ระบบหมู่และการประชุม 
คณะกรรมการกอง (60 นาที) 

- การสาธิต 
วีดีทัศน์             

- ปฏิบัติตามค าสั่ง 
- การสังเกต 

13 แผนท่ี – เข็มทิศ (60 นาที) - การสาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ             

- ปฏิบัติตามค าสั่ง 
- การสังเกต 

14 การผูกแน่น (ประชุมกองครั้งท่ี 2) (60 นาที) - การสาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ             

- ปฏิบัติตามค าสั่ง 
- การสังเกต 

15 การชุมนุมรอบกองไฟ (45 นาที) - การสาธิต 
- บทบาทสมมติ             

- ปฏิบัติตามค าสั่ง 
- การสังเกต 72 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ) 
 

ที ่
เนื อหาวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 

รุ่นใหญ่ ขั นความรู้เบื องต้น 
วิธีการ

ฝึกอบรม 

สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 21 

การประเมินผล 

1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. คุณลักษณะส่วนบุคคล 
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16 การด าเนินงานในกองลูกเสือ 
สามัญรุ่นใหญ่ (45นาที) 

- บรรยาย 
- การสาธิต             

- น าเสนองาน 
- บทบาทสมมติ 

17 บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(45นาที) - อภิปรายกลุ่ม 
- น าเสนอ             

- น าเสนองาน 
- แบบสอบถาม 

18 ลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(45 นาที) 

- บรรยาย 
- ลครงการ             

- ปฏิบัติตามค าสั่ง 
- ความพร้อมเพียง 

19 การทดสอบสมรรถภาพ (การประชุมกองครั้งที่ 3) 
(60 นาที) 

- บรรยาย 
- การสาธิต             

- ปฏิบัติตามค าสั่ง 
- ทดสอบ 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ) 
 

ที ่
เนื อหาวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 

รุ่นใหญ่ ขั นความรู้เบื องต้น 
วิธีการ

ฝึกอบรม 

สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 21 

การประเมินผล 

1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. คุณลักษณะส่วนบุคคล 
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20 พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (45 นาที) - การสาธิต 
วีดีทัศน์             

- ปฏิบัติตามค าสั่ง 
- ความพร้อมเพียง 

21 การอยู่ค่ายพักแรม (45 นาที) - การสาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ             

- ปฏิบัติตามค าสั่ง 
- การสังเกต 

22 แนวการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ (30 นาที) - การสาธิต 
- ฝึกปฏิบัติ             

- น าเสนองาน 
- แบบสอบถาม  

23 การกล่าวปราศรัยครั้งสุดท้าย (10 นาที) - บรรยาย 
- บทบาทสมมติ 

            
- ประกาศผล 
การฝึกอบรม 74 
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 จากตารางที่ 2.5 การศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ สังเคราะห์หลักสูตรฝึกอบรมวิชา
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นกับสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยจึงเห็นข้อที่ควรจะปรับปรุงและเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ลดยมี
ประเด็นที่เห็นสมควรปรับปรุง ดังนี้ 
 1) วิชาการสร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (เพ่ิมเติม) 
 2) วิชาเงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ปรับปรุง) 
 3) วิชาแผนที่ – เข็มทิศ (ปรับปรุง) 
 4) วิชาลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง) 
 5) สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 (เพ่ิมเติม) 
 6) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (เพ่ิมเติม) 
 จากนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาข้อมูลแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ และรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 เพ่ือมาจัดท ารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ขั้นความรู้เบื้องต้นกับสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 

 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
 2.4.1 ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบชี้แนะ (Coaching) 
  ความหมายของการเรียนรู้แบบชี้แนะ 
  วิชัย  วงษ์ใหญ่ และมารุต  พัฒผล (2557) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการลค๊ชไว้ว่า 
การลค้ช หมายถึง การเป็นคู่คิดของผู้ได้รับการลค้ชในกระบวนการพัฒนาที่สร้างสรรค์ และกระตุ้นให้ 
ผู้ได้รับการลค้ชได้น าศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ทั้งชีวิตส่วนตัวและอาชีพการลค้ชเน้น
การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้านดีที่เป็นรูปธรรม การลค้ช
เพ่ือการรู้คิด หมายถึง กระบวนการฝึกสอนลดยผู้สอน ซึ่งท าหน้าที่เป็นลค้ช ดึงศักยภาพของผู้เรียน
ด้านความรู้ ความสามารถ การคิด ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ การลค้ช 
(coaching) เป็นกลไกเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน  ให้มีความรู้ ความสามารถ การคิดขั้นสูง 
(higher – order thinking) มีวิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) การตรวจสอบประเมินตนเอง 
ก าหนดทิศทางการพัฒนาตนเองได้ 
  สุวิทย์  มูลค า และอรทัย  มูลค า (2546) ได้กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้แบบชี้แนะไว้
ว่า เป็นรูปแบบการสอนที่มีเป้าหมายเพื่อฝึกทักษะหรือให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้เรียน เพื่อให้มีพฤติกรรม
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนด การเรียนการสอนแบบชี้แนะนี้มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยากลุ่ม
ประพฤติกรรมนิยมและจิตวิทยาการฝึก การเรียนการสอนเน้นการฝึกและเสริมแรงในขณะเรียนหรือ
ฝึกปฏิบัติงาน และจะค่อยลดการเสริมแรงเมื่อผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามที่ต้องการ การเรียนการสอน
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จะเน้นให้ผู้เรียนสามารถท างานได้อย่างมีล าดับขั้นตอน รวมทั้งสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ การฝึก
จะแบ่งออกเป็นทักษะย่อยเรียงตามล าดับความซับซ้อนของทักษะ 
  ลักษณะของการเรียนการสอนแบบชี้แนะ มีลักษณะของการแบ่งเนื้อหาออกเป็น
ส่วน ๆ หรือทักษะย่อยแล้วจัดเรียงตามความซับซ้อน หลังจากนั้นจึงฝึกผู้เรียนตามล าดับทักษะที่ได้
จัดเรียงไว้แล้ว พร้อมกับให้การเสริมแรงในระหว่างที่มีการฝึก ส าหรับเกณฑ์การผ่านแต่ละทักษะนั้น 
ผู้เรียนต้องสามารถท าได้ถูกต้องตามงานที่ได้รับมอบหมายร้อยละ 85-90 จึงจะสามารถผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดและสามารถเรียนทักษะในขั้นต่อไปได้ 
  วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบชี้แนะ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ 
และมีทักษะพ้ืนฐานตามที่ก าหนด สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นล าดับขั้นตอนจนบรรลุผลตามที่ได้
ตั้งไว้ลดยเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 
  องค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบชี้แนะ มีดังนี ้
  1. ล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนว่า การเกิดการ
เรียนรู้จะต้องมีพฤติกรรมย่อยอะไรบ้างแล้วเขียนลงในกระดาษเป็นข้อ ๆ 
  2. เกณฑ์การวัดสภาพความส าเร็จ ผู้สอนจะต้องก าหนดเกณฑ์วัดสภาพความส าเร็จ 
ซึ่งทุกคนต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อย ร้อยละ 80 ขึ้นไปถึงจะฝึกทักษะขั้นต่อไป 
  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบชี้แนะ 
  ส าหรับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบชี้แนะ ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
  1. ขั้นทบทวนความรู้เดิม 
   เป็นการทบทวนเนื้อหาเดิมที่ผู้เรียนได้เรียนผ่านมาแล้ว ผู้สอนอาจจะใช้การ
ซักถามทบทวนตรวจสอบการบ้านในบทเรียนที่ผ่านมา พร้อมทั้งอธิบายความเชื่อมลยงระหว่างเนื้อหา
ที่ผู้เรียนได้เรียนมาแล้วกับเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ในขั้นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ค าถามพร้อมทั้งให้
ผู้เรียนร่วมอภิปราย ผู้สอนสามารถใช้แผนที่ความคิดในการทบทวนความรู้ ลดยให้ผู้เรียนสร้างแผนที่
ความคิดเก่ียวกับความรู้ที่ได้เรียนผ่านมา ลดยผู้สอนคอยชี้แนะทบทวน 
  2. ขัน้บอกวัตถุประสงค์ 
   เป็นการบอกวัตถุประสงค์การเรียนให้ผู้เรียนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ท่ีผู้สอนบอก
ผู้เรียนควรชัดเจน และการใช้ภาษาง่าย ๆ ในขั้นนี้ผู้เรียนควรที่จะรู้ด้วยว่าจะได้รับสิทธิประลยชน์
อย่างไรบ้างหลังจากที่ได้เรียนจบบทเรียน ผลงานผู้ เรียนควรที่จะเป็นอย่างไร พร้อมทั้งเนื้อหา
ลดยสังเขปและที่ส าคัญผู้สอนต้องระบุบทบาทความรับผิดชอบของผู้เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มด้วยว่า
ใครมีหน้าที่อะไร ในระหว่างการปฏิบัติ วัตถุประสงค์ของการเรียนจะต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาที่ผ่านมา 
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  3. ขั้นน าเสนอเนื้อหาใหม่ 
   เป็นการน าเสนอเนื้อหาสารสนเทศหรือทักษะ ซึ่งผู้สอนจะต้องจัดเตรียมและ
วิเคราะห์เนื้อหาให้เป็นไปอย่างมีล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน ควรมีตัวอย่างและค าถามที่หลากหลายและ
ค าถามในระหว่างการสอนและในการสอนแต่ละขั้นตอนหรือแต่ละเนื้อหา ควรที่จะมีการใช้สื่อ
ลสตทัศนูปกรณ์ประกอบการสอน และให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วม ในการเรียนรู้ ในขั้นนี้ถือได้ว่ามี
ความส าคัญมากลดยเฉพาะในส่วนของการจัดเรียงล าดับเนื้อหา ซึ่งจะเป็นการน าความรู้จากผู้สอนไปสู่
เด็กลดยตรง การสอนควรเป็นไปตามล าดับขั้นตอน  
  4. ขั้นฝึกลดยการชี้แนะ 
   เป็นการให้ผู้ เรียนได้ฝึกลดยผู้สอนจะควบคุมกระบวนการ และตรวจสอบ      
การท างานของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดทั้งรายบุคคลและกลุ่มอิสระ ลดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนฝึกอิสระ
พร้อมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้เรียน ส าหรับเทคนิคที่จะใช้ในขั้นนี้มีหลายวิธี         
ซึ่งการใช้ค าถามเพ่ือสอบทานความคิดของผู้เรียนในระหว่างปฏิบัติเป็นวิธีที่ใช้มากที่สุด ลดยจะซักถาม
ควบคู่กับการปฏิบัติ 
  5. ขั้นการฝึกลดยอิสระ 
   เป็นการให้ผู้เรียนได้ฝึกอิสระลดยผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ท าลดยอิสระ
การฝึกอิสระผู้สอนต้องตรวจสอบการท างานของผู้เรียนอย่างระมัดระวัง ทั้งการท ารายบุคคล หรือ
กลุ่มได้ ลดยเฉพาะในการสอนก่อนการฝึกปฏิบัติ ต้องจัดเตรียมเอกสารคู่มือการท างาน และเวลาที่ฝึก
ต้องเพียงพอต่อการฝึกในแต่ละครั้ง เพ่ือให้ผู้เรียนได้ท างานตามที่ผู้สอนได้ก าหนดในระหว่างที่ฝึก
ผู้สอนควรดูอยู่ห่าง ๆ เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนได้ปฏิบัติถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ หรือเกิดความ
ผิดพลาดระหว่างการฝึกเทคนิคที่ผู้สอนใช้ในการสอนคอมพิวเตอร์นั้น คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ของ
ผู้สอนจะเป็นจุด check point การท างานของผู้เรียนก็ได้ อย่างไรก็ตามการฝึกปฏิบัติของผู้เรียนจะ
เป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้นั้น ผู้สอนจ าเป็นจะต้องมีใบงานหรือแบบฝึกปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นเอกสาร
แนะน าในการท างาน 
   ผลจากการฝึกปฏิบัติลดยอิสระนั้น จะเกิดได้ลักษณะ คือ 
   ลักษณะแรก คือ ผู้เรียนจะปฏิบัติแบบค่อยเป็นค่อยไป ผู้เรียนจะท างานได้อย่าง
ช้า ๆ ทีละข้ันตอนไม่มีการจัดขั้นตอน เช่น การก าหนดตัวอักษรยังใช้การเปิด เมนู ที่ค าสั่ง เป็นต้น 
   ลักษณะที่สอง คือ ปฏิบัติอย่างอัตลนมัติ มีการปฏิบัติแบบคล่องแคล่วว่องไว มาก
ขึ้นผู้เรียนรู้จักใช้แป้นคีย์ลัด หรือรู้จักใช้เมาส์ปุ่มขวา แทนการเปิดเมนูที่ละค าสั่ง 
  6. ขั้นการทบทวน 
   เป็นการที่ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียนมาแล้วทั้งหมดพร้อมให้งาน
เพ่ิมเติมจากการเรียน ซึ่งขั้นทบทวนควรที่จะมีอยู่ในแผนการสอนทุกครั้ง ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีทักษะ
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มากขึ้นและพร้อมที่จะเรียนรู้ในขั้นต่อไป ขั้นทบทวนนี้จัดเป็นขั้นตอนที่จ าเป็นมากลดยเฉพาะเนื้อหา
ใหม่ที่ผู้เรียนไม่เคยเรียนมาก่อน รวมทั้งทักษะจ าเป็นที่ผู้ เรียนจะต้องมี ความรู้มาก่อนและความรู้     
ที่จ าเป็นที่ผู้เรียนจะต้องมีความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนในเนื้อหาต่อไป 
  กลไกของการสอนแบบชี้แนะหรือการลค้ช การลค้ชมีกลไกที่น าไปสู่กระบวนการลค้ช
และความส าเร็จ ของการลค้ชดังต่อไปนี้ (วิชัย  วงษ์ใหญ่ และมารุต  พัฒผล, 2557) 
  1. สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน (Inspiring your learners) ผู้ลค้ชต้องใช้กลวิธี 
เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้ เรียน ท าให้ผู้เรียนสนใจอยากเรียนรู้ ก าหนด
เป้าหมายของการเรียนรู้ และอยากปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยเหตุผลว่าเป็นสิ่งที่มี ความส าคัญและมี
ประลยชน์ 
  2. ให้ก าลังใจสนับสนุนผู้เรียน (encouraging your learners) ผู้ลค้ชมีความจริงใจ
ในการชมเชยผู้เรียน เมื่อผู้เรียนท าสิ่ง ต่าง ๆ ได้ส าเร็จ และให้ก าลังใจเมื่อประสบกับ ความล้มเหลว 
ลดยใช้ ค าถาม เพ่ือการรู้คิดในการพัฒนาและปรับปรุง ลดยไม่วิพากษ์ วิจารณ์ 
  3.  แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ผู้ เรียน (correcting your learners) ผู้ ลค้ชที่มี
ประสบการณ์สูง จะสามารถเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดให้กับผู้เรียนได้ ลดยใช้
ค าถาม หรือการให้ผู้เรียนคิดหาแนวทางด้วยตนเอง การเสนอแนวความคิด ลดยไม่ลงมือท าให้ เพราะ
ท าให้ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้ 
  4.  สร้างความท้าทายให้ผู้เรียน (challenging your learners) ผู้ลค้ชจ าเป็นต้องท าให้
ผู้เรียนเกิดความรู้สึกท้าทายในการเรียนรู้ เพราะเมื่อผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้นั้น 
เป็นสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถของเขา จะท าให้เกิดความมุ่งมั่น ความอุตสาหพยายามในการที่จะ
เรียนรู้ให้ส าเร็จ 
  5.  ภาวะผู้น าทางวิชาการ (academic leadership) ผู้ลค้ชที่จะท าการลค้ชได้ดีนั้น 
จ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการ คือ การมีความรู้ในเนื้อหาสาระที่ตนเองจัดการเรียนรู้ และมี
ความสามารถ ในการน าความคิดรวบยอด หรือ concept ของความรู้นั้นมาใช้ในการปฏิบัติจริง 
  6. สุนทรียสนทนา (dialogue) เป็นการสื่อสารกับผู้เรียนด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ใช้
เหตุผลหรือปัญญาในการพูด ลดยไม่ใช้อารมณ์หรือความรู้สึก รับฟังผู้เรียนด้วยใจที่เป็นกลางปราศจาก
อคติ ไม่ด่วนสวนกลับ ไม่ด่วนสรุป สุนทรียสนทนาเป็นปัจจัยของการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง 
(Transformative learning) 
  7. การถอดบทเรียน (lesson learned) เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดจาก
การปฏิบัติจริง เกี่ยวกับการลค้ช เช่น เทคนิคการตั้งค าถาม วิธีการจูงใจ วิธีการให้ผลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนเป็นต้น ผลจากการถอดบทเรียนจะท าให้ผู้ลค้ชมีองค์ความรู้ที่มาจาก การปฏิบัติ หรือเรียกว่า 
ปัญญาปฏิบัติ และสามารถน าไปเรียนรู้ต่อยอด 
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  8. ความผูกพันของผู้เรียนกับผู้ลค้ช (engagement) การลค้ชเป็นความผูกพันส่วน
บุคคล คือ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถออกสั่ง หรือบังคับให้ปฏิบัติตามได้ ผู้เรียนที่มีความผูกพันกับผู้ลค้ช จะ
รับฟังค าลค้ช (ค าแนะน า) และน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง 
  9. การตั้งค าถามกระตุ้นการคิด (thinking questions) เป็นหัวใจที่ส าคัญของการ
ลค้ช เพราะการลค้ชที่ดีจะต้องใช้  ค าถามกระตุ้นให้ผู้ เรียนคิดและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง         
การลค้ชที่ดี เป็นมากกว่าการให้ค าตอบที่ถูกต้อง หากแต่อยู่ที่การดึงศักยภาพของ ผู้เรียนออกมา           
แล้วให้เขาพัฒนาด้วยตัวของเขาเองเต็มตามศักยภาพ 
 2.4.2 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboration Learning) 
  ทิศนา  แขมมณี (2554) ได้รวบรวมทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ดังนี้ ทฤษฎี     
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning) แนวคิดของทฤษฏีนี้ 
คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยลดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ  3–6 คน ช่วยกัน
เรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม  ลดยผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะแข่งขันกัน ต่างคนต่าง
เรียนและร่วมมือกันหรือช่วยกันในการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีนี้จะเน้นให้ผู้เรียน
ช่วยกันในการเรียนรู้ ลดยมีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีการพ่ึงพาอาศัยกันในการเรียนรู้ มีการปรึกษาหารือ
กันอย่างใกล้ชิด มีการสัมพันธ์กัน มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการวิเคราะห์กระบวนการของกลุ่ม 
และมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานร่วมกัน ส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ควรมีการประเมินทั้ง
ทางด้านปริมาณและคุณภาพ ลดยวิธีการที่หลากหลายและควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน  
และครูควรจัดให้ผู้เรียนมีเวลาในการวิเคราะห์การท างานกลุ่มและพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม เพ่ือให้
กลุ่มมีลอกาสที่จะปรับปรุงส่วนบกพร่องของกลุ่ม 
  Johnson and Johnson (1994) กล่าวไว้ว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนมี 3 ลักษณะ คือ 
  1) ลักษณะแข่งขันกัน ในการศึกษาเรียนรู้ ผู้เรียนแต่ละคนจะพยายามเรียนให้ได้
ดีกว่าคนอ่ืน เพ่ือให้ได้คะแนนดี ได้รับการยกย่อง หรือได้รับการตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ 
  2) ลักษณะต่างคนต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบดูแลตนเองให้เกิด       
การเรียนรู้ ไม่ยุ่งเก่ียวกับผู้อ่ืน 
  3) ลักษณะร่วมมือกันหรือช่วยกันในการเรียนรู้ คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตน และในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยให้สมาชิกคนอ่ืนเรียนรู้ด้วย 
  Johnson and Johnson (1994) ได้สรุปว่า Cooperative Learning มีองค์ประกอบ 
ที่ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
  1) ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก (Positive Interdependent) หมายถึง 
การพ่ึงพากันในทางบวก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การพ่ึงพากันเชิงผลลัพธ์ คือการพ่ึงพากันใน
ด้านการได้รับผลประลยชน์จากความส าเร็จของกลุ่มร่วมกัน ซึ่งความส าเร็จของกลุ่มอาจจะเป็นผลงาน
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หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม ในการสร้างการพ่ึงพากันในเชิงผลลัพธ์ได้ดีนั้น ต้องจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนท างานลดยมีเป้าหมายร่วมกัน จึงจะเกิดแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีการพ่ึงพาซึ่ง
กันและกัน สามารถร่วมมือกันท างานให้บรรลุผลส าเร็จได้ และการพ่ึงพาในเชิงวิธีการ คือ การพ่ึงพา
กันในด้านกระบวนการท างานเพ่ือให้งานกลุ่มสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย ซึ่งต้องสร้างสภาพการณ์
ให้ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มได้รับรู้ว่าตนเองมีความส าคัญต่อความส าเร็จของกลุ่ม ในการสร้างสภาพการ
พ่ึงพากันในเชิงวิธีการ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   1.1) การท าให้เกิดการพ่ึงพาทรัพยากรหรือข้อมูล (Resource Interdepen 
dence) คือ แต่ละบุคคลจะมีข้อมูลความรู้เพียงบางส่วนที่เป็นประลยชน์ต่องานของกลุ่ม ทุกคนต้อง
น าข้อมูลมารวมกันจึงจะท าให้งานส าเร็จได้ ในลักษณะที่เป็นการให้งานหรืออุปกรณ์ที่ทุกคนต้องท า
หรือใช้ร่วมกัน 
   1.2) ท าให้เกิดการพ่ึงพาเชิงบทบาทของสมาชิก (Role - Interdependence) 
คือ การก าหนด บทบาทของการท างานให้แต่ละบุคคลในกลุ่ม และการท าให้เกิดการพ่ึงพาเชิงภาระ
งาน (Task Interdependence) คือ แบ่งงานให้แต่ละบุคคลในกลุ่มมีทักษะที่เก่ียวเนื่องกัน ถ้าสมาชิก
คนใดคนหนึ่งท างานของตนไม่เสร็จ จะท าให้สมาชิกคนอื่นไม่สามารถท างานในส่วนที่ต่อเนื่องได้ 
  2) การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม (Face to Face 
Promotive Interdependence) หมายถึง การเปิดลอกาสให้ผู้เรียนช่วยเหลือกัน มีการติดต่อสัมพันธ์
กัน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด การอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มได้เกิดการเรียนรู้ การรับฟัง
เหตุผลของสมาชิกในกลุ่ม การมีปฏิสัมพันธ์ลดยตรงระหว่างสมาชิกในกลุ่มได้เกิดการเรียนรู้ การรับฟัง
เหตุผลของสมาชิกภายในกลุ่ม จะก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน เป็นการเปิดลอกาส
ให้ผู้เรียนได้รู้จักการท างานร่วมกันทางสังคมจากการช่วยเหลือสนับสนุนกัน การเรียนรู้เหตุผลของกัน
และกัน ท าให้ได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการท างานของตนเอง จากการตอบสนองทางวาจา และ
ท่าทางของเพ่ือนสมาชิกช่วยให้รู้จักเพ่ือนสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
  3) ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน (Individual Accountability) หมายถึง 
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน ลดยต้องท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ ต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและเพ่ือนสมาชิก ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
ความสามารถและความรู้ที่แต่ละคนจะได้รับ มีการตรวจสอบเพ่ือความแน่ใจว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เป็นรายบุคคลหรือไม่ ลดยประเมินผลงานของสมาชิกแต่ละคน ซึ่งรวมกันเป็นผลงานของกลุ่มให้ข้อมูล
ย้อนกลับทั้งกลุ่มและรายบุคคล ให้สมาชิกทุกคนรายงานหรือมีลอกาสแสดงความคิดเห็นลดยทั่วถึง  
ตรวจสรุปผลการเรียนเป็นรายบุคคลหลังจบบทเรียน เพ่ือเป็นการประกันว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
รับผิดชอบทุกอย่างร่วมกับกลุ่ม ทั้งนี้สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องมีความมั่นใจ และพร้อมที่จะได้รับ
การทดสอบเป็นรายบุคคล 
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  4) การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย 
(Interpersonal and Small Group Skills) หมายถึง การมีทักษะทางสังคม (Social Skill) เพ่ือให้
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข คือ มีความเป็นผู้น า รู้จักตัดสินใจ สามารถสร้างความ
ไว้วางใจ รู้จักติดต่อสื่อสาร และสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในการท างานร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการท างานร่วมกันที่จะช่วยให้การท างานกลุ่มประสบความส าเร็จ 
  5) กระบวนการท างานของกลุ่ม (Group Processing) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้
ของกลุ่ม ลดยผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จากกลุ่มให้มากที่สุด มีความร่วมมือทั้งด้านความคิด การท างาน 
และความรับผิดชอบร่วมกันจนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ การที่จะช่วยให้การด าเนินงานของกลุ่ม
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายนั้น กลุ่มจะต้องมีหัวหน้าที่ดี สมาชิกดี และ
กระบวนการท างานดี นั่นคือ มีการเข้าใจในเป้าหมายการท างานร่วมกัน 
   1) องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
    1.1) การพ่ึงพาและเก้ือกูลกัน 
    1.2) การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด 
    1.3) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน 
    1.4) การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย 
    1.5) การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม 
   2) ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
    2.1) มีความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายมากขึ้น 
    2.2) มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนดีขึ้น 
    2.3) สุขภาพจิตดีขึ้น 
   3) ประเภทของกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
    3.1) กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ 
    3.2) กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือย่างไม่เป็นทางการ 
    3.3) กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างถาวร 
  สรุปคือ ทฤษฎี Cooperative Learning มีองค์ประกอบ ที่ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
1) ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก 2) การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 
3) ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน 4) การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท างานกลุ่มย่อย 5) กระบวนการท างานของกลุ่ม 
 2.4.3 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) 
  Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้
กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระท าลงไป (Bonwell and Eison, 1991) เป็นการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการ คือ 1) การเรียนรู้เป็นความพยายามลดยธรรมชาติของ
มนุษย์ และ 2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Meyers and Jones, 1993) ลดย
ผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (Receiver) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (Co-
Creators)  (Fedler and Brent, 1996) Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง  
แปลตามตัวก็คือ เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือท า ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้
จากประสบการณ์ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีลอกาสลงมือกระท า
มากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ลดยการอ่าน การเขียน การลต้ตอบ 
และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้ เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง  ได้แก่ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินค่าดังกล่าวนั่นเอง ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความหมาย ลดยการร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ในการนี้ ครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้
ข้อความรู้แก่ผู้ เรียนลดยตรงลง แต่ไปเพ่ิมกระบวนการและกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการจะท ากิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ลดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับเพ่ือน ๆ กระบวนการเรียนรู้ Active Learning 
ท าให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้  Passive 
Learning เพราะกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สอดคล้องกับการท างานของสมองที่เกี่ยวข้อง
กับความจ า ลดยสามารถเก็บและจ าสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม  มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ผู้สอน 
สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บจ าในระบบความจ าระยะยาว (Long 
Term Memory) ท าให้ผลการเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมาณที่มากกว่า ระยะยาวกว่าซึ่งอธิบายไว้ดังรูป 
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ภาพที่ 2.1 แผนภูมิภาพทฤษฎี Active Learning 
 
 กระบวนการเรียนรู้ Passive Learning 
 -  กระบวนการเรียนรู้ลดยการอ่านท่องจ า ผู้เรียนจะจ าได้ในสิ่งที่เรียนได้เพียง 10% 
 -  การเรียนรู้ลดยการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว ลดยที่ผู้เรียนไม่มีลอกาสได้มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมอ่ืนในขณะที่อาจารย์สอนเมื่อเวลาผ่านไปผู้เรียนจะจ าได้เพียง 20% 
 -  หากในการเรียนการสอนผู้เรียนมีลอกาสได้เห็นภาพประกอบด้วยก็จะท าให้ผลการ
เรียนรู้คงอยู่ได้เพ่ิมข้ึนเป็น 30% 
 -  กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพ่ิมขึ้น เช่น การให้ดู
ภาพยนตร์ การสาธิต จัดนิทรรศการให้ผู้เรียนได้ดู รวมทั้งการน าผู้เรียนไปทัศนศึกษาหรือดูงาน ก็ท าให้ 
ผลการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนเป็น 50% 
 กระบวนการเรียนรู้ Active Learning 
 -  การให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจน าไปประยุกต์ใช้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือ สร้างสรรค์สิ่ง      
ต่าง ๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เขาได้มีลอกาส
ร่วมอภิปรายให้มีลอกาสฝึกทักษะการสื่อสาร ท าให้ผลการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 70% 

https://parnward8info.files.wordpress.com/2014/01/active-learning.jpg
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 -  การน าเสนองานทางวิชาการ เรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง ทั้งมีการฝึกปฏิบั ติ ใน
สภาพจริง มีการเชื่อมลยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ผลการเรียนรู้เกิดข้ึนถึง 90% 
 ลักษณะของ Active Learning (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ, 2552) 
 -  เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา 
การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
 -  เป็นการเรียนการสอนที่เปิดลอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
 -  ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 -  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฎิสัมพันธ์
ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 
 -  ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน และการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -  เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด 
 -  เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
 -  เป็นกิจกรรมที่เปิดลอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และ
หลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอดความคิดรวบยอด 
 -  ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ
ด้วยตนเอง 
 -  ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 
 บทบาทของครู กับ Active Learning ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ (2550) ได้กล่าวถึง
บทบาทของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Active Learning ดังนี้ 
 1)  จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความ
ต้องการในการพัฒนาผู้เรียนและเน้นการน าไปใช้ประลยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน 
 2)  สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาลต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียน 
 3)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
 4)  จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน 
 5)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้ลอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่
หลากหลาย 
 6)  วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา 
และกิจกรรม 
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 7)  ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดของ
ที่ผู้เรียน 
 2.4.4 ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory) 
  แนวความคิดของการจูงใจ มีได้หลายแง่หลายมุม ดังนั้นจึง มีทฤษฎีต่าง ๆ ที่พยายาม
อธิบายสภาวะของอินทรีย์เช่นนี้และ พอจะแบ่งออกได้เป็น 
  1)  ทฤษฎีเกี่ยวกับสมดุลยภาพและแรงขับ (Homeostasis and Drive Theory) 
พ้ืนฐานเกี่ยวกับ มลนภาพของแรงขับ คือ หลักการของสมดุลยภาพ (Homeostasis) ซึ่งหมายถึง 
ความลน้มเอียงของร่างกาย ที่จะท าให้สิ่งแวดล้อมภายในคงที่อยู่เสมอ ตัวอย่าง คนที่มีสุขภาพดีย่อม
สามารถ ท าให้อุณหภูมิในร่างกายคงที่อยู่ได้ใน ระดับปกติไม่ว่าจะอยู่ในอากาศร้อนหรือหนาว ความ
หิว และความกระหาย แสดงให้เห็นถึงกลไกเกี่ยวกับ สมดุลยภาพเช่นกัน เพราะว่าแรงขับดังกล่าว จะ
ไปกระตุ้นพฤติกรรม เพ่ือก่อให้เกิดความสมดุลย์ของส่วนประกอบหรือสารบางอย่างในเลือด ดังนั้น
เมื่อเรามองในทัศนะของสมดุลยภาพ ความต้องการเป็นความไม่สมดุลย์ทางสรีรวิทยา อย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรือเป็นการเบี่ยงเบนจากสภาวะที่เหมาะสม และการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกิดตามมาก็คือ
แรงขับ เมื่อความไม่สมดุลทางสรีรวิทยา คืนสู่ภาวะปกติ แรงขับจะลดลงและการกระท า ที่ถูกกระตุ้น
ด้วยแรงจูงใจก็จะหยุดลงด้วย 
  นักจิตวิทยาเชื่อว่า หลักการของสมดุลยภาพมิได้เป็นเรื่องของสรีรวิทยาเท่านั้น แต่
ยังเกี่ยวข้องกับจิตใจด้วย กล่าวคือความไม่สมดุลย์ทางสรีรวิทยา หรือ ทางจิตใจ (Physiological or 
Psychological Imbalance) มีส่วนจูงใจพฤติกรรม เพ่ือท าให้ภาวะสมดุลย์กลับคืนมาเช่นเดิม 
  2)  ทฤษฎีของความต้องการและแรงขับ (Theory of Needs and Drives) เมื่อ
ทฤษฎีของสัญชาตญาณซึ่งจะได้กล่าวต่อไปนั้นได้รับความนิยมลดลง ได้มีผู้เสนอแนวความคิดของแรง
ขับขึ้นมาแทน แรงขับ (Drive) เป็นสภาพที่ถูกยั่วยุอันเกิดจากความต้องการ (Need) ทางร่างกายหรือ
เนื้อเยื่อบางอย่าง เช่น ความต้องการอาหาร น้ า ออกซิเจน หรือการหลีกหนีความเจ็บปวด สภาพที่ถูก
ยั่วยุเช่นนี้จะจูงใจอินทรีย์ให้เริ่มต้นแสดงพฤติกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้น เช่น การ
ขาดอาหารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีบางอย่างในเลือด แสดงให้เห็นถึงความต้องการส าหรับ
อาหาร ซึ่งต่อมามีผลท าให้เกิดแรงขับ อันเป็นสภาพของความยั่วยุหรือความตึงเครียด อินทรีย์จะ
พยายามแสวงหาอาหารเพ่ือลดแรงขับนี้ และเป็นการตอบสนองความต้องการไปในตัวด้วย บางครั้ง
ความต้องการและแรงขับอาจถูกใช้แทนกันได้ แต่ความต้องการมักจะหมายถึง สภาพสรีรวิทยาของ
การที่เนื้อเยื่อขาดสิ่งที่จ าเป็นบางอย่าง ส่วนแรงขับหมายถึงผลที่เกิดตามมาทาง สรีรวิทยาของความ
ต้องการ ความต้องการและแรงขับเคียงคู่กัน แต่ไม่เหมือนกัน 
  3)  ทฤษฎีเกี่ยวกับเหตุกระตุ้นใจ (Incentive Theory) ในระยะต่อมา คือ ราว ค.ศ. 
1950 นักจิตวิทยาหลายท่านเริ่มไม่พอใจทฤษฎีเกี่ยวกับการลดลงของแรงขับ (Drive-Reduction 
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Theory) ในการอธิบายการจูงใจของพฤติกรรมทุกอย่าง จะเห็นได้ชัดว่าสิ่งเร้าจากภายนอกเป็น
ตัวกระตุ้นของพฤติกรรมได้ อินทรีย์ไม่เพียงแต่ถูกผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ลดยแรงขับภายใน
เท่านั้น เหตุกระตุ้นใจหรือเครื่องชวนใจ (Incentives) บางอย่างก็มี ความส าคัญในการยั่วยุพฤติกรรม 
เราอาจมองการจูงใจได้ในฐานะเป็นการกระท าระหว่างกัน ( Interaction) ของวัตถุที่เป็นสิ่งเร้าใน
สิ่งแวดล้อมกับสภาพทางสรีรวิทยาของอินทรีย์อย่างหนึ่งลดยเฉพาะ คนที่ไม่รู้สึกหิวอาจถูกกระตุ้น ให้
เกิดความหิวได้ เมื่อเห็นอาหารที่อร่อยในร้านอาหาร 
  ในกรณีนี้เครื่องชวนใจคือ อาหารที่อร่อยสามารถกระตุ้นความหิวรวมทั้งท าให้
ความรู้สึกเช่นนี้ลดลง สุนัขที่กินอาหารจนอ่ิม อาจกินอีกเมื่อเห็นสุนัขอีกตัวก าลังกินอยู่ กิจกรรมที่
เกิดขึ้นมิได้เป็นเรื่องของแรงขับภายใน แต่เป็นเหตุการณ์ภายนอก พนักงาน พอได้ยินเสียงกริ่ง
ลทรศัพท์ก็รีบยกหูข้ึนพูด ดั้งนั้นจึงกล่าวได้ว่าพฤติกรรมที่มีการจูงใจ อาจเกิดข้ึนภายใต้การควบคุมของ
สิ่งเร้า หรือเหตุกระตุ้นใจมากกว่าที่จะเกิดจากแรงขับ 
  4)  ทฤษฎีเกี่ยวกับสัญชาตญาณ (Instinct Theory) สัญชาตญาณ  คือ แรงทาง
ชีวภาพที่มีมาแต่ก าเนิด และเป็นตัวผลักดันให้อินทรีย์แสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดออกมา 
พฤติกรรม ของสัตว์ ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นเรื่องของสัญชาตญาณ เพราะสัตว์ไม่มีวิญญาณ สติปัญญา
หรือเหตุผล เช่น มนุษย์ William McDougall กล่าวว่าความคิดและพฤติกรรมทั้งหมดของคนเราเป็น
ผลของสัญชาตญาณในหนังสือ Social Psychology ตี พิมพ์ในปี  ค.ศ. 1908 ท่านได้จ าแนก
สัญชาตญาณต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 
   - การหลีกหนี (Flight) 
   - การขับไล่ (Repulsion) 
   - ความอยากรู้ (Curiosity) 
   - ความอยากต่อสู้ (Pugnacity) 
   - การต าหนิตนเอง (Self-Abasement) 
   - การเสนอตนเอง (Self-Assertion) 
   - การสืบพืชพันธุ์ (Reproduction) 
   - การรวมกลุ่ม (Gregariousness) 
   - การแสวงหา (Acquisition) 
   - การก่อสร้าง (Construction) 
  จะเห็นว่าทฤษฎีเกี่ยวกับสัญชาตญาณ ไม่ค่อยจะสมเหตุผลนักในทัศนะของ
นักจิตวิทยาหลายท่าน 
  5)  ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตไร้ส านึก (Theory of Unconscious Motivation) ฟรอยด์  
มีความเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์ถูกก าหนดลดยพลังพ้ืนฐานสองอย่างคือ สัญชาตญาณแห่งชีวิต 
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(Life Instincts) ซึ่งแสดงออกมา เป็นพฤติกรรมทางเพศ และสัญชาตญาณแห่งความตาย (Death 
Instincts) ซึ่งผลักดันให้เกิดเป็นพฤติกรรมก้าวร้าว สัญชาตญาณ ทั้งสองอย่างนี้เป็นแรงจูงใจที่ทรง
พลังอย่างยิ่งและอยู่ภายในจิตไร้ส านึก บ่อยครั้งคนเรามักจะไม่รู้ว่าอะไรคือ แรงจูงใจ หรือเป้าประสงค์ 
ที่แท้จริง เขาอาจให้เหตุผลที่ดีบางอย่างส าหรับพฤติกรรมของเขา แต่เหตุผลเหล่านี้มักไม่ถูกต้อง ตาม
ความเป็นจริงอยู่เสมอ 
  6)  ทฤษฎีเกี่ยวกับการรู้  (Cognitive Theory) การรู้ (Cognition) มาจากภาษา
ลาติน แปลว่า การรู้จัก (Knowing) ทฤษฎีนี้เน้นเกี่ยวกับความเข้าใจหรือการคาดคะเนเหตุการณ์      
ต่าง ๆ ลดยอาศัยการก าหนดรู้ (Perception) มาก่อน อาจรวมทั้งการคิดค้นและการตัดสินใจ เช่น ใน
กรณีที่ต้องมีการเลือกสิ่งของที่มีคุณค่า ใกล้เคียงกัน การกระตุ้นก็ดีหรือพฤติกรรมที่ก าลังด าเนินไปสู่
เป้าประสงค์ (Goal-Seeking Behavior) ก็ดีเกิดจากความรู้ ที่เคยพบมาเป็น ตัวก าหนด นอกจากนั้น
ยังต้องอาศัยเหตุการณ์ในอดีต สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคต 
  Festinger (1957) ได้อธิบายเกี่ยวกับความขัดแย้งหรือความไม่ลงรอยกันของการรู้ 
(Cognitive Dissonance) ซึ่งมีผลท าให้เกิด แรงจูงใจ ในการเปลี่ยนพฤติกรรม บางอย่างได้ เช่น คนที่
ติดบุหรี่ สูบบุหรี่จัดเมื่อทราบข่าวว่า การสูบบุหรี่มีส่วนท าให้เกิดเป็น มะเร็งของปอด เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างพฤติกรรมของการสูบบุหรี่กับข่าวใหม่ เขาจะต้องเลือกเอา อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลดความ
ขัดแย้ง ที่เกิดขึ้น ถ้าเขาตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ความขัดแย้งจะลดลงไปลดยการเลิกความเชื่อเดิมที่ว่าสูบ
บุหรี่แล้วจะปลอดภัย รวมทั้งความอยากท่ีจะสูบอีกด้วย 
  7)  ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิญญาณ (Spiritual Theory) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับกฎแห่ง
กรรมในพุทธศาสนา จ าลอง ดิษยวณิช (2545) ได้อธิบายความหมายของค าว่าจิตวิญญาณ ไว้ดังนี้ "จิต
วิญญาณ หมายถึง ภวังคจิต (the Life Continuum) ในพุทธศาสนา หรือจิตไร้ส านึก (The 
Unconscious) ในจิตวิเคราะห์ “จิตวิญญาณ” ซึ่งเป็นส่วนลึกภายในจิตใจของมนุษย์มีแรงจูงใจที่ทรง
พลังอย่างหนึ่งคือ “กรรม” กรรมเป็นการกระท าของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นทางใจ ทางวาจา หรือทาง
กาย ถ้ากระท ากรรมดีก็จะส่งผลไปในทางที่ดี ถ้ากระท ากรรมชั่วก็จะส่งผลไปในทางที่ไม่ดี ท ากรรม
เช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น สมดังค ากล่าวว่า “ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว” พลังกรรมและผลของกรรมถือว่า 
เป็นแรงจูงใจ ที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ในชีวิตประจ าวันของคนเรา และถูกเก็บสั่งสมไว้ในจิตไร้ส านึก 
ความสุขจะเกิดขึ้นได้เพราะ เป็นผลของการ กระท ากรรมดี แต่ในทางตรงกันข้ามความทุกข์จะเกิดขึ้น 
เนื่องจากผลของการกระท ากรรมที่ไม่ดี 
 2.4.5 ทฤษฎีการเรียนรู้การสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) 
  Seymour Papert (1999) แห่ง Massachusette Institute of Technology (MIT) 
สหรัฐอเมริกา บิดาแห่งทฤษฎีการศึกษา คอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม ได้กล่าวว่า ความรู้เกิดจากการสร้างขึ้น
ลดยตัวผู้เรียน การศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม จะประกอบด้วยการจัดลอกาสให้กับ
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ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ซึ่งการเรียนรู้ที่ดีไม่ได้มาจากการหาวิธีสอนต่าง ๆ มาให้ครูแต่มาจากการให้ลอกาส
ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีกว่าแก่ผู้เรียนในการสร้างความรู้ 
  สุชิน  เพ็ชรักษ์, 2548 (อ้างถึงใน ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2560) ได้
กล่าวถึง หลักการส าคัญของทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม ดังนี้ 
  1)  หลักการที่นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
  2)  หลักการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ 
  3)  หลักการเรียนรู้จากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม 
  4)  หลักการใช้เทคลนลลยีเป็นเครื่องมือ 
  จากการศึกษาแนวทางจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม  มีแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ ดังนี้ (สุชิน เพ็ชรักษ์, 2544) 
  1) เน้นความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และความส าคัญของความรู้เดิม 
  2) เปิดลอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถสร้างความรู้
ด้วยตนเอง 
  3) การเรียนรู้ต้องให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง จนค้นพบ
ความรู้และรู้จักสิ่งที่ค้นพบ เรียนรู้วิเคราะห์ต่อจนรู้จริงว่า ลึก ๆ แล้วสิ่งนั้นคืออะไร มีความส าคัญมาก
น้อยเพียงไร และศึกษาค้นคว้าให้ลึกซึ้งลงไป การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้จากการ
สร้างสิ่งที่มีความหมายกับตนเอง 
  Vygotsky ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางสติปัญญา ทฤษฎีทางเชาว์ปัญญา
ของ Vygotsky เน้นความส าคัญของวัฒนธรรมและสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาทางเชาว์ปัญญา ลดยที่
สังคมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์ตั้งแต่เกิด และถือว่าการเรียนรู้เกิดจาก      
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ (พ่อ แม่ ครู ฯลฯ) และเพ่ือน ในขณะเด็กอยู่ใน
สภาพสังคม (social context) การเรียนรู้และพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาเกิดจากการที่ผู้เรียนเปลี่ยน
สิ่งเร้าที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเข้าไว้ในใจด้วย (Baker, McGaw and Peterson, 2010; 
Yrd. Doc. Dr. Ridvan TUNCEL, 2009) 
  Fosnot อธิบายว่า ความรู้เป็นสิ่งชั่วคราวมีการเปลี่ยนแปลงได้และมีการพัฒนา 
อาศัยสื่อกลางทางสังคมและวัฒนธรรม ส่วนการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่สามารถควบคุมได้ด้วย
ตนเอง ลดยต้องต่อสู้กับความขัดแย้งระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ที่แตกต่างกับความรู้เดิม ซึ่งเป็น
การสร้างความรู้ใหม่ ลดยมีหัวใจส าคัญ 4 ข้อ คือ (George, Gagnon and Michelle, 1973) 
  1) ความรู้ คือ รูปธรรม ที่สร้างลดยผู้เรียน ผู้ซึ่งเอาใจใส่กระตือรือร้นในการเรียน 
  2) ความรู้ คือ สัญลักษณ์ ที่สร้างลดยผู้เรียน ผู้ซึ่งสร้างบทบาทการแสดงออกด้วย
ตัวเอง 
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  3) ความรู้ คือ สังคม ที่ถูกสร้างลดยผู้เรียน ผู้ซึ่งคอยส่งความหมายที่สร้างขึ้นสู่บุคคลอ่ืน 
  4) ความรู้ คือ เหตุผล ที่ถูกสร้างลดยผู้ เรียน ผู้ซึ่งพยายามอธิบายสิ่งที่ยังไม่เข้าใจ
ทั้งหมด 
  Piaget เชื่อว่าคนเราทุกคนตั้ งแต่ เกิดมามีความพร้อมที่ จะมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม และลดยธรรมชาติมนุษย์เป็นผู้พร้อมที่จะมีกริยา กรรม หรือเริ่มกระท าก่อน นอกจากนี้ 
Piaget ถือว่ามนุษย์เรานั้น มีแนวลน้มพ้ืนฐานติดตัวมา 2 ชนิด คือ ประการแรก การจัดและรวบรวม
กระบวนการต่าง ๆ ภายในเข้าเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามที่มีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อม ส่วนประการที่สอง การปรับตัวเป็นการปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมจนอยู่ในภาวะสมดุล  
ลดยการซึมซับ หรือดูดซึมประสบการณ์ใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงลครงสร้างของเชาว์ปัญญาที่มีอยู่
แล้ว ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือประสบการณ์ใหม่ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมให้สอดคล้อง
กับสิ่งแวดล้อมใหม่ ซึ่ง Piaget เห็นว่า การปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดการพัฒนาทางเชาว์
ปัญญา (Dimitruos Thansoulas, Greece: 2010) 
  Bruner เห็นด้วยกับแนวคิดของ Piaget ว่า คนเรามีลครงสร้างทางสติปัญญา (cognitive 
structure) มาแต่เกิด ในวัยทารกมีลครงสร้างทางสติปัญญายังไม่ซับซ้อน และยังไม่พัฒนา ต่อเมื่อมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม จะท าให้ลครงสร้างสติปัญญา มีการขยายและซับซ้อนขึ้น ดังนั้น Bruner 
เชื่อว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อ ผู้เรียนได้ประมวลข้อมูลข่าวสาร จากการที่มีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม และส ารวจสิ่งแวดล้อม การรับรู้ของมนุษย์ขึ้นกับสิ่งที่เลือกจะรับรู้ ลดยอยู่กับความสนใจ
ของผู้เรียน มีความอยากรู้อยากเห็นเป็นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมส ารวจสภาพสิ่งแวดล้อม  และ
เกิดการเรียนรู้ลดยการค้นพบ (Dimitruos Thansoulas, Greece, 2010) 
  ทิศนา  แขมมณี (2554) กล่าวว่า แนวคิด Constructivism เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
ของความรู้ของมนุษย์ มีความหมายทั้งในเชิงจิตวิทยาและเชิงสังคมวิทยา ทฤษฎีด้านจิตวิทยา เริ่มต้น
จาก Jean Piaget ซึ่งเสนอว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นกระบวนการส่วนบุคคลมีความเป็ นอัตนัย 
Vygotsky ได้ขยายขอบเขตการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลว่า เกิดจากการสื่อสารทางภาษากับบุคคลอ่ืน  
ส าหรับด้านสังคมวิทยา Emile Durkheim และคนอ่ืน ๆ เชื่อว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมมีผลต่อการ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ 
  ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว Constructivism จัดเป็นทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญา
นิยม (cognitive psychology) มีรากฐานมาจากผลงานของ Ausubel และ Piaget 
  ประเด็นส าคัญประการแรกของทฤษฎีการเรียนรู้ตาม Constructivism คือ ผู้เรียน
เป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม 
ลดยใช้กระบวนการทางปัญญา (cognitive apparatus) ของตน  ประเด็นส าคัญประการที่สองของ
ทฤษฎีคือการเรียนรู้ตามแนว Constructivism คือ ลครงสร้างทางปัญญา เป็นผลของความพยายาม
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ทางความคิด ผู้เรียนสร้างเสริมความรู้ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ผู้สอนไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนลครงสร้างทางปัญญาของผู้เรียนได้ แต่ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนปรับเปลี่ยนลครงสร้างทาง
ปัญญาได้ลดยจัดสภาพการณ์ที่ท าให้เกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น 
  ลักษณะการพัฒนารูปแบบการสอน 
  1) การสอนตามแนว Constructivism เน้นความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และความส าคัญของความรู้เดิม 
  2) เปิดลอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถสร้างความรู้
ด้วยตนเองได้ ผู้เรียนจะเป็นผู้ออกไปสังเกตสิ่งที่ตนอยากรู้ มาร่วมกันอภิปราย สรุปผลการค้นพบ แล้ว
น าไปศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเอกสารวิชาการ หรือแหล่งความรู้ที่หาได้ เพื่อตรวจความรู้ที่ได้มา และ
เพ่ิมเติมเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ต่อไป 
  3) การเรียนรู้ต้องให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง จนค้นพบ
ความรู้ และรู้จักสิ่งที่ค้นพบ เรียนรู้วิเคราะห์ต่อจนรู้จริงว่าลึก ๆ แล้วสิ่งนั้นคืออะไร มีความส าคัญมาก
น้อยเพียงไร และศึกษาค้นคว้าให้ลึกซึ้งลงไป จนถึงรู้แจ้ง 
  บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ผู้สอน 
  1) เปิดลอกาสให้ผู้เรียนสังเกต ส ารวจเพื่อให้เห็นปัญญา 
  2) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน เช่น แนะน า ถามให้คิด หรือสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  3) ช่วยให้ผู้เรียนคิดค้นต่อ ๆ ไป ให้ท างานเป็นกลุ่ม 
  4) ประเมินความคิดรวบยอดของผู้เรียน ตรวจสอบความคิดและทักษะการคิด       
ต่าง ๆ การปฏิบัติการแก้ปัญหาและพัฒนาให้เคารพความคิดและเหตุผลของผู้อื่น 
  บทบาทของผู้เรียน 
  ในการเรียนตามทฤษฎี Constructionism ผู้เรียนจะมีบทบาทเป็นผู้ปฎิบัติและสร้าง
ความรู้ไปพร้อม ๆ กันด้วยตัวของเขาเอง (ท าไปและเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน) บทบาทที่คาดหวังจาก
ผู้เรียน คือ 
  1) มีความยินดีร่วมกิจกรรมทุกครั้งด้วยความสมัครใจ 
  2) เรียนรู้ได้เอง รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ด้วยตนเอง 
  3) ตัดสินปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล 
  4) มีความรู้สึกและความคิดเป็นของตนเอง 
  5) วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
  6) ให้ความช่วยเหลือกันและกัน รู้จักรับผิดชอบงานที่ตนเองท าอยู่และที่ได้รับ
มอบหมาย 
  7) น าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ประลยชน์ในชีวิตจริงได้นั้น 
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  การประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) การใช้สื่อและเทคลนลลยีที่เหมาะสมในการให้ผู้เรียนสร้างสาระการเรียนรู้และ
ผลงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
  2) การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศที่หลากหลาย เปิดลอกาสให้ผู้เรียนได้เลือก
ตามความสนใจ 
  3) เปิดลอกาสให้ผู้เรียนได้ท าในสิ่งที่สนใจ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการคิด 
การท า และการเรียนรู้ต่อไป 
  4) จัดสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกัน เพ่ือประลยชน์ในการเรียนรู้ เช่น วัย 
ความถนัดความสามารถ และประสบการณ์ 
  5) สร้างบรรยากาศที่มีความเป็นมิตร 
  6) ครูต้องท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
  7) การประเมินผลการเรียนรู้ต้องประเมินทั้งผลงานและกระบวนการ 
  8) ใช้วิธีการที่หลากหลายในการประเมิน เช่น การประเมินตนเอง การประเมินลดย
ครูและเพ่ือน การสังเกต การประเมินลดยแฟ้มสะสมงาน 
  Brooks and Brooks (1993) ได้เปรียบเทียบให้เห็นบรรยากาศในการสอนตามแนว
การสร้างองค์ความรู้ (constructivist classroom) และการสอนแบบปกติ (traditional classroom) 
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ตารางที่ 2.6 เปรียบเทียบบรรยากาศในการสอนตามแนวการสร้างองค์ความรู้ และการสอนแบบปกติ  
 

การสอนตามแนวการสร้างองค์ความรู้
(constructivist classroom) 

การสอนแบบปกติ 
(traditional classroom) 

1. หลักสูตรมีลักษณะเริ่มจากส่วนใหญ่ทั้งหมด
ไปสู่ส่วนย่อย ลดยเน้นความคิดรวบยอดใหญ่ 

1. หลักสูตรมีลักษณะเริ่มจากส่วนย่อยไปสู่ส่วน
ใหญ่ทั้งหมด ลดยเน้นทักษะพ้ืนฐาน 

2. การให้นักเรียนคิดตั้งค าถามข้ึนเองเป็นสิ่งที่มี
คุณค่า 

2. การเรียนการสอนยึดตามหลักสูตร เป็นสิ่งที่
มีคุณค่าสูง 

3. กิจกรรมในหลักสูตรขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล
เบื้องต้นและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้การลงมือปฏิบัติ 

3. กิจกรรมในหลักสูตรขึ้นอยู่กับต าราและ
แบบฝึกหัด 

4. นักเรียนได้รับการมองว่าเป็นนักคิด ลดยการ
ใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับลลก 

4. นักเรียนได้รับการมองว่าเป็นแผ่นกระดานที่
ว่างเปล่า ซึ่งครูจะเป็นผู้บันทึกความรู้ 
บนกระดาน 

5. ครูลดยทั่วไปมีลักษณะเป็นผู้มีปฏิสัมพันธ์ 5. ครูลดยทั่วไปมีลักษณะเผด็จการและบอก
ข้อมูลให้แก่นักเรียน 

6. ครูค้นหามุมมองของนักเรียน เพ่ือให้เข้าใจ
การแสดงความคิดรวบยอดของนักเรียนส าหรับ
ใช้ในการเรียนต่อไป 

6. ครูมุ่งท่ีจะค้นหาค าตอบที่ถูกต้อง เพ่ือท าให้
เกิดความเที่ยงตรงต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

7. การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน จะ
ผสมผสานอยู่ในระหว่างการสอน และเกิดข้ึน
ตลอดเวลาจากการสังเกตของครูในเรื่องการ
ท างานของนักเรียน การแสดงนิทรรศการของ
นักเรียน และจากแฟ้มผลงาน 

7. การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน จะแยก
ออกจากการสอนและเกิดขึ้นเกือบจะ ตลอด
ช่วงของการทดสอบ 
 

8. นักเรียนท างานเป็นกลุ่มเป็นพื้นฐาน 8. นักเรียนท างานตามล าพังเป็นพื้นฐาน 
 

  สรุปคือ Constructivism เชื่อว่าความจริงอยู่ในหัวสมองของคนมากกว่าที่จะมีที่อยู่
ที่อ่ืน คนเป็นผู้สร้างความหมายของความจริงขึ้นมาบนพ้ืนฐานจากประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคน 
หรือเกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ของคนจากประสบการณ์ จากลครงสร้างในหัวสมองและจากความ
เชื่อซึ่งใช้แปลความหมายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร หัวสมองสร้างลลกส่วนตัวของแต่ละ
คนขึ้นมา ดังนั้นไม่มีลลกของใครที่จะเหมือนจริงที่สุด ไม่มีความจริงและไม่มีแก่นแท้ที่เป็นรูปธรรม 
Constructivism เชื่อว่าหัวสมอง (mind) เป็นเครื่องมือและส่วนประกอบที่ส าคัญที่จะจดจ าเรื่องราว



93 

ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีและแปลความหมายของเหตุการณ์ วัตถุ และทัศนะในลลกของความเป็นจริง         
สิ่งที่หัวสมองรับรู้และเข้าใจ อันประกอบกันเป็นฐานความรู้เฉพาะส่วนตัวของแต่ละคน ลดยส่งผ่านทุกอย่าง
มากลั่นกรองยังหั วสมองก่อนที่ จะออกมาเป็นสิ่ งที่ รับรู้และเข้าใจ สิ่ งส าคัญของความเชื่อแนว 
Constructivism คือ การรับรู้และความเข้าใจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเชื่อเหล่านั้น 
 2.4.6 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 
  นักวิชาการหลายท่านได้เสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ไว้ดัง 
ต่อไปนี้ 
  ไสว  ฟักขาว (2561) ได้กล่าวถึงระบบส่งเสริมการศึกษาของศตวรรษที่ 21 การ
พัฒนากรอบความคิดที่ครอบคลุมเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้นจ าเป็นต้องจะต้องสร้างระบบ
ส่งเสริมเพ่ิมขึ้นจาก ทักษะเฉพาะด้าน องค์ความรู้ ความช านาญการและความสามารถในการเรียนรู้
ด้านต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้นักเรียนรอบรู้ มีความสามารถที่จ าเป็นและหลากหลาย ระบบส่งเสริมให้
นักเรียนได้รอบรู้ทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 5 ระบบ ดังนี้ 
  1) มาตรฐานในการเรียนรู้ 
   1.1) เน้นทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกิดกับผู้เรียน 
   1.2) สร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนในเชิงสหวิทยาการ ระหว่างวิชาหลักที่
เป็นจุดเน้น 
   1.3) มุ่งเน้นการสร้างความรู้และเข้าใจในเชิงลึกมากกว่าการสร้างความรู้แบบผิวเผิน 
   1.4) ยกระดับความสามารถผู้เรียนด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง การใช้สื่อหรือ
เครื่องมือที่มีคุณภาพจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา การท างาน และในการด ารงชีวิตประจ าวัน ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
   1.5) ใช้หลักการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง 
  2) การประเมินผล 
   2.1) สร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ ลดยการใช้ แบบทดสอบ
มาตรฐานส าหรับการทดสอบย่อยและทดสอบรวมส าหรับการประเมินผลในชั้นเรียน 
   2.2) เน้นการน าประลยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติของผู้เรียนมาปรับปรุง
แก้ไขงาน 
   2.3) ใช้ เทคลนลลยี เพ่ื อยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   2.4) สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolios) ของผู้ เรียนให้เป็น
มาตรฐานและมีคุณภาพ 
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  3) หลักสูตรและการสอน 
   3.1) การสอนให้เกิดทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้น เชิงสหวิทยาการ
ของวิชาแกนหลัก 
   3.2) สร้างลอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข้ามสาระ เนื้อหา และสร้าง
ระบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน (Competency based) 
   3.3) สร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่มี เทคลนลลยีเป็นตัว
เกื้อหนุน การเรียนรู้แบบสืบค้น และวิธีการเรียนจากการใช้ ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning) เพ่ือการสร้างทักษะขั้นสูง ทางการคิด 
  4) การพัฒนาทางวิชาชีพ 
   4.1) จุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือการสร้างครูให้เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ ความสามารถ
ในเชิงบูรณาการ การใช้เครื่องมือ และก าหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน สร้างให้ครูมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ และก าหนด กิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม 
   4.2) สร้างความสมบูรณ์แบบในมิติของการสอนด้วยเทคนิค วิธีการสอนที่
หลากหลาย 
   4.3) สร้างให้ครูเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงลึก เกี่ยวกับการ
แก้ปัญหา การคิดแบบวิจารณญาณ และทักษะด้านอื่น ๆ ที่ส าคญัต่อวิชาชีพ 
   4.4) เป็นยุคแห่งการสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพให้เกิดขึ้นกับครู เพ่ือเป็นตัวแบบ 
(Model) แห่งการเรียนรู้ของชั้นเรียนที่จะน าไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้
อย่างมีคุณภาพ 
   4.5) สร้างให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้ทั้ง รูปแบบการเรียน 
สติปัญญา จุดอ่อนจุดแข็งในตัวผู้เรียน เหล่านี้เป็นต้น 
   4.6) ช่วยให้ครูได้เกิดการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นเพ่ือน าไปใช้ส าหรับการ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการสอนและจัดประสบการณ์ทางการเรียน ได้เหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู้ 
   4.7) สนับสนุนให้เกิดการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างทักษะและเกิด
การพัฒนาการเรียนรู้ 
   4.8) แบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการเรียนรู้ลดยใช้ช่องทางหลากหลายใน
การสื่อสารให้เกิดข้ึน 
   4.9) สร้างให้เกิดตัวแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน 
  5) สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
   5.1) สร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุน จากบุคลากรและ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เก้ือหนุน เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล 
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   5.2) สนับสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในด้านการให้การศึกษา การมีส่วนร่วม 
การแบ่งปันสิ่งปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกันรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสู่การ
ปฏิบัติในชั้นเรียน 
   5.3) สร้างผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติจริงตามบริบท ลดยเฉพาะการ
เรียนแบบลครงงาน 
   5.4) สร้างลอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคลนลลยี เครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 
   5.5) ออกแบบระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งการเรียนเป็นกลุ่ม หรือการเรียน
รายบุคคล 
   5.6) น าไปสู่การพัฒนาและขยายผลสู่ชุมชนทั้งในรูปแบบการเผชิญหน้าหรือ
ระบบออนไลน์ 
  นอกจากนี้ ไสว  ฟักขาว ได้เสนอแผนภาพการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
ลดยเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ลดยใช้หลายรูปแบบวิธีการ เช่น Authentic Learning, 
Problem Based Learning, Collaborative Learning Inquiry Based Learning, Brain Based 
Learning, และ Project Based Learning 
  ดิเรก  วรรณเศียร (2561) ได้เสนอ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
ที่เรียกว่า MACRO model ไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ตาม MACRO model แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ลดย
แต่ละข้ันตอนมี แนวทางดังนี้ 
  1) ขั้นสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ครูผู้สอนร่วมมือกับผู้เรียนในการก าหนด หรือ
ตั้งประเด็นความรู้ หรือหัวข้อเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามแผนที่ยึดลยงกับหลักสูตร เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะรับรู้
ถึงจุดหมายและมีแรงจูงใจในการเรียนรู้บทเรียน ผู้สอนสามารถเลือกใช้กิจกรรมต่าง ๆ ในการน าเข้าสู่
บทเรียนและการเรียนรู้ เช่น การเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้เรียนซักถาม หรือตั้งค าถาม การฉายภาพนิ่งให้
ผู้เรียนชมและติดตาม การชวนสนทนา เพ่ือให้ผู้เรียนตั้งประเด็นที่ต้องการรู้การกระตุ้นความสนใจ 
ด้วยเกม เพลง ภาพ การอ่าน/ฟังข่าวจากหนังสือพิมพ์การยกตัวอย่างประลยค ค าพังเพย บทกวี ฯลฯ 
จุดที่ส าคัญในขั้นตอนนี้คือการตั้งประเด็นอภิปราย การใช้ค าถามสร้างพลังความคิด การก าหนด หรือ
การตั้งประเด็นความรู้ หรือหัวข้อเกี่ยวกับการเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไป และให้ผู้เรียนได้เล็งเห็น
ประลยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนรู้หรือเกิดแรงบันดาลใจ 
  2) ขั้นการเรียนรู้ลดยตรง (Active Learning) ในการสอนครั้งแรก ครูควรให้ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แนวทางการ สืบค้นความรู้เพ่ือให้ได้
ความรู้ที่ต้องการ ส่วนที่ 2 ศาสตร์ สาขา แขนงความรู้และแหล่งความรู้ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3         
การเรียบเรียงข้อมูล ข้อค้นพบ ความคิด ความคิดเห็น การให้เหตุผล  ลต้แย้ง และสนับสนุน เพ่ือให้
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ผู้เรียนเข้าใจถึงการกระบวนการสร้างองค์ความรู้ ในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง ครูผู้สอนควรมีเทคนิค
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การอภิปรายกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การระดมพลัง
ความคิด การเรียนรู้ลดยใช้ 8 สถานการณ์จ าลอง ลดยเน้นกระบวนการคิดซึ่งเป็นหัวใจของขั้นตอนการ
เรียนรู้ ผู้เรียนจะศึกษา ค้นคว้าตามประเด็นความรู้ หรือหัวข้อที่ตกลงกัน ครูผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียน
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ลดยใช้วิธีการ ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
สัมภาษณ์ผู้รู้ ปฏิบัติการค้นหา (ทดลอง สืบเสาะ สังเกต ส ารวจ) ร่วมมือเพ่ือเขียน ค าอธิบาย แบ่งงาน
ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม ลดยแหล่งความรู้มีทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ 
  3) ขั้นสรุปองค์ความรู้ (Conclusion) ผู้เรียนน่าผลการอภิปรายและสาธิตที่เป็นผล 
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมาก าหนดเป็นความคิดใหม่ หรือความรู้ใหม่ ลดยใช้วิธีการ เขียน
ด้วยแผนผังความคิดเขียนลครงงาน/ลครงการ เขียนบรรยาย/เขียนรายงาน จดบันทึก วาดภาพ แต่งค า
ประพันธ์ ลดยสรุปเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ฯลฯ ในขั้นตอนนี้ผู้สอนสามารถประเมินความรู้
และความคิดใหม่ ของผู้เรียน ลดยใช้วิธีการ อภิปราย ตรวจสอบผลงาน สอบถามความคิดของกลุ่ม 
ทดสอบความรู้ ฯลฯ 
  4) ขั้นรายงานและน าเสนอ (Reporting) ขั้นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีลอกาสแสดง 
ผลงานการสร้างความรู้ของตนให้ผู้อ่ืนรับรู้ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ตอกย้ าหรือตรวจสอบ ความเข้าใจ
ของตน และช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์แต่หากต้องมีการปฏิบัติตามความรู้ที่ได้ ขั้นนี้
จะเป็นขั้นปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานที่ได้ปฏิบัติด้วย ในขั้นนี้ ผู้เรียนสามารถแสดงผลงานด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การอภิปราย การแสดง  บทบาทสมมติ เรียงความ วาดภาพ 
การน าเสนอด้วยเทคลนลลยี สารสนเทศ ลดยการน าเสนออาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตาม
ความเหมาะสมฯลฯ และอาจจัดให้มีการประเมินผลงานลดยมีเกณฑ์ที่เหมาะสม 
  5) ขั้นการเผยแพร่ความรู้ (Obtain) เป็นขั้นของการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน การ
น าความรู้ ความเข้าใจของตนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพ่ิมความ  ช านาญ 
ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาและความจ าในเรื่องนั้น ๆ เป็นการให้ลอกาสให้ผู้เรียนใช้
ความรู้ให้เป็นประลยชน์ เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ หลังจากประยุกต์ใช้ความรู้ ควรท าการ
เผยแพร่ความรู้ไปยังครอบครัว ชุมชน และ สังคม หรือแม้แต่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ลดยการ
เผยแพร่อาจจัดท าเป็นเอกสาร จัดป้าย นิเทศ จัดกิจกรรม หรือการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
websites Facebook Line YouTube หรือสื่ อ และวิ ธี ก าร อ่ืน  ๆ  การเรียนรู้ ขั้ น ที่  1-3 เป็ น
กระบวนการของการสร้างความรู้ ขั้นที่ 4-5 เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้น าเสนอและน าความรู้ไปใช้ 
รวมทั้งเผยแพร่ องค์ความรู้ไปยังสาธารณชน 
  ธงชัย  สิทธิกรณ์ (2561) ได้เสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ได้
ออกแบบการสอน ตามแนวทาง CBLได้ ลดยจัดรูปแบบการสอนเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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  ขั้นตอนที่ 1 กระตุ้นความสนใจ 
  กระตุ้นความสนใจผู้เรียน การท าให้ผู้เรียนนั้นมีความอยาก อยากเรียน อยากรู้ 
อยากค้นหาค าตอบ ถือเป็นปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบ CBLการจัดการ
เรียนการสอนแบบ CBL นั้นจะมีวิธีการจัดการกระตุ้นผู้เรียนที่แตกต่างออกไป ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียน
เรียนรู้ได้ดีกว่าเดิม และสนใจในการค้นหาความรู้ด้วยตนเองได้ ซึ่งมีวิธีการกระตุ้นความสนใจ ดังนี้ 
  1) ใช้เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน หรือสิ่งที่ผู้เรียนสนใจเป็นตัวกระตุ้นปกติแล้ว
ผู้สอนมักจะมีเป้าประสงค์ในใจว่า เรียนเพ่ือสอบ เราจึงสอนเพ่ือให้ผู้เรียนไปสอบจนลืมคิดไปว่า         
การเรียนคือการพัฒนาชีวิต เนื้อหาที่เรียนต้องน าไปใช้ในชีวิตของผู้เรียนได้ ถ้าเรียนไปแล้วไม่สามารถ
น าไปใช้ได้จริง นั่นแสดงว่าเนื้อหานั้นไร้ค่า แต่ถ้าเนื้อหาที่ผู้ เรียนสามารถน าไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน เนื้อหาเหล่านั้นจะไม่ไร้ค่าอีกต่อไป 
   ผู้สอนจึงมีหน้าที่จัดการให้เนื้อหานั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้เรียน เช่น “เงินหา
ง่ายถ้าใช้เป็น” “คนรวยใช้เงินอย่างไร” การใช้เรื่องการเก็บออม และการลงทุนเพ่ือกระตุ้นความสนใจในวชิา
คณิตศาสตร์ แทนที่จะบอกให้จ าสูตรอย่างเดียว การใช้เนื้อหาเรื่องพืชพันธุ์ที่ปลูกได้ในบ้านของตัวเอง
กระตุ้นความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ แทนที่จะสอนให้จ าพืชที่ไกลตัว หรือการใช้บทสนทนา ที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวันในการกระตุ้นความสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ แทนที่จะสอนแค่ไวยากรณ์ เป็นต้น 
  2)  ใช้สื่อมัลติมีเดีย 
   การใช้สื่อมัลติมีเดียถือเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ทั้ง
รูปภาพ เสียง ข้อความต่าง ๆ ที่น ามาใช้ ผู้สอนจ าเป็นจะต้องเลือกสื่อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ลดยที่สื่อ
นั้นเป็นสื่อที่กระตุ้นความสนใจ หรือสร้างแรงบันดาลใจในบทเรียนนั้น ๆ ได้ดี จึงจะส่งผลต่อผู้เรียนได้
มาก และส่งผลให้ผู้เรียนอยากหาค าตอบในเนื้อหาที่เราจะท าการเรียนการสอน 
  3) ใช้เกม หรือกิจกรรม 
   การใช้เกมหรือกิจกรรมนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีมากในการกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียน ซึ่งเกมหรือกิจกรรมที่เลือกมานั้นอาจจะเป็นสันทนาการง่าย  ๆ ทั่วไป จนไปถึงเกมหรือ
กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราจะจัดการเรียนการสอน ซึ่งผู้สอนสามารถเลือกใช้ได้
หลากหลายให้เหมาะกับผู้เรียน การกระตุ้นผู้เรียนนั้นผู้สอนจ าเป็นที่จะต้องเลือกกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับผู้เรียน เราต้องรู้ ก่อนว่าเนื้อหาที่เราจะท าการจัดการเรียนการสอนนั้นจ าเป็นกับชีวิตของผู้เรียน
หรือไม่ แล้วเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหานั้น เพ่ือเป็นการดึงความสนใจผู้เรียนได้อย่างเต็มที่  
ท าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญในเนื้อหา ซึ่งจะท าให้ผู้สอนสามารถเลือกเนื้อหามาใช้ในกระบวนการ
กระตุ้นได้ง่ายขึ้น ผู้สอนนั้นสามารถใช้การกระตุ้นทั้งสามหัวข้อพร้อมกันได้ เช่น การใช้เหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้เรียนมาน าเสนอในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย เมื่อจบการน าเสนอสื่อแล้วจึงน า
เกมหรือกิจกรรมมาเป็นการกระตุ้นอีกทีหนึ่ง 



