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มี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ดร.วิหาญ  พละพร ผู้อ านวยการกลุ่ม
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ศึกษานิเทศก์พ่ีเลี้ยง ที่ได้ให้ค าปรึกษา  และตรวจแก้ข้อบกพร่องตั้งแต่ต้นจนส าเร็จเรียบร้อย 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้  ณ  ที่นี ้ ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา    คณะ
ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ค าบง 1  โรงเรียนบ้านค าพ้ี  โรงเรียนบ้านภู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี และโรงเรียนบ้าน
หว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  และผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในความส าเร็จของการศึกษาในครั้งนี้ 
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ชื่อเรื่อง  การนิเทศกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารโดยการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

ชื่อผู้ศึกษา  นางสาวดวงธิดา  ทุมกิจจะ 
 ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

ปีท่ีพิมพ ์ 2563 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการนิเทศและความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนลูกเสือของครู โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยการนิเทศ
แบบกัลยาณมิตร ไปทดลองใช้กับโรงเรียนเป้าหมาย คือ โรงเรียนบ้านค าบง 1 โรงเรียนบ้านค าพ้ี โรงเรียนบ้านภู 
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี และโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  เครื่องมือที่
ใช้เป็นแบบนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและแบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศ
แบบกัลยาณมิตรบันทึกการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร  และบันทึกการนิเทศ  ที่ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศ
การศึกษาจัดท าขึ้น โดยการวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์เชิงบรรยาย 
 ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 

จากการนิเทศเพ่ือศึกษาผลการนิเทศและความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือของครู พบว่า ด้านการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือ พบว่า ผลการตอบแบบนิเทศของคณะครูโรงเรียน
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือ  พบว่า ผลการตอบแบบนิเทศของคณะครูโรงเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ โดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการประเมินผล พบว่า ผลการตอบแบบนิเทศของคณะครูโรงเรียนต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของครูผู้สอนโรงเรียนเป้าหมาย  จ านวน 6 โรง   จ านวน  
12  คน   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ที่ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพ่ือแลดง
ความคิดเห็น อยู่ในระดับ มาก 
           ผลการประเมินความพึงพอใจของ ครู เกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ มี
ความคิดเห็นโดยสรุปทั้งหมดอยู่ในระดับ มากที่สุด  สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
อิสระที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้  
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บทที่ 1   
บทน า 

 
1.ความเป็นมาและความส าคัญ 

การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาคนทั้งในด้านความรู้ ความคิดความสามารถ รวมทั้ง
พฤติกรรมเจตคติค่านิยมและคุณธรรม ตั้งแต่รากฐานชีวิตและต่อเนื่องตลอดชีวิต (ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). 2557 : 3) การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ มีบทบาท
โดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเหมาะสม และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการในการ
ใช้ก าลังคนของประเทศการศึกษาจึงเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญต่อการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น
การจัดการศึกษาจึงควรมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพบริบทรอบด้านที่เปลี่ยนแปลงไป (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2558)  

การนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน  เป็นเครื่องมือส าคัญ  ที่ส่งเสริมและพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสอนและการปฏิบัติงานของครู  ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินการนิเทศบรรลุเป้าหมาย  ในการนิเทศ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น  ผู้นิเทศหรือผู้ท าหน้าที่นิเทศจะต้องมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  การนิเทศการศึกษามีความซับซ้อนเพราะเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้อง
กับมนุษย์  จะต้องพัฒนาบุคคลเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ  มีศักยภาพ  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข  
การก าหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศที่ชัดเจน จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิผล  ยิ่งก าหนดจุดมุ่งหมายได้ชัดเจนเท่าใด  ยิ่งท าให้มองเห็นแนวทางการปฏิบัติและเป้าหมายได้ชัดเจน
ขึ้นเท่านั้น  กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการด าเนินการนิเทศท่ีมีการด าเนินการตามล าดับขั้นตอน  โดย
แต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติต้องก าหนดบุคลากรให้ชัดเจน  เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติและสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้  เพ่ือการปรับปรุงให้เหมาะสมก่อนที่จะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  ซึ่งกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียนจะยึดแนวทางของกระบวนการนิเทศการศึกษาทั่วไปเป็นหลัก  ร่วมกันกับกระบวนการนิเทศการสอนใน
ชั้นเรียน  การนิเทศจะเน้นความร่วมมือกันระหว่างผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือและผู้รับการช่วยเหลือ  เพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประเมินผลครู  แต่เน้นคุณภาพของครูทั้งสอง
ฝ่าย  ทั้งผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือแนะน าและผู้รับการช่วยเหลือแนะน า (วัชรา เลาเรียนดี. 2553 : 1-27) 

ส าหรับวงการศึกษาไทยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาที่เน้นการให้ความรู้  โดยครูเป็นผู้รู้และเด็ก
เป็นผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน  มีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาใหม่  โดย
ให้มีจุดเน้นในการสร้างทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนทักษะการท างานและสังคมควบคู่ไปกับการปลูกฝังอุปนิสัยที่ดี  
ครูจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนเป็นครูฝึกที่สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน (มูลนิธิสยามกัมมาจล. 
2559)  คุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู   
           จากการศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารโดยการนิเทศแบบกัลยาณมิตรไปทดลองใช้กับโรงเรียนเป้าหมาย   ได้แก่  
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โรงเรียนบ้านค าบง 1  โรงเรียนบ้านค าพ้ี   โรงเรียนบ้านภู  โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี  
 และโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  ผู้นิเทศได้รวบรวมข้อมูล  ปัญหา  อุปสรรคในการจัดกิจกรรม 
ลูกเสือ ของสถานศึกษาทั้ง 6 โรง  ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ พบว่า การจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียน ในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทุกสถานศึกษาที่ผู้นิเทศได้ไปนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน  สถานศึกษาส่วนใหญ่จัดกิจกรรมได้มีความเหมาะสม  ด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นตามล าดับ 
ขั้นตอนต้ังแต่พิธีเปิด – ปิดประชุมกอง  สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แต ่ เมื่อท าการพิจารณา 
ในรายละเอียด  พบว่า  สถานศึกษาขาดการวางแผนที่จะก าหนดเป็นนโยบาย  เป้าหมาย วัตถุประสงค์  ขาดการ 
จัดท า   ข้อมูลสารสนเทศ  ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดสื่อ เอกสาร หลักสูตร และแผนประกอบการจัด 
กิจกรรมลูกเสือ  รวมทั้งไม่ทราบถึงแนวทางการจัดกิจกรรมและจ านวนสาระกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  กิจกรรม 
หลักและกิจกรรมพิเศษ การจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ในสถานศึกษาจึงเป็นการจัดกิจกรรมแบบด าเนินการ 
ตามท่ีเคย  ปฏิบัติกันมา  ท าให้มีความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง ขาดระบบการนิเทศติด 
ตามท่ีดี  ครูผู้สอนบางท่านยังไม่ผ่านการฝึกอบรม ท าให้ไม่มีความรู้ที่ถูกต้องไปจัดกิจกรรม 

ดังนั้น ผู้ ศึกษาจึงมีความสนใจพัฒนา การจัดการเรียนการรู้ของครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ  ศึกษาพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ หลังจากได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร และศึกษาความพึงพอใจ
ของครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ โดยการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  
 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประเมินกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร              
2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อการนิเทศกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารโดยใช้การนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร 

 
3.ขอบเขตของการศึกษา 
           การประเมินครั้งนี้   เป็นการศึกษาการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  ประเมินความคิดเห็นและความพึงใจ 
ของครูในการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  ครูโรงเรียน
โรงเรียนบ้านค าบง 1  โรงเรียนบ้านค าพ้ี  โรงเรียนบ้านภู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 
และโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่    จ านวนโรงเรียนละ  2  คน จ านวน 12 คน 
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4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร              
2. ครูมคีวามคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการนิเทศกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  โดยใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตร           
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
    การนิเทศกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยการนิเทศแบบกัลยาณมิตรครั้งนี้ คณะผู้จัดท าได้ศึกษาทฤษฎี  
หลักการ แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็น พ้ืนฐานในการด าเนินการ ประกอบด้วย 
  1.กระบวนการลูกเสือ 
  2.การนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

               กระบวนการลูกเสือ คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรม ให้การศึกษาและ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี โดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งนี้เป็นไปตามความมุ่งประสงค์หลักการ และ
วิธีการ ซึ่งลูกเสือโลกได้ก าหนดไว้ 
               ปัจจุบันกระบวนการลูกเสือถือเป็นกระบวนการทางการศึกษาส่วนหนึ่ง ซ่ึงมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของ
บุคคลทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม่กระท าตนให้เป็น
ปัญหาต่อสังคม และด ารงชีวิตอย่างมีความหมายและสุขสบาย 

หลักการ 
กระบวนการลูกเสือมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 
         1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางจิตใจ จงรักภักดีต่อศาสนาที่ตนเคารพนับถือ และพึงปฏิบัติศาสนกิจด้วย
ความจริงใจ 
          2. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติของตน พร้อมด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนสันติสุข
และสันติภาพ ความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกัน และความร่วมมือซึ่งกันและกันตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 
          3. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับและให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อ่ืนและเพ่ือนมนุษย์ทุกคน 
รวมทั้งธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 
          4. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
          5. ลูกเสือทุกคนต้องยึดมั่นในค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
วัตถุประสงค์ 
           พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมลูกเสือเพ่ือพัฒนา
ลูกเสือทัง้ทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้
เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพ่ือความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 
           1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 
           2. ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
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          3. ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
          4. ให้รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
          5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 
ขอบข่าย 
           กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ เพ่ือการอยู่ร่วมกัน ให้
รู้จักการเสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยซึ่งการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยก าหนดหลักสูตร 
เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
            1. ลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
            2. ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
            3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
            4. ลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

เงื่อนไข 
            1. เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น 
สถานศึกษาอาจจัดเวลาได้ตามความเหมาะสม ส่วนการจัดกิจกรรมเพ่ือรับเครื่องหมายวิชาพิเศษของลูกเสือ 
เนตรนารี แต่ละประเภทอาจใช้ในเวลาเรียนปกติหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ 
            2. การจัดกิจกรรม 
                 2.1 การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามหลักสูตร ควรจัดให้มีการเปิดประชุมกองทุกครั้ง เพ่ือเป็น
การฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 
                   2.1.1 พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
                   2.1.2 เกมหรือเพลง 
                   2.1.3 เรียนตามหลักสูตร 
                   2.1.4 การเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
                   2.1.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก) 
                 2.2  กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม 
                        การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ใน
ระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพ่ิมเติม ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือจ าเป็นต้องวางแผนน าลูกเสือไปเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรมไว้ให้พร้อมก่อนและเนิ่น ๆ ดังนั้นบทบาท
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกเสือ ต่องานการอยู่ค่ายพักแรม และตามหน้าที่ของตนเองจึง
จ าเป็นต้องหาโอกาสให้ลูกเสือของตนได้มีโอกาสในการอยู่ค่ายพักแรมเสมอ ให้ผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือไปฝึกเดิน
ทางไกล และอยู่ค่ายพักแรมปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้อยู่ค่ายพักแรมอย่างน้อย 1 คืน 
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                   2.3 กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพิธีการลูกเสือ เช่น พิธีเข้าประจ ากอง พิธี
ทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม พิธีถวายราชสดุดี พิธีประดับเครื่องหมายต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือให้ลูกเสือมีความ
ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในการเป็นลูกเสือ 
                   2.4 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ลูกเสือ ได้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 
             3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือควรผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้นในแต่ละประเภท 
             4. สถานศึกษาควรให้มีการจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 