98 

  ขั้นตอนที่ 2 ตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ 
  กระบวนการนี้ทั้งหมดจะเป็นการใช้ปัญหาเป็นตัวน า ขั้นการตั้งปัญหาในรูปแบบของ
การจัดการเรียนการสอนแบบ CBL นั้นผู้สอนไม่ได้เป็นผู้ก าหนดค าถามให้ตั้งแต่แรก แต่จะเป็นการ
ปล่อยให้ผู้เรียนค้นหาปัญหาที่ตนเองสงสัย ลดยปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นปัญหาที่ผู้เรียนสนใจใน
บทเรียน เมื่อผู้เรียนค้นพบปัญหาที่ตนเองสงสัยแล้วนั้นจึงท าการแบ่งกลุ่มตามความสนใจ จ านวนของ
กลุ่มนั้นจะตั้งขึ้นตามจ านวนปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และสมาชิกของแต่ละกลุ่มนั้ นก็จะเกิดจาก
ความพอใจของผู้เรียนเอง และด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
  กระบวนการ CBL นั้นจะได้ผลดีมากจากความสมัครใจ ความสนใจ และความ
ร่วมมือกันของผู้เรียน กระบวนการนี้จะเห็นได้ว่าผู้เรียนนั้นไม่ได้ถูกบังคับให้รู้ แต่เกิดความ “อยากรู้” 
ด้วยตนเอง และเมื่อผู้เรียนเกิดความอยากรู้ นั่นจึงเป็นจังหวะที่ดีที่จะเปิดลอกาสให้ผู้เรียนนั้นค้นหา
เนื้อหาที่ตนเองต้องการ ซึ่งผู้เรียนนั้นพร้อมที่จะเปิดรับความรู้นั้นได้อย่างเต็มที่ 
  ขั้นตอนที่ 3 ค้นคว้าและคิด 
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุดในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ 
CBL ผู้สอนจะปล่อยให้ผู้เรียนนั้นได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ผู้สอนนั้นมีหน้าที่เดินให้
ค าปรึกษาตามกลุ่ม ให้ค าปรึกษาเวลาที่ผู้เรียนมีปัญหา ผู้สอนจะต้องหักห้ามใจไม่ให้สอน แต่จะ
เปลี่ยนหน้าที่จากการสอนทั่วไปที่คอยบอกต่อเนื้อหาค าตอบและตัดสินความถูกต้องของค าตอบ เป็น
ผู้ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ และตอบค าถามด้วยค าถาม เพ่ือเปิดลอกาสให้ผู้เรียนได้คิด ลดยหลีกเลี่ยงการ
ตัดสิน และการอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดอันจะเป็นการส่งผลให้ผู้เรียนหมดอิสระทางความคิด แต่
จะใช้วิธีการง่าย ๆ เช่น การถามกลับ จะดีเหรอ แน่ใจเหรอ ท าไมถึงคิดแบบนั้น มันมีวิธีการอื่นที่ดีกว่า
นี้หรือไม่ หรือเพ่ือน ๆ คิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี ้
  สิ่งส าคัญอีกข้อหนึ่งส าหรับผู้สอนนั้นไม่ใช่ความรู้ในเนื้อหาข้อมูลนั้น  ๆ แต่เป็น
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่ผู้สอนนั้นจะสามารถน าไปแนะน าผู้เรียนได้ ผู้สอนในรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบ CBL นั้นไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่รู้ที่สุดในห้องเรียน เพราะว่าความรู้มัน
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีจ านวนมหาศาล แต่สิ่งที่ส าคัญกว่าก็คือการที่ผู้สอนนั้นจ าเป็นต้อง
แนะน าให้ผู้เรียนหาความรู้ได้ถูกแหล่ง แนะน าให้ผู้เรียนรู้จักเลือกข้อมูลความรู้ได้อย่างถูกต้อง และ
ปล่อยให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียนรู้และค้นคว้าความรู้นั้น ๆ 
  สิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้ไม่ใช่ค าตอบที่ถูกต้อง แต่เป็นทักษะการคิดและค้นคว้าหา
ค าตอบที่จะเกิดขึ้นจากช่วงเวลาที่ผู้สอนนั้นปล่อยให้ผู้เรียนได้ใช้เวลากับเนื้อหาที่ตนเองสนใจได้อย่าง
เต็มที่ ผู้สอนหลายท่านอาจจะมีข้อลต้แย้งว่า ถ้าหากผู้เรียนนั้นค้นหาค าตอบไม่ได้ หรือได้ค าตอบที่ไม่
ถูกต้องนั้นจะเกิดข้อเสียอย่างแน่นอน ซึ่งอาจจะท าให้ผู้สอนหลายท่านยกเลิกวิธีการนี้และหันกลับไป
ใช้รูปแบบสอนแบบเดิมเพ่ือความสบายใจ แต่เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนแบบ CBL นั้นเรา
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มองไกลมากกว่าค าตอบที่ถูกต้อง แต่คือการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด และรู้จักค้นคว้าหาข้อมูล รู้จัก
เลือกใช้และตัดสินใจในข้อมูลที่หาได้อย่างง่ายดายในยุคสมัยนี้ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ถ้าผู้สอนนั้นยังกังวล
เกี่ยวกับค าตอบที่ผู้เรียนได้จะไม่ตรงกับความถูกต้องของเนื้อหา ผู้เขียนจะขอบอกว่าอย่าเพ่ิงใจร้อน
เพราะว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL นั้นเราเพ่ิงด าเนินการมาได้เพียงครึ่งทางเท่านั้นเอง 
  ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอ 
  ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนนั้นจะได้น าเสนอผลงาน ที่ตนเองที่ได้ไปค้นคว้าและ
คิดออกมา และผลงานที่น าเสนอนั้นอยากให้ผู้สอนพึงระลึกว่านี่คือผลงานแห่งความทุ่มเทของผู้เรียน
อย่างแท้จริง ดังนั้นเมื่อผู้เรียนออกมาท าการเสนอหน้าชั้น ผู้สอนนั้นจ าเป็นจะต้องปล่อยให้ผู้เรียนนั้น
น าเสนอจนจบ ลดยที่ผู้สอนนั้นไม่มีความจ าเป็นต้องแทรกแซงระหว่างการน าเสนอ แสดงความคิดเห็น 
หรือซักถามใด ๆ ผู้ที่มีหน้าที่หลักในการแสดงความคิดเห็น และซักถามนั้นคือผู้เรียนร่วมชั้น 
  เมื่อจบการน าเสนอผู้สอนจะเป็นผู้เปิดประเด็นให้มีการซักถามในชั้นเรียน นี่คือ
กระบวนการที่จะท าให้ผู้เรียนนั้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ตนเองได้ค้นหามา ถ้าหากข้อมูลที่
หามานั้นไม่ถูกต้อง การซักถามในห้องเรียนนั้นจะเกิดประเด็นใหม่ ๆ ที่ผู้น าเสนอนั้นจ าเป็นต้องมี
ข้อมูลเพ่ือตอบผู้ซักถามให้ถูกต้อง ซึ่งผู้น าเสนอก็จะพบว่าข้อมูลของตนไม่ถูกต้องหรือครอบคลุมพอ 
และต้องเพ่ิมเติมตรงไหนบ้างจากการซักถามของผู้ เรียนด้วยกัน ลดยที่ผู้สอนจะท าหน้าที่คอยควบคุม
ค าถามและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ให้อยู่ในประเด็น ไม่หลุดจากเนื้อหามากนัก ถ้าหากในผู้เรียนร่วมชั้นไม่มี
ข้อซักถามหรือข้อสงสัยใด ๆ ผู้สอนอาจจะเป็นผู้เริ่มถามเองก็ได้ เพื่อให้เกิดบรรยากาศของการซักถาม
ในชั้นเรียน ซึ่งวิธีการนี้อาจจะต่อยอดไปสู่ความรู้ใหม่ ๆ ที่ไกลกว่าเนื้อหาเดิมท่ีเคยสอนกันมา และเป็น
เนื้อหาที่ผู้เรียนนั้นเต็มใจที่จะค้นหาด้วยตนเอง 
  ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล 
  ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลกิจกรรมทั้งหมดที่ผู้เรียนได้ท ามาตลอดเวลาของ        
การเรียนรู้ในรูปแบบ CBL ก่อนอ่ืนต้องท าความเข้าใจในรูปแบบของการประเมินผลก่อน สิ่งที่ไม่ว่าจะ
เป็นกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ หรือหลักสูตรแกนกลางต้องการนั้น คือการที่ผู้เรียนมีการพัฒนาทั้งด้านของ       
1) ความรู้  (Knowledge) 2) ทักษะ (Skill) 3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์  (Attitude) ดั งนั้ น         
การประเมินผลนั้นจึงจ าเป็นต้องท าให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้านนี้ เพ่ือให้ได้คุณภาพของผู้เรียนที่เป็น
มาตรฐาน ลดยปกตินั้นผู้สอนจะคุ้นเคยกับการประเมินด้านความรู้ นั่นก็คือการจัดสอบ หรือการหา
คะแนนจากแบบทดสอบต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนนั้นมีความรู้ แต่ในส่วนของการประเมินด้าน
ทักษะ และการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นไม่มีความชัดเจนมากนัก จึงกลายเป็นว่า
คะแนนที่เราเห็นกันจากการเรียนรู้ในรูปแบบปกตินั้นมักจะเป็นคะแนนของความรู้ทั้งสิ้น 
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  ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CBL ต้องประเมิน 3 ด้าน ดังนี้ 
  1)  ด้านความรู้ สามารถประเมินความรู้ได้ด้วยวิธีการที่เราคุ้นเคยกันมาตลอด นั่นก็
คือการจัดให้มีการสอบวัด หรือแบบฝึกหัดต่าง ๆ และน าคะแนนมาชี้วัดว่าผู้เรียนมีความรู้ในเนื้อหา
ด้านนี้เท่าไหร่ 
  2)  ด้านทักษะ การประเมินด้านทักษะนั้นจะเป็นการประเมินความสามารถของ
ผู้เรียน ซึ่งเราสามารถใช้รูปแบบการประเมินแบบรูบริค (Rubric) ในการประเมินผู้เรียนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับการตั้งหัวข้อในการประเมิน และรายละเอียดการประเมินที่จ าเป็น เช่น เราจะประเมินในหัวข้อ
ทักษะการน าเสนอ รายละเอียดการประเมินที่จ าเป็นคือด้านเนื้อหา ด้านความชัดเจนในการพูด และ
ด้านเทคนิคในการน าเสนอ เป็นต้น 
  3)  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถใช้การประเมินแบบรูบริค (Rubric) ได้ 
ซึ่งก็จะมีส่วนคล้ายกับการประเมินด้านทักษะนั่นคือ การตั้งหัวข้อการประเมินในคุณลักษณะที่ผู้สอน
อยากให้เกิดข้ึนในผู้เรียน และรายละเอียดส าหรับการประเมินที่สอดคล้องกัน 
  ทั้งนี้ผู้สอนจ าเป็นต้องรู้ว่าต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ใดเกิดขึ้นในผู้เรียน เพ่ือการตั้งหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง ซึ่งในส่วนนี้ผู้สอนนั้นสามารถดู
รายละเอียดได้ในหลักสูตรแกนกลางได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ส าคัญ คือการให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 
ลดยเฉพาะในด้านของทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เนื้อจากด้านความรู้เราสามารถประเมินได้
อย่างชัดเจนจากแบบทดสอบต่าง ๆ แต่ด้านทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นจ าเป็นจะต้อง
ประเมินจากผู้สอนและผู้เรียนด้วยกันเอง ซึ่งจะเป็นการประเมินรอบด้าน ทั้งผู้เรียนที่ท ากิจกรรม
ด้วยกัน และผู้สอนที่คอยสังเกตการณ์อยู่ในชั้นเรียน เพ่ือการประเมินที่มีความแม่นย ามากขึ้น ซึ่งใน
ส่วนนี้อาจจะเป็นการลหวตให้คะแนนในด้านต่าง ๆ หรือแม้แต่การแจกแบบสอบถามให้กรอกในหัวข้อ
ที่ต้องการ เป็นต้น 
  เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี  (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัด      
การเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ ส าหรับนักเรียนในลรงเรียนเรียนรวม 
จังหวัดชัยภูมิ และได้เสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษท่ี 21 ที่เรียกว่า: ICARE Model มี 
4 ขั้นตอน คือ 1) เตรียมบริบทตามความจริง 2) ตั้งเป้าหมาย (Set Goal) 3) วางแผนและด าเนินการ 
และ 4) การติดตามและประเมินผลงาน การเรียนรู้ที่เน้นเชิงผลิตภาพ 5 องค์ประกอบ คือ 1) เกิดแรง
บันดาลใจ (Inspire) 2) เลือกสนใจตามถนัด (Choose) 3) เป้าหมายชัดปฏิบัติตามแผน (Aim & Act) 
4) สะท้อนการเรียนรู้ (Reflect on learning) และ 5) เรียนรู้จากสถานการณ์จริงประสบการณ์จริง
ด้วยตนเอง (Experiential – Based Learning) วัดและประเมินผล 
  คณะกรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (2551) กล่าวถึง 
หลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไว้ 4 แบบด้วยกัน ได้แก่ การเรียนรู้เพ่ือรู้ (Learning to know)         
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การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้ (Learning to do) การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning to live together) 
และการเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to be) ลดยรายละเอียด ของรูปแบบการเรียนรู้ข้างต้นมีดังต่อไปนี้ 
  1)  การเรียนรู้เพ่ือรู้ หมายถึง การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิด การแสวงหา
ความรู้  และวิธีการเรียนรู้ของผู้ เรียน เพ่ือให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต 
กระบวนการเรียนรู้การ ฝึกสติ สมาธิ ความจ า ความคิด ผสมผสานกับสภาพจริงและประสบการณ์ใน
การปฏิบัติ 
  2)  การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้ หมายถึง การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาความสามารถและ   
ความช านาญรวม ทั้งสมรรถนะทางด้านวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ สามารถประยุกต์  
องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานและอาชีพได้อย่างเหมาะสม กระบวนการเรียนรู้จะเป็นการบูรณาการ
ระหว่างความรู้ภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติที่เป็นประสบการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม 
  3)  การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน หมายถึง การเรียนรู้ที่จะให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตที่
จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข มีความตระหนักในการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน การแก้ปัญหา ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มีความเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ
เข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ของแต่ละบุคคลในสังคม 
  4)  การเรียนรู้เพ่ือชีวิต หมายถึง การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย 
และสติ ปัญญาให้ความส าคัญกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ภาษา และวัฒนธรรม เพ่ือ
พัฒนาความ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ศีลธรรม สามารถ
ปรับตัวและปรับปรุง บุคลิกภาพของตน เข้าใจตนเองและผู้อื่น (วิชัย วงศ์ใหญ่, 2560) 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2560) กล่าวถึง การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า ควรจะต้องพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครู
ร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่าน
วิธีการต่าง ๆ ลดยเฉพาะผ่านเทคลนลลยี ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง น าความรู้ที่
ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในห้องเรียน เรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning ที่ยึด
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560) 
  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น มีการเสนอรูปแบบ (Model) ต่าง ๆ หลายรูปแบบซึ่งมี
จุดมุ่งหมายหลักที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ลดยเน้นที่ประลยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นส าคัญ  ซึ่งอาจจะ
ใช้ได้ดีกับสถานการณ์ และกลุ่มผู้เรียนที่แตกต่างกันออกไป แต่รูปแบบการเรียนแบบดั้งเดิมก็ยังจ า
เป็นอยู่เช่นกัน เพียงแต่ในยุคสมัยปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคลนลลยี และความพร้อมของนักเรียนมี
มากขึ้น ครูจึงควรท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ด้วย เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
กว้างขวางขึ้น ผู้วิจัยได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
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เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 และให้ความรู้
แก่วิทยากรฝึกอบรม และจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ หลังจากนั้นจึงด าเนินการจัด
ฝึกอบรมตามหลักสูตร ลดยยึดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ลดยใช้กระบวนการลูกเสือ ซึ่งในกระบวนการ
สอนลูกเสือนั้น มีรูปแบบการสอนในหลาย ๆ รูปแบบอยู่แล้ว เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สอนแบบบูรณาการ จัดกิจกรรมในรูปแบบ active learning ใช้ลดยวิธีสอนแบบ
กิจกรรมกลุ่ม วิธีสอนแบบเป็นฐาน วิธีสอนแบบสาธิต วิธีสอนแบบแก้ปัญหา วิธีสอนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม ให้มีการระดมความคิด อภิปราย น าเสนอ ฯลฯ ในการฝึกอบรมลดยใช้หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีหลักการเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นหลักการเรียนรู้ ได้แก่   
  1) Coaching เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นลค๊ช 
   -  ค้นหา ท าให้ชัด เรียบเรียง ในสิ่งที่ต้องการจะบรรลุ 
   -  กระตุ้นให้เกิดกระบวนการค้นหาภายในตัวเอง 
   -  ทบทวนวิธีการและกลยุทธ์ที่เป็นผู้สร้างข้ึนด้วยตัวเอง 
   -  ผลักดันให้รับผิดชอบและเดินตามวิธีการจนบรรลุเป้าหมาย 
  2) Happy learning ความสุข เรียนให้สนุกเล่นให้ได้ความรู้ 
   -  กระตุ้นความสนใจ สนุกสนาน ตื่นตัวในการเรียน มีการเคลื่อนไหว 
   -  ผู้ เรียนพึงพอใจ สนุก น่าสนใจ ไม่ซ้ าซาก มีประลยชน์ต่อการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
  3) Action ลงมือ เน้นการปฏิบัติ 
   -  ส่งเสริมกระบวนการคิดและทักษะต่าง ๆ 
   -  ใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
   -  การฝึกปฏิบัติตามฐานการเรียนรู้ 
  4) Learn to gain New Knowlede ก ากับดูแล วัดและประเมินผล ได้ความรู้ใหม ่
   -  ก ากับดูแลการท างาน  ลดยแนะน าวิธีการท างานให้ เป็นไปอย่างถูกวิธี          
ถูกรูปแบบรู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รับผิดชอบ คิดและท าอย่างสร้างสรรค์ ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
   -  ประเมินผลตามสภาพจริง ลดยการสังเกตพิจารณาระหว่างปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ 
   -  ผู้เรียนน าผลการอภิปรายและสาธิตที่เป็นผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กันมาก าหนดเป็นความคิดใหม่ หรือความรู้ใหม่ ลดยใช้วิธีการ เขียนด้วยแผนผังความคิดเขียนลครงงาน 
/ลครงการ เขียนบรรยาย/เขียนรายงาน จดบันทึก วาดภาพ แต่งค าประพันธ์ ลดยสรุปเป็นภาษาไทย
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หรือภาษาอังกฤษ ในขั้นตอนนี้ผู้สอนสามารถประเมินความรู้และความคิดใหม่ ของผู้เรียน ลดยใช้
วิธีการ อภิปราย ตรวจสอบผลงาน สอบถามความคิดของกลุ่ม ทดสอบความรู้ 
  5) Applying ประยุกต์ใช้ 
   -  ใช้สื่อ เทคลนลลยีมาช่วยในการเรียนการสอน 
   - สรุปการเรียนรู้และน าเสนองาน 
   -  น าไปใช้ ให้เกิดประลยชน์ในสถานการณ์ใหม่ 
   -  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
  ผู้วิจัยได้สรุปจาก 5 ทฤษฎี เป็นขั้นตอนการฝึกอบรม มี 5 ขั้นตอน ดังนี้          
  ขั้นที่ 1 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ (Learn to Coach) 
  ขั้นที่ 2 การกระตุ้นความสนใจและรวบรวมความรู้ (Learn to be Happy) 
  ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ (learn to Act) 
  ขั้นที่  4 ก ากับดูแล  วัดและประเมินผล  ได้ความรู้ใหม่ (Learn to gain New 
Knowlede) 
  ขั้นที่ 5 ประยุกต์ต่อยอดความรู้และน าเสนอ (Learn to Apply) 

 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม 
 2.5.1 ความหมายของการฝึกอบรม 
  กู๊ด (Good, 1973) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการให้ความรู้ และฝึก
ทักษะแก่บุคคลภายใต้เงื่อนไขบางประการ แต่ยังไม่เป็นระบบเหมือนกับการศึกษาในสถาบันทั่วไป 
  เดสเลอร์ (Dessler, 1997) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมว่า เป็นกระบวนการ
ในการสอนบุคลากรใหม่เพ่ือให้มีทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในขณะเดียวกันอาจเป็นการเพิ่มพูน
ทักษะที่บุคลากรต้องการ ซึ่งเป็นการพัฒนางานในปัจจุบันและในอนาคตด้วย 
  ลกลด์สไตน์ (Goldstein, 1993) กล่าวว่า การฝึกอบรม เป็นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ อย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างหรือเพ่ิมพูนความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) ความสามารถ 
(ability) และเจตคติ (attitude) อันจะช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  ลกลด์สเตน และฟอร์ด (Goldstein and Ford, 2002) ได้อธิบายว่า การฝึกอบรม 
เป็นทักษะในการเรียนรู้ เป็นระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวคิด หรือทัศนคติอย่างมีแบบแผน เพ่ือผลของการ
ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน บุคลากรที่ถูกจ้างเข้ามานั้นต้องมีความสามารถขั้นพ้ืนฐานที่จะ
พัฒนาเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ และการฝึกอบรมนั้นจะเป็นการเปิดลอกาสให้คนที่ต้องการความท้า
ทายเพ่ือหน้าที่ใหม่ 
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  อ านวย  เดชชัยศรี (2542) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถและเกิดทักษะจากประสบการณ์ตลอดจนเกิดเจต
คติที่ดีและถูกต้องต่อกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของงานที่มีผลต่อความเจริญของ
องค์การ ตรงตามเป้าหมายของลครงสร้างที่ปรากฏในระบบงานเหล่านั้น 
  เกรียงศักดิ์  เขียวยิ่ง (2543) กล่าวถึงความหมาย การฝึกอบรมว่า เป็นแนวทางและ
ความพยายามที่จะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้แนวใหม่ ได้ความช านาญในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและแก้ปัญหา ตลอดจนทัศนคติที่จะปรับปรุงงาน 
เปลี่ยนแปลงงานให้ดีขึ้นตามแนวทางท่ีองค์การก าหนด 
  กิตติ พัชรวิชญ์ (2544) ได้สรุปไว้ว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรม
ที่ตรงกับความเป็นจริงข องปัญหา จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเปลี่ยนเจตคติของ
บุคลากร และน าประสบการณ์ท้ังหมดที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้แก้ปัญหาของงานที่ท าอยู่ให้บรรลุ
ความส าเร็จตามความต้องการขององค์การ 
  ศิริพงษ์  เศาภายน (2545) ให้ความหมาย การฝึกอบรม ว่า เป็นกระบวนการให้
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติแก่ผู้เข้ารับการอบรมในอันที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2560) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม และทักษะความช านาญเฉพาะด้าน ลดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะให้บุคลากร สามารถด าเนินภารกิจที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทัน
เทคลนลลยีและวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ชาญ  สวัสดิ์สาลี (2550) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ 
ที่จะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคล (ผู้ปฏิบัติงาน) ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงาน  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประลยชน์ต่อ “งาน”  
ที่รับผิดชอบในปัจจุบัน และ/หรืองานที่ก าลังจะได้รับมอบหมายให้ท าในอนาคตลดยตรง 
  วิจิตร  อาวะกุล (2550) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเพ่ิมความรู้
ความช านาญ และความสามารถของบุคคลหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการพัฒนาบุคคลหรืออาจ
กล่าวได้ว่า การฝึกอบรม ก็คือ กระบวนการที่จะส่งเสริมสมรรถภาพบุคคล (พนักงาน ข้าราชการ) ให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลลดยตรงไปยังผลงานของสถาบัน สังคม 
ประชาชน 
  ศักรินทร์ ชนประชา (2550) การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นอย่างมี
ระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคคล ลดยมุ่งที่จะเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติของ
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บุคคล เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาและเพ่ิมผลผลิต ท าให้เกิดผล
ส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้ 
  ประเวศน์  มหารัตน์สกุล (2551) กล่าวถึง การฝึกอบรม ว่าเป็นกระบวนการเพ่ิมพูน
ทักษะ ความคิด บทบาทและทัศนคติ เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ยงยุทธ  เกษสาคร (2551) ให้ความหมาย การฝึกอบรม ว่า หมายถึง กระบวนการ
ในอันที่จะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความช านาญในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ที่ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 
  ชูชัย  สมิทธิไกร (2558) ได้กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นตัวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านความรู้ ทักษะ หรือทัศนคติอันพึงประสงค์ เป็นวิถีทางที่น าการฝึกอบรมให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย 
ช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้มากขึ้น รู้สึกไม่เบื่อหน่าย แต่กลับมี
ความกระตือรือร้นและความกระฉับกระเฉง ได้รับประสบการณ์จริง และได้รับประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการมากขึ้น 
  บุญเกิด  กลมทุกสิ่ง (2555) ให้ความหมาย การฝึกอบรม ไว้ว่า เป็นกระบวนการ
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติของบุคลากรในอันที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ และความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงขึ้น 
  วรชาติ  บุรณศิริ (2561) การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการหรือ กิจกรรมที่จัดขึ้น
เพ่ือสร้างหรือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ึน 
ส่งเสริมต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปใน ทิศทางที่องค์การต้องการ 
ซึ่งมีผลท าให้การปฏิบัติงานในองค์การประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  สรุปได้ว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
และคุณลักษณะส่วนบุคคล แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในอันที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงขึ้น 
 2.5.2 ความส าคัญของการฝึกอบรม 
  จงกลนี  ชุติมาเทวินทร์ (2544) และชูชัย  สมิทธิไกร (2558) ให้ความส าคัญของ      
การฝึกอบรม (Training) ว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีกลไกที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จและเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดในองค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีคุณภาพทัดเทียมมีความรู้
ความสามารถพอที่จะแข่งขันกับลลกภายนอกได้ การฝึกอบรมนอกจากจะมีประลยชน์เพ่ือการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคนิค วิชาการ และความช านาญการ เพ่ือประสิทธิภาพของหน่วยงาน ยังสามารถ
แก้ปัญหาในองค์กรได้อีก เช่น ปัญหาความขัดแย้ง การไม่ไว้วางใจกัน ปัญหาสัมพันธภาพของคนใน
หน่วยงาน รวมทั้งปัญหาทางเจตคติ และปัญหาอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม
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บุคลากรเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญของพัฒนาองค์กรและบุคลากร ที่มีความส าคัญต่อความอยู่รอด
และความส าเร็จขององค์กร 
  กิตต ิ พัชรวิชญ์ (2544) กล่าวถึง ความส าคัญการฝึกอบรมไว้ ดังนี้ 
  1) สร้างความประทับใจให้พนักงานที่เริ่มท างาน 
  2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้สูงขึ้น 
  3) เตรียมขยายงานขององค์การ 
  4) พัฒนาพนักงานขององค์การให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคลนลลยี 
  5) สร้างขวัญและก าลังใจให้พนักงานขององค์การให้เกิดความมั่นคงในการท างาน 
  6) เพ่ิมพูนวิทยาการที่เป็นประลยชน์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานองค์การ 
  7) ลดงบประมาณค่าวัสดุสูญเปล่า 
  8) สร้างความสามัคคีในหมู่พนักงาน 
  9) เป็นวิธีการแห่งประชาธิปไตย 
  10) เป็นการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตของบุคคล 
 2.5.3 จุดประสงค์ของการฝึกอบรม 
  Rothwell (1996) ได้ระบุถึง จุดประสงค์การฝึกอบรม คือ การเสริมสร้างสมรรถภาพ 
ของบุคลากรในองค์กร เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้นหลังจากท่ีเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว สภาพของ
ความต้องการ จ าเป็นที่จะต้องให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถภาพด้วยการฝึกอบรมนั้นมีแนวลน้ม
มาจากสาเหตุ 4 ประการ คือ 
  แนวลน้มที่ 1 ได้แก่ การรักษาสภาพหรือจังหวะของการท างานที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งทุกสิ่งไม่สามารถรอช้า ไม่สามารถยืดหยุ่นใน
การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กรที่จะตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ได้ 
  แนวลน้มที ่2 ได้แก่ การสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมแห่งการท างานที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด เป็นความคาดหวังสูงสุดขององค์กรที่ต้องการให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด บุคลากรได้รับ
การเสริมสร้างการคืนพลังจูงใจ (Empowerment) ในการท างาน 
  แนวลน้มที่ 3 ได้แก่ การจัดกิจกรรมภายในองค์กรด้วยแนวทางแห่งนวัตกรรมใหม่ 
สร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง สร้างมุมมองหรือวิสัยทัศน์ของบุคลากรในองค์กรให้กว้างขึ้น  สร้างทักษะ
ทางด้านการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การจัดการองค์กร และความมีหุ้นส่วนสร้างความรู้สึกปลอดภัย
ให้กับบุคลากร และสร้างบุคลากรเป็นบุคคลแห่งคุณภาพ 
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  แนวลน้มที่ 4 ได้แก่ การปรับปรุงสมรรถภาพของบุคลากรให้ เหมาะสมกับสภาพที่
แท้จริง เป็นการเสริมสร้างเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ก าไร และปรับปรุงด้านการสื่อสารบุคคลให้มีบทบาทด้วย
การเริ่มต้นในการพัฒนาตนเอง 
  ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมลดยทั่วไปนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 
  1) เพ่ิมพูนความรู้ (Knowledge) เพ่ือส่งเสริมหรือสร้างเสริมทางปัญญาให้แก่
บุคลากร เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หน้าที่รับผิดชอบ และการบริหารงาน เป็นต้นซึ่งเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ และสามารถขยายไปถึงการเพ่ิมขีดความสามารถในการน าไปใช้ปรับในสถานการณ์จริง 
  2) พัฒนาทักษะ (Skill) เป็นการพัฒนาทักษะ ความช านาญ การแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้า การเพ่ิมความมั่นใจในการตัดสินใจ ท าให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
และถูกต้องลดยใช้เวลาที่น้อยลง 
  3) เปลี่ยนแปลงเจตคติ (Attitude) ท าให้มีขวัญและก าลังใจที่ดีในการท างาน
สามารถท างานของตนด้วยความยินดีและพอใจ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน เพ่ือให้เกิดการใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
 2.5.4 ประเภทของการฝึกอบรม 
  ยงยุทธ  เกษสาคร (2544) ได้จ าแนก ประเภทของการฝึกอบรม ลดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
  1) การฝึกอบรมลดยยึดจุดประสงค์เป็นเกณฑ์ จ าแนกได้ 2 ประเภท คือ 
   1.1) การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับงานเหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับ
องค์การที่มีการปรับเปลี่ยนลักษณะงาน ระเบียบข้อบังคับ นลยบาย วิธีการปฏิบัติต่าง ๆ หรือมีการน า
เทคลนลลยีมาใช้ในการท างาน 
   1.2) การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ บุคลากรในแต่ละระดับขององค์กร
อาจต้องใช้ทักษะในการท างานหรือต้องการทักษะเพ่ิมข้ึนในการปฏิบัติหน้าที่ 
  2) การฝึกอบรมลดยยึดระยะเวลาการท างานเป็นเกณฑ์ จ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ 
   2.1) การฝึกอบรมก่อนท างาน (Pre-Service Training or Pre-Entry Training) 
กล่าวคือ ในการศึกษาความรู้พ้ืนฐานในลรงเรียน มหาวิทยาลัย ซึ่ง จัดการศึกษาจัดหลักสูตรให้สนอง
ความต้องการของตลาด เช่น การแพทย์ วิศวกร นักบิน นักเคมี เศรษฐกร ฯลฯ การศึกษาประเภทนี้
ไม่ได้สอนให้นักศึกษาจบออกมาเพ่ือท างานหรือบริการประชาชนลดยตรง แต่สอนเน้นหนักไปในเชิง
วิชาการทฤษฎีหลักการเทคนิคส่วนการท างาน วิธีปฏิบัติด าเนินงานในลรงงาน สถาบันในชีวิตจริงนั้น 
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานและนักศึกษาต้องไปฝึกปฏิบัติหาประสบการณ์เอาเองอย่างไรก็ตาม การสอบ
คัดเลือกผู้เข้าท างานในหน่วยงาน มักสอบได้เฉพาะเนื้อหาวิชาการที่เรียนมาจากมหาวิทยาลัย         
แต่วิธีการท างานอ่ืนมักสอบไม่ได้ ตัวนักเรียนเองก็ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ การศึกษาในวิทยาลัย หรือ
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มหาวิทยาลัย ในระยะก่อนการท างาน จึงเป็นการศึกษาในเนื้อหาวิชาการอย่างกว้าง  ๆ ทั่ว ๆ ไป         
การอบรมนี้เรียกว่า การอบรมก่อนการท างาน (Pre-Service Training) 
   2.2) การฝึกอบรมเมื่อได้ท างานแล้ว (In–Service Training) เป็นการฝึกอบรม
ตั้งแต่เริ่มที่บุคคลเข้าท างานในองค์กร และเป็นการฝึกอบรมส าหรับผู้ที่ก าลังปฏิบัติงานให้เกิด       
การเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและเจตคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ต้องการ 
นอกจากการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะเฉพาะเรื่องให้กับบุคลากรแล้วยังมีการอบรม            
ในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น การฝึกอบรมเพ่ือฟ้ืนความรู้ใหม่  (refresher training) หรือการฝึกอบรม          
ในลักษณะที่ เป็นการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education) ซึ่งรูปแบบของการฝึกอบรมจะ
แตกต่างกันไปตามความจ าเป็นและลักษณะของงาน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การฝึกอบรมแบบ
เป็นทางการ (Formal Training) และการฝึกอบรมแบบไม่ เป็นทางการ  (Informal Training)  
อย่างไรก็ดี จงกลนี  ชุติมาเทวินทร์ (2544) และทวีป  อภิสิทธิ์ (2538) มีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
ประเภทของการฝึกอบรม แบ่งประเภทออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
    1) การฝึกอบรมก่อนประจ าการ (Pre-entry Training) เป็นการฝึกอบรม
ให้กับผู้เข้างานใหม่ หรือเพ่ิงจะเริ่มลครงการใหม่ ลดยทั่วไปผู้เข้าอบรมมักจะอยู่ในระยะทดลองงาน ซึ่ง
เนื้อหาของการอบรมจะเน้นในเรื่องของภารกิจแรกเริ่ม และภารกิจทั่วไปขององค์กร เนื้อหาลดยทั่วไป
จะมีลักษณะผสมผสาน คือมีทั้งการฝึกอบรมในห้อง และการฝึกอบรมภาคสนาม ปกติจะมีช่วงเวลาที่
ไม่นานนัก ตั้งแต่ 2-3 วัน หรือบางกรณีอาจจะใช้เวลานานเป็นเดือน 
    2) การฝึกอบรมระหว่างประจ าการ (In-Service Training) เป็นการอบรม
ในช่วงที่เข้าไปท างานแล้ว หรือผ่านระยะการทดลองงานแล้ว การฝึกอบรมจะจัดให้เป็นระยะ ๆ ให้กับ
ระดับของบุคลากรที่แตกต่างกัน มีทั้งในเรื่องของการบริหารทั่วไป การอบรมการจัดการ การอบรม
เฉพาะหน้าที่ หรือการอบรมเฉพาะเรื่อง คล้าย ๆ กับ On the Job Training ซึ่งระยะเวลายืดหยุ่นได้
ตามความต้องการ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไม่นานนัก ประมาณ 1-3 สัปดาห์ 
    3) การฝึกอบรมในลครงการ (Project Related Training) เป็นการอบรมที่
จัดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในลครงการ เช่น ลครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนจากต่างประเทศ ซึ่งมี
ระยะเวลาไม่นานนักเป็นการอบรมเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะประเภทของบุคลากร มีทั้งการอบรม
ทางด้านเทคนิคและการอบรมในเชิงการจัดการ จัดอบรมลดยผู้ให้ทุน ปกติระยะสั้น คือ 1-3 เดือน 
หรือขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของลครงการ 
    4) การฝึ กอบรม เพ่ื อ พั ฒ นาตน เอง (Self-Development Training)         
กินความหมายกว้างและครอบคลุม อาทิ กรณีบุคคลที่ท างานมานานและความรู้เริ่มตีบตัน เริ่มจะ          
ไม่ทันกับข้อมูลหรือวิทยาการสมัยใหม่ ก็จะเริ่มคิดถึงการพัฒนาตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นการอบรมเพ่ือ
ฟ้ืนความรู้ใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการอบรมเต็มเวลาหรือบางส่วนของเวลา ลดยหน่วยงานต้นสังกัดจะให้
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การอนุมัติและสนับสนุนด้านการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการออกไปอบรมนอกสถานที่ ระยะเวลาจะ
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่หน่วยงานต้องการจะพัฒนา มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว หรือบางคนอาจจะลาไป
ศึกษาต่อ ซึ่งการศึกษาต่อก็คือการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการเช่นกัน 
  นอกจากนี้ สมชาย  พงศ์วิลาวัณย์  (2551) ได้กล่าวถึงการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงาน
และการฝึกอบรมระหว่างงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
  1)  การฝึกอบรมก่อนการท างาน (Pre –Service Training) เป็นการฝึกอบรมก่อนที่
บุคคลนั้นจะเริ่มท างานในต าแหน่งหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งในองค์กร การฝึกอบรมก่อนการท างานนั้นแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   1.1) การปฐมนิเทศ (Orientation) เป็นการฝึกอบรมที่จัดขึ้นเพ่ือต้อนรับหรือ
แนะน าเจ้าหน้าที่ใหม่ให้รู้จักหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันได้ทราบวัตถุประสงค์และนลยบายของ
หน่วยงานองค์การหรือสถาบันนั้น ๆ แนะน าให้รู้จักผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนให้
เข้าใจถึงกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ วินัยต่าง ๆ เพ่ือจะได้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่จะ
ปฏิบัติต่อไป 
   1.2) การแนะน างาน (Introduction Training) เป็นการฝึกอบรมกึ่งปฐมนิเทศ
และสอนวิธีการปฏิบัติงาน ในต าแหน่งหน้าที่หนึ่งลดยเฉพาะ ทั้งนี้ เป็นเพ ราะเหตุผลที่ว่าไม่มี
สถาบันการศึกษาใด ๆ ที่สามารถผลิตคนให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติให้เหมาะสมกับความต้องการ
ขององค์กร เพราะงานประเภทเดียวกันในแต่ละองค์กรอาจมีความแตกต่างกัน วัตถุประสงค์ของการ
แนะน างานนี้ เพ่ือสร้างทัศนคติของคนต่องานใหม่ให้เกิดความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน 
  2) การฝึกอบรมระหว่างท างาน  (In-Service Training) เป็นการฝึกอบรมภาย
หลังจากที่บุคคลได้เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานแล้ว ซึ่งอาจเรียกได้ว่าการฝึกอบรม
บุคลากรประจ าการก็ได้ การฝึกอบรมระหว่างท างานนี้แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   2.1) การฝึกอบรมขณะท าการ (On the Job Training) เป็นการฝึกอบรมขณะ
ท าการ มีลักษณะไม่เป็นทางการ เป็นการอบรมที่เน้นความส าคัญของการลงมือปฏิบัติงานคือ เน้นให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ลงมือฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ท างานจริง ลดยมีเจ้าหน้าที่ เพ่ือนร่วมงานหรือ  
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีประสบการณ์ในการท างานมากกว่าเป็นผู้สอนให้ลักษณะการสอนจะเป็นการสอน
รายบุคคลหรือจัดแบ่งกลุ่มก็ได้ ลดยใช้เทคนิคการสาธิต และการอภิปรายหลังจากนั้น ผู้อบรมได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง การฝึกอบรมวิธีนี้จะกระท าเมื่อมีความเป็นเกิดข้ึน ไม่มีเวลาก าหนดแน่นอน ให้มีการปฏิบัติ
ซ้ า ๆ จนแน่ใจว่าผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง จึงจะถือว่าเสร็จงานการอบรม การ
ฝึกอบรมในขณะท าการนี้จะได้ผลมากส าหรับงานประเภทที่ต้องการ 
   2.2) การฝึกอบรมนอกท่ีท าการ (Off the Job Training) เป็นการฝึกอบรมนอก
ที่ท าการเป็นการอบรมที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ลดยมีหน่วยงานหรือสถาบันมีเจ้าหน้าที่ในการจัด
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ฝึกอบรม การฝึกอบรมแบบนี้มักจัดในห้องอบรมหรือ ห้องประชุม ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเวลา
ส าหรับการอบรบอย่างเต็มที่ ที่ผู้เข้าอบรมได้รับจากการอบรมแบบนี้ ผู้เข้าอบรมจะต้องรู้จักน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างาน 
  อีราเอลท์ (Eraut อ้างถึงใน สมชาย  พงศ์วิลาวัณย์, 2551) ได้แบ่งการอบรมในอีก
ลักษณะ คือ 
  1) แบบให้เห็นปัญหา (problem centered Training) เป็นการฝึกอบรมที่ใช้ตัว
ปัญหาเป็นสาระส าคัญในการฝึกอบรม เน้นการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีลอกาสวิเคราะห์และศึกษา
ปัญหาให้เข้าใจแจ่มชัด ต้องแก้ปัญหาที่จุดใดและให้เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ต้องหาทาง
แก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
  2) แบบแก้ปัญหา (solution centered Training) เป็นการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทราบปัญหามาก่อนแล้ว อาจจะลดยการสังเกต การส ารวจข้อมูล หรือจากการฝึกอบรมแบบ
ให้เห็นปัญหาแล้วจึงเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะที่จะน าไปแก้ปัญหา
ที่มีอยู่ได้ทันที 
  สรุปได้ว่า ประเภทของการฝึกอบรมที่น ามาใช้กับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น คือการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับงาน การฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ การฝึกอบรมก่อนท างาน การฝึกอบรมก่อนประจ าการ การฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

 
2.6 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบหลักสูตร 
 2.6.1 แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับรูปแบบ 
  ในเรื่องของขั้นตอนการพัฒนารูปแบบหลักสูตร ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายของ
รูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ และ การพัฒนารูปแบบ ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  2.6.1.1 ความหมายของรูปแบบ 
   Willer (1986) อธิบายว่า รูปแบบ คือ ชุดของทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบ
ความแม่นตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) แล้ว สามารถระบุและพยากรณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ลดยวิธีการทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติได้ด้วย 
   Good (1973) อธิบายเกี่ยวกับความหมายของ รูปแบบ ว่า เป็นชุดของปัจจัย 
หรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน หรือเป็นองค์ประกอบที่สามารถรวมตัวกันและเขียนเป็นหลักการ 
   Cummings and Worley (2013) อธิบายค าว่า Model ไว้ในอภิธานศัพท์ 
ว่าเป็นการย่อส่วน (Simplification) ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ง่ายต่อการศึกษาและท าความ
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เข้าใจเป็นการแสดงให้เห็นแบบแผนที่เป็นรูปธรรมและทฤษฎี หรือเป็นการประพฤติ ปฏิบัติในเชิงอุดม
คติเพ่ือให้คนอ่ืน ๆ สามารถเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน 
   พลอเตอร์ และพอล (Procter and Paul, 1978) ให้ความหมายค านี้ไว้ใน 
Longman Dictionary of Contemporary English ลดยสรุปแล้วจะมี 3 ลักษณะใหญ่ คือ Model 
ที่หมายถึงสิ่งซึ่งเป็นแบบย่อส่วนของจริงความหมายนี้ตรงกับภาษาไทยว่า แบบจ าลอง เช่น 
แบบจ าลองของเรือด าน้ า เป็นต้น Model ที่หมายถึงสิ่งของหรือคนที่น ามาใช้เป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินการบางอย่าง เช่น ครูแบบอย่าง นักเดินแบบหรือแม่แบบในการวาดภาพศิลป์ เป็นต้น Model 
ที่หมายถึงแบบหรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น 864 เป็นต้น 
   ลทส์ และคาร์รอล (Tosi and Carroll, 1982) กล่าวไว้ว่า รูปแบบเป็น
นามธรรมของจริงหรือภาพจาลองของสภาพการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีตั้งแต่รูปแบบอย่าง
ง่าย ๆ ไปจนถึงรูปแบบที่มีความสลับซับซ้อนมาก ๆ และมีทั้งรูปแบบทั้งกายภาพ (Physicalmodel)       
ที่เป็นแบบจ าลองของวัตถุ เช่น แบบจ าลองหอสมุดแห่งชาติ แบบจ าลองเครื่องบินขับไล่ เอฟ 16 เป็น
ต้น และรูปแบบเชิงลักษณะ (Qualitative Model) ที่ ใช้อธิบายปรากฏการณ์ด้วยภาษาหรือ
สัญลักษณ์ เช่น รูปแบบเชิงระบบและตามสถานการณ์ (A Sastem/Contingency Model) ของ 
บราวน์ และลมเบริกส์ (Brown and Moberg, 1980) และรูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ ของ  
บุญชม ศรีสะอาด (2553) เป็นต้น และรูปแบบการบริหารซึ่งก าลังศึกษาและพัฒนาในการวิจัยครั้งนี้
จะอยู่ในกลุ่มของรูปแบบประเภทหลัง คือรูปแบบเชิงคุณลักษณะ ซึ่งเป็นรูปแบบในความหมาย
ลดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงคานี้ในวงวิชาการ 
   บาร์ลด และฮาร์ตแมน (Bardo and Hartman, 1982) ได้กล่าวถึงรูปแบบ
ในทางสังคมศาสตร์ไว้ว่า “เป็นชุดของข้อความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เราสนใจ เพ่ือใช้
ในการนิยามคุณลักษณะ หรือบรรยายคุณสมบัตินั้น  ๆ” Bardo และ Hartman อธิบายต่อไปว่า 
รูปแบบเป็นอะไรบางอย่างที่เราพัฒนาขึ้นมา เพ่ือบรรยายคุณลักษณะที่สาคัญ ๆ ของปรากฏการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ รูปแบบจึงมิใช่การบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่มุม เพราะการท าเช่นนั้นจะท าให้รูปแบบมีความซับซ้อนและยุ่งยาก
เกินไปในการที่จะท าความเข้าใจ ซึ่งจะท าให้คุณค่าของรูปแบบนั้นด้อยลงไป ส่วนการที่จัดระบบ
รูปแบบหนึ่ง ๆ จะต้องมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้น  ๆ ควรมี
องค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีข้อก าหนดเป็นการตายตัว ทั้งนี้ก็แล้วปรากฏการณ์แต่ละอย่างและ
วัตถุประสงค์ของผู้สร้างรูปแบบที่ต้องการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ อย่างไร 
   สลตเน่อร์ และแวนเกิล (Stoner and Wankel, 1986) ให้ทัศนะว่ารูปแบบ
เป็นการจ าลองความจริงของปรากฏการณ์เพ่ือท าให้เราได้เข้าใจความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนของ
ปรากฏการณ์นั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น 
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   ไรย์ (Raj, 1996) ได้ให้ความหมายของค าว่ารูปแบบ (Model) ในหนังสือ 
Encyclopedia of Psychology and Education ไว้ 2 ความหมาย ดังนี้ 1) รูปแบบ คือ รูปย่อของ
ความจริงของปรากฏการณ์ ซึ่งแสดงด้วย ข้อความ จ านวน หรือภาพ ลดยการลดทอนเวลา และเทศะ 
ท าให้เข้าใจความจริงของปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้น 2) รูปแบบ คือตัวแทนของการใช้แนวความคิดของ
ลปรแกรมที่ก าหนดเฉพาะลดยสรุปแล้ว รูปแบบหมายถึงแบบจ าลองอย่างง่ายหรือย่อส่วน (Simplified 
Form) ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เสนอรูปแบบดังกล่าวได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือแสดงหรือ
อธิบายปรากฏการณ์ ให้ เข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือในบางกรณีอาจจะใช้ประลยช น์ ในการท านาย
ปรากฏการณ์ที่จะเกิดข้ึน ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 
   กูด (Good, 1973) ในพจนานุกรมการศึกษาได้รวบรวมความหมายของ
รูปแบบ เอาไว้ 4 ความหมาย คือ 1) เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างหรือ
ท าซ้า  2) เป็นตัวอย่างเพ่ือเลียนแบบ เช่น ตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพ่ือให้ผู้เรียนได้
เลียนแบบ เป็นต้น 3) เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลักการหรือ
แนวคิด 4) เป็นชุดของปัจจัย ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันซึ่งรวมตัวกันเป็นตัวประกอบและ
เป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมา เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือบรรยายเป็นภาษาก็ได้ 
   ทิงค์เอ็กชิสท์ (Thinkexist, 2008) ได้ให้ความหมายของค าว่ารูปแบบ 
(Model) ไว้ว่าเป็นแบบจ าลองระบบการปฏิบัติงาน หรือแบบแปลนของการก่อสร้างที่วาดไว้ล่วงหน้า 
หรือสิ่งของที่เป็นตัวแทนแสดงความคิดของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือสิ่งที่เตรียมเอาไว้ล่วงหน้า
อาร์ดิกชั่นนารี (Ardictionaary, 2008) ได้นิยามความหมายของ (Model) ว่า หมายถึง แบบจาลองที่
เป็นสัดส่วนหรือเป็นประเภทเดียวกันกับของจริงหรือสัญลักษณ์ของการเป็นตัวแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คาด
ว่าจะเกิดในอนาคต หรือแบบแผนของสิ่งที่เตรียมไว้ 
   ราชบัณฑิตตยสถาน (2546) ให้ความหมายของ รูปแบบหมายถึง รูปที่
ก าหนดขึ้นเป็นหลัก หรือแป็นแนวซึ่งเป็นที่ยอมรับ เช่น รูปแบบร้อยกรอง ; (ศิลปะ) สิ่งที่แสดงให้เห็น
ว่าเป็นเช่นนั้น ๆ อย่างรูปคน รูปบ้าน รูปปลา รูปใบไม้ เช่น รูปแบบผู้หญิง รูปแบบเป็ด รูปแบบวัด 
   ทิศนา  แขมมณี (2550) ให้ความหมายของรูปแบบ ว่าเป็นรูปธรรมของ
ความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เป็นค าอธิบาย เป็น
แผนผัง ไดอะแกรม หรือ แผนภาพ เพื่อช่วยให้ตนเองและบุคคลอื่นสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น 
   รูปแบบเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสอบหาค าตอบ 
ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทั้งหลาย ปกติในการศึกษาวิจัยเรื่องใด ๆ ก็ตาม ผู้ศึกษาจะต้องตั้ง
ค าถามที่ต้องการค าตอบ ซึ่งในกระบวนการวิจัยจะมีการตั้งสมมุติฐานหรือชุดของสมมุติฐานขึ้นมาซึ่งก็
คือค าตอบที่คาดคะเนไว้ล่วงหน้า สมมุติฐานเหล่านี้มักจะได้มาจากข้อความรู้หรือข้อค้นพบที่ผ่านมา 
หรืออาจจะเกิดจากประสบการณ์หรือการหยั่งรู้ (intuition) ของผู้ศึกษาวิจัย หรืออาจจะเกิดจาก
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ทฤษฎี หลักการต่าง ๆ ของเรื่อง/สถานการณ์ปัญหานั้น ๆ ซึ่งจะยังคงเป็นเพียงเครื่องมือในการ
แสวงหาค าตอบเท่านั้น จนกว่าจะได้รับการน าไปพิสูจน์ทดสอบ หากสมมุติฐานเป็นจริง ข้อความนั้นก็
สามารถน าไปใช้ในการท านาย หรืออธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ ได ้
   บุญชม  ศรีสะอาด (2553) ให้ความหมายของ รูปแบบว่า รูปแบบ หมายถึง 
ลครงสร้างแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ สามารถใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ ที่มีในปรากฎการณ์ธรรมชาติ หรือในระบบต่าง ๆ อธิบาย
ล าดับขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ 
   ปิยะนาถ  บุญมีพิพิธ (2551) ได้ให้ความหมายของ รูปแบบ ไว้ว่า หมายถึง 
ลครงสร้างที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ เช่น รูปแบบของการ
จัดการเรียนรู้  จึงเป็นลครงสร้างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
(Knowledge management model) ที่สัมพันธ์กับตัวแปร หรือองค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้ 
   มาลี  สืบกระแส (2552) รูปแบบมีสองลักษณะ คือ รูปแบบจาลองของสิ่งที่
เป็นรูปธรรม เช่นระบบการปฏิบัติงาน และรูปแบบที่เป็นแบบจาลองของสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น รูปแบบอาจแสดงความสัมพันธ์ด้วยเส้นลยงแสดงในรูปแผนภาพหรือเขียน
ในรูปสมการคณิตศาสตร์ หรือสมการพยากรณ์หรือเขียนเป็นข้อความ จานวน หรือ ภาพ หรือแผนภูมิ
หรือรูปสามมิติ 
   รัตนะ  บัวสนธ์  (2552) ให้ความหมายของรูปแบบจ าแนกออกเป็น  
3 ความหมาย ดังนี้ 
   1) แผนภาพ หรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนของจริง 
รูปแบบในความหมายนี้ มักจะเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า “ลมเดล” ได้แก่ ลมเดลบ้าน ลมเดลรถยนต์ 
ลมเดลเสื้อ เป็นต้น 
   2) แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ที่รู้จัก
กันในชื่อท่ีเรียกว่า “Mathematical Model” 
   3)  แผนภาพที่แสดงถึงองค์ประกอบการท างานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบใน
ความหมายนี้บางที เรียกกันว่า ภาพย่อส่วนของทฤษฎี หรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น รูปแบบ
การสอน รูปแบบการบริหาร รูปแบบการประเมิน เป็นต้น 
   วาลร  เพ็งสวัสดิ์ (2553) รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางด้านหลักการ 
วิธีการด าเนินงาน และเกณฑ์ต่าง ๆ ของระบบ ที่สามารถยึดถีอเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
   ชิรวัฒน์  นิจเนตร (2560) ให้ความหมายของ รูปแบบว่า หมายถึง แบบ
ย่อส่วนของจริงหรือแบบจ าลองที่ใช้เป็นตัวแทนของความจริง ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และการศึกษา 
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รูปแบบหมายถึง ลครงสร้างหรือความสัมพันธ์เชิงเหตุผลแบบย่อส่วนของปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ให้เข้าใจง่ายและมองเห็นเป็นรูปธรรม 
   คัมภีร์  สุดแท้ (2553) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่สร้าง หรือพัฒนาขึ้น 
แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบสาคัญ ๆ ของเรื่องให้เข้าใจง่ายขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
   ปัญญา  ทองนิล (2553) ได้กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง ลครงสร้างที่เกิดจาก
ทฤษฎี ประสบการณ์ การคาดการณ์ น าเสนอในรูปของข้อความหรือแผนผัง 
   ณั ฐศักดิ์   จันทร์ผล (2552) รูปแบบหมายถึงลครงสร้างลปรแกรม 
แบบจ าลองหรือตัวแบบที่จ าลองสภาพความเป็นจริงที่สร้างขึ้นจากการลดทอนเวลาและเทศะ 
พิจารณาว่ามีสิ่งใดบ้างที่จะต้องน ามาศึกษาเพ่ือใช้ทดแทนแนวคิดหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์
หนึ่ง ลดยอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบนั้น ๆ 
   จากความหมายต่าง ๆ ดังได้กล่าวไว้ข้างต้นสรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง 
ลครงสร้าง แผนผังความคิดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ ที่
ใช้ในการสืบสอบหาค าตอบ ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทั้งหลาย ลดยผู้ศึกษาจะต้องตั้งค าถาม
ที่ต้องการค าตอบ ซึ่งในกระบวนการวิจัยจะมีการตั้งสมมุติฐานขึ้นมา ซึ่งก็คือค าตอบที่คาดคะเนไว้
ล่วงหน้าลดย สมมุติฐานได้มาจากข้อความรู้หรือข้อค้นพบที่ผ่านมา หรือได้มาจากประสบการณ์หรือ
การหยั่ งรู้  (intuition) ของผู้ศึกษาวิจัย หรือได้มาจากจากทฤษฎี หลักการต่าง  ๆ ของเรื่อง/
สถานการณ์ปัญหานั้น ๆ หากลครงสร้างดังกล่าวได้รับการน าไปพิสูจน์ทดสอบ หากสมมุติฐานเป็นจริง 
ข้อความนั้นก็สามารถน าไปใช้ในการท านาย หรืออธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ ได ้
  2.6.1.2 องค์ประกอบของรูปแบบ 
   คิฟส์ (Keeeve, 1997 อ้างถึงใน ทิศนา  แขมมณี, 2554) กล่าวว่า รูปแบบ
ลดยทั่วไปจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 
   1) รูปแบบจะต้องน าไปสู่การท านาย (prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถ
พิสูจน์ ทดสอบได้ กล่าวคือ สามารถน าไปสร้างเครื่องมือที่พิสูจน์ทดสอบได้ 
   2) ลครงสร้างของรูปแบบจะต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
(Causal relationship) ซึ่งสามารถอธิบายปรากฏการณ์เรื่องนั้น ๆ ได้ 
   3) รูปแบบจะต้องสามารถสร้างจินตนาการ (imagination) ความคิดรวบยอด 
(concept) และความสัมพันธ์ (interrelations) รวมทั้งช่วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะหาความรู้ 
   4) รูปแบบควรจะประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงลครงสร้าง (structural 
relationships) มากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมลยง 
   นักการศึกษาได้อธิบายถึงองค์ประกอบของรูปแบบได้ 4 องค์ประกอบดังนี้ 
ฮัสเซน และลพสเล็ทเวท (Husen and Postlethwaite, 1994; ทิศนา  แขมมณ,ี 2554) 
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   1) รูปแบบสามารถน าไปสู่การท านายผลที่ตามมาสามารถทดสอบและ
สังเกตได ้
   2) มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ อธิบายปรากฏการณ์เรื่องนั้น ปรากฏกลไกล
เชิงสาเหตุที่ก าลังศึกษาและอธิบายเรื่องท่ีก าลังศึกษา 
   3) รูปแบบช่วยจินตนาการสร้างความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์ของสิ่งที่
ก าลังศึกษาช่วยสืบเสาะความรู้ 
   4) รูปแบบมีความสัมพันธ์เชิงลครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมลยง 
   Moberg (1980) นั้น Brown และ Moberg ได้สังเคราะห์รูปแบบขึ้นมา
จากแนวคิดเชิงระบบ (Systems Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency 
Approach) และองค์ประกอบตามรูปแบบของ Brown และ Moberg ประกอบด้วยสภาพแวดล้อม 
(Envvironment) เทคลน ลลยี  (Technology) ลครงสร้ าง (Struccture) กระบวนการจั ดการ 
(Management Process) และการตัดสินใจสั่งการ (Decision making) 
   รูปแบบการศึกษาและการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดองค์การและการ
บริหารของ Brown and Moberg (1980) มีลักษณะดังแผนภาพที่ 2.2 

 
 
ภาพที่ 2.2 รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (Systems/Contingency Model) ของ Brown and Moberg 
 
  ส าหรับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการศึกษา ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารที่ เกี่ยวข้องพบว่าการจัดองค์การบริหารหรือลครงสร้างระบบบริหารและแนวทางใน         
การด าเนินงานในภาระหน้าที่ (Function) ที่ส าคัญ ๆ ในการบริหารงานขององค์การนั้น ๆ เช่น           
การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานการเงิน การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานด้าน
งบประมาณ เป็นต้น ลดยสรุปแล้วในการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้าง 
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จ านวนเท่าใดมีลครงสร้างและความสัมพันธ์กันอย่างไรนั้นอยู่กับปรากฏการณ์ที่เรากาลังศึกษาหรือจะ
ออกแบบแนวคิดทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในการกาหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบนั้น ๆ เป็นหลัก 
 2.6.1.3 การพัฒนารูปแบบ 
  วิลเลอร์ (Willer, 1986) กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบลดยทั่วไป แบ่งออกเป็น  
2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้าง (Construct) รูปแบบ และ 2) การหาความเที่ยงตรง(Validity) ของรูปแบบ 
  บุญชม  ศรีสะอาด (2553) ได้กล่าวถึงกระบวนการวิจัยและพัฒนารูปแบบ
ลดยได้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การทดสอบความเที่ยงตรง
ของรูปแบบ 
  วาลร  เพ็งสวัสดิ์ (2553) ได้กล่าวถึง การพัฒนารูปแบบแบ่งออกเป็น  
2 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างรูปแบบหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
รูปแบบ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1) การสร้างรูปแบบหรือพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะ
สร้างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมาก่อนตามสมมุติฐาน (Hypothesis Model) ลดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการศึกษาจะน ามาใช้ก าหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ ภายใน
รูปแบบ รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรเหล่านั้น หรือล าดับก่อนหลัง
ของแต่ละองค์ประกอบในรูปแบบ ดังนั้น การพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะต้องอาศัยหลักการของ
เหตุผลเป็นรากฐานส าคัญ ซึ่งลดยทั่วไปการศึกษาในขั้นตอนนี้จะมีข้ันตอนย่อย ๆ ดังนี้ 
  1.1) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าสารสนเทศที่ได้มา
วิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นร่างกรอบความคิดการวิจัย 
  1.2) การศึกษาจากบริบทจริง ในขั้นตอนนี้ อาจจะด าเนินการได้หลายวิธี ดังนี้ 
   1.2.1) การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินการในปัจจุบันของ
หน่วยงาน ลดยศึกษาความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ซึ่งวิธีศึกษาอาจจะใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ การสอบถาม การส ารวจ การสนทนากลุ่ม เป็นต้น 
   1.2.2) การศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหุกรณี หน่วยงานที่
ประสบความส าเร็จ หรือมีแนวปฏิบัติที่ดี ในเรื่องที่ศึกษา เพ่ือน ามาเป็นสารสนเทศในการพัฒนารูปแบบ 
   1.2.3) การศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ วิธีศึกษา
อาจจะใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  วิธีศึกษาอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นต้น 
  1.3) การจัดท ารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยจะใช้สารสนเทศที่ได้ในข้อ 1.1 
และ 1.2 มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือก าหนดเป็นกรอบความคิดการวิจัยเพื่อน ามาจัดท ารูปแบบ 
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  อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยบางเรื่อง นอกจากศึกษาตามขั้นตอนที่กล่าว
มาแล้ว ผู้วิจัยยังอาจจะศึกษาเพ่ิมเติมลดยใช้กระบวนการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) 
หรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในการพัฒนารูปแบบได้ 
  ขั้นตอนที่ 2) การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ภายหลังที่ได้พัฒนา
รูปแบบในขั้นตอน แรกแล้ว จ าเป็นที่จะต้องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกล่าว เพราะ
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ถึงแม้จะพัฒนาขึ้นลดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิด รูปแบบของบุคคลอ่ืน 
และผลการวิจัยที่ผ่านมา แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมุติฐาน ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของรูปแบบ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวังหรือไม่ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์จริง หรือทดลองใช้รูปแบบในสถานการณ์จริงจะช่วยให้ทราบ
อิทธิพลหรือความส าคัญขององค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรต่าง ๆ ในรูปแบบผู้วิจัย อาจจะปรับปรุง
รูปแบบใหม่ ลดยการตัดองค์ประกอบหรือตัวแปรที่พบว่าไม่มีอิทธิพล หรือมีความส าคัญน้อยออกจาก
รูปแบบ ซึ่งจะท าให้ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  2.1) การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินตามมาตรฐานที่ก าหนด การ
ป ระ เมิ น ที่ พั ฒ น าลด ย  The Joint Committee on Standards of Educational Evaluation  
ภายใต้การด าเนินงานของ Stufflebeam และคณะ ได้น าเสนอหลักการประเมินเพ่ือเป็นบรรทัดฐาน
ของกิจกรรมการตรวจสอบรูปแบบ ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน (สุวิมล  ว่องวานิช, 2549) ดังนี้ 
   2.1.1) มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) เป็นการ
ประเมินความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติจริง 
   2.1.2) มาตรฐานด้านความเป็นประลยชน์ (Utility Standards) เป็น
การประเมินการสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 
   2.1.3) มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) เป็น
การประเมินความเหมาะสมทั้งในด้านกฎหมายและศีลธรรมจรรยา 
   2.1.4) มาตรฐานด้านความถูกต้องคลอบคลุม (Accuracy Standards) 
เป็นการประเมินความน่าเชื่อถือ และได้สาระครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการอย่างแท้จริง 
  2.2) การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินลดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทดสอบ
รูปแบบในบางเรื่อง ไม่สามารถท าได้ลดยข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการประเมินค่าพารามิเตอร์ของ
รูปแบบ หรือการด าเนินการทดสอบรูปแบบด้วยวิธีการทางสถิติ แต่งานวิจัยบางเรื่องนั้น ต้องการ
ความละเอียดอ่อนมากกว่าการได้ตัวเลขแล้วสรุป ซึ่งไอส์เนอร์ (Eisner, 1976) ได้เสนอแนวคิดของ
การทดสอบหรือประเมินรูปแบบลดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ ลดยมีแนวคิดดังนี้ 
   2.2.1) การประเมินลดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะเน้นการวิเคราะห์หรือวิจารณ์
อย่างลึกซื้งเฉพาะในประเด็นที่ถูกพิจารณา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวลยงกับวัตถุประสงค์ หรือผู้ที่มีส่วน
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เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอไป แต่อาจจะผสมผสานกับปัจจัยต่าง ๆ ในการพิจารณาเข้าด้วยกัน
ตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและความ
เหมาะสมของสิ่งที่จะท าการประเมิน 
   2.2.2) รป แบ บการประ เมิ นที่ เป็ น ความช าน าญ เฉพ าะทาง 
(Specialization) ในเรื่องที่จะประเมิน ลดยพัฒนามาจากแบบการวิจารณ์งานศิลปะ (Art Criticism) 
ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซิ้ง และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัด
คุณค่าที่ไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัดใด ๆ และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง 
แนวคิดนี้ได้น ามาประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาระดับสูงมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเป็นองค์ความรู้เฉพาะสาขา 
ผู้ที่ศึกษาเรื่องนั้นจริง ๆ จึงจะทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น ในวงการศึกษาจึงนิยมน ารูปแบบนี้
มาใช้ในเรื่องที่ต้องการความลึกซ้ึงและความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
   2.2.3) รูปแบบที่ใช้ตัวบุคคล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการ
ประเมิน ลดยให้ความเชื่อถือว่า ผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรม และมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์
พิจารณาต่าง ๆ นั้นจะเกิดข้ึนจากประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเอง 
   2.2.4) รูปแบบที่ ยอมให้ มีความยืดหยุ่ น ในกระบวนการของ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามอัธยาศัยและความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญที่จะน ามา
พิจารณา การบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล 
ตลอดจนวิธีการน าเสนอ 
  2.3) การทดสอบรูปแบบลดยการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง มักจะใช้กับการพัฒนารูปแบบลดยใช้เทคนิคเดลฟาย เมื่อผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบลดยใช้
เทคนิคเดลฟาย เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นในรอบสุดท้ายมาจัดท าเป็น
แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) เพ่ือน าไปส ารวจความคิดเห็นของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
  2.4) การทดสอบรูปแบบลดยการทดลองใช้รูปแบบ การทดสอบรูปแบบ   
ลดยการทดลองใช้รูปแบบนี้ ผู้วิจัยจะน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย                
มีการด าเนินการตามกิจกรรมอย่างครบถ้วน ผู้วิจัยจะน าข้อค้นพบที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุ ง
รูปแบบต่อไป 
  ในเรื่องของขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร มีนักวิชาการได้ให้แนวคิดในการ
พัฒนาที่สอดคล้องกัน ดังนี้  แนวคิดของเซย์ เลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส ประกอบด้วย 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ส าคัญ 4 ขั้นตอน คือ (Saylor and Alexander, 1974; Saylor, 
Alexander and Lewis, 1981) 
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  1)  เป้าหมายวัตถุประสงค์และความครอบคลุม (Goals, Objective and 
domains) หลักสูตรต้องประกอบด้วย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และในแต่ละเป้าหมายควรบ่งบอกถึง
ความครอบคลุมของหลักสูตร (Curriculum Domain) วัตถุประสงค์ พัฒนาการส่วนบุคคล มนุษย
สัมพันธ์ ทักษะการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง และความช านาญเฉพาะด้าน ซึ่งก าหนดจากความเป็น
ลลกาภิวัฒน์ ความต้องการของสังคมท่ีอยู่อาศัยกฎหมาย ข้อบังคับ เป็นต้น 
  2)  การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) คือ การวางแผนเพ่ือ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกและจัดเนื้อหาสาระและจัดประสบการณ์การ เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ลดยค านึงถึงปรัชญา ความต้องการของสังคมและผู้เรียนมาพิจารณาด้วย 
  3) การน าหลักสูตรไปใช้ (Curriculum implementation) ครูต้องเป็น        
ผู้วางแผนและวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ (Instructional Plans) รวมทั้ง        
การจัดท าสื่อการเรียนการสอน เช่น ต ารา แบบเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ในสิ่งที่ครูตั้งเป้าหมายไว้ 
  4)  การประเมินผลหลักสูตร (Curriculum Evaluation) ครูและผู้ที่ มี          
ส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันตัดสินใจเพื่อเลือกวิธีการประเมินผลที่สามารถประเมินได้ว่า หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
ได้ผลตามความมุ่งหมายการประเมินหลักสูตรจะเป็นข้อมูลส าคัญที่บอกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ว่าควรจะ
ปรับปรุงหลักสูตรในจุดใด เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการใช้หลักสูตรในอนาคต 
  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของมัลคอล์ม สกิลเบ็ก สกิลเบ็ก 
(Skilbeck, 1984; สิทธิชัย  เทวธีระรัตน์, 2543) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ (Analyze the Situation) วิเคราะห์
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งส่งผลถึงลรงเรี ยนให้มีการพัฒนา
หลักสูตรให้น าไปปฏิบัติได้จริงและบังเกิดผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
  ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดวัตถุประสงค์ (Define Objectives) การวิเคราะห์
สถานการณ์ในขั้นตอนที่ 1 เพ่ือน าไปก าหนดวัตถุประสงค์ซึ่งการก าหนดวัตถุประสงค์แปลงเปลี่ยนไป
ตามปัจจัยภายนอกและภายใน สะท้อนความเป็นจริงของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ สอดคล้องกับค่านิยม 
ทิศทางที่ก าหนด รวมทั้งผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการจัดการศึกษา การก าหนดวัตถุประสงค์ควรเขียนใน
ลักษณะการเรียนรู้ที่คาดหวังจากนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ซึ่งการก าหนดวัตถุประสงค์ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ทั่วไปกับวัตถุประสงค์เฉพาะ ใน
การก าหนดวัตถุประสงค์ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน และนักวิชาการ เป็นต้น 
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  ขั้นตอนที่  3 การออกแบบการจัดการเรียนการสอน (Design the 
Teaching Learning Program) เป็ นการออกแบบการเรียนการสอนต้ องให้ สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ลรงเรียนต้องตอบค าถามพ้ืนฐาน 
  ขั้ นตอนที่  4 การน าหลั กสู ตรไปใช้  ( Interpret and Implement the 
Program) เป็นการตัดสินคุณค่าในศักยภาพการเรียนรู้และการปฏิบัติของผู้เรียนรู้ ส่วนการประเมินผล 
(Evaluation) หมายถึงการรวบรวมหลักฐานเพ่ือน ามาตัดสินคุณค่าเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 
การวางแผน การออกแบบ การน าไปใช้ รวมทั้งผลการปฏิบัติหรือผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน                  
ซึ่งการประเมินการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นการก าหนดเกณฑ์ที่ผู้เรียนต้องบรรลุ เช่น การก าหนดชิ้นงาน 
การสังเกต การบันทึกการท างาน การสอน การรายงานผล การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องมี
แนวทางที่หลากหลายเพ่ือให้ครอบคลุม รวมทั้งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องทุกครั้ง ดังนั้น การประเมิน
จึงไม่ใช่กิจกรรมที่กระท ารวบยอดครั้งเดียว แต่เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งผู้ออกแบบ
หลักสูตรด้วยการกระท าเช่นนี้เป็นวงจรต่อเนื่องกันไปเรื่อย  ๆ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงผู้เรียนและ
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของวอล์คเกอร์ (Decker Walker) 
แบ่งเป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ (Walker, 1971) 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ซึ่งได้มาจากการศึกษาเชิงประจักษ์ที่ได้
จากมุมมองต่าง ๆ ความเชื่อ ค่านิยม ทฤษฎี แนวคิด เป้าหมาย เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพิจารณา
สร้างหลักสูตรต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ มีความจ าเป็นที่ต้องวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าซึ่งเป็น
ประลยชน์ในการด าเนินการขั้นต่อไป 
  ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาไตร่ตรอง (Deliberates) ซึ่งเป็นการน าข้อมูล
พ้ืนฐานทั่วไปที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาต่างเข้ามาสู่กระบวนการปรึกษาหรือการอภิปรายการ
วิพากษ์วิจารณ์เพ่ือพิจารณทางเลือกต่าง ๆ ก่อนที่จะออกแบบหลักสูตร ลดยการถ่วงน้ าหนักทางเลือก
ต่าง ๆ (eight alternatives) ในทุก ๆ ด้านอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายและประลยชน์
ที่ได้รับมา การพิจารณาทางเลือกนี้จะก่อให้เกิดความไม่แน่ใจว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ดังนั้น               
จึงสามารถที่จะยอมรับหรือปฏิเสธได้อย่างเต็มที่ก่อนการก าหนดทิศทางที่ถูกต้องในการออกแบบ
หลักสูตรต่อไป 
  ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบหลักสูตร (Curriculum design) เป็นการวินิจฉัย
เกี่ ย วกั บ สาระส าคัญ ของหลั กสู ตรก่ อน  ลดยค านึ งถึ งอ งค์ ป ระกอบอย่ างรอบด้ านของ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งไม่ก าหนดรูปแบบหลักสูตรไว้ล่วงหน้า แต่ใช้ในการแสวงหาความ
เหมาะสมที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสถานการณ์ เป็นการเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองมาแล้ว และ
มีความชัดเจน ในองค์ประกอบต่าง ๆ ลดยสามารถชี้เฉพาะเจาะจงความต้องการหลักสูตรของชุมชนได้
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ชัดเจนมากยิ่งกว่า รูปแบบของหลักสูตรเชิงวัตถุประสงค์การออกแบบหลักสูตรเชิงพลวัตเป็นพรรณนา
ความเชื่อมลยงจากข้อมูลพ้ืนฐาน ลดยน าตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาสู่กระบวนการพิจารณาไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบ (Deliberations) ซึ่งเป็นการเลือกวิธีที่ดีที่สุดจากนั้นเริ่มก้าวไปสู่จุดสุดท้าย คือ การ
ออกแบบหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  เดสเลอร์ (Dessler, 2000) แบ่งขั้นตอนการฝึกอบรมเป็น 5 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1. วิเคราะห์ความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนา ขั้นตอนที่ 2. การออกแบบหลักสูตร
การพัฒนา ขั้นตอนที่ 3. การประเมินผลก่อนการด าเนินการ ขั้นตอนที่ 4. การด าเนินการพัฒนา และ
ขั้นตอนที่ 5. การประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนา และนักวิชาการของไทย วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2538)  
ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรครบวงจร ซ่ึงประกอบด้วยระบบที่สัมพันธ์กัน 3 ระบบ คือ 
ระบบการร่างหลักสูตร ระบบการน าหลักสูตรไปใช้ และระบบการประเมินหลักสูตร 
  สรุปว่า การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
สังเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรม ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรม 
ระยะที่ 3 การใช้รูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรม และ 4 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่อหลักสูตร  
 2.6.2 แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับรูปแบบหลักสูตร 
  หลักสูตรเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาทุกระดับ  เป็นเครื่องมือในการกาหนด       
แนวทางการจัดการศึกษา เป็นเข็มทิศในการพัฒนาผู้เรียนให้ถึงผลที่คาดหวัง มีสมรรถนะ มีทักษะ        
ในการดารงชีวิต ที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและพัฒนาสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
หลักสูตรการศึกษาที่ดีจึงควรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชีวิตและสังคมของผู้ เรียน           
การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิด             
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ที่กาหนดไว้  รวมถึงการประเมินผล
หลักสูตรให้ทราบถึงผลการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน ว่าได้บรรลุตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์
จริงหรือไม่ เพ่ือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะได้รู้และคิดเพ่ือแก้ไขปรับปรุงต่อไป  การท าความเข้าใจใน
ทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรจึงมีความจาเป็นต่อการนาไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ สังคม เศรษฐกิจ นลยบาย 
วิทยาการและเทคลนลลยี และวัฒนธรรมของสังคมลลก ในบทเรียนนี้ ขอนาเสนอความหมาย แนวคิด 
และระดับของการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ และระดับสถานศึกษา รูปแบบ         
การพัฒนาหลักสูตรและแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 
  ทาบา (Taba, 1962) ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรที่ เรียกว่า “Grass 
Roots Approach” หรือวิธีการจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน ซึ่งทาบาเชื่อว่าผู้ที่มีหน้าที่สอนในหลักสูตร
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ควรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรด้วย วิธีการพัฒนาหลักสูตรของทาบานี้มีข้ันตอนคล้ายคลึงกับ
ไทเลอร์แต่ต่างกันตรงที่วิธีการที่  ไทเลอร์เสนอนั้นค่อนข้างเป็นวิธีการแบบ  “Top-down” คือ            
การพัฒนาหลักสูตรที่มาจากข้อเสนอแนะของนักวิชาการ  ให้ครูปฏิบัติและผู้บริหารสั่งการมายัง
ครูผู้สอนอีกทีหนึ่ง ส าหรับขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรของทาบา มีดังนี ้
  ขั้นที่ 1 การส ารวจความต้องการ (Diagnosis of Needs) ครูหรือผู้ร่างหลักสูตรเริ่ม
กระบวนการ ด้วยการส ารวจความต้องการของนักเรียนที่หลักสูตรได้วางแผนไว้ 
  ขั้นที่ 2 การก าหนดจุดมุ่งหมาย (Formulation of Objectives) หลังจากที่ครูได้
ระบุความต้องการของนักเรียนแล้ว ครูก าหนดจุดมุ่งหมายที่จะให้บรรลุผล 
  ขั้นที่ 3 การเลือกเนื้อหา (Selection of Contents) จุดมุ่งหมายที่เลือกไว้หรือที่
สร้างขึ้นเป็นตัวชี้แนะแนวทางในการเลือกรายวิชาหรือเนื้อหาของหลักสูตร  ซึ่งควรเลือกเนื้อหาที่มี
ความเที่ยงตรงและส าคัญด้วย 
  ขั้นที่ 4 การจัดเนื้อหา (Organization of Contents) เมื่อครูเลือกเนื้อหาได้แล้ว 
ต้องจัดเนื้อหาลดยเรียงลาดับขั้นตอนให้ถูกต้อง ค านึงถึงวุฒิภาวะของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสนใจของผู้เรียนด้วย 
  ขั้นที่ 5 การเลือกประสบการณ์การเรียน (Selection of Learning Experiences) 
เมื่อได้เนื้อหาแล้วครูคัดเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน 
  ขั้นที่ 6 การจัดประสบการณ์ เรียน  (Organization of Learning Experiences) 
กิจกรรมการเรียนการสอนควรได้รับการจัดเรียงลาดับขั้นตอนเช่นเดียวกับเนื้อหา  แต่ครูต้องจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนด้วย 
  ขั้นที่ 7 การประเมินผลและวิธีการประเมินผล   (Evaluation and Means of 
Evaluation) ผู้ที่วางแผนหลักสูตรต้องประเมินว่าจุดมุ่งหมายใดบรรลุผลสาเร็จและทั้งครูและนักเรียน
ควรร่วมกันกาหนดวิธีการประเมินผล 
 
2.7 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร  
 2.7.1 ความหมายของหลักสูตร 
  หลักสูตรในภาษาอังกฤษมีค าศัพท์ที่ใช้เรียก 2 ค า คือ Curriculum และ Syllabus  
ทั้งสองค ามีความหมายที่ใกล้เคียงกัน  ลดยค าว่า Curriculum มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า 
Curere ซึ่งหมายถึง Running Course หรือเส้นทางที่ใช้แข่ง การที่เปรียบเทียบหลักสูตรกับเส้นทางที่
ใช้แข่ง อาจเนื่องมาจากการที่ผู้เรียนจะส าเร็จการศึกษาหรือจบการศึกษาได้นั้น  ผู้เรียนจะต้องฝ่าฟัน
ความยากของวิชาหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดเอาไว้ในหลักสูตร (ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์, 2539) 
อย่างไรก็ตามความหมายของ Curriculum ที่ใช้กันทั่วไปนั้น หมายถึงรายวิชาต่าง ๆ ทั้งหมดที่จัดสอน
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ในลรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ส่วนค าว่า Syllabus หมายถึงหัวข้อเรื่องที่ศึกษาในรายวิชา
หนึ่ง ๆ เท่านั้น หลักสูตรในที่นี้ผู้วิจัยจะใช้ค าว่า Curriculum ซึ่งจะมีความหมายครอบคลุมมากกว่า 
  มีนักการศึกษาทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยได้ให้ค าจ ากัดความของหลักสูตร
เอาไว้ หลายท่าน ดังนี้ 
  Tyler (1950) กล่าวว่า หลักสูตรเป็นสิ่งที่เด็กจะต้องเรียนรู้ทั้งหมด ลดยมีลรงเรียน
เป็น ผู้วางแผนและก ากับเพ่ือให้บรรลุถึงจุดหมายของการศึกษา 
  Taba (1962) กล่าวว่า หลักสูตรเป็นแผนการเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
  Good (1973) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ 3 ประการ คือ 
  1) หลักสูตร หมายถึง เนื้อหาวิชาที่จัดไว้เป็นระบบให้ผู้เรียนได้ศึกษา เพ่ือส าเร็จหรือ
รับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาหนึ่ง 
  2)  หลักสูตร หมายถึง เค้าลครงสร้างทั่วไปของเนื้อหาหรือสิ่งเฉพาะที่จะต้องสอน  
ซึ่งลรงเรียนจัดให้แก่เด็ก เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาและสามารถเข้าศึกษาต่อในทางอาชีพต่อไป 
  3)  หลักสูตร หมายถึง กลุ่มวิชาและการจัดประสบการณ์ที่ก าหนดไว้ให้ผู้เรียนได้
เรียนภายใต้การแนะน าของลรงเรียนและสถานศึกษา 
  Oliva (1992) กล่าวว่า หลักสูตร คือ แผนงานหรือลครงการที่จัดประสบการณ์ทั้งหมด
ให้แก่ผู้เรียน ภายใต้การด าเนินงานของลรงเรียน และในทางปฏิบัติหลักสูตรประกอบด้วยจ านวนของ
แผนการต่าง ๆ ที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีขอบเขตกว้างหลาย เป็นแนวทางของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ต้องการ ดังนั้น หลักสูตรอาจเป็นหน่วย (Unit) เป็นรายวิชา (Course) หรือ
เป็นรายวิชาย่อยต่าง ๆ (Sequence of courses) แผนงานหรือลครงการทางการศึกษาดังกล่าวนี้อาจจัด
ขึ้นได้ทั้งในและนอกชั้นเรียนหรือลรงเรียนก็ได้ 
  Burton & Middlewood (2001) ได้แสดงทัศนะต่อหลักสูตรว่า หลักสูตรเป็น
จุดมุ่งหมายของการศึกษาในเรื่องของทักษะ ความรู้และทัศนคติที่จ าเป็นต้องได้รับการ พัฒนาอย่าง
เหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ 
  Ornatein and Hunkins (2004) กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง กิจกรรมและวิธีการ
ในการวางแผนเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ และบรรลุเป้าหมาย ลดยครูเป็นผู้จัดหาความรู้ และ
ประสบการณ์ท้ังหลายให้แก่ผู้เรียน 
  Posner (2004) ให้ความหมายว่า หลักสูตร หมายถึง เนื้อหา มาตรฐาน หรือ
วัตถุประสงค์ ที่ระบุวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ครูวางแผนไว้ และรวมถึงการจัดลอกาสการเรียนรู้
และประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  กาญจนา  คุณารักษ์ (2535) ได้ให้ความหมายหลักสูตรไว้ ดังนี้ 
  1) หลักสูตร คือ รายวิชาหรือรายการเนื้อหาที่สอนลรงเรียน 
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  2) หลักสูตร คือ ประสบการณ์ท่ีจัดให้แก่ผู้เรียน 
  3)  หลักสูตร คือ กิจกรรมการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ 
  4)  หลักสูตร คือ สิ่งที่ลรงเรียน ผู้ปกครอง คาดหมายหรือมุ่งหวังจะให้ผู้เรียนได้รับ
หรอืมีคุณสมบัติในสิ่งนั้น ๆ 
  5) หลักสูตร คือ พาหนะที่จะน าผู้เรียนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของการศึกษา 
  6) หลักสูตร คือ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทางการเรียน และสิ่งแวดล้อมในลรงเรียน 
  7) หลักสูตร คือ กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน และสิ่งแวดล้อม       
การเรียน 
  8)  หลักสูตร คือ แผนหรือแนวทาง หรือข้อก าหนดในการจัดการศึกษาของลรงเรียน 
  9)  หลักสูตร คือ เอกสาร หนังสือหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตรใด ๆ เช่น 
แผนการ-สอน คู่มือครู แบบเรียน เป็นต้น 
  10) หลักสูตร คือ วิชาความรู้สาขาหนึ่งที่ว่าด้วยทฤษฎี หลักการ และแนวปฏิบัติใน
การพัฒนาหลักสูตร 
  วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2537) ได้ให้แนวคิดว่า หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์ทั้งปวงที่จัด
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพสากล  มาตรฐานความเป็นชาติไทยและ
มาตรฐานที่ชุมชนท้องถิ่นต้องการ 
  สงัด  อุทรานันท์ (2532) กล่าว หลักสูตร หมายถึง ลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้ 
  1)  หลักสูตร คือ สิ่งที่สร้างขึ้นในลักษณะของรายวิชา ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อสาระที่
จัดเรียงล าดับความยากง่าย หรือเป็นขั้นตอนอย่างดีแล้ว 
  2)  หลักสูตร ประกอบด้วยประสบการณ์ทางเรียนซึ่งได้วางแผนล่วงหน้าเพ่ือมุ่งหวัง
จะให้เด็กได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีต้องการ 
  3) หลักสูตร เป็นสิ่งที่สังคมสร้างขึ้นส าหรับให้ประสบการณ์ทางการศึกษาแก่เด็กใน
ลรงเรียน 
  4) หลักสูตร ประกอบด้วยมวลประสบการณ์ทั้งหมดของผู้เรียน ซึ่งเขาได้ท าได้รับรู้ 
และได้ตอบสนองต่อการแนะแนวของลรงเรียน 
  ธ ารง บัวศรี (2542) กล่าวว่า หลักสูตร คือ แผนซึ่งได้ออกแบบจัดท าขึ้นเพ่ือแสดง
จุดมุ่งหมายการจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมและมวลประสบการณ์ในแต่ละลปรแกรมการศึกษา  เพ่ือให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ตามจุดหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
  พิสณุ   ฟองศรี (2549) ให้ความหมายว่า หลักสูตรหมายถึง การวางแผนหรือ       
การจัดระบบทางการศึกษาเกี่ยวกับประมวลวิชาประสบการณ์ต่าง  ๆ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะต่าง ๆ ที่พึงประสงค์ตามจุดหมายของการศึกษา 
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  จากความหมายของหลักสูตรลดยนักการศึกษาที่ได้กล่าวเอาไว้ข้างต้น สามารถสรุป
ความหมายของหลักสูตร คือ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ประกอบด้วยความ
เป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ลครงสร้างของหลักสูตร สาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้ให้กับผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 2.7.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
  หลักสูตรมีความส าคัญต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

2.7.2.1 ความส าคัญต่อการศึกษา 
   การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศ  เนื่องจากเป็น
กระบวนการที่ช่วยให้คนพัฒนาด้านต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิต ธ ารง บัวศรี (2542) ได้กล่าวถึงความส าคัญ
ของหลักสูตรต่อการศึกษาของประเทศ สรุปได้ดังนี้ 
   1) เป็นเอกสารของทางราชการเพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารับไป
ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
   2) เป็นมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ลดยน ามาใช้ควบคุมการจัดการ
เรียนการสอนระดับต่าง ๆ ให้ถึงเกณฑ์มาตรฐาน 
   3) หลักสูตรเป็นเครื่องมือส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่นามาใช้ควบคุม
การจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ของประเทศ 
   4) เป็นเครื่องมือชี้ความเจริญของชาติ 
   5) ใช้เป็นแผนปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในการควบคุม ติดตาม
ผลให้เป็นไปตามนลยบายการจัดการศึกษา 
   6) หลักสูตรจะก าหนดความรู้ ทักษะความสามารถ และความประพฤติของ
ผู้เรียนที่ประลยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเยาวชนได้ตามความต้องการของประเทศ 
  2.7.2.2 ความส าคัญต่อการเรียนการสอน 
   เป็นเอกสารที่ชี้ให้เห็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นหลักสูตรจึงมี
ความส าคัญในฐานะเป็นแผนส าหรับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนแผนที่ส าหรับ
การเดินเรือหรือพิมพ์เขียวส าหรับการสร้างบ้าน ครูต้องอาศัยหลักสูตรเพ่ือช่วยน าทางในการสอน 
(ธ ารง  บัวศรี, 2542) ลดยครูต้องศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจเกี่ยวกับจุดหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรมการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล หลังจากนั้นจึงแปลงหลักสูตรให้เหมาะสมกับการน าไปใช้การ
จัดการเรียนการสอน 
   อาจกล่าวได้ว่าหลักสูตรจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้
หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนการสอนเป็นส าคัญ ลดยตัวหลักสูตรเป็นแม่แบบหรือแบบแผน
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ของการจัดการเรียนการสอน และน าลงสู่ผู้เรียนลดยผ่านการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ
และแนวทางท่ีก าหนดเอาไว้ในหลักสูตร 
 2.7.3 ประเภทของหลักสูตร 
  การแบ่งประเภทของหลักสูตรเป็นประเภทต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับแนวคิดของนักออกแบบ
หลักสูตรว่าจะแบ่งประเภทของหลักสูตรออกไปในลักษณะใด ลดยทั่วไปแล้วประเภทของหลักสูตรที่มี
การกล่าวถึงลดยส่วนมาก มีดังต่อไปนี้ (ธ ารง  บัวศรี, 2542; วิชัย  วงษ์ใหญ่, 2554) 
  2.7.3.1 หลั กสู ต รรายวิช า  (Subject Curriculum) เป็ นห ลั กสู ต รที่ มุ่ ง เส ริ ม
พัฒนาการของผู้เรียนลดยใช้วิชาต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ ลครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ 
หลายวิชา ซึ่งนักพัฒนาหลักสูตรคือว่าจะสามารถส่งเสริมพัฒนาการตามที่ได้ตั้งจุดหมายไว้  ลดย
จุดหมายของหลักสูตรอาจมีส่วนสัมพันธ์กับสังคมหรือไม่ก็ได้ จุดประสงค์ของแต่ละวิชาในหลักสูตร
เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในวิชานั้น  ๆ เป็นส าคัญ กิจกรรมการ
เรียนการสอนเน้นการถ่ายทอดความรู้ด้วยการมุ่งให้ผู้เรียนจ าเนื้อหาวิชา 
  2.7.3.2 หลักสูตรสัมพันธ์วิชา (Correlated Curriculum) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบ
เนื้อหาสาระในแต่ละกลุ่มวิชาหรือหมวดวิชามีความสอดคล้องเชื่อมลยงสัมพันธ์กันตลอดหลักสูตร หรือ
อาจจะกล่าวได้ว่าหลักสูตรสัมพันธ์วิชาก็เป็นหลักสูตรรายวิชาประเภทหนึ่ง  แต่เป็นหลักสูตรที่น าเอา
เนื้อหาของวิชาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกันหรือส่งเสริมซึ่งกันและกันมาเชื่อมลยงเข้าแล้วจัดสอนวิช า
เหล่านั้นในคราวเดียวกัน ลดยอาศัยหลักความคิดที่ว่า การจะเรียนรู้สิ่งใดได้ดีผู้เรียนต้องมีความสนใจ 
เข้าใจในความหมายของสิ่งที่จะเรียนและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรียนและสิ่งอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจในสิ่งที่เรียนมากขึ้น ผู้เรียนมองเห็นลปรแกรมการเรียนการสอนเป็น
ส่วนรวมชัดเจนขึ้น ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีมากขึ้นและกว้างขวางกว่าเดิมและเปิดทางให้
สามารถขยายงานด้านตารางเรียนได้กว้างขวางขึ้น 
  2.7.3.3 หลักสูตรประสบการณ์  (Experience Curriculum) เป็นหลักสูตรที่เน้น            
ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ ความถนัดและความสนใจ การจัดเนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล มีความมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ มีความสอดคล้องกับวิถีการด ารงชีวิต ผู้เรียนมีบทบาทในการคัดสรรประสบการณ์
ทางการเรียนรู้ที่ต้องการภายใต้กรอบความมุ่งหมายของหลักสูตร 
  2.7.3.4 หลักสูตรกระบวนการ (Process Approach Curriculum) เป็นหลักสูตรที่
เน้นวิธีการมากกว่ารูปแบบ กล่าวคือหลักสูตรอาจเป็นแบบรายวิชาหรือแบบที่ยึดปัญหาสังคมก็ได้             
แต่วิธีการในการให้ได้เนื้อหาหรือวิธีการเรียนการสอนจะเน้นกระบวนการ เช่น การแก้ปัญหา         
การค้นคว้า เป็นต้น 
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  2.7.3.5 หลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum) เป็นหลักสูตรที่ผสมผสาน
เนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันเข้าอย่างสมดุล แล้วจัดเป็นหน่วยการ
เรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม ลครงสร้างของเนื้อหาวิชามีลักษณะเป็นสหวิทยาการ       
(Inter-Disciplinary) คือมีการผสมกลมกลืนกันอย่างแนบแน่นระหว่างองค์ประกอบการเรียนรู้ทุกด้าน             
อันได้แก่ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย  และมีกระบวนการเรียนรู้ที่ เป็นสหวิทยาการ                     
(Inter-Disciplinary Learning) ด้วยหลักสูตรในลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง สามารถส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลาย
รูปแบบ สามารถน าเอาสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และสามารถส่งเสริมทักษะความสามารถ           
ในการแก้ปัญหาทั้งผู้เรียนและผู้สอน รวมทั้งส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยด้วย 
  2.7.3.6 หลักสูตรเกณฑ์ความสามารถ (Competency-based curriculum) เป็น
หลักสูตรที่ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องความรู้หรือเนื้อหา แต่จะมุ่งด้านทักษะ ความสามารถ เจตคติและค่านิยม 
อันจะมีประลยชน์ต่อชีวิตปัจจุบันและอนาคตของผู้ เรียน  มีลครงสร้างซึ่งแสดงให้เห็นถึงเกณฑ์
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีในแต่ละระดับการศึกษาและในแต่ละชั้นเรียน ทักษะ
และความสามารถในแต่ละชั้นเรียนจะถูกก าหนดให้มีความต่อเนื่องกัน หลักสูตรประเภทนี้มีส่วนดี             
ที่ง่ายต่อการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลและช่วยแก้ปัญหาเรื่องความไม่เสมอภาคในการศึกษา 
อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ของที่ตั้งลรงเรียน ลดยเฉพาะลรงเรียนที่อยู่ในชนบทและ    
ในท้องถิ่นห่างไกลย่อมเสียเปรียบลรงเรียนในเมือง สิ่งที่จะเป็นประลยชน์ต่อผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน 
เช่นนี้ คือการสร้างทักษะและความสามารถพ้ืนฐานให้ตรงตามเกณฑ์ที่เราคิดว่าผู้เรียนควรมีผลสัมฤทธิ์ 
หลังจากท่ีได้ผ่านการเรียนการสอนแต่ละชั้นหรือแต่ละระดับการศึกษา 
  2.7.3.7 หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard – Based Curriculum) เป็นหลักสูตรที่
ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ มาตรฐานของเนื้อหาสาระ
ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ (Content standard) และมาตรฐานของความสามารถในการปฏิบัติงานหรือ 
สิ่งที่ผู้เรียนสามารถที่จะท าได้ (Performance standard) ผู้เรียนจะจบหลักสูตรก็ต่อเมื่อมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตร 
  2.7.3.8 หลักสูตรเสริม (Enrichment Curriculum) เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมา
เพ่ือจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งลดยเฉพาะเจาะจง  มีระยะเวลาในการใช้หลักสูตรไม่มากนัก           
เน้นการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน
เฉพาะด้าน 
  สรุปว่า จากประเภทของหลักสูตรดังกล่าว จะเห็นได้ว่าหลักสูตรแต่ละประเภทจะมี
ลักษณะและจุดมุ่งหมายของการพัฒนาหลักสูตรที่แตกต่างกันออกไป  การจะพัฒนาหลักสูตรไปใน
ทิศทางใดหรือเลือกหลักสูตรประเภทใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าผู้พัฒนาหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา
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ผู้เรียนอย่างไร มีบริบทในการด าเนินการพัฒนาและน าหลักสูตรไปใช้อย่างไรบ้าง การพัฒนารูปแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
เป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ใช้ในการเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญ รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ือให้ผู้ที่สนใจน ารูปแบบไปประยุกต์ใช้กับผู้ก ากับลูกเสือ
ประเภทอ่ืน ๆ ในการพัฒนาสมรรถนะผู้ก ากับลูกเสือให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาอย่างมี
ทิศทางตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน ซึ่งจะเป็น
ประลยชน์อย่างยิ่งต่อสถาบันการศึกษา องค์กรที่จัดกิจกรรมลูกเสือ องค์กรการศึกษา กิจการลูกเสือ 
และประเทศชาติต่อไป 
 2.7.4 องค์ประกอบของหลักสูตร  
  มีนักการศึกษาทางด้านการพัฒนาหลักสูตรได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตร
เอาไว้ค่อนข้างสอดคล้องกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  Taba (1962 อ้างถึงใน กาญจนา คุณารักษ์ , 2553) กล่าวถึงองค์ประกอบของ
หลักสูตรเอาไว้ 4 ประการ ได้แก่ 
  1) จุดประสงค์ (Objectives) หมายถึง จุดประสงค์ของหลักสูตรและจุดประสงค์
ของรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร จุดประสงค์จะเป็นแนวทางของการเรียนการสอน ท าให้ผู้สอนรู้ว่ามี
จุดประสงค์อะไรในการสอน ต้องสอนเนื้อหาอะไร สอนให้แก่ใคร สอนท าไม และจะมีวิธีการสอนและ
ประเมินผลอย่างไร 
  2)  เนื้อหาวิชา (Subject matter) หมายถึง สาระของความรู้และประสบการณ์ใน
การแสวงหาความรู้ตามศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ เนื้อหาวิชาจะเป็นรายละเอียดของสาระความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีน ามาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนให้ได้มีคุณสมบัติตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 
  3)  วิธีสอนและการจัดด าเนินการ (Methods and organization) หมายถึง การ
แปลงจุดประสงค์ของหลักสูตรไปสู่การสอน และสอนเนื้อหาวิชาตามที่หลักสูตรก าหนดด้วยการใช้
วิธีการสอนแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ มีความรู้ สมรรถภาพ ทักษะ   
เจตคต ิและคุณสมบัติตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 
  4)  การประเมินผลหลักสูตร (Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียน
การสอนและประเมินว่าผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และคุณสมบัติตามจุดประสงค์
ของหลักสูตรหรือไม่ ลดยใช้จุดประสงค์เป็นแนวทางหรือเกณฑ์ในการประเมิน 
  ลดยความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง 4 สามารถแสดงได้ดังภาพที ่2.3 
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ภาพที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของหลักสูตรตามแนวคิดของ Taba  

 
 จากภาพที่ 2.3 จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง 4 ส่วนจะขาดส่วนใด
ไปไม่ได้ เพราะถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปจะท าให้เกิดอุปสรรคในการน าหลักสูตรไปใช้ในทางปฏิบัติ  
เกิดความไม่สมบูรณ์และไม่บรรลุผลตามท่ีตั้งเอาไว้ 
 Tyler (1950) กล่าวว่าลครงสร้างของหลักสูตรมี 4 ประการ คือ 
 1)  จุดมุ่งหมาย (Educational purpose) ที่ลรงเรียนต้องการให้ผู้เรียนเกิดผล 
 2)  ประสบการณ์ (Educational experience) ที่ลรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือให้จุดมุ่งหมาย
บรรลุผล 
 3)  วิ ธี ก ารจั ดป ระสบ การณ์  (Organizational of educational experience) 
เพ่ือให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4)  วิธีการประเมิน  (Determination of what to evaluate) เพ่ื อตรวจสอบ
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
 Saylor and Alexander (1974 อ้างถึงใน กาญจนา คุณารักษ์, 2553) ได้กล่าวถึง
ชุดขององค์ประกอบของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
 1) ขอบเขตของหลักสูตร (Curriculum domain) หมายถึง การวางแผนกลุ่มของ
ลอกาสในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายส าคัญของการศึกษา  ดังนั้น
ขอบเขตของ หลักสูตรจึงเป็นการวางแผนลรงเรียนลดยอาศัยเป้าประสงค์ส าคัญของการศึกษา          
ซึ่งเป้าประสงค์ของ ลรงเรียนแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ลดยมีสิ่งที่ควร
พิจารณาคือ การพัฒนาบุคคล (Personal Development) มนุษยสัมพันธ์ (Human relations) 
ทักษะการเรียนรู้ต่อเนื่อง (Continued Learning Skills) และการศึกษาพิเศษ (Specialization) 
 2) การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) หมายถึง การสร้างสรรค์รูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตร เช่นเดียวกับการสร้างตึกหรือช่างตัดเสื้อออกแบบเสื้อ ความรับผิดชอบของกลุ่ม  
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ผู้วางแผน คือ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็น และก าหนดเป้าประสงค์ สร้างสรรค์ หรือ
เลือกรูปแบบ/ออกแบบเพื่อจัดเตรียมลอกาสของการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย 
  2.1) การออกแบบเนื้อหาสาระลดยใช้ความรู้พิเศษทางด้านสังคมวิทยา  และ
มานุษยวิทยา 
  2.2) สร้างแผนของเขตและข้ันตอนลดยอาศัยมนุษยสัมพันธ์ 
  2.3) วิเคราะห์ทักษะที่จ าเป็นของมนุษยสัมพันธ์ที่จะน าไปใช้สอนในเชิงที่เป็น
พ้ืนฐานของกิจกรรมและทักษะ 
  2.4) การเลือกนักเรียนแต่ละคนที่มีความสนใจ และเลือกปัญหาที่สัมพันธ์กับ
มนุษยสัมพันธ์ในชั้นเรียน ลรงเรียนและในชุมชน 
 3)  แบบการเรียนการสอน (Instructional modes) หมายถึง การน าแบบหลักสูตร
ไปใช้ให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ นอกจากนั้นยังรวมถึงการสอนในรูปของปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและ
นักเรียน ถ้าไม่มีการสอนก็ไม่มีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร  การน าหลักสูตรไปใช้จะประสบ
ผลส าเร็จมากน้อยเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับหลักสูตรและวิธีสอนของครูด้วย การสอนมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับ
ว่าการสอนแบบใดจะเหมาะกับลอกาสและเนื้อหาสาระ 
 4) ระเบียบวิธีการประเมินผล (Evaluative procedures) เป็นกระบวนการต่อเนื่อง
ของการเรียนการสอน ซึ่งมีความส าคัญต่อความมุ่งหมายของหลักสูตร การวัดผลเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินผล การประเมินผลการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งจะใช้วิธีการวัดผลหลาย  ๆ อย่าง การ
ประเมินผลประกอบด้วย การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน (Formative evaluation) 
และการประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน (Summative evaluation) การประเมินผลเพ่ือปรับปรุง
การเรียนการสอน เป็นข้อมูลย้อนกลับที่จะช่วยให้ผู้วางแผนและผู้ใช้หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น
ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการน าไปใช้ ส่วนการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนนั้นให้ผลสะท้อน
กลับต่อผู้วางแผนหลักสูตรในการพิจารณาตัดสินว่านักเรียนคนใดสอบได้หรือสอบตก คนใดต้องเรียน
ซ่อมเสริมหรือเรียนซ้ า 
 สงัด  อุทรานันท์  (2532) ได้ กล่ าว เอาไว้ว่ า  หลักสูตรที่ ดี ควรประกอบด้วย  
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เหตุผลและความจ าเป็นของหลักสูตร 2) จุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมาย
เฉพาะ 3) เนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 4) การเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียน       
การสอน 5) การเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการในชุมชน  และ        
6) การประเมินผล 
 ธ ารง  บัวศรี (2542) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตรมีดังต่อไปนี้ 
 1) เป้าประสงค์และนลยบายการศึกษา (Education goals and policies) หมายถึง 
สิ่งที่รัฐต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเรื่องที่เก่ียวกับการศึกษา 
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 2)  จุดหมายของหลักสูตร (Curriculum aims) หมายถึง ผลส่วนรวมที่ต้องการให้
เกิดแก่ผู้เรียน หลังจากเรียนจบหลักสูตรไปแล้ว 
 3)  รูปแบบและลครงสร้างหลักสูตร (Type and structures) หมายถึง ลักษณะและ
แผนผังที่แสดงการแจกแจงวิชาหรือกลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ 
 4)  จุดประสงค์ของวิชา (Subject objective) หมายถึง ผลที่ต้องการให้เกิดแก่
ผู้เรียนหลังจากท่ีได้เรียนวิชานั้นไปแล้ว 
 5)  เนื้อหา (Content) หมายถึง สิ่ งที่ต้องการให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้  ทักษะและ
ความสามารถที่ต้องการให้มี รวมทั้งประสบการณ์ท่ีต้องการให้ได้รับ 
 6)  จุดประสงค์ของการเรียนรู้ (Instructional objectives) หมายถึง สิ่งที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้มีทักษะและความสามารถหลังจากท่ีได้เรียนรู้เนื้อหาที่ก าหนดไว้ 
 7)  ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน (Instructional strategies) หมายถึง วิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีหลักเกณฑ์ เพ่ือให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
 8)  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร 
 9)  วัส ดุ ห ลั กสู ต รและสื่ อก าร เรี ยน ก ารสอน  (Curriculum materials and 
instructional media) หมายถึง เอกสารสิ่งพิมพ์ แผ่นฟิล์ม แถบวีดิทัศน์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
รวมทั้งลสตทัศนศึกษา เทคลนลลยีทางการศึกษาอ่ืน ๆ ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตรข้างต้นจะต้องมีอย่างครบครัน ไม่เช่นนั้นผู้ใช้หลักสูตรจะ
ไม่สามารถน าหลักสูตรไปใช้อย่างได้ผล 
 กาญจนา คุณารักษ์ (2553) ได้สรุปถึงองค์ประกอบของหลักสูตรเอาไว้ว่าควร
ประกอบด้วย 1) จุดประสงค์ 2) เนื้อหาวิชาและประสบการณ์  3) วิธีการสอน 4) วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการสอน 5) กิจกรรมการเรียนการสอน และ 6) การประเมินผล 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาหลาย ๆ ท่านดังกล่าว สามารถสรุป องค์ประกอบของ
หลักสูตร ว่า หมายถึง แนวทางในการจัดการอบรม ซึ่งประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ความ
เป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ลครงสร้างของหลักสูตร สาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพ่ือให้ บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ให้กับผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 2.7.5 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร  
  การพัฒนาหลักสูตรสามารถกล่าวได้ใน 2 กรณ ีคือ การพัฒนาหลักสูตรที่ไม่เคยมีอยู่
เลยขึ้นมาใหม่ และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเดิมที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น ซึ่งมีนักการศึกษาได้กล่าวถึง
ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรเอาไว้ ดังนี้ 
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  Taba (1962) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
หลักสูตรเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการวางจุดมุ่งหมาย  การจัดเนื้อหาวิชา การเรียนการสอน          
การวัดผลประเมินผล และอ่ืน ๆ เพ่ือให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันใหม่ที่วางไว้ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบหรือเปลี่ยนแปลงทั้ งหมด ตั้ งแต่จุดมุ่ งหมายและวิธีการ  และ               
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนี้จะมีผลกระทบทางด้านความคิดและความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ส่วนการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียงบางส่วน ลดยไม่เปลี่ยนแปลง
แนวคิดพ้ืนฐานหรือรูปแบบของหลักสูตร 
  Good (1973) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ้นได้ใน 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุง 
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร เป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
เหมาะกับลรงเรียนและระบบลรงเรียน จุดมุ่งหมายของการสอน วัสดุอุปกรณ์ วิธีสอน รวมทั้งการ
ประเมินผล ส่วนค าว่าการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร หมายถึง การแก้ไขหลักสูตรให้แตกต่างไปจากเดิม 
เป็นการสร้างลอกาสทางการเรียนใหม่ 
  Saylor and Alexander (1974) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึงการท า
หลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือการจัดท าหลักสูตรขึ้นมาใหม่ลดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพ้ืนฐานอยู่เลย 
ความหมายของค าว่าพัฒนาหลักสูตรจะรวมไปถึงการผลิตเอกสารต่าง ๆ ส าหรับผู้เรียนด้วย 
  Oliva (1992) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกประเภท เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและ
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ และยังต้องวางแผนประเมินผลให้ทราบชัดว่า การเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน
นั้นได้บรรลุตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์จริงหรือไม่ เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้รับรู้และแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป หลักสูตรที่ดีจะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการเวลา 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคลนลลยีต่าง ๆ 
  สงัด อุทรานันท์ (2532) กล่าวคาว่า “การพัฒนา” หรือ ค าในภาษาอังกฤษว่
“development” มีความหมายที่เด่นชัดอยู่ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก หมายถึง การท าให้ดีขึ้น 
หรือ ท าให้สมบูรณ์ขึ้น และอีกลักษณะหนึ่ง หมายถึง ท าให้เกิดขึ้น ลดยเหตุนี้ ความหมายของ         
การพัฒนาหลักสูตรจึงอาจมีความหมายได้ 2 ลักษณะเช่นเดียวกัน คือ ความหมายแรก หมายถึง           
การท าหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือสมบูรณ์ขึ้น  และอีกความหมายหนึ่ งก็ คือ เป็นการสร้าง
หลักสูตรขึ้นมาใหม่ ลดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพ้ืนฐานอยู่เลย 
  จากการให้ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว  สามารถสรุปได้ว่า         
การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับปรุง แก้ไขหลักสูตร เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ตลอดจนเทคลนลลยีที่เปลี่ยนแปลง ลดยมีกระบวนการในการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์
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การออกแบบหลักสูตร การใช้หลักสูตร การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
 2.7.6 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
  ในการพัฒนาหลักสูตร มีนักการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้ก าหนดกระบวนการ 
ในการพัฒนาหลักสูตรเอาไว้ ซึ่งจะขอกล่าวถึงดังต่อไปนี้ 
  2.7.6.1 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler 
   Tyler (1950) ได้ให้แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร ลดยใช้วิธี Means-Ends 
Approach เป็นหลักการและเหตุผลในการสร้างหลักสูตรที่เรียนว่า “หลักการของไทเลอร์” (Tyler’s 
rationale) ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการจัดหลักสูตรและการสอนที่เน้นการตอบคาถามที่เป็นพ้ืนฐาน  
4 ประการ ได้แก่ 
   1)  มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้าง  ที่สถาบันการศึกษาจะต้อง
ก าหนดให้ผู้เรียน 
   2)  มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้าง ที่สถาบันการศึกษาควรจัดขึ้น
เพ่ือช่วยให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
   3)  จะจัดประการณ์ ทางการศึกษาอย่ างไร  จึ งจะท าให้ การสอนมี
ประสิทธิภาพ 
   4)  จะประเมินผลประสิทธิภาพของประสบการณ์ในการศึกษาอย่างไร จึงจะ
ตัดสินได้ว่าบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
   ซึ่งค าถามทั้ง 4 ข้อดังกล่าวตรงกับองค์ประกอบที่ส าคัญในการวางแผนหรือ
พัฒนาหลักสูตร ได้แก่ การก าหนดจุดประสงค์ การเลือกเนื้อหา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ
การประเมินผล กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler จะมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบจากบนสู่
ล่างตามล าดับขั้นตอน (Ornstein and Hunkins, 2004) ดังนี้ 
   ขั้นที่  1 การก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร  เริ่มด้วยการก าหนด
จุดประสงค์ชั่วคราวลดยอาศัยข้อมูลจากสังคม ศึกษาผู้เรียน และข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญใน
เนื้อหาวิชามาช่วยก าหนดจุดประสงค์อย่างคร่าว ๆ ซึ่งอาจมีมากกว่าที่จะจัดเข้าไว้ในหลักสูตรได้
ทั้งหมด จึงควรกลั่นกรองให้เหลือไว้เฉพาะจุดที่ส าคัญและสอดคล้องกันเป็นจุดประสงค์ขั้นสุดท้ายหรือ
จุดประสงค์ที่ใช้จริง ในการพิจารณากลั่นกรองจุดมุ่งหมายชั่วคราวนั้นจะใช้ปรัชญาของลรงเรียนและ
จิตวิทยาการเรียนรู้มาประกอบการพิจารณากลั่นกรอง 
   ขั้นที่ 2 การเลือกประสบการณ์การเรียน หลังจากก าหนดจุดประสงค์ของ
หลักสูตรแล้ว ขั้นต่อมาคือการเลือกประสบการณ์การเรียน อันเป็นสื่อที่จะท าให้บรรลุถึงจุดประสงค์ 
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ที่ก าหนดไว้ในการเลือกประสบการณ์การเรียนจะต้องค านึงถึงล าดับก่อนหลั ง ความต่อเนื่อง และ
การบูรณาการของประสบการณ์เหล่านั้น 
   ขั้นที่ 3 การประเมินผล เป็นขั้นสุดท้ายซึ่งจะท าให้ทราบว่าประสบการณ์
การเรียนที่จัดขึ้นนั้นบรรลุจุดประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้เพียงใด 
   จากขั้นตอนดังกล่าวสามารถสรุปรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ  Tyler 
เป็นแผนภาพได้ดัง ภาพที ่2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler 
ที่มา : Ornstein and Hunkins (2004) 

 
  2.7.6.2 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Taba  
   Taba ได้ เสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเอาไว้  7 ขั้น  คล้ ายกับ        
การพัฒนาหลักสูตรของ Tyler แต่ต่างกันตรงที่ขั้นตอนของ Taba เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติหรือ        
จากล่างสู่เบื้องบน กล่าวคือเริ่ม จากผู้ใช้หลักสูตรลดยตรงคือผู้สอน ผู้สอนจึงต้องมีบทบาทส าคัญ       
ในการพัฒนาหลักสูตรทุกข้ันตอน (Ornstein and Hunkins, 2004) ดังต่อไปนี้ 
   ขั้นที่ 1 การวินิจฉัยความต้องการจ าเป็น (Diagnosis of Needs) นักพัฒนา
หลักสูตรเริ่มต้น ลดยการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนทุกด้านอย่างครอบคลุม 
   ขั้นที่ 2 การก าหนดจุดประสงค์ (Formulation of Objective) เมื่อระบุ
ความต้องการจ าเป็นได้อย่างชัดเจนแล้ว จะเป็นการก าหนดจุดประสงค์ที่ต้องการให้ผู้เรียนบรรลุถึง 
เพ่ือให้สนอง ความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนได้ตรงประเด็น 



135 

   ขั้นที่ 3 การเลือกเนื้อหาสาระ (Selection of Content) จุดประสงค์ที่
ก าหนดขึ้น จะเป็นสิ่งที่ให้แนวทางในการก าหนดเนื้อหาสาระของหลักสูตรได้อย่างชัดเจน  เนื้อหาไม่
เพียงแต่ต้องสนองจุดประสงค์เท่านั้น แต่ต้องมีความตรงเชิงเนื้อหาและมีความส าคัญต่อผู้เรียนด้วย 
   ขั้นที ่4 การจัดเนื้อหาสาระ (Organization of Content) เนื้อหาที่เลือกมา
นั้นต้อง จัดล าดับขั้นตอน ลดยค านึงถึงวุฒิภาวะของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและความสนใจ 
   ขั้นที่  5 การเลือกประสบการณ์ การเรียนรู้  (Selection of Learning 
Experience) เนื้อหาที่เลือกและจัดไว้เป็นระบบแล้วนั้น ต้องน าไปสู่การเรียนการสอนต่อไป คือต้อง
เลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ 
   ขั้นที่ 6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Organization of Learning Activities) 
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เลือกไว้ต้องน ามาจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ลดยค านึงถึงเนื้อหา
และผู้เรียน 
   ขั้นที่ 7 การประเมินผลและการใช้เครื่องมือประเมินผล (Evaluation and 
Means of Evaluation) เป็นการประเมินผลว่าจุดประสงค์สัมฤทธิ์ผลมากน้อยเพียงใด และต้องมีการ
ใช้เครื่องมือ ในการประเมินผลที่หลากหลายเพื่อน าไปสู่การประเมินผลที่ครอบคลุม 
   การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ  Taba ทั้ ง 7 ขั้นตอนนี้ ล้ วนมี
ความส าคัญและจ าเป็นในทุก ๆ ขั้นตอน แต่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาต้องมาจากผู้ใช้หลักสูตรซึ่งเป็น
ครูและนักเรียน เป็นผู้ให้ข้อมูลพ้ืนฐานหรือเรียกว่าการศึกษาความต้องการจ าเป็น  สามารถสรุปได้  
ดังภาพที ่2.5 

 
 

ภาพที่ 2.5 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Taba 
ที่มา : Ornstein and Hunkins (2004) 
 
 2.7.6.3 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Saylor และ Alexander 
  Saylor และ Alexander ได้เสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบของ
ระบบการ วางแผนหลักสูตร ลดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก (Saylor and Alexander, 1974) ดังนี้ 
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  ขั้นที่ 1 การก าหนดเป้าหมาย จุดประสงค์และขอบเขตของจุดประสงค์ 
(Goal, Objective and Domains) นักพัฒนาหลักสูตรเริ่มต้นด้วยการก าหนดเป้าหมายหลัก และ
จุดประสงค์หลักที่ต้องการ จากนั้นจึงจัดจุดประสงค์ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ การพัฒนาบุคคล มนุษย
สัมพันธ์ ทักษะการเรียนรู้ต่อเนื่อง และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป้าหมาย จุดประสงค์ และกลุ่ม
จุดประสงค์ก าหนดจากการศึกษาสภาพของชุมชน ข้อก าหนดของรัฐ ผลงานวิจัย และปรัชญาการศึกษา 
  ขั้นที่ 2 การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) นักพัฒนาหลักสูตร
จะต้องตัดสินใจ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การจัดเนื้อหาสาระ และประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมว่า
จะยึดรูปแบบการ จัดแบบใด ได้แก่ แบบเน้นเนื้อหาสาระ เน้นผู้เรียนหรือเน้นสังคม 
  ขั้นที่  3 การน าหลักสู ตรไปใช้  (Curriculum Implementation) เมื่ อ
ออกแบบหลักสูตร และด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเสร็จสิ้นในขั้นที่ 2 แล้ว ผู้สอนต้องพัฒนาแผน      
การสอนและน าไปใช้ใน ชั้นเรียนลดยต้องเลือกวิธีสอนและสื่อการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหา
สาระต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
  ขั้นที่ 4 การประเมินผลหลักสูตร (Curriculum Evaluation) นักพัฒนา
หลักสูตรและครู ประเมินผลหลักสูตร ลดยประเมินผลทั้งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น การจัดการเรียน       
การสอนของครูและพฤติกรรมของผู้เรียน ผลการประเมินผลหลักสูตรอย่างครอบคลุมช่วยให้ตัดสินใจ           
ได้ว่าจะใช้หลักสูตรต่อไป ปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิก 
  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Saylor และ Alexander สรุปได้ดัง        
ภาพที่ 2.6 

 

 
 

ภาพที่ 2.6 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Saylor และ Alexander 
ที่มา : Saylor and Alexander (1974) 
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 2.7.6.4 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Oliva 
  Oliva (1992) ได้เสนอหลักการพัฒนาหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์หลัก 3 เกณฑ์ 
คือ ง่าย ครอบคลุมและเป็นระบบ ลดยมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรดังภาพที่ 2.7 

 

 
 
ภาพที่ 2.7 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Oliva  
ที่มา : Oliva (1992)  

 
 จากภาพที่ 2.7 จะเห็นว่าการพัฒนาหลักสูตรจะด าเนินการเป็นขั้นตอน
อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงการประเมินผลหลักสูตร รูปสี่เหลี่ยมแสดงขั้นการวางแผน           
รูปวงกลมแสดงขั้นปฏิบัติการ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเริ่มจากองค์ประกอบที่ 1 จนถึง 12 ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 ก าหนดจุดหมายของการศึกษา ปรัชญาการศึกษา และ
ความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้ ลดยก าหนดจากความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนในภาพรวมและความ
ต้องการจ าเป็นของ สังคม 
 องค์ประกอบที ่2 วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของชุมชนที่ลรงเรียนตั้งอยู่ เป็น
ความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนที่สังคมตอบสนองได้ และความต้องการจ าเป็นด้านเนื้อหาสาระที่จะสอนใน
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ลรงเรียน จากองค์ประกอบที่ 1 และ 2 `จะเห็นความเกี่ยวพันกัน คือ ความต้องการจ าเป็นของ นักเรียนใน
องค์ประกอบที ่1 มีลักษณะกว้าง ส่วนในองค์ประกอบที่ 2 มีลักษณะเจาะจงถึงผู้เรียนในชุมชนลดยตรง 
 องค์ประกอบที่ 3 และ 4 ก าหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ของหลักสูตรลดย
อาศัยจุดมุ่งหมายของการศึกษา ความเชื่อ และความต้องการจ าเป็นที่วิเคราะห์ได้ในองค์ประกอบที่ 1 และ 
2 องค์ประกอบที ่5 จัดระบบหลักสูตรหรือจัดลครงสร้างหลักสูตรเพ่ือเป็นแนวในการน าไปใช้ต่อไป 
 องค์ประกอบที่ 6 และ 7 ก าหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ของการสอน 
ส าหรับระดับชั้นเรียนและระดับวิชาให้ชัดเจนลงไป 
 องค์ประกอบที่ 8 เลือกยุทธศาสตร์หรือวิธีสอนที่จะใช้กับนักเรียนในชั้นเรียน 
ในช่วงเดียวกันองค์ประกอบที่ 9a ต้องเลือกเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่จะประเมินผลเป็นขั้นแรกไว้ด้วย และใน 
 องค์ประกอบที่ 9b นักพัฒนาหลักสูตรต้องคิดไปถึงแนวที่จะวัดผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนด้วยว่าจะใช้วิธีใด อย่างไรไว้ล่วงหน้าเช่นกัน 
 องค์ประกอบที่  10 น ายุท ธศาสตร์  วิธีการต่ าง  ๆ  ที่ ก าหนดไว้ ใน
องค์ประกอบที่ 9 ไปใช้ หลังจากผู้เรียนได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ ตามองค์ประกอบที่ 10 แล้ว 
นักพัฒนาหลักสูตรต้องย้อนกลับไปพิจารณาว่าวิธีการประเมินผลที่ได้เตรียมไว้ตั้งแต่องค์ประกอบที่  
9a ต้องน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าไปใช้จริงหลังการสอนต่อไป องค์ประกอบที่ 9 จึงแบ่งเป็น 2 ระยะ 
ระยะแรกคือ 9a (ก่อนสอน) และระยะหลัง คือ 9b (หลังสอน) 
 องค์ประกอบที่ 11 ประเมินผลการสอน 
 องค์ประกอบที่ 12 ประเมินผลหลักสูตร 
 จากองค์ประกอบทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น องค์ประกอบที่ 1-4 และ 6-9 
เป็นขั้นการวางแผน องค์ประกอบที่ 10-12 เป็นขั้นปฏิบัติการ ส่วนองค์ประกอบที่ 5 เป็นทั้งขั้น
วางแผนและปฏิบัติการ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Oliva แม่จะมีความซับซ้อนแต่ก็ครอบคลุม
ทั้งเรื่องของหลักสูตรและการสอนไปพร้อมกัน 
 2.7.6.5 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Armstrong 
  Armstrong (1989) ได้เสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการ
ที่ต่อเนื่องเป็นวัฏจักร แบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ระบุความต้องการจ าเป็นและเป้าหมาย เป็นขั้นแรกของการพัฒนา 
หลักสูตรในขั้นนี้ต้องวิเคราะห์สิ่งที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วระบุความแตกต่างหรือช่องว่าง
ออกมา ซึ่งจะช่วยให้ก าหนดเป้าหมายได้ เป้าหมายอาจกว้างหรือแคบก็ได้แต่ต้องชัดเจนเพ่ือเป็น
เหตุผลในการตัดสินใจต่อไป 
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  ขั้นที่ 2 เลือกและจัดระบบผู้มีส่วนร่วม ความต้องการจ าเป็นและเป้าหมายที่
ก าหนดขึ้นจะเป็นแนวการเลือกผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร หากต้องการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ลรงเรียนหรือระดับวิชาระดับชั้น ต้องเลือกผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดระบบการเข้ามามีส่วนร่วมให้ชัดเจน 
  ขัน้ที ่3 พัฒนาแผนด าเนินงานจัดท าหลักสูตร ถ้าหลักสูตรที่จะพัฒนาขึ้นต้องใช้
ในวงกว้าง นักพัฒนาหลักสูตรต้องจัดท าแผนการด าเนินงานให้ชัดเจน ระบุขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา 
กิจกรรม ผลงานที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท าหลักสูตรเป็นไปอย่างมีระบบ 
  ขั้นที่ 4 พัฒนารายละเอียดต่าง ๆ ในการด าเนินงาน เมื่อจัดท าแผนการ
ด าเนินงานเสร็จ ซึ่งในแผนจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ อย่างคร่าว ๆ จากนั้นต้องจัดท ารายละเอียด
ของแต่ละส่วนออกมาเป็นส่วนประกอบของหลักสูตรที่จัดเจน ถ้าเป็นการพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ 
หรือระดับเขตพ้ืนที่อาจต้องใช้เวลามาก 
  ขั้นที่ 5 ทดลองใช้ วัดผลและจัดระบบใหม่ เมื่อจัดท าเอกสารหลักสูตรใน 
ขั้นที่ 4 เสร็จ ต้องน าไปทดลองใช้เป็นลครงการน าร่อง ตรวจสอบการทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์เพื่อเผยแพร่และน าไปใช้ต่อไป 
  ขั้นที่ 6 เผยแพร่และน าไปใช้ เป็นการเผยแพร่หลักสูตรและสื่อต่าง ๆ ที่
พัฒนาขึ้นเพื่อน าไปใช้ ลดยการน าไปใช้ต้องมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  ขั้นที่ 7 ประเมินผลและแก้ไข เป็นการติดตามประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้ 
ซึ่งต้องใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย ผลการประเมินจะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
  จากข้ันตอนทั้ง 7 ขั้นดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 2.8 
 

 
 

ภาพที่ 2.8 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Armstrong  
ที่มา : Armstrong (1989)  
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 2.7.6.6 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Hunkins 
  Hunkins (1980) ได้เสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเอาไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การก าหนดกรอบความคิดและการท าให้เป็นที่ยอมรับทั่วกัน เป็น
ขั้นแรกที่ส าคัญ นักพัฒนาหลักสูตรต้องตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่จะพัฒนาทั้งระบบว่าหลักสูตรจะมี
รูปร่างหน้าตาอย่างไร ประกอบด้วยส่วนส าคัญอะไรบ้าง แต่ละส่วนสัมพันธ์กันอย่างไร และมี
ความส าคัญเพียงใด ต้องท าให้ภาพของหลักสูตรที่ต้องการและกรอบความคิดทั้งหมดให้เป็นที่เข้าใจ
และยอมรับของทุกฝ่าย จากนั้นจึงส ารวจความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน 
  ขั้นที่ 2 การวินิจฉัย ขั้นนี้มีงาน 2 อย่าง คือ 1) การแปลความต้องการ
จ าเป็นไปเป็นข้อมูลว่าความต้องการจ าเป็นนั้นคืออะไร อะไรคือเหตุผลสนับสนุนความต้องการจ าเป็น
นั้นเพ่ือท าให้ความต้องการจ าเป็นนั้นชัดเจนที่สุด 2) การก าหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายจากความ
ต้องการจ าเป็น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เป้าหมายและจุดมุ่งหมายท าหน้าที่เป็น
กรอบในการเลือกเนื้อหาสาระต่อไป 
  ขั้นที่ 3 การเลือกเนื้อหาสาระ เนื้อหาคือวัตถุดิบของหลักสูตรที่ต้องน ามา
สอนและเป็นรากฐานส าคัญของหลักสูตร เนื้อหาสาระควรประกอบด้วย ข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด 
หลักการ ทฤษฎี และภาพรวมทั่วไป 
  ขั้นที่ 4 การเลือกประสบการณ์ คือการเลือกวิธีสอนที่จะใช้ เลือกกิจกรรม
ทางการศึกษาที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้เป็นไปอย่างเกิดผลและสนุกสนานส าหรับผู้เรียน 
และจะน าเอาเนื้อหาสาระที่เลือกไว้นั้นไปให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ได้อย่างไรที่จะบรรลุเป้าหมายและ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดขึ้น ครูเป็นบุคคลส าคัญที่จะให้ข้อมูลในส่วนนี้ได้ดีที่สุด 
  ขั้นที ่5 การน าหลักสูตรไปใช้ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ช่วงแรกเป็นการทดลอง
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพ่ือหาจุดบกพร่อง ช่วงที่สองเป็นการเผยแพร่หลักสูตรไปสู่ผู้ใช้หลักสูตรเพ่ือให้
แน่ใจว่าการน าหลักสูตรไปใช้จะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องจัดระบบบริหารจัดการที่ดี ตั้งแต่
การประชาสัมพันธ์ กระตุ้นการส่งเสริมครู และการนิเทศติดตาม 
  ขั้นที่ 6 การประเมินผล เป็นการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรทุกด้านอย่าง
ครอบคลุม 
  ขั้นที่ 7 การส่งเสริมบ ารุงรักษา เมื่อน าหลักสูตรไปใช้ในระบบแล้วเพ่ือให้
หลักสูตรด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ ไม่หยุดชะงักหรือเบี่ยงเบนไปจากหลักการที่ก าหนดไว้ ต้องจัดให้มี
การส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง อาทิ สนับสนุนด้านการสอน สื่อ และเทคลนลลยี
ต่าง ๆ การฝึกอบรมพัฒนาผู้สอน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการสนับสนุนงบประมาณ 
  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Hunkins สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 2.9 
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ภาพที่ 2.9 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Hunkins  
ที่มา : Hunkins (1980)  
 
 2.7.6.7 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ ธ ารง บัวศรี 
  ธ ารง  บัวศรี (2542) ได้กล่าวถึงกระบวนในการพัฒนาหลักสูตรเอาไว้ว่า 
นักพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องทราบกระบวนการในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรทั้งหมด  ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การจัดท าหลักสูตรต้นแบบ  เป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนา
หลักสูตร ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน การก าหนดจุดหมายของหลักสูตร การก าหนด
รูปแบบและลครงสร้าง หลักสูตร การก าหนดจุดประสงค์ของวิชา การเลือกเนื้อหา การก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ การก าหนดยุทธศาสตร์การเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ การจัดท า
วัสดุหลักสูตรและสื่อ การเรียนการสอน 
  ขั้นที่ 2 การจัดท าหลักสูตรแม่บท เกิดจากการที่น าหลักสูตรต้นแบบจาก
ขั้นตอนที่ 1 ไปท าการทดลองใช้น าร่อง ประกอบด้วย การวางแผนการเรียนการสอนเพ่ือทดลองและ
ทดสอบหลักสูตร และการด าเนินการทดลองและทดสอบหลักสูตรต้นแบบ  เมื่อท าการทดสอบ
หลักสูตรต้นแบบจนเป็นที่ น่าพอใจแล้วก็จะได้หลักสูตรแม่บทส าหรับใช้ได้ทั่วไปในระบบการศึกษา 
  ขั้นที่ 3 การน าหลักสูตรไปใช้ เมื่อได้ท าการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้ง
วัสดุหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์เครื่องมือ อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการและอ่ืน ๆ  
ที่จ าเป็นแล้ว การน าหลักสูตรไปใช้ก็มีความส าคัญไม่แพ้กัน ลดยมีการปฏิบัติอยู่ 4 เรื่อง คือ 
  1) การวางแผนน าหลักสูตรใหม่เข้าแทนที่หลักสูตรเดิม 
  2) การเตรียมการก่อนน าหลักสูตรไปใช้ 
  3) การตรวจสอบความพร้อม 
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  4) การบริหารงานการใช้หลักสูตร 
  ขั้นที่ 4  การประเมินผลหลักสูตร เป็นกิจกรรมที่ต้องกระท าต่อเนื่องกัน
ตั้งแต่เริ่มวางแผน จัดท าหลักสูตรต้นแบบ จนกระท่ังได้หลักสูตรแม่บทท่ีสมบูรณ์แบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.10 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ ธ ารง บัวศรี 
ที่มา : ธ ารง บัวศรี (2542 หน้า 151) 

 
 2.7.6.8 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ สงัด อุทรานันท์ 
  สงัด  อุทรานันท์ (2532) ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรลดยยึด
หลักการพัฒนาหลักสูตรทั้งระบบ ลดยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว มีสาระส าคัญลดยสรุปดังนี้ 
  1) การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน คือ ข้อมูลทางด้านความต้องการความ
จ าเป็นและปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ตลอดจนนลยบายทางการศึกษาของรัฐ 
ข้อมูลทางด้านจิตวิทยา ปรัชญาการศึกษา ความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนวิเคราะห์หลักสูตรเดิม เพ่ือ
พิจารณาข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
  2) การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานจะต้อง
ร่วมกันพิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรให้สอด คล้องกับข้อมูลพ้ืนฐาน ลดยจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร จะระบุคุณสมบัติของผู้ที่จบหลักสูตรนั้น  ๆ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย  
จิตพิสัย และทักษะพิสัย ลดยก าหนดทั้งจุดมุ่งหมายทั่วไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะ แต่ละรายวิชา ซึ่งจะ
เน้นการ ปฏิบัติมากขึ้น ลดยค านึงถึงพัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนปลูกฝังนิสัยที่ดีงาม 
เพ่ือให้เป็น พลเมืองดี 
  3)  การก าหนดเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้  หลังจากได้ก าหนด
จุดมุ่งหมาย ของหลักสูตรแล้ว ก็ถึงขั้นการเลือกสาระความรู้ต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือความสมบูรณ์ให้ได้วิชาความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม กระบวนการ
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ขั้นนี้จึงครอบคลุมถึงการคัดเลือกเนื้อหาวิชาแล้วพิจารณาจัดล าดับเนื้อหาเหล่านั้นว่า เนื้อหาสาระใด
ควรเป็นพ้ืนฐานของเนื้อหาใดบ้าง ควรให้เรียนอะไรก่อนอะไรหลัง แล้วแก้ไขเนื้อหาที่ถูกต้องสมบูรณ์
ทั้งแง่สาระและการจัดล าดับที่เหมาะสม ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ 
  4)  การน าหลักสูตรไปใช้ เป็นขั้นของการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน       
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ และเกี่ยวข้องกับครูผู้สอน หลักสูตรจะประสบผลส าเร็จมีประสิทธิภาพ
นั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารลรงเรียน และครูผู้สอนจะต้องศึกษาท าความเข้าใจ และมีความช านาญในการใช้
หลักสูตร ซึ่งครอบคลุมถึงการเตรียมการสอน การจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
ภายในลรงเรียนเพ่ือเสริมหลักสูตร การนิเทศการศึกษา และการบริหารการบริการหลักสูตร ฯลฯ 
นอกจากนี้ในขั้นนี้ยังครอบคลุมถึงการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ก่อนน าไปเผยแพร่ด้วย 
  5)  การประเมินผลหลักสูตร เป็นการประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรว่าเมื่อ
ได้น าหลักสูตรไปใช้แล้วนั้น ผู้ที่จบหลักสูตรนั้น ๆ ไปแล้ว มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถตามที่
หลักสูตรก าหนดไว้หรือไม่ นอกจากนี้ การประเมินหลักสูตรจะเป็นประลยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณ ค่าสูงขึ้น อันเป็นผลในการน าหลักสูตรไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  การ
ประเมินหลักสูตรควรท าให้ครอบคลุมระบบหลักสูตรทั้งหมด และควรจะประเมินให้ต่อเนื่องกัน ดังนั้น
การประเมินหลักสูตร จึงประกอบด้วยการประเมินสิ่งต่อไปนี้ คือ 
   5.1) การประเมินเอกสาร หลักสูตร เป็นการตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตร ว่ามีความเหมาะสมดี และถูกต้องตามหลักการพัฒนาหลักสูตรเพียงใด หากมีสิ่งใดบกพร่อง
ก็จะได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อนจะได้น าไปประกาศใช้ใน ลอกาสต่อไป 
   5.2) การประเมินการใช้หลักสูตร  เป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตร 
สามารถน าไปใช้ได้ดีในสถานการณ์จริงเพียงใด มีส่วนไหนที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้หลักสูตร ลดยมาก
หากพบข้อบกพร่องในระหว่างการใช้หลักสูตรก็มักได้รับการแก้ไขลดยทันที เพ่ือให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.3) การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร  ลดยทั่วไปจะด าเนินการ
หลังจากได้มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรไปแล้ว  การประเมินหลักสูตร ในลักษณะนี้มักจะท า        
การติดตามความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จการศึกษาว่าสามารถ ประสบความส าเร็จในการท างานเพียงใด 
   5.4) การประเมินระบบหลักสูตร เป็นการประเมินหลักสูตรในลักษณะที่
มีความสมบูรณ์และสลับซับซ้อนมาก กล่าวคือ การประเมินระบบหลักสูตรจะมีความเกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบอ่ืน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรด้วย เช่น ทรัพยากรที่ต้องใช้ ความสัมพันธ์ของระบบ
หลักสูตร กับระบบบริหาร ลรงเรียน ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการวัดและประเมินผล
การเรียนการสอน เป็นต้น 
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  6) การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากได้
ผ่านกระบวนการประเมินผลหลักสูตรแล้ว ซึ่งเมื่อมีการใช้หลักสูตรไประยะหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง 
ทางสภาวะแวดล้อม และสังคม จนท าให้หลักสูตรขาดความเหมาะสม จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
ให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 
 2.7.6.9 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ วิชัย วงษ์ใหญ่ 
  วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2554) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร แบบครบ
วงจร เอาไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการที่มีความเป็นระบบและเป็นวงจรที่มีความสัมพันธ์
กัน ระบบการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรประกอบด้วย  ระบบการร่างหลักสูตร ระบบการใช้
หลักสูตร และระบบการประเมินหลักสูตร ลดยแต่ละระบบมีรายละเอียดดังนี้ 
  1)  ระบบการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย การศึกษาสิ่งที่ก าหนดหลักสูตร 
การก าหนดรูปแบบหลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร 
  2)  ระบบการใช้หลักสูตร ประกอบด้วย การขออนุมัติใช้หลักสูตรการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การวางแผนการใช้หลักสูตร การก าหนดงบประมาณ/ทรัพยากร และการ
บริหาร นิเทศ ก ากับดูแล 
  3) ระบบการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วย การวางแผนการประเมิน การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลการประเมิน 
  ระบบการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 3 ระบบที่ดีจะต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมลยงกัน
และกัน เพ่ือให้ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การใช้หลักสูตรและการประเมินหลักสูตรมีประสิทธิภาพ
สูงสุด สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้หลักสูตร 

 

 
 
ภาพที่ 2.11 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรของ วิชัย วงษ์ใหญ่ 
ที่มา : วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554) 
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 จากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ได้มีนักวิชาการหลายท่านตามที่กล่าวมา
ข้างต้น เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลดังกล่าวแล้ว พบว่า กระบวนการหลัก ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกัน จะมี
ความแตกต่างกันในรายละเอียดที่เป็นกระบวนการย่อย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร หมายถึง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร เพ่ือเอาไว้ว่าการพัฒนาหลักสูตรเป็น
กระบวนการที่มีความเป็นระบบและเป็นวงจรที่มีความสัมพันธ์กัน การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน       
การก าหนดหลักสูตร เนื้อหา การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร ลดย
การหาประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร ผลผลิตของผู้เรียน เครื่องมือรวบรวมข้อมูล 
ความเห็นของผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครองและบุคคลที่เก่ียวข้องกับการใช้หลักสูตรทั้งทาตรงและทางอ้อม 
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Tyler (อ้างถึงใน ธ ารง  บัวศรี, 2542) 
เป็นรูปแบบที่ยึดจุดประสงค์เป็นหลัก ลดยมีแนวคิดว่า การศึกษาเป็นกระบวนการของความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบ  3 อย่าง คือ จุดประสงค์  ประสบการณ์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ 
ความสัมพันธ์นี้เรียกว่า “วงจรของไทเลอร์” ในทัศนะของไทเลอร์ การประเมินผลหลักสูตร คือการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนว่าเป็นไปตามจุดประสงค์หรือไม่ ซึ่งผลสัมฤทธิ์นั้นหมายถึง
ความรู้ ทักษะ และเจตคต ิดังภาพที ่2.12 
 

 
 
ภาพที่ 2.12  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์ 
ที่มา : ธ ารง  บัวศรี (2542) 
 
 การประเมินผลหลักสูตรของไทเลอร์ มุ่งเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่าง
จุดประสงค์กับ ผลสัมฤทธิ์ การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์จากประสบการณ์ใช้วิธีการตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ลดยเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ในจุดประสงค์กับพฤติกรรมที่ตรวจสอบ
ได้ ซึ่งเป็นการประเมินผลรวม ส าหรับวิธีการที่ใช้ในการประเมินผลนั้นมีหลายวิธี  เช่น การสังเกต
พฤติกรรม การทดสอบผลสัมฤทธิ์ การสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถาม 
 จากทฤษฎีทางด้านการประเมินผลหลักสูตร  สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการ
ประเมินหลักสูตรได้ว่า ประกอบด้วยการประเมิน 3 ระยะ ได้แก่ 
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 1) การประเมินผลก่อนน าหลักสูตรไปใช้ เป็นการประเมินหลักสูตรภายหลัง
จากการพัฒนา หลักสูตรที่เป็นฉบับร่าง หรือลครงร่างหลักสูตรขึ้นมาแล้ว ลดยเป็นการพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและ ความสอดคล้องขององค์ประกอบหลักสูตร และความเป็นไปได้ในการน าหลักสูตร
ไปใช้ อาจให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ การวัดผล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เป็นผู้ประเมิน 
 2)  การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร เป็นการประเมินเพ่ือหาจุดเด่นและ
จุดด้อยของตัว หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนใน
ระหว่างที่มีการใช้ หลักสูตร ลดยเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ในจุดประสงค์กับพฤติกรรม ลดยใช้
การประเมินที่ หลากหลาย เช่น การสังเกตพฤติกรรม การทดสอบผลสัมฤทธิ์ การสัมภาษณ์และการ
ตอบ แบบสอบถาม 
 3)  การประเมินผลหลักสูตรหลังจากการน าหลักสูตรไปใช้  ลดยการหา
ประสิทธิภาพในการ วางแผนพัฒนาหลักสูตร กระบวนการน าหลักสูตรไปใช้ กระบวนการเรียนการ
สอนและผลผลิตที่ เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน  ลดยอาศัยแบบสอบชนิดต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผล การเรียนของผู้เรียน ความเห็นของผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ตลอดจน
ความเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับการใช้หลักสูตรทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 สรุปว่า จากการศึกษากระบวนการพัฒนารูปแบบ และกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ผู้วิจัยจึงก าหนดการพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 การด าเนินการวิจัย ได้
ด าเนินการ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 1. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) การหาองค์ประกอบของ
รูปแบบ 2. ด้านกระบวนการ (Process) การสร้างและพัฒนารูปแบบหลักสูตร และ 3. ด้านผลิตผล 
(Product) การน าหลักสูตรไปใช้ และผลการน ารูปแบบหลักสูตรไปใช้ 