การประเมินกิจกรรม 
              การประเมินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการด้าน
ต่าง ๆ ของผู้เรียนลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งนอกจากพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีแล้วต้องพิจารณาด้านความประพฤติ 
พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นทักษะและการปฏิบัติต่าง ๆ ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายและการ
ประเมินตามสภาพจริง ซึ่งแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน คือ 
             1. กิจกรรมบังคับ เป็นการประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การตัดสิน 
เลื่อนชั้นหรือจบหลักสูตร โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด มีการ
ประเมินผลตลอดภาคเรียน/ปี โดยวิธีการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมการซักถาม การทดสอบภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ โดยก าหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 
                ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ชิ้นงาน/
คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม หรือมี
ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
             2. วิชาพิเศษ การประเมินผลวิชาพิเศษในแต่ละวิชา ใช้วิธีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 
การนิเทศแบบกัลยาณมิตร  4  ข้ันตอน 
      -   การสร้างศรัทธา   ได้แก่ การสร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญ การให้ความรู้ความเข้าใจว่าการ
วิจัยในชั้นเรียนไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก 
      -   สาธิตรูปแบบการท าวิจัยในชั้นเรียน ให้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า การวิจัยในชั้นเรียนสามารถปฏิบัติและท าได้
จริง    
      -   ร่วมคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติไปควบคู่กับการร่วมคิด แก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการวิจัยในชั้นเรียน 
      -   ติดตามประเมินผล น าผลงานวิจัยของครูไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
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กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
 การนิเทศทางการศึกษาที่เป็นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จึงเป็นการพัฒนาครูในลักษณะของ INN  ซ่ึง
เป็นสูตรของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวส  วะสี คือ information/ node /network (สุมน  อมรวิวัฒน์.
2547 : 6) 

1) การพัฒนา information คือ พัฒนาความรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ให้แก่ครูของเรา 
2) การสร้าง node คือ จุดที่จะกระจายความรู้ความสามารถต่อจากเรา ในโรงเรียนของท่านเองต้องมี  

node ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของท่าน เช่น กลุ่มครูที่ช านาญในเรื่องต่างๆ พร้อมที่จะกระจายการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ภายในโรงเรียนต่อไป 

3) การสร้าง network คือ การขยายเครือข่ายของเราออกไปให้มาก  
สุมน  อมรวืวัฒน์ (2547 : 7-10 )   

ได้กล่าวถึงกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศส าหรับศึกษานิเทศก์เน้น  5  กระบวนการส าคัญดังนี้ 
1. กัลยาณมิตรนิเทศเน้นการนิเทศคนไม่ใช่นิเทศกระดาษ 

การนิเทศครูในโรงเรียนของเราเป็นการนิเทศคนไม่ใช่การนิเทศกระดาษและอุปกรณ์ 
เพราะฉะนั้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตรจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าศึกษานิเทศก์ไม่สนใจครู สนใจนักเรียน หรือหาวิธีใน
การจัดเพ่ือให้ศึกษานิเทศก์พบกับครูคุยกับครูในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ และเป็นทางการ คือนั่งประชุมตัวตรง
อย่างเป็นทางการก็ท า หรือนั่งคุยกันไปกินขนมครกกับกาแฟตอนเช้าไปก็ได้  เป็นการนิเทศคนแล้วเราจะได้
ปัญญาจะได้แนวทางแก้ไขมากกว่านิเทศกระดาษ 

2. กัลยาณมิตรนิเทศ เป็นกระบวนการ "ให้ใจ" และ"รว่มใจ"  
การนิเทศคน เราจะนิเทศไม่ได้ถ้าไม่ได้ใจของเขา เพราะถ้าจ าใจแล้วจ าเจ มันน่าเบื่อ อะไรก ็

ตามท่ีจ าใจท าแล้วไม่เกิดฉันทะ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของศึกษานิเทศก์คือท าอย่างไรจะให้ครูในโรงเรียนของเรามี
ใจ ไม่มาโรงเรียนแต่กาย เพราะฉะนั้นสิ่งแรกคือ ท าอย่างไรจึงจะได้ใจเขามาแล้วครูในโรงเรียนของเราท างาน
ส าเร็จเป็นความส าเร็จจากการร่วมใจของทุกคน 

3. กัลยาณมิตรเริ่มต้นที่ "ศรัทธา"  
การที่จะได้ใจต้องสร้างศรัทธาเราไหว้พระมานานเพราะความศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาส าหรับ 

คนไทยสร้างไม่ยากพอเริ่มยิ้มให้กันศรัทธาจะเกิดขึ้นใช้ผัสสะทั้ง 6 ให้ได้เห็น ให้ได้ยิน ให้ได้สัมผัสด้วยกาย วาจา
ใจ คือเป็นการสร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้น ขอให้ยิ้มแม้ว่าเราจะหนักใจอย่างไรก็ตาม เอาน้ าขุ่นไว้ใน น้ าใสไว้นอก ไม่ได้
หมายความว่าหน้าไหว้หลังหลอกแต่ขอให้สร้างศรัทธาทันทีที่เราออกไปสู่สังคมภายนอกนั่นก็คือท าให้งานเป็น
กระบวนการทางบวกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นงานที่เราท าต้องเป็นกระบวนการทางบวกยอมรับกัน  สนับสนุนกัน 
เกื้อกูลกัน ขอให้เราถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกัน วันนี้เป็นอย่างไร ดูหน้าซีดเป็นอะไรหรือเปล่า ทานยาหรือยัง คือ 
แสดงความเอาใจใส่ แต่อย่ามากเกินไป ต้องรู้หลักมัชฌิมาปฏิปทา สร้างความไว้วางใจสร้างความเชื่อมั่นในทาง
เสริมแรงกัน 

4. กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศเน้นการสร้างสังคมการเรียนรู้  
ในประเทศไทยเรานี้ที่เรายังไปไม่ถึงไหน เพราะเราไม่ใช่สังคมความรู้ แต่เป็นสังคม 
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ความเห็น ถ้าท่านอ่านหนังสือพิมพ์แล้วดูหน้าการศึกษา จะไม่ค่อยมีใครออกมาให้ความรู้แก่คนในวงการศึกษา 
หรือให้ความรู้แก่ครูมีแต่การแสดงความเห็น จึงเป็นหน้าที่ของสภาการศึกษาอย่างหนึ่ง  ที่จะท าให้เกิดสังคม 
ความรู้ขึ้นในบรรดาคนที่สภาการศึกษาไปเกี่ยวข้อง ธรรม คือฐานความรู้ ศึกษานิเทศก ์
จะมัวพูดว่าผมไม่รู้อยู่ตลอดเวลาไม่ได้ จริงอยู่ไม่มีใครที่รู้ทั้ งหมด เพราะเราไม่ใช่สัพพัญญู แต่โรงเรียนของเรา
จะต้องตื่นตัว ในการที่จะแสวงหาความรู้ มีป้ายกระดานข่าวให้ความรู้ครู มีความสะดวกในการค้นหาความรู้
ข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตหรือแต่ละท่านมีวิธีการให้ความรู้แก่ครูต่างๆกัน   สิ่งที่เราท ามันเกิดเป็นฐานความรู้
ขึ้นมา แล้วครูของเราก็จะเป็นครูที่มีความรู้เกิดข้ึนเพราะฉะนั้นฐานความรู้จึงเป็นฐานที่ส าคัญ 

5. กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศมาจากฐานปัญญาธรรม ฐานเมตตาธรรม และฐานความเป็นจริง
ในชีวิต 
ฐานที่ 1 ปัญญาธรรม คือ ฐานความรู้ ผู้บริหารจะมัวพูดว่าไม่รู้อยู่ตลอดเวลาไม่ได้ ในการที่จะ 

แสวงหาความรู้มีป้ายกระดานข่าวให้ความรู้ครู มีความสะดวกในการค้นหาความรู้ข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต เป็น
ต้น ซึ่งฐานความรู้นี้เป็นฐานที่ส าคัญ  

ฐานที่ 2 เมตตาธรรม คือ ฐานความรัก ก่อนอื่นต้องเมตตาตัวเอง ไม่ควรจะโหมงานอยู่คนเดียว 
 พยายามกระจายงาน พยายามท าตนให้มีชีวิตชีวา พยายามสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทุกอย่างเป็นฐานของความ
เมตตาท้ังสิ้น 

ฐานที่ 3 คือ ฐานความเป็นจริงในชีวิต เป็นฐานทางวัฒนธรรม ถึงแม้ว่าเป็นครูเหมือนกันมี 
ประสบการณ์คล้ายคลึงกัน แต่เมื่อมาท างานร่วมกัน ผู้บริหารต้องเข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละคน แล้วมี
ความสามารถที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรของตน 

กรอบความคิดพื้นฐานของกัลยาณมิตรนิเทศ คือ หลักธรรมความเป็นกัลยาณมิตร 7 ประการ โดยมุ่งที่
เอาครู หรือพ่ีเลี้ยงเป็นส าคัญ (พจนานุกรมพุทธศาสตร์. 2528) 
  1. ปิโย น่ารัก ในฐานที่สบายใจ และสนิทสนมชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา ไต่ถาม 
  2. ครุ น่าเคารพ ในฐานะประพฤติสมควรแก่ฐานะให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ  เป็นที่พ่ึงได้
ปลอดภัย 
  3. ภาวนีโย น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณคือความรู้ และภูมิปัญญาแท้จริงทั้งเป็นผู้
ฝึกอบรม และปรับปรุงตนอยู่เสมอ 
  4. วต.ตา จ รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่ าเมื่อไรควรพูดอะไร อย่างไร คอยให้
ค าแนะน ากล่าวตักเตือนเป็นที่ปรึกษาที่ดี 
  5. วจนก.ขโม อดทนต่อถ้อยค า คือพร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษา ซักถาม ค าเสนอแนะ วิพากษ์ 
วิจารณ์ อดทนต่อถ้อยค า ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว  
  6. คม.ภีรญจ กถ กตตา แถลงเรื่องล้ าลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยาก ซับซ้อนให้เข้าใจและ
ให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซ้ึงยิ่งขึ้นไป 
  7. โน จฏฐาเน ไม่ชักน าอฐานะ คือ ไม่แนะน าเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย 
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 สุมน อมรวิวัฒฒ์ (2547: 17) ได้เสนอกระบวนการกัลยาณมิตร สรุปได้ว่า คือกระบวนการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพ่ือจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 
       1. ชี้ทางบรรเทาทุกข์ 
       2. ชี้สุขเกษมศานต์ 
  โดยทุกคนต่างมีเมตตาธรรมพร้อมจะชี้แนะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยให้บุคคลสามารถแก้ปัญหาได้ 
กัลยาณมิตรนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  สุมน อมรวิวัฒน์ (2547: 31) 
กัลยาณมติรนิเทศมีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ คือ 
 1. ให้ใจ การปฐมนิเทศการสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
 2. ร่วมใจ การร่วมคิด ร่วมท างาน และเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
 3. ตั้งใจ เป็นการสร้างสรรค์คุณภาพในการท างาน มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ช่วยกันแก้ปัญหา ผลงานคือ
คุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4. เปิดใจ การวัดและประเมินตนเอง ประเมินผลงานพัฒนาอย่างเท่ียงตรงปราศจากอคติ  