 
2.8 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2.8.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายของ ความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง รัก ชอบใจ  
  ปรียาพร วงศ์อนุตรลรจน์ (2553) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกรวม
ของบุคคลที่มีในทางบวก เป็นความสุขของบุคคล ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความ
มุ่งม่ันส่งผลต่อความส าเร็จ 
  เพ็ญพักตร นภากุล (2557) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติที่เป็น
นามธรรมเกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกเชิงบวกของบุคคลที่มีต่อเองใดเรื่องหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนอง ความคิดเห็นหรือ ทัศนคติที่มีตอสิ่งที่ท า 
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ที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม และสงผลตอการท ากิจกรรมตาง ๆ ของบุคคล ซึ่งความพึงพอใจที่
เกิดข้ึนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามคานิยมและประสบการณของตัวบุคคล 
  Walman (1989) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับ
ผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ความต้องการหรือแรงจูงใจ 
  ดังนั้น ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในศตวรรษที่ 21 ที่มีต่อการฝึกอบรม เช่น หลักสูตร 
เนื้อหาสาระ วิทยากร เอกสาร สถานที่ เทคลนลลยี ระยะเวลา และพึงพอใจมากน้อยเพียงใด 
 2.8.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเรียนรู้ 
  ฐาปนีย์  ธรรมเมธา (2540) กล่าวไว้ลดยสรุปได้ว่า การสอนเป็นการจัดประสบการณ์
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมหรือการ
ปฏิบัติตามจุดมุ่งหมาย การเรียนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน ลดยครูมี
หน้าที่จัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมาย
ที่ต้องการ  การเรียนของนักเรียนถ้าเริ่มจากความชอบ ความพึงพอใจ และการเล็งเห็นคุณค่าจากเรื่อง
ที่ตนสนใจและต้องการได้รับความรู้แล้ว นักเรียนอ่อนมีความสุขกับการเรียน 
  วุฒิชัย  ประสารสอย (2543)  กล่าวถึง การเสริมแรงที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
เรียนรู้ของ Skinner ไว้ว่า การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นตัวแปรส าคัญในการเปลี่ยน
พฤติกรรมหรือการเรียนรู้ของนักเรียน เกี่ยวข้องกับความเร็ว ความอดทนในการท างาน ความสามารถ
ในการบังคับตนเอง และช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การเสริมแรงอาจเป็นรูปแบบของการให้
รางวัลที่เหมาะสมหรืออาจเป็นความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากความส าเร็จในการเรียนหรือท ากิจกรรม 
  สมยศ  นาวีการ (2544) กล่าวไว้ว่า ผลของการเรียนมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 
ผลการเรียนที่ดีจะน าไปสู่การตอบสนองต่อความพึงพอใจที่สูงตามมา 
  สถาบันคุณภาพพัฒนาวิชาการ (2549) กล่าวว่า ความพึงพอใจเกี่ยวข้องกับสมองซึ่ง
สมองส่วนที่เก็บความจ าจะท างานได้ดีในสภาพที่มีความยินดี พอใจ สนุก บรรยากาศที่ผ่อนคลาย การ
สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
  สุมาลี  ชัยเจริญ (2551) กล่าวถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการเรียนรู้
ของ Thorndike ไว้ว่า การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมลยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองลดยจะมีการ
ลองผิดลองถูก (Trail and Error) ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะสามารถค้นพบรูปแบบการตอบสนองที่ให้ผล 
ที่ท าให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งเรียกว่า เกิดการเรียนรู้และจะใช้รูปแบบนั้นตอบสนองต่อไป  
ซ่ึง Thorndike ได้สรุปกฎแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 
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  1)  กฎแห่งผล (Law of Effect) สิ่งเร้าใดท่ีมีการกระตุ้นให้มีการตอบสนองแล้วท าให้
นักเรียนได้รับผลที่น่าพึงพอใจจากการกระท านั้นแล้ว จะเป็นผลที่ท าให้กระท าพฤติกรรมนั้นซ้ า ๆ อีก
หรือต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งนั้นต่อไป แต่ถ้าไม่ได้รับผลที่น่าพึงพอใจจะท าให้เลิกท าพฤติกรรมนั้น 
  2)  กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีถ้านักเรียนมี
ความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
  3)  กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกหัดหรือการกระท าบ่อย ๆ จะท าให้ 
การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ได้กระท าซ้ า  ๆ บ่อย ๆ การเรียนรู้นั้นอาจไม่
คงทนถาวรและในที่สุดอาจลืมไปได้ 
  4)  กฎแห่งการใช้และไม่ได้ใช้ (Law of Use and Disuse) การเรียนรู้จะเกิดจาก
การเชื่อมลยง ระหว่างสิ่งเร้ากับการอบสนอง ถ้าได้มีการน าไปใช้บ่อย ๆ การเรียนรู้นั้นจะมีความคงทน
ถาวร หากไม่มีการใช้บ่อย ๆ อาจจะเกิดการลืมขึ้นได้ 
 2.8.3 การวัดความพึงพอใจ 
  บุญชม  ศรีสะอาด (2553) กล่าวว่า ความสัมพันธ์มาตรการการวัดอาจท าได้ลดย
วิธีการดังต่อไปนี้ 
  1)  ใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีที่นิยมใช้กันแพร่หลาย ลดยขอร้องให้ผู้ที่เราต้องการให้
แสดงความคิดเห็นตอบลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระ ค าถามจะถามความ
พึงพอใจในด้านต่าง ๆ และสภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 
  2)  การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจในการท างานทางตรงได้ทางหนึ่ง
เหมาะส าหรับกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยชรา เหมาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียน
หนังสือไม่ได้ หรือท าได้ช้า การสัมภาษณ์สามารถท าได้ทั้งการสัมภาษณ์แบบมีลครงสร้างและการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีลครงสร้าง 
  3)  การสังเกตการณ์ เป็นเทคนิควัดความพึงพอใจอีกอย่างหนึ่งผู้สังเกตการณ์ใช้
สายตาเฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของเหตุการณ์นั้น การสังเกตสามารถท าได้ทั้ง
แบบมีลครงสร้างและแบบไม่มีลครงสร้าง 
  ลยธิน  แสวงดี (2551) กล่าวว่า มาตรวัดความพึงพอใจสามารถกระท าได้หลายวิธี ได้แก่ 
  1)  การใช้แบบสอบถาม ลดยผู้ออกแบบสอบถามจะออกแบบสอบถามเพ่ือต้องการทราบ
ความคิดเห็น ซึ่งสามารถท าได้ในลักษณะที่ก าหนดค าตอบให้เลือกหรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดังกล่าว
อาจถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหาร และการควบคุมงาน และเงื่อนไขต่างๆ เป็นต้น 
  2)  การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและ
วิธีการที่ดีจึงจะท าให้ข้อมูลที่เป็นจริงได้ 
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  3)  การสังเกต เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจ ลดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
เป้าหมาย ไม่ว่าจะแสงดออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีนี้จะต้องอาศัยการกระท าอย่างจริงจังและ
การสังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน 
  ดังนั้นผู้วิจัย จึงก าหนดวิธีการประเมินผลการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชา       
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
  1)  การประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21      
ด้านความรู้ความเข้าใจ ลดยการทดสอบวัดสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม 
  2)  การประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21  
ด้านทักษะ ลดยการสังเกตด้านทักษะ และสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ในระหว่างการ
ฝึกอบรม 
  3)  การประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่  21  
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ ลดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินตนเองทั้งก่อน
และหลังการฝึกอบรม 
  4)  การประเมินรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้น
ความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ลดยให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินความพึงพอใจในการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม 
 
2.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 วันชัย  ทองเกิด (2531) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ตัวประกอบของสมรรถภาพของ 
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในลรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้
ของตนเอง ผู้บริหาร และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พบว่า ตัวประกอบของสมรรถภาพของผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ตามการรับรู้ของผู้บริหาร มี 8 ตัวประกอบ คือ ทัศนคติต่อกิจการลูกเสือ การเป็นผู้น า
ลูกเสือ ความรู้ความเข้าใจในกิจการลูกเสือ ความรู้และทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ บุคลิกลักษณะ
ในการเป็นผู้น าลูกเสือ คุณลักษณะทางสติปัญญาในการเป็นผู้น าลูกเสือ ความรู้ความเข้าใจใน        
การฝึกอบรมลูกเสือ ทักษะในการฝึกอบรมลูกเสือ ตัวประกอบของสมรรถภาพของผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ตามการรับรู้ของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มี 6 ตัวประกอบ คือ ทัศนคติต่อกิจการ
ลูกเสือ การเป็นผู้น า และทัศนคติในการฝึกอบรมลูกเสือ ความรู้ความเข้าใจและทักษะ การบริหารงาน 
ในกองลูกเสือ ทัศนคติต่อกิจการลูกเสือ คุณลักษณะทางสติปัญญาในการเป็นผู้น าลูกเสือ ความรู้ใน
การประยุกต์วิชาการลูกเสือ ความรู้ในงานธุรการลูกเสือ ตัวประกอบของสมรรถภาพของผู้ก ากับ
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ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามการรับรู้ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มี 7 ตัวประกอบ คือ ความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะการบริหารงานในกองลูกเสือ การเป็นผู้น าลูกเสือ ทัศนคติต่อกิจการลูกเสือคุณลักษณะทาง
สติปัญญาในการเป็นผู้น าลูกเสือ ความรู้และทักษะในการประยุกต์วิชาการลูกเสือ คุณลักษณะทาง
อุปนิสัยในการเป็นผู้น าลูกเสือ ความพร้อมในการเป็นผู้น าลูกเสือและตัวประกอบของสมรรถภาพ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ร่วมกันในทุกกลุ่มตัวอย่าง มี 4 ตัวประกอบ คือ 
 1) ทัศนคติต่อกิจการลูกเสือ 
 2) การเป็นผู้น าลูกเสือ 
 3) ความรู้ความเข้าใจและทักษะการบริหารงานลูกเสือ 
 4) คุณลักษณะทางสติปัญญาในการเป็นผู้น าลูกเสือ 
 อัมพร  พงษ์กังสนานันท์ (2550) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอก
ระบบในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต” ลดยด าเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) การสร้างรูปแบบ ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจากทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ลดยใช้เทคนิคเดลฟาลแบบปรับปรุง  (Modified Delphi 
Techniques) และ 2) การประเมินรูปแบบ ประกอบด้วยการประเมินรูปแบบเพ่ือศึกษาความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบ ไปปฏิบัติในสถานศึกษา และการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการพัฒนารูปแบบ 
 ผจญ  ชาญรอบรู้ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการด าเนินงานกิจการลูกเสือในลรงเรียน
บ้านธาตุ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาลดยใช้กลยุทธ์ การประชุม
เชิงปฏิบัติการในการอบรมหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น ท าให้คณะครูมีความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะในการปฏิบัติงานกิจการลูกเสือในลรงเรียนได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมากที่สุด 
 สมบัติ  เดชบ ารุง (2556) ในท าการวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย พบว่า 
ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การมีส่วนร่วมของชุมชน 
2) การสร้างจิตส านึกให้กับเยาวชน 3) การจัดการลูกเสือในสถานศึกษา 4) การพัฒนาเยาวชนด้วย
กิจกรรมลูกเสือ 5) ด้านทักษะทางลูกเสือ 6) การพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 7) ด้านความเป็น 
เอกลักษณ์ทางการลูกเสือ และ 8) การประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ แนวปฏิบัติให้เกิดผลตาม
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 51 ตัวบ่งชี้ สรุปได้ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมของชุมชน ลดย  
การเชิญบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นคณะกรรมการในกิจการลูกเสือในสถานศึกษาและกองลูกเสือ            
ควรให้บริการชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ 2) การสร้างจิตส านึกให้กับเยาวชน ลดยการท าความดี และ
ปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 3) การจัดการลูกเสือในสถานศึกษา ลดยการบริหารจัดการ
กองลูกเสือในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านลครงสร้าง ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านการเงิน 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการประชาสัมพันธ์ 4) การพัฒนาเยาวชนด้วย กิจกรรมลูกเสือ ลดยการจัด
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กิจกรรมลูกเสือลดยยึดค าปฏิญาณและกฏของลูกเสือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 5) ด้านทักษะทาง
ลูกเสือ ลดยสร้างทักษะเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ให้มีทักษะเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ให้มี  ทักษะ
ทางการลูกเสือ ให้มีทักษะในการวางแผน และให้มีทักษะในการน าไปใช้หรือปฏิบัติ 6) การพัฒนา
บุคลากร ทางการลูกเสือ ลดยการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือในระดับต่าง ๆ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือ 7) ด้านความเป็น
เอกลักษณ์ทางการลูกเสือ ลดยการจัดให้มีคู่มือต่าง ๆ พระราชบัญญัติ ระเบียบปฏิบัติ การใช้ค่าย
ลูกเสือและการไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และ 8) การประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ ลดยการเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล สัญลักษณ์และการท าความดีของลูกเสือ 
 วิทเวช  วงศ์เพม (2556) ศึกษาเรื่องรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติการทักษะทาง
พลศึกษาที่มีความซับซ้อน ส าหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา มี วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา
องค์ประกอบทักษะทางพลศึกษาที่มีความซับซ้อน และปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติทักษะทางพลศึกษา
ที่มีความซับซ้อน 2) เพ่ือพัฒนาและศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติทักษะทาง
พลศึกษาที่มีความซับซ้อน ส าหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา และ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการสอน ลดยการวิจัยแบบผสมผสาน ผู้วิจัยแบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบทักษะทางพลศึกษาที่มีความซับซ้อน และปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติ
ทักษะทางพลศึกษาที่มีความซับซ้อน ลดยใช้เทคนิคเดลฟายจากผู้เชี่ยวชาญ 17 คน และการวิเคราะห์
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครู อาจารย์จากสถาบันการพลศึกษา จ านวน 300 คน ลดยใช้
ลปรแกรมลิสเรส รุ่น 8.8 ระยะที่ 2 การพัฒนาและศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติทักษะทางพลศึกษาที่มีความซับซ้อน ส าหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา ตามขั้นตอนของ
การพัฒนานวัตกรรม ลดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 8 คน ประเมินรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติทักษะทางพลศึกษาที่มีความซับซ้อนและน ารูปแบบการสอนดังกล่าวไปทดลองใช้กับนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ด้วยการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มละ 30 คน ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ  
1 วัน วันละ 3 ชั่วลมงรวมเป็น 6 ชั่วลมง ระยะที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการ
สอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน  
30 คน ผลการวิจัย พบว่า ระยะที่ 1 องค์ประกอบทักษะทางพลศึกษาที่มีความซับซ้อน ประกอบด้วย 
การเคลื่อนไหวร่างกาย รูปแบบของการเคลื่อนไหว ประเภทของการเคลื่อนไหว ขั้นตอนของการ
เคลื่อนไหว ทิศทางของการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นธรรมชาติ และความต่อเนื่องการ
เคลื่อนไหว องค์ประกอบข้างต้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.34-0.66 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติทาง พลศึกษาที่มีความซับซ้อน ประกอบด้วย 4 ด้าน 
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คือ ด้านสติปัญญา ด้านจิตใจ ด้านการฝึกหัด และด้านร่างกาย ลมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มี
ผลต่อการปฏิบัติทักษะทางพลศึกษาที่มีความซับซ้อน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ใน

เกณฑ์ดี ผลการทดสอบไค-สแควร์ (2) = 280.08 ค่าความน่าจะเป็น (p-value) = 0.16486 ค่าองศา
อิสระ (df) = 258 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) = 1.000 ค่าปราณความคลาดเค
ลือนของรากก าลังสองเฉลี่ย (RMSEA) = 0.017 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ตัวแปรตาม (R2) การปฏิบัติ
ทักษะทางพลศึกษาที่มีความซับซ้อน = 0.66  ระยะที่ 2 รูปแบบการสอน ประกอบด้วย ขั้นกิจกรรมการ
เรียนการสอน 6 ขั้น คือ 1) ขั้นการสร้างแรงจูงใจและการเตรียมความพร้อม 2) ขั้นการรับรู้กลไกการ
เคลื่อนไหว 3) ขั้นการจินตภาพ 4) ขั้นการปฏิบัติทักษะ 5) ขั้นการให้ข้อมูลย้อนกลับและการปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติทักษะ และ 6) ขั้นการสรุปและสุขปฏิบัติ มีผลท าให้นักศึกษามีคะแนนความรู้การปฏิบัติ
ทักษะการกระลดดเตะตะกร้อแบบตีลังกา หลังเรียนตามรูปแบบการสอนผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสูงกว่ารูปแบบ
การสอนตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามีคะแนนการปฏิบัติทักษะการ
กระลดดเตะตะกร้อแบบตีลังกา หลังเรียนตามรูปแบบการสอนผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสูงกว่ารูปแบบการสอน
ตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ระยะที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
รูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น ด้าน
สติปัญญา ด้านจิตใจ ด้านการฝึกหัด และด้านร่างกายอยู่ในระดับมากทุกรายการ เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมาก 
 สัณหพัฒน์  อรุณธารี (2558) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคใต้ พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ ลดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง  
 ฉัตรชัย  หวังมีจงมี (2560) ได้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง สมรรถนะของครูไทยในศตวรรษที่ 21 ปรับ
การเรียน เปลี่ยนสมรรถนะ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปัจจุบัน 2) เพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะของ
ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยใช้แนวทางการศึกษาวิจัย เชิงคุณภาพ เก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสมรรถนะของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 รวม 6 คน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นตรงกันว่าลลกมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และครูผู้สอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน บางคน ยังไม่สามารถก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลง ผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์แบบอุปนัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัญหาของครูผู้สอนใน
ปัจจุบัน มี 2 ประการ คือ 1) ครูยังคงใช้รูปแบบการสอนแบบดั้งเดิม และ 2) ครูผู้สอนขาดจิตวิญญาณใน
ความเป็นครู ส าหรับสมรรถนะของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 มี 7 สมรรถนะ 
คือ 1) สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนลดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 2) สมรรถนะด้านการวัด
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ประเมินผลเพ่ือการพัฒนาและค านึงถึ งความแตกต่างหลากหลายระหว่างบุคคล 3) สมรรถนะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคลนลลยี และการรู้เท่าทันสื่อ 4) สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 5) สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 6) สมรรถนะด้านการข้าม
วัฒนธรรม 7) สมรรถนะด้านการเป็น ผู้อ านวยความสะดวกและแนะแนวทาง ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ครั้งนี้จะเป็นประลยชน์ต่อผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะน าไปใช้ในการวางแผนการผลิตและพัฒนา
ครูผู้สอนเพ่ือให้ครูผู้สอนมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 ต่อไป 
 ชิรวัฒน์  นิจเนตร (2560) ในการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ที่
ผ่านมามีหลายลักษณะ แต่มีขั้นตอน คือ การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ และการตรวจสอบรูปแบบ ลดย
ขั้นแรก ประกอบด้วย การศึกษารวบรวมข้อมูล สถานการณ์ บริบทและปัญหาที่เกี่ยวข้อง และขั้นยก
ร่างหรือสร้างรูปแบบ ส่วนขั้นที่สอง ประกอบด้วยการทดสอบรูปแบบ และการน ารูปแบบไปใช้และ
ปรับปรุงให้ทันสมัย ซึ่งแต่ละขั้นตอนย่อยก็ใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย 
 ธันยพร  พรมการ (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 ในลรงเรียนที่
มีนักเรียนข้ามวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย ได้ท าการวิเคราะห์เชิงส ารวจและองค์ประกอบเชิงยืนยันของ
คุณลักษณะครูในศตวรรษที่  21 ในลรงเรียนที่มีนักเรี ยนข้ามวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย ไว้ว่า 
ประกอบด้วยคุณลักษณะทั้งหมด 13 ตัวแปร ดังต่อไปนี้ 1) พัฒนาตนเองเพ่ือเป็นบุคคลแห่ง การเรียนรู้  
2) เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ 3) มีทักษะในการสอน การจัดการเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ 4) รักศรัทธา ที่จะ
เป็นครู เมตตากรุณา เป็นกัลยาณมิตร 5) จริยธรรม ศีลธรรม 6) บุคลิกภาพดี เป็นแบบอย่างที่ดี 7) เป็นนัก
ประเมินที่ดี 8) ใช้เทคลนลลยีได้หลากหลาย 9) มีทักษะการสื่อสาร 10) มีความรู้ในเนื้อหาวิชา 11) มีความ
ตระหนักทางวัฒนธรรม 12) มีความรู้ในวัฒนธรรม 13) ทักษะทางวัฒนธรรม 
 สมบัติ  เดชบ ารุง และสมใจ เดชบ ารุง (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบการฝึกอบรม
วิชาผู้กับกับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้เบื้องต้น และการฝึกอบรมวิชาผู้กับก าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับและความรู้ของผู้และทักษะผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับเสือส ารอง ขั้นความรู้เบื้องต้น พบว่า ลดยรวมค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก 2) ระดับความรู้
และทักษะของผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น พบว่าลดยรวมค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก 3) การเปรียบเทียบการฝึกอบรมวิชา ผู้ก ากับลูกเสือส ารองและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น ด้านความรู้และ ทักษะของผู้ผ่านการฝึกอบรม ลดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 4) แนวทางปฏิบัติ ในการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารองและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น ด้านความรู้และทักษะของผู้ผ่านการฝึกอบรมมีดังนี้ คือ ภาคความรู้ทางลูกเสือควรเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลัยทุกสัปดาห์ตามหลักสูตร ภาคปฏิบัติทางลูกเสือควรฝึกปฏิบัติบางส่วนในมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ที่เรียนภาคความรู้และฝึกปฏิบัติในมหาวิทยาลัยต้องแต่งเครื่องแบบทุกคนควรมีการวัดผลประเมินผลทั้งภาค
ความรู้และภาคปฏิบัติในมหาวิทยาลัยและต้องมีการผ่านการฝึกอบรมในค่ายลูกเสือเพ่ือรับวุฒิบัตร 
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ภาพที่ 2.13 รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้าง 
 สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 

หลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พ.ศ. 2507 

สมรรถนะของคนในศตวรรษที่ 21 

สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 

สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 

หลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่21 

ทฤษฎีหลักการเรียนรู้ 
     1. Coaching  
   2. Happy learning 
   3. Action  
   4. Learn to gain New 
Knowlede 
   5. Applying 
 
 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบของรูปแบบหลักสูตร ฝกึอบรมวิชาผูก้ ากบัลูกเสอืสามัญ
รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผูก้ ากับ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในศตวรรษที ่21 มี 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1) ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร 
     - วิเคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้การสร้างองค์ความรู้ 
(Constructivism ) 

2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
     - วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

3) ลครงสร้างของหลักสูตร 
     - มี 24 หน่วยการเรยนรู้ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงและเพิ่มเติม  
มีจ านวน 5 หน่วย การเรียนรู้ 
     1. สร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (Qr Code)  (เพิ่มเติม) 
     2. เง่ือนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  (ปรับปรุง) 
     3. แผนที่ – เข็มทิศ (ปรับปรุง) 
     4. สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 (เพิ่มเติม) 
     5. ลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง) 

4) กิจกรรมการเรียนรู้ 
    ทฤษฎีหลักการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี 
 5 ข้ันตอนดังนี้ 
     1. Coaching  
     2. Happy learning 
     3. Action  
     4. Learn to gain New Knowlede 
     5. Applying 

5) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
     1. ใบงานแบบสแกน QR Code ประกอบแผนการสอนเรื่อง เงื่อน 
     2. ใบงานแบบสแกน QR Code ประกอบแผนการสอนเรื่อง แผนที่ เข็มทิศ 
     3. ใบงานแบบสแกน QR Code ประกอบแผนการสอนเรื่อง ลูกเสือกับ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      4. power point/ วีดีทัศน์ ในเนื้อหาที่วิทยากรบรรยาย 
      5 อินเตอร์เน็ต  
      6. Smart Phone เชือก/แผนที่/ เข็มทิศ /ไม้ง่าม 

6) การวัดและประเมินผล 
    เครื่องมีอและวิธีการวัดประเมินผลสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่เพื่อสร้างองค์ประกอบของสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
    ผลการวัดและประเมินผล ประกอบด้วย เครือ่งมือและวิธีการวัด ดังนี้ 
    1.  แบบทดสอบ 
    2. แบบสังเกตุพฤติกรรม 
    3.  แบบสังเกตุการปฏิบัติ 
    4.  วิธีการประเมินสรปุผลลดยทีมวิทยากรด้วยการอภิปราย (ผ่าน – ไม่ผ่าน) 
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บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่         
ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี ้

3.1 วิธีการด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย   
3.4 ขั้นตอนการสร้างและการพัฒนาเครื่องมือที่ในการวิจัย 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 
3.1 วิธีการด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล   
 การด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย ได้ด าเนินการโดยแบ่งออกเป็น  
3 ระยะ ดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 การศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ในศตวรรษท่ี 21  
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2. ศึกษาบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะที่ดีของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 3. ศึกษาสมรรถนะทั่วไป องค์ประกอบของสมรรถนะ และสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 
 4. ศึกษาสมรรถนะของคนในศตวรรษที่ 21 
 5. ศึกษารูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบ หลักสูตร การฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรม 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม 
 6. ศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
 7. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความพึงพอใจ  
 ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 
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 1. การก าหนดองค์ประกอบของสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 
21 และจัดท าองค์ประกอบของโครงร่างรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วย 
  1) ก าหนดองค์ประกอบของสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
  2) จัดท าองค์ประกอบโครงร่างรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
  3) น าเสนอโครงร่างรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา 
  4) น าองค์ประกอบของสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 และ
องค์ประกอบโครงร่างรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 11 ท่าน 
ตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง และความตรงตามเนื้อหา โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) 
  5) ปรับปรุงองค์ประกอบของสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 
21 และรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ตามข้อเสนอแนะของเชี่ยวชาญ 
  6) เสนอร่างรูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้ปรับปรุง
แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 11 ท่าน ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงร่างหลักสูตร
ฝึกอบรมด้วยแบบประเมินคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ 
  7) น ารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้ปรับปรุงแล้ว ไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบเพ่ือหาความเที่ยงตรงของรูปแบบโดยการหาค่า IOC ของรูปแบบ 
  8) แก้ไขและปรับปรุงรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่          
ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  9) น าเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา เพ่ือขอค าแนะน า
และปรับปรุงตามค าแนะน า 
  10) จัดท าเล่มรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ฉบับสมบูรณ์ 
ส าหรับใช้ท าการทดลองฝึกอบรมกับกลุ่มตัวอย่างในล าดับต่อไป  
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 2. การประเมินผลการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่           
ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 
  1) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการใช้รูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรม 
  2) น าแบบประเมินผลการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม ทั้ง 4 ชุด ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมินเพ่ือหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่าง ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (index of item objective congruence: IOC) 
  3) น าแบบประเมินผลการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม ทั้ง 4 ชุด ไปทดลองใช้กับ             
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเที่ยง (reliability) 
โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
  4) น าผลการทดลองใช้และข้อบกพร่องของแบบประเมินผลการใช้รูปแบบหลักสูตร
ฝึกอบรม ทั้ง 4 ชุด มาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น แล้วท าเป็นแบบประเมินผลการใช้
รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม ฉบับสมบูรณ์ทั้ง 4 ชุด 
 ระยะที่ 3 การน ารูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ และผล
การน ารูปแบบหลักสูตรไปใช้ 
 1. น ารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ฉบับสมบูรณ์ ไปใช้ฝึกอบรมจริง
กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 83 คน โดยใช้การฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม จ านวน 3 วัน 2 คืน ในระหว่าง
วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 
 2. ประเมินผลการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ทั้งก่อน
ฝึกอบรม ขณะฝึกอบรม และหลังฝึกอบรม ประกอบด้วย 
  1) ทดสอบวัดสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจ ก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรม 
  2) สังเกตด้านทักษะ และสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ขณะฝึกอบรมโดย
วิทยากรประจ าหมู่ 
  3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษที่ 21 ทุกด้านของตนเอง ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วน
บุคคล ทั้งก่อนฝึกอบรม และหลังฝึกอบรม 
 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินความพึงพอใจในการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชา            
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
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 4. ติดตาม ประเมินผลสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
ของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 โดยผู้วิจัยไปติดตาม
การปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้ก ากับลูกเสือของผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 3 คน หลังจากเสร็จสิ้นการ
อบรมไปแล้ว โดยใช้แบบประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ด้าน
ความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นเครื่องมือประเมิน 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.2.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีคุณสมบัติที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
เป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1) เป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
  2) เป็นบุคคลที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง 
  3) เป็นบุคคลที่สุภาพ เหมาะที่จะเป็นตัวอย่างที่ดี 
  4) เป็นครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 3-5
  5) เป็นผู้ที่สนใจในกระบวนการลูกเสือ 
 3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชา 
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยคัดเลือกจากครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ เป็นนักศึกษา
ฝึกสอนประสบการณ์วิชาชีพครูปีที่ 3-5 รวมไปถึงผู้สนใจในกระบวนการลูกเสือ ที่สนใจสมัครเข้ารับ
การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติ และล าดับก่อนหลังในการสมัคร จ านวน 83 คน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
การตั้งกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติ และล าดับก่อนหลังในการสมัคร 
 
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ 
 3.3.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ การฝึกอบรมตามรูปแบบการจัด
อบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
การเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในศตวรรษท่ี 21 
 3.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 



159 

 

  3.3.2.1 สมรรถนะผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 
   1) ความรู้ 
    1.1) ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ 
    1.2) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ 
   2) ทักษะ 
    2.1) ทักษะการบริหารงานลูกเสือ 
    2.2) ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ 
    2.3) ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้ 
    2.4) ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน 
    2.5) ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ 
   3) คุณลักษณะส่วนบุคคล 
    3.1) ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ศรัทธาและอุดมการณ์ 
    3.2) คุณลักษณะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ 
    3.3) คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
    3.4) คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลง 
    3.5) คุณลักษณะความรักและเมตตา 
  3.3.2.2 ความพึงพอใจในการใช้หลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 
 
3.4 ขั้นตอนการสร้างและการพัฒนาเครื่องมือที่ในการวิจัย 
 3.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
  3.4.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการพัฒนารูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชา 
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
   1) แบบประเมินความเหมาะสมองค์ประกอบของรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม
วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เชี่ยวชาญ 11 ท่าน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ 
   2) แบบประเมินแบบทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ขององค์ประกอบ
และโครงร่างรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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  3.4.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 
   1) แบบทดสอบวัดสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้
แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ มีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
   2) แบบสังเกตสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือฯ คุณลักษณะส่วนบุคคล      
การเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างการฝึกอบรม 
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) และต้องมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสมรรถนะ             
ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
   3) แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชา  
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ  
   4) แบบประเมินการน ารูปแบบการฝึกอบรมไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ตนเองด้านความรู้ความเข้าใจ 
ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ หลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด คือ อยู่ในระดับดี และใช้แบบประเมินฉบับนี้ประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ของผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 3 คน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ประเมิน 
   4) แบบประเมินความพึ งพอใจในการใช้ รูปแบบหลักสู ตรฝึ กอบรมวิชา  
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
 3.4.2 การวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
  3.4.2.1 การวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการก าหนดองค์ประกอบ
ของสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 และเครื่องมือในการจัดท า
องค์ประกอบโครงร่างรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
   1) น าองค์ประกอบจ านวน 6 องค์ประกอบ ของสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 และโครงร่างรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบแก้ไขเบื้องต้น 
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   2) น าองค์ประกอบของสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษที่ 21 และองค์ประกอบรูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรม ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 11 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงตามโครงสร้างและความตรงตามเนื้อหาโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) ประกอบด้วย
โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรและการสอน และด้านการฝึกอบรมลูกเสือ เกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้ 
    2.1) นักวิชาการ ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถด้านลูกเสือที่จัดการฝึกอบรม
ลูกเสือ ในระดับมหาวิทยาลัย และมีความรู้สาขาหลักสูตรและการสอน ที่มีประสบการณ์ท างาน
มากกว่า 5 ปี จ านวน 2 ท่าน 
    2.2) ก รรม ก ารบ ริ ห า รส านั ก งาน ลู ก เสื อ แ ห่ งช าติ  ป ร ะ ธ าน
คณะอนุกรรมการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ที่มีประสบการณ์
ท างานมากกว่า 5 ปี จ านวน 1 ท่าน 
    2.3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยที่มีประสบการณ์ท างาน
มากกว่า 5 ปี จ านวน 1 ท่าน 
    2.4) นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ
ส านักเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ จ านวน 1 ท่าน 
    2.5) นักวิชาการสาขาบริหารการศึกษา ที่มีประสบการณ์ท างาน
มากกว่า 5 ปี จ านวน 1 ท่าน 
    2.6) ผู้ตรวจการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือ ผู้ช่วยผู้ตรวจการ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ มีวุฒิทางด้านลูกเสือ 4 ท่อน จ านวน 2 ท่าน 
    2.7) คุณครูผู้สอนลูกเสือในโรงเรียน และวิทยากรทางด้านลูกเสือ        
ที่มีวุฒิทางด้านลูกเสือ 4 ท่อนขึ้นไป จ านวน 3 ท่าน 
   3) ปรับปรุงองค์ประกอบของสมรรถนะการเป็ นผู้ ก ากับลูกเสือสามัญ  
รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 และองค์ประกอบของรูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรม ตามข้อเสนอแนะของเชี่ยวชาญ 
   4) เสนอร่างรูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 ที่ได้
ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 11 ท่าน ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงร่าง
หลักสูตรฝึกอบรมด้วยแบบประเมินคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert) คือ 
เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด ก าหนด
คะแนนตามระดับความเหมาะสมเท่ากับ 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญท้ายแบบประเมินผู้วิจัยน ามาท าการ วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
   5) แก้ไขและปรับปรุงรูปแบบหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
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   6) น าเสนอโครงร่างรูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพโครงร่างหลักสูตรการฝึกอบรม ซ่ึงผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
    6.1) นักวิชาการสาขาหลักสูตรและการสอน ที่มีประสบการณ์ท างาน
มากกว่า 5 ปี จ านวน 1 ท่าน 
    6.2) นักวิชาการสาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา ที่มีประสบการณ์
ท างานมากกว่า 5 ปี จ านวน 1 ท่าน 
    6.3) นักวิชาการสาขาบริหารการศึกษา ที่มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 
5 ปี จ านวน 1 ท่าน 
    6.4) นักวิชาการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสบการณ์ท างาน
มากกว่า 5 ปี จ านวน 1 ท่าน 
    6.5) เป็นผู้ตรวจการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือ ผู้ช่วยผู้ตรวจการ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ มีวุฒิทางด้านลูกเสือ 4 ท่อน จ านวน 1 ท่าน 
   ตรวจสอบคุณภาพโครงร่างหลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย ความตรง
ของเนื้อหา ความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และความครอบคลุม
ของเนื้อหา โดยการประเมินเพ่ือหาค่าความเหมาะสม 
   7) แก้ไขและปรับปรุงรูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษท่ี 21 ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
   8) น าเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา  
เพ่ือขอค าแนะน าและ ปรับปรุงตามค าแนะน า 
   9) จัดท าเล่มหลักสูตรฉบับส าหรับใช้ท าการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างในล าดับต่อไป 
  3.4.2.2 การวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการใช้
รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือ เสริมสร้าง
สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 
   เมื่อผู้วิจัยสร้างแบบประเมินผลการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นเครื่องมือ ส าหรับรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัด
สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจ 2) แบบสังเกตด้านทักษะและสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
3) แบบประเมินตนเองของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ในศตวรรษที่ 21 ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 4) แบบประเมิน
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ความพึงพอใจในการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
   1) น าแบบประเมินผลการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม ทั้ง 4 ชุด ที่สร้างขึ้น
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องของ ส านวนและภาษาที่ใช้ให้ครอบคลุม
เนื้อหาที่ต้องการวัด เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ของแบบประเมินผลมากยิ่งขึ้น 
   2) น าแบบประเมินสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือทั้ง 4 ชุด ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (content validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและ
ประเมินเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( index of item 
objective congruence: IOC) มีหลักในการพิจารณาดังนี้ 
    2.1) ถ้าผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเห็นว่ามีความสอดคล้องกันระหว่างข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ ให้ใส่ +1 
    2.2) ถ้าผู้ทรงคุณวุฒิไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันระหว่างข้อค าถาม
กับวัตถุประสงค์ให้ใส่ 0 
    2.3) ถ้าผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเห็นว่าไม่มีความสอดคล้องกันระหว่างข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ ให้ใส่ -1 น าค่าคะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์ค่าดัชนีสอดคล้อง ก าหนด
เกณฑ์ว่าผลรวมของ คะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกินกึ่งหนึ่ง หรือมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 
ขึ้นไป ถือว่าข้อค าถาม ข้อนั้นวัดจุดประสงค์นั้นได้ (พร้อมพรรณ อุดมสิน, 2544) พบว่า ค่าดัชนีความ
สอดคล้องสูงกว่า เกณฑ์ท่ีก าหนดทุกข้อ โดยมีค่าเท่ากับ 1.00 (แสดงในตารางผนวก 1 ภาคผนวก ข) 
   3) น าแบบประเมินสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือทั้ง 6 ชุด ประกอบด้วย  
    3.1) แบบทดสอบวัดสมรรถนะด้ านความรู้ความเข้ าใจ ปรนั ย  
4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ เท่ากับ สอดคล้อง 
    3.2) แบบสังเกตด้านทักษะและสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
IOC ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ  เท่ากับ 1.00 และผลการประเมินสมรรถนะ พบ 
    3.3) แบบประเมินตนเองของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับสมรรถนะการ
เป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ และด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ เท่ากับ 1.00  
    3.4) แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปด้านของร่าง
หลักสูตรการพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ฯ ผลการพิจารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เท่ากับ 1.00 
    3.5) แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม      
ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ = 1.00     
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    3.6) แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผลการพิจารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ = 1.00 ไปทดลองใช้กับก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่า
ความเที่ยง (reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ส่วน
เกณฑ์ ส าหรับหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคนั้น พิสณุ  ฟองศรี (2550 หน้า 154) 
อธิบาย ว่าค่าที่ได้อยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 ค่าที่ใช้ได้ควรมากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์ พบว่า 
แบบประเมินตนเองของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 
21 ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.965 
แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปด้านของร่างหลักสูตรการพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชา              
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ฯ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.979 และแบบประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.986 (แสดงในตาราง ภาคผนวก ข) 
   4) น าผลการทดลองใช้และข้อบกพร่องของแบบประเมินผลการใช้รูปแบบหลักสูตร
ฝึกอบรม ทั้ง 4 ชุด มาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น แล้วท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการก าหนดองค์ประกอบของสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 และก าหนดองค์ประกอบโครงร่างรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชา             
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
  3.5.1.1 น าองค์ประกอบของสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษที่ 21 และองค์ประกอบรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 11 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงตามโครงสร้าง และความตรงตามเนื้อหา โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) 
  3.5.1.2 ปรับปรุงองค์ประกอบของสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษท่ี 21 และรูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรม ตามข้อเสนอแนะของเชี่ยวชาญ 
  3.5.1.3 เสนอร่างรูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้น
ความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้
ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 11 ท่าน ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงร่าง
หลักสูตรฝึกอบรมด้วยแบบประเมินคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert) 
คือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด 
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ก าหนดคะแนนตามระดับความเหมาะสมเท่ากับ 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ และก าหนดระดับความ
เหมาะสมของหลักสูตรตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
   4.51–5.00 เหมาะสมมากที่สุด 
   3.51–4.50 เหมาะสมมาก 
   2.51–3.50 เหมาะสมปานกลาง 
   1.51–2.50 เหมาะสมน้อย 
   1.00–1.50 เหมาะสมน้อยที่สุด 
   และประเมินความเป็นไปได้ คือ ความเป็นไปได้ มากที่สุด ความเป็นไปได้ 
มาก ความเป็นไปได้ปานกลาง ความเป็นไปได้น้อย และความเป็นไปได้น้อยที่สุด ก าหนดคะแนนตาม
ระดับความเหมาะสมเท่ากับ 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ และก าหนดระดับความเหมาะสมของ
หลักสูตรตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
   4.51–5.00 ความเป็นไปไดม้ากที่สุด 
   3.51–4.50 ความเป็นไปไดม้าก 
   2.51–3.50 ความเป็นไปไดป้านกลาง 
   1.51–2.50 ความเป็นไปได้น้อยท่ีสุด 
   1.00–1.50 ความเป็นไปได้น้อยท่ีสุด 
   ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญท้ายแบบประเมินผู้วิจัย
น ามาท าการ วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
   การพิจารณาค่าเฉลี่ยความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการแสดงความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ถือว่าหลักสูตรอบรมมีคุณภาพเหมาะสมสามารถน าไปใช้
ต่อไปได้ ไม่ต้องปรับปรุง แต่ถ้าข้อใดที่มีค่าเฉลี่ย ต่ ากว่า 3.51 (พร้อมพรรณ อุดมสิน, 2544 หน้า 
116) ผู้วิจัยน าไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือน าข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรายการนั้นให้ดี
ยิ่งขึ้น รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือ เสริมสร้าง
สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม    
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.27 (ผลการ
วิเคราะห์แสดงไว้ในบทที่ 4) 
  3.5.1.4 น าเสนอรูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        
ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21             
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย ความตรง
ของเนื้อหา ความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และความครอบคลุม
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ของเนื้อหา การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการประเมิน เพ่ือหาค่าความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการน าไปใช้ (index of item objective congruence: IOC) มีหลักในการพิจารณา ดังนี้  
   1) ถ้าผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเห็นว่ามีความสอดคล้องกันระหว่างข้อค าถาม
กับวัตถุประสงค์ให้ใส่ +1 
   2) ถ้าผู้ทรงคุณวุฒิไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ให้ใส่ 0 
   3) ถ้าผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาเห็นว่าไม่มีความสอดคล้องกันระหว่างข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ให้ใส่ -1 
   น าค่าคะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ก าหนด
เกณฑ์ว่า ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกินกึ่งหนึ่ง หรือมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 
ขึ้นไปถือว่า ข้อค าถามข้อนั้นวัดจุดประสงค์นั้นได้ (พร้อมพรรณ  อุดมสิน, 2544 หน้า 116) พบว่า ค่าดัชนี
ความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ เท่ากับ 1.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกข้อ 
  3.5.1.5 แก้ไขและปรับปรุงรูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 
21 ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3.5.1.6 น าเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา เพ่ือขอ
ค าแนะน าและปรับปรุงตามค าแนะน า  
  3.5.1.7 จัดท าเล่มหลักสูตรฉบับส าหรับใช้ท าการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างในล าดับ
ต่อไป 
  3.5.1.8 แบบทดสอบวัดสมรรถนะด้านความรู้  ความเข้าใจ ไปทดลองใช้กับ
ข้าราชการครูและนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม ตัวอย่างส าหรับการวิจัยจ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเที่ยง 
(reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ส่วน
เกณฑ์ ส าหรับหาค่าความเที่ยงโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคนั้น พิศณุ  ฟองศรี (2550) 
อธิบาย ว่าค่าที่ได้อยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 ค่าที่ใช้ได้ควรมากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 ขึ้นไป ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา แบบประเมินตนเองของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ 
และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.965 แบบประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปด้านของร่างหลักสูตรการพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ฯ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.979 และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้รูปแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.986 (แสดงในตาราง ภาคผนวก ข)  
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  3.5.1.9 น าผลการทดลองใช้และข้อบกพร่องของแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้มี
ความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น แล้วท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
 3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ในศตวรรษที่ 21 จากการน ารูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 ไปใช้ฝึกอบรม
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 83 คน ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา 
ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 
  3.5.2.1 วิเคราะห์สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยการหาค่าเฉลี่ย           
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจก่อน และหลังการฝึกอบรมเมื่อ
เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยของสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรมต้องสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจก่อนการฝึกอบรม 
  3.5.2.2 วิเคราะห์สมรรถนะด้านทักษะ และสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
การเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างการฝึกอบรม 
โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสมรรถนะด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
คือ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
  3.5.2.3 วิเคราะห์สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยการประเมินตนเองของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และประเมินระดับสมรรถนะตาม
เกณฑ์ดังนี้ (สันต์  ศูนย์กลาง, 2551) 
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00–1.50 หมายถึง มีสมรรถนะในระดับน้อยที่สุด    
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51–2.50 หมายถึง มีสมรรถนะระดับน้อย    
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51–3.50 หมายถึง มีสมรรถนะระดบัปานกลาง    
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51–4.50 หมายถึง มีสมรรถนะระดับมาก     
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51–5.00 หมายถึง มีสมรรถนะระดับมากท่ีสุด  
  3.5.2.4 วิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมของผู้เข้ารับการ
อบรม โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และประเมินระดับความพึงพอใจตามเกณฑ์
ดังนี้ (สันต์ ศูนย์กลาง, 2551) 
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00–1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด    
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51–2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย    
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   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51–3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง    
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51–4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก     
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51–5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
  3.5.2.5 วิเคราะห์สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21  
โดยผู้วิจัยให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 3 คน ได้แก่ 1) นางสาวณัฎฐณิชา หงส์สิงห์ 2) นายรุ่งโรจน์ 
กาหาวงศ์ 3) นายนิพนธ์  จันทร์เพ็ชร์ มาช่วยเป็นวิทยากรในการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญ             
รุ่นใหญ่ของโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ให้จัดท า
แผนการสอนระยะสั้น คนละ 1 แผน รวม 3 แผน และผู้วิจัยประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 แต่ละด้านคือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ในขณะที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในการเข้าค่ายพัก
แรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยผู้วิจัย ประเมินโดยใช้แบบประเมินตนเองของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 แต่ในครั้งนี้ผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินสมรรถนะ
ของผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้ง 3 คน เอง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
โดยการหาค่าเฉลี่ย และประเมินระดับสมรรถนะตามเกณฑ์ดังนี้ (สันต์  ศูนย์กลาง, 2551) 
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00–1.50 หมายถึง มีสมรรถนะในระดับน้อยที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51–2.50 หมายถึง มีสมรรถนะระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51–3.50 หมายถึง มีสมรรถนะระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51–4.50 หมายถึง มีสมรรถนะระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51–5.00 หมายถึง มีสมรรถนะระดับมากท่ีสุด 

 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินต่าง ๆ ไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตรตามแบบประเมิน
เป็นข้อความและค าบรรยาย การวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ มีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 3.6.1 การแจกแจงความถี่ (frequency) 
 3.6.2 ค่าร้อยละ (percentage) 
 3.6.3 ค่าเฉลี่ย (mean) 
 3.6.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้น
ความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21  
มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 21 2) เพ่ือพัฒนา
รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 21 3) ผลการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 
21 และ 4) ผลศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษที่ 21 การด าเนินการวิจัย ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มาใช้
ในการพัฒนารูปแบบ โดยน าเสนอออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษท่ี 21 
 ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 
 ระยะที่ 3 การน าหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ และผลการน า
รูปแบบหลักสูตรไปใช้ 
 
4.1 ระยะที่ 1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ข้ันความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 21  
 ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม
วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ สมรรถนะทั่วไป องค์ประกอบของ
สมรรถนะ และสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
โดยได้สังเคราะห์ทฤษฎีมาสู่กระบวนการจัดกิจกรรมอบรม ดังตารางที่ 4.1 ตารางที่ 4.2 และตารางที่ 
4.3 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 ตารางสังเคราะห์ทฤษฎีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมตามรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชา  
 ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็น           
 ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 
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 2
55
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ผู้วิ
จัย

 

1. Coaching √ √ √ √ √ √ √ 
2. Happy Learning √ √ √ - √ √ √ 
3. Action √ √ - √ √ √ √ 
4. Learn to gain New 
Knowlede 

√ √ √ √ √ √ √ 

5. Applying √ √ √ √ √ √ √ 
 

 จากตารางที่ 4.1 ผู้วิจัยได้น าแนวคิด หลักการของทฤษฎีการจัดกิจกรรมจากการสังเคราะห์
เอกสารได้กระบวนการจัดกิจกรรม 5 วิธี ได้แก่  
 1. Coaching เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นโค้ช        
 2. Happy learning มีความสุข เรียนให้สนุกเล่นให้ได้ความรู้  
 3. Action ลงมือ เน้นการปฏิบัติ  
 4. Learn to gain New Knowlede ก ากับดูแล วัดและประเมินผล ได้ความรู้ใหม่  
 5. Applying ประยุกต์ใช้  
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ตารางที ่4.2 สังเคราะห์ขั้นตอนการฝึกอบรมตามรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
 รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ       
 รุ่นใหญ่ ในศตวรรษท่ี 21 
 
แนวคิด/ทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับการฝึกอบรม ขั้นตอนการฝึกอบรม 
1. Coaching  
เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นโค้ช 

ขั้นที่ 1 การสร้างกระบวนการเรียนรู้  
(Learn to Coach) 

2. Happy learning ความสุข เรียนให้สนุกเล่น
ให้ได้ความรู้ 

ขั้นที่ 2 การกระตุ้นความสนใจและรวบรวม
ความรู้ (Learn to be Happy) 

3. Action ลงมือ เน้นการปฏิบัติ ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ (learn to Act) 
4. Learn to gain New Knowlede 
ก ากับดูแล วัดและประเมินผล ได้ความรู้ใหม่ 

ขั้นที่ 4 ก ากับดูแล วัดและประเมินผล ได้ความรู้
ใหม่ (Learn to gain New Knowlede) 

5. Applying ประยุกต์ใช้ ขั้นที่ 5 ประยุกต์ต่อยอดความรู้และน าเสนอ  
(Learn to Apply) 

 
 จากตารางที่ 4.2 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกอบรมตาม
รูปแบบหลักสูตรที่ผู้วิจัยพัฒนาขั้นตอนได้เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ (Learn to Coach) หมายถึง ค้นหา ท าให้ชัด เรียบเรียง 
ในสิ่งที่ต้องการจะบรรลุเพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการค้นหาภายในตัวเองโดยทบทวนวิธีการและกล
ยุทธ์ที่เป็นผู้สร้างขึ้นและผลักดันให้รับผิดชอบตามวิธีการจนบรรลุเป้าหมาย 
 ขั้นที่ 2 การกระตุ้นความสนใจและรวบรวมความรู้ (Learn to be Happy) หมายถึง 
กระตุ้นความสนใจ สนุกสนาน ตื่นตัวในการเรียน มีการเคลื่อนไหวเพ่ือให้ผู้เรียนพึงพอใจ สนุก 
น่าสนใจ ไม่ซ้ าซาก มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียน 
 ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ (learn to Act) หมายถึง ส่งเสริมกระบวนการคิดและทักษะต่าง ๆ ใช้
เทคนิควิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายการฝึกปฏิบัติตามฐานการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 4 ก ากับดูแล วัดและประเมินผล ได้ความรู้ใหม่ (Learn to gain New Knowlede) 
หมายถึง ก ากับดูแลการท างานโดยแนะน าวิธีการท างานให้เป็นไปอย่างถูกวิธี ถูกรูปแบบรู้จักการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน รับผิดชอบ คิดและท าอย่างสร้างสรรค์ ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ประเมินผลตามสภาพจริง 
โดยการสังเกตพิจารณาระหว่างปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ผู้เรียนน าผลการอภิปรายและสาธิตที่
เป็นผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมาก าหนดเป็นความคิดใหม่ หรือความรู้ใหม่ โดยใช้
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วิธีการ เขียนด้วยแผนผัง ความคิดเขียนโครงงาน/โครงการ เขียนบรรยาย/เขียนรายงาน จดบันทึก       
วาดภาพ แต่งค าประพันธ์ โดยสรุปเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในขั้นตอนนี้ผู้สอนสามารถประเมิน
ความรู้และความคิดใหม่ ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการ อภิปราย ตรวจสอบผลงาน สอบถามความคิดของ
กลุ่ม ทดสอบความรู้ 
 ขั้นที่  5 ประยุกต์ต่อยอดความรู้และน าเสนอ (Learn to Apply) หมายถึง ใช้สื่ อ 
เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอนสรุปการเรียนรู้และน าเสนองานน าไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ใน
สถานการณ์ใหมเ่พ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

 
ตารางที่ 4.3 การสังเคราะห์สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และสมรรถนะของคนในศตวรรษที่ 21 
 

ที ่ สมรรถนะของศตวรรษที่ 21 

สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
1.
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1 Reading (อ่านออก)           

2 (W)Riting (เขียนได้)           

3 (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น)           

4 
Critical Thinking & Problem Solving 
(ทักษะด้านการคิด อย่างมีวจิารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา) 

          

5 
Creativity & Innovation 
(ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวตักรรม) 

          

6 
Collaboration, Teamwork & Leadership 
(ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 
และ ภาวะผู้น า) 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ)  
 

ที ่ สมรรถนะของศตวรรษที่ 21 

สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
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7 
Cross-cultural Understanding  
(ทักษะด้านความเข้าใจต่าง วัฒนธรรม ตา่ง
กระบวนทัศน์ 

          

8 
Communications, Information & Media 
Literacy  
(ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 

          

9 
Computing & ICT Literacy  
(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร) 

          

10 
Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรยีนรู้)           

11 Change (ทักษะการเปลี่ยนแปลง)           

12 Compassion (ทักษะความรักและเมตตา)           

 
 จากตารางที่ 4.3 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 กับสมรรถนะของ
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่แล้วสรุปได้ว่าสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
หมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้ก ากับลูกเสือที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจาก
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Other Characteristics) มีทักษะ 
3Rs และ 9Cs ที่ท าให้ผู้ก ากับลูกเสือปฏิบัติงานได้ส าเร็จ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ประกอบด้วย 12 สมรรถนะซึ่งเป็นด้านความรู้ 2 สมรรถนะ ด้าน
ทักษะ 5 สมรรถนะ คุณลักษณะส่วนบุคคล 5 สมรรถนะ ตามรายละเอียดดังนี้ 
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 1)  ความรู้ 
  1.1) ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ หมายถึงเป็นผู้มีความรู้ มีความเข้าใจ  
มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการลูกเสือได้ 
  1.2) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ หมายถึง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
ในการท างาน โดยมีการยืดหยุ่นและปรับตัว มีความคิดริเริ่มและชี้น าตนเองสามารถน านโยบายไปสู่  
การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของลูกเสือ 
 2) ทักษะ 
  2.1) ทักษะการบริหารงานลูกเสือ หมายถึง เป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษา      
ด้านทักษะการพูด การเขียน การฟังหรือท่าทางในการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลได้อย่าง
หลากหลาย เพ่ือใช้ในการจัดองค์กร การจัดบุคลากร การอ านวยการ และการควบคุมการด าเนินงาน
ลูกเสือได้และมีประสิทธิภาพ 
  2.2) ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ หมายถึง เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร มีความ
รับผิดชอบ มีภาวะผู้น า ท างานร่วมกับผู้ อ่ืน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และงานบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของลูกเสือร่วมกับทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3) ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน หมายถึงเป็นผู้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
วางแผนระยะสั้น (ประจ าสัปดาห์) วางแผนระยะยาว (ก าหนดการสอนประจ าปี/ประจ าเทอม) รวมทั้ง
การวางแผนกิจกรรมอ่ืน และมีความสามารถประเมินผลอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผลและมีประสิทธิภาพ 
  2.4) ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ หมายถึง เป็นผู้มีความสามารถการใช้ภาษาด้าน
ทักษะการพูด การเขียน การฟังหรือท่าทางในการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลได้อย่างหลากหลาย
และมีประสิทธิภาพในการฝึกอบรมลูกเสือให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางลูกเสือ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
  2.5) ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้ หมายถึง เป็นผู้มีความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ 
ทักษะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะเกี่ยวกับวิชาลูกเสือ และทักษะเกี่ยวกับการวางแผน และสามารถ
น าไปใช้ สามารถคิดสิ่งใหม่ และสามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเพ่ือพัฒนาสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่จะท าให้กิจกรรมลูกเสือสามารถด าเนินไปได้ 
 3) คุณลักษณะส่วนบุคคล 
  3.1) ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ศรัทธาและอุดมการณ์ หมายถึง เป็นผู้มีความสมัคร
ใจที่จะเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ฝักใฝ่และสนใจในกิจการลูกเสือ ศรัทธาเชื่อมั่นว่าวิธีการ
ฝึกอบรมแบบลูกเสือสามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความตั้งใจจริงที่จะ
ฝึกอบรมลูกเสือให้บรรลุ ถึงอุดมการณ์ของลูกเสือ 
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  3.2) คุณลักษณะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง เป็นผู้มีความสามารถในการท างาน
ร่วมกับทีมงานที่มีความต่างด้านค่านิยมและความเชื่อได้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเกิดประสิทธิภาพในการ
ท างาน ดูแลให้กลุ่มมีความสุข มีความสามัคคี เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ให้ความส าคัญกับทุกคน 
และมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  3.3) คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ หมายถึง เป็นผู้มีความสามารถใน
การเลือกรับรู้ เลือกใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากสื่อในยุคดิจิตัลที่มีความ
หลากหลาย จากหลายช่องทางได้อย่างเหมาะสมตามความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ถ่ายทอดวิธีการค้นคว้าหาความรู้ให้แก่ลูกเสือได้ 
  3.4) คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลง หมายถึง เป็นผู้ติดตามการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการ
ลูกเสืออยู่เสมอมีความสามารถในการปรับตนเข้ากับสิ่งแวดล้อม การเข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจความแตกต่าง
ของบุคคล และธรรมชาติของบุคคลต่อหน้าที่การงานสามารถคิดสิ่งใหม่ สร้างสรรค์สื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเข้ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือในศตวรรษท่ี 21 
  3.5) คุณลักษณะความรักและเมตตา หมายถึง เป็นผู้มีพฤติกรรมที่แสดงออกความสนใจ
และเอาใจใส่ลูกเสือเป็นนิจ มีทักษะในการให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีความตั้งใจจริง
ที่จะฝึกอบรมลูกเสือให้บรรลุถึงอุดมการณ์ของลูกเสือ ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสืออย่างเต็มก าลัง
ความสามารถและโอกาส โดยยึดค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นหลักในการอยู่ร่วมกัน 
 ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 11 คน พบว่า ได้ 12 สมรรถนะ และมีความเหมาะสม
สอดคล้อง ในสตวรรคที่ 21 ได้องค์ประกอบของรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมด 6 องค์ประกอบ ได้แก่  
 1) ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร  
 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
 3) โครงสร้างของหลักสูตร  
 4) กิจกรรมการเรียนรู้  
 5) สื่อและแหล่งการเรียนรู้  
 6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 โดยมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมในภาพรวมสมรรถนะ 12 ข้อ และองค์ประกอบของรูปแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก 
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4.2 ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
 ผลการศึกษาในระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 
รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 
21 ได้องค์ประกอบของรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 1) ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร  
 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
 3) โครงสร้างของหลักสูตร  
 4) กิจกรรมการเรียนรู้  
 5) สื่อและแหล่งการเรียนรู้  
 6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 โดยในแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตรได้มาจากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้การสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) ทฤษฎีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้น
ความรู้เบื้องต้น ที่ใช้ในปัจจุบันใช้มานานมากแล้ว(พ.ศ. 2507) จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ให้เหมาะสมกับยุคสมัย และพัฒนาการ
เรียนรู้ให้ทันสมัยเหมาะแก่การเรียนรู้ดังค าที่ว่าทันโลก ทันสมัย เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็น  
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งประกอบด้วย  
  1) Coaching เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นโค้ช  
  2) Happy learning มีความสุข เรียนให้สนุกเล่นให้ได้ความรู้  
  3) Action ลงมือ เน้นการปฏิบัติ  
  4) Learn to gain New Knowlede ก ากับดูแล วัดและประเมินผล ได้ความรู้ใหม่  
  5) Applying ประยุกต์ใช้ โดยปรับใช้กับวิธีการสอน 5 ขั้นตอน 
  เนื่องจากในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้
ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ที่ใช้ในปัจจุบันใช้มานานมากแล้วจึงต้องปรับปรุง
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ให้เหมาะสมกับยุคสมัย  โดย
บูรณาการ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21  
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 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
  ผู้วิจัยได้ศึกษาจุดมุ่งหมายขององค์การลูกเสือโลกและวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ และได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ดังนี้ 
  1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด และวิธีการจัดการเรียนการ
สอน มีความสามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนได้อย่างครบวงจร มีความเข้าใจใน
คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่การเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
  2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้ เห็นถึง
ศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) โครงสร้างของหลักสูตร 
  จากการศึกษาโครงสร้างของหลักสูตรหลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้น
ความรู้เบื้องต้น (2507) ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ข้อมูลและแสดงโครงสร้างหลักสูตรใหม่เป็น
โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 ดังตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.4 โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม โครงสร้างหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
หลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (2507) 
1) การกล่าวต้อนรับ วัตถุประสงค์และเทคนิคของการฝึกอบรม             60 นาที 
2) จุดหมาย วธิีการ และธรรมชาติของลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่                 60 นาที 
3) เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                                                      30 นาที 
4) วินัย ความเป็นระเบยีบเรียบร้อยและสัญญาณต่าง ๆ                     60 นาที 
5) ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่                              60 นาที 
6) ประวัติและกิจการขององค์การลูกเสอืโลกและ 
ประวัติโครงสร้างของการลูกเสือไทย                                            60 นาที 
7) เง่ือนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                                                     60 นาที 
8) การผจญภัย                                                                   120 นาที 
9) หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                                                45 นาที 
10) การวางแผนก าหนดการฝึกอบรม                                          60 นาที 
11) การปฐมพยาบาล (ประชุมกองครั้งที่ 1)                                   70 นาที 
12) ระบบหมู่ และการประชุมคณะกรรมการกอง                            60 นาที 
13) แผนที่ – เข็มทิศ                                                              60 นาที 
14) การผูกแน่น (ประชุมกองครั้งที่ 2)                                          60 นาที 
15) การชุมนุมรองกองไฟ                                                        45 นาที 
16) การด าเนินงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                               45 นาที 
17) บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                                 45 นาที 
18) ลูกเสือกับการอนุรักษธ์รรมชาติและสิ่งแวดล้อม                         45 นาที 
19) การทดสอบสมรรถภาพ (ประชุมกองครั้งที่ 3)                           60 นาที 

หลักสตูรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบือ้งต้น เพื่อ
เสรมิสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
1) การกล่าวต้อนรับ วัตถุประสงค์และเทคนิคของการฝึกอบรม                                  60 นาท ี
2) จุดหมาย วธิีการ และธรรมชาติของลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่                                      60 นาท ี
3) เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                                                                           30 นาท ี
4) วินัย ความเป็นระเบยีบเรียบร้อย และสัญญาณต่าง ๆ                                         60 นาท ี
5) การสร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู ้                                                        60 นาท ี
6) ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่                                                   60 นาท ี
7) ประวัติและกิจการขององค์การลูกเสอืโลก 
และประวัติโครงสร้างของการลูกเสือไทย                                                            60 นาท ี
8) เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                                                                     60 นาท ี
9) การผจญภัย                                                                                         120 นาท ี
10) หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                                                                    45 นาท ี
11) การวางแผนก าหนดการฝึกอบรม                                                                60 นาท ี
12) การปฐมพยาบาล (ประชุมกองครั้งที่ 1)                                                         70 นาท ี
13) ระบบหมู่ และการประชุมคณะกรรมการกอง                                                   60 นาท ี
14) แผนที่ – เขม็ทิศ                                                                               60 นาท ี
15) การผูกแน่น (ประชุมกองครั้งที่ 2)                                                               60 นาท ี
16) การชุมนุมรองกองไฟ                                                                              45 นาท ี
17) การด าเนินงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                                                     45 นาท ี
18) บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ (สมรรถนะ 
การเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21)                                        45 นาท ี
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 

 
  
 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม โครงสร้างหลักสูตรใหม่ หมายเหตุ 
20) พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                                               45 นาที 
21) การอยู่ค่ายพกัแรม                                                          45 นาที 
22) แนวการฝึกอบรมผู้ก ากับลกูเสือ                                           45 นาที 

19) ลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม                                           45 นาท ี
20) การทดสอบสมรรถภาพ (ประชุมกองครั้งที่ 3)                                                  60 นาท ี
21) พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                                                                       45 นาท ี
22) การอยู่ค่ายพกัแรม                                                                                 45 นาท ี
23) แนวการฝึกอบรมผู้ก ากับลกูเสือ                                                                  45 นาท ี
24) การสวนสนาม                                                                                      60 นาท ี

ปรับปรุง 
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 จากตารางที่ 4.4 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างเดิมของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น มีหน่วยการเรียนรู้ จ านวน 22 หน่วยการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ปรับปรุง   
3 หน่วยการเรียนรู้ และเพ่ิมเติม 2 หน่วยการเรียนรู้ จึงท าให้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ  
รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 มีจ านวน 24 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 
 แผนที่  1 หน่วยการเรียนรู้ที่  5 เรื่อง สร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (Qr Code)  
(เพ่ิมเติม) 
 แผนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ปรับปรุง) 
 แผนที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง แผนที่ – เข็มทิศ (ปรับปรุง) 
 แผนที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 เรื่องสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษท่ี 21 (เพ่ิมเติม)  
 แผนที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 เรื่อง ลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ปรับปรุง) 
 ซึ่งทุกแผนจะมีองค์ประกอบของรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 
21 ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างเวลา
ฝึกอบรมของหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 โครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรม ก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดย
มีการก าหนดจ านวนหน่วยการเรียนรู้ 24 หน่วย และจ านวนชั่วโมงการเรียนให้เหมาะสมกับเนื้อหา
สาระ ซ่ึง โครงสร้างเวลาของหลักสูตรฝึกอบรมประกอบไปด้วย 
 1) การกล่าวต้อนรับ วัตถุประสงค์และเทคนิคของการฝึกอบรม   60 นาท ี
 2) จุดหมาย วิธีการ และธรรมชาติของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  60 นาท ี
 3) เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่      30 นาท ี
 4) วินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสัญญาณต่าง ๆ    60 นาท ี
 5) การสร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้     60 นาท ี
 6) ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่    60 นาท ี 
 7) ประวัติและกิจการขององค์การลูกเสือโลกและประวัติโครงสร้าง 
  ของการลูกเสือไทย      60 นาท ี
 8) เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่      60 นาท ี
 9) การผจญภัย         120 นาท ี
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 10) หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่     45 นาท ี
 11) การวางแผนก าหนดการฝึกอบรม     60 นาท ี
 12) การปฐมพยาบาล (ประชุมกองครั้งที่ 1)    70 นาท ี
 13) ระบบหมู่ และการประชุมคณะกรรมการกอง   60 นาท ี
 14) แผนที่ – เข็มทิศ       60 นาท ี
 15) การผูกแน่น (ประชุมกองครั้งที่ 2)     60 นาท ี
 16) การชุมนุมรองกองไฟ      45 นาท ี
 17) การด าเนินงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่    45 นาท ี
 18) บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่    45 นาท ี 
  (สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21)  45 นาท ี
 19) ลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   45 นาท ี
 20) การทดสอบสมรรถภาพ (ประชุมกองครั้งที่ 3)   60 นาท ี
 21) พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่     45 นาท ี
 22) การอยู่ค่ายพักแรม      45 นาท ี
 23) แนวการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ     45 นาท ี
 24) การสวนสนาม       60 นาท ี
 ในโครงสร้างของหลักสูตรผู้วิจัยได้เพ่ิมเติมและปรับปรุง/หน่วยการเรียนรู้และสาระการ
เรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้  
 1) เรื่องการสร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (เพ่ิมเติม) เพ่ือน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
ศตวรรษท่ี 21 เข้ามาประยุกต์ใช้ (QR Code) 
 2) เรื่องแผนที่ – เข็มทิศ (ปรับปรุง) เพ่ือน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 21 เข้ามา
ประยุกต์ใช้กับสมาร์ทโฟน (google map) 
 3) เรื่องเงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ปรับปรุง) เพ่ือน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 
21 เข้ามาสร้างเป็นสื่อการเรียนรู้ผ่าน QR Code เพ่ือค้นคว้า 
 4) เรื่องลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง) เพ่ือน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในศตวรรษท่ี 21 เข้ามาสร้างเป็นสื่อการเรียนรู้ผ่าน QR Code เพ่ือค้นคว้าและเรียนรู้ 
 5) สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 (เพ่ิมเติม) เพ่ือน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 21 เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 
รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
 4) กิจกรรมการเรียนรู้ 
  กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบไปด้วยกิจกรรม 5 ขั้น ดังต่อไปนี้ 
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  ขั้นที่ 1 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ (Learn to Coach) หมายถึง ค้นหา ท าให้ชัด 
เรียบเรียง ในสิ่งที่ต้องการจะบรรลุเพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการค้นหาภายในตัวเองโดยทบทวน
วิธีการและกลยุทธ์ที่เป็นผู้สร้างข้ึนและผลักดันให้รับผิดชอบตามวิธีการจนบรรลุเป้าหมาย 
  ขั้นที่ 2 การกระตุ้นความสนใจและรวบรวมความรู้ (Learn to be Happy) หมายถึง 
กระตุ้นความสนใจ สนุกสนาน ตื่นตัวในการเรียน มีการเคลื่อนไหวเพ่ือให้ผู้เรียนพึงพอใจ สนุก น่าสนใจ 
ไม่ซ้ าซาก มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
  ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ (learn to Act) หมายถึง ส่งเสริมกระบวนการคิดและทักษะต่าง ๆ ใช้
เทคนิควิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายการฝึกปฏิบัติตามฐานการเรียนรู้ 
  ขั้นที่  4  ก ากับดู แล  วัดและประเมินผล  ได้ความรู้ ใหม่  (Learn to gain New 
Knowlede) หมายถึง ก ากับดูแลการท างานโดยแนะน าวิธีการท างานให้เป็นไปอย่างถูกวิธี ถูกรูปแบบ
รู้จักการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน รับผิดชอบ คิดและท าอย่างสร้างสรรค์ ปรับปรุงตนเองอยู่ เสมอ 
ประเมินผลตามสภาพจริง โดยการสังเกตพิจารณาระหว่างปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ผู้เรียนน าผล
การอภิปรายและสาธิตที่เป็นผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมาก าหนดเป็นความคิดใหม่ หรือ
ความรู้ใหม่ โดยใช้วิธีการ เขียนด้วยแผนผัง ความคิดเขียนโครงงาน/โครงการ เขียนบรรยาย/เขียน
รายงาน จดบันทึก วาดภาพ แต่งค าประพันธ์ โดยสรุปเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในขั้นตอนนี้
ผู้สอนสามารถประเมินความรู้และความคิดใหม่ ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการ อภิปราย ตรวจสอบผลงาน 
สอบถามความคิดของกลุ่ม ทดสอบความรู้ 
  ขั้นที่  5 ประยุกต์ต่อยอดความรู้และน าเสนอ (Learn to Apply) หมายถึง ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอนสรุปการเรียนรู้และน าเสนองานน าไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ใน
สถานการณ์ใหม่เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 5) สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
  ในการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ได้ใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ดังนี้  
  5.1) ใบงานแบบสแกน QR Code ประกอบแผนการสอนเรื่อง เงื่อน 
  5.2) ใบงานแบบสแกน QR Code ประกอบแผนการสอนเรื่อง แผนที่ เข็มทิศ 
  5.3) ใบงานแบบสแกน QR Code ประกอบแผนการสอนเรื่อง ลูกเสือกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.4) power point/วีดีทัศน์ ในเนื้อหาที่วิทยากรบรรยาย 
  5.5) อินเตอร์เน็ต ในการค้นหาพื้นที่และพิกัด 
  5.6) Smart Phone/แผนที่/เข็มทิศ  
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  5.7) ไม้ง่าม 
  5.8) เชือก 
 6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบด้วย เครื่องมือและวิธีการวัด ดังนี้ 
  6.1) แบบทดสอบ 
  6.2) แบบสังเกตพฤติกรรม 
  6.3) แบบสังเกตการปฏิบัติ 
  6.4) วิธีการประเมินสรุปผลโดยทีมวิทยากรด้วยการอภิปราย (ผ่าน – ไม่ผ่าน) 
 ผู้วิจัยได้น ารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 21ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 11 ท่าน 
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบหลักสูตรที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น และได้มีข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 21 ในแต่ละองค์ประกอบ เพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร 
 ควรมีการศึกษาทัศนะต่อหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และสภาพปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในกลุ่มตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้อง เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง 
 องค์ประกอบที่ 2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 - ควรให้ครอบคลุมทุกด้าน 
 - เรื่องทัศนคติ ท าอย่างไรให้คนมีศรัทธาต่อกระบวนการลูกเสือ 
 - เพ่ิมเติมเรื่องความตระหนักของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในทุกเรื่อง สามารถท าหน้าที่
และปฏิบัติตามภาระงานด้วยความตั้งใจ เต็มใจและทุ่มเท 
 องค์ประกอบที่ 3 โครงสร้างของหลักสูตร 
 ควรมีการพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้ครบถ้วนมีความแปลกใหม่จริง 
 องค์ประกอบที่ 4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 - ต้องบอกประเด็นที่ปรับปรุงว่ามาจากไหน 
 - ควรมีการอ้างอิงทางด้านวิชาการมาอ้างอิงในข้อมูลที่ได้มาเพ่ือความสมบูรณ์ของงานวิจัย
และหลักสูตรความเชื่อมโยงของเอกสารหลักฐาน 
 - ปัจจุบันการจัดการฝึกอบรมประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ไม่ได้จัดตามวัยในข้อบังคับ 
คณะลูกเสือแห่งชาติแต่จัดตามชั้นเรียน โดยก าหนดให้เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-3 วุฒิภาวะและสมรรถนะของลูกเสืออาจมีความไม่เหมาะสมในหลายกิจกรรม 
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 องค์ประกอบที่ 5 สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 - สื่อ ควรเพ่ิมโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารด้วย 
 - ขอให้ด าเนินการตรวจสอบสื่อการเรียนรู้ ก่อนน าไปใช้ เช่นความถูกต้องของ link ต่าง ๆ 
และข้อความต่าง ๆ 
 - ให้ใช้แหล่งเรียนรู้จากธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ท้องถิ่นด้วย 
 องค์ประกอบที่ 6 การวัดและประเมินผล 
 - การวัดยังไม่ครบด้านขาดการอธิบายถึงเครื่องมือ 
 - ควรก าหนดวิธีการประเมินผลให้รอบด้านแบบ 360 องศา หมายถึง ความหลากหลาย
วิธีการประเมินทั้งรายบุคคล และกระบวนการกลุ่ม (หมู่) รวมทั้งการประเมินทั้งความรู้ ทักษะ และ
เจตคติแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนดี แต่อย่าลืมลูกเสือเป็นวิชาทักษะ ไม่ใช่ให้ความรู้อย่างเดียว 
 อ่ืน ๆ คือ ควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมากขึ้นเพ่ือเป็นการยืนยันผลการศึกษา
ในครั้งนี้โดยผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม น าเสนอดังตารางที ่4.5 
 
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยความเป็นไปได้ของรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษท่ี 21 โดย 
 ผู้เชี่ยวชาญ 
 

ข้อความ x  S.D. แปลผล 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร    
1.1 ความจ าเป็นส าหรับทักษะในศตวรรษที่ 21 3.73 0.92 มาก 
1.2 ความสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิด 4.00 1.00 มาก 
1.3 ความสมเหตุสมผล 4.09 1.14 มาก 
1.4 ความส าคัญต่อผู้เข้าอบรม 4.18 0.75 มาก 

รวม  4.00 0.95 มาก 
2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร    
2.1 ความชัดเจน 3.73 0.90 มาก 
2.2 ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัต ิ 3.91 1.04 มาก 
2.3 ความครอบคลุมการมาตรฐานการรู้เรื่องไอซีที 3.82 1.25 มาก 
2.4 ความเหมาะสมกับระดับของผู้เข้าอบรม 3.73 0.90 มาก 

รวม 3.80 1.02 มาก 
3. โครงสร้างของหลักสูตร    
3.1 ความครอบคลุมตามจดุมุ่งหมายของหลักสูตร 4.27 0.65 มาก 
3.2 ความเหมาะสมของเวลาในแตล่ะฐานกิจกรรม 4.36 0.67 มาก 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

ข้อความ x  S.D. แปลผล 
3.3 ความเหมาะสมของสาระการเรียนรู ้ 4.36 0.67 มาก 
3.4 ความเป็นไปได้ในการปฏิบัต ิ 4.55 0.69 มากที่สุด 

รวม  4.39 0.67 มาก 
4. สาระการเรียนรู้    
4.1 ความสอดคล้องกับจดุหมายของหลักสูตร 4.36 0.67 มาก 
4.2 ความครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสตูร 4.27 0.65 มาก 
4.3 ความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ขา้อบรม 4.36 0.92 มาก 
4.4 ความมีประโยชน์ต่อผู้เขา้อบรม 4.55 0.93 มากที่สุด 