การนิเทศในครั้งนี้ยึดรูปแบบกระบวนการกัลยาณมิตรของ สุมน อมรวิรัตน์ (2547) มาประยุกต์ใช้ใน
การฝึกประสบการณ์นิเทศกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือของครูในโรงเรียน ทั้ง 6 โรงเรียน ใน
ครั้งนี้ มีกระบวนการดังนี้คือ  “ให้ใจ ร่วมใจ ตั้งใจ เปิดใจ” 

 ขั้นที่ 1. ให้ใจ  แนวคิดของการ “ให้ใจ” คือ สร้างศรัทธา สร้างความสัมพันธ์ แจ้งความมุ่งหมาย จัด
เวลา ก าหนดแผนงาน  

การประยุกต์น าไปใช้ คือ การสร้างความสัมพันธ์กับครูที่จะฝึกประสบการณ์การนิเทศ โดยใช้ค าถาม 
แจ้งจุดมุ่งหมายเพ่ือมาศึกษาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูร่วมกัน  
  ขั้นที่ 2. ร่วมใจ คือ แนวคิดของการ “ร่วมใจ” คือ การแนะน า สาธิต แบบอย่าง ฝึกท าแผนการสอน 
ฝึกสร้างสื่อการเรียนการสอน วิจัยในชั้นเรียน  

การประยุกต์น าไปใช้  คือ การแนะน าจากการค้นพบในการท ากิจกรรมต่างๆของนักเรียน ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ของคร ู

 ขั้นที่ 3. ตั้งใจ คือ แนวคิดของการ “ตั้งใจ” คือ ปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยกันแก้ปัญหาและ
ให้ก าลังใจ ครูเครือข่ายทดลองปฏิบัติ ติดต่อสื่อสาร เยี่ยมเยียน 

การประยุกต์น าไปใช้ คือ ปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยกันแก้ปัญหาและให้ก าลังใจ ตั้งประเด็น
จากการปรึกษาหารือร่วมกันส าหรับที่ให้คุณครูทดลองใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

 ขั้นที่ 4. เปิดใจ แนวคิดของการ “ตั้งใจ” คือ  การประเมินตนเอง การประเมินผลงาน การประเมินโดย
กัลยาณมิตร การประเมินพัฒนาการเรียนรู้  
  การประยุกต์น าไปใช้ คือ ปรึกษาหารือข้อค้นพบจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และร่วมกันให้ประเมิน
การสอนของครูที่เกิดขึ้น 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 
  กระบวนการนิเทศที่ผู้ฝึกประสบการณ์น ามาประยุกต์ใช้ส าหรับนิเทศกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนลูกเสือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยการนิเทศแบบ 
กัลยาณมิตรนิเทศ ดังนี้  

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มเป้าหมาย  คือ  ครูโรงเรียนเป้าหมาย  ได้แก่ โรงเรียนบ้านค าบง 1  โรงเรียนบ้านค าพ้ี 

โรงเรียนบ้านภู  โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศร ี และโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่   
จ านวน  6  โรงเรียน ๆ ละ 2 คน จ านวน  12  คน  

             2.   เครื่องมือนิเทศ 
  1. แบบนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ 
  2. แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
                3.   วิธีด าเนินการศึกษา 
โดยประยุกต์ใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  “ให้ใจ ร่วมใจ ตั้งใจ เปิดใจ” 
  ขั้นที่ 1. ให้ใจ  คือ การสร้างความสัมพันธ์กับครูที่จะฝึกประสบการณ์การนิเทศ โดยใช้ค าถาม แจ้ง
จุดมุ่งหมายเพ่ือมาศึกษาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูร่วมกัน  
  ขั้นที่ 2. ร่วมใจ คือ การแนะน าจากการค้นพบในการท ากิจกรรมต่างๆของนักเรียน ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ของคร ู
  ขั้นที่ 3. ตั้งใจ คือ ปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยกันแก้ปัญหาและให้ก าลังใจ ตั้งประเด็นจากการ
ปรึกษาหารือร่วมกันส าหรับที่ให้คุณครูทดลองใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
  ขั้นที่ 4. เปิดใจ คือปรึกษาหารือข้อค้นพบจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และร่วมกันให้ 
ประเมินการสอนของครูที่เกิดขึ้น 
               4.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้ศึกษาเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ
และแบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศแบบกัลยาณมิตร กับกลุ่มเป้าหมายมีผลงานที่เกิดขึ้นจริง
แบบง่ายๆ เพื่อเป็นการวัดความรู้ที่ได้รับจากการบรรยาย เก็บรวบรวมจากครูโรงเรียนเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียน
บ้านค าบง 1 โรงเรียนบ้านค าพ้ี โรงเรียนบ้านภู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี และโรงเรียน
บ้านหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร   จ านวน  12  คน   
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สถิติที่ใช้และวิธีการวิเคราะห์ 
เมื่อเก็บข้อมูลคือแบบนิเทศและแบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรใน

การศึกษา  กับกลุ่มเป้าหมายแล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ  
ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)โดยก าหนดให้ค่าน้ าหนักหรือคะแนนเป็น 5 ระดับ ซึ่งก าหนดค่า
คะแนน (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 100)  ดังนี้ 
      ระดับคะแนน 5   หมายถึง   อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      ระดับคะแนน 4   หมายถึง   อยู่ในระดับมาก 
      ระดับคะแนน 3   หมายถึง   อยู่ในระดับปานกลาง 
      ระดับคะแนน 2   หมายถึง   อยู่ในระดับน้อย 
      ระดับคะแนน 1   หมายถึง   อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจและความคิดเห็นของคณะครูกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้
การนิเทศแบบกัลยาณมิตร  ผู้ศึกษาได้แปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ดังนี้ 

   1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
   1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับน้อย 
   2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง 
   3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก 
   4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 

5.การวิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศ 
การนิเทศด้วยกระบวนการนิเทศแบบ ประยุกต์ใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  “ให้ใจ ร่วมใจ 

ตั้งใจ เปิดใจ” เพ่ือนิเทศกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู มีอันดับคุณภาพ  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



12 

 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือของครูโรงเรียน ในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษามุกดาหาร ได้ผลการนิเทศ โดยยึดเครื่องมือ ดังนี้  
                     1. แบบนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ 
  2. แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
      เมื่อด าเนินการนิเทศจากเครื่องมือ โดยใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตร 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
                            -   การสร้างศรัทธา   ได้แก่ การสร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญ การให้ความรู้
ความเข้าใจว่ากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก 
               -   สาธิตการสอนตามกระบวนการของลูกเสือ ให้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า กระบวนการจัด
กิจกรรมลูกเสือสามารถปฏิบัติและท าได้จริง    
                            -   รว่มคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติไปควบคู่กับการร่วมคิด แก้ไขปัญหา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนลูกเสือ 
                        -   ติดตามประเมินผล สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติจริงอย่าง
ต่อเนื่อง 
 น าข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้แก่  ความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาการท าวิจัยในชั้น
เรียน  ตรวจให้คะแนนแบบสอบถาม โดยก าหนดให้ค่าน้ าหนักหรือคะแนนเป็น 5 ระดับ ซึ่งก าหนดค่าคะแนน 
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 100)   
 จากที่ข้าพเจ้าผู้ศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ  โดยการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอน จ านวน  12   คน  ผู้ศึกษาได้ให้ความรู้แก่คณะครูเป็นเวลา  1  วัน 
พร้อมเอกสารประกอบการน าเสนอแบบบรรยาย และจะใช้วิธีการนิเทศแบบกัลยาณมิตรโดยการเข้าพบปะ
กลุ่มเป้าหมายแบบเพ่ือน  พ่ี  น้อง ที่ไม่เป็นทางการ จะเข้าไปพูดคุย ปรึกษา  หาแนวทางร่วมกันในการน าไปสู่
การปฏิบัติ จากนั้นให้ครูกลุ่มเป้าหมายตอบแบบนิเทศและแบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน น ามาหา
ค่าเฉลี่ยเพ่ือประเมินผลการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  ผลการสรุปดังนี้ 
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ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลี่ยอันดับคุณภาพ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือของครู  โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ด้านการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
จากตารางที่ 1   พบว่า คณะครูโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการบริหารการจัด

กิจกรรมลูกเสือ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ถ้าพิจารณารายข้อจะเห็นว่ารายการประเมินที่ครูมีความพึงพอใจมาก

ที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x = 4.50) คือ  ความร่วมมือในการด าเนินการของครูผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง    อยู่ในระดับ มาก 
ได้แก่ ความเพียงพอของบุคลากรหรือผู้ด าเนินงาน และคุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการ 
ตามล าดับ 
 ซึ่งโดยสรุปจากตารางจะเห็นได้ว่า การปฏิบัติตามกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

ด้านการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือ  อยู่ในระดับ มาก  คือเฉลี่ย   ( x = 4.20 )  
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
 

ค่าเฉลี่ย การแปลผล 

x̅ S.D. 
1. ด้านการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือ  

1.1  ความเพียงพอของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการด าเนินงาน 

4.00 0.43 มาก 

1.2  คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การด าเนินการ 

4.08 0.67 มาก 

1.3  ความเพียงพอของบุคลากรหรือผู้ด าเนินงาน 4.33 0.49 มาก 

1.4  ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน 
/ ผู้เกี่ยวข้อง 

4.50 0.52 มากที่สุด 

1.5  ความเหมาะสมของการใช้จ่ายงบประมาณ 4.08 0.79 มาก 

ความคิดเห็นโดยรวมของผู้รับการนิเทศ 4.20 0.58 มาก 
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ตารางที ่2 แสดงค่าเฉลี่ยอันดับคุณภาพ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือของครู  โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ด้านการกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากตารางที่ 2  พบว่า คณะครูโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านกระบวนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ถ้าพิจารณารายข้อจะเห็นว่ารายการประเมินที่

ครปูฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x = 4.67)  คือ  ใช้กระบวนการกลุ่มใน
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝึกให้คิด วิเคราะห์สร้างสรรค์จินตนาการ รองลงมา คือ จัดได้เหมาะสมกับวัย วุฒิ

ภาวะ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียน ( x = 4.58)   บูรณาการกับชีวิตจริง ให้ผู้เรียนได้

ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ ตลอดชีวิต และรู้สึกกับการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีค่าเฉลี่ย  ( x = 4.50)      

 ซึ่งโดยสรุปจากตารางจะเห็นได้ว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด  คือเฉลี่ย   ( x = 4.50 )  
 

 
 

 
รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย  
การแปลผล  

x̅ 
 
S.D. 

2. ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ  

2.1 ก าหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

4.50 0.52 มากทีสุ่ด 

2.2  ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ ฝึกให้คิด วิเคราะห์สร้างสรรค์จินตนาการ 

4.67 0.49 มากที่สุด 

2.3  จัดได้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ 
ความถนัด และความสามารถของผู้เรียน 

4.58 0.51 มากที่สุด 

2.4 บูรณาการกับชีวิตจริง ให้ผู้เรียนได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการเรียนรู้ ตลอดชีวิต และ
รู้สึกกับการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

4.50 0.52 มากที่สุด 

2.5 จ านวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะ
ของกิจกรรม 

4.25 0.62 มาก 

ความคิดเห็นโดยรวมของผู้รับการนิเทศ 4.50 0.53 มากที่สุด 
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ตารางที ่3 แสดงค่าเฉลี่ยอันดับคุณภาพ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือของครู  โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ด้านการประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากตารางที่ 3   พบว่า คณะครูโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการประเมินผล โดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ถ้าพิจารณารายข้อจะเห็นว่ารายการประเมินที่ครูปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 

ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x = 4.58)  คือ กิจกรรมที่ด าเนินงานทั้งหมด ส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ  3  อันดับแรก ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินกิจกรรม บรรลุ
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินกิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ และ ผลการด าเนินกิจกรรม เป็นไปตาม
เป้าหมายเชิงปริมาณ ตามล าดับ 

 ซึ่งโดยสรุปจากตารางจะเห็นได้ว่า อยู่ในระดับ มาก  คือเฉลี่ย   ( x = 4.38 )  
 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
 

ค่าเฉลี่ย การแปลผล 

x̅ S.D. 
3. ด้านการประเมินผล  

3.1  ผลการด าเนินกิจกรรม เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ 

4.25 0.62 มาก 

3.2  ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินกิจกรรม บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

4.42 0.51 มาก 

3.3  ผลการด าเนินกิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ 

4.33 0.65 มาก 

3.4  ผลการด าเนินกิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมาย
เชิงปริมาณ 

4.33 0.65 มาก 

3.5 กิจกรรมที่ด าเนินงานทั้งหมด ส่งเสริมให้
นักเรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

4.58 0.67 มากที่สุด 

ความคิดเห็นโดยรวมของผู้รับการนิเทศ 4.38 0.49 มาก 
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ตารางท่ี 4 แสดงความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศแบบกัลยาณมิตร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร   
 

ความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศแบบกัลยาณมิตร   

 
 
จากตารางที่  4   ความพึงพอใจของครูผู้สอนโรงเรียนเป้าหมาย  จ านวน 6 โรง   จ านวน  12  คน   สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ที่ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพ่ือแลดงความคิดเห็น อยู่ในระดับ 
มากที่สุด ( X =4.59)  
 เมื่อพิจารณารายข้อโดยรวม พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการนิเทศแบบกัลยาณมิตร อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  5  รายการ ได้แก่  ผู้นิเทศรับฟังความคิดเห็นของผู้รับการนิเทศ ผลการนิเทศสามารถน าไปใช้ในการพัฒนา

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลความ 

1 ผู้นิเทศมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีนิเทศ 4.58 0.51 มากที่สุด 

2 ผู้นิเทศมีเทคนิคและวิธีการนิเทศที่เหมาะสม 4.33 0.49 มาก 

3 ระยะเวลาในการนิเทศ 3.67 0.49 มาก 

4 ผู้นิเทศมีการวางแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบ 4.50 0.52 มากที่สุด 

5 ผู้นิเทศเปิดโอกาสให้ผู้รับการนิเทศมีส่วนร่วม 4.62 0.29 มากที่สุด 

6 ผู้นิเทศรับฟังความคิดเห็นของผู้รับการนิเทศ  4.83 0.39 มากที่สุด 

7 ผู้นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิกรรมการเรียนรู้ที่ชัดเจน 4.75 0.45 มากที่สุด 

8 ผู้นิเทศชี้ให้เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ 4.58 0.51 มากที่สุด 

9 ผู้นิเทศสาธิตขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ที่จ าเป็น 4.50 0.52 มากที่สุด 

10 ผู้นิเทศชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของการจัดการเรียนรู้ 4.50 0.52 มากที่สุด 

11 .ผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง 4.67 0.49 มากที่สุด 

12 ประโยชน์ที่ได้รับจากการนิเทศ 4.67 0.49 มากที่สุด 

13 ผลการนิเทศสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 4.83 0.39 มากที่สุด 

14 ควรก าหนดให้มีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ 4.75 0.45 มากที่สุด 

15 ผู้นิเทศมีความเป็นกัลยาณมิตร 4.83 0.39 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.59 0.46 มากที่สุด 
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ผู้เรียน  ผู้นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิกรรมการเรียนรู้ที่ชัดเจน ควรก าหนดให้มีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง เป็น
ระบบ ประโยชน์ที่ได้รับจากการนิเทศ ส่วนรายการอ่ืนๆ อยู่ในระดับมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้นิเทศมี
เทคนิคและวิธีการนิเทศที่เหมาะสม และระยะเวลาในการนิเทศ  ตามล าดับ 
 
 
2.การน าไปพัฒนางาน/การเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ 
   จากการที่ผู้ศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ โดยใช้กระบวนการนิเทศ
แบบกัลยาณมิตร ของครูกลุ่มเป้าหมายคือ คณะครูโรงเรียนเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนบ้านค าบง 1 โรงเรียนบ้าน
ค าพ้ี โรงเรียนบ้านภู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี และโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่  จังหวัด
มุกดาหาร   จ านวน  12  คน  ในการพัฒนากระบวนการสอนลูกเสือ โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
และสอบถามความพึงพอใจ ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย และได้ผลสรุปเป็นที่น่าพอใจมาก ท าให้ผู้นิเทศได้รับ
ประสบการณ์ในการฝึกการนิเทศ การพบปะพูดคุยกับคณะครูที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างดียิ่ง  เริ่มตั้งแต่การมีมนุษย์สัมพันธ์  การวางแผนการท างาน  การเตรียม
เอกสารการประชุม  การน าเสนอ บรรยาย ความรู้ให้คณะครู  เพื่อการน าไปสู่การท าวิจัยในชั้นเรียนได้ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา. 