รวม 4.39 0.79 มาก 
5. กิจกรรมการเรียนรู้    
5.1 ความเหมาะสมกับเวลา 4.27 0.47 มาก 
5.2 การเรียงล าดับขั้นตอน 4.64 0.50 มากที่สุด 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร    
1.1 ความจ าเป็นส าหรับทักษะในศตวรรษที่ 21 3.73 0.92 มาก 
5.3 การน าไปสู่จดุมุ่งหมายของหลกัสูตร 4.73 0.47 มากที่สุด 
5.4 ความมีประโยชน์ต่อผู้เขา้อบรม 4.45 0.82 มาก 

รวม  4.52 0.57 มากที่สุด 
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้    
6.1 ความเหมาะสมกับผู้เข้าอบรม 4.55 0.69 มากที่สุด 
6.2 การสนับสนุนตามจดุมุ่งหมายของหลักสูตร 4.36 0.67 มาก 
6.3 ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ 4.64 0.50 มากที่สุด 
6.4 การสื่อความหมายชัดเจน 4.27 0.79 มาก 

รวม 4.46 0.66 มาก 
7. การวัดและประเมินผล    
7.1 ความครอบคลุมตามจดุมุ่งหมายของหลักสูตร 4.27 0.79 มาก 
7.2 การสนับสนุนการวัดและประเมินตามสภาพจริง 4.45 0.69 มาก 
7.3 ความครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ และคณุลักษณะ 4.18 0.98 มาก 
7.4 ความเหมาะสมของเครื่องมือ 4.27 0.79 มาก 
7.5 ความเหมาะสมของวิธีการ 4.09 0.83 มาก 

รวม  4.25 0.82 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.26 0.78 มาก 
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 จากตารางที่ 4.5 พบว่า รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลุกเสือในศตวรรษที่ 21 มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x  = 4.26, S.D. = 0.78) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ข้อที่มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
คือ กิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.52, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ ด้านสื่อและแหล่งเรียน
รู้อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.46, S.D. = 0.66) โครงสร้างของหลักสูตรรู้อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.39, S.D. = 0.67)  
สาระการเรียนรู้รู้อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.39, S.D. = 0.79) การวัดและประเมินผลรู้อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.25, 
S.D. = 0.82) ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตรรู้อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.00, S.D. = 0.95) 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรรู้อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.80, S.D. = 1.02) ตามล าดับ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 
4.3 ระยะที่ 3 การน าหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ และผลการ
น ารูปแบบหลักสูตรไปใช้           
 4.3.1 ผลการทดสอบวัดสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อน
และหลังการฝึกอบรม 
  ผู้วิจัยน ารูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ฉบับสมบูรณ์ไปใช้
ฝึกอบรม และท าการทดสอบวัดสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษ
ที่ 21 ก่อนการฝึกอบรม และทดสอบอีกครั้งหลังการฝึกอบรม มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4.6 

 
ตารางท่ี 4.6 ผลการทดสอบก่อนและหลังการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 21 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
คนที่ 

คะแนนเต็ม 
คะแนนก่อนใช้รูปแบบ

การฝึกอบรม 
คะแนนหลังใช้รูปแบบ

การฝึกอบรม 
1 40 20.00 21.00 
2 40 20.00 25.00 
3 40 18.00 30.00 
4 40 20.00 25.00 
5 40 16.00 23.00 
6 40 20.00 24.00 
7 40 18.00 28.00 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
คนที่ 

คะแนนเต็ม 
คะแนนก่อนใช้รูปแบบ

การฝึกอบรม 
คะแนนหลังใช้รูปแบบ

การฝึกอบรม 
8 40 23.00 27.00 
9 40 19.00 21.00 
10 40 19.00 28.00 
11 40 19.00 22.00 
12 40 24.00 31.00 
13 40 21.00 30.00 
14 40 16.00 30.00 
15 40 20.00 29.00 
16 40 22.00 27.00 
17 40 17.00 24.00 
18 40 21.00 26.00 
19 40 18.00 26.00 
20 40 21.00 32.00 
21 40 18.00 32.00 
22 40 21.00 32.00 
23 40 26.00 29.00 
24 40 19.00 23.00 
25 40 21.00 28.00 
26 40 21.00 29.00 
27 40 18.00 22.00 
28 40 17.00 26.00 
29 40 16.00 19.00 
30 40 20.00 24.00 
31 40 17.00 27.00 
32 40 24.00 29.00 
33 40 23.00 31.00 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
คนที่ 

คะแนนเต็ม 
คะแนนก่อนใช้รูปแบบ

การฝึกอบรม 
คะแนนหลังใช้รูปแบบ

การฝึกอบรม 
34 40 20.00 30.00 
35 40 21.00 28.00 
36 40 19.00 25.00 
37 40 23.00 26.00 
38 40 20.00 23.00 
39 40 17.00 22.00 
40 40 19.00 24.00 
41 40 20.00 27.00 
42 40 18.00 29.00 
43 40 18.00 26.00 
44 40 20.00 31.00 
45 40 21.00 26.00 
46 40 21.00 18.00 
47 40 23.00 26.00 
48 40 17.00 30.00 
49 40 24.00 29.00 
50 40 23.00 27.00 
51 40 17.00 27.00 
52 40 21.00 29.00 
53 40 16.00 31.00 
54 40 20.00 22.00 
55 40 20.00 25.00 
56 40 14.00 24.00 
57 40 19.00 24.00 
58 40 18.00 24.00 
59 40 19.00 24.00 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
คนที่ 

คะแนนเต็ม 
คะแนนก่อนใช้

รูปแบบการฝึกอบรม 
คะแนนหลังใช้รูปแบบ

การฝึกอบรม 
60 40 19.00 24.00 
61 40 20.00 22.00 
62 40 23.00 25.00 
63 40 18.00 29.00 
64 40 20.00 27.00 
65 40 19.00 31.00 
66 40 17.00 29.00 
67 40 23.00 25.00 
68 40 23.00 30.00 
69 40 16.00 24.00 
70 40 24.00 24.00 
71 40 23.00 27.00 
72 40 16.00 21.00 
73 40 16.00 30.00 
74 40 21.00 29.00 
75 40 18.00 31.00 
76 40 20.00 26.00 
77 40 18.00 29.00 
78 40 22.00 29.00 
79 40 24.00 26.00 
80 40 22.00 25.00 
81 40 22.00 25.00 
82 40 22.00 26.00 
83 40 13.00 26.00 

รวมเฉลี่ย 40 19.76 26.47 
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 จากตารางที่ 4.6  พบว่า ผลการทดสอบหลังการฝึกอบรมโดยใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม
วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ  
ในศตวรรษที่ 21 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนฝึกอบรมโดยค่าเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรม เท่ากับ 19.76 และหลัง
การฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 26.47 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะการเป็นผู้
ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 21 ด้านความรู้ความเข้าใจ สูงขึ้นหลังจากฝึกอบรมโดยใช้รูปแบบหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับ
ลูกเสือในศตวรรษที่ 21 

 
ตารางท่ี 4.7 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างการทดสอบก่อนและหลังการใช้รูปแบบหลักสูตร
 ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 
 การเป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษท่ี 21 
 

การทดลองใช้ N df x  S.D. t Sig. 
ก่อนการใช้รูปแบบ 83 82 19.76 2.56 16.361* .000 
หลังการใช้รูปแบบ 83 82 26.47 3.18 

 
*p<0.05 
 
  จากตารางที่ 4.7 พบว่า หลังการทดลองใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 
21 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 21 ด้านความรู้ความเข้าใจ 
สูงขึ้น คือ ก่อนใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 21 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีสมรรถนะการ
เป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 21 ด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 19.76 แต่หลังการ
ฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 21 ด้านความรู้ความ
เข้าใจหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 4.3.2 ผลการสังเกตสมรรถนะด้านทักษะ และสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม 
  ผู้วิจัยน ารูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ฉบับสมบูรณ์
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ไปใช้ฝึกอบรม ในระหว่างการฝึกอบรม ได้มอบหมายให้วิทยากรประจ าหมู่ สังเกตสมรรถนะการเป็น 
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในระหว่างการฝึกอบรม โดยใช้แบบสังเกตสมรรถนะ ผลการวิเคราะห์สมรรถนะการเป็นผู้
ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของคะแนนสมรรถนะด้านทักษะ และสมรรถนะด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล พบควร สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ดังตารางที่ 4.8 

 
ตารางท่ี 4.8 ผลการสังเกตสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะ
 และคุณลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 

รายการ พบ ร้อยละ ไม่พบ ร้อยละ 
สมรรถนะท่ี 3 ทักษะการบริหารงานลูกเสือ     
1. มีความสามารถในเรื่องการท ารายงานการลูกเสือ
ประจ าปี ทะเบียนลูกเสือและเรื่องอ่ืนของแบบพิมพ์ลูกเสือ
ต่าง ๆ 

43 51.81 40 48.19 

2. มีความสามารถในด้านการพูด การเขียน การฟัง หรือ
ท่าทางในการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูล ในการปกครอง
บังคับบัญชาสมาชิกในกองลูกเสือได้อย่างหลากหลาย 

77 92.77 6 7.23 

3. มีความสามารถในการพูด การเขียน เพ่ือหาแหล่ง
ประโยชน์ รวมทั้งงบประมาณเพ่ือกิจการลูกเสือของตน 

79 95.18 4 4.82 

สมรรถนะท่ี 4 ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ     
4. ความสามารถในการสื่อสาร 83 100.00 0 0 
5. มีความรับผิดชอบ 83 100.00 0 0 
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 83 100.00 0 0 
7. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 83 100.00 0 0 
8. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 83 100.00 0 0 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 

รายการ พบ ร้อยละ ไม่พบ ร้อยละ 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน     
9. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผนระยะสั้น 
(ประจ าสัปดาห์) 

83 100.00 0 0 

10. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผนระยะยาว 
(ก าหนดการสอนประจ าปี/ประจ าเทอม) รวมทั้งการวางแผน
กิจกรรมอ่ืน 

83 100.00 0 0 

11. มีความสามารถประเมินผลอย่างเป็นระบบ 83 100.00 0 0 
12. มีความสามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมี
ผลและมีประสิทธิภาพ 

83 100.00 0 0 

สมรรถนะท่ี 6 ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ     
13. มีความสามารถในการพูด การเขียน การฟัง ท่าทางใน
การถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลได้อย่างหลากหลายมี
ประสิทธิภาพ 

81 97.59 2 2.41 

14. มีความสามารถจัดพิธีการและกิจกรรมเฉพาะอย่างของ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

79 95.18 4 4.82 

15. มีความสามารถใช้วิธีสอนหรือวิธีการฝึกอบรมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ตามวิธีการของลูกเสือ 

83 100.00 0 0 

16. มีความสามารถจัดหา ออกแบบ และสร้างอุปกรณ์
ประกอบการฝึกอบรม 

83 100.00 0 0 

สมรรถนะท่ี 7 ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้     
17. มีความสามารถในการน าเนื้อหาวิชาไปใช้ในการจัด
กิจกรรม 

81 97.59 2 2.41 

18. มีความสามารถในการน าวิชาลูกเสือไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

81 97.59 2 2.41 

19. สามารถคิดสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ  

81 97.59 2 2.41 

20. ยอมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม เพ่ือพัฒนาสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่จะท าให้กิจกรรมลูกเสือสามารถด าเนินไปได้        

83 100.00 0 0 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 
 

รายการ พบ ร้อยละ ไม่พบ ร้อยละ 
สมรรถนะที่ 8 ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ศรัทธาและ
อุดมการณ์ 

    

21. มีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 83 100.00 0 0 
22. ฝักใฝ่และสนใจในกิจการลูกเสือ 83 100.00 0 0 
23. ศรัทธาเชื่อมั่นว่าวิธีการฝึกอบรมแบบลูกเสือสามารถ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

83 100.00 0 0 

24. มีความตั้งใจจริงที่จะฝึกอบรมลูกเสือให้บรรลุ ถึง
อุดมการณ์ของลูกเสือ 

83 100.00 0 0 

สมรรถนะท่ี 9 คุณลักษณะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์     
25. มีความสามารถในการท างานร่วมกับทีมงานที่มีความต่าง
ด้านค่านิยมและความเชื่อ 

83 100.00 0 0 

26. สามารถดูแลให้กลุ่มมีความสุข มีความสามัคคี เกิด
ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน 

77 92.77 6 7.23 

27. ให้ความส าคัญกับทุกคน ศรัทธาในมิตรภาพและ ความ
เป็นพี่น้องของลูกเสือท่ัวโลก 

83 100.00 0 0 

28. มีส่วนร่วมในกิจกรรมเข้าร่วมกระบวนการลูกเสือเพ่ือ
ประโยชน์ของลูกเสือ 

79 95.18 4 4.28 

สมรรถนะท่ี 10 คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเอง 
อยู่เสมอ 

    

29. มีความสามารถในการเลือกรับรู้ เลือกใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากสื่อในยุค ดิจิตัลที่มี
ความหลากหลาย 

83 100.00 0 0 

30. มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสืออยู่เสมอ 

83 100.00 0 0 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) 
 

รายการ พบ ร้อยละ ไม่พบ ร้อยละ 
31. มีความสามารถถ่ายทอดวิธีการค้นคว้าหาความรู้ให้แก่
ลูกเสือ 

83 100.00 0 0 

สมรรถนะท่ี 11 คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลง     
32. เป็นผู้ติดตามการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการลูกเสืออยู่
เสมอ 

79 95.18 4 4.82 

33. สามารถปรับตนเข้ากับสิ่งแวดล้อม การเข้าใจผู้อ่ืน เข้า
ใจความแตกต่างของบุคคล และธรรมชาติของบุคคลต่อ
หน้าที่การงาน 

79 95.18 4 4.28 

34. สามารถคิดสิ่งใหม่ สร้างสรรค์สื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเข้ามาประยุกต์ใช้ใน
การฝึกอบรมลูกเสือในศตวรรษท่ี 21 

79 95.18 4 4.82 

สมรรถนะท่ี 12 คุณลักษณะความรักและเมตตา     
35. เป็นผู้มีพฤติกรรมที่แสดงออกความสนใจและเอาใจใส่
ลูกเสือเปน็นิจ  

83 100.00 0 0 

36. มีทักษะในการให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาลูกเสือสามัญ 
รุ่นใหญ่ 

83 100.00 0 0 

37. มีความตั้งใจจริงที่จะฝึกอบรมลูกเสือให้บรรลุถึง
อุดมการณ์ของลูกเสือ 

83 100.00 0 0 

38. ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสืออย่างเต็มก าลัง
ความสามารถและโอกาส 

83 100.00 0 0 

 
 จากตารางที่ 4.8 การสังเกตสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 
21 สมรรถนะด้านทักษะและสมรรถนะคุณลักษณะส่วนบุคคล สังเกตพบว่า สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้เข้ารับ การ
ฝึกอบรม ทั้ง 2 ด้านสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดเกือบทุกข้อ คือ มีค่าเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 และพบว่า 
มี 5 สมรรถนะ ที่มีค่าเฉลี่ยทุกข้อ ร้อยละ 100 ได้แก่ สมรรถนะที่ 4 ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ
สมรรถนะที่ 5 ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน สมรรถนะที่ 8 ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ศรัทธาและ
อุดมการณ์ สมรรถนะที่ 10 คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสมรรถนะที่ 12 
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คุณลักษณะความรักและเมตตาแต่มีสมรรถนะที่  3 ที่สังเกตไม่พบค่อนข้างมาก ได้แก่ ข้อ 1. 
มีความสามารถในเรื่องการท ารายงานการลูกเสือประจ าปี ทะเบียนลูกเสือและเรื่องอ่ืนของแบบพิมพ์
ลูกเสือต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 51.81  
 4.3.3 ผลการผู้ประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
ของตนเองด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
  ผู้วิจัยน ารูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ฉบับสมบูรณ์
ไปใช้ฝึกอบรม โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ศตวรรษที่ 21 ของตนเอง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ก่อนการฝึกอบรม และประเมินตนเองอีกครั้งหลังการฝึกอบรม ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังตาราง 
  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างและผลการ
วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตารางท่ี 4.9  ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล 
 

ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. สถานภาพ   

1.1 ผู้บริหาร 0 0 
1.2 ครูผู้สอน 13 15.66 
1.3 นักศึกษา 70 84.34 

รวม 83 100.00 
2. เพศ   

2.1 ชาย 20 24.10 
2.2 หญิง 63 75.90 

รวม 83 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จ านวน 83 คน 
คิดเป็นร้อยละ 84.34 และเป็นครูผู้สอน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 15.66 เป็นเพศหญิง มากท่ีสุด
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 75.90 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 24.10  
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 ตอนที่ 2 ผลการประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
ก่อนการอบรมและหลังการอบรม 
 ผู้วิจัยน ารูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในศตวรรษที่ 21 ฉบับสมบูรณ์ไปใช้
ฝึกอบรม โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ศตวรรษ
ที่ 21 ของตนเอง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
ก่อนการฝึกอบรม มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 4.10 

 
ตารางท่ี 4.10 สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 ก่อนการอบรม 

 
รายการ x  S.D. การแปลผล 

สมรรถนะท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ    
1. มีความรู้ มีความเข้าใจในหลักการส าคัญ วัตถุประสงค์และ
สาระส าคัญของลูกเสือรวมทั้งค าปฏิญาณและกฎ 

3.14 0.70 ปานกลาง 

2. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาการลูกเสือ 3.13 0.76 ปานกลาง 
รวมเฉลี่ย 3.14 0.68 ปานกลาง 

สมรรถนะท่ี 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ    
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

2.89 0.80 ปานกลาง 

4. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ 

2.83 0.71 ปานกลาง 

5. มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะนิสัยความต้องการและ
พัฒนาการของวัยรุ่น 

3.19 0.63 ปานกลาง 

6. มีความรู้เรื่องวัดและประเมินผลการฝึกอบรมลูกเสือ 2.70 0.88 ปานกลาง 
รวมเฉลี่ย 2.90 0.61 ปานกลาง 

สมรรถนะท่ี 3 ทักษะการบริหารงานลูกเสือ    
7. มีความสามารถในเรื่องการท ารายงานการลูกเสือประจ าปี 
ทะเบียนลูกเสือและเรื่องอ่ืนของแบบพิมพ์ลูกเสือต่าง ๆ 

2.45 0.89 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

รายการ x  S.D. การแปลผล 
8. มีความสามารถในด้านการพูด การเขียน การฟัง หรือท่าทางใน
การถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูล ในการปกครองบังคับบัญชา
สมาชิกในกองลูกเสือได้อย่างหลากหลาย 

3.05 0.99 ปานกลาง 

9. มีความสามารถในการพูด การเขียน เพ่ือหาแหล่งประโยชน์ 
รวมทั้งงบประมาณเพ่ือกิจการลูกเสือของตน 

2.87 0.87 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 2.79 0.83 ปานกลาง 
สมรรถนะท่ี 4 ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ    
10. ความสามารถในการสื่อสาร 3.40 0.60 ปานกลาง 
11. มีความรับผิดชอบ 3.65 0.71 มาก 
12. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.51 0.57 มาก 
13. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3.77 0.72 มาก 
14. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 3.37 0.56 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.58 0.53 มาก 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน    
15. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผนระยะสั้น 
(ประจ าสัปดาห์) 

3.33 0.47 ปานกลาง 

16. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผนระยะยาว 
(ก าหนดการสอนประจ าปี/ประจ าเทอม) รวมทั้งการวางแผน
กิจกรรมอ่ืน 

3.25 0.58 ปานกลาง 

17. มีความสามารถประเมินผลอย่างเป็นระบบ 3.19 0.76 ปานกลาง 
18. มีความสามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล
และมีประสิทธิภาพ 

3.30 0.69 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.27 0.50 ปานกลาง 
สมรรถนะท่ี 6 ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ    
19. มีความสามารถในการพูด การเขียน การฟัง ท่าทางในการ
ถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลได้อย่างหลากหลายมีประสิทธิภาพ 

3.41 0.63 ปานกลาง 

20. มีความสามารถจัดพิธีการและกิจกรรมเฉพาะอย่างของลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 

2.80 0.73 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

รายการ x  S.D. การแปลผล 
21. มีความสามารถใช้วิธีสอนหรือวิธีการฝึกอบรมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ตามวิธีการของลูกเสือ 

2.87 0.76 ปานกลาง 

22. มีความสามารถจัดหา ออกแบบ และสร้างอุปกรณ์
ประกอบการฝึกอบรม 

3.02 0.80 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.02 0.60 ปานกลาง 
สมรรถนะท่ี 7 ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้    
23. มีความสามารถในการน าเนื้อหาวิชาไปใช้ในการจัด
กิจกรรม 

3.46 0.72 ปานกลาง 

24. มีความสามารถในการน าวิชาลูกเสือไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

3.43 0.80 ปานกลาง 

25. สามารถคิดสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ  

3.18 0.68 ปานกลาง 

26. ยอมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม เพ่ือพัฒนาสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่จะท าให้กิจกรรมลูกเสือสามารถด าเนินไปได้        

3.80 0.76 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.47 0.57 ปานกลาง 
สมรรถนะที่ 8 ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ศรัทธาและ
อุดมการณ์ 

   

27. มีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 3.80 0.81 มาก 
28. ฝักใฝ่และสนใจในกิจการลูกเสือ 3.47 0.82 ปานกลาง 
29. ศรัทธาเชื่อมั่นว่าวิธีการฝึกอบรมแบบลูกเสือสามารถ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.87 0.75 มาก 

30. มีความตั้งใจจริงที่จะฝึกอบรมลูกเสือให้บรรลุ ถึง
อุดมการณ์ของลูกเสือ 

3.98 0.83 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.78 0.69 มาก 
สมรรถนะท่ี 9 คุณลักษณะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์    
31. มีความสามารถในการท างานร่วมกับทีมงานที่มีความต่าง
ด้านค่านิยมและความเชื่อ 

3.93 0.68 มาก 
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ตารางท่ี 4.10  (ต่อ) 
 

รายการ x  S.D. การแปลผล 
32. สามารถดูแลให้กลุ่มมีความสุข มีความสามัคคี เกิด
ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน 

3.99 0.67 มาก 

33. ให้ความส าคัญกับทุกคน ศรัทธาในมิตรภาพและ34. 
ความเป็นพี่น้องของลูกเสือท่ัวโลก 

3.90 0.73 มาก 

34. มีส่วนร่วมในกิจกรรมเข้าร่วมกระบวนการลูกเสือเพ่ือ
ประโยชน์ของลูกเสือ 

3.83 0.66 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.91 0.59 มาก 
สมรรถนะที่ 10 คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ    
35. มีความสามารถในการเลือกรับรู้ เลือกใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากสื่อในยุคดิจิตัลที่มี
ความหลากหลาย 

3.99 0.72 มาก 

36. มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสืออยู่เสมอ 

3.65 0.59 มาก 

37. มีความสามารถถ่ายทอดวิธีการค้นคว้าหาความรู้ให้แก่ลูกเสือ 3.47 0.82 ปานกลาง 
รวมเฉลี่ย 3.70 0.60 มาก 

สมรรถนะท่ี 11 คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลง    
38. เป็นผู้ติดตามการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการลูกเสืออยู่เสมอ 2.83 0.82 ปานกลาง 
39. สามารถปรับตนเข้ากับสิ่งแวดล้อม การเข้าใจผู้อ่ืน เข้า
ใจความแตกต่างของบุคคล และธรรมชาติของบุคคลต่อ
หน้าที่การงาน 

3.63 0.74 มาก 

40. สามารถคิดสิ่งใหม่ สร้างสรรค์สื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเข้ามาประยุกต์ใช้ใน
การฝึกอบรมลูกเสือในศตวรรษท่ี21 

3.57 0.67 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.34 0.53 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

รายการ x  S.D. การแปลผล 
สมรรถนะท่ี 12 คุณลักษณะความรักและเมตตา    
41. เป็นผู้มีพฤติกรรมที่แสดงออกความสนใจและเอาใจใส่
ลูกเสือเป็นนิจ  

3.45 0.86 ปานกลาง 

42. มีทักษะในการให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาลูกเสือสามัญ 
รุ่นใหญ่ 

3.24 0.88 ปานกลาง 

43. มีความตั้งใจจริงที่จะฝึกอบรมลูกเสือให้บรรลุถึง
อุดมการณ์ของลูกเสือ 

3.63 0.79 มาก 

44. ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสืออย่างเต็มก าลัง
ความสามารถและโอกาส 

3.63 0.81 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.48 0.67 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ของตนเอง ก่อนการอบรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
8 สมรรถนะ โดยเรียงล าดับจาก ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สมรรถนะที่ 12 คุณลักษณะความรักและ
เมตตา ( x = 3.48, S.D. =0.67) สมรรถนะที่  7 ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้ ( x = 3.47, S.D. = 0.57) 
สมรรถนะที่ 11 คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลง ( x = 3.34, S.D. = 0.53) สมรรถนะที่ 5 ทักษะเกี่ยวกับ
การวางแผน ( x = 3.27, S.D. = 0.50) สมรรถนะที่ 1 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ ( x = 3.14, 
S.D. = 0.68) สมรรถนะที่ 6 ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ ( x = 3.02, S.D.= 0.60)  สมรรถนะที่ 2 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ ( x = 2.90, S.D. = 0.61) สมรรถนะที่ 3 ทักษะการ
บริหารงานลูกเสือ ( x = 2.79, S.D. = 0.83) และมี 4 สมรรถนะที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินว่า
ตนเองมีสมรรถนะอยู่ในระดับมากอยู่แล้วก่อนการฝึกอบรม ได้แก่ สมรรถนะที่ 9 คุณลักษณะเกี่ยวกับ
มนุษย์สัมพันธ์ ( x = 3.91, S.D. = 0.59) สมรรถนะที่ 8 ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ศรัทธาและอุดมการณ์ 
( x = 3.78, S.D. = 0.69) สมรรถนะที่ 10 คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ( x = 3.70, S.D. = 
0.60) และสมรรถนะที่ 4 ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ ( x = 3.58, S.D. = 0.53) 
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ตารางท่ี 4.11 สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 หลังการอบรม 
 

รายการ x  S.D. การแปลผล 
สมรรถนะท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ    
1. มีความรู้ มีความเข้าใจในหลักการส าคัญ วัตถุประสงค์และ
สาระส าคัญของลูกเสือรวมทั้งค าปฏิญาณและกฎ 

4.02 0.38 มาก 

2. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาการลูกเสือ 4.06 0.53 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.04 0.39 มาก 

สมรรถนะท่ี 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ    
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรและวิชา
พิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

4.01 0.46 มาก 

4. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

4.00 0.56 มาก 

5. มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะนิสัยความต้องการและ
พัฒนาการของวัยรุ่น 

4.12 0.59 มาก 

6. มีความรู้เรื่องวัดและประเมินผลการฝึกอบรมลูกเสือ 4.07 0.62 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.05 0.43 มาก 

สมรรถนะท่ี 3 ทักษะการบริหารงานลูกเสือ    
7. มีความสามารถในเรื่องการท ารายงานการลูกเสือประจ าปี 
ทะเบียนลูกเสือและเรื่องอ่ืนของแบบพิมพ์ลูกเสือต่าง ๆ 

3.71 0.63 มาก 

8. มีความสามารถในด้านการพูด การเขียน การฟัง หรือท่าทาง
ในการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูล ในการปกครองบังคับบัญชา
สมาชิกในกองลูกเสือได้อย่างหลากหลาย 

3.87 0.68 มาก 

9. มีความสามารถในการพูด การเขียน เพ่ือหาแหล่งประโยชน์ 
รวมทั้งงบประมาณเพ่ือกิจการลูกเสือของตน 

3.96 0.69 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.85 0.55 มาก 
สมรรถนะท่ี 4 ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ    
10. ความสามารถในการสื่อสาร 4.12 0.65 มาก 
11. มีความรับผิดชอบ 4.28 0.67 มาก 
12. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.10 0.64 มาก 
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) 
 

รายการ x  S.D. การแปลผล 
13. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4.40 0.66 มาก 
14. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 4.05 0.56 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.19 0.49 มาก 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน    

15. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผนระยะสั้น 
(ประจ าสัปดาห์) 

3.86 0.59 มาก 

16. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผนระยะยาว 
(ก าหนดการสอนประจ าปี/ประจ าเทอม) รวมทั้งการวางแผน
กิจกรรมอ่ืน 

4.00 0.56 มาก 

17. มีความสามารถประเมินผลอย่างเป็นระบบ 4.05 0.66 มาก 
18. มีความสามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล
และมีประสิทธิภาพ 

3.96 0.77 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.97 0.53 มาก 
สมรรถนะท่ี 6 ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ    
19. มีความสามารถในการพูด การเขียน การฟัง ท่าทางในการ
ถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลได้อย่างหลากหลายมีประสิทธิภาพ 

4.05 0.60 มาก 

20. มีความสามารถจัดพิธีการและกิจกรรมเฉพาะอย่างของ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

3.88 0.67 มาก 

21. มีความสามารถใช้วิธีสอนหรือวิธีการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ตามวิธีการของลูกเสือ 

4.04 0.69 มาก 

22. มีความสามารถจัดหา ออกแบบ และสร้างอุปกรณ์
ประกอบการฝึกอบรม 

3.87 0.69 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.96 0.54 มาก 
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) 
 

รายการ x  S.D. การแปลผล 
สมรรถนะท่ี 7 ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้    
23. มีความสามารถในการน าเนื้อหาวิชาไปใช้ในการจัดกิจกรรม 4.20 0.68 มาก 
24. มีความสามารถในการน าวิชาลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.24 0.73 มาก 
25. สามารถคิดสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ  

3.99 0.63 มาก 

26. ยอมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม เพ่ือพัฒนาสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่จะท าให้กิจกรรมลูกเสือสามารถด าเนินไปได้        

4.41 0.70 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.21 0.56 มาก 
สมรรถนะท่ี 8 ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ศรัทธาและ
อุดมการณ์ 

   

27. มีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 4.33 0.66 มาก 
28. ฝักใฝ่และสนใจในกิจการลูกเสือ 4.24 0.69 มาก 
29. ศรัทธาเชื่อมั่นว่าวิธีการฝึกอบรมแบบลูกเสือสามารถพัฒนา
เยาวชนให้เป็นคนดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.46 0.55 มาก 

30. มีความตั้งใจจริงที่จะฝึกอบรมลูกเสือให้บรรลุ ถึงอุดมการณ์
ของลูกเสือ 

4.30 0.66 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.21 0.56 มาก 
สมรรถนะท่ี 9 คุณลักษณะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์    
31. มีความสามารถในการท างานร่วมกับทีมงานที่มีความต่าง
ด้านค่านิยมและความเชื่อ 

4.24 0.66 มาก 

32. สามารถดูแลให้กลุ่มมีความสุข มีความสามัคคี  
เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน 

4.33 0.72 มาก 

33. ให้ความส าคัญกับทุกคน ศรัทธาในมิตรภาพและความเป็น
พ่ีน้องของลูกเสือท่ัวโลก 

4.42 0.65 มาก 

34. มีส่วนรว่มในกิจกรรมเข้าร่วมกระบวนการลูกเสือเพ่ือ
ประโยชน์ของลูกเสือ 

4.35 0.61 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.33 0.55 มาก 
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) 
 

รายการ x  S.D. การแปลผล 
สมรรถนะที่ 10 คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ    
35. มีความสามารถในการเลือกรับรู้ เลือกใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากสื่อในยุคดิจิตัลที่มี
ความหลากหลาย 

4.28 0.65 มาก 

36. มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสืออยู่เสมอ 

4.22 0.66 มาก 

37. มีความสามารถถ่ายทอดวิธีการค้นคว้าหาความรู้ให้แก่ลูกเสือ 4.16 0.63 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.22 0.54 มาก 

สมรรถนะท่ี 11 คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลง    
38. เป็นผู้ติดตามการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการลูกเสืออยู่เสมอ 3.67 0.75 มาก 
39. สามารถปรับตนเข้ากับสิ่งแวดล้อม การเข้าใจผู้อ่ืน เข้า
ใจความแตกต่างของบุคคล และธรรมชาติของบุคคลต่อหน้าที่
การงาน 

4.14 0.73 มาก 

40. สามารถคิดสิ่งใหม่ สร้างสรรค์สื่อเพ่ือการเรียนรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเข้ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรม
ลูกเสือในศตวรรษที่ 21 

4.17 0.66 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.00 0.54 มาก 
สมรรถนะท่ี 12 คุณลักษณะความรักและเมตตา    
41. เป็นผู้มีพฤติกรรมที่แสดงออกความสนใจและเอาใจใส่
ลูกเสือเป็นนิจ  

4.17 0.64 มาก 

42. มีทักษะในการให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 4.05 0.71 มาก 
43. มีความตั้งใจจริงที่จะฝึกอบรมลูกเสือให้บรรลุถึงอุดมการณ์
ของลูกเสือ 

4.23 0.67 มาก 

44. ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสืออย่างเต็มก าลังความสามารถ
และโอกาส 

4.25 0.62 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.17 0.54 มาก 
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 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ของตนเอง หลังการอบรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุก
สมรรถนะ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สมรรถนะที่ 9 คุณลักษณะเกี่ยวกับ
มนุษย์สัมพันธ์ ( x = 4.33, S.D. = 0.55) สมรรถนะที่ 10 คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
( x = 4.22, S.D. = 0.54) สมรรถนะที่ 7 ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้ ( x = 4.21, S.D. = 0.56) สมรรถนะ
ที่ 8 ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ศรัทธาและอุดมการณ์ ( x = 4.21, S.D. = 0.56) สมรรถนะที่ 4 
ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ ( x = 4.19, S.D. = 0.49) สมรรถนะที่ 12 คุณลักษณะความรักและ
เมตตา ( x = 4.17, S.D. = 0.54) สมรรถนะที่ 1 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ ( x = 4.04, 
S.D. = 0.39) สมรรถนะที่  2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ ( x = 4.05, S.D. = 0.43) 
สมรรถนะที่ 1 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ ( x = 4.04, S.D. = 0.39) สมรรถนะที่ 11 
คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลง ( x = 4.00, S.D. = 0.54) สมรรถนะที่ 5 ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน ( x = 3.97, 
S.D. = 0.53) สมรรถนะที่ 6 ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ ( x = 3.96, S.D. = 0.54) และสมรรถนะที่ 3 
ทักษะการบริหารงานลูกเสือ ( x = 3.85, S.D. = 0.53)  

 
ตารางที่ 4.12 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการประเมินสมรรถนะของตนเองก่อนและหลังการใช้
 รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือ
 เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษท่ี 21 
 

รายการ ก่อนการอบรม หลังการอบรม 

สมรรถนะ x  S.D. 
การ 

แปลผล x  S.D. 
การ

แปลผล 
สมรรถนะที่ 1 ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องกิจการลูกเสือ 

3.14 0.68 ปาน
กลาง 

4.04 0.39 มาก 

สมรรถนะที่ 2 ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ 

2.90 0.61 ปาน
กลาง 

4.05 0.43 มาก 

สมรรถนะที่ 3 ทักษะการบริหารงาน
ลูกเสือ 

2.79 0.83 ปาน
กลาง 

3.85 0.55 มาก 

สมรรถนะที่ 4 ทักษะในการเป็นผู้น า
ลูกเสือ 

3.58 0.53 มาก 4.19 0.49 มาก 

สมรรถนะที่ 5 ทักษะเกี่ยวกับการ
วางแผน  

3.27 0.50 ปาน
กลาง 

3.97 0.53 มาก 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)  
 

รายการ ก่อนการอบรม หลังการอบรม 

สมรรถนะ x  S.D. 
การ 

แปลผล x  S.D. 
การ
แปล
ผล 

สมรรถนะที่ 6 ทักษะการจัดการฝึกอบรม
ลูกเสือ 

3.02 0.60 ปาน
กลาง 

3.96 0.54 มาก 

สมรรถนะที่ 7 ทักษะเกี่ยวกับการ
น าไปใช้  

3.47 0.57 ปาน
กลาง 

4.21 0.56 มาก 

สมรรถนะที่ 8 ทัศนคติที่ดีต่อกิจการ
ลูกเสือ ศรัทธาและอุดมการณ์ 

3.78 0.69 มาก 4.21 0.56 มาก 

สมรรถนะที่ 9 คุณลักษณะเกี่ยวกับ
มนุษยส์ัมพันธ์ 

3.91 0.59 มาก 4.33 0.55 มาก 

สมรรถนะที่ 10 คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

3.70 0.60 มาก 4.22 0.54 มาก 

สมรรถนะที่ 11 คุณลักษณะการ
เปลี่ยนแปลง 

3.34 0.53 ปาน
กลาง 

4.00 0.56 มาก 

สมรรถนะที่ 12 คุณลักษณะความรักและ
เมตตา 

3.48 0.67 ปาน
กลาง 

4.17 0.54 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.12 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการประเมินสมรรถนะของตนเองก่อน
และ หลังการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 21 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสมรรถนะการ
เป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษท่ี 21  ของตนเอง หลังการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับมากทุก
สมรรถนะ  
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ตารางท่ี 4.13 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการประเมินสมรรถนะของตนเองก่อนและหลังการใช้
 รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือ
 เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษท่ี 21 
 

การทดลองใช้ N df x  S.D. t Sig. 
ก่อนการใช้รูปแบบ 83 82 3.38 0.39 18.76 .000 
หลังการใช้รูปแบบ 83 82 4.12 0.18 

 
*p<0.05 
 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประเมินสมรรถนะของตนเอง
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 21 หลังการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม
วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือใน
ศตวรรษที่ 21 มีค่าเฉลี่ยการประเมินสมรรถนะของตนเอง เท่ากับ 4.12 และก่อนการใช้รูปแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
เป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 21 มีค่าเฉลี่ยการประเมินสมรรถนะของตนเอง เท่ากับ 3.38 แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.3.4 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  ผู้วิจัยน ารูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ฉบับสมบูรณ์
ไปใช้ฝึกอบรม เมื่ออบรมเสร็จให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมประเมินความพึงพอใจในการใช้รูปแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4.14 
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ตารางท่ี 4.14 ความพึงพอใจการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้น
 ความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
 ศตวรรษที่ 21 ด้านความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตรและด้านจุดมุ่งหมาย
 ของหลักสูตร 
 

รายการ x  S.D. 
การ 

แปลผล 
1. ด้านความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.20 0.56 มาก 

2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรสอดคล้องกับความสนใจของ            
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

4.23 0.53 มาก 

3. ส านวนภาษาท่ีใช้ชัดเจนเข้าใจง่าย 4.27 0.68 มาก 

4. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการ
อธิบายวิธีการที่ผู้ก ากับลูกเสือจะบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติได้ 

4.27 0.50 มาก 

5. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการบรรยาย
ลักษณะนิสัยและความต้องการของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ 

4.27 0.44 มาก 

6. ส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามรถในการ
เลือกวิธีการต่าง ๆ ในการสนองความต้องการของลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ได้ 

4.25 0.56 มาก 

7. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถใน
การท างานร่วมกับผู้ก ากับอ่ืนและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ 

4.24 0.62 มาก 

8. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถใน
การบอกและแสวงหาแหล่งวิชาการด้านทักษะต่าง ๆ ได้ 

4.25 0.56 มาก 

9. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการ
อธิบายเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ก ากับใน
ฐานะผู้น าได้ 

4.43 0.59 มาก 

10. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถใน
การบริหารจัดการกองลูกเสือสามัญได้ 

4.30 0.56 มาก 

11. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการระบุ
ความต้องการของตนที่จะฝึกอบรมเพ่ิมเติมได้ 

4.30 0.60 มาก 
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ตารางท่ี 4.14 (ต่อ)  
 

รายการ x  S.D. 
การ 

แปลผล 
12. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการบอก
และแสวงหาแหล่งสนับสนุนเพ่ือสนองความต้องการในการ
ฝึกอบรมได้ 

4.18 0.70 มาก 

13. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะการเป็น 
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ได้ 

4.30 0.60 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.27 0.41 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจด้านความเป็นมาและ
ความส าคัญของหลักสูตรและด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ของการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชา 
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากทุกหัวข้อ ( x = 4.27) โดยพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่การส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับบทบาทและความ
รับผิดชอบของผู้ก ากับในฐานะผู้น าได้ ( x = 4.43) การส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการกองลูกเสือสามัญได้  ส่งเสริมให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความสามารถในการระบุความต้องการของตนที่จะฝึกอบรมเพ่ิมเติมได้ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ได้ซึ่ง 3 หัวข้อนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  
( x = 4.30) และพึงพอใจในการใช้ส านวนภาษาที่ใช้ชัดเจนเข้าใจง่าย การส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความสามารถในการอธิบายวิธีการที่ผู้ก ากับลูกเสือจะบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติได้ และการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการบรรยายลักษณะนิสัยและ
ความต้องการของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ ซึ่ง 3 หัวข้อนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( x = 4.27) 
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ตารางที่ 4.15 ความพึงพอใจการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้น
 ความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษ
 ที่ 21 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร 
 

รายการ x  S.D. 
การ 

แปลผล 
1. โครงการของหลักสูตรเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม 

4.14 0.67 มาก 

2. โครงสร้างของหลักสูตรเหมาะสมกับการพัฒนาผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมให้มีคุณลักษณะตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

4.17 0.60 มาก 

3. ความสมดุลระหว่างการเรียนภาคทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติ 3.96 0.72 มาก 

4. จ านวนรายวิชาในหลักสูตร 4.02 0.72 มาก 

5. รายวิชาต่าง ๆ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ฝึกอบรม 

4.13 0.66 มาก 

6. รายวิชาต่าง ๆ เหมาะสมในการพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้มี
คุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.25 0.62 มาก 

7. รายวิชาต่าง ๆ มีเนื้อหาวิชาเหมาะสมจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4.20 0.64 มาก 

8. รายวิชาต่าง ๆ เหมาะสมกับความสนใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

4.05 0.64 มาก 

9. รายวิชาต่าง ๆ มีเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย 3.92 0.75 มาก 

10. ความเป็นล าดับขั้นต่อเนื่องกันของรายวิชาต่าง ๆ  4.11 0.73 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.09 1.14 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจด้านโครงสร้างของ
หลักสูตร ในการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากทุกหัวข้อ
( x = 4.09) โดยพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่รายวิชาต่าง ๆ เหมาะสมในการพัฒนาผู้เข้ารับ
การอบรมให้มีคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ( x = 4.25) รายวิชาต่าง ๆ มีเนื้อหา 
วิชาเหมาะสมจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ( x = 4.20) และโครงสร้างของหลักสูตรเหมาะสมกับการ
พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีคุณลักษณะตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ( x = 4.17)  
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4.4 ผลการศึกษามีความพึงพอใจหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
 
ตารางที่ 4.16 ความพึงพอใจในหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 จ านวน  
 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยปรับปรุงและเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  
 

รายการ x  S.D. 
การ 

แปลผล 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 5 เรื่องการสร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้    
1. สาระส าคัญ 4.16 0.48 มาก 
2. สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 4.25 0.49 มาก 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 4.22 0.56 มาก 

4. สาระการเรียนรู้ 4.18 0.63 มาก 

5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.27 0.63 มาก 

6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 4.11 0.62 มาก 

7. การวัดและประเมินผล 4.14 0.70 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.19 0.43 มาก 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องเงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่    
1. สาระส าคัญ 4.22 0.59 มาก 

2. สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 4.07 0.66 มาก 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 4.12 0.71 มาก 

4. สาระการเรียนรู้ 4.10 0.66 มาก 

5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.31 0.73 มาก 

6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 4.12 0.76 มาก 

7. การวัดและประเมินผล 4.18 0.81 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.16 0.51 มาก 
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ตารางท่ี 4.16  (ต่อ) 
 

รายการ x  S.D. 
การ 

แปลผล 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 14 เรื่องแผนที่ – เข็มทิศ    
1. สาระส าคัญ 4.36 0.51 มาก 

2. สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 4.24 0.55 มาก 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 4.27 0.65 มาก 
4. สาระการเรียนรู้ 4.31 0.64 มาก 

5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.41 0.59 มาก 

6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 4.34 0.57 มาก 

7. การวัดและประเมินผล 4.17 0.70 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.30 0.46 มาก 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 18 เรื่องสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 (บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่) 

   

1. สาระส าคัญ 4.39 0.56 มาก 

2. สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 4.39 0.68 มาก 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 4.42 0.59 มาก 

4. สาระการเรียนรู้ 4.40 0.58 มาก 

5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.12 0.77 มาก 

6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 4.23 0.63 มาก 

7. การวัดและประเมินผล 4.18 0.67 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.30 0.50 มาก 

หน่วยงานการเรียนรู้ ที่ 19 เรื่องลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

   

1. สาระส าคัญ 4.25 0.60 มาก 

2. สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 4.13 0.71 มาก 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 4.25 0.64 มาก 
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ตารางท่ี 4.16 (ต่อ) 
 

รายการ x  S.D. 
การ 

แปลผล 
4. สาระการเรียนรู้ 4.22 0.77 มาก 

5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.27 0.72 มาก 

6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 4.22 0.72 มาก 

7. การวัดและประเมินผล 4.07 0.62 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.20 0.55 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในสาระการเรียนรู้ และ
หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้วิจัยปรับปรุงและเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันทั้ง  
5 หน่วยการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ทุกหน่วยการเรียนรู้ และทุกองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ 
เมื่อพิจารณาเป็นหน่วยการเรียนรู้พบว่า เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจหน่วยการเรียนรู้ที่ 14 
เรื่องแผนที่ – เข็มทิศ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 18 เรื่องสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ในศตวรรษที่ 21 (บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) มากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.30 
รองลงมาคือหน่วยงานการเรียนรู้ที่ 19 เรื่องลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีค่าเฉลี่ย 
4.20 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการสร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 4.19 และหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 8 เรื่องเง่ือนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ค่าเฉลี่ย 4.16 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.17 ความพึงพอใจการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่            
 ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
 ศตวรรษที่ 21 ด้านผลผลิตของหลักสูตรที่มีต่อสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
 รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 

 
รายการ x  S.D. การแปลผล 

1. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
กิจการลูกเสือได้ 

4.17 0.56 มาก 

2. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิชาการลูกเสือได้ 

4.17 0.64 มาก 

3. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการบริหารงาน
ลูกเสือได้ 

4.13 0.64 มาก 

4. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการเป็นผู้น า
ลูกเสือได้ 

4.27 0.65 มาก 

5. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะเกี่ยวกับการวางแผนได้ 4.24 0.67 มาก 

6. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการจัดการฝึกอบรม
ลูกเสือได้ 

4.22 0.63 มาก 

7. ส่งเสริมให้ผู้รับการฝึกอบรมมีทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้ได้ 4.25 0.64 มาก 

8. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติท่ีดีต่อกิจการ
ลูกเสือศรัทธาและอุดมการณ์ได้ 

4.23 0.70 มาก 

9. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณลักษณะเกี่ยวกับมนุษย์
สัมพันธ์ได้ 

4.29 0.57 มาก 

10. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้
พัฒนาตนเองอยู่เสมอได้  

4.31 0.68 มาก 

11. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงได้ 

4.28 0.67 มาก 

12. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณลักษณะความรัก
เมตตาได้ 

4.39 0.62 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.24 0.47 มาก 
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 จากตารางที่ 4.17 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจด้านผลผลิตของหลักสูตรที่มีต่อ
สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ของการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม
วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจว่ารูปแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ การ
เป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 สามารถส่งเสริมสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ได้มากทุกสมรรถนะ มีค่าเฉลี่ย ( x = 4.24) โดยสามารถส่งเสริมให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณลักษณะความรักเมตตาได้ มากที่สุด ( x = 4.39) รองลงมาคือ ส่งเสริมให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอได้ ( x = 4.31) และส่งเสริมให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณลักษณะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ได้ ( x = 4.29) 
 
ตารางท่ี 4.18 ผลการติดตาม ประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 
 21 ของผู้ผ่านการฝึกอบรม หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมไปแล้ว 
 

รายการ x     S.D. การแปลผล 
สมรรถนะท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ    
1. มีความรู้ มีความเข้าใจในหลักการส าคัญ วัตถุประสงค์และ
สาระส าคัญของลูกเสือรวมทั้งค าปฏิญาณและกฎ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

2. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาการลูกเสือ 5.00 0.00 มากที่สด 
รวมเฉลี่ย 5.00 0.00 มากที่สุด 

สมรรถนะท่ี 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ    
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรและวิชา
พิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

4.33 0.57 มาก 

4. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ 

4.33 0.57 มาก 

5. มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะนิสัยความต้องการและ
พัฒนาการของวัยรุ่น 

5.00 0.00 มากที่สุด 

6. มีความรู้เรื่องวัดและประเมินผลการฝึกอบรมลูกเสือ 4.67 0.57 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.67 0.48 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ) 
 

รายการ x     S.D. การแปลผล 
สมรรถนะท่ี 3 ทักษะการบริหารงานลูกเสือ    
7. มีความสามารถในเรื่องการท ารายงานการลูกเสือประจ าปี 
ทะเบียนลูกเสือและเรื่องอ่ืนของแบบพิมพ์ลูกเสือต่าง ๆ 

4.00 0.00 มาก 

8. มีความสามารถในด้านการพูด การเขียน การฟัง หรือท่าทาง
ในการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูล ในการปกครองบังคับบัญชา
สมาชิกในกองลูกเสือได้อย่างหลากหลาย 

4.67 0.57 มากที่สุด 

9. มีความสามารถในการพูด การเขียน เพ่ือหาแหล่งประโยชน์ 
รวมทั้งงบประมาณเพ่ือกิจการลูกเสือของตน 

4.67 0.57 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.44 0.52 มาก 
สมรรถนะท่ี 4 ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ    
10. ความสามารถในการสื่อสาร 5.00 0.00 มากที่สุด 
11. มีความรับผิดชอบ 5.00 0.00 มากที่สุด 
12. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.33 0.57 มาก 
13. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 5.00 0.00 มากที่สุด 
14. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 4.67 0.57 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.80 0.41 มากที่สุด 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน    
15. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผนระยะสั้น 
(ประจ าสัปดาห์) 

5.00 0.00 มากที่สุด 

16. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผนระยะยาว 
(ก าหนดการสอนประจ าปี/ประจ าเทอม) รวมทั้งการวางแผน
กิจกรรมอ่ืน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

17. มีความสามารถประเมินผลอย่างเป็นระบบ 4.33 0.57 มาก 
18. มีความสามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล
และมีประสิทธิภาพ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

รวมเฉล่ีย 4.83 0.44 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.18  (ต่อ) 
 

รายการ x  S.D. การแปลผล 
สมรรถนะท่ี 6 ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ    
19. มีความสามารถในการพูด การเขียน การฟัง ท่าทางใน
การถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลได้อย่างหลากหลายมี
ประสิทธิภาพ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

20. มีความสามารถจัดพิธีการและกิจกรรมเฉพาะอย่างของ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

4.67 0.57 มากที่สุด 

21. มีความสามารถใช้วิธีสอนหรือวิธีการฝึกอบรมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ตามวิธีการของลูกเสือ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

22. มีความสามารถจัดหา ออกแบบ และสร้างอุปกรณ์
ประกอบการฝึกอบรม 

5.00 0.00 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.91 0.28 มากที่สุด 
สมรรถนะท่ี 7 ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้    
23. มีความสามารถในการน าเนื้อหาวิชาไปใช้ในการจัด
กิจกรรม 

5.00 0.00 มากที่สุด 

24. มีความสามารถในการน าวิชาลูกเสือไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

25. สามารถคิดสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ  

4.67 0.57 มากที่สุด 

26. ยอมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม เพ่ือพัฒนาสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่จะท าให้กิจกรรมลูกเสือสามารถด าเนินไปได้        

5.00 0.00 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.91 0.28 มากที่สุด 
สมรรถนะที่ 8 ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ศรัทธาและ
อุดมการณ์ 

   

27. มีความภาคภูมิใจในการเปน็ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 5.00 0.00 มากที่สุด 
28. ฝักใฝ่และสนใจในกิจการลูกเสือ 5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.18  (ต่อ) 
 

รายการ x  S.D. การแปลผล 
29. ศรัทธาเชื่อมั่นว่าวิธีการฝึกอบรมแบบลูกเสือสามารถ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

30. มีความตั้งใจจริงที่จะฝึกอบรมลูกเสือให้บรรลุ ถึง
อุดมการณ์ของลูกเสือ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 5.00 0.00 มากที่สุด 
สมรรถนะท่ี 9 คุณลักษณะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์    
31. มีความสามารถในการท างานร่วมกับทีมงานที่มีความต่าง
ด้านค่านิยมและความเชื่อ 

4.67 0.57 มากที่สุด 

32. สามารถดูแลให้กลุ่มมีความสุข มีความสามัคคี เกิด
ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

33. ให้ความส าคัญกับทุกคน ศรัทธาในมิตรภาพ และความ
เป็นพี่น้องของลูกเสือท่ัวโลก 

5.00 0.00 มากที่สุด 

34. มีส่วนร่วมในกิจกรรมเข้าร่วมกระบวนการลูกเสือเพ่ือ
ประโยชน์ของลูกเสือ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.91 0.28 มากที่สุด 
สมรรถนะที่ 10 คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ    
35. มีความสามารถในการเลือกรับรู้ เลือกใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากสื่อในยุคดิจิตัลที่มี
ความหลากหลาย 

5.00 0.00 มากที่สุด 

36. มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพ การจัดกิจกรรมลูกเสืออยู่เสมอ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

37. มีความสามารถถ่ายทอดวิธีการค้นคว้าหาความรู้ให้แก่ลูกเสือ 5.00 0.00 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 5.00 0.00 มากที่สุด 

สมรรถนะท่ี 11 คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลง    
38. เป็นผู้ติดตามการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการลูกเสืออยู่เสมอ 5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.18  (ต่อ) 
 

รายการ x  S.D. การแปลผล 
39. สามารถปรับตนเข้ากับสิ่งแวดล้อม การเข้าใจผู้อ่ืน เข้า
ใจความแตกต่างของบุคคล และธรรมชาติของบุคคลต่อ
หน้าที่การงาน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

40. สามารถคิดสิ่งใหม่ สร้างสรรค์สื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเข้ามาประยุกต์ใช้ใน
การฝึกอบรมลูกเสือในศตวรรษท่ี 21 

4.33 0.57 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.77 0.44 มากที่สุด 
สมรรถนะท่ี 12 คุณลักษณะความรักและเมตตา    
41. เป็นผู้มีพฤติกรรมที่แสดงออกความสนใจและเอาใจใส่
ลูกเสือเป็นนิจ  

5.00 0.00 มากที่สุด 

42. มีทักษะในการให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 4.67 0.57 มากที่สุด 
43. มีความตั้งใจจริงที่จะฝึกอบรมลูกเสือให้บรรลุถึง
อุดมการณ์ของลูกเสือ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

44. ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสืออย่างเต็มก าลัง
ความสามารถและโอกาส 

5.00 0.00 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.91 0.28 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.18 พบว่า ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษท่ี 21 มีสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ที่เคยใช้ประเมินแล้ว
หลังการฝึกอบรม มาใช้ประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ด้าน
ความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 สมรรถนะได้แก่ สมรรถนะที่  1 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ 
สมรรถนะที่ 8 ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ศรัทธาและอุดมการณ์ และสมรรถนะที่ 10 คุณลักษณะ
การใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ( x = 5.00, S.D. = 0.00) และเรียงลงมาจากมากที่สุด มามาก
ตามล าดับ ได้แก่ สมรรถนะที่ 6 ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ สมรรถนะที่ 7 ทักษะเกี่ยวกับการ
น าไปใช้ และ สมรรถนะที่ 9 คุณลักษณะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ และ สมรรถนะที่ 12 คุณลักษณะความรัก
และเมตตา ( x = 4.91, S.D. = 0.28) สมรรถนะที่ 5 ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน ( x = 4.83, S.D. = 0.44) 
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สมรรถนะที่ 4 ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ ( x = 4.80, S.D. = 0.41) สมรรถนะที่ 11 คุณลักษณะ
การเปลี่ยนแปลง ( x = 4.77, S.D. = 0.44) สมรรถนะที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ 
( x = 4.67, S.D. = 0.48) และสมรรถนะที่ 3 ทักษะการบริหารงานลูกเสือ ( x = 4.44, S.D. = 0.52) 
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บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้น
ความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ครั้งนี้              
มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  
 1. เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 
 3. เพ่ือศึกษาผลของการน ารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษท่ี 21 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 องค์ประกอบรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 
  1) ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร  
  2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
  3) โครงสร้างของหลักสูตร  
  4) กิจกรรมการเรียนรู้  
  5) สื่อและแหล่งการเรียนรู้  
  6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
  โดยมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 5.1.2 รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 
ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร จุดมุ่งหมายหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตรที่ประกอบไป
ด้วยหน่วยการเรียนรู้ 24 หน่วย กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้  (Learn to Coach) ขั้นที่  2 การกระตุ้นความสนใจและรวบรวมความรู้ (Learn to be 
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Happy) ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ (learn to Act) ขั้นที่ 4 ก ากับดูแล วัดและประเมินผล ได้ความรู้ใหม่ 
(Learn to gain New Knowledge) ขั้นที่ 5 ประยุกต์ต่อยอดความรู้และน าเสนอ (Learn to Apply) 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก 
 5.1.3 ผลของการน ารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 ไปใช้ พบว่า 
  5.1.3.1 ผลการทดสอบสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรมผู้เข้ารับ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจทางการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
  5.1.3.2 ผลการสังเกตสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
ด้านทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สังเกตพบสมรรถนะด้านทักษะ และ
สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล การเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 พบว่ามีเพียงสมรรถนะที่ 3 
ข้อ 1 มีความสามารถในเรื่องการท ารายงาน การลูกเสือประจ าปี ทะเบียนลูกเสือและเรื่องอ่ืนของ
แบบพิมพ์ลูกเสือต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 51.81 
  5.1.3.3 ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินตนเองว่า หลัง
การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 5.1.4 ผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษท่ี 21 พบว่า 
  5.1.4.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจด้านความเป็นมาและความส าคัญของ
หลักสูตร และด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตร อยู่ในระดับมากทุกหัวข้อ 
  5.1.4.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจด้านโครงสร้างของหลักสูตร อยู่ใน
ระดับมากทุกหัวข้อ 
  5.1.4.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจในสาระการเรียนรู้ ในหน่วยการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของหลักสูตรพบว่า ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อหน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เรื่องแผนที่ – เข็มทิศ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 
18 เรื่องสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 (บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่) มากท่ีสุด รองลงมาคือ หน่วยงานการเรียนรู้ที่ 19 เรื่องลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการสร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ และหน่วยการเรียนรู้ 
ที่ 8 เรื่องเงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตามล าดับ 
  5.1.4.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจด้านผลผลิตของหลักสูตรที่มีต่อ
สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ของการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม
วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจว่ารูปแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
เป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 สามารถส่งเสริมสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 ได้มากทุกสมรรถนะ 

 5.1.4.5 ผลการติดตาม ประเมิน สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้น
ความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 จ านวน 3 
คน พบว่า ทั้ง 3 คน มีสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากทั้ง 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล และสามารถจัดท า
แผนการสอนระยะสั้น คนละ 1 แผนได้ รวม 3 แผน ได้และสามารถน าไปใช้สอนได้จริง 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.2.1 ผลการศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ในศตวรรษท่ี 21 
  องค์ประกอบรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 
  1) ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร  
  2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
  3) โครงสร้างของหลักสูตร  
  4) กิจกรรมการเรียนรู้  
  5) สื่อและแหล่งการเรียนรู้  
  6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
  จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของศตวรรษที่ 21 กับสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 โดยน าทักษะต่าง ๆ มาประกอบเพ่ือให้เกิดการสร้างองค์ความรู้อันจะ
น าประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเอง ให้บรรลุตามจุดหมายของการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ ซึ่งเป็นสมรรถนะ
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ของผู้ก ากับลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องวางแผน และเขียนแผนขึ้นไว้ปฏิบัติเป็น
ขั้นตอน จากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 จึงท าให้สรุปได้ว่า 
สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของ  
ผู้ก ากับลูกเสือที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ที่เป็นผลมาจากความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Other Characteristics) ซึ่งเป็นไปตามที่ผู้วิจัยสังเคราะห์และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิทเวช  วงศ์เพม (2556) ศึกษาเรื่องรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการทักษะทาง
พลศึกษาที่มีความซับซ้อน ส าหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติทักษะทางพลศึกษาที่มีความซับซ้อน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัณหพัฒน์  อรุณธารี (2558) ศึกษาเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการสอนเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ 
โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
 5.2.2 ผลพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 
  รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 
ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร จุดมุ่งหมายหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตรที่ประกอบไป
ด้วยหน่วยการเรียนรู้ 24 หน่วย กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้  (Learn to Coach) ขั้นที่  2 การกระตุ้นความสนใจและรวบรวมความรู้ (Learn to be 
Happy) ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ (learn to Act) ขั้นที่ 4 ก ากับดูแล วัดและประเมินผล ได้ความรู้ใหม่ 
(Learn to gain New Knowledge) ขั้นที่ 5 ประยุกต์ต่อยอดความรู้และน าเสนอ (Learn to Apply) 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้วิจัยเขียนรายละเอียดองค์ประกอบที่มีความชัดเจน แล้วน าไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ จากนั้นจึงน าไปจัดการ
สนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ เช่น องค์ประกอบด้าน
วัตถุประสงค์ควรปรับการเขียนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพ่ือน าไปสู่การฝึกอบรม ด้านเนื้อหาควรระบุว่า
จะสอนเนื้อหาอะไร เนื้อหาควรมีลักษณะอย่างไร สอดคล้องกับ งานวิจัยของอัมพร  พงษ์กังสนานันท์ 
(2550) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจากทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ การประเมินรูปแบบ ประกอบด้วยการประเมินรูปแบบ
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เพ่ือศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบ ไปปฏิบัติในสถานศึกษา และ
สอดคล้องกับ ชิรวัฒน์  นิจเนตร (2560) ในการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์
ที่ผ่านมามีหลายลักษณะ การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ และการตรวจสอบรูปแบบ โดยขั้นแรก 
ประกอบด้วย การศึกษารวบรวมข้อมูล สถานการณ์ บริบทและปัญหาที่เกี่ยวข้อง และขั้นยกร่างหรือ
สร้างรูปแบบ ส่วนขั้นที่สอง ประกอบด้วยการทดสอบรูปแบบ และการน ารูปแบบไปใช้และปรับปรุงให้
ทันสมัย ซึ่งแต่ละขั้นตอนย่อยก็ใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการจัดท ารายละเอียดอย่างเป็น
ระบบตามหลักการ ปรัชญา ทฤษฎี หลักการแนวคิดส าหรับใช้กลยุทธ์ในการฝึกอบรมโดยหวังให้
สภาพการฝึกอบรมนั้นเป็นไปตามหลักการที่ยึดถือ เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตรงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 5.2.3 ผลของการน ารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 ไปใช้ 
  5.2.3.1 ผลการทดสอบสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรมผู้ เข้ารับ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจทางการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
  5.2.3.2 ผลการสังเกตสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
ด้านทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สังเกตพบสมรรถนะด้านทักษะ และ
สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล การเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 พบว่า มีเพียงสมรรถนะท่ี 3 
ข้อ 1 มีความสามารถในเรื่องการท ารายงาน การลูกเสือประจ าปี ทะเบียนลู กเสือและเรื่องอ่ืนของ
แบบพิมพ์ลูกเสือต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 51.81 
  5.2.3.3 ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินตนเองว่า หลัง
การฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
  ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้วิจัยได้น ารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมมาปรับใช้โดยมีองค์ประกอบ
ทีช่ัดเจนดังนี้ 1) ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3) โครงสร้าง
ของหลักสูตร 4) กิจกรรมการเรียนรู้ 5) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 6) การวัดและประเมินผล โดยเฉพาะใน
ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ท าการบูรณาการขั้นตอนการท ากิจกรรม เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกิดความรู้และบรรลุไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่  1 การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ (Learn to Coach) ขั้นที่ 2 การกระตุ้นความสนใจและรวบรวมความรู้ (Learn 
to be Happy) ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ (learn to Act) ขั้นที่ 4 ก ากบัดูแล วัดและประเมินผล ได้ความรู้
ใหม่ (Learn to gain New Knowlede) ขั้นที่ 5 ประยุกต์ต่อยอดความรู้และน าเสนอ (Learn to 
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Apply) และผู้วิจัยยังได้น าขั้นตอนการท ากิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้น เกิด
สมรรถนะครบถ้วนโดยการสาธิต เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นได้เห็นภาพ เรียนรู้โดยกระท า ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมนั้นได้ลงมือปฏิบัติ จดจ าน าไปปฏิบัติ เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบัติแล้วนั้น 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้ท าการอธิบายเพ่ือน าไปปฏิบัติเมื่อจบ
หลักสูตร และสุดท้าย คือ ประเมินผลชัดปฏิบัติได้จริง คือ ผู้วิจัยจะท าการสังเกตผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ว่าเข้าใจถูกต้องครบกระบวนความรู้หรือไม่ ดังนั้นจึงสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว 
Constructivism ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ ทิศนา  แขมมณี (2554) ที่กล่าวว่า ประเด็นส าคัญ
ประการแรกของทฤษฎีการเรียนรู้ตาม Constructivism คือ ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้
จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม โดยใช้กระบวนการทางปัญญา 
(cognitive apparatus) ของตนเป็นผลของความพยายามทางความคิด ผู้เรียนสร้างเสริมความรู้ผ่าน
กระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเองผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาของผู้เรียนได้ 
แต่ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาได้ โดยจัดสภาพการณ์ที่ท าให้เกิดภาวะ
ไม่สมดุลขึ้น รวมไปถึงแนวคิดเรื่องสมรรถนะของ สุพจน์  ทรายแก้ว (2545) ให้ความหมาย สมรรถนะ
ว่าเป็นความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) และคุณลักษณะ (Attributes) ของบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับงานที่ปฏิบัติ (Job Roles) เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและทรงคุณค่า
โดยคุณลักษณะจะหมายรวมถึงพฤติกรรม (Behavior) บุคลิกภาพ (Personality) ที่มองเห็นได้และ
ค่านิยม (Value) เจตคติ (Attitude) ความเชื่อ (Trait) และยังสอดคล้องกับแนวคิด วิชัย วงษ์ใหญ่ 
(2537) ที่ได้ให้ความหมายของสมรรถนะว่า สมรรถนะ เป็นคุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญ ทักษะ เจตคติ ความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลที่จะสามารถปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จ และผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษที่ 21 ก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินตนเองว่า หลังการ
ฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นผู้ที่มีความสมัครใจที่จะเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ฝักใฝ่
และสนใจในกิจการลูกเสือ อีกทั้งยังเชื่อมั่นว่าวิธีการฝึกอบรมแบบลูกเสือสามารถพัฒนาเยาวชนให้
เป็นคนดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งผู้วิจัยได้ยึดถือรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับ
การฝึกนั้นเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในศตวรรษที่  21 โดยมีทั้ งคุณลักษณะ ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญ ทักษะ เจตคติ ความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ดังนั้นจึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Dubois, et al. (2004) ให้ความหมายไว้ว่า สมรรถนะหมายถึงลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
น ามาใช้ได้อย่างเหมาะสมในแนวทางที่ ถาวรเพ่ือบรรลุผลการปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จ
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ลักษณะเฉพาะเหล่านี้รวมถึงความรู้ความช านาญลักษณะของมโนภาพในตัวเองแรงจูงใจทางสังคม
ลักษณะเฉพาะของบุคคลแบบแผนความคิดความตั้งใจแนวทางของความคิดและความรู้สึก 
 5.2.4 ผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษท่ี 21 พบว่า 
  5.2.4.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจด้านความเป็นมาและความส าคัญของ
หลักสูตร และด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตร อยู่ในระดับมากทุกหัวข้อ 
  5.2.4.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจด้านโครงสร้างของหลักสูตร อยู่ใน
ระดับมากทุกหัวข้อ 
  5.2.4.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจในสาระการเรียนรู้ ในหน่วยการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของหลักสูตรพบว่า ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อหน่วยการเรียนรู้ที่ 14 เรื่องแผนที่ – เข็มทิศ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 
18 เรื่องสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 (บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่) มากท่ีสุด รองลงมาคือ หน่วยงานการเรียนรู้ที่ 19 เรื่องลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการสร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ และหน่วยการเรียนรู้ 
ที่ 8 เรื่องเงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตามล าดับ 
  5.2.4.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความพึงพอใจด้านผลผลิตของหลักสูตรที่มีต่อ
สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ของการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม
วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจว่ารูปแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
เป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 สามารถส่งเสริมสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 ได้มากทุกสมรรถนะ 
  5.2.4.5 ผลการติดตาม ประเมิน สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษที่ 21  ของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้น
ความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 จ านวน 3 
คน พบว่า ทั้ง 3 คน มีสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับมาก
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล และสามารถจัดท า
แผนการสอนระยะสั้น คนละ 1 แผนได้ รวม 3 แผน ได้และสามารถน าไปใช้สอนได้จริง 
  ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจในเนื้อหา หลักการ แนวคิด
และทฤษฎี และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้อีกด้วย และ
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รูปแบบหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดและวิธีการจัดการเรียน
การสอน มีความสามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนโรงเรียนได้อย่างครบวงจร อีกทั้งผู้วิจัยได้น า
สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นเกิดความเข้าใจ
และบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ดังนั้นจึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Burton & Middle wood 
(2001) ที่ได้แสดงทัศนะต่อหลักสูตรว่า หลักสูตรเป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาในเรื่องของทักษะ
ความรู้และทัศนคติที่จ าเป็นต้องการได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ รวมไปถึงผลการ
ประเมินความพึงพอใจด้านโครงสร้างของหลักสูตร อยู่ในระดับมากทุกหัวข้อ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้เข้า
รับการฝึกอบรม มีความเข้าใจในโครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร โดยผู้วิจัยได้มีการก าหนดจ านวนหน่วยการเรียนรู้และจ านวนชั่วโมง การเรียนให้
เหมาะสมกับ เนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอบรม ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ อีกท้ังผู้วิจัย
ได้น ารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมมาปรับใช้โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1) ความเป็นมาและความส าคัญของ
หลักสูตร 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3) โครงสร้างของหลักสูตร 4) กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย
ขั้นตอน 5) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 6) การวัดและประเมินผล เพ่ือให้โครงสร้างของหลักสูตรนั้นมีความ
ครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและความเหมาะสมของเวลาในแต่ละฐานกิจกรรม สอดคล้อง
กับ สงัด อุทรานันท์ (2532) ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่า หลักสูตรที่ดีควรประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) เหตุผลและความจ าเป็นของหลักสูตร 2) จุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ 3) เนื้อหาสาระ
และประสบการณ์การเรียนรู้  4) การเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 5) การเสนอแนะ
เกี่ยวกับใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการในชุมชน และ 6) การประเมินและผลการประเมิน
ความพึงพอใจในสาระการเรียนรู้ ความพึงพอใจในเรื่องหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของหลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจหน่วย
การเรียนรู้ที่ 14 เรื่องแผนที่ - เข็มทิศ และหน่วยการเรียนรู้ ที่ 18 เรื่องสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 (บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) มากที่สุด รองลงมา
คือ หน่วยงานการเรียนรู้ ที่ 19 เรื่องลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยการเรียนรู้
ที่ 5 เรื่องการสร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อ งเงื่อนลูกเสือสามัญ 
รุ่นใหญ่ ตามล าดับ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจ ในหน่วยการเรียนรู้ทั้ง  
5 หน่วยการเรียนรู้ ทั้งในด้าน การฝึกอบรม ปริมาณ เนื้อหาสาระและกิจกรรมต่างในการฝึกอบรม อีก
ทั้งผู้วิจัยได้น า ทฤษฎีหลักการเรียนรู้ เพ่ือใช้เป็นหลักการเรียนรู้ การเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 มาปรับ
ใช้ เพ่ือให้หน่วยการเรียนรู้นั้น มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความครบถ้วนตาม
โครงสร้างหลักสูตร มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และความมีประโยชน์ต่อผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ดังนั้นจึงสอดคล้องกับ Ornatein and Hunkins (2004) ซึ่งได้กล่าวว่า หลักสูตร 
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หมายถึง กิจกรรมและวิธีการในการวางแผนเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ และบรรลุเป้าหมาย โดยครู
เป็นผู้จัดหาความรู้ และประสบการณ์ท้ังหลายให้แก่ผู้เรียน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1) รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21  ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบและวิธีการใช้ในแต่ละองค์ประกอบที่ชัดเจน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดของข้อมูลในแต่
ละองค์ประกอบอย่างละเอียด และจัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ให้พร้อมก่อน
เพ่ือให้การฝึกอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2) เนื่องจากวิธีการตรวจสอบคุณภาพของผู้เข้ารับการอบรมมีหลายส่วนดังนั้นผู้ใช้
ควรศึกษาและจัดล าดับการประเมินคุณภาพของผู้เข้ารับการอบรมอย่างมีล าดับขั้นตอน และครบถ้วน
ตามรายการประเมินเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ และสะท้อนผลการอบรมของหลักสูตรได้ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1) ควรมีการน ารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21  
ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือประเภทอ่ืน ๆ และพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรม
ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมครบทุกสมรรถนะ 
  2) ควรมีการเตรียมการในเรื่องสัญญาณ อุปกรณ์ สื่อทางด้านเทคโนโลยีให้พร้อม 
และเพียงพอ ศึกษาขั้นตอนและกิจกรรมการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 21 ที่หลากหลายมากข้ึน และควรมีการขยายเวลาในการ
ฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระและการปฏิบัติกิจกรรมมากขึ้น 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง และความตรงตามเนื้อหาขององค์ประกอบของสมรรถนะ 

การเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 และองค์ประกอบโครงร่างรูปแบบหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็น 

ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
ณ ห้องประชุม อาคารวชิราวุธ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

1. ดร.คงศักดิ์  เจริญรักษ์    
วุฒิการศึกษา   ปริญญาเอก สาขาพลศึกษา Oregon State University 
ต าแหน่ง  กรรมการบริหารส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
                     ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากรในคณะกรรมการบริหาร 
                     ลูกเสือแห่งชาติ 
วุฒิทางลูกเสือ  L.T. 

2. นายสมมาต  สังขพันธ์   
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ต าแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย 
วุฒิทางลูกเสือ  L.T.  

3. นายปัญญา  ศรีส าราญ   
วุฒิการศึกษา   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการส านักเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย 

วุฒิทางลูกเสือ  L.T.  
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

4. นายอ านาจ  สายฉลาด   
วุฒิการศึกษา   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
วุฒิทางลูกเสือ  L.T.  
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
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5. นายยินดี  ปั้นแววงาม   
วุฒิการศึกษา   ปริญญาโทบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ต าแหน่ง  ข้าราชการบ านาญ  
วุฒิทางลูกเสือ  L.T.  
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6. นายปรภัสร์  มาสะอาด   
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
วุฒิทางลูกเสือ  L.T.  
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7. ดร.สุรศักดิ์  เครือหงส์   
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์  
                     มหาวิทยาลยัราชัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วุฒิทางลูกเสือ  A.L.T.C.  
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8. ดร.กุสุมาวดี  คีรี    
วุฒิการศึกษา   ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา  
                     มหาวิทยาลยัวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” จ.สระบุรี  
วุฒิทางลูกเสือ  L.T.  
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” 

9. นายยงยุทธ นุชบัว   
วุฒิการศึกษา   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดพืชนิมิต สพป.ปทุมธานี เขต 1  
วุฒิทางลูกเสือ  L.T.  
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนวัดพืชนิมิต 
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10. นายสาธิต  เต็มรักษ์ 
วุฒิการศึกษา   ครุศาสตรบัณฑิต สาขา ดนตรีศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์  
วุฒิทางลูกเสือ  L.T.  
ต าแหน่งทางลูกเสือ  รองผู้ตรวจการประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

11. นางนิชุลฏา  โอภาสสุริยะ   
วุฒิการศึกษา   พธ.ม. สาขา บริหารการศึกษา  
ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) 

           สพป.ปทุมธานี เขต 1  
วุฒิทางลูกเสือ  L.T.  
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี  21 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3. นายสายัณห์  ต่ายหลี 
 ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนราชด าริ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 
4. นายไพโรจน์  กันทพงษ์ 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดล ามหาเมฆ (ประชาราตรีอนุสรณ์)  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 
5. นายพุทธรัตน์  นัยวิกุล 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมนครรังสิต สังกัดเทศบาลนครรังสิต  
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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การสังเคราะห์สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และสมรรถนะของศตวรรษท่ี 21 
 

ที ่ สมรรถนะของศตวรรษที่ 21 

สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

1. 
คว

าม
รู้ค

วา
มเ

ข้า
ใจ

ใน
กิจ

กา
รล

กูเ
สือ

 
2. 

ทัก
ษะ

ใน
กา

รบ
ริห

าร
งา

นล
ูกเ

สอื
 

3. 
ทัศ

นค
ติที่

ดีต่
อก

ิจก
าร

ลูก
เส

ือ 
ศร

ัทธ
า 

แล
ะอ

ุดม
กา

รณ์
 

4. 
ทัก

ษะ
เก

ี่ยว
กับ

วิช
าก

าร
ลูก

เส
ือ 

5. 
ทัก

ษะ
ใน

กา
รเป็

นผ
ูน้ า

ลูก
เส

ือ 
6. 

ทัก
ษะ

เก
ี่ยว

กับ
มน

ษุย
์สัม

พัน
ธ ์

7. 
ทัก

ษะ
เก

ี่ยว
กับ

กา
รว

าง
แผ

น 
8. 

ทัก
ษะ

เก
ี่ยว

กับ
กา

รน
 าไ

ปใ
ช ้

9. 
ทัก

ษะ
กา

รจ
ัดแ

ละ
ฝึก

อบ
รม

ลูก
เส

ือ 
10

. ท
ักษ

ะก
าร

ใฝ่
เรีย

นร
ู้พัฒ

นา
ตน

เอ
งอ

ยู่
เส

มอ
 

1 Reading (อ่านออก)           
2 (W)Riting (เขียนได้)           
3 (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น)           

4 
Critical Thinking & Problem Solving 
(ทักษะด้านการคิด อย่างมีวจิารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา) 

          

5 
Creativity & Innovation 
(ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวตักรรม) 

          

6 
Collaboration, Teamwork & Leadership 
(ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 
และภาวะผู้น า) 

          

7 
Cross-cultural Understanding  
(ทักษะด้านความเข้าใจต่าง วัฒนธรรม ตา่ง
กระบวนทัศน์ 

          

8 
Communications, Information & Media Literacy 
(ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 

          

9 
Computing & ICT Literacy  
(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร) 

          

10 
Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรยีนรู้)           

11 Change (ทักษะการเปลี่ยนแปลง)           
12 Compassion (ทักษะความรักและเมตตา)           



251 

ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

ข้อความ x  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร    
1.1 ความจ าเปน็ส าหรับทักษะในศตวรรษที่21 4.27 1.01 มาก 
1.2 ความสอดคล้องกับสภาพปญัหาที่เกิด 4.45 0.69 มาก 
1.3 ความสมเหตุสมผล 4.18 0.87 มาก 
1.4 ความส าคัญต่อผู้อบรม 4.45 0.69 มาก 
2. จุดมุ่งหมายของหลักสตูร    
2.1 ความชัดเจน 3.64 1.03 มาก 
2.2 ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัต ิ 4.00 0.89 มาก 
2.3 ความครอบคลุมการมาตรฐานการรู้เรื่องไอซีที 3.82 1.17 มาก 
2.4 ความเหมาะสมกับระดับของผู้อบรม 4.09 0.70 มาก 
3. โครงสร้างของหลักสตูร    
3.1 ความครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4.27 0.65 มาก 
3.2 ความเหมาะสมของเวลาในแต่ละฐานกิจกรรม 4.36 0.67 มาก 
3.3 ความเหมาะสมของสาระการเรียนรู้ 4.36 0.67 มาก 
3.4 ความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ 4.36 0.67 มาก 
4. สาระการเรียนรู ้    
4.1 ความสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร 4.45 0.52 มาก 
4.2 ความครบถ้วนตามโครงสรา้งหลักสูตร 4.45 0.52 มาก 
4.3 ความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ข้าอบรม 4.45 0.52 มาก 
4.4 ความมีประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม 4.73 0.65 มากที่สุด 
5. กิจกรรมการเรียนรู้    
5.1 ความเหมาะสมกับเวลา 4.36 0.67 มาก 
5.2 การเรียงล าดับขั้นตอน 4.36 0.67 มาก 
5.3 การน าไปสู่จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4.55 0.52 มากที่สุด 
5.4 ความมีประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม 4.55 0.69 มากที่สุด 
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้    
6.1 ความเหมาะสมกับผู้เข้าอบรม 4.55 0.69 มากที่สุด 
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ข้อความ x  S.D. 
ระดับความ
เหมาะสม 

6.2 การสนับสนนุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4.36 0.50 มาก 
6.3 ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ 4.55 0.56 มากที่สุด 
6.4 การสื่อความหมายชดัเจน 4.27 0.47 มาก 
7. การวัดและประเมินผล    
7.1 ความครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4.18 0.75 มาก 

7.2 การสนับสนนุการวัดและประเมินตามสภาพจริง 4.45 0.69 มาก 
7.3 ความครอบคลุมด้านความรู ้ทักษะ และคุณลักษณะ 4.00 1.00 มาก 
7.4 ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ 3.82 0.75 มาก 
7.5 ความเหมาะสมของวิธีการ 3.91 0.83 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.29 0.43 มาก 

 
 จากตารางพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลุกเสือในศตวรรษที่ 21     
มีความเหมาะสมของในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.29) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.55 - 4.73 มีจ านวน 3 ด้าน 5 เรื่อง ได้แก่ 
ด้านสาระการเรียนรู้มีประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ( x  = 4.73) ด้านกิจกรรม
การเรียนรู้น าไปสู่จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุด ด้านสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ มีความเหมาะสมกับผู้อบรมและความเป็นไปได้มากที่สุด ซึ่งทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ         
มีค่าเฉลี่ย ( x  = 4.55) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



253 

ค่าเฉลี่ยความเป็นไปได้ของรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

ข้อความ x  S.D. 
ระดับความ
เป็นไปได ้

1. ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร    
1.1 ความจ าเปน็ส าหรับทักษะในศตวรรษที่ 21 3.73 0.92 มาก 
1.2 ความสอดคล้องกับสภาพปญัหาที่เกิด 4.00 1.00 มาก 
1.3 ความสมเหตุสมผล 4.09 1.14 มาก 
1.4 ความส าคัญต่อผู้เข้าอบรม 4.18 0.75 มาก 
2. จุดมุ่งหมายของหลักสตูร    
2.1 ความชัดเจน 3.73 0.90 มาก 
2.2 ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัต ิ 3.91 1.04 มาก 
2.3 ความครอบคลุมการมาตรฐานการรู้เรื่องไอซีที 3.82 1.25 มาก 
2.4 ความเหมาะสมกับระดับของผู้เข้าอบรม 3.73 0.90 มาก 
3. โครงสร้างของหลักสตูร    
3.1 ความครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4.27 0.65 มาก 
3.2 ความเหมาะสมของเวลาในแต่ละฐานกิจกรรม 4.36 0.67 มาก 
3.3 ความเหมาะสมของสาระการเรียนรู้ 4.36 0.67 มาก 
3.4 ความเป็นไปได้ในการปฏิบตัิ 4.55 0.69 มากที่สุด 
4. สาระการเรียนรู ้    
4.1 ความสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร 4.36 0.67 มาก 
4.2 ความครบถ้วนตามโครงสรา้งหลักสูตร 4.27 0.65 มาก 
4.3 ความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ข้าอบรม 4.36 0.92 มาก 
4.4 ความมีประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม 4.55 0.93 มากที่สุด 
5. กิจกรรมการเรียนรู้    
5.1 ความเหมาะสมกับเวลา 4.27 0.47 มาก 
5.2 การเรียงล าดับขั้นตอน 4.64 0.50 มากที่สุด 
5.3 การน าไปสู่จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4.73 0.47 มากที่สุด 
5.4 ความมีประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม 4.45 0.82 มาก 
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้    
6.1 ความเหมาะสมกับผู้เข้าอบรม 4.55 0.69 มากที่สุด 
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ข้อความ x  S.D. 
ระดับความ
เป็นไปได ้

6.2 การสนับสนนุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4.36 0.67 มาก 
6.3 ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ 4.64 0.50 มากที่สุด 
6.4 การสื่อความหมายชดัเจน 4.27 0.79 มาก 
7. การวัดและประเมินผล    
7.1 ความครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 4.27 0.79 มาก 
7.2 การสนับสนนุการวัดและประเมินตามสภาพจริง 4.45 0.69 มาก 
7.3 ความครอบคลุมด้านความรู ้ทักษะ และคุณลักษณะ 4.18 0.98 มาก 
7.4 ความเหมาะสมของเคร่ืองมือ 4.27 0.79 มาก 
7.5 ความเหมาะสมของวิธีการ 4.09 0.83 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.26 0.55 มาก 

 
 จากตารางพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลุกเสือในศตวรรษที่ 21 มี
ความเป็นไปได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.26) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี      
ความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.55 - 4.73 มีจ านวน 3 ด้าน 6 เรื่อง ได้แก่ 
ด้านสาระการเรียนรู้มีประโยชน์ต่อผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ย  ( x  = 4.55)               
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องน าไปสู่จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และ การเรียงล าดับขั้นตอน มีความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ ( x  = 4.73) และ ( x = 4.64) ตามล าดับ และ ด้านสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ มีความเป็นไปได้มากที่สุดเรื่องความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ และเรื่องเหมาะสมกับ  
ผู้อบรมและความเป็นไปได้มากท่ีสุด ( x  =4.64) และ ( x = 4.55) ตามล าดับ 
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ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของโครงร่างหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

รายการ 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC 

1 2 3 4 5 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร       
1.1 ความจ าเป็นส าหรับทักษะในศตวรรษที่ 21 1 1 1 1 1 1.00 
1.2 ความสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิด 1 1 1 1 1 1.00 
1.3 ความสมเหตุสมผล 1 1 1 1 1 1.00 
1.4 ความส าคัญต่อผู้เข้าอบรม 1 1 1 1 1 1.00 
2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร       
2.1 ความชัดเจน 1 1 1 1 1 1.00 
2.2 ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 1 1 1 1 1 1.00 
2.3 ความครอบคลุมการมาตรฐานการรู้เรื่องไอซีที 1 1 1 1 1 1.00 
2.4 ความเหมาะสมกับระดับของผู้เข้าอบรม 1 1 1 1 1 1.00 
3. โครงสร้างของหลักสูตร       
3.1 ความครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 1 1 1 1 1 1.00 
3.2 ความเหมาะสมของเวลาในแต่ละฐานกิจกรรม 1 1 1 1 1 1.00 
3.3 ความเหมาะสมของสาระการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 
3.4 ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 1 1 1 1 1 1.00 
4. สาระการเรียนรู้       
4.1 ความสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร 1 1 1 1 1 1.00 
4.2 ความครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร 1 1 1 1 1 1.00 
4.3 ความเหมาะสมกับวัยของผู้เข้าอบรม 1 1 1 1 1 1.00 
4.4 ความมีประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม 1 1 1 1 1 1.00 
5. กิจกรรมการเรียนรู้       
5.1 ความเหมาะสมกับเวลา 1 1 1 1 1 1.00 
5.2 การเรียงล าดับขั้นตอน 1 1 1 1 1 1.00 
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รายการ 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC 

1 2 3 4 5 
5.3 การน าไปสู่จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 1 1 1 1 1 1.00 
5.4 ความมีประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม 1 1 1 1 1 1.00 
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้       
6.1 ความเหมาะสมกับผู้เข้าอบรม 1 1 1 1 1 1.00 
6.2 การสนับสนุนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 1 1 1 1 1 1.00 
6.3 ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ 1 1 1 1 1 1.00 
6.4 การสื่อความหมายชัดเจน 1 1 1 1 1 1.00 
7. การวัดและประเมินผล       
7.1 ความครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 1 1 1 1 1 1.00 
7.2 การสนับสนุนการวัดและประเมินตามสภาพจริง 1 1 1 1 1 1.00 
7.3 ความครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 1 1 1 1 1 1.00 
7.4 ความเหมาะสมของเครื่องมือ 1 1 1 1 1 1.00 
7.5 ความเหมาะสมของวิธีการ 1 1 1 1 1 1.00 

 
 จากตารางพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 5 ท่าน มีความเห็นว่า รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชา      
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือใน
ศตวรรษท่ี 21 มีความสอดคล้องกันระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ทุกข้อค าถาม 
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ค่าความเชื่อม่ัน Reliability ของโครงร่างรูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ในศตวรรษที่ 21 

 

RELIABILITY 
  /VARIABLES=A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 E4 F1 F2 
F3 F4 G1 G2 G3 G4 G5 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.979 29 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=A1 A2 A3 A4 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
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Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.702 4 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=B1 B2 B3 B4 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.765 4 
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RELIABILITY 
  /VARIABLES=C1 C2 C3 C4 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.921 4 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=D1 D2 D3 D4 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
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Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.967 4 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=E1 E2 E3 E4 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.886 4 
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RELIABILITY 
  /VARIABLES=F1 F2 F3 F4 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.940 4 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=G1 G2 G3 G4 G5 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
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Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.898 5 
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ผลการพิจารณาแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างหลักสูตรการพัฒนา
รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะการเป็น ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
 
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่า 
 

 

รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม ระดับความเป็นไปได ้
สรุป
ผล 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

1. ความเป็นมาและ
ความส าคัญของหลักสูตร 

                     

1.1 ความจ าเป็นส าหรับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

                     

1.2 ความสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาที่เกิด 

                     

1.3 ความสมเหตุสมผล                      
1.4 ความส าคัญต่อผู้อบรม                      
2. จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 

                     

2.1 ความชัดเจน                      
2.2 ความเป็นไปได้ในการ
น าไปปฏิบัต ิ

                     

2.3 ความครอบคลุมตาม
มาตรฐานการเรยีนรู้เรื่องไอซีที 

                     

2.3 ความครอบคลุมตาม
มาตรฐานการเรยีนรู้เรื่องไอซีที 

                     

2.4 ความเหมาะสมกบั
ระดับของผู้อบรม 

                     

3. โครงสร้างของหลักสูตร                      
3.1 ความครอบคลุมตาม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

                     

3.2 ความเหมาะสมของเวลา
ในแต่ละฐานกิจกรรม 

                     

3.3 ความเหมาะสมของ
สาระการเรียนรู ้

                     

3.4 ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ                      
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รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม ระดับความเป็นไปได ้
สรุป
ผล 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เป็นไปได ้ เป็นไปไม่ได ้

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

4.4 หน่วยการเรียนรู้และ
วัตถุประสงคข์องแต่ละ
หน่วยการเรียนรู ้

                     

4.1 ความสอดคล้องกับ
จุดหมายของหลักสูตร 

                     

4.2 ความครบถ้วนตาม
โครงสร้างหลักสูตร 

                     

4.3 ความเหมาะสมกบัวยั
ของผู้เข้าอบรม 

                     

4.4 ความมีประโยชน์ตอ่ผู้
เข้าอบรม 

                     

5. กิจกรรมการเรยีนรู ้                      
5.1 ความเหมาะสมกบัเวลา                      
5.2 การเรียงล าดับขั้นตอน                      
5.3 การน าไปสู่จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร 

                     

5.4 ความมีประโยชน์ตอ่
นักเรียน 

                     

6. สื่อและแหลง่เรียนรู ้                      
6.1 ความเหมาะสมกบัผู้
อบรม 

                     

6.2 การสนับสนุนตาม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

                     

6.3 ความเป็นไปได้ในการ
น าไปใช้ 

                     

6.4 การสื่อความหมายชัดเจน                      
7. การวัดและประเมินผล                      
7.1 ความครอบคลุมตาม
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

                     

7.2 การสนับสนุนการวัด
และประเมินตามสภาพจริง 

                     

7.3 ความครอบคลุมด้าน
ความรู ้ทักษะ และคุณลักษณะ 

                     

7.4 ความเหมาะสมของ
เครื่องมือ 

                     

7.5 ความเหมาะสมของวิธีการ                      
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                              ลงชือ่.....................................................ผู้ทรงคุณวุฒิ 
                       (.......................................................) 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้ทรงคุณวุฒิ 

                       (.......................................................) 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้ทรงคุณวุฒิ 
                       (.......................................................) 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้ทรงคุณวุฒิ 

                       (.......................................................) 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้ทรงคุณวุฒิ 
                       (.......................................................) 
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แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างหลักสูตรการพัฒนารูปแบบหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็น    

ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21  
โดยผู้เชี่ยวชาญ 

************************************** 
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

รายการประเมิน 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
ระดับ 

ความเป็นไปได้ 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร           
1.1 ความจ าเป็นส าหรับทักษะในศตวรรษที่ 21           
1.2 ความสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิด           
1.3 ความสมเหตุสมผล           
1.4 ความส าคัญต่อผู้อบรม           
2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร           
2.1 ความชัดเจน           
2.2 ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ           
2.3 ความครอบคลุมตามมาตรฐานการเรียนรู้เรื่องไอซีที           
2.4 ความเหมาะสมกับระดับของผู้อบรม           
3. โครงสร้างของหลักสูตร           
3.1 ความครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร           
3.2 ความเหมาะสมของเวลาในแต่ละฐานกิจกรรม           
3.3 ความเหมาะสมของสาระการเรียนรู้           
3.4 ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ           
4.4 หน่วยการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ของแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ 

          

4.1 ความสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร           
4.2 ความครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร           
4.3 ความเหมาะสมกับวัยของผู้เข้าอบรม           
4.4 ความมีประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม           
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รายการประเมิน 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
ระดับ 

ความเป็นไปได้ 
5. กิจกรรมการเรียนรู้           
5.1 ความเหมาะสมกับเวลา           
5.2 การเรียงล าดับขั้นตอน           
5.3 การน าไปสู่จุดมุ่งหมายของหลักสูตร           
5.4 ความมีประโยชน์ต่อนักเรียน           
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้           
6.1 ความเหมาะสมกับผู้อบรม           
6.2 การสนับสนุนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร           
6.3 ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้           
6.4 การสื่อความหมายชัดเจน           
7. การวัดและประเมินผล           
7.1 ความครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร           
7.2 การสนับสนุนการวัดและประเมินตามสภาพจริง           
7.3 ความครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะ 

          

7.4 ความเหมาะสมของเครื่องมือ           
7.5 ความเหมาะสมของวิธีการ           

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                              ลงชือ่.....................................................ผู้เชี่ยวชาญ 
                       (.......................................................) 



268 

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ของแบบร่างหลักสูตรการพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ขั้นความรู้เบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

************************************** 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาว่าแบบร่างหลักสูตรแต่ละข้อมูลต่อไปนี้  มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัยกับข้อค าถามที่ระบุไว้หรือไม่ แล้วท าการ
ประเมินโดยเขียนเครื่องหมายถูก () ลงในช่องว่าง เพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) ตามความคิดเห็นของท่าน ดังต่อไปนี้ 

-1  หมายถงึ ท่านแน่ใจว่าแบบร่างหลักสูตรยังไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 0  หมายถึง ท่านไม่แน่ใจว่าแบบร่างหลักสูตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
+1  หมายถึง ท่านแน่ใจว่าแบบร่างหลักสูตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 
-1 0 1 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร    
1.1 ความจ าเป็นส าหรับทักษะในศตวรรษที่21    
1.2 ความสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิด    
1.3 ความสมเหตุสมผล    
1.4 ความส าคัญต่อผู้อบรม    
2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร    
2.1 ความชัดเจน    
2.2 ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ    
2.3 ความครอบคลุมตามมาตรฐานการเรียนรู้เรื่องไอซีที    
2.4 ความเหมาะสมกับระดับของผู้อบรม    
3. โครงสร้างของหลักสูตร    
3.1 ความครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร    
3.2 ความเหมาะสมของเวลาในแต่ละฐานกิจกรรม    
3.3 ความเหมาะสมของสาระการเรียนรู้    
3.4 ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ    
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 
-1 0 1 

4. หน่วยการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้    
4.1 ความสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร    
4.2 ความครบถ้วนตามโครงสรา้งหลักสูตร    
4.3 ความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ข้าอบรม    
4.4 ความมีประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม    
5. กิจกรรมการเรียนรู้    
5.1 ความเหมาะสมกับเวลา    
5.2 การเรียงล าดับขั้นตอน    
5.3 การน าไปสู่จุดมุ่งหมายของหลักสูตร    
5.4 ความมีประโยชน์ต่อนักเรียน    
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้    
6.1 ความเหมาะสมกับผู้อบรม    
6.2 การสนับสนุนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร    
6.3 ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้    
6.4 การสื่อความหมายชัดเจน    
7. การวัดและประเมินผล    
7.1 ความครอบคลุมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร    
7.2 การสนับสนุนการวัดและประเมินตามสภาพจริง    
7.3 ความครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ    
7.4 ความเหมาะสมของเครื่องมือ    
7.5 ความเหมาะสมของวิธีการ    

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                              ลงชือ่.....................................................ผู้ทรงคุณวุฒิ 
                       (.......................................................) 
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แบบประเมินตนเองก่อน/หลัง การฝึกอบรม 
ตามหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น  

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
 

รายการ 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC 

1 2 3 4 5 
ด้านความรู้ 
สมรรถนะท่ี 1 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ 

      

1. มีความรู้ มีความเข้าใจ ในหลักการส าคัญ วัตถุประสงค์ และ
สาระส าคัญของลูกเสือ รวมทั้ง ค าปฏิญาณและกฎ 

1 1 1 1 1 1.00 

2. มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการของลูกเสือ 1 1 1 1 1 1.00 
สมรรถนะท่ี 2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ       
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรและวิชา
พิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

1 1 1 1 1 1.00 

4. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

1 1 1 1 1 1.00 

5. มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะนิสัย ความต้องการและ 
พัฒนาการของวัยรุ่น 

1 1 1 1 1 1.00 

6. มีความรู้ในเรื่องการวัดและประเมินผลการฝึกอบรมลูกเสือ 1 1 1 1 1 1.00 
ด้านทักษะ  
สมรรถนะท่ี 3 ทักษะการบริหารงานลูกเสือ 

      

7. มีความสามารถในเรื่องการท ารายงานการลูกเสือประจ าปี 
ทะเบียนลูกเสือและเรื่องอ่ืนของแบบพิมพ์ลูกเสือต่าง ๆ 

1 1 1 1 1 1.00 

8. มีความสามารถในด้านการพูด การเขียน การฟัง หรือ
ท่าทางในการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูล ในการปกครอง
บังคับบัญชาสมาชิกในกองลูกเสือได้อย่างหลากหลาย 

1 1 1 1 1 1.00 

9. มีความสามารถในการพูด การเขียน เพ่ือหาแหล่ง ประโยชน์  
รวมทั้งงบประมาณเพ่ือกิจการลูกเสือของตน 

1 1 1 1 1 1.00 
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รายการ 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC 

1 2 3 4 5 
สมรรถนะท่ี 4 ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ       
10. มีความสามารถในการสื่อสาร 1 1 1 1 1 1.00 
11. มีความรับผิดชอบ 1 1 1 1 1 1.00 
12. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 1 1 1 1 1 1.00 
13. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1 1 1 1 1 1.00 
14. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 1 1 1 1 1 1.00 
สมรรถนะท่ี 5 ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน       
15. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผนระยะสั้น 
(ประจ าสัปดาห์) 

1 1 1 1 1 1.00 

16. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผนระยะยาว 
(ก าหนดการสอนประจ าปี/ ประจ าเทอม) รวมทั้งการวางแผน
กิจกรรมอ่ืน 

1 1 1 1 1 1.00 

17. มีความสามารถประเมินผลอย่างเป็นระบบ 1 1 1 1 1 1.00 
18. มีความสามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล
และมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1.00 

สมรรถนะท่ี 6 ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ       
19. มีความสามารถในการพูด การเขียน การฟัง ท่าทางในการ
ถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลได้อย่างหลากหลายมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1.00 

20. มีความสามารถจัดพิธีการและกิจกรรมเฉพาะอย่างของ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

1 1 1 1 1 1.00 

21. มีความสามารถใช้วิธีสอนหรือวิธีการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ตามวิธีการของลูกเสือ 

1 1 1 1 1 1.00 

22. มีความสามารถจัดหา ออกแบบ และสร้างอุปกรณ์
ประกอบการฝึกอบรม 

1 1 1 1 1 1.00 

สมรรถนะท่ี 7 ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้       
23. มีความสามารถในการน าเนื้อหาวิชาไปใช้ในการจัดกิจกรรม 1 1 1 1 1 1.00 
24. มีความสามารถในการน าวิชาลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 1 1 1 1 1 1.00 
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รายการ 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC 

1 2 3 4 5 
25. สามารถคิดสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ 

1 1 1 1 1 1.00 

26. ยอมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเพ่ือพัฒนาสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่จะท าให้กิจกรรมลูกเสือสามารถด าเนินไปได้ 

1 1 1 1 1 1.00 

ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
สมรรถนะท่ี 8 ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ศรัทธาและ
อุดมการณ์ 

      

27. มีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  1 1 1 1 1 1.00 
28. ฝักใฝ่และสนใจในกิจการลูกเสือ 1 1 1 1 1 1.00 
29. ศรัทธาเชื่อมั่นว่าวิธีการฝึกอบรมแบบลูกเสือสามารถ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1.00 

30. มีความตั้งใจจริงที่จะฝึกอบรมลูกเสือให้บรรลุ ถึง
อุดมการณ์ของลูกเสือ 

1 1 1 1 1 1.00 

สมรรถนะท่ี 9 คุณลักษณะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ ์       
31. มีความสามารถในการท างานร่วมกับทีมงานที่มีความต่าง
ด้านค่านิยมและความเชื่อ 

1 1 1 1 1 1.00 

32. สามารถดูแลให้กลุ่มมีความสุข มีความสามัคคี เกิด
ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน 

1 1 1 1 1 1.00 

33. ให้ความส าคัญกับทุกคน ศรัทธาในมิตรภาพและความเป็น
พ่ีน้องของลูกเสือท่ัวโลก 

1 1 1 1 1 1.00 

34. มีส่วนร่วมในกิจกรรมเข้าร่วมกระบวนการลูกเสือเพ่ือ
ประโยชน์ของลูกเสือ 

1 1 1 1 1 1.00 

สมรรถนะท่ี 10 คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่
เสมอ 

      

35. มีความสามารถในการเลือกรับรู้ เลือกใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากสื่อในยุคดิจิตัลที่มี
ความหลากหลาย 

1 1 1 1 1 1.00 
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รายการ 
คะแนนความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC 

1 2 3 4 5 
36. มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสืออยู่เสมอ 

1 1 1 1 1 1.00 

37. มีความสามารถถ่ายทอดวิธีการค้นคว้าหาความรู้ให้แก่
ลูกเสือ 

1 1 1 1 1 1.00 

สมรรถนะท่ี 11 คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลง       
38. เป็นผู้ติดตามการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการลูกเสืออยู่เสมอ 1 1 1 1 1 1.00 
39. สามารถปรับตนเข้ากับสิ่งแวดล้อม การเข้าใจผู้อ่ืน เข้า
ใจความแตกต่างของบุคคล และธรรมชาติของบุคคลต่อหน้าที่
การงาน 

1 1 1 1 1 1.00 

40. สามารถคิดสิ่งใหม่ สร้างสรรค์สื่อเพ่ือการเรียนรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเข้ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรม
ลูกเสือในศตวรรษที่ 21 

1 1 1 1 1 1.00 

สมรรถนะท่ี 12 คุณลักษณะความรักและเมตตา       
41. เป็นผู้มีพฤติกรรมที่แสดงออกความสนใจและเอาใจใส่
ลูกเสือเป็นนิจ  

1 1 1 1 1 1.00 

42. มีทักษะในการให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ ่

1 1 1 1 1 1.00 

43. มีความตั้งใจจริงที่จะฝึกอบรมลูกเสือให้บรรลุถึงอุดมการณ์
ของลูกเสือ 

1 1 1 1 1 1.00 

44. ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสืออย่างเต็มก าลัง
ความสามารถและโอกาส 

1 1 1 1 1 1.00 

รวม 1.00 
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แบบประเมินตนเองก่อน/หลัง การฝึกอบรม 
ตามหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น  

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
.................................................................... 

ค าชี้แจง 
 1. แบบประเมินตนเองฉบับนี้ มีความมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา         
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษที่ 21 ก่อน/หลังเข้ารับการฝึกอบรม จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ในการประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินฉบับนี้ 
 2. ผู้วิจัยขอรับรองว่า ข้อมูลที่ได้รับจากท่านในการประเมินนี้ จะถือเป็นความลับและไม่มี
การน าข้อมูลไปท าให้ท่านต้องได้รับความเสียหายโดยเด็ดขาด จึงขอความกรุณาตอบแบบประเมิน
ตนเองทุกข้อตรงกับความเป็นจริงให้มากที่สุด 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินตนเองในครั้งนี้ 
 
 

นายชนะ  ยาดี 
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินตนเอง 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 

1. สถานภาพ 
         ผู้บริหาร   ครูผู้สอน     นักศึกษา  ชั้นปีที่.......... 

2. เพศ 
         ชาย   หญิง  
  

ตอนที่ 2 แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21  
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับระดับสมรรถนะที่ท่านมีเกี่ยวกับสมรรถนะการเป็น     
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นแบบประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจ 
ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล มีตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
  5      หมายถึง มีสมรรถนะในระดับมากที่สุด 
  4      หมายถึง มีสมรรถนะในระดับมาก 
  3      หมายถึง มีสมรรถนะในระดับปานกลาง 
  2      หมายถึง มีสมรรถนะในระดับน้อย 
  1      หมายถึง มีสมรรถนะในระดับน้อยที่สุด 
 
 ค าอธิบายเกี่ยวกับสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
 สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง คุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมของผู้ก ากับลูกเสือที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจากความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Other Characteristics) มีทักษะ 3Rs และ 9Cs ที่ท าให้ผู้ก ากับ
ลูกเสือปฏิบัติงานได้ส าเร็จ ประกอบด้วย 
 1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ หมายถึง การมีความรู้ มีความเข้าใจ              
มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการลูกเสือได้ 
 2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ หมายถึง มีความรู้ ความสามารถ ในการ
ท างาน โดยมีการยืดหยุ่นและปรับตัว มีความคิดริเริ่มและชี้น าตนเองสามารถน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของลูกเสือ 
 3. ทักษะการบริหารงานลูกเสือ หมายถึง มีความสามารถในการใช้ภาษาด้านทักษะ การพูด  
การเขียน การฟังหรือท่าทางในการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลได้อย่างหลากหลาย เพ่ือใช้ ในการจัดองค์กร 
การจัดบุคลากร การอ านวยการ และการควบคุมการด าเนินงานลูกเสือได้และมีประสิทธิภาพ 
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 4. ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ หมายถึง เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร มีความ
รับผิดชอบ มีภาวะผู้น า ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนเพ่ือให้เกิดประโยชน์และงานบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของลูกเสือร่วมกับทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน หมายถึง ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผนระยะ
สั้น (ประจ าสัปดาห์) วางแผนระยะยาว (ก าหนดการสอนประจ าปี/ประจ าเทอม) รวมทั้ง การวางแผน
กิจกรรมอ่ืน และมีความสามารถประเมินผลอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่าง
มีเหตุมีผลและมีประสิทธิภาพ 
 6. ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาด้านทักษะการ
พูด การเขียน การฟังหรือท่าทางในการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลได้อย่างหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพในการฝึกอบรมลูกเสือให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางลูกเสือ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ   
 7. ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้ หมายถึง เป็นผู้มีความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ ทักษะ
เกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะเกี่ยวกับวิชาลูกเสือ และทักษะเกี่ยวกับการวางแผน สามารถน าไปใช้ 
สามารถคิดสิ่งใหม่ และสามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเพ่ือพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะ
ท าให้กิจกรรมลูกเสือสามารถด าเนินไปได้        
 8. ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ศรัทธาและอุดมการณ์ หมายถึง เป็นผู้ที่มีความสมัครใจที่
จะเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ฝักใฝ่และสนใจในกิจการลูกเสือ ศรัทธาเชื่อมั่นว่าวิธีการฝึกอบรม
แบบลูกเสือสามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความตั้งใจจริงที่จะฝึกอบรม
ลูกเสือให้บรรลุ ถึงอุดมการณ์ของลูกเสือ 
 9. คุณลักษณะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง เป็นผู้มีความสามารถในการท างานร่วมกับ
ทีมงานที่มีความต่างด้านค่านิยมและความเชื่อได้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเกิดประสิทธิภาพใน การท างาน 
ดูแลให้กลุ่มมีความสุข มีความสามัคคี เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ให้ความส าคัญกับทุกคน และมี
โอกาสที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 10. คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ หมายถึง เป็นผู้มีความสามารถในการ
เลือกรับรู้ เลือกใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากสื่อในยุคดิจิตัลที่มีความ
หลากหลาย จากหลายช่องทางได้อย่างเหมาะสมตามความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ถ่ายทอดวิธีการค้นคว้าหาความรู้ให้แก่ลูกเสือได้ 
 11. คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลง หมายถึง เป็นผู้ติดตามการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการ
ลูกเสืออยู่เสมอมีความสามารถในการปรับตนเข้ากับสิ่งแวดล้อม การเข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจความแตกต่าง
ของบุคคล และธรรมชาติของบุคคลต่อหน้าที่การงานสามารถคิดสิ่งใหม่ สร้างสรรค์สื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเข้ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือในศตวรรษท่ี 21 
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 12. คุณลักษณะความรักและเมตตา หมายถึง เป็นผู้มีพฤติกรรมที่แสดงออกความสนใจ
และเอาใจใส่ลูกเสือเป็นนิจ มีทักษะในการให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีความตั้งใจ
จริงที่จะฝึกอบรมลูกเสือให้บรรลุถึงอุดมการณ์ของลูกเสือ ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสืออย่างเต็ม
ก าลังความสามารถและโอกาส โดยยึดค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นหลักในการอยู่ร่วมกัน 
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ข้อ
ที่ 

สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลกูเสอืสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษที่ 21 

ระดับสมรรถนะ 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

ด้านความรู้ 
สมรรถนะที่ 1 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ 
1 มีความรู้ มีความเข้าใจ ในหลักการส าคัญ วัตถุประสงค์ 

และสาระส าคัญของลูกเสือ รวมทั้ง ค าปฏิญาณและกฎ 
     

2 มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการของลูกเสือ      
สมรรถนะที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ      
3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรและวิชา

พิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
     

4 มีความรู้ความเข้าใจในวิชาลูกเสอืสามัญรุ่นใหญ่ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

     

5 มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะนิสัย ความต้องการและ
พัฒนาการของวัยรุ่น 

     

6 มีความรู้ในเรื่องการวัดและประเมนิผลการฝึกอบรมลูกเสือ      
ด้านทักษะ  
สมรรถนะที่ 3 ทักษะการบริหารงานลูกเสือ 

     

7 มีความสามารถในเร่ืองการท ารายงานการลูกเสือ
ประจ าปี ทะเบยีนลูกเสือและเร่ืองอื่นของแบบพิมพ์
ลูกเสือต่าง ๆ 

     

8 มีความสามารถในด้านการพูด การเขียน การฟัง หรือ
ท่าทางในการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูล ในการ
ปกครองบังคับบัญชาสมาชิกในกองลูกเสือได้อย่าง
หลากหลาย 

     

9 มีความสามารถในการพูด การเขียน เพื่อหาแหล่งประโยชน์ 
รวมทั้งงบประมาณเพื่อกิจการลูกเสือของตน 

     

สมรรถนะที่ 4 ทักษะในการเปน็ผู้น าลูกเสือ      
10 มีความสามารถในการสื่อสาร      
11 มีความรับผิดชอบ      
12 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      
13 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นทีมงานอย่างมปีระสทิธิภาพ      
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ข้อ
ที่ 

สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลกูเสอืสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษที่ 21 

ระดับสมรรถนะ 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

14 มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า      
สมรรถนะที่ 5 ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน 
15 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแ 

ผนระยะสั้น (ประจ าสปัดาห์) 
     

16 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผนระยะยาว 
(ก าหนดการสอนประจ าปี/ประจ าเทอม) รวมทั้งการ
วางแผนกิจกรรมอ่ืน 

     

17 มีความสามารถประเมินผลอย่างเป็นระบบ      
18 มีความสามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมี

ผลและมปีระสทิธิภาพ 
     

สมรรถนะที่ 6 ทักษะการจดัการฝึกอบรมลูกเสือ 
19 มีความสามารถในการพูด การเขียน การฟัง ท่าทางใน

การถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลได้อย่างหลากหลายมี
ประสิทธิภาพ 

     

20 มีความสามารถจัดพิธีการและกจิกรรมเฉพาะอย่างของ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

     

21 มีความสามารถใช้วิธีสอนหรือวิธีการฝึกอบรมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ตามวธิีการของลูกเสือ 

     

22 มีความสามารถจัดหา ออกแบบ และสร้างอปุกรณ์
ประกอบการฝึกอบรม 

     

สมรรถนะที่ 7 ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้ 
23 มีความสามารถในการน าเนื้อหาวิชาไปใช้ในการจัด

กิจกรรม 
     

24 มีความสามารถในการน าวิชาลูกเสือไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

     

25 สามารถคิดสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ 

     

26 ยอมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเพื่อพัฒนาสรา้งสรรค์
นวัตกรรมที่จะท าให้กิจกรรมลูกเสือสามารถด าเนนิไปได้ 
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ข้อ
ที่ 

สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลกูเสอืสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษที่ 21 

ระดับสมรรถนะ 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
สมรรถนะที่ 8 ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ศรัทธาและอุดมการณ์ 
27 มีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่       
28 ฝักใฝ่และสนใจในกิจการลูกเสือ      
29 ศรัทธาเชื่อมั่นว่าวธิีการฝึกอบรมแบบลูกเสือสามารถ

พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดไีด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
     

30 มีความตั้งใจจริงที่จะฝึกอบรมลกูเสือให้บรรลุ ถึง
อุดมการณ์ของลูกเสือ 

     

สมรรถนะที่ 9 คุณลักษณะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ 
31 มีความสามารถในการท างานร่วมกับทีมงานที่มีความ

ต่างด้านค่านิยมและความเชื่อ 
     

32 สามารถดูแลให้กลุ่มมีความสุข มีความสามัคคี เกิด
ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน 

     

33 ให้ความส าคัญกับทุกคน ศรัทธาในมิตรภาพและความ
เป็นพี่น้องของลูกเสือทั่วโลก 

     

34 มีส่วนร่วมในกิจกรรมเข้าร่วมกระบวนการลูกเสือเพื่อ
ประโยชน์ของลูกเสือ 

     

สมรรถนะที่ 10 คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
35 มีความสามารถในการเลือกรับรู้ เลือกใช้เทคโนโลยีเปน็

เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากสื่อในยุคดจิิตัล
ที่มีความหลากหลาย 

     

36 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสืออยู่เสมอ 

     

37 มีความสามารถถ่ายทอดวิธีการค้นคว้าหาความรู้ให้แก่ลูกเสือ      
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
สมรรถนะที่ 11 คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลง 
38 เป็นผู้ตดิตามการเคลื่อนไหวเกี่ยวกบัวงการลูกเสืออยู่เสมอ      
39 สามารถปรับตนเข้ากับสิ่งแวดล้อม การเข้าใจผู้อื่น เข้าใจความ

แตกต่างของบุคคล และธรรมชาติของบุคคลต่อหน้าที่การงาน 
     

40 สามารถคิดสิ่งใหม่ สร้างสรรค์สือ่เพื่อการเรียนรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือในศตวรรษที่ 21 
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ข้อ
ที่ 

สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลกูเสอืสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษที่ 21 

ระดับสมรรถนะ 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

สมรรถนะที่ 12 คุณลักษณะความรักและเมตตา 
41 เป็นผู้มีพฤติกรรมที่แสดงออกความสนใจและเอาใจใส่

ลูกเสือเป็นนิจ  
     

42 มีทักษะในการให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ 

     

43 มีความตั้งใจจริงที่จะฝึกอบรมลกูเสือให้บรรลุถึง
อุดมการณ์ของลูกเสือ 

     

44 ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสืออย่างเต็มก าลัง
ความสามารถและโอกาส 

     

 
ขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินตนเอง 
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ค่าความเชื่อม่ัน Reliability ประเมินตนเองก่อน/หลัง การฝึกอบรมตามหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้
ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Aa1 Aa2 Ba3 Bb4 Bb5 Bb6 Ca7 Cb8 Cc9 Da10 Db11 Dc12 Dd13 De14 
Ea15 Eb16 Ec17 Ed18 Fa19 
    Fb20 Fc21 Fe22 Ga23 Gb24 Gc25 Gd26 Ha27 Hb28 Hc29 Hd30 Ia31 Ib32 Ic33 Id34 
Ja35 Jb36 Jc37 Ka38 Kb39 
    Kc40 La41 Lb42 Lc43 Ld44 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
N of Items 

.965 .974 44 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Aa1 Aa2 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=MEANS. 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 
N of Items 

.721 .723 2 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Ba3 Bb4 Bb5 Bb6 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=MEANS. 
 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
N of Items 

.740 .726 4 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Ca7 Cb8 Cc9 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=MEANS. 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
N of Items 

.797 .799 3 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Da10 Db11 Dc12 Dd13 De14 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
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  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=MEANS. 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 
N of Items 

.863 .870 5 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Ea15 Eb16 Ec17 Ed18 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=MEANS. 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
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Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
N of Items 

.816 .821 4 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Fa19 Fb20 Fc21 Fe22 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=MEANS. 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
N of Items 

.910 .911 4 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Ga23 Gb24 Gc25 Gd26 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=MEANS. 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
N of Items 

.868 .868 4 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Fa19 Fb20 Fc21 Fe22 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
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  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=MEANS. 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 
N of Items 

.910 .911 4 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Ha27 Hb28 Hc29 Hd30 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=MEANS. 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
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Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 
N of Items 

.861 .861 4 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Ia31 Ib32 Ic33 Id34 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=MEANS. 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 
N of Items 

.967 .970 4 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Ja35 Jb36 Jc37 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=MEANS. 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
N of Items 

.905 .910 3 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=Ka38 Kb39 Kc40 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 



291 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=MEANS. 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 
N of Items 

.857 .858 3 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=La41 Lb42 Lc43 Ld44 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=MEANS. 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
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Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 
N of Items 

.866 .868 4 
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ผลการพิจารณาแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น 

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
 

รายการประเมิน 

สมรรถนะ 
สรุป
ผล 

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. ข้อใดกล่าวถึงขบวนการลูกเสือได้ถูกต้อง 
  ก. เป็นองค์การส าหรับฝึกอบรมเยาวชน 
  ข. เป็นการศึกษานอกแบบ มีเครือ่งแบบเป็น
สัญลักษณ ์
  ค. ไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา  
  ง. ถูกทั้ง 3 ข้อ 

           

2. ข้อใดตรงกับความหมายของความปลอดภัยในการ
เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือท่ีถูกต้อง  
  ก. อ้วน หลุดพ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ  
  ข. วุธ เดินป่าหยอกล้อกับหมู่ของตนเองอย่าง
สนุกสนาน   
  ค. หมาย ป่วยเป็นหวัดแต่ร่วมเดนิทางไกลกับผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมอื่น 
  ง. ตุ๋ม เดินทางไกลโดยไม่ได้รับอนัตรายจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมลูกเสือ  

           

3. กิจกรรมเล่นเกมและร้องเพลง เป็นกิจกรรมส่งเสริม
กฎลูกเสือข้อใด 
  ก. กฎข้อ 8          
  ข. กฎข้อ 10 
  ค. กฎข้อ 1  
  ง. กฎข้อ 7 

           

4. ข้อใดเป็นวินัยภายใน  
  ก. การปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับ    
  ข. การแต่งกายให้เป็นระเบียบเรยีบร้อย  
  ค. รู้จักควบคุมอารมณ์และจติใจของตนเอง   
  ง. การรักษาความสะอาดของสถานท่ีท างาน 
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5. แถวตอน คือ 
  ก. แถวลูกเสือท่ีเรียงเคยีงเป็นแนวเดียว 
  ข. ส่วนต่าง ๆ ของหน่วยลูกเสือซึ่งจัดวางเป็นส่วน ๆ 
ภายในส่วนหน่ึง ๆ จะจัดเป็นแถวหน้ากระดานหรือแถว
ตอนก็ได ้
  ค. แถวลูกเสือซึ่งจัดวางซ้อนกันในทางลึก 
  ง. ส่วนของแถวตอนลูกเสือ 2 3 4  คน เคียงกันหรือ
ส่วนของแถวหนา้กระดานที่มลีูกเสือ 2 3 4 คน ซ้อนกัน 

           

6. ถ้าผู้เรียนจะเดินทางไปหาเพื่อนต่างหมู่บ้าน แต่หา
บ้านเพื่อนไม่พบ ผูเ้รียนจะใช้อุปกรณ์ ชนิดใดในการช่วย
ค้นหาบ้านเพื่อนโดยใช้โปรแกรม Google Map  
 ก. GPS    ข. Tablet  
 ค. Smart Phone  ง. Computer PC 

           

7. มุมมอง 2D บนโปรแกรม Google Earth ได้ภาพท่ี
เหมือนมุมมองใดบน Google Map  
 ก. Google Map hybrid ข. Google Map satellite   
 ค. Google Map terrain ง. Google Map 

           

8. คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คือข้อใด 
  ก. บริการ  ข. มองไกล 
  ค. ท าดีที่สุด  ง. จงเตรียมพร้อม 

           

9. ข้อใดเป็นหลักการส าคัญของการสร้างอุดมการณ์ของ
ความเป็นพลเมืองในทัศนะของลูกเสือ  
  ก.  การน าหลักค าสอนของทุกศาสนามาปรับใช้ในการ
พัฒนาตนเอง  
  ข.  การน ากฎหมาย ข้อบังคับ กติกาทางสังคมมาปรับ
ใช้ในการพัฒนาตนเอง  
  ค.  การน าค าปฏญิาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือเป็น
แนวทางการพัฒนาตนเอง  
  ง.  การน าความรักความเข้าใจเกี่ยวกบัการพัฒนา
ชุมชนมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง 
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10. บี.พี. มีชื่อเต็มว่าอย่างไร 
  ก. บี.พี. เบเดน โพเอลล ์
  ข. โรเบิร์ต บี.พี. โพเอลล ์
  ค. เบเดน โพเอลล ์ 
  ง. โรเบิร์ต สติเฟนสัน สไมธ์ เบเดน โพเอลล์ 

           

11. วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ตรงกับวันใด 
  ก. 1 มิถุนายน ข. 1 กรกฎาคม 
  ค. 1 สิงหาคม ง.  1 กันยายน 

           

12. คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค ์
  ก. เพื่ออบรมบ่มนิสัยใหลู้กเสือเป็นพลเมืองดี 
  ข. เพื่อให้มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟังและพึ่งตนเอง 
  ค. เพื่ออบรมบ่มนิสยัให้เยาวชนเป็นพลเมืองด ี
  ง. เพื่อพัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย สติปัญญา จิตใจ และ
ศีลธรรมให้เป็นพลเมืองด ี

           

13. การผูกกากบาทขึ้นต้นและจบลงด้วยเง่ือนใด 
  ก. ผูกซุง  ข.  ตะกรุดเบด็ 
  ค. กระหวัดไม ้  ง.  พิรอด 

           

14. เง่ือนที่ช่วยผูกคนใหล้งจากทีสู่ง มีชื่อเรียกวา่เง่ือนอะไร  
  ก.  เก้าอ้ี   ข.  ผูกซุง  
  ค.  กระหวัดไม้   ง.  ตะกรุดเบด็ 

           

15. ส าหรับลูกเสือแล้ว “เชือก” มีประโยชน์อะไร  
  ก. เอาไว้ล่าสตัว์    
  ข. เอาไว้ใช้ปฐมพยาบาล  
  ค. เอาไว้สร้างฐานผจญภัย   
  ง. เอาไว้ท ากิจกรรมเงื่อนเชือก 

           

16. เพราะเหตุใดจึงต้องแต่งกายใหร้ัดกุมก่อนร่วม
กิจกรรมผจญภัยทางบก  
  ก. เพื่อให้เกิดความสวยงาม    
  ข. เพื่อให้เกิดความคล่องตัว  
  ค. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ    
  ง. เพื่อความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
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17. ความปลอดภัยของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมการผจญภยัที่ส าคญัที่สดุคือ 
  ก. นายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบดี 
  ข. ลูกหมู่ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันด ี
  ค. มีการประชุมปรึกษาหารือกันก่อนกระท า 
  ง. ถูกทุกข้อ 

           

18. วิชาพิเศษเป็นกิจกรรมส าหรับลูกเสือในระดับชั้นใด 
  ก.  ประถมศึกษา       ข.  มัธยมศึกษาตอนต้น 
  ค.  มัธยมศึกษาตอนปลาย ง.  ทุกระดับ 

           

19. ลูกเสือควรจะสอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลกภายใน
ระยะเวลา 
  ก. 3 เดือน นับแต่วันสมัคร    
  ข.  4 เดือน นับแต่วันสมัคร 
  ค. 5 เดือน นับแต่วันสมัคร    
  ง.  6 เดือน นับแต่วันสมัคร 

           

20. ลูกเสือท่ีจะช่วยท าการปฐมพยาบาลนั้น ควรเป็นคน
อย่างไร 
  ก. รู้เรื่องการแพทย์เป็นอย่างด ี   
  ข. รู้เรื่องการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี 
  ค. รู้และเข้าใจหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้อง  
  ง. รู้วิธีการใช้ยาอย่างถูกต้อง 

           

21.  ผู้ป่วยเป็นลมแดด ควรได้รบัการปฐมพยาบาลที่
ถูกต้องที่สุด คือข้อใด 
  ก. จัดให้นอนหงาย       ข.  ให้ดมแอมโมเนีย  
  ค. ขยายเครื่องแต่งกาย  ง.  เช็ดตัวด้วยผา้ชุบน้ าเย็น 

           

22. ข้อใดคือองค์ประกอบของสัญญาณชีพ 
  ก.  ม่านตา อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย ความดันโลหิต 
  ข.  ชีพจร อัตราการหายใจ อุณหภมูิร่างกาย ความดันโลหิต 
  ค. ชีพจร อัตราการหายใจ อณุหภูมิร่างกาย มา่นตา 
  ง. ชีพจร อัตราการหายใจ ม่านตา ความดันโลหิต 
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23. ขั้นตอนในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ ในข้อใดถูกต้องที่สุด 
  ก. ประเมินความรู้สึกตัว ขอความช่วยเหลือ ประเมิน
การหายใจ คลายชีพจร 
  ข. ขอความช่วยเหลือ ประเมินการหายใจ คล าชีพจร 
ช่วยหายใจ 2 ครั้ง ต่อการกด หนา้อก 30 ครั้ง 
  ค. ประเมินความรูส้ึกตัว ขอความช่วยเหลือ คล าชีพจร 
ช่วยหายใจ 2 ครั้ง ต่อการกด หนา้อก 30 ครั้ง 
  ง. ประเมินความรู้สึกตัว ขอความช่วยเหลือ ประเมิน
การหายใจ คล าชีพจร ช่วยหายใจ 2 ครั้ง ต่อการกด
หน้าอก 30 ครั้ง 

           

24. หมู่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 1 หมู่ มีลูกเสือ 
  ก. 3 – 7 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมูด่้วย   
  ข. 3 – 8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมูด่้วย 
  ค. 4 – 7 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมูด่้วย 
  ง.  4 – 8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมูด่้วย 

           

25. ระบบหมู่ มีความส าคญัอย่างไร 
  ก. ท าให้งานส าคัญส าเร็จ    
  ข. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
  ค. มีนายหมูเ่ป็นผู้ควบคมุความประพฤติ  
  ง.  เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 

           

26. สิ่งใดที่จ าเป็นที่สุดเมื่อเราหลงป่าอยู่กลางป่า คือข้อใด 
  ก. แผนที่   ข. เข็มทิศ   
  ค. อาหาร   ง. น้ าดื่ม 

           

27. ทักษะที่ส าคัญของผู้ใช้เข็มทิศ คือข้อใด 
  ก. การใช้เข็มทิศ ก าหนดเป้าหมาย     
  ข. การค้นหาทิศเหนือโดยไม่ใช้เข็มทิศ 
  ค. การจับเข็มทิศและการเคลื่อนที่พร้อมเข็มทิศ  
  ง. การอ่านมุมจากเข็มทิศและการปรับมมุที่ถูกต้อง 
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28. เมื่อก าหนดเป้าหมายปลายทางจากมุมที่เราตั้งไว้กับ
เข็มทิศแล้ว เราจะเดินโดยอาศัยเครื่องหมายอะไรบน
เข็มทิศ 
  ก. ลูกศรชี้ทาง     
  ข. เข็มทิศเหนือ 
  ค. เข็มก้างปลาที่ช้ีไป 
  ง. ทิศที่เข็มก้างปลาซ้อนกับเข็มทิศ 

           

29. การผูกไมเ้พื่อสร้างเสาธงประจ าค่ายควรใช้เง่ือนอะไร 
  ก. เงื่อนประมง  ข. เงื่อนเจ๊กลากซุง 
  ค. เง่ือนผูกรั้ง  ง. เง่ือนขัดสมาธิ 2 ช้ัน 

           

30. เชือกที่ใช้ในกิจกรรมบุกเบิก คือข้อใด 
  ก. เชือกป่าน แน่นเหนียว     
  ข. เชือกมนิลา แข็งแรงทนทาน  
  ค. เชือกไหมญี่ปุ่นสีขาว เหนียวคงทน    
  ง. เชือกไนลอน เหนียวรับน้ าหนกัมาก 

           

31. ถ้าลูกเสือต้องการกองไฟท่ีมีเปลวไฟ และให้แสง
สว่างมาก ควรก่อกองไฟแบบใด 
  ก. แบบกระโจมอินเดียแดง    
  ข. แบบเชิงตะกอน 
  ค. แบบไฟดาว     
  ง. แบบผสม 

           

32. การเยี่ยมหน่วยงานหรือสถาบนั ลูกเสือควรศึกษา
ข้อใดในหน่วยงานนั้นมากท่ีสุด 
  ก. แผนผังแสดงสายบังคับบัญชา 
  ข. ระดับเงินเดือนของเจ้าพนักงาน 
  ค. ขอบข่ายของงานและความเกีย่วพันกับหน่วยงาน
หรือสถาบันอ่ืน 
  ง. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อย 
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33. ข้อใดเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีส าคญัที่สุด 
  ก. ส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
  ข. ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  ค. กรมป่าไม ้
  ง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

           

34. การพัฒนาสมัพันธภาพต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึงข้อใด  
  ก. ให้ความเห็นใจต่อข้อขัดแย้งทางสังคม 
  ข. ให้ความมั่นใจในกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
  ค. ให้ความเอาใจใส่ในการเปลี่ยนแปลงของความเป็นอยู ่
  ง. ให้ความสนใจและร่วมมือ 

           

35. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของลูกเสือสามญั
รุ่นใหญ่ในการพัฒนาชุมชน 
  ก. เข้าร่วมกิจกรรมขับไล่ผูม้ีอิทธิพลในชุมชน 
  ข. เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการใช้ความรุนแรงในชุมชน  
  ค. เข้าร่วมกิจกรรมเสรมิสร้างศักยภาพของคนในชุมชน 
  ง. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

           

36. ข้อใดกล่าวถึงขั้นตอนการเปิดประชุมกองลูกเสือได้
ถูกต้อง 
  ก. ชักธงชาติ สวดมนต์ กล่าวค าปฏิญาณ แยก 
  ข. ชักธงชาติ สวดมนต์ ตรวจ สงบนิ่ง แยก 
  ค. ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบน่ิง ตรวจ แยก  
  ง. ชักธงชาติ สวดมนต์ ตรวจ ท่องกฎ แยก 

           

37. การเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกาย มีความส าคัญ
อย่างไร 
  ก. ช่วยให้รับประทานอาหารไดม้าก   
  ข. ท าให้ร่างกายอ่อนเพลีย 
  ค. ท าให้เสียสุขภาพจิต    
  ง. ท าให้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ เจริญเติบโต 
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รายการประเมิน 

สมรรถนะ 
สรุป
ผล 

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
38. การวิ่งเก็บของเป็นการทดสอบสมรรถภาพดา้นใด 
  ก. ความเร็วและความคล่องตัว 
  ข. ความแข็งแรง 
  ค. การทรงตัว     
  ง. ความอดทน 

           

39. เมื่อลูกเสือสอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลก ให้เข้าพิธี
อะไรในข้ันตอนต่อไป 
  ก. รับเข้าเป็นเตรียมลูกเสือ    
  ข. เข้าประจ ากอง 
  ค. ส่งตัวลูกเสือ     
  ง. ปฏิญาณตน 

           

40. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาตวิ่าด้วยการปกครอง
หลักสตูรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509 ระบุเกี่ยวกับการเข้า
ค่ายพักแรมไวอย่างไร 
  ก. ต้องเข้าค่ายพักแรมอย่างน้อย 1 คืน ใน 1 ปี 
  ข. ต้องเข้าค่ายพักแรมไม่น้อยกว่า 1 วัน ใน 1 ปี 
  ค. ต้องเข้าคา่ยพกัแรมอย่างน้อยไม่ต่ ากวา่ 1 คืน ใน 2 ปี 
  ง. ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้ก ากับกลุ่มหรือผู้ก ากับ
ลูกเสือ-เนตรนาร ี
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แบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม 
หลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น  

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
.................................................................... 

ค าชี้แจง 
 1. แบบทดสอบฉบับนี้ มีความมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษที่ 21 ได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 
21 ก่อน/หลังเข้ารับการฝึกอบรม จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ในการท าแบบทดสอบฉบับนี้ 
 2. ผู้วิจัยขอรับรองว่า ข้อมูลที่ได้รับจากท่านในการทดสอบนี้ จะถือเป็นความลับและไม่มีการ
น าข้อมูลไปท าให้ท่านต้องได้รับความเสียหายโดยเด็ดขาด จึงขอความกรุณาตอบแบบทดสอบทุกข้อ 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบทดสอบในครั้งนี้ 
 
 

นายชนะ  ยาดี 
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบทดสอบ 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 

1. สถานภาพ 

         ผู้บริหาร   ครูผู้สอน   นักศึกษา  ชั้นปีที่.......... 
2. เพศ 

         ชาย   หญิง  
  

ตอนที่ 2 แบบทดสอบเกี่ยวกับสมรรถนะด้านความรู้ของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษ ที่ 21  
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  O  ล้อมรอบข้อที่เป็นค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
 
1.  ข้อใดกล่าวถึงขบวนการลูกเสือได้ถูกต้อง 
 ก. เป็นองค์การส าหรับฝึกอบรมเยาวชน 
 ข. เป็นการศึกษานอกแบบ มีเครื่องแบบเป็นสัญลักษณ์ 
 ค. ไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา  
 ง. ถูกทั้ง 3 ข้อ 
2.  ข้อใดตรงกับความหมายของความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือที่ถูกต้อง  

ก. อ้วน หลุดพ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ  
ข. วุธ เดินป่าหยอกล้อกับหมู่ของตนเองอย่างสนุกสนาน   
ค. หมาย ป่วยเป็นหวัดแต่ร่วมเดินทางไกลกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน 
ง. ตุ๋ม เดินทางไกลโดยไม่ได้รับอันตรายจากการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 

3.  กิจกรรมเล่นเกมและร้องเพลง เป็นกิจกรรมส่งเสริมกฎลูกเสือข้อใด 
 ก. กฎข้อ 8 ข. กฎข้อ 10 
 ค. กฎข้อ 1 ง. กฎข้อ 7 
4.  ข้อใดเป็นวินัยภายใน  
 ก. การปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับ   ข. การแต่งกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
 ค. รู้จักควบคุมอารมณ์และจิตใจของตนเอง  ง. การรักษาความสะอาดของสถานที่ท างาน 
5.  แถวตอนคือ 

ก. แถวลูกเสือที่เรียงเคียงเป็นแนวเดียว 
ข. ส่วนต่าง ๆ ของหน่วยลูกเสือซึ่งจัดวางเป็นส่วน ๆ ภายในส่วนหนึ่ง ๆ จะจัดเป็นแถวหน้า

กระดานหรือแถวตอนก็ได้ 
ค. แถวลูกเสือซึ่งจัดวางซ้อนกันในทางลึก 
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ง. ส่วนของแถวตอนลูกเสือ 2 3 4  คน เคียงกันหรือสว่นของแถวหน้ากระดานที่มีลูกเสือ 2 3 4 คน 
ซ้อนกัน 

6.  ถ้าผู้เรียนจะเดินทางไปหาเพ่ือนต่างหมู่บ้าน แต่หาบ้านเพ่ือนไม่พบ ผู้เรียนจะใช้อุปกรณ์ ชนิดใด
ในการช่วยค้นหาบ้านเพ่ือนโดยใช้โปรแกรม Google Map  

 ก. GPS       ข. Tablet  
 ค. Smart Phone     ง. Computer PC 
7. มุมมอง 2D บนโปรแกรม Google Earth ได้ภาพที่เหมือนมุมมองใดบน Google Map  
 ก. Google Map hybrid    ข. Google Map satellite   
 ค. Google Map terrain    ง. Google Map 
8.  คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คือข้อใด 
 ก. บริการ     ข. มองไกล 
 ค. ท าดีท่ีสุด     ง. จงเตรียมพร้อม 
9.  ข้อใดเป็นหลักการส าคัญของการสร้างอุดมการณ์ของความเป็นพลเมืองในทัศนะของลูกเสือ  

ก.  การน าหลักค าสอนของทุกศาสนามาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง  
ข.  การน ากฎหมาย ข้อบังคับ กติกาทางสังคมมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง  
ค.  การน าค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือเป็นแนวทางการพัฒนาตนเอง  
ง.  การน าความรักความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง 

10. บี.พี. มีชื่อเต็มว่าอย่างไร 
ก. บี.พี. เบเดน โพเอลล์   ข. โรเบิร์ต บี.พี. โพเอลล์ 
ค. เบเดน โพเอลล์    ง. โรเบิร์ต สติเฟนสัน สไมธ์ เบเดน โพเอลล์ 

11. วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ตรงกับวันใด 
ก. 1 มิถุนายน    ข. 1 กรกฎาคม 
ค. 1 สิงหาคม    ง.  1 กันยายน 

12. คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์ 
ก. เพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้ลูกเสือเป็นพลเมืองดี 
ข. เพ่ือให้มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟังและพ่ึงตนเอง 
ค. เพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี 
ง. เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี 

13. การผูกกากบาทขึ้นต้นและจบลงด้วยเงื่อนใด 
ก. ผูกซุง     ข.  ตะกรุดเบ็ด 
ง. กระหวัดไม้    ง.  พิรอด 
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14. เงื่อนที่ช่วยผูกคนให้ลงจากท่ีสูง มีชื่อเรียกว่าเงื่อนอะไร  
ก.  เก้าอ้ี      ข.  ผูกซุง  
ค.  กระหวัดไม้     ง.  ตะกรุดเบ็ด 

15. ส าหรับลูกเสือแล้ว “เชือก” มีประโยชน์อะไร  
ก.  เอาไว้ล่าสัตว์     ข.  เอาไว้ใช้ปฐมพยาบาล  
ค.  เอาไว้สร้างฐานผจญภัย    ง.  เอาไว้ท ากิจกรรมเงื่อนเชือก 

16. เพราะเหตุใดจึงต้องแต่งกายให้รัดกุมก่อนร่วมกิจกรรมผจญภัยทางบก  
ก.  เพ่ือให้เกิดความสวยงาม    ข.  เพื่อให้เกิดความคล่องตัว  
ค.  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ    ง.  เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

17. ความปลอดภัยของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการผจญภัยที่ส าคัญที่สุดคือ 
ก.  นายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบดี 
ข.  ลูกหมู่ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันดี 
ค.  มีการประชุมปรึกษาหารือกันก่อนกระท า 
ง.  ถูกทุกข้อ 

18. วิชาพิเศษเป็นกิจกรรมส าหรับลูกเสือในระดับชั้นใด 
ก.  ประถมศึกษา    ข.  มัธยมศึกษาตอนต้น 
ค.  มัธยมศึกษาตอนปลาย    ง.  ทุกระดับ 

19. ลูกเสือควรจะสอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลกภายในระยะเวลา 
ก. 3 เดือน นับแต่วันสมัคร   ข.  4 เดือน นับแต่วันสมัคร 
ค. 5 เดือน นับแต่วันสมัคร   ง.  6 เดือน นับแต่วันสมัคร 

20. ลูกเสือที่จะช่วยท าการปฐมพยาบาลนั้น ควรเป็นคนอย่างไร 
ก.  รู้เรื่องการแพทย์เป็นอย่างดี  ข.  รู้เรื่องการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี 
ค.  รู้และเข้าใจหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ง.  รู้วิธีการใช้ยาอย่างถูกต้อง 

21.  ผู้ป่วยเป็นลมแดด ควรได้รับการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องที่สุด คือข้อใด 
ก.  จัดให้นอนหงาย     ข.  ให้ดมแอมโมเนีย  
ค.  ขยายเครื่องแต่งกาย    ง.  เช็ดตัวด้วยผ้าชุบน้ าเย็น 

22. ข้อใดคือ องค์ประกอบของสัญญาณชีพ 
ก.  ม่านตา อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย ความดันโลหิต 
ข.  ชีพจร อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย ความดันโลหิต 
ค.  ชีพจร อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย ม่านตา 
ง.  ชีพจร อัตราการหายใจ ม่านตา ความดันโลหิต 
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23. ขั้นตอนในการช่วยฟื้นคืนชีพ ในข้อใดถูกต้องที่สุด 
ก.   ประเมินความรู้สึกตัว ขอความช่วยเหลือ ประเมินการหายใจ คลายชีพจร 
ข.   ขอความช่วยเหลือ ประเมินการหายใจ คล าชีพจร ชว่ยหายใจ 2 ครั้ง ต่อการกด หน้าอก 30 ครัง้ 
ค.   ประเมินความรู้สึกตัว ขอความช่วยเหลือ คล าชีพจร ช่วยหายใจ 2 ครั้ง ต่อการกด หน้าอก 

30 ครั้ง 
ง.   ประเมินความรู้สึกตัว ขอความช่วยเหลือ ประเมินการหายใจ คล าชีพจร ช่วยหายใจ 2 ครั้ง 

ต่อการกดหน้าอก 30 ครั้ง 
24. หมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 1 หมู่ มีลูกเสือ 

ก.  3 – 7 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย   
ข.  3 – 8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย 
ค.  4 – 7 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย 
ง.  4 – 8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย 

25. ระบบหมู่ มีความส าคัญอย่างไร 
ก. ท าให้งานส าคัญส าเร็จ   ข.  ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
ค. มีนายหมู่เป็นผู้ควบคุมความประพฤติ ง.  เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 

26. สิ่งใดท่ีจ าเป็นที่สุดเมื่อเราหลงป่าอยู่กลางป่า คือข้อใด 
ก.  แผนที่      ข.  เข็มทิศ   
ค.  อาหาร      ง.  น้ าดื่ม 

27. ทักษะที่ส าคัญของผู้ใช้เข็มทิศ คือข้อใด 
ก.  การใช้เข็มทิศ ก าหนดเป้าหมาย     
ข.  การค้นหาทิศเหนือโดยไม่ใช้เข็มทิศ 
ค.  การจับเข็มทิศและการเคลื่อนที่พร้อมเข็มทิศ  
ง.  การอ่านมุมจากเข็มทิศและการปรับมุมที่ถูกต้อง 

28. เมื่อก าหนดเป้าหมายปลายทางจากมุมที่เราตั้งไว้กับเข็มทิศแล้ว เราจะเดินโดยอาศัยเครื่องหมาย
อะไรบนเข็มทิศ 
ก.  ลูกศรชี้ทาง      ข.  เข็มทิศเหนือ 
ค.  เข็มก้างปลาที่ชี้ไป    ง.  ทิศที่เข็มก้างปลาซ้อนกับเข็มทิศ 

29. การผูกไม้เพ่ือสร้างเสาธงประจ าค่ายควรใช้เงื่อนอะไร 
ก.  เงื่อนประมง    ข.  เงื่อนเจ๊กลากซุง 
ค.  เงื่อนผูกรั้ง    ง.  เงื่อนขัดสมาธิ 2 ชั้น 
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30. เชือกท่ีใช้ในกิจกรรมบุกเบิก คือข้อใด 
ก.  เชือกป่าน แน่นเหนียว    ข.  เชือกมนิลา แข็งแรงทนทาน  
ค.  เชือกไหมญี่ปุ่นสีขาว เหนียวคงทน   ง.  เชือกไนลอน เหนียวรับน้ าหนักมาก 

31. ถ้าลูกเสือต้องการกองไฟที่มีเปลวไฟ และให้แสงสว่างมาก ควรก่อกองไฟแบบใด 
ก. แบบกระโจมอินเดียแดง   ข.  แบบเชิงตะกอน 
ค. แบบไฟดาว    ง.  แบบผสม 

32. การเยี่ยมหน่วยงานหรือสถาบัน ลูกเสือควรศึกษาข้อใดในหน่วยงานนั้นมากที่สุด 
ก. แผนผังแสดงสายบังคับบัญชา 
ข. ระดับเงินเดือนของเจ้าพนักงาน 
ค. ขอบข่ายของงานและความเกี่ยวพันกับหน่วยงานหรือสถาบันอื่น 
ง. ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อย 

33. ข้อใดเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญที่สุด 
ก. ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ข. ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ค. กรมป่าไม้ 
ง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

34. การพัฒนาสัมพันธภาพต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึงข้อใด  
ก.  ให้ความเห็นใจต่อข้อขัดแย้งทางสังคม 
ข.  ให้ความมั่นใจในกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
ค.  ให้ความเอาใจใส่ในการเปลี่ยนแปลงของความเป็นอยู่ 
ง.  ให้ความสนใจและร่วมมือ 

35. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในการพัฒนาชุมชน 
ก.  เข้าร่วมกิจกรรมขับไล่ผู้มีอิทธิพลในชุมชน 
ข.  เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการใช้ความรุนแรงในชุมชน  
ค.  เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชน 
ง.  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

36. ข้อใดกล่าวถึงข้ันตอนการเปิดประชุมกองลูกเสือได้ถูกต้อง 
ก.  ชักธงชาติ สวดมนต์ กล่าวค าปฏิญาณ แยก 
ข.  ชักธงชาติ สวดมนต์ ตรวจ สงบนิ่ง แยก 
ค.  ชักธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก  
ง.  ชักธงชาติ สวดมนต์ ตรวจ ท่องกฎ แยก 
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37. การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย มีความส าคัญอย่างไร 
ก.  ช่วยให้รับประทานอาหารได้มาก  ข.  ท าให้ร่างกายอ่อนเพลีย 
ค.  ท าให้เสียสุขภาพจิต   ง.  ท าให้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ เจริญเติบโต 

38. การวิ่งเก็บของเป็นการทดสอบสมรรถภาพด้านใด 
ก.  ความเร็วและความคล่องตัว  ข.  ความแข็งแรง 
ค.  การทรงตัว    ง.  ความอดทน 

39. เมื่อลูกเสือสอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลก ให้เข้าพิธีอะไรในขั้นตอนต่อไป 
ก. รับเข้าเป็นเตรียมลูกเสือ   ข.  เข้าประจ ากอง 
ค. ส่งตัวลูกเสือ    ง.  ปฏิญาณตน 

40. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509 ระบุ
เกี่ยวกับการเข้าค่ายพักแรมไวอย่างไร 
ก. ต้องเข้าค่ายพักแรมอย่างน้อย 1 คืน ใน 1 ปี 
ข. ต้องเข้าค่ายพักแรมไม่น้อยกว่า 1 วัน ใน 1 ปี 
ค. ต้องเข้าค่ายพักแรมอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 1 คืน ใน 2 ปี 
ง. ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ก ากับกลุ่มหรือผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี 
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ผลการพิจารณาแบบสังเกตสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21  
ด้านทักษะและคุณลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ตามหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
เพิ่มเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 

 

รายการประเมิน 

สมรรถนะ 
สรุป
ผล 

พบ ไม่พบ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
สมรรถนะที่ 3 ทักษะการบริหารงานลูกเสือ            

1. มีความสามารถในเรื่องการท ารายงานการลูกเสือ
ประจ าปี ทะเบียนลูกเสือและเรื่องอื่นของแบบพิมพ์
ลูกเสือต่าง ๆ 

           

2. มีความสามารถในด้านการพูด การเขียน การฟัง หรือ
ท่าทางในการถา่ยทอดความคิดหรือขอ้มูล ในการปกครอง
บังคับบัญชาสมาชิกในกองลูกเสือไดอ้ย่างหลากหลาย 

           

3. มีความสามารถในการพดู การเขียน เพื่อหาแหล่ง
ประโยชน์ รวมทั้งงบประมาณเพื่อกิจการลูกเสือของตน 

           

สมรรถนะที่ 4 ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ            
4. มีความสามารถในการสื่อสาร            
5. มีความรับผิดชอบ            
6. มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์            
7. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

           

8. มีความสามารถในการแก้ปญัหาเฉพาะหน้า            
สมรรถนะที่ 5 ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน            
9. มีความสามารถในการคดิ วิเคราะห์ วางแผนระยะสั้น 
(ประจ าสัปดาห์) 

           

10. มีความสามารถในการคดิ วิเคราะห์ วางแผนระยะ
ยาว (ก าหนดการสอนประจ าปี/ประจ าเทอม) รวมทั้ง
การวางแผนกิจกรรมอื่น 

           

11. มีความสามารถประเมินผลอยา่งเป็นระบบ            
12. มีความสามารถตดัสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุมผีลและมีประสิทธิภาพ 
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รายการประเมิน 

สมรรถนะ 
สรุป
ผล 

พบ ไม่พบ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
สมรรถนะที่ 6 ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ            

13. มีความสามารถในการพูด การเขียน การฟัง ท่าทางในการ
ถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลได้อย่างหลากหลายมีประสิทธิภาพ 

           

14. มีความสามารถจัดพิธีการและกิจกรรมเฉพาะอย่าง
ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่

           

15. มีความสามารถใช้วิธีสอนหรือวิธีการฝึกอบรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญต่ามวิธีการของลูกเสือ 

           

16. มีความสามารถจัดหา ออกแบบ และสร้างอุปกรณ์
ประกอบการฝึกอบรม 

           

สมรรถนะที่ 7 ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้            

17. มีความสามารถในการน าเนื้อหาวิชาไปใช้ในการจัด
กิจกรรม 

           

18. มีความสามารถในการน าวิชาลูกเสือไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

           

19. สามารถคิดสิ่งใหม่ สร้างสรรคน์วัตกรรมเพื่อพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ 

           

20. ยอมรับฟังความคดิเห็นของกลุม่เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์
นวัตกรรมทีจ่ะท าให้กจิกรรมลูกเสือสามารถด าเนินไปได ้

           

สมรรถนะที่ 8 ทัศนคติท่ีดีต่อกิจการลูกเสือ ศรัทธา
และอุดมการณ์ 

           

21. มีความภาคภมูิใจในการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ ่            

22. ฝักใฝ่และสนใจในกิจการลูกเสือ            

23. ศรัทธาเช่ือมั่นว่าวิธีการฝึกอบรมแบบลูกเสือสามารถ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           

24. มีความตั้งใจจริงท่ีจะฝึกอบรมลูกเสือให้บรรลุ ถึง
อุดมการณ์ของลูกเสือ 

           

สมรรถนะที่ 9 คุณลักษณะเกี่ยวกับมนษุย์สัมพันธ ์            
25. มีความสามารถในการท างานร่วมกับทีมงานท่ีมี
ความต่างด้านคา่นิยมและความเช่ือ 

           

26. สามารถดูแลให้กลุม่มีความสขุ มีความสามัคคี เกิด
ความรูส้ึกเป็นพวกเดยีวกัน 
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รายการประเมิน 

สมรรถนะ 
สรุป
ผล 

พบ ไม่พบ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
27. ให้ความส าคัญกับทุกคน ศรัทธาในมิตรภาพและ
ความเป็นพี่น้องของลูกเสือท่ัวโลก 

           

28. มีส่วนร่วมในกิจกรรมเข้าร่วมกระบวนการลูกเสือ
เพื่อประโยชน์ของลูกเสือ 

           

สมรรถนะที่ 10 คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 

           

29. มีความสามารถในการเลือกรบัรู้ เลือกใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมลูขา่วสารจากสื่อในยุคดิ
จิตัลที่มีความหลากหลาย 

           

30. มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพิม่เตมิเพื่อ
ปรับปรุงคณุภาพการจัดกิจกรรมลกูเสืออยู่เสมอ 

           

31. มีความสามารถถ่ายทอดวิธีการค้นคว้าหาความรู้
ให้แก่ลูกเสือ 

           

สมรรถนะที่ 11 คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลง            

32. เป็นผู้ติดตามการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการลูกเสืออยู่เสมอ            
33. สามารถปรับตนเข้ากับสิ่งแวดล้อม การเข้าใจผู้อื่น 
เข้าใจความแตกต่างของบุคคล และธรรมชาติของบุคคล
ต่อหน้าท่ีการงาน 

           

34. สามารถคิดสิ่งใหม่ สร้างสรรคส์ื่อเพื่อการเรียนรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือในศตวรรษที่ 21 

           

สมรรถนะที1่2 คุณลักษณะความรักและเมตตา            

35. เป็นผู้มีพฤติกรรมที่แสดงออกความสนใจและเอาใจ
ใส่ลูกเสือเป็นนิจ  

           

36. มีทักษะในการให้ค าแนะน าใหค้ าปรึกษาลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ ่

           

37. มีความตั้งใจจริงท่ีจะฝึกอบรมลูกเสือให้บรรลุถึง
อุดมการณ์ของลูกเสือ 

           

38. ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสืออย่างเต็มก าลัง
ความสามารถและโอกาส 
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แบบสังเกตสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
ด้านทักษะและคุณลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

ตามหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น  
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 

 

ชื่อ นามสกุล ผู้รับการสังเกต........................................................................................................ 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมหรือการแสดงออกถึงสมรรถนะของ 
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ท่านพบ 

 
สมรรถนะ

ที่ 
สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลกูเสอืสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 

สมรรถนะ 
พบ ไม่พบ 

สมรรถนะที่ 3 ทักษะการบริหารงานลูกเสือ   
1 มีความสามารถในเร่ืองการท ารายงานการลูกเสือประจ าปี ทะเบียน

ลูกเสือและเร่ืองอื่นของแบบพิมพ์ลูกเสือต่าง ๆ 
  

2 มีความสามารถในด้านการพูด การเขียน การฟัง หรือท่าทางในการ
ถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูล ในการปกครองบังคับบัญชาสมาชกิในกอง
ลูกเสือได้อย่างหลากหลาย 

  

3 มีความสามารถในการพูด การเขียน เพื่อหาแหล่งประโยชน์ รวมทั้ง
งบประมาณเพื่อกิจการลูกเสือของตน 

  

สมรรถนะที่ 4 ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ   
4 มีความสามารถในการสื่อสาร   
5 มีความรับผิดชอบ   
6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
7 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นทีมงานอย่างมปีระสทิธิภาพ   
8 มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า   

สมรรถนะที่ 5 ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน   
9 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผนระยะสัน้ (ประจ าสัปดาห์)   
10 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผนระยะยาว (ก าหนดการสอน

ประจ าปี/ประจ าเทอม) รวมทั้งการวางแผนกิจกรรมอ่ืน 
  

11 มีความสามารถประเมินผลอย่างเป็นระบบ   
12 มีความสามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผลและมี

ประสิทธิภาพ 
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สมรรถนะ
ที่ 

สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลกูเสอืสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
สมรรถนะ 

พบ ไม่พบ 
สมรรถนะที่ 6 ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ   

13 มีความสามารถในการพูด การเขียน การฟัง ท่าทางในการถ่ายทอด
ความคิดหรือข้อมูลได้อย่างหลากหลายมีประสทิธิภาพ 

  

14 มีความสามารถจัดพิธีการและกจิกรรมเฉพาะอย่างของลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ 

  

15 มีความสามารถใช้วิธีสอนหรือวิธีการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตาม
วิธีการของลูกเสือ 

  

16 มีความสามารถจัดหา ออกแบบ และสร้างอปุกรณ์ประกอบการฝึกอบรม   
สมรรถนะที่ 7 ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้   

17 มีความสามารถในการน าเนื้อหาวิชาไปใช้ในการจัดกิจกรรม   
18 มีความสามารถในการน าวิชาลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจ าวนั   
19 สามารถคิดสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนากิจกรรมลูกเสือ   
20 ยอมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเพื่อพัฒนาสรา้งสรรค์นวัตกรรม ที่จะท า

ให้กิจกรรมลูกเสือสามารถด าเนนิไปได้ 
  

สมรรถนะที่ 8 ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ศรัทธาและอุดมการณ์   
21 มีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   
22 ฝักใฝ่และสนใจในกิจการลูกเสือ   
23 ศรัทธาเชื่อมั่นว่าวธิีการฝึกอบรมแบบลูกเสือสามารถพัฒนาเยาวชนให้

เป็นคนดไีด้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
  

24 มีความตั้งใจจริงที่จะฝึกอบรมลกูเสือให้บรรลุ ถึงอุดมการณ์ของลูกเสือ   
สมรรถนะที่ 9 คุณลักษณะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์   

25 มีความสามารถในการท างานร่วมกับทีมงานที่มีความต่างดา้นคา่นิยม
และความเชื่อ 

  

26 สามารถดูแลให้กลุ่มมีความสุข มีความสามัคคี เกิดความรู้สึกเปน็พวก
เดียวกัน 

  

27 ให้ความส าคัญกับทุกคน ศรัทธาในมิตรภาพและความเป็นพี่น้องของ
ลูกเสือทั่วโลก 

  

28 มีส่วนร่วมในกิจกรรมเข้าร่วมกระบวนการลูกเสือเพื่อประโยชนข์อง
ลูกเสือ 
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สมรรถนะ
ที่ 

สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลกูเสอืสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
สมรรถนะ 

พบ ไม่พบ 
สมรรถนะที่ 10 คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ   

29 มีความสามารถในการเลือกรับรู้ เลือกใช้เทคโนโลยีเปน็เครื่องมือในการ
สืบค้นข้อมูลข่าวสารจากสื่อในยคุดิจิตัลที่มีความหลากหลาย 

  

30 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงคุณภาพการ
จัดกิจกรรมลูกเสืออยู่เสมอ 

  

31 มีความสามารถถ่ายทอดวิธีการค้นคว้าหาความรู้ให้แก่ลูกเสือ   
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 
สมรรถนะที่ 11 คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลง 

  

32 เป็นผู้ติดตามการเคลื่อนไหวเก่ียวกับวงการลูกเสืออยู่เสมอ   
33 สามารถปรบัตนเข้ากับสิ่งแวดลอ้ม การเข้าใจผู้อื่น เข้าใจความแตกต่าง

ของบุคคล และธรรมชาติของบคุคลต่อหน้าที่การงาน 
  

34 สามารถคิดสิ่งใหม่ สร้างสรรค์สือ่เพื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเข้ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือใน
ศตวรรษที่ 21 

  

สมรรถนะที่12 คุณลักษณะความรักและเมตตา   
35 เป็นผู้มีพฤติกรรมที่แสดงออกความสนใจและเอาใจใส่ลูกเสือเปน็นิจ    
36 มีทักษะในการให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   
37 มีความตั้งใจจริงที่จะฝึกอบรมลกูเสือให้บรรลุถึงอุดมการณ์ของลูกเสือ   
38 ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสืออย่างเต็มก าลังความสามารถและโอกาส   

 
 

ลงช่ือ.................................................................ผู้สังเกต 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
ในการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ข้ันความรู้เบื้องต้น  

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
 

รายการประเมินด้านความเป็นมาและความส าคัญ 
ของหลักสูตรและด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ IOC 

1 2 3 4 5 
1. ด้านความเปน็มาและความส าคัญของหลักสูตรมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 1.00 
2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรสอดคล้องกับความสนใจของ ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

1 1 1 1 1 1.00 

3. ส านวนภาษาที่ใชช้ัดเจน เข้าใจง่าย 1 1 1 1 1 1.00 
4. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการอธิบาย
วิธีการที่ผู้ก ากับลูกเสือจะบรรลวุัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติได ้

1 1 1 1 1 1.00 

5. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการบรรยาย
ลักษณะนสิัยและความต้องการของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได ้

1 1 1 1 1 1.00 

6. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถในการเลอืก
วิธีการตา่ง  ๆในการสนองความต้องการของลูกเสือสามญัรุ่นใหญไ่ด ้

1 1 1 1 1 1.00 

7. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้ก ากับอ่ืนและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ 

1 1 1 1 1 1.00 

8. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ในการบอก
และแสวงหาแหล่งวิชาการด้านทักษะต่าง ๆ ได้ 

1 1 1 1 1 1.00 

9. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการอธิบาย
เก่ียวกับบทบาทและความรับผดิชอบของผู้ก ากับในฐานะผูน้ าได้ 

1 1 1 1 1 1.00 

10. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถในการ
บริหารจัดการกองลูกเสือสามัญได้ 

1 1 1 1 1 1.00 

11. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการระบุ
ความต้องการของตนที่จะฝึกอบรมเพิ่มเติมได้ 

1 1 1 1 1 1.00 

12. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีความสามารถใน การบอกและ
แสวงหาแหล่งสนบัสนนุเพื่อสนองความต้องการในการฝึกอบรมได ้

1 1 1 1 1 1.00 

13. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะการเป็น  ผู้ก ากบั
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ได้ 

1 1 1 1 1 1.00 
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รายการประเมินด้านความเป็นมาและความส าคัญ 
ของหลักสูตรและด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ IOC 

1 2 3 4 5 
รายการประเมินด้านโครงสร้างของหลักสูตร       
1. โครงสร้างของหลักสูตรเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม 

1 1 1 1 1 1.00 

2. โครงสร้างของหลักสูตรเหมาะสมกับการพฒันาผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมให้มคีุณลักษณะตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

1 1 1 1 1 1.00 

3. ความสมดุลระหว่างการเรียนภาคทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบตัิ 1 1 1 1 1 1.00 
4. จ านวนรายวิชาในหลักสูตร 1 1 1 1 1 1.00 
5. รายวิชาตา่ง ๆ เหมาะสมกบัวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม 1 1 1 1 1 1.00 
6. รายวิชาตา่ง ๆ เหมาะสมในการพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้มี
คุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1 1 1 1 1 1.00 

7. รายวิชาตา่ง ๆ มีเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับจุดมุง่หมายของ
หลักสูตร 

1 1 1 1 1 1.00 

8. รายวิชาตา่ง ๆ เหมาะสมกบัความสนใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

1 1 1 1 1 1.00 

9. รายวิชาตา่ง ๆ มีเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย 1 1 1 1 1 1.00 
10. ความเป็นล าดบัขั้นต่อเนื่องกันของรายวิชาตา่ง ๆ 1 1 1 1 1 1.00 
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รายการประเมินความพึงพอใจของหน่วยการเรียนรู้ 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 

รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ IOC 

1 2 3 4 5 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 5 เรื่องการสร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้       
1. สาระส าคัญ 1 1 1 1 1 1.00 
2. สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษ ที่ 21 1 1 1 1 1 1.00 
3. จุดประสงค์การเรียนรู ้ 1 1 1 1 1 1.00 
4. สาระการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 
5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 
6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 
7. การวัดและประเมินผล 1 1 1 1 1 1.00 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องเงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่       
1. สาระส าคัญ 1 1 1 1 1 1.00 
2. สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษ ที่ 21 1 1 1 1 1 1.00 
3. จุดประสงค์การเรียนรู ้ 1 1 1 1 1 1.00 
4. สาระการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 
5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 
6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 
7. การวัดและประเมินผล 1 1 1 1 1 1.00 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 14 เรื่องแผนที่ – เข็มทิศ       
1. สาระส าคัญ 1 1 1 1 1 1.00 
2. สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษ ที่ 21 1 1 1 1 1 1.00 
3. จุดประสงค์การเรียนรู ้ 1 1 1 1 1 1.00 
4. สาระการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 
5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 
6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 
7. การวัดและประเมินผล 1 1 1 1 1 1.00 
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รายการประเมินความพึงพอใจของหน่วยการเรียนรู้ 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 

รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ IOC 

1 2 3 4 5 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 18 เรื่องสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 (บทบาทของ ผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ)่ 

      

1. สาระส าคัญ 1 1 1 1 1 1.00 
2. สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษ ที่ 21 1 1 1 1 1 1.00 
3. จุดประสงค์การเรียนรู ้ 1 1 1 1 1 1.00 
4. สาระการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 
5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 
6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 
7. การวัดและประเมินผล 1 1 1 1 1 1.00 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 19 เรื่องลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

      

1. สาระส าคัญ 1 1 1 1 1 1.00 
2. สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษ ที่ 21 1 1 1 1 1 1.00 
3. จุดประสงค์การเรียนรู ้ 1 1 1 1 1 1.00 
4. สาระการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 
5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 
6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1.00 
7. การวัดและประเมินผล 1 1 1 1 1 1.00 
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รายการประเมินสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
ในศตวรรษที่ 21 

คะแนนความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคณุวุฒิ IOC 

1 2 3 4 5 
สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลกูเสอืสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
1. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ือง
กิจการลูกเสือได้ 

1 1 1 1 1 1.00 

2. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาการลูกเสือได ้

1 1 1 1 1 1.00 

3. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการบริหารงานลูกเสอืได้ 1 1 1 1 1 1.00 
4. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสอืได้ 1 1 1 1 1 1.00 
5. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะเก่ียวกับการวางแผนได ้ 1 1 1 1 1 1.00 
6. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการจัดการฝึกอบรม
ลูกเสือได้ 

1 1 1 1 1 1.00 

7. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะเก่ียวกับการน าไปใชไ้ด้ 1 1 1 1 1 1.00 
8. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ 
ศรัทธาและอุดมการณ์ได ้

1 1 1 1 1 1.00 

9. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณลักษณะเก่ียวกับมนุษย์
สัมพันธไ์ด ้

1 1 1 1 1 1.00 

10. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้ 
พัฒนาตนเองอยู่เสมอได ้

1 1 1 1 1 1.00 

11. ส่งเสริมให้ผู้เขา้รับการฝกึอบรมมีคุณลักษณะการเปลีย่นแปลงได ้ 1 1 1 1 1 1.00 
12. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณลักษณะความรักและ
เมตตาได ้

1 1 1 1 1 1.00 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
ในการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ข้ันความรู้เบื้องต้น  

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
.................................................................... 

ค าชี้แจง 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินความ      
พึงพอใจในการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น        
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 นี้ จึงใคร่ขอความ
ร่วมมือจากท่าน ในการประเมินความพึงพอใจของตนเองตามแบบประเมินฉบับนี้ 
 2. ผู้วิจัยขอรับรองว่า ข้อมูลที่ได้รับจากท่านในการประเมินนี้  จะถือเป็นความลับและไม่มี
การน าข้อมูลไปท าให้ท่านต้องได้รับความเสียหายโดยเด็ดขาด จึงขอความกรุณาตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจทุกข้อตรงกับความเป็นจริงให้มากที่สุด 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ 
 

 
นายชนะ  ยาดี 

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย √หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 

1. สถานภาพ 
         ผู้บริหาร   ครูผู้สอน นักศึกษา  ชั้นปีที่.......... 

2. เพศ 
         ชาย   หญิง  
 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย √  ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจในการใช้รูปแบบหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
5 ระดับ จ านวน  ข้อโดยก าหนดความหมาย ดังนี้ 

5      หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4      หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
3      หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
2      หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
1      หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ตอนที่  2 แบบประเมินความพึงพอใจด้านความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตรและ       
ด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น      
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
 
ค าชี้แจง  การประเมินด้านความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตรและด้านจุดมุ่งหมายเป็นการประเมิน
เกี่ยวกับความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายของหลักสูตร กรุณาอ่านจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและพิจารณา
ข้อความในแบบประเมิน แล้วโปรดท าเครื่องหมาย √  ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 

 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 มุ่งพัฒนาส่งเสริมให้ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น มีความรู้ ความเข้าใจใน
กิจการของลูกเสือ จุดหมาย วัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดและวิธีการจัดการเรียน      
การสอน มีความสามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ได้อย่างครบวงจร             
มีความเข้าใจในคุณลักษณะและบทบาทหน้าที่การเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
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 2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึง
ศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รายการประเมินด้านความเป็นมาและความส าคัญ 
ของหลักสูตรและด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ด้านความเปน็มาและความส าคัญของหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

     

2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรสอดคล้องกับความสนใจของ  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

     

3. ส านวนภาษาที่ใชช้ัดเจน เข้าใจง่าย      
4. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการ
อธิบายวิธีการทีผู่้ก ากับลูกเสือจะบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติได ้

     

5. ส่งเสริมให้ผู้เขา้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการบรรยาย
ลักษณะนิสยัและความต้องการของลูกเสือสามัญรุน่ใหญไ่ด ้

     

6. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถใน
การเลือกวิธีการต่าง ๆ ในการสนองความต้องการของลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ได ้

     

7. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถในการ
ท างานร่วมกับผู้ก ากับอ่ืนและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ 

     

8. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถในการ
บอกและแสวงหาแหล่งวิชาการด้านทักษะต่าง ๆ ได้ 

     

9. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการอธบิาย
เกี่ยวกับบทบาทและความรับผดิชอบของผู้ก ากบัในฐานะผู้น าได ้

     

10. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถใน
การบริหารจัดการกองลูกเสือสามัญได ้

     

11. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการ
ระบุความต้องการของตนที่จะฝกึอบรมเพิ่มเติมได้ 
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รายการประเมินด้านความเป็นมาและความส าคัญของ
หลักสูตรและด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

12. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถใน การ
บอกและแสวงหาแหล่งสนบัสนนุเพื่อสนองความต้องการใน
การฝึกอบรมได ้

     

13. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะการเป็น   
ผู้ก ากับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ได้ 

     

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................. ................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................. ................................................................... 
 
ตอนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจด้านโครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน
ศตวรรษที่ 21 
ค าชี้แจง  กรุณาอ่านการโครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้
เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 
 
โครงสร้างเวลาฝึกอบรมของหลักสูตร  
1.  การกล่าวต้อนรับ วัตถุประสงค์และเทคนิคของการฝึกอบรม 60  นาที 
2.  จุดหมาย วิธีการ และธรรมชาติของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่        60  นาที 
3.  เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 30  นาที 
4.  วินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสัญญาณต่าง ๆ  60  นาที 
5.  การสร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้  60  นาที 
6.  ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 60  นาที 



323 

7.  ประวัติและกิจการขององค์การลูกเสือโลกและประวัติโครงสร้างของการลูกเสือไทย 60  นาที 
8.  เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 60  นาที 
9.  การผจญภัย 120 นาที 
10. หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 45  นาที 
11. การวางแผนก าหนดการฝึกอบรม 60  นาที 
12. การปฐมพยาบาล (ประชุมกองครั้งท่ี 1) 70  นาที 
13. ระบบหมู่ และการประชุมคณะกรรมการกอง 60  นาที 
14. แผนที่ – เข็มทิศ 60  นาที 
15. การผูกแน่น (ประชุมกองครั้งที่ 2) 60  นาที 
16. การชุมนุมรองกองไฟ 45  นาที 
17. การด าเนินงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 45  นาที 
18. บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 45  นาที 

(สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21)  45  นาที 
19. ลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 45  นาที 
20. การทดสอบสมรรถภาพ (ประชุมกองครั้งที่ 3) 60  นาที 
21. พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 45  นาที 
22. การอยู่ค่ายพักแรม 45  นาที 
23. แนวการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ 45  นาที 
24. การสวนสนาม 60  นาที 
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โปรดพิจารณาข้อความที่ประเมินในแบบประเมิน แล้วเขียนเครื่องหมาย √ ในช่องท่ีตรงกับระดับ
ความพึงพอใจของท่าน 
 

รายการประเมินด้านโครงสร้างของหลักสูตร 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. โครงสร้างของหลักสูตรเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม 

     

2. โครงสร้างของหลักสูตรเหมาะสมกับการพฒันาผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมให้มีคุณลักษณะตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

     

3. ความสมดลุระหวา่งการเรียนภาคทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัต ิ      
4. จ านวนรายวิชาในหลักสูตร      
5. รายวิชาตา่ง ๆ เหมาะสมกบัวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ฝึกอบรม 

     

6. รายวิชาตา่ง ๆ เหมาะสมในการพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้
มีคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     

7. รายวิชาตา่ง ๆ มีเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับจุดมุง่หมายของ
หลักสูตร 

     

8. รายวิชาตา่ง ๆ เหมาะสมกบัความสนใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

     

9. รายวิชาตา่ง ๆ มีเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย      
10. ความเป็นล าดบัขั้นต่อเนื่องกันของรายวิชาตา่ง ๆ      

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................... ................................................................................................. 
....................................................................... ....................................................................................... .. 
................................................................................................................................................ ................ 
............................................................................................ .................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................ ........................ 
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ตอนที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจในสาระการเรียนรู้ และหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้  
สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
จ านวน 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ ผู้วิจัยปรับปรุงและเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  
 
ค าชี้แจง จากการที่ท่านได้รับการอบรมในหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้ ขอกรุณาท่านโปรด
ท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านในแต่ละประเด็นของหน่วยการเรียนรู้ 

 
รายการประเมินความพึงพอใจของหน่วยการเรียนรู้ 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 

รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 5 เรื่องการสร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ 
1. สาระส าคัญ      
2. สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษ ที่ 21      
3. จุดประสงค์การเรียนรู ้      
4. สาระการเรียนรู้      
5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้      
7. การวัดและประเมินผล      
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องเงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่
1. สาระส าคัญ      
2. สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษ ที่ 21      
3. จุดประสงค์การเรียนรู ้      
4. สาระการเรียนรู้      
5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้      
7. การวัดและประเมินผล      
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 14 เรื่องแผนที่ – เข็มทิศ 
1. สาระส าคัญ      
2. สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษ ที่ 21      
3. จุดประสงค์การเรียนรู ้      
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รายการประเมินความพึงพอใจของหน่วยการเรียนรู้ 
เพือ่เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 

รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

4. สาระการเรียนรู้      
5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้      
7. การวัดและประเมินผล      
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 18 เรื่องสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 (บทบาท
ของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) 
1. สาระส าคัญ      
2. สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษ ที่ 21      
3. จุดประสงค์การเรียนรู ้      
4. สาระการเรียนรู้      
5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้      
7. การวัดและประเมินผล      
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 19 เร่ืองลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
1. สาระส าคัญ      
2. สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21      
3. จุดประสงค์การเรียนรู ้      
4. สาระการเรียนรู้      
5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้      
7. การวัดและประเมินผล      
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ตอนที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจด้านผลผลิตของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
ค าชี้แจง การประเมินด้านผลผลิต เป็นการประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจของท่านที่มีความเห็นต่อ
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการ
เป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ว่าสามารถพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 ได้  
โปรดท าเครื่องหมาย √  ในช่องท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 
 

รายการประเมินด้านผลิตของหลักสูตรที่มีต่อ 
สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลกูเสอืสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษ 

ที่ 21 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน
เร่ืองกิจการลูกเสือได้ 

     

2. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับวิชาการลูกเสือได้ 

     

3. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการบริหารงานลูกเสือได้      
4. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการเป็นผู้น า
ลูกเสือได้ 

     

5. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะเก่ียวกับการ
วางแผนได ้

     

6. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการจัดการ
ฝึกอบรมลูกเสือได้ 

     

7. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะเก่ียวกับการ
น าไปใชไ้ด ้

     

8. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อกิจการ
ลูกเสือ ศรัทธาและอุดมการณ์ได้ 

     

9. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณลักษณะเก่ียวกับ
มนุษย์สัมพนัธ์ได ้

     

10. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณลักษณะการใฝ่
เรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอได้ 

     

11. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงได ้

     

12. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมคีุณลักษณะความรัก
และเมตตาได ้
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ตอนที่ 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่มีต่อการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
....................................................................................................................... ......................................... 
................................................................................................................ ................................................ 
........................................................................................... ..................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................... ............................................................ 
.............................................................................................................. .................................................. 
........................................................................... ..................................................................................... 
.................................................................................................................... ............................................ 
..................................................................................................................................... ........................... 
........................................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
...................................................................................................................................... .......................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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ค่าความเชื่อม่ัน Reliability ความพึงพอใจในการใช้รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้
ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
 

RELIABILITY 
  /VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11A A12 A13 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 
B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 
    C5 C6 C7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 G1 G2 
G3 G4 G5 G6 G7 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
N of Items 

.985 .986 58 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11A A12 A13 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.736 13 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.933 10 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.934 7 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.973 7 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
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Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.934 7 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7. 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.951 7 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
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Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

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

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.944 7 
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ภาคผนวก ค 
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น  

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
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หลักสูตร 
เร่ือง : การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ 

ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 
การเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 

 
โดย 

นายชนะ  ยาดี 
รหัสประจ าตัว 55B74680103 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

หลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร 
 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 
ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบ และกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ        
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ       
3) เพ่ือการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพ่ือน า
ประเทศก้าวหน้าข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 
แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมาย ไว้ 2 ด้าน คือ 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน และ 2) เป้าหมายด้าน
การจัดการศึกษา เป้าหมายด้านผู้เรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ในเรื่องของการพัฒนาคนนั้น คณะรักษาความสงบและเรียบร้อยแห่งชาติ ได้มี
นโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ซึ่งเป็นค่านิยมที่สอดคล้องในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 8 ประการ 
โดยก าหนดให้มีสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 2.1) กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 2.2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม              
3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้
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พิจารณาแล้วเห็นว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ       
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ เป็นอย่างดี เพราะ
กิจกรรมลูกเสือ มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์
สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนได้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจึงมีมาตรการและแนวทางในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. ให้สถานศึกษาทุกแห่ง ถือว่า กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ เป็นกิจกรรมหลักในการพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
 2. ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ตามหลักการที่ก าหนดในหลักสูตร และส่งเสริมการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ 
ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 3. ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดระบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ 
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุน เงินบริจาคและเงินสมทบอ่ืน ๆ พร้อมทั้ง
จัดหาสื่อ อุปกรณ์ให้พร้อม เพ่ือด าเนินกิจกรรม 
 4.  ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีกิจกรรมการปฏิบัติจริงตามอุดมการณ์และหลักการของ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตย ความสามัคคีปรองดอง การเสริมสร้างทักษะชีวิต 
คุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ 
 5.  ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ผ่านการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ และส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผ่านการฝึกอบรม และมีวุฒิทางลูกเสือ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553 
 6.  ให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ 
 7.  ให้สถานศึกษาทุกแห่งสนับสนุน ส่งเสริมให้ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรทางการลูกเสือและ
ลูกเสือ 
 ดังนั้น ในการที่จะด าเนินงานด้านลูกเสือ ให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นหน้าที่
ของครูหรือผู้ก ากับลูกเสือเป็นส าคัญ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ เรื่อง ทั้งเรื่อง
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เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารที่เชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 สมรรถนะ
ของคนในศตวรรษที่ 21 จึงต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงซึ่งสมรรถนะของคนในศตวรรษที่ 21               
ที่ควรจะมี คือ 3Rs9Cs การที่จะพัฒนาลูกเสือให้มีสมรรถนะเป็นคนในศตวรรษที่ 21 ได้ ผู้ก ากับ
ลูกเสือต้องเป็นผู้มีสมรรถนะของคนในศตวรรษที่ 21 จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่       
ขั้นความรู้เบื้องต้น ต้องได้รับการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนรู้ การเป็น       
ผู้ก ากับลูกเสือมืออาชีพ รู้จักปรับเปลี่ยนวิธีสอนอยู่เสมอ มีนวัตกรรม หรือแนวคิดใหม่ ๆ ให้เป็น        
ผู้มีสมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน หรือ
กิจกรรมลูกเสือได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ แต่หลักสูตรที่ใช้พัฒนาผู้ก ากับลูกเสือ คือ หลักสูตรวิชา 
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 
นับเป็นระยะเวลา 56 ปี แล้ว แต่ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแต่อย่างใด 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชา      
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยจึงเห็นข้อที่ควรจะปรับปรุงและเพ่ิมเติมให้
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน โดยมีประเด็นที่เห็นสมควรปรับปรุง ดังนี้ 
 1. วิชาการสร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (เพ่ิมเติม) 
 2. วิชาแผนที่ – เข็มทิศ (ปรับปรุง) 
 3. วิชาเงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ปรับปรุง) 
 4. วิชาลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง) 
 5. สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 (เพ่ิมเติม) 
 6. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (เพ่ิมเติม) 

 
2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 มุ่งพัฒนาส่งเสริมให้ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น มีความรู้ ความเข้าใจ
ในกิจการของลูกเสือ จุดหมาย วัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของคณะลู กเสือ
แห่งชาติ 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนการ
สอน มีความสามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียน ได้อย่างครบวงจร มีความเข้าใจใน
คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่การเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึง
ศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. โครงสร้างเวลาฝึกอบรมของหลักสูตร 
1. การกล่าวต้อนรับ วัตถุประสงค์และเทคนิคของการฝึกอบรม 60  นาที 
2.  จุดหมาย วิธีการ และธรรมชาติของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 60  นาที 
3.  เกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 30  นาที 
4.  วินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสัญญาณต่าง ๆ  60  นาที 
5.  การสร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ 60  นาที 
6. ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 60  นาที 
7.  ประวัติและกิจการขององค์การลูกเสือโลก  

และประวัติโครงสร้างของการลูกเสือไทย  60  นาที 
8.  เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 60  นาที 
9.  การผจญภัย 120  นาที 
10. หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 45  นาที 
11. การวางแผนก าหนดการฝึกอบรม 60  นาท ี
12. การปฐมพยาบาล (ประชุมกองครั้งท่ี 1) 70  นาที 
13. ระบบหมู่  และการประชุมคณะกรรมการกอง 60  นาที 
14. แผนที่ – เข็มทิศ 60  นาที 
15. การผูกแน่น  (ประชุมกองครั้งท่ี 2) 60  นาที 
16. การชุมนุมรองกองไฟ 45  นาที 
17. การด าเนินงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 45  นาที 
18. บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 
 รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21) 45  นาที 
19. ลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 45  นาที 
20. การทดสอบสมรรถภาพ  (ประชุมกองครั้งท่ี 3) 60  นาที 
21. พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 45  นาที 
22. การอยู่ค่ายพักแรม 45  นาที 
23. แนวการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ 45  นาที 
24. การสวนสนาม 60  นาที 
 

4. หน่วยการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่องการกล่าวต้อนรับ วัตถุประสงค์และเทคนิคของการฝึกอบรม 
วัตถุประสงค์ที่ 1.1 มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับกิจการลูกเสือโดยทั่วไป 
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วัตถุประสงค์ที่ 1.2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่จ าเป็นเกี่ยวกับการบริหารงาน 
ในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได ้

วัตถุประสงค์ที่ 1.3 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้เกี่ยวกับวิธีด าเนินการ
ฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได ้

วัตถุประสงค์ที่ 1.4 มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะและพิธีการของ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1.5 มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาตนเองของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 2 เรื่องจุดหมาย วิธีการ และธรรมชาติของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
วัตถุประสงค์ที่ 2.1 อธิบายประวัติจุดหมายและวิธีการของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ 
วัตถุประสงค์ท่ี 2.2 บอกลักษณะนิสัยธรรมชาติและความต้องการอันจ าเป็นของเยาวชนวัยนี้ได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 2.3 ระบุแนวทางฝึกอบรมที่สนองตอบความต้องการของเยาวชนวัยนี้ได้ 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 3 เรื่องเกมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
วัตถุประสงค์ที่ 3.1 อธิบายถึงความหมาย ความมุ่งหมายของการสอนเกม และประเภท

ของเกม 
วัตถุประสงค์ที่ 3.2 รู้จักหลักเกณฑ์ในการเลือกเกมสอนให้เหมาะสมกับวัยของลูกเสือ

สามัญรุ่นใหญ่ 
วัตถุประสงค์ที่ 3.3 บอกขั้นตอนของการสอนเกมและเป็นผู้น าในการเล่นเกมได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 3.4 รู้ถึงหลักในการสอนเกมและน าไปปฏิบัติได้ 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 4 เรื่องวินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสัญญาณต่าง ๆ 
วัตถุประสงค์ที่ 4.1 บรรยายความส าคัญของวินัยลูกเสือได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 4.2 อธิบายและ แต่งเครื่องแบบได้ถูกต้องตามโอกาสที่เหมาะสม 
วัตถุประสงค์ที่ 4.3 ใช้สัญญาณมือเรียกแถวสากลและสัญญาณนกหวีดได้ถูกต้อง 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 5 เรื่องการสร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ท่ี 5.1 มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ QR Code 
วัตถุประสงค์ที่ 5.2 สร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ QR Code ได ้
วัตถุประสงค์ที่ 5.3 ประยุกต์ใช้รหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ QR Code ไปใช้ในการสอน

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 6 เรื่องค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
วัตถุประสงค์ที่ 6.1 อธิบายถึงความส าคัญของค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 6.2 สามารถแปลความหมายค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ให้ได้ถูกต้อง 
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วัตถุประสงค์ที่ 6.3 ระบุกิจกรรมที่จะช่วยให้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าใจเรื่องค าปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือได้ 

วัตถุประสงค์ที่ 6.4 บอกวิธีการที่จะช่วยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือเป็นรายบุคคลได ้

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 7 เรื่องประวัติและกิจการขององค์การลูกเสือโลก และประวัติ
โครงสร้างของการลูกเสือไทย 

วัตถุประสงค์ที่ 7.1 บรรยายประวัติของการลูกเสือโลกและการขยายตัวของกิจการลูกเสือ
โลกในระยะแรกได้ 

วัตถุประสงค์ที่ 7.2 อธิบายโครงสร้างการบริหารงานองค์การลูกเสือโลกได้ 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 8 เรื่องเงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
วัตถุประสงค์ที่ 8.1 ผูกและเรียกชื่อเง่ือนของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้อย่างถูกต้อง 
วัตถุประสงค์ที่ 8.2 บอกประโยชน์ของเงื่อนต่าง ๆ ได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 8.3 อธิบายวิธีการเก็บเชือกขนาดต่าง ๆ ได้อย่างมีระเบียบ 
วัตถุประสงค์ที่ 8.4 น าไปใช้ประกอบการเรียนเลื่อนขั้นสูงต่อไปได้ 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 9 เรื่องการผจญภัย 
วัตถุประสงค์ที่ 9.1 บรรยายจุดมุ่งหมายหลักการและวิธีการในการจัดกิจกรรมผจญภัย

ส าหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 9.2 ปฏิบัติกิจกรรมผจญภัยได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 9.3 จัดกิจกรรมผจญภัยส าหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 10 เรื่องหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
วัตถุประสงค์ที่ 10.1 อธิบายถึงความส าคัญ ของค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 10.2 สามารถแปลความหมายค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ให้ได้ถูกต้อง 
วัตถุประสงค์ที่ 10.3 ระบุกิจกรรมที่จะช่วยให้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าใจเรื่องค าปฏิญาณ

และกฎของลูกเสือได้วัตถุประสงค์ที่ 10.4 บอกวิธีการที่จะช่วยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ปฏิบัติตามค า
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นรายบุคคลได้ 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 11 เรื่องการวางแผนก าหนดการฝึกอบรม 
วัตถุประสงค์ที่ 11.1 ด าเนินงานใดๆตามข้ันตอนของทักษะกระบวนการได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 11.2 อธิบายเกี่ยวกับขอบเขตของกิจกรรมส าคัญ 10 ประการของลูกเสือ

สามัญรุ่นใหญ่ได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 11.3 ด าเนินการเปิดประชุมกองได้ 
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หน่วยการเรียนรู้ ที่ 12 เรื่องการปฐมพยาบาล (ประชุมกองครั้งที่ 1) 
วัตถุประสงค์ที่ 12.1 บอกความหมายความส าคัญและประโยชน์ของการปฐมพยาบาลได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 12.2 ระบุหลักการวิธีการของผู้ท าการปฐมพยาบาลที่ดีได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 12.3 ท าการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย 
วัตถุประสงค์ที่ 12.4 น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 13 เรื่องระบบหมู่ และการประชุมคณะกรรมการกอง 
วัตถุประสงค์ที่ 13.1 อธิบายเกี่ยวกับระบบหมู่การแบ่งหน้าที่ภายในหมู่หน้าที่และความ

รับผิดชอบของนายหมู่ได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 13.2 อธิบายถึงหน้าที่และวิธีการปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงานของกองลูกเสือได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 13.3 สาธิตและแนะน าเอาวิธีการตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 และ 2 ไปใช้ใน

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 13.4 ระบุถึงเหตุผลในการจัดให้มีการประชุมภายในหมู่และกองลูกเสือ

สามัญรุ่นใหญ่ได้ 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 14 เรื่องแผนที่ – เข็มทิศ 
วัตถุประสงค์ที่ 14.1 อธิบายความหมายของแผนที่ชนิดต่าง ๆ ได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 14.2 อ่านรายละเอียดต่าง ๆ บนแผนที่ได้อย่างถูกต้อง 
วัตถุประสงค์ที่ 14.3 อธิบายถึงทิศเหนือจริงทิศเหนือแม่เหล็กและทิศเหนือกริดได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 14.4 ระบุถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของเข็มทิศได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 14.5 วัดมุมและตั้งมุมด้านโดยใช้เข็มทิศได้ 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 15 เรื่องการผูกแน่น (ประชุมกองครั้งที่ 2) 
วัตถุประสงค์ที่ 15.1 ผูกแบบ ผูกประกบ 2 แบบกากบาท และแบบผูกทแยงได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 15.2 บอกประโยชน์ของการผูกแบบ ผูกประกบ 2 แบบกากบาท และแบบ

ผูกทแยงได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 15.3 น าไปประกอบการใช้งานบุกเบิกในชั้นสูงต่อไปได้ 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 16 เรื่องการชุมนุมรอบกองไฟ 
วัตถุประสงค์ที่ 16.1 อธิบายความมุ่งหมายและด าเนินการจัดชุมนุมรอบกองไฟได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 16.2 ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรในการชุมนุมรอบกองไฟได้ดีพอสมควร 
วัตถุประสงค์ที่ 16.3 ท าหน้าที่ประธานการชุมนุมรอบกองไฟได้อย่างถูกต้อง 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 17  เรื่องการด าเนินงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
วัตถุประสงค์ที่ 17.1 บรรยายถึงวิธีด าเนินการจัดตั้งกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ 
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วัตถุประสงค์ที่ 17.2 บริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได ้
วัตถุประสงค์ที่ 17.3 ท าทะเบียนและเอกสารต่าง ๆ ในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 18 เรื่องสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษ

ที่ 21 (บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) 
วัตถุประสงค์ที่ 18.1 อธิบายถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 18.2 บรรยายได้ว่าสังคมคืออะไรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จะช่วยเหลือสังคมได้

อย่างไร 
วัตถุประสงค์ที่ 18.3 ระบุวิธีการที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับสมาชิกผู้ร่วมงานได้ 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 19 เรื่องลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ที่ 19.1 บรรยายเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสังเขปได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 19.2 อธิบายหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับกิจการลูกเสือได้ 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 20 เรื่องการทดสอบสมรรถภาพ (ประชุมกองครั้งที่  3) 
วัตถุประสงค์ท่ี 20.1 จัดท าก าหนดการฝึกอบรมเพ่ือให้ลูกเสือได้ประสบกับสิ่งที่ท้าทายและ

ประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งลูกเสือไม่เคยพบเห็นมาก่อนเพื่อให้ลูกเสือเกิดการพัฒนาทางกายและจิตใจ 
วัตถุประสงค์ที่ 20.2 จัดวิชาทักษะเกี่ยวกับวิชาลูกเสือเพ่ือจะได้น าไปใช้กับลูกเสือของตน

ได้อย่างถูกต้อง 
วัตถุประสงค์ที่ 20.3 น าเอาวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มาบรรจุเข้าไว้ในการฝึกอบรม

โดยการเปิดประชุมกองการผจญภัยสุดสัปดาห์หรือการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมได้เพ่ือให้เกิด
ความก้าวหน้าในการฝึกอบรม 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 21 เรื่องพิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
วัตถุประสงค์ที่ 21.1 บรรยายความส าคัญของพิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 21.2 สาธิตวิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้อย่างถูกต้อง 
วัตถุประสงค์ที่ 21.3 กระท าพิธีส่งตัวลูกเสือสามัญไปเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และกระท าพิธี 

เข้าประจ ากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได ้
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 22 เรื่องการอยู่ค่ายพักแรม 
วัตถุประสงค์ที่ 22.1 เลือกอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการอยู่ค่ายพักแรมได้ 
วัตถุประสงค์ที่ 22.2 เลือกสถานที่ตั้งค่ายพักแรมของกองลูกเสือตนเองได้แยกอุปกรณ์

จ าเป็นส าหรับหมู่ลูกเสือและส่วนบุคคลได้ 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 23 เรื่องแนวการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ 
วัตถุประสงค์ที่ 23.1 บรรยายถึงแนวการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือทั้ง 5 ขั้นได้ 
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วัตถุประสงค์ที่ 23.2 ตอบค าถามในเอกสารการศึกษาเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ได ้
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 24 เรื่องการสวนสนาม 
วัตถุประสงค์ที่ 24.1 อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติในการสวนสนามได ้
วัตถุประสงค์ที่ 24.2 ท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกต าแหน่งในการสวนสนามได้

อย่างถูกต้อง 
 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ใช้ผู้วิจัยได้เสนอ โมเดลการเรียนแห่งศตวรรษที่  21 

เพ่ิมเติมขึ้น ซึ่งน าไปใช้เป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ในทุกหน่วยการเรียนรู้ ซึ่ง
ประกอบด้วย 

1.  Coaching เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นโค๊ช 
 - ค้นหา ท าให้ชัด เรียบเรียง ในสิ่งที่ต้องการจะบรรลุ 
 - กระตุ้นให้เกิดกระบวนการค้นหาภายในตัวเอง 
 -  ทบทวนวิธีการและกลยุทธ์ที่เป็นผู้สร้างข้ึนด้วยตัวเอง 
 -  ผลักดันให้รับผิดชอบและเดินตามวิธีการจนบรรลุเป้าหมาย 
2.  Happy learning ความสุข เรียนให้สนุกเล่นให้ได้ความรู้ 
 -  กระตุ้นความสนใจ สนุกสนาน ตื่นตัวในการเรียน มีการเคลื่อนไหว 
 -  ผู้ เรียนพึ งพอใจ สนุก  น่ าสนใจ  ไม่ซ้ าซาก มีประโยชน์ต่ อการน าไป ใช้ ใน

ชีวิตประจ าวันและท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
3.  Action ลงมือ เน้นการปฏิบัติ 
 - ส่งเสริมกระบวนการคิดและทักษะต่าง ๆ 
 -  ใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 -  การฝึกปฏิบัติตามฐานการเรียนรู ้ 
4. Learn to gain New knowlede ก ากับดูแล วัดและประเมินผล ได้ความรู้ใหม่ 
 -  ก ากับดูแลการท างานโดยแนะน าวิธีการท างานให้เป็นไปอย่างถูกวิธี ถูกรูปแบบรู้จัก

การท างานร่วมกับผู้อ่ืน รับผิดชอบ คิดและท าอย่างสร้างสรรค์ ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
 -  ประเมินผลตามสภาพจริง โดยการสังเกตพิจารณาระหว่างปฏิบัติงานตามขั้นตอน

ต่าง ๆ 
 -  ผู้เรียนน าผลการอภิปรายและสาธิตที่เป็นผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

มาก าหนดเป็นความคิดใหม่ หรือความรู้ใหม่ โดยใช้วิธีการ เขียนด้วยแผนผังความคิดเขียนโครงงาน/ 
โครงการ เขียนบรรยาย/เขียนรายงาน จดบันทึก วาดภาพ แต่งค าประพันธ์ โดยสรุปเป็นภาษาไทย
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หรือภาษาอังกฤษ ในขั้นตอนนี้ผู้สอนสามารถประเมินความรู้และความคิดใหม่ ของผู้เรียน โดยใช้
วิธีการ อภิปราย ตรวจสอบผลงาน สอบถามความคิดของกลุ่ม ทดสอบความรู้ 

5.  Applying ประยุกต์ใช้ 
 -  ใช้สื่อ เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน 
 - สรุปการเรียนรู้และน าเสนองาน 
 -  น าไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์ใหม่ 
 -  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
โดยปรับใช้กับวิธีการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ (Learn to Coach) 
ขั้นที่ 2 การกระตุ้นความสนใจและรวบรวมความรู้ (Learn to be Happy) 
ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ (learn to Act) 
ขั้นที่ 4 ก ากับดูแล วัดและประเมินผล ได้ความรู้ใหม่ (Learn to gain New Knowlede) 
ขั้นที่ 5 ประยุกต์ต่อยอดความรู้และน าเสนอ (Learn to Apply) 
 

6.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
6.1 ใบงาน 
6.2 ใบความรู้แบบสแกนคิวอาร์โค๊ด 
6.3 วีดีทัศน์ 
6.4 อินเตอร์เน็ต 
 

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องไม่ขาดการฝึกอบรม นอกจากได้รับอนุญาตจาก

ผู้อ านวยการฝึก 
2. ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ในระบบหมู่ 
3. การสอบกิจกรรมยามว่างเช่น ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ, การฝีมือ, การสเก็ตภาพ, 

เงื่อนเชือก 
4. ตรวจสมุดบันทึก 
5. แบบสังเกตพฤติกรรม ความตั้งใจ ความร่วมมือ ในการร่วมกิจกรรม 
6. แบบประเมินความพึงพอใจ 
7.  แบบทดสอบรายวิชาก่อนและหลังเรียน 
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8. รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 

รูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้อย่างครบวงจร มีความเข้าใจ
ในคุณลักษณะและบทบาทหน้าที่การเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 พัฒนา
สมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  การฝึกอบรมเป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ซึ่งการ
ฝึกอบรมจะเน้นในเรื่องระบบการเป็นผู้น าผู้ตามด้วยการสาธิตโดยวิธีการของระบบหมู่ และกอง และ
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโมเดลการเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 และ
เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรมลูกเสือไทยและลูกเสือโลก ซึ่งรูปแบบหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 มีองค์ประกอบของรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตร 
2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
3. โครงสร้างของหลักสูตร 
4. สาระการเรียนรู้ และหน่วยการเรียนรู้ 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ 
6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
7. การวัดและประเมินผล 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
เรื่องสร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (Qr Code)          เวลา 60 

นาที 
 

 
 

  
 

1. สาระส าคัญ 
QR Code มีหลักการท างานคล้าย ๆ กับ Barcode ที่อยู่บนกล่องหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไปแต่

การอ่าน Barcode จะต้องใช้เครื่องสแกนยิงเลเซอร์จากนั้นเครื่องสแกนก็จะแปลง  Barcode เป็น
ข้อมูลสินค้าชิ้นนั้น ๆ ส่วนการอ่าน QR Code นั้นสะดวกกว่าเพียงใช้โทรศัพท์มือถือที่มีกล้องและ
โปรแกรม QR Code Reader เพ่ือใช้ถ่ายภาพ QR Code จากนั้นโปรแกรมจะประมวลผล QR Code 
เป็นข้อมูลต้นฉบับเช่นชื่อเว็บไซต์เบอร์โทรศัพท์หรือข้อความเป็นต้นแสดงผลบนโทรศัพท์มือถื อได้
โดยตรง 

 
2. สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 

1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ  
2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ  
3. ทักษะการบริหารงานลูกเสือ  
4. ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ  
5. ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน  
6. ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ  
7. ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้  
8. ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ศรัทธาและอุดมการณ์  
9. คุณลักษณะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์  
10. คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
11. คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลง 
12. คุณลักษณะความรักและเมตตา 

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (Qr Code) 
2. สร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (Qr Code) ได ้
3. ประยุกต์ใช้รหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (Qr Code) ไปใช้ในการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ 
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4. สาระการเรียนรู้ 
- การสร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (Qr Code) 

 
5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ (Learn to Coach) 
-  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
-  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยการกระตุ้นค าถามเกี่ยวกับ Qr Code โดยให้ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมช่วยกันระดมสมอง 
ขั้นที่ 2 การกระตุ้นความสนใจและรวบรวมความรู้ (Learn to happy) 
-  แจกใบความรู้เรื่องการสร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (Qr Code) ให้ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม 
- ร่วมกันศึกษาวิธีสร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (Qr Code) 
ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ (learn to Act) 
- ลงมือสร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (Qr Code) 
ขั้นที่  4 ก ากับดูแล วัดและประเมินผล ได้ความรู้ ให ม่  (Learn to gain New 

Knowlede) 
- คอยให้ค าแนะน าและชี้แนะผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการท างาน 
- สังเกตการท างานรายบุคคล 
ขั้นที่ 5 ประยุกต์ต่อยอดความรู้และน าเสนอ (Learn to Apply) 
-  เมื่อศึกษาข้อมูลต่าง ๆ แล้ว สรุปความรู้ที่ได้จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการสอบถาม สุ่ม

เลือกมาตอบค าถามเพ่ือวัดความเข้าใจ 
-  มอบหมายใบงานการการสร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (Qr Code) และนัดหมาย การ

ส่งงาน 
 

6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
-  powerpoint น าเสนอการสร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (Qr Code) 
-  ใบความรู้เรื่องการสร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (Qr Code) 
-  วีดีทัศน์การสร้าง Qr Code 
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7.  การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เครื่องมือวัด วิธีการวัด 
1. มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือ
การเรียนรู้ (Qr Code) 
2. สร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (Qr Code)ได้ 

ใบความรู้เรื่องการสร้าง
รหัสค้นคว้าเพ่ือ         
การเรียนรู้ (Qr Code) 

การถาม-ตอบ 
การฝึกปฏิบัติ 

3. ประยุกต์ใช้รหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้           
(Qr Code) ไปใช้ในการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ 

ใบงานการการสร้าง
รหัสค้นคว้าเพ่ือการ
เรียนรู้  (Qr Code) 

การส่งงานที่
ได้รับมอบหมาย 

 
8.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

8.1 กิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้ ควรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมก าหนดประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้ฝึกอบรมได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมก าหนดลักษณะ
ข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งข้อมูล รูปภาพ และวีดีทัศน์ 

8.2 ในการก าหนดแหล่งข้อมูลเบื้องต้น ควรแนะน าให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเลือก
แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและมีแหล่งที่มาของข้อมูลชัดเจน 
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ใบงานการสร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (Qr Code) 
 
 

ใบงานการสร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (Qr Code) 
ค าชี้แจง:ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสร้าง Qr Code เกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตรตามความสนใจของตนเอง 

 
 

ใบงานการสร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (Qr Code) 
ค าชี้แจง:ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสร้าง Qr Code เกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตรตามความสนใจของตนเอง 

 
 

ใบงานการสร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (Qr Code) 
ค าชี้แจง:ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสร้าง Qr Code เกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตรตามความสนใจของตนเอง 

 
 

ใบงานการสร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (Qr Code) 
ค าชี้แจง:ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสร้าง Qr Code เกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตรตามความสนใจของตนเอง 
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ใบความรู้เร่ือง QR CODE 
 

QR CODE คืออะไร 
สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่เริ่มเห็นแพร่หลายในบ้านเรามากข้ึนไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือพิมพ์หรือ

นิตยสารเรียกว่า QR Code ย่อมาจาก Quick Response เป็นบาร์โค้ด 2 มิติ ที่มีต้นก าเนิดมาจาก
ประเทศญี่ปุ่นโดยบริษัท Denso Wave ตั้งแต่ปี 1994 คุณสมบัติของ QR code คือเป็นสัญลักษณ์
แทนข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการตอบสนองที่รวดเร็วซึ่งส่วนใหญ่จะน ามาใช้กับสินค้าสื่อโฆษณาต่าง ๆ เพ่ือให้
ข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะเป็น URL เว็บไซต์ 

ประโยชน์ของ QR Code 
เราสามารถน า QR Code มาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบเช่นแสดง URL ของเว็บไซต์

ข้อความเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลที่เป็นตัวอักษรอีกมากมายปัจจุบัน QR Code ถูกน าไปใช้ในหลาย ๆ 
ด้านเนื่องจากความรวดเร็วเพราะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่จะมีมือถือกันทุกคนและมือถือเดี๋ยวนี้ก็มีกล้อง
กันเกือบทุกรุ่นแล้วประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดของ QR Code คือการแสดง URL ของเว็บไซต์เพราะ 
URL โดยปกติแล้วจะจดจ ายากเพราะยาวและบางทีจะซับซ้อนมากแต่ด้วย QR Code เราเพียงแค่ยก
มือถือมาสแกน QR Code ที่เราพบเห็นตามผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นามบัตรนิตยสารฯลฯจะท าการลิงค์เข้า
ที่เว็บเพจที ่QR Code นั้น ๆ บันทึกข้อมูลอัตโนมัติ 

วิธีการสร้าง QR Code 
ขั้นตอนการสร้าง QR code เพ่ือดาวน์โหลดเอกสารเช่นเอกสารประกอบการประชุมเป็น

ต้นโดยเอกสารนี้เป็นไฟล์นามสกุลอะไรก็ได้เช่นเวิร์ดเอ็กเซล PDF ฯลฯ 
การสร้าง QR Code 
1.  เข้าเว็บไซต์ https://www.qr-code-generator.com ไปที่หัวข้อ Create Your QR 

Code for free 
2.  เลือกรูปแบบลิ้งก์แล้วไปคัดลอก Link ของเว็บไซต์ที่ต้องการสร้าง QR Code 
3.  จากนั้นให้น าลิ้งก์มาวาง ที่ตรงช่อง Website (URL) แล้วกด Create QR Code 
4.  เมื่อได้ QR Code แล้ว สามารถ Save Picture หรือ Copy Code น าไปใช้งานได้ 
 

https://www.qr-code-generator.com/
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ช่วยมาสแกนดูสักหน่อย 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 

เรื่องเงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่         เวลา 60 นาที 
 
1. สาระส าคัญ 

เงื่อนเป็นวิชาทักษะและประสบการณ์ขั้นพ้ืนฐานของลูกเสือที่จะน าไปสู่กิจกรรมบุกเบิก  
เพ่ือสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดความมั่งคงแข็งแรงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกัน
ข้ามหากลูกเสือไม่มีทักษะในการผูกเงื่อนหรือผูกเงื่อนไม่ถูกต้องแล้ว การสร้างพิกัด การสร้างสะพาน 
การสร้างหอคอยระวังเหตุและอ่ืนๆจะประสบความล้มเหลว ผู้ก ากับลูกเสือเองจึงต้องหาโอกาสได้
ศึกษาเก่ียวกับการผูกเง่ือนให้เกิดความช านาญอย่างแท้จริง 

 
2.  สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่21 

1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ 
2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ 
3. ทักษะการบริหารงานลูกเสือ 
4. ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ 
5. ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน 
6. ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ 
7. ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้ 
8. ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ศรัทธาและอุดมการณ์ 
9. คุณลักษณะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ 
10. คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
11. คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลง 
12. คุณลักษณะความรักและเมตตา 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ผูกและเรียกชื่อเง่ือนของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้อย่างถูกต้อง 
2. บอกประโยชน์ของเงื่อนต่าง ๆ ได้ 
3. อธิบายวิธีการเก็บเชือกขนาดต่าง ๆ ได้อย่างมีระเบียบ 
4. สร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (Qr Code) เรื่อง เงื่อนไปใช้ในการสอนลูกเสือสามัญรุ่น

ใหญ่ได ้
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4. สาระการเรียนรู้ 
1. เงื่อนกับชีวิตประจ าวันของลูกเสือ 
2. การผูกเงื่อนต่าง ๆ การเรียกชื่อและประโยชน์ของเงื่อน 
3. การเก็บเชือกขนาดต่าง ๆ 
4. การสร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (Qr Code) เรื่อง เงื่อน 

5.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ (Learn to Coach) 
-  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- บรรยายความส าคัญของเงื่อนที่มีต่อชีวิตประจ าวันของลูกเสือ 
ขั้นที่ 2 การกระตุ้นความสนใจและรวบรวมความรู้ (Learn to Happy) 
-  แบ่งหมู่ไปศึกษาวิธีการผูกเงื่อน การเรียกชื่อเงื่อนและประโยชน์ของเงื่อน 
ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ (learn to Act) 
-  เข้าเรียนรู้ตามฐานผูกเงื่อนและเรียนรู้วิธีการเก็บเชือกขนาดต่าง ๆ ตามฐาน ๆ ละ 10 นาที 
ขั้นที่  4 ก ากับดูแล วัดและประเมินผล ได้ความรู้ ให ม่  (Learn to gain New 

Knowlede) 
- วิทยากรประจ าฐานคอยให้ค าชี้แนะและตรวจดูความถูกต้องของการผูกเงื่อนเชือก

ค้นคว้าเงื่อนใหม ่ๆ เพิ่มเติม 
ขั้นที่ 5 ประยุกต์ต่อยอดความรูและน าเสนอ (Learn to Apply) 
-  เมื่อศึกษาข้อมูลต่าง ๆ แล้ว สรุปความรู้ที่ได้จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการสอบถาม 

สุ่มเลือกมาตอบค าถามเพ่ือวัดความเข้าใจ 
-  มอบหมายงานการการสร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (Qr Code) เกี่ยวกับการสร้าง

วีดีโอการท าเงื่อนเชือก 
 

6.  สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
-  powerpoint น าเสนอการผูกเง่ือน 
-  ใบความรู้เรื่องการสร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (Qr Code) 
-  เชือกชนิดต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 



356 

7.   การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เครื่องมือวัด วิธีการวัด 
1. ผูกและเรียกชื่อเงื่อนของลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ได้อย่างถูกต้อง 
2. บอกประโยชน์ของเงื่อนต่าง ๆ ได้ 
3. อธิบายวิธีการเก็บเชือกขนาดต่าง ๆ 
ได้อย่างมีระเบียบ 

เงื่อนเชือกแต่ละประเภท ทดสอบเงื่อนเชือก
แต่ละประเภท 

4. น าไปใช้ประกอบการเรียนเงื่อนขั้นสูง
ต่อไปได้ 

งานการสร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือ
การเรียนรู้ (Qr Code) เกี่ยวกับ
การสร้างวีดีโอการท าเงื่อนเชือก 

การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
8.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

8.1 กิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้ วิทยากรประจ าหมู่เข้าไปประกบช่วยเหลือให้
ค าแนะน าต่าง ๆ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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ใบความรู้เร่ืองการผูกเงื่อน 
 

เงื่อนดังกล่าวแต่ละเงื่อนมีวิธีผูก และใช้ประโยชน์ต่าง ๆ กัน เพ่ือเป็นการง่ายต่อการฝึกจึง
ได้จัดแบ่งการผูกเงื่อนออกเป็นตามลักษณะการผูกดังนี้ 

1. เงื่อนประเภท Hitch เป็นเงื่อนที่ใช้ผูกเชือกเสาหลัก เสา และวัตถุอ่ืน ๆ เพ่ือการโยง  
ยึด เช่น เงื่อนตระกรุดเบ็ด  (Clove  Hitch) เงื่อนกระหวัดไม้ (Roundturn – Two Hitch) 

2. เงื่อนประเภท Bend เป็นเงื่อนที่ใช้เชือก 2 เส้น มาต่อกันหรือผูกกับห่วง เช่น เงื่อน
ขัดสมาธิ (Sheet  Bend) 

3. เงื่อนประเภท Knot เป็นเงื่อนที่ใช้เชือกเส้นเดียวกัน ผูกหรือต่อกัน เช่น เงื่อนพิรอด 
(Reef Knot) 
 
ขั้นตอนในการฝึก 

1. ท าตัวอย่างการผูกเง่ือนเป็นขั้นตอนขนาดใหญ่ ไว้ประกอบการสอน 
2. แยกผู้ฝึกออกเป็นกลุ่มน้อยเหมาะกับเวลา 
3. ใช้เชือกเส้นใหญ่ เพ่ือให้เห็นได้โดยง่าย 
4. ให้ทุกคนมีเชือกเป็นของตนเอง 
5. ถ้าต่อเชือก 2 เส้น ควรใช้สีต่างกัน 
6. บอกชื่อประโยชน์ วิธีผูก 
7. ท าให้ดูช้า ๆ ทีละข้ันตอน 
8. ให้ท าตาม (ผู้สาธิตควรหันหน้าไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ฝึก) 
9. ซ้อมทวนหลาย ๆ ครั้งจนจ าได้ 
10. ให้ลงมือท าเอง 

 
ข้อส าคัญของการผูกเงื่อน 

1.  ถูกต้อง    2. ใช้ถูก (ใช้เหมาะกับงาน) 
3.  แน่น  แข็งแรง  (มีประสิทธิภาพในการใช้งาน)  
4.  สวยงาม    5.  แก้ง่าย 

 
ประโยชน์ของการผูกเงื่อน 

1. ตระกรุดเบ็ด 
ประโยชน์ 
1. ใช้ผูกกับเสากลมหรือเหลี่ยมไม่ให้รูดออกได้ง่าย 
2. ใช้ท าบันไดเชือก บันไดลิง 
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3. ใช้ในการผูกกระหวัดไม้ 
4. ใช้ประกอบการผูกแน่น (Lashing) เช่น ผูกประกบ ผูกกากบาท 

2. เงื่อนพิรอด 
ประโยชน์ 
1. ใช้ต่อเชือก 2 เส้น มีขนาดเท่ากัน ให้ความยาวตามท่ีต้องการ 
2. ใช้ผูกโบ ผูกชายผ้าพันแผล เชือกผูกรองเท้า 
3. ผูกชายผ้าท าสลิงคล้องคอ ในการปฐมพยาบาล 

3. เงื่อนขัดสมาธิ 
ประโยชน์ 
1. ต่อเชือกหรือด้ายที่มีขนาดไล่เลี่ยกัน (เชือกเส้นใหญ่ท าเป็นบ่วง เส้นเล็กเป็นเส้นสอด) 
2. ใช้ผูกของที่เป็นห่วง เช่น ห่วงธง ปากรอก 

4. เงื่อนผูกกระหวัดไม้ 
ประโยชน์ 
1. ใช้ในการผูกรอก 
2. ใช้ผูกกับหลัก 
3. ใช้ผูกเรือแพ เพราะเป็นเงื่อนผูกง่าย และแก้ง่าย 

5. เงื่อนบ่วงสายธนู 
ประโยชน์ 
1. ใช้ท าบ่วงคล้องเสาหรือหลัก เรือแพ 
2. ใช้ในการกู้ภัยแทนเงื่อนเก้าอ้ี โดยหย่อนคนขึ้นลงในที่สูง 
3. ใช้ท าห่วงต่อเชือก 
4. เป็นเงื่อนท่ีไม่รูดเข้าไปรัดสิ่งที่ผูก 

6. ผูกรั้ง 
ประโยชน์ 
1. ปรับเลื่อนให้ตึงและหย่อนได้ 
2. ใช้ผูกเสาเต็นท์ 
3. ใช้ยึดรั้งต้นไม้ 

7. เงื่อนผูกร่น (หรือทบเชือก) 
ประโยชน์ 
1. ทบร่นเชือกในส่วนที่ช ารุดโดยไม่ต้องตัด 
2. ทบเชือกให้สั้นหรือยาวได้ตามต้องการ 
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8. เงื่อนผูกประมง 
ประโยชน์ 
ใช้ต่อเชือกเล็กที่มีขนาดเท่ากัน 

9. เงื่อนผูกซุง 
ประโยชน์ 
1. ผูกสิ่งของที่มีความยาว 
2. ผูกท่อนซุงส าหรับชักลาก 
3. ผูกแล้วยิ่งดึงยิ่งแน่น 

10. เงื่อนปมตาไก่ 
ประโยชน์ 
ใช้ร้อยรู (ตาไก่) ของเต็นท์ เพ่ือยึดเต็นท์กับสมอบก 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 

  เรื่องแผนที่ – เข็มทิศ       เวลา 60 นาที 
  

1.  สาระส าคัญ 
แผนที่คือสิ่งที่แสดงรายละเอียดของภูมิประเทศพ้ืนผิวโลก ทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่

มนุษย์สร้างขึ้นโดยจ าลองไว้บนวัตถุพ้ืนระนาบด้วยมาตราส่วน ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้อาจแสดงด้วย
เส้นสีและสัญลักษณ์ต่าง ๆ 

 
2. สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 

1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ 
2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ 
3. ทักษะการบริหารงานลูกเสือ 
4. ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ 
5. ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน 
6. ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ 
7. ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้ 
8. ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ศรัทธาและอุดมการณ์ 
9. คุณลักษณะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ 
10. คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
11. คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลง 
12. คุณลักษณะความรักและเมตตา 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  อธิบายความหมายของแผนที่ชนิดต่าง ๆ ได้ 
2.  อ่านรายละเอียดต่าง ๆ บนแผนที่ได้อย่างถูกต้อง 
3.  อธิบายถึงทิศเหนือจริงทิศเหนือแม่เหล็กและทิศเหนือกริดได้ 
4.  ระบุถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของเข็มทิศได้ 
5.  วัดมุมและตั้งมุมด้านโดยใช้เข็มทิศได้ 
6.  การใน Google map และใช้โปรแกรมเข็มทิศในการค้นหาสถานที่ 
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4. สาระการเรียนรู้ 
ขอบข่ายรายวิชาการแบ่งชนิดของแผนที่ตามลักษณะการใช้งาน 
1. หลักในการอ่านพิกัดตารางในแผนที่ 
2. ระยะทาง มาตราส่วน และทิศทาง 
3. การวัดมุมและตั้งมุม 

 
5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ (Learn to Coach) 
-  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- บรรยายความส าคัญของแผนที่เข็มทิศที่มีต่อชีวิตประจ าวันของลูกเสือ 
ขั้นที่ 2 การกระตุ้นความสนใจและรวบรวมความรู้ (Learn to Happy) 
-  แบ่งหมู่ไปศึกษาวิธีการอ่านพิกัดตารางในแผนที่ (ระยะทาง มาตราส่วน และทิศทาง) 

และการใช้เข็มทิศ การวัดมุมและการตั้งมุม การใช้ประโยชน์จากแผนที่ และเข็มทิศ 
ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ (Learn to Act) 
- เข้าเรียนรู้ตามฐานการอ่านแผนที่ และการใช้เข็มทิศตามฐาน จ านวน 5 ฐาน ฐานละ 10 นาท ี
ขั้ นที่  4  ก ากับดู แล  วัดและประเมินผลได้ ความรู้ ให ม่  (Learn to gain New 

Knowlede) 
- วิทยากรประจ าฐานคอยให้ค าชี้และตรวจดูความถูกต้องของการเรียนรู้ในฐาน 
ขั้นที่ 5 ประยุกต์ต่อยอดความรู้และน าเสนอ (Learn to Apply) 
- เมื่อศึกษาข้อมูลต่าง ๆ แล้ว สรุปความรู้ที่ได้จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการสอบถาม 

สุ่มเลือกมาตอบค าถามเพ่ือวัดความเข้าใจ 
- มอบหมายงานการการสร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (Qr Code) เกี่ยวกับการสร้าง

วีดีโอการการอ่านแผนที่ และการใช้เข็มทิศ 
 

6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
- powerpoint น าเสนอการอ่านแผนที่ และการใช้เข็มทิศ 
- ใบความรู้เรื่องการสร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (Qr Code) 
- แผนที่ และเข็มทิศชนิดต่าง ๆ 
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7. การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เครื่องมือวัด วิธีการวัด 
1. อธิบายความหมายของแผนที่ชนิดต่าง ๆ 
ได้ 

แผนที่ของแต่ละชนิด 
 

ชี้จุดอ่อนแล้วตอบค าถาม
ว่าเห็นอะไรบ้าง 

2. อ่านรายละเอียดต่าง ๆ บนแผนที่ได้อย่าง
ถูกต้อง 

แผนที่ ชี้จุดแล้วบอกว่าคืออะไร 

3. อธิบายถึงทิศเหนือจริง ทิศเหนือแม่เหล็ก 
และทิศเหนือกริดได้ 

แผนที่, เข็มทิศ, 
ลูกโลกจ าลอง, แบบ
การสอน 

บอกความหมายและที่มา
แต่ละประเภท 

 
8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ความรู้ ความเข้าใจ ในการหาทิศ หาระยะ หามุมตามวิธีการหรือทักษะพ้ืนฐานของนักบุกเบิก 
 

เนื้อหาวิชา 
อารัมภบท โดยใช้เอกสารประกอบ “ประวัติความเป็นมาของแผนที่” แผนภูมิ หุ่นจ าลอง 

รูปถ่ายทางอากาศ 
 
แผนที่คืออะไร 

แผนที่ คือ สิ่งที่แสดงรายละเอียดของภูมิประเทศบนพื้นผิวโลก ทั้งท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติและ
ที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยจ าลองไว้บนวัตถุพ้ืนระนาบด้วยมาตราส่วน ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้อาจแสดงด้วย
เส้นสีและสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
 
การแบ่งชนิดของแผนที่โดยท่ัวไป 

1. แผนที่แบบแบนราบ (Planimetric Map) คือ แผนที่ที่แสดงพ้ืนผิวของโลกในทางราบ  
ไม่แสดงความสูงต่ า ให้ประโยชน์มากในการใช้แสดงต าแหน่ง ระยะทางและเส้นทาง 

2. แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) คือ แผนที่ที่แสดงพ้ืนผิวของโลกให้เห็นความ
สูงต่ า ให้คุณประโยชน์มากกว่าแบบแบนราบ 

3. แผนที่ภาพถ่าย (Picto Map or Orthophoto Map) คือ แผนที่ที่ท าขึ้นจากภาพถ่าย
ทางอากาศ สามารถแสดงให้เห็นลักษณะต่าง ๆ ทั้งที่เป็นธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่ง        
ไม่ปรากฏในแผนที่ และมีลักษณะที่ถูกต้องกว่าแผนที่อ่ืน 
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การแบ่งชนิดของแผนที่ตามลักษณะการใช้งาน 
1. แผนที่ทั่วไป (General Maps) เป็นแผนที่ที่ใช้เป็นฐานส าหรับท าแผนที่อ่ืนส่วนมากแล้ว

จะใช้มาตราส่วน 1 : 1,000,000 ซึ่งแสดงอาณาเขตประเทศ เมือง ความสูงต่ าลักษณะ ภูมิประเทศ 
เช่น แผนที่โลก แผนที่ทวีปต่าง ๆ ตลอดจนแผนที่ประเทศไทย เป็นต้น 

2. แผนที่ทรวดทรงหรือแผนที่นูน (Relief Maps) เป็นแผนที่ที่แสดงความสูงต่ าของ ภูมิประเทศ  
มาตราส่วน 1 : 250,000 

3. แผนที่ทหาร (Military Maps) เช่น แผนที่ยุทธศาสตร์-ยุทธวิธี แผนที่ส าหรับทหารปืนใหญ่ 
4. แผนที่เดินอากาศ (Aeronautical Charts) ใช้ส าหรับการบินเพ่ือให้ทราบถึงต าแหน่ง

และทิศทางของเครื่องบิน 
5. แผนที่ เดินเรือ (Nautical Charts) ใช้ในการเดินเรือ แสดงความลึก สันดอน แนว

ปะการัง  เขตน้ าตื้น  เป็นต้น 
6. แผนที่การขนส่ง (Transportation Maps) เป็นแผนที่ที่แสดงการคมนาคมขนส่งทาง

ถนน  รถไฟ  ทางเรือและทางอากาศ 
7. แผนที่ เศรษฐกิจ (Economic Maps) เป็นแผนที่ที่แสดงผลผลิต เขตกสิกรรมและ

ลักษณะการกระจายหรือความหนาแน่นของประชากร 
8. แผนที่ประวัติศาสตร์ (Historical  Maps) เป็นแผนที่แสดงอาณาเขตสมัยก่อน ๆ 
9. แผนที่รัฐกิจ (Political Maps) เป็นแผนที่ที่แสดงเขตการปกครอง ดินแดงและพรมแดน 
10. แผนที่เค้าโครง (Diagrammatic Maps) เป็นแผนที่ที่แสดงลายเส้นรูปแสดงกราฟ  

สถิติ เช่น กราฟแสดง น้ าฝน อุณหภูมิ เป็นต้น 
11. แผนที่ผังเมือง (City Maps) ใช้แสดงอาคารสถานที่ของตัวเมือง ถนนหนทาง สถานที่

ส าคัญ มาตราส่วน 1 : 20,000 
12. แผนที่ทางหลวง (Highway Maps) ใช้แสดงถนนสายส าคัญ เช่น ทางซุปเปอร์ไฮเวย์ 

มาตราส่วน 1 : 1,000,000 
13. แผนที่โฉนดที่ดิน (Cadastral Maps) เป็นแผนที่ที่แสดงการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของ

เจ้าของที่ดิน  ซึ่งกรมท่ีดินเป็นผู้ออกให้ 
14. แผนที่เพ่ือการนิเทศ (Heustration Maps) เป็นแผนที่ที่ใช้ในการโฆษณาเช่นแผนที่

เพ่ือการท่องเที่ยวแสดงภาพสถานที่ส าคัญ ๆ ปูชนียวัตถุ สถานที่ตากอากาศเป็นต้น 
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การอ่านแผนที่ 
 

เป็นการค้นหารายละเอียดของภูมิประเทศบนแผนที่  ถ้าเราอ่านแผนที่ได้เราก็จะได้
ประโยชน์จากแผนที่มาก  สามารถรู้จักลักษณะของภูมิประเทศทั้ง ๆ ที่เรายังเข้าไปไม่ถึงสามารถที่จะ
วางแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ได้ ถ้าเราอ่านแผนที่ไม่ออกแผนที่ที่ดีที่สุดก็จะไร้ค่าทันที ดังนั้น แผนที่ที่ดี
ทันสมัยย่อมให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้อย่างมาก  

โดยสรุป แผนที่จะบอกให้เราทราบที่ตั้ง ระยะทาง ทิศทาง ความสูงต่ าและทรวดทรง 
 

1. ที่ตั้ง (Location) 
ระบบที่ใช้ในการหาที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ ในแผนที่มีหลายระบบ แต่ที่แพร่หลายที่สุดคือระบบ

พิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinates) และระบบพิกัดตาราง (Grid Coordinates) 
ก. ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinates) ระบบนี้เป็นระบบที่ก าหนด

ที่ตั้ง (Location) ของสิ่งต่าง ๆ ในแผนที่ ด้วยค่าของละติจูด โดยมีเส้นศูนย์สูตรเป็นหลักในการ
ก าหนดของเส้นละติจูดว่าสิ่งนั้นอยู่ห่างไปทางเหนือหรือใต้ของเส้นศูนย์สูตรและเส้นเมอริเดียนเริ่มแรก  
(Prime Meridian) เป็นหลักในการก าหนดเส้นลองติจูดว่าสิ่งนั้นอยู่ไปทางตะวันออกหรือตะวันตกของ
เส้นเมอริเดียนเริ่มแรกเท่าไร ตัวอย่างเช่นชุด A มีพิกัดทางภูมิศาสตร์อยู่ในละติจูดที่ 15 องศา        
35 เหนือ ลองติจูดที่ 105 องศา 15’ ตะวันออกซึ่งหมายความว่าจุด A อยู่ทางทิศเหนือของเส้นศูนย์
สูตรเป็นระยะห่างเชิงมุม (Angular Distance) 15 องศา 30 ลิปดา และอยู่ทางตะวันออกของเส้นเม
อริเดียนเริ่มแรกเป็นระยะห่างเชิงมุม 105 องศา 15 ลิปดา 

ข. ระบบพิกัดตาราง (Geographic Coordinates) ระบบนี้เป็นระบบที่ก าหนดที่ตั้ง
ของสิ่งของต่าง ๆ ในแผนที่โดยอาศัยเส้นตรง 2 ชุด คือ 

- เส้นตรงขนานกันในแนวตะวันออ – ตก 
- เส้นตรงขนานกันในแนวเหนือ – ใต ้
เส้นตรงทั้ง 2 ชุดนี้ จะตัดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือเรียกว่า พิกัดกริด ซึ่งพิมพ์ไว้

บนแผนที่พร้อมทั้งมีตัวเลขสีด าแสดงก ากับเส้นกริดแต่ละเส้น 
หลักในการอ่านพิกัดตารางในแผนที่ 

คือ ต้องอ่านไปทางขวาและข้ึนข้างบน (read right up) 
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จากตารางพิกัด  รูป  ก. 

สมมติว่าต้องหารหาพิกัดของจุด A จะหาได้ดังนี้ 
1. ดูตารางที่เป็นกรอบกั้นจุด A 
2. อ่านเส้นพิกัดไปขวานั่นคือ อ่านตัวเลขท่ีก ากับเส้นยืนจากซ้ายไปขวา หน้าจุด A คือ เส้น  

81 ต่อไปให้ดูว่าจุด A อยู่ทางขวาของเส้น 81 มากน้อยเพียงใด ก็โดยการแบ่งช่องระหว่าง 81 – 82  
เป็น 10 ช่อง ๆ ละเท่า ๆ กัน ในรูปจุด A จะอยู่ไปทางขวาของเส้น 8 เป็นระยะห่าง 3 ช่อง ดังนั้นเรา
ก็อ่านได้ว่า 813 (81 คือ เส้นยืนที่อยู่หน้าจุด A และ 3 คือ ต าแหน่งที่จุด A อยู่ห่างจากเส้น 81 ไป
ทางขวา 3 ช่อง) 

3. อ่านเส้นพิกัดขึ้นบน นั่นคือ อ่านตัวเลขท่ีก ากับเส้นนอนจากล่างขึ้นบน คือ 52 ต่อไปให้
ดูว่า จุด A อยู่เหนือเส้น 52 มากน้อยเพียงใด ก็โดยการแบ่งช่องระหว่าง 52 – 53 เป็น 10 ช่อง เท่า ๆ กัน 
ในรูปจุด A จะอยู่เหนือเส้น 52 เป็นระยะห่าง 5 ช่อง ดังนั้นเราก็อ่านได้ 525 (52 คือ เส้นนอกที่อยู่ใต้
จุด A และ 5 คือ ต าแหน่งที่จุด A อยู่เหนือเส้น 52 ขึ้นไป 5 ช่อง 

4. น าเลข 2 ชุด ในข้อ 2 และ 3 มาเรียงต่อกันจะได้ 813525 ตัวเลขนี้คือพิกัดของจุด A ที่
ต้องการ 
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2. ระยะทาง (Distance) 
เนื่องจากแผนที่เป็นภาพย่อของภูมิประเทศจริง ทุก ๆ สิ่งบนแผนที่จะต้องลดขนาดลงโดย

มาตราส่วน  ดังนั้นมาตรส่วนที่พิมพ์อยู่บนแผนที่นั้นจะช่วยให้สามารถหาระยะในภูมิประเทศได้จาก
แผนที่นั้น ๆ 

มาตราส่วน (Scale) คือ อัตราส่วนระหว่างระยะในแผนที่กับระยะในภูมิประเทศ 
เราสามารถค านวณหรือวัดหาระยะทางได้โดยใช้สูตร 
มาตราส่วน   = 
ชนิดของมาตราส่วน มาตราส่วนมี 3 ชนิด 
1. มาตราส่วนเศษส่วน จะบอกเป็นเศษส่วนหรืออัตราส่วนเปรียบเทียบ เช่น หรือ           

1 : 50,000 หมายความว่า 1 หน่วย ของระยะที่วัดบนแผนที่จะเท่ากับ 50,000 หน่วย ที่เป็นชนิด
เดียวกันในภูมิประเทศ ดังนั้นเราก็จะได้ว่าถ้าระยะในแผนที่ 1 ซม. จะเท่ากับระยะในภูมิประเทศจริง  
50,000 ซม. หรือในแผนที่ 1 นิ้ว ก็จะเท่ากับระยะในภูมิประเทศจริง 50,000 นิ้ว 

2. มาตราส่วนค าพูด จะบอกเป็นตัวอักษรเป็นภาษาค าพูดเช่น 1 นิ้วต่อ 1 ไมล์ หรือ        
1 นิ้ว ต่อ 1 กิโลเมตร ฯลฯ 

3 มาตราส่วนเส้นบรรทัด จะพิมพ์ไว้ ณ ที่ขอบด้านล่างของแผนที่เป็นของแผนที่แต่ละ
ฉบับถ้าผู้ใช้แผนที่ต้องการทราบว่าระยะในแผนที่  ระหว่าง 2 ต าบล หรือ 2 จุดมีความยาวเท่าใดใน 
ภูมิประเทศจริง เราก็วัดระยะในแผนที่แล้วน าเอาระยะที่วัดได้ไปเปรียบเทียบกับมาตราส่วนเส้น
บรรทัดก็จะทราบระยะจริงในภูมิประเทศได้เลยไม่ต้องไปค านวนให้เสียเวลามาตราส่วนเส้นบรรทัดจะ
มีแสดงไว้หลายหน่วยเป็น ไมล์ เมตร หลา หรือ ไมล์ทะเล อยากทราบระยะในหน่วยใดก็เทียบกับ
ระยะในหน่วยนั้น 

 
3. ทิศทาง (Direction) 

บนแผนที่จะมีแผนภาพมุมเยื้อง (Declination Diagram) เพ่ือให้ผู้ใช้แผนที่วางแผนที่ให้ถูก
ทิศได้อย่างถูกต้อง แผนภาพมุมเยื้องนี้จะแสดงให้ทราบถึงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างทิศเหนือ
จริง ทิศเหนือกริดและทิศเหนือแม่เหล็ก 

การบอกทิศ บอกได้หลายอย่าง เช่น 
1. บอกทิศเป็นชื่อ คือ ทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก ซึ่งอาจจะบอกเป็นระยะ 8 ทิศ  

16 ทิศ 36 ทิศ ก็ได้ 
2. บอกเป็นมิล (Mill) โดยแบ่งมุมรอบจุดหรือวงกลมออกเป็น 6,400 มิล เทียบกับองศาได้ดังนี้ 
360  องศา = 6,400 มิล 
1  องศา = 17.8 มิล 
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เพ่ือความสะดวกนิยมใช้ 1  องศา  =  18 มิล ทหารปืนใหญ่ใช้บอกทิศเป็นมิล เพราะบอก
ได้ละเอียดกว่า 

3. บอกทิศเป็นเกรด (Grade) มุมรอบจุดจะมี 400  หน่วยแต่ละหน่วยเรียกว่า 1 เกรด 
4. บอกทิศเป็นองศา (Degree) มุมรอบจุดมี 360 หน่วยแต่ละหน่วยเรียก 1 องศา และยัง

แบ่ง 1 องศา มี 60 ลิปดา (Minute) 1 ลิบตา มี 60 ฟิลิปดา (Second) 
5. บอกทิศเป็นแอซิมัธ (Azimuth) คือ มุมราบหรือมุมทางระดับที่วัดจากแนวทิศเหนือ

หลักไปตามทางเดินของเข็มนาฬิกา 
 

 
 
ทิศเหนือ  (base  direction) ซึ่งมีอยู่ 3 ชนิด คือ 

1. ทิศเหนือจริง แนวทิศเหนือภูมิศาสตร์ตามเส้นลองติจูด 
2. ทิศเหนือแม่เหล็ก คือ แนวที่ปลายชี้เหนือของเข็มทิศชี้ไป 
3. ทิศเหนือกริด คือ แนวตามเส้นตารางทางตั้งของระบบเส้นตารางในแผนที่ 

 

เครื่องหมายทิศเหนือหลัก 
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ข้อควรจ า 
1. ทิศทั้ง 3 นี้จะเปลี่ยนต าแหน่งอยู่เสมอไม่ตายตัว 
2. ทิศเหนือแม่เหล็กจะใช้เมื่อปฏิบัติงานด้วยเข็มทิศ 
3. ทิศเหนือกริดจะใช้เมื่อปฏิบัติงานด้วยแผนที่ 
 

ความสูงต่ าและทรวดทรง (Rellef and Shape) 
การแสดงลักษณะความสูงต่ าของผิวโลกในแผนที่มีวิธี เช่น 
1. แสดงด้วยแถบสี (Layer tinte) ในแผนที่ที่พิมพ์สอดสีมักจะใช้แถบสีแดงระดับสูงต่ า

ของผิวโลกโดยเริ่มจากสีอ่อนไปหาสีแก่ ตามระดับจากต่ าไปหาสูง เช่น 
 
 
 
 
 
 

สีน้ าเงินแก่   แสดงความลึกมาก ๆ ของน้ าทะเล 
สีฟ้าอ่อน   แสดงเขตน้ าตื้น หรือไหล่ทวีป 
สีเขียว   แสดงที่ราบในระดับต่ า 
สีเหลือง   แสดงความสูงจากท่ีราบต่ าขึ้นไป 
สีแสด   แสดงความสูงของภูเขาที่สูงมาก 
สีน้ าตาล   แสดงความสูงของภูเขาที่สูงมาก ๆ 
สีขาว   แสดงความสูงของภูเขาที่สูงมากที่สุดจนมีหิมะปกคลุม 

2. แสดงด้วยเส้นชั้นความสูง (Contour Line) คือ เส้นความสูงเท่านั้นเอง จุดทุกจุด  
ที่เส้นชั้นความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเท่ากันหมด และมีตัวเลขบอกความสูงก ากับไว้ 
 

 
 

ในแผนที่เส้นชั้นความสูงจะใช้สีน้ าตาล 
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ทรวดทรง ความหมายถึงลักษณะรูปร่างในทางสูงของพิภพ 
วิธีแสดงทรวดทรงแผนที่นั้นมีวิธีได้หลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีที่ง่ายที่สุดคือแสดงด้วย 
1. แสดงด้วยเส้นชั้นความสูง 

ช่องว่างระหว่างเส้นชั้นความสูง ย่อมจะแสดงถึงลักษณะทรวดทรง 
(1) เส้นชั้นความสูงที่มีช่องว่างเท่า  ๆกันและอยู่ห่าง  ๆกัน แสดงว่าเป็นลาดน้อย  ๆที่สม่ าเสมอ 
 

 
 

(2) เส้นชั้นความสูงที่มีช่องว่างเท่า ๆ กัน และอยู่ใกล้ชิดกัน แสดงว่าเป็นลาดชันที่สม่ าเสมอ 
 

 
 

(3) เส้นชั้นความสูงที่มีช่องว่างชิดกันตอนยอดและห่างกันในตอนล่างแสดงว่าเป็นที่ลาดเว้า 
 

 
 

(4) เส้นชั้นความสูงที่มีช่องว่างห่างกันตอนยอดและชิดกันในตอนล่างแสดงว่าเป็นที่ลาดนูน 
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แผนที่และเข็มทิศ                เอกสารประกอบ (1) 
 

ประวัติความเป็นมาของแผนที่ 
 
มนุษย์รู้จักบันทึกสิ่งต่าง ๆ ลงบนแผนที่มาตั้งแต่สมัยโบราณก่อนที่จะมีการประดิษฐ์

ตัวอักษรขึ้นใช้ แผนที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบ คือ แผนที่ท าด้วยดินเหนียวแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงหนึ่ง
ในเมโสโปเตเมีย เมื่อสมัย 2,300 ปี  ก่อนพุทธศักราช ขุดพบที่เมืองกาเซอร์ บริเวณลุ่มน้ ายูเฟรติส         
ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ ลักษณะและรายละเอียดบนแผนที่แสดงบริเวณลุ่มน้ าซึ่งอยู่ระหว่าง
หุบเขา สัญลักษณ์ของภูเขาคล้าย ๆ เกล็ดปลา และยังบอกทิศทางไว้ที่ขอบของแผนที่ด้วย 
 

 
 
ความเป็นมาของแผนที่ประเทศไทย 

ประวัติการท าแผนที่ของประเทศไทยไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด คนไทยนิยมท าแผนที่ที่
เรียกว่า “ลายแทง” หมายถึง แผนที่ที่น าไปสู่แหล่งมหาสมบัติ แต่แผนที่ดังกล่าวนี้เป็นเรื่องของ
ความลับมีเก็บไว้เฉพาะตัวเท่านั้น ไม่แพร่หลายเช่นแผนที่ทั่วไป 

แผนที่ของไทยมีปรากฏอยู่ในแผนที่โลกของ “ปโตเลมี” (PTOLEMY) เป็นนักปราชญ์ชาว
กรีกที่มีชื่อเสียงมากผู้หนึ่งมีชีวิตอยู่ ประมาณปี ค.ศ. 90 – 168 ได้รวบรวมความรู้ทางภูมิศาสตร์และ
แผนที่ไว้ 8 เล่ม ชื่อ  “Greographia” 

แผนที่ประเทศไทยที่นับว่าเก่าแก่ที่สุด คือ แผนที่ยุทธศาสตร์สมัยสมเด็จพระรามาธิบดี     
ที่ 1 ต้นสมัยกรุงศรีอยุธยา ระหว่างปี พ.ศ. 1893 – 1912 ความเจริญในการท าแผนที่ของไทยเริ่ม
จริงจังเมื่อรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือใน พ.ศ. 2418 ได้ทรงตั้งกองท า
แผนที่ขึ้นตามค าแนะน าของนายเฮนรี่ อาลาบาสเตอร์ (Henry Alabaster) ที่ปรึกษาส่วนพระองค์  
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และในปี พ.ศ. 2424 รัฐบาลไทยได้จ้างชาวอังกฤษ คือ แมคคาร์ธี (James  Maccarthy) มาเป็น
เจ้ากรมแผนที่ โดยมีการวางโครงข่ายสามเหลี่ยมเพ่ือโยงหลักฐานทางราบจากอินเดียผ่านพม่าเข้าสู่
ไทยทางจังหวัดกาญจนบุรี ถึงกรุงเทพฯ และโยงต่อไปยังลาว – เขมร 

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลประสบปัญหาในเรื่องการขาดแคลนแผนที่ภูมิ
ประเทศที่ใช้ในกิจการทหาร และการวางแผนป้องกันเพ่ือรักษาความปลอดภัยของประเทศดังนั้น ในปี  
พ.ศ. 2491 รัฐบาลอเมริกาได้ให้ความช่วยเหลือโดยส่งหน่วยงานท าแผนที่ (Army Map, Service)  
มาท าการส ารวจและถ่ายภาพทางอากาศเพ่ือท าแผนที่ภูมิประเทศ ขนาดมาตราส่วน 1 ต่อ 50,000  
ทั่วประเทศ ซึ่งตอ่มากรมแผนที่ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงใหม่และใช้ประโยชน์อยู่ปัจจุบัน 
 
ประโยชน์ของแผนที่ 

แบ่งออกได้เป็น 3 ทางใหญ่ คือ 
1. ประโยชน์ทางด้านการเมือง เช่น ช่วยในการแบ่งเขตการปกครอง ก าหนดพรมแดน

ระหว่างประเทศ เป็นต้น 
2. ประโยชน์ทางด้านการทหาร เช่น ใช้ในการพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์ทางการทหาร 
3. ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ เช่น ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ จ าเป็นต้องใช้แผนที่

เป็นเครื่องมือในการวางแผนและในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ  การด าเนิน
โครงการพัฒนาลุ่มน้ าโขง การสร้างเขื่อน การใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร เป็นต้น 

 
การระวังรักษาแผนที่ 

เพ่ือให้แผนที่ใช้การได้นาน เราจึงต้องมีวิธีการเก็บรักษาให้ถูกวิธี ส่วนมากแล้วแผนที่มักจะ
พิมพ์ด้วยกระดาษจึงจ าเป็นต้องมีการป้องกันไม่ให้แผนที่นั้นถูกน้ า โคลนหรือฉีดขาดได้ ดังนั้น ควรน า
แผนที่ไปผนึกหุ้มด้วยพลาสติกใส 

เมื่อเวลาน าไปใช้ปฏิบัติในสนามควรใช้ดินสอเขียนรายละเอียดต่าง ๆ ลงบนแผ่นพลาสติก
นั้น จะท าให้แผนที่ไม่สกปรกและยังสามารถลบออกได้ง่ายด้วย 
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วิชาแผนที่และเข็มทิศ                เอกสารประกอบ (2) 
 

เรื่องของเข็มทิศ 
 
เข็มทิศ (Compass) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการหาแนวทิศเหนือ (ทิศเหนือแม่เหล็ก)  

ประวัติผู้ใดจะเป็นผู้คิดประดิษฐ์เข็มทิศขึ้นใช้เป็นคนแรกนั้นไม่มีใครทราบ แต่มีหลายประเทศที่อ้างว่า
คนในประเทศตนเป็นผู้คิดค้นขึ้น เราทราบกันว่าในเทือกเขายูราล ทางภาคตะวันออกของยุโรป       
มีหินประหลาดชนิดหนึ่งซึ่งคนในสมัยนั้นคิดว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ เพราะมันมีอ านาจดึงดูดเหล็กได้ และ
เมื่อท าเป็นแท่งแขวนไว้ มันจะแกว่งไกวไปมาแล้วหยุดอยู่ในแนวหนึ่ง ๆ เสมอ ดังนั้นจึงเรียกว่า  
“หินน าทาง” (Lodestone or Leadstone) จากการค้นพบนี้จึงได้มีการประดิษฐ์เข็มทิศข้ึนนั้น 

การท างานของเข็มทิศสัมพันธ์กับการท างานของแม่เหล็ก คือ ปลายข้างหนึ่งจะชี้ไปทางทิศ
เหนือเสมอ เรียกว่า “ปลายชี้เหนือ” ส่วนอีกปลายหนึ่งจะชี้ไปทางตรงกันข้าม ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า
โลกมีคุณสมบัติเหมือนแท่งแม่เหล็กขนาดมหึมา มีขั้วแม่เหล็กโลกเหนือ (North magnetic pole)  
อยู่ที่ชายฝั่งทางเหนือของเกาะ ปรินซ์ออฟเวลล์ (Prince of Wales) ในแคนาดาเหนือคอยส่งอ านาจ
ดึงดูดให้ปลายชี้เหนือของแม่เหล็กไปทางนั้น ส่วนทางขั้วแม่เหล็กโลกใต้ (South magnetic pole)  
อยู่ที่บริเวณเซาต์ วิคตอเรียแลนด์ (South Victoria Land) ในทวีปแอนตาร์กติกา ต าแหน่งของ
ขั้วแม่เหล็กโลกเหนือนั้นมิได้อยู่คงท่ีเสมอไป มันเคลื่อนที่ไปมาได้ในแต่ละปี เมื่อเป็นเช่นนี้ขั้วเหนือของ
แม่เหล็กก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย แต่ว่าเพียงปีละเล็กน้อยเท่านั้นแต่เมื่อหลายปีเข้าก็สามารถค านวณได้
ว่าเปลี่ยนแปลงไปเท่าไร 

เข็มทิศที่นิยมใช้ในวงการลูกเสือ คือ เข็มทิศซิลวา ของสวีเดน เป็นเข็มทิศและไม้โปรแทรค
เตอร์รวมอยู่ด้วยกัน ใช้ง่ายและสะดวก 
 
เข็มทิศซิลวามีส่วนประกอบดังนี้ 

1. แผ่นฐานท าด้วยวัตถุโปร่งใส 
2. ที่ขอบฐานมีมาตรส่วนเป็นนิ้วและเซนติเมตร 

 
เข็มทิศซิลวามีส่วนประกอบดังนี้ 
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1.  มีลูกศรชี้ทิศทางท่ีจะไป (Direction of Travel) 
2.  เลนส์ขยาย 
3. ตลับเข็มทิศเป็นวงกลมหมุนไปมาได้ บนกรอบหน้าปัดของตลับเข็มทิศแบ่งออกเป็น 360 องศา 
4. ภายในตลับเข็มทิศตรงกลางมีเข็มแม่เหล็กสีแดง ซึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ 
5. ต าแหน่งส าหรับตั้งมุมและอ่านค่ามุม อยู่ตรงปลายลูกศรชี้ทิศทาง 
 

การใช้เข็มทิศซิลวา 
ก. กรณีที่ทราบค่าหรือบอกมุมมาให้ และต้องการรู้ว่าจะต้องเดินทางไปทิศทางใด (สมมุติ

ว่าบอกมุมมาให้ 60 องศา) 
1. ถือเข็มทิศบนฝ่ามือหรือบนสมุดปกแข็ง ในแนวระดับโดยให้เข็มแม่เหล็กแกว่งไปมา

ไดอิ้สระ 
2. หมุนกรอบหน้าปัดของตลับเข็มทิศให้เลข 60 อยู่ตรงขีดต าแหน่งตั้งมุมและอ่านค่า

มุม (ดังรูป ก) 
 

 
3. จงหันเหตัวเข็มทิศทั้งฐานจนกว่าเข็มแม่เหล็กแดงภายในตลับเข็มทิศชี้ตรงกับอักษร 

N บนกรอบหน้าปัด 
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4. เมื่อลูกศรชี้ทิศทาง (Direction of Travel) ชี้ไปทางทิศใดก็เดินไปตามทิศทางนั้น 
(การเดินทางไปตามทิศทางที่ลูกศรแดงชี้นั้น ให้มองหาจุดเด่น เช่น ต้นไม้ ก้อนหิน โบสถ์ เสารั้ว ฯลฯ  
เป็นหลักแล้วเดินตรงไปยังสิ่งนั้น) 

ข. กรณีท่ีจะหาค่าของมุมจากต าบลที่เรายืนอยู่ ไปยังต าบลที่เราจะเดินทางไป 
1. ถือเข็มทิศบนฝ่ามือหรือบนสมุดปกแข็งในแนวระดับ 
2. หันลูกศรชี้ทิศทาง (Direction of Travel) ไปยังจุดหรือต าแหน่งที่เราจะเดินทาง  

(ดังรูป ข) 
 

 
 

3. หมุนกรอบหน้าปัดเข็มทิศไปจนกว่าอักษร N บนกรอบหน้าปัดอยู่ตรงปลายเข็ม
แม่เหล็กสีแดงในตัวเรือนเข็มทิศ 

4. ตัวเลขบนกรอบหน้าปัดที่อยู่ตรงปายลูกศรชี้ทิศทาง คือ ค่าของมุมที่เราต้องการ
ทราบ  (ในรูปวัดมุมได้ 100 องศา (ดังรูป ค) 
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ข้อควรระวังในการใช้เข็มทิศ 
ควรจับเข็มทิศด้วยความระมัดระวัง เพราะหน้าปัดและเข็มแม่เหล็กบอบบางอ่อนไหวง่าย  

แรงกระแทกอาจท าให้เสียหายได้ การอ่านเข็มทิศนั้นไม่ควรท าใกล้ ๆ กับสิ่งที่ เป็นเหล็กหรือ
วงจรไฟฟ้า ควรค านึงถึงระยะปลอดภัยในการใช้เข็มทิศโดยประมาณไว้ดังต่อไปนี้ 

สายไฟแรงสูง      55 เมตร 
รถถัง       18 เมตร 
รถบรรทุก      18 เมตร 
ปืนใหญ่สนาม      18 เมตร 
สายโทรเลข      10 เมตร 
สายโทรศัพท์      10 เมตร 
ลวดหนาม      10 เมตร 
ปืนเล็ก      0.2 เมตร 
หมวกเหล็ก      0.2 เมตร 
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1.  สาระส าคัญ 

1.  ภาระของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
2.  ทักษะและวิธีการบริหารงานของกระบวนการกลุ่ม 
3.  ทักษะและวิธีการส่งเสริมความสามารถลูกเสือรายบุคคล 
 

2. สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ 
2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ 
3. ทักษะการบริหารงานลูกเสือ 
4. ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ 
5. ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน 
6. ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ 
7. ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้ 
8. ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ศรัทธาและอุดมการณ์ 
9. คุณลักษณะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์ 
10. คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
11. คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลง 
12. คุณลักษณะความรักและเมตตา 
 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  อธิบายถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้ 
2. บรรยายได้ว่าสังคมคืออะไร ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จะช่วยเหลือสังคมได้อย่างไร 
3. ระบุวิธีการที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับสมาชิกผู้ร่วมงานได้ 
4. สร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (Qr Code) เรื่อง เงื่อนไปใช้ในการสอนลูกเสือสามัญ 

รุ่นใหญ่ได ้
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 
เรื่อง สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21    เวลา 60 นาที 
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4.  สาระการเรียนรู้ 
การสร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (Qr Code) เรื่อง สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ

สามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
 
5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 1 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ (Learn to Coach) 
-  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- บรรยายความส าคัญของสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
ขั้นที่ 2 การกระตุ้นความสนใจและรวบรวมความรู Learn to Happy) 
-  แบ่งหมู่ไปศึกษาสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 
ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ (learn to Act) 
3.1 ให้ค้นหาข้อมูลอินเตอร์เนตเกี่ยวกับสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน

ศตวรรษท่ี 21 
3.2 ให้สมาชิกในหมู่อภิปรายเกี่ยวกับสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน

ศตวรรษท่ี 21 
3.3 ให้แต่ละหมู่น าเสนอข้อมูลข้อมูลที่ได้จากการอภิปราย หมู่ละ 2 นาท ี
ขั้นที่  4 ก ากับดูแล วัดและประเมินผล ได้ความรู้ ให ม่  (Learn to gain New 

Knowlede) 
- วิทยากรประจ าหมู่คอยให้ค าชี้และตรวจดูความถูกต้อง  
ขั้นที่ 5 ประยุกต์ต่อยอดความรูและน าเสนอ (Learn to Apply) 
-  เมื่อศึกษาข้อมูลต่าง ๆ แล้ว สรุปความรู้ที่ได้จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการสอบถาม 

สุ่มเลือกมาตอบค าถามเพ่ือวัดความเข้าใจ 
-  มอบหมายงานการการสร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (Qr Code) เกี่ยวกับการสร้าง

วีดีโอเรื่องสมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 
 

6. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
1.  ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว การประชุมกลุ่ม การประชุมกรรมการกลุ่ม 
2. แผนภูมิหัวข้อรายวิชา 
3. แผนภูมิสรุป ความรับผิดชอบของผู้ก ากับลูกเสือ 
 -  ใบความรู้เรื่องการสร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (Qr Code) 
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7.  การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เครื่องมือวัด วิธีการวัด 
1. หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 

เอกสารประกอบบทบาทของ
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

การทดสอบ/
ตอบค าถาม 

2. สร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (Qr Code) 
เรื่อง สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ในศตวรรษท่ี 21 (บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่) 

ภาพกิจกรรม/VDO การน าเสนอ 

 
8.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้องหาโอกาสน าพาลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและ
ช่วยเหลือสังคม 

 
เนื้อหาวิชา 

1. ยกข้อความตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติมาอ้างอิง  แล้วเน้นหนักตรงข้อความ
ว่า  “ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เจริญก้าวหน้า” 

2. ให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มช่วยกันให้ค านิยามว่า  สังคมคืออะไร 
3. ชี้แนะแนวทางที่จะให้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่าง ๆ เช่น 

การจราจร  รักษาการณ์งานต่าง ๆ ประสานงานกับกองอ านวยการกรณีเด็กพลัดหลงในงาน เป็นต้น 
4. บรรยายตามเอกสารประกอบ ในหัวข้อภารกิจ 5 ประการ ของผู้ก ากับลูกเสือ และการ

สร้างมนุษย์สัมพันธ์ 
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งานอภิปรายกลุ่ม 
1. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ก ากับมีอะไรบ้าง บอกมาเป็นข้อ ๆ 
2. ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มีความสัมพันธ์กับคณะกรรมการกลุ่มและที่ประชุมกลุ่ม

ลูกเสืออย่างไรบ้าง 
3. ถ้าท่านเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งมีลูกเสือเป็นจ านวนมาก 

ผู้ปกครองไม่สนับสนุนให้เด็กที่อยู่ในความปกครองของเขามาเป็นลูกเสือ ท่านจะมีวิธีหรือข้อเสนอแนะ
อะไรบ้าง ที่จะท าให้ผู้ปกครองเหล่านั้นยอมให้เด็ดในความปกครองของเขาเข้ามาเป็นลูกเสือ 

4. ถ้าในกองลูกเสือของท่านขาดแคลนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ท่านจะมีวิธีหาผู้ก ากับหรือรอง
ผู้ก ากับลูกเสือจากท่ีใด และมีวิธีการอย่างไรที่จะท าให้บุคคลเหล่านั้นมาช่วยท่านสอนลูกเสือได้ 

5. ท่านเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ท่านจะให้ความช่วยเหลือและ
ขอความช่วยเหลือในการฝึกอบรม หรือด้านกิจกรรมของลูกเสือในโรงเรียนของท่านอย่างไร ในเมื่อ
โรงเรียนเหล่านั้นมีลูกเสือประเภทต่าง ๆ เช่น ส ารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ (เวลา 20  นาท ี
รายงานกลุ่มละ 2 นาที) 
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บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่          เอกสารประกอบ 
 
อุดมการณ์หรือวัตถุประสงค์ของการลูกเสือ 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีอุดมการณ์หรือวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเยาวชนทั้งในทางกาย  
สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม เพ่ือให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์ ที่ตนอยู่ให้ดี
ยิ่งขึ้น มีความสงบสุข ทั้งเป็นพ้ืนฐานแห่งความมั่นคงของชาติ 

วัตถุประสงค์ของลูกเสือดังกล่าวข้างบนนี้ คณะลูกเสือไทยได้เขียนขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ
มติแห่งที่ประชุมสมัชชาลูกเสือโลกซึ่งได้มีการประชุมนครมอนทรีออล ประเทศแคนาดาเป็นการ
ประชุมครั้งที่ 29 เมื่อ พ.ศ. 2524 ที่ประชุมได้มีการปรับปรุงแก้ไขวัตถุประสงค์ของลูกเสือสากลขึ้น
ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับกาลเวลาที่เปลี่ยนไป อันเกี่ยวเนื่องไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพของความ
เป็นอยู่ในสังคมอีกด้วย 

ผู้ที่เป็นผู้ก ากับลูกเสือต้องยอมรับในวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์นั้นโดยเคร่งครัด เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ก ากับลูกเสือจะเห็นว่ามีงานจะต้องร่วมกับบุคคลอ่ืน
มากมายจนแทบจะไม่มีเวลา ผู้ก ากับลูกเสือจะต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับสิ่งรอบตัวหน้าที่ปฏิบัติงาน
สารพัดอย่าง การปฏิบัติงานจะส าเร็จไปด้วยดีขึ้นก็ต้องอาศัยความร่วมมือกับบุคคลอ่ืนและองค์การอ่ืน ๆ 
ด้วย ผู้ก ากับลูกเสือจะต้องมีความรับผิดชอบ และต้องค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ 

ดังนั้นผู้ก ากับลูกเสือ จะท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีความรู้
ความสามารถที่ส าคัญ ๆ 5 ประการ 

1. มีความรู้ในเรื่องการปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติงานธุรการในหน้าที่ให้ส าเร็จ ผู้ก ากับ
ลูกเสือต้องคอยสนใจ ติดตามดูงานที่ก าหนดไว้ในหน้าที่นั้น ได้บรรลุส าเร็จแล้วหรือพยายามท างาน
อย่างหนึ่งอย่างใดให้แล้วเสร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนไปอยู่ค่ายพักแรม การท าก าหนดการ
ประจ าสัปดาห์ การดูแลหมู่บริการท าความสะอาดห้องประชุม การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ ฯลฯ  
เหล่านี้เป็นงานที่จะต้องท าร่วมกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งสิ้น ผู้ก ากับลูกเสือต้องมีความรับผิดชอบในเรื่อง  
“ท างานให้เสร็จ” ทั้งสิ้น 

งานในความรับผิดชอบที่ผู้ก ากับลูกเสือจะต้องมีความรู้ความสามารถพอจะจ าแนก
ออกเป็นหลักใหญ่ ๆ ได้ 3 ทาง คือ 

ก. ทางการบริหาร 
ข. ทางการปกครองบังคับบัญชา 
ค. ทางวิชาการ 

2. มีความรู้ในเรื่องการท างานร่วมกันในกลุ่ม ค าว่า “กลุ่ม” ในความหมายนี้ คือ กลุ่ม
ลูกเสือตลอดจนบิดามารดาหรือกลุ่มบุคคลภายนอกท่ีสนใจและเข้ามาเกี่ยวข้องกับการลูกเสือ การที่ผู้
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ก ากับลูกเสือต้องมีบทบาทต่อ “กลุ่ม” ก็เพราะในชีวิตของคนเรานั้น มักมีชีวิตผูกพันตนเองอยู่กับกลุ่มคน 
ไม่ว่าเป็นชีวิตในบ้าน ที่ท างาน หรือเวลาสันทนาการ เราจะพบตัวเราเองมีชีวิตเกี่ยวข้องอยู่กับกลุ่มคน
ทั้งสิ้น ชีวิตในกองลูกเสือก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน กองลูกเสือมีผู้ก ากับและรองผู้ก ากับ มีที่ประชุมนาย
หมู่ และมีหมู่ลูกเสือซึ่งเป็นหน่วยกิจกรรมที่ส าคัญ ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือมีภาระที่จะต้องรักษากลุ่มให้อยู่
รวมกันมีความสามัคคีกัน ดูแลให้กลุ่มนั้นมีความผาสุกโดยมีกรรมการกลุ่มที่ประชุมกลุ่ม เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานให้กองลูกเสือสามารถท างานร่วมกันได้ ประสานกิจกรรมต่าง ๆ ให้เข้าด้วยกัน  
ผู้ก ากับลูกเสือจะต้องปฏิบัติภาระความรับผิดชอบในประเด็นเหล่านี้ ร่วมกับรองผู้ก ากับอ่ืน ๆ และ
พยายามส่งเสริมให้ผู้อ่ืนเป็นผู้น าส่งเสริมให้ผู้อ่ืนได้ท างานด้วยตนเองและน้อยครั้งมากที่ผู้ก ากับจะสั่ง
ให้ท า โดยอาศัยหลักความจริงที่ว่า ปุถุชนธรรมดา ไม่ชอบรับค าสั่งแต่อย่างเดียว แต่พอใจที่จะได้รับ
ความสนับสนุนให้สามารถท างานด้วยตนเอง ผู้ก ากับจะต้องไม่ละทิ้งความรับผิดชอบงานที่มีต่อกลุ่ม ผู้
ก ากับจะรู้เป็นอย่างดีว่ากลุ่มของตนจะได้รับผลส าเร็จอย่างไรถึงแม้ว่าเขาไม่ปรากฏตัวออกค าสั่งอยู่เสมอ 

3. มีความรู้ในการสร้างความสัมพันธ์ภาพต่อบุคคล ผู้ก ากับจะต้องมีความรู้สึกไวต่อปัญหาและ
ความรู้สึกของทุกคนในกลุ่มเพ่ือท าให้ เขาเกิดความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันท าให้ เห็นว่าทุกคนมี
ความส าคัญและมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม การกระท าดังนี้เป็นการท าให้เกิดความอบอุ่นใจและ
ภราดรภาพ บุคคลเหล่านั้นจะซาบซึ้งถึงบรรยากาศที่มีการต้อนรับครั้งแรกที่ก้าวเข้ามาในกอง ถ้าบุคคลอ่ืน 
ๆ มีความรู้สึกเหมือนผู้ก ากับแล้ว บุคคลเหล่านั้นที่เข้ามาอยากจะอยู่ด้วย ผู้ก ากับที่รู้จักและเข้าใจบุคคล
ต่าง ๆ แต่ละคนเป็นอย่างดี จะช่วยให้มองเห็นความต้องการของบุคคลแต่ละคน และสามารถหาทางสนอง
ความต้องการได้ ความสามารถที่จะติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของทักษะของผู้ก ากับ  
ผู้ก ากับจะช่วยเหลือให้บุคคลเหล่านั้นสร้างสัมพันธ์ภาพอย่างฉันท์มิตรกับผู้อ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 

4. มีความรู้ในการสร้างสัมพันธภาพต่อสังคม ผู้ก ากับลูกเสือควรตระหนักถึงการพัฒนาทาง
สัมพันธภาพว่าเป็นเสมือนส่วนหนึ่งที่สอดแทรกอยู่ในกิจการของกองลูกเสือ กลุ่มลูกเสือควรจะได้
เรียนรู้ถึงการร่วมมือ การให้และการรับแสดงบทบาทผู้ก ากับ และเรียนรู้ถึงการยอมรับในคุณค่า และ
บุคลิกภาพของบุคคลอ่ืน ๆ เพราะไม่มีใครจะอยู่ได้อย่างเดียวดาย จะเห็นได้ว่าระบบหมู่ของลูกเสือ  
จะช่วยให้ลูกเสือแต่ละคนเข้ารวมกันเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยบุคคลในรุ่นเดียวกัน และมีความสนใจ
คล้ายคลึงกัน ในสภาพเช่นนี้ลูกเสือสามารถทดลองทักษะในการท างานในกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วย
เขาในอนาคตทั้งท่ีท างานและที่บ้าน 

5. มีความรู้ในการสร้างความสัมพันธภาพต่อชุมชน คือความพร้อมและความสามารถให้บริการ
แก่ผู้อ่ืน ผู้บังคับบัญชาควรกระตุ้นให้ลูกเสือได้เข้ามีส่วนร่วมในชุมชนอย่างเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ประจ าวัน เฉพาะตัวหรือปฏิบัติการร่วมกันทั้งหมู่ในโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ตามเจตคติ และ
ทักษะดังกล่าวจะเป็นทักษะที่มีค่าและส าคัญ ถ้าในวันหนึ่งลูกเสือได้รับการกระตุ้นให้เป็นผู้ที่มีส่วนช่วย
สร้างสรรค์สังคม ชุมชนในสังคมนั้นก็จะมีความประทับใจในผลงานของลูกเสือ 
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การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ 
มนุษย์สัมพันธ์ หรือ Human Relationship อาจตีความหมายไปได้หลายนัย Oiph Davis  

ได้ให้ค านิยามค าว่ามนุษย์สัมพันธ์ดังนี้  “มนุษย์สัมพันธ์หมายความถึงกรรมวิธีที่จะก่อให้เกิด
วัตถุประสงค์และพลังทางจิตให้แก่บุคคลในกลุ่ม ให้ร่วมแรงร่วมใจกันท างานให้บรรลุเป้าหมายโดยมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้บุคคลในกลุ่มจะต้องพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ของเขา ทั้งในด้านเศรษฐกิจใน
ครอบครัว และในด้านสังคมด้วย” 

Ebwin B. Fipp  ได้ให้ความหมายของค าว่ามนุษย์สัมพันธ์ได้ดังนี้ 
“มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง การรวมคนให้ร่วมแรงร่วมใจกันท างานในลักษณะที่ก่อให้เกิด

ความร่วมมือ ประสานงานและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายโดยมี
ประสิทธิภาพ ถ้าความมผูกพันนั้นเป็นไปในทางที่ดีแล้ว เช่น มีการรวมกลุ่มก่อการสไตร์คหรือนัดหยุดงาน 
หรือปฏิบัติงานผิดไปจากเป้าหมายก็เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้นได้” 

มนุษย์สัมพันธ์มีความส าคัญและจ าเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างมาก การปฏิบัติงานใด ๆ 
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายนั้น ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของผู้จ าด าเนินการบริหารงานให้ส าเร็จลุล่วง
ไป แต่ล าพังผู้ก ากับลูกเสือเพียงคนเดียวแม้จะมีความสามารถหรือสมรรถภาพในการท างานดีเพียงใด  
ก็ตาม ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานแล้วงานก็ไม่อาจส าเร็จลุล่วงไปได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจะต้องสร้างมนุษย์สัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ร่วมงานทั่วไป โดยเหตุนี้ผู้ก ากับ
ลูกเสือจะต้องเข้าให้ถึงจิตใจของผู้ร่วมงานทุกระดับชั้น หรือมีศิลปะในการครองใจคนสามารถดึงดูด
น้ าใจบุคคลอ่ืน ๆ ให้ร่วมแรงร่วมใจกันท างานเพ่ือให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ มนุษย์สัมพันธ์จึงมี
ความส าคัญ และจ าเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 

เรื่องลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       เวลา 60 นาที 
 
1. สาระส าคัญ 

ทรัพยากรธรรมชาติ มีบทบาทส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์และประเทศชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่คอยค้ าจุนความเจริญในทุก ๆ ด้านของมนุษยชาติ ประเทศที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ประชาชนในชาติรู้จักหลักวิธีการอนุรักษ์หรือการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรนั้น ๆ อย่างชาญฉลาดในการอนุรักษ์แล้ว ประชาชนในประเทศนั้นจะมั่งคั่งสมบูรณ์ มีความ
เป็นอยู่สุขสบาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่ อุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ข้าวอู่น้ า แต่ประชาชนยังใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ประหยัดและขาดหลักการอนุรักษ์ อนาคตของประเทศอยู่ในฐานะที่น่า
เป็นห่วง ถ้าหากยังมีสภาพเช่นนี้ต่อไป การให้ความรู้แก่ลูกเสือได้ เห็นคุณค่าและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยบรรเทาความน่าวิตกให้เบาบางลง 

 
2. สมรรถนะของผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 

1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกิจการลูกเสือ  
2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ  
3. ทักษะการบริหารงานลูกเสือ  
4. ทักษะในการเป็นผู้น าลูกเสือ  
5. ทักษะเกี่ยวกับการวางแผน  
6. ทักษะการจัดการฝึกอบรมลูกเสือ  
7. ทักษะเกี่ยวกับการน าไปใช้  
8. ทัศนคติที่ดีต่อกิจการลูกเสือ ศรัทธาและอุดมการณ์  
9. คุณลักษณะเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์  
10. คุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
11. คุณลักษณะการเปลี่ยนแปลง 
12. คุณลักษณะความรักและเมตตา 

 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บรรยายเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสังเขปได้ 
2. อธิบายหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกิจการลูกเสือได้ 
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4.  สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ความหมายของการอนุรักษ์ทรัพยากร 
3. หลักการอนุรักษ์ 
 

5.  กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 1 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ (Learn to Coaching) 
-  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- บรรยายความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ขั้นที่ 2 การกระตุ้นความสนใจและรวบรวมความรู Learn to Happy) 
-  แบ่งหมู่ไปศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ (learn to Act) 
3.1 ให้ลูกเสือทบทวน เรื่อง การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จาก QR Cord ที ่
วิทยากรจัดท าขึ้น และเสนอแนะให้ค้นคว้าเพิ่มเติมอีกจากอินเตอร์เน็ต 
3.2 ให้แต่ละหมู่ระดมความคิดจัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่ เกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ภายในระยะเวลา 2 เดือน 
3.3 ให้แต่ละหมู่ส่งตัวแทนน าเสนอ 
ขั้ นที่  4  ก ากับดู แล วัดและประเมินผล ได้ ความรู้ ให ม่  (Learn to gain New 

Knowlede) 
- วิทยากรประจ าฐานคอยให้ค าชี้และตรวจดูความถูกต้อง 
ขั้นที่ 5 ประยุกต์ต่อยอดความรูและน าเสนอ (Learn to Apply) 
-  เมื่อศึกษาข้อมูลต่างๆแล้ว สรุปความรู้ที่ได้จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการสอบถาม 

สุ่มเลือกมาตอบค าถามเพ่ือวัดความเข้าใจ 
-  มอบหมายงานการการสร้างรหัสค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (Qr Code) เกี่ยวกับการสร้าง

วีดีโอเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

6.  สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
1. แผนภูมิ แผ่นโปร่งใส 
2. ภาพสไลด์ หรือ วีดีโอ 

-  powerpoint น าเสนอ 
-  ใบความรู้เรื่องการสร้างรหัสค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ (Qr Code) 
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7.  การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เครื่องมือวัด วิธีการวัด 
1.บรรยายเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยสังเขปได้ 

ใบงาน 
สื่อดิจิตอล 

การสังเกต 
การสอบถาม 

 
8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 - 
 
เนื้อหาวิชา 

ทรัพยากรธรรมชาติ มีบทบาทส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์และประเทศชาติ  
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่คอยค้ าจุนความเจริญในทุก ๆ ด้านของมนุษยชาติ ประเทศที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ประชาชนในชาติรู้จักหลักวิธีการอนุรักษ์หรือการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรนั้น ๆ อย่างชาญฉลาดในการอนุรักษ์แล้ว ประชาชนในประเทศนั้นจะมั่งคั่ งสมบูรณ์         
มีความเป็นอยู่สุขสบาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ า แต่ประชาชนยังใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ประหยัดและขาดหลักการอนุรักษ์ อนาคตของประเทศตกอยู่ในฐานะที่น่า
เป็นห่วง ถ้าหากยังมีสภาพเช่นนี้ต่อไป การให้ความรู้แก่ลูกเสือได้ เห็ นคุณค่าและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยบรรเทาความน่าวิตกให้เบาบางลง 
 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่ว่านั้นมนุษย์
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ดิน น้ า ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน และก าลังงาน
มนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นต้น 

ทรัพยากรธรรมชาติในโลกนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ด้วยกัน คือ 
1. ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป หมายถึง ทรัพยากรที่น ามาใช้แล้วจะสิ้นเปลืองและหมดไป

ในที่สุด โดยไม่เกิดขึ้นมาใหม่อีก เช่น พวกแร่ธาตุ ทั้งที่เป็นโลหะ อโลหะ และที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงชนิด
ต่าง ๆ  เป็นต้น นอกจากนั้นทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติทั่ว ๆ ไป เช่น น้ าตก หน้าผา และจุดเด่น
ตามธรรมชาติที่สวยงาม สิ่งเหล่านี้ถ้าหากใช้ไม่เป็นหรือท าลายไปแล้วจะไม่สามารถหามาทดแทนใหม่ได้ 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประเภทนี้จึงต้องใช้อย่างประหยัดและด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

2. ทรัพยากรที่ใช้ไม่หมด หมายถึง ทรัพยากรที่น ามาใช้ประโยชน์แล้วยังเกิดข้ึนใหม่เรื่อย ๆ  
ไม่รู้จักหมด เช่น แสงอาทิตย์ อากาศ และน้ า ที่หมุนเวียนอยู่ในโลก เป็นต้น ถ้าหากทรัพยากรพวกนี้
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หมดเมื่อใด ก็หมายถึงว่ามนุษย์เราก็ต้องตายและหมดไปจากโลกนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าอากาศ
และน้ าจะไม่รู้จักหมด มนุษย์ก็ควรใช้ประโยชน์ให้ถูกต้อง เพ่ือจะได้ไม่เกิดปัญหาน้ าเสียและอากาศ
เป็นพิษขึ้นได ้

3. ทรัพยากรที่สามารถเกิดทดแทนหรือรักษาให้คงอยู่ได้ หมายถึง ทรัพยากรจ าพวกที่ เมื่อ
ใช้ประโยชน์แล้วสามารถรักษาให้คงอยู่หรือเจริญเติบโตออกลูกหลานสืบทอดต่อ ๆ กันไปได้ ถ้าหาก
รู้จักใช้ประโยชน์และจัดการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ก็จะมีให้ใช้ได้ตลอดไป ทรัพยากรประเภทนี้  
ได้แก่ เนื้อดิน น้ าที่อยู่ ณ ที่ใดท่ีหนึ่ง ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า และก าลังงานของมนุษย์ เป็นต้น 

สิ่งแวดล้อม หมายถึง วัตถุ พฤติกรรม และสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา เช่น ลม
ฟ้าอากาศ ดิน และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้จะท าปฏิกิริยาร่วมกัน ซึ่งที่สุดสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะมี
อิทธิพลเป็นตัวก าหนดรูปร่างความเป็นอยู่ รวมทั้งการอยู่รอดของแต่ละชีวิตหรือสังคมของสิ่งมีชีวิตนั้น  
เราอาจแบ่งสิ่งแวดล้อออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ 

1. สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ (natural environment) ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
ก. สิ่งแวดล้อมท่ีมีชีวิต ได้แก่ พืช สัตว์ และมนุษย์  กับ 
ข. สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ลมฟ้าอากาศ ดิน          

ภูมิประเทศ  และไฟ  เป็นต้น 
2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man – made  environment) ซึ่งมีความส าคัญต่อแบบ

แผนการด าเนินชีวิตของสังคมมนุษย์  สิ่ งแวดล้อมเหล่านี้  ได้แก่  ขนบธรรมเนียมประเพณี   
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งก่อสร้าง หรือสถาปัตยกรรม ศาสนา ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา
และวิทยาการต่าง ๆ 

จะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น
ล้วนมีอิทธิพลเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับมนุษย์เราเป็นอันมาก เช่น มนุษย์ที่ มีชีวิตอาศัยอยู่ภายใต้สภาพ
ภูมิอากาศ ศาสนา วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ และการเมืองที่ต่างกัน ย่อมจะมีอุปนิสัยใจคอความ
เป็นอยู่ แนวความคิด และแบบแผนในการด าเนินชีวิตแตกต่างกันไปด้วย ความแตกต่างในทุก ๆ ด้าน
ของมนุษย์เท่าที่ เป็นอยู่ทั่วทุกมุมโลกทุกวันนี้  จะเป็นความแตกต่ างในด้านความเป็นอยู่หรือ
แนวความคิดก็ตาม ล้วนมีผลสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ดังกล่าวทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ไม่ใช่
เพราะปัจจัยแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นที่เป็นตัวก าหนด แต่ผลนั้นเกิดจากการกระท าร่วมกัน
ของปัจจัยแวดล้อมทุกอย่างที่มีต่อมนุษย์เรา อย่างไรก็ตามใช่ว่าสิ่งแวดล้อมจะมีอิทธิพลต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์เราแต่ฝ่ายเดียว ในโลกของเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นปัจจุบันมนุษย์เรามีอิทธิพลท าให้
สิ่งแวดล้อมต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน จะเห็นว่าที่ใดที่มนุษย์เข้าไปถึงสิ่งแวดล้อมที่นั่นก็จะถูก
ดัดแปลงแก้ไขไปด้วยเสมอ จนบางครั้งการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของมนุษย์กลับกลายเป็นผลร้าย
ท าลายมนุษย์เอง ทั้งนี้เนื่องจากสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์นั้นต่างมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด การ
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กระท าใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลตอบสนองต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ด้วยเสมอ  
ดังนั้น การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่มนุษย์เราไม่ควร
มองข้ามไปเสีย ปัจจุบันวิชานิเวศวิทยา (Ecology) ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้อมและระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองจึงมีบทบาทส าคัญยิ่งขึ้นทุกวัน 
 
ความหมายของการอนุรักษ์ 

การอนุรักษ์ หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด และประหยัดโดยใช้ให้ เกิด
ประโยชน์มากที่สุดและสูญเปล่าน้อยที่สุด รวมทั้งกระจายการใช้ประโยชน์ให้แก่มหาชนโดยทั่วถึงกัน
ด้วย ทั้งนี้จะต้องเข้าใจว่า การอนุรักษ์ไม่ได้หมายถึงการเก็บรักษาทรัพยากรไว้เฉย ๆ แต่จะต้อง
ทะนุบ ารุงและน าทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ (Time and space)  
และพยายามให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วย 

ปัจจุบันมักจะเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาซึ่งความจริง
น่าจะมีทางเลือกที่รวมกันได้ หากผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้มองการณ์ไกลให้ความส าคัญต่อ
ทรัพยากรทุกประเภทอย่างเท่าเทียมกันและด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาชน
เป็นที่ตั้ง รวมทั้งยอมรับความจริงถึงขอบขีดจ ากัดของระบบธรรมชาติที่มีต่อการพัฒนา ก็เชื่อว่าผลดี
จะเกิดแก่ประเทศชาติในที่สุด 

แต่ก็เป็นความจริงที่ว่าเราไม่สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรชนิดหนึ่งโดยไม่ให้กระทบต่อ
ทรัพยากรชนิดอ่ืน ๆ ได้ ดังนั้น จึงควรที่จะได้พิจารณาตัดสินใจว่า ควรจะได้ใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทใน
สัดส่วนที่เหมาะสมอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรอ่ืน ๆ น้อยที่สุด การใช้
ประโยชน์ทรัพยากรอย่างหนึ่งบนความหายนะของทรัพยากรอ่ืน ๆ เป็นสิ่งที่ไม่ควรท าอย่างยิ่ง 
 
แนวความคิดและหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีแนวความคิดและหลักการพอสรุปได้ดังนี้ 
1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญ

ฉลาดให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด ยาวนานที่สุด ถูกต้องตามกาลเทศะ (Time and Space) 
และโดยทั่วถึงกัน 

2. ทรัพยากรธรรมชาติจ าแนกอย่างกว้าง ๆ ออกเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นใหม่ได้ เช่น ดิน 
น้ า ป่าไม้ สัตว์ป่า ทุ่งหญ้า และก าลังงานมนุษย์กับทรัพยากรที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น น้ ามัน และ
แร่ต่าง ๆ เป็นต้น 
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3. ปัญหาส าคัญที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่การอนุรักษ์ทรัพยากรที่ยัง
อุดมสมบูรณ์อยู่ให้คงคุณสมบัติที่ดีตลอดไป ในขณะเดียวกันจะเป็นผลดีต่อทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น น้ า 
ป่าไม้ และสัตว์ป่าด้วย 

4. การอนุรักษ์หรือการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติ ต้องค านึงถึงทรัพยากรอย่างอ่ืนใน
เวลาเดียวกันด้วย ไม่ควรแยกพิจารณาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะ
ทรัพยากรทุกอย่างมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชด 

5. ในการวางแผนการจัดการกับทรัพยากรอย่างชาญฉลาดนั้น จะต้องไม่แยกมนุษย์ออกจาก
สภาพแวดล้อมทางสังคมหรือวัฒนธรรม หรือสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เพราะว่าวัฒนธรรมและสังคม
ของมนุษย์ได้พัฒนาตัวเองมาพร้อม ๆ กับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของสังคมนั้น ๆ กล่าวโดย
ทั่ว ๆ ไป การอนุรักษ์ถือได้ว่าเป็นทางแห่งการด าเนินชีวิต เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมไม่
เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ทุก ๆ อย่างรวมกัน ซึ่งมีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์เป็นอันมาก 

6. ไม่มีโครงการอนุรักษ์ใดที่จะประสบความส าเร็จ นอกเสียจากผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจะ
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรนั้น ๆ และใช้อย่างชาญฉลาดให้เกิดผลดีในทุก ๆ ทางต่อ
สังคมมนุษย์ และควรใช้ทรัพยากรให้อ านวยประโยชน์หลาย ๆ ด้านในเวลาเดียวกันด้วย 

7. อัตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน จะเป็นที่ใดก็ตามยังไม่อยู่ในระดับที่จะพยุง
ซึ่งฐานะความอยู่ดีกินดีโดยทั่วถึงได้ เนื่องจากการกระจายของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเป็นไป
โดยไม่ทั่วถึง 

8. การอนุรักษ์เกี่ยวข้องกับคนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบท ความมั่งคั่งสุขสมบูรณ์
ของประเทศขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และขึ้นอยู่กับทรัพยากรก าลังงาน
มนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ ของประเทศนั้น 

9. การท าลายทรัพยากรธรรมชาติใด ๆ ด้วยเหตุใดก็ตามเท่ากับเป็นการท าลายความศรี
วิไลของมนุษย์ อย่างไรก็ตามมนุษย์จะต้องยอมรับความจริงว่า การท าลายทรัพยากรธรรมชาติได้เกิด
ขึ้นอยู่ทุกหนทุกแห่งที่มีการใช้ทรัพยากร เพราะทุกครั้งที่มีการใช้ทรัพยากรจะต้องเกิดการสูญเปล่า  
ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าท าอย่างไรถึงจะให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 

10. การด ารงชีวิตของมนุษย์ขึ้นอยู่กับสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ซึ่งต่างก็เกิดมาจาก
ทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น ดิน น้ า อีกทอดหนึ่ง ก าลังงานของมนุษย์ตลอดจนการอยู่ดีกินดี ทั้งร่างกายและ
จิตใจขึ้นอยู่กับคุณค่าของอาหารที่บริโภค นอกจากปลาและอาหารทะเลอ่ืน ๆ แล้วอาหารทุกอย่างจะ
เป็นผัก ผลไม้  ถั่วงา ข้าว หรือในรูปของนม เนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นผลผลิตจากพืชที่สัตว์บริโภคเข้าไป  
ล้วนเกิดมาจากดินทั้งสิ้น 
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11. มนุษย์จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเชื่อในความเป็นไปตาม
ธรรมชาติ มนุษย์สามารถน าเอาวิทยาการต่าง ๆ มาช่วยหรือบรรเทาการะบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติได้  แต่มนุษย์ไม่สามารถจะน าสิ่งใดมาทดแทนธรรมชาติได้ทั้งหมดทีเดียวอย่างแน่นอน 

12. การอนุรักษ์นอกจากจะเพ่ือการอยู่ดีกินดีของมวลมนุษย์แล้วยังจ าเป็นต้องอนุรักษ์
ธรรมชาติเพ่ือความสมบูรณ์และเป็นผลดีทางจิตใจด้วย เช่น การอนุรักษ์สภาพธรรมชาติ การอนุรักษ์
สัตว์ป่าเพ่ือความสวยงามและส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ หรือเป็นเกมกีฬา เป็นต้น 

13. เป็นความจริงที่ว่าประชากรของโลกเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน แต่ทรัพยากรธรรมชาติกลับลด
น้อยถอยลงทุกที ไม่มีใครทราบได้ว่าการใช้ทรัพยากรในบั้นปลายนั้นจะเป็นอย่างไร อนาคตจึงเป็นสิ่ง
ที่มืดมนถ้าหากทุกคนไม่เริ่มต้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่เดี๋ยวนี้ 

สรุปได้ว่า แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน  
และมักเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งนอกเหนือความสามารถของนักเรียน  
ลูกเสือ เนตรนารี นิสิต นักศึกษา และแต่ละบุคคลจะแก้ไขโดยล าพังได้ จ าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย แต่ทุกคนก็มีส่วนช่วยเหลือทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมตามควรแก่สภาพได้ดังนี้  คือ 

1. พยายามศึกษาและให้ความสนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
2. พยายามส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวไปยังผู้อ่ืนให้ขยายวงกว้างข้ึน 
3. พยายามฝึกตนเองให้เป็นคนรักธรรมชาติ รักต้นไม้ และเมตตาต่อสัตว์ 
4. ช่วยเหลือและร่วมมือในการปลูกต้นไม้ทุกครั้งที่มีโอกาส 
5. พยายามใช้ทรัพยากรทุกอย่างโดยประหยัด และให้เป็นประโยชน์มากที่สุด 
6. ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทุกโอกาสที่จะท าได้ 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างแผนการสอนและภาพประกอบ 
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ตัวอย่างแผนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของผู้ผ่านการฝึกอบรม 
ของนายรุ่งโรจน  กาหาวงศ์  

การเปิดประชุมกองครั้งที่ ......... 
เรื่อง เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

 

 ผู้สอน 
1.  พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (เวลา 10 นาที) ............. 
2. การเล่นเกมหรือร้องเพลง ร้องเพลง เงื่อน (เวลา 5 นาที) ............. 
3. การสอนตามเนื้อหาเรื่อง เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (เวลา 30 นาที) ............. 

3.1 ลูกเสือฝึกปฏิบัติเงื่อนประจ าฐาน โดยผู้ก ากับลูกเสือและนายหมู่ลูกเสือ อธิบาย 
ประโยชน์พร้อมสาธิตการผูกเงื่อน ต่อไปนี้ 

 

ฐานที่ 1 เงื่อนปมตาไก ่
ฐานที่ 2 เงื่อนผูกซุง 
ฐานที่ 3 เงื่อนผูกรั้ง 
ฐานที่ 4 เงื่อนประมง 
ฐานรวม ทบทวนและสรุปการปฏิบัติผูกเง่ือน ทั้ง 4 ฐาน 

 

3.2 ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือทบทวน ประโยชน์ของการใช้เงื่อนเชือกชนิดต่าง  ๆ และ
ทบทวนการผูกเงื่อนจากแบบจ าลองเงื่อน ต่อไปนี้ - เงื่อนพิรอด - เงื่อนขัดสมาธิ - เงื่อน
กระหวัดไม้ - เงื่อนบ่วงสายธนู - เงื่อนตะกรุดเบ็ด - เงื่อนประมง - เงื่อนผูกซุง - เงื่อนผูกรั้ง 
- เงื่อนปมตาไก่จาก QR Cord ที่ผู้ ก ากับจัดท าขึ้น และเสนอแนะให้ค้นคว้าเพ่ิมเติมอีกจาก
อินเตอร์เน็ต 

 

4. ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรื่อง คิดก่อนพูด (เวลา 5 นาที) ............. 
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงชาติลง เลิก) (เวลา 10 นาที) ............. 
 

QR Code ประกอบแผนการสอน เรื่อง เงื่อน 
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เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เงื่อน 23 เงื่อน 
 

ตัวอย่างแผนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของผู้ผ่านการฝึกอบรม 
ของนายนิพนธ์  จันทร์เพ็ชร์ 

การเปิดประชุมกองครั้งที่ ......... 
เรื่อง แผนที่ เข็มทิศ 

 
 ผู้สอน 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (เวลา 10 นาที) ............. 
2. การเล่นเกมหรือร้องเพลง เกมทิศทั้ง 4  (เวลา 5 นาที) ............. 
3. การสอนตามเนื้อหาเรื่องแผนที่ เข็มทิศ (เวลา 30 นาที) ............. 

3.1 ผู้ก ากับลูกเสือลูกเสือให้นายหมู่ปฏิบัติการประจ าฐานเข็มทิศ  
ฐานที่ 1 การอ่านและการใช้เข็มทิศ 
ฐานที่ 2 การใช้เข็มทิศหาพิกัดต าแหน่งในแผนที่ 
ฐานที่ 3 การหาทิศโดยอาศัยธรรมชาติ 

ฐานที่ 4 ฝึกทักษะการใช้แผนที่ เข็มทิศ การหามุมอาซีมุท 

 

3.2 ให้ลูกเสือเนตรนารีทบทวนและศึกษาเพ่ิมเติมจาก QR Cord ที่ผู้ก ากับจัดท าขึ้น 
และเสนอแนะให้ค้นคว้าเพิ่มเติมอีกจากอินเตอร์เน็ต 

 

4. ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรื่อง แสงอาทิตย์  (เวลา 5 นาที) ............. 
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงชาติลง เลิก) (เวลา 10 นาที) ............. 
 

QR Code ประกอบแผนการสอน เรื่อง แผนที่เข็มทิศ 
 

  
ตอนที่ 1 เปิดรายการ ตอนที่ 2 เปิดรายการ 
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ตอนที่ 3 ส่วนประกอบของเข็มทิศ  

 
 

ตอนที่ 4 การตั้งมุม ตอนที่ 5 การวัดมุม 

 

 

ตอนที่ 6 แผนที่  
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ตัวอย่างแผนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของผู้ผ่านการฝึกอบรม 
ของนางสาวณัฎฐณิชา  หงส์สิงห์ 
การเปิดประชุมกองครั้งที่ ......... 

เรื่อง ลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 ผู้สอน 
1. พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) (เวลา 10 นาที) ............. 
2. การเล่นเกมหรือร้องเพลง ร้องเพลง เพ่ือน (เวลา 5 นาที) ............. 
3. การสอนตามเนื้อหาเรื่อง เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(เวลา 30 นาที) ............. 

3.1 ให้ลูกเสือทบทวน เรื่อง การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จาก QR Cord ที่ผู้
ก ากับจัดท าข้ึน และเสนอแนะให้ค้นคว้าเพิ่มเติมอีกจากอินเตอร์เน็ต 

 

3.2 ผู้ก ากับถามลูกเสือถึงสภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นอย่างไร  
3.3 ให้แต่ละหมู่ระดมความคิดจัดท าโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ภายใน

ระยะเวลา 2 เดือน โดยให้ลูกเสือเขียนโครงการส่งให้ผู้ก ากับลูกเสือตรวจก่อน 
 

3.4 ให้ลูกเสือปฏิบัติงานตามที่เขียนไว้ในโครงการ  
3.5 ผู้ก ากับลูกเสือนัดหมายให้หมู่ลูกเสือน าเสนอผลการปฏิบัติการ โดยอาจจะดูจาก

สถานที่หรืองานจริงที่ลูกเสือได้ปฏิบัติ 
 

4.  ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ เรื่อง หัวใจนกอินทรี (เวลา 5 นาที) ............. 
5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงชาติลง เลิก) (เวลา 10 นาที) ............. 
 

QR Code ประกอบแผนการสอน เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 
 

 
 
 
 

 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ     หลักการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
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ภาพบรรยากาศการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม อาคารวชิราวุธ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 
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ภาพบรรยากาศการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม อาคารวชิราวุธ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 
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ภาพบรรยากาศการทดลองใช้ 
รูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะการเป็นผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 
ในระหว่างวันที่  27-29 พฤษภาคม 2562  

ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ – นามสกุล นายชนะ  ยาดี 
วัน เดือน ปี ที่เกิด วันที่ 16 มิถุนายน 2507 
สถานที่เกิด  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่อยู่ปัจจุบัน 325 หมู่ 5 ต าบลนาหินลาด อ าเภอปากพลี  

จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26130 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2547 
 
พ.ศ. 2549 
พ.ศ. 2563 

 
ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2544 - 2546 
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน 
พ.ศ. 2548 – 2555 
พ.ศ. 2556 – 2560 
 

ประวัติการท างานอ่ืน ๆ 

 
โรงเรียนสาลีนันต์ 
โรงเรียนบรรจบลักษณ์ 
โรงเรียนนิธิปริญญา 
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
วิทยากรลูกเสือ กลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ พัฒนาทีมงาน 
ธุรกิจส่วนตัว 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน นายกสมาคมสโมสรลูกเสือไพรพนา 
ที่ท างานปัจจุบัน ค่ายลูกเสือไพรพนา นาหินลาด อ าเภอปากพลี  

จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26130 
รางวัลหรือทุนการศึกษาท่ีได้รับ ตัวแทนลูกเสือประเทศไทยไปร่วมท างานการชุมนุมลูกเสือ

โลกประเทศญี่ปุน่ 
  

 