ผลจากการใช้แบบนิเทศ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ และแบบประเมินความพึง
พอใจของครูที่มีต่อการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ในช่วงระยะเวลาที่สั้นนี้รายโรงเรียน ๆ ละ 1 วัน จ านวน 6 โรง  
จ านวนครู  12 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านค าบง 1 โรงเรียนบ้านค าพ้ี โรงเรียนบ้านภู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 
โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี และโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร เป็นกลุ่มตัวอย่าง  โดยการติดตาม 
นิเทศ ประเมินผล ครูสามรถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือได้ถูกต้อง และมีการพัฒนาขึ้นจากเดิม และทาง
ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาได้นิเทศ ได้พบกับปัญหาการการจัดกิจกรรมความส าคัญและความเป็นมา  ซึ่ง
ได้ให้ค าแนะน าแก่ครูไป ปรับปรุงได้เป็นอย่างดี 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 
โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจและความ
คิดเห็นต่อการนิเทศกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารโดยใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  สรุปผลได้  
ความพึงพอใจของครูผู้สอนลูกเสือโรงเรียน ได้แก ่โรงเรียนบ้านค าบง 1 โรงเรียนบ้านค าพ้ี โรงเรียนบ้านภู โรงเรียน
อนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี และโรงเรียนบ้านหว้ านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร ที่มีการตอบ
แบบสอบถามนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือโรงเรียน โดยการนิเทศแบบกัลยาณมิตรโดยมี 3  
ตาราง  ตารางที่ 1 อยู่ในระดับ มาก ( X =4.20)  ตารางที่ 2 อยู่ในระดับ มากที่สุด ( X =4.50)  ตารางที่ 3 อยู่ใน
ระดับ มาก ( X =4.38)  ความคิดเห็นของครูผู้สอนลูกเสือ จ านวน  12  คน   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  ที่มีต่อผู้นิเทศกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ โดยการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตรอยู่ในระดับ มากที่สุด  ( X =4.59)  
 
สรุปผลการประเมิน 

ฝ่ายประเมินผลได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ด้านการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือ พบว่า ผลการตอบแบบนิเทศของคณะครูโรงเรียนต่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ถ้าพิจารณารายข้อจะเห็นว่ารายการประเมินที่ครูมี

ความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x = 4.50) คือ  ความร่วมมือในการด าเนินการของครูผู้ร่วมงาน/ผู้เกี่ยวข้อง    
อยู่ในระดับ มาก ได้แก่ ความเพียงพอของบุคลากรหรือผู้ด าเนินงาน และคุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
ในการด าเนินการ ตามล าดับ 
 ซึ่งโดยสรุปจากตารางจะเห็นได้ว่า การปฏิบัติตามกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

ด้านการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือ  อยู่ในระดับ มาก  คือเฉลี่ย   ( x = 4.20 )  
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ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูก  พบว่า ผลการตอบแบบนิเทศของคณะครูโรงเรียน
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เสือ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ถ้าพิจารณารายข้อจะเห็นว่ารายการ

ประเมินที่ครูปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x = 4.67)  คือ  ใช้
กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝึกให้คิด วิเคราะห์สร้างสรรค์จินตนาการ  รองลงมา คือ จัดได้

เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผู้เรียน ( x = 4.58)   บูรณาการกับชีวิต
จริง ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ ตลอดชีวิต และรู้สึกกับการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีค่าเฉลี่ย          

( x = 4.50)      

 ซึ่งโดยสรุปจากตารางจะเห็นได้ว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด  คือเฉลี่ย   ( x = 4.50 )  
ด้านการประเมินผล พบว่า ผลการตอบแบบนิเทศของคณะครูโรงเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ถ้าพิจารณารายข้อจะเห็นว่ารายการประเมินที่ครูปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการ

สอนลูกเสือ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x = 4.58)  คือ กิจกรรมที่ด าเนินงานทั้งหมด ส่งเสริมให้นักเรียน มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ  3  อันดับแรก ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนิน
กิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ ผลการด าเนินกิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ และ ผลการด าเนิน
กิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณ ตามล าดับ 

 ซึ่งโดยสรุปจากตารางจะเห็นได้ว่า อยู่ในระดับ มาก  คือเฉลี่ย   ( x = 4.38 )  
 ตอนที่ 2    ความพึงพอใจของครูผู้สอนโรงเรียนเป้าหมาย  จ านวน 6 โรง   จ านวน  12  คน   สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ที่ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพ่ือแลดงความคิดเห็น อยู่
ในระดับ มากที่สุด ( X =4.59)  
 เมื่อพิจารณารายข้อโดยรวม พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการนิเทศแบบกัลยาณมิตร อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  5  รายการ ได้แก่  ผู้นิเทศรับฟังความคิดเห็นของผู้รับการนิเทศ ผลการนิเทศสามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน  ผู้นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิกรรมการเรียนรู้ที่ชัดเจน ควรก าหนดให้มีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง เป็น
ระบบ ประโยชน์ที่ได้รับจากการนิเทศ ส่วนรายการอ่ืนๆ อยู่ในระดับมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้นิเทศมี
เทคนิคและวิธีการนิเทศที่เหมาะสม และระยะเวลาในการนิเทศ  ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
           ผลการประเมินความพึงพอใจของ ครู เกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ มี
ความคิดเห็นโดยสรุปทั้งหมดอยู่ในระดับ มากที่สุด  สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
อิสระที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้  
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ข้อเสนอแนะ 
 

จากการทีผู่้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา เข้าฝึกการนิเทศในโรงเรียนตัวอย่าง ท าให้ทราบถึงปัญหา
อุปสรรคในการ ด าเนินงาน ดังนั้น ผู้นิเทศ จึงมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้  

1. ควรจัดการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีในสถานศึกษาท่ีมีผู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อเข้าถึง 
กลุ่มเป้าหมายของการนิเทศท่ีแท้จริง และได้เห็นขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน การปฏิบัติแนวทางการจัดกิจกรรม 
ที่สถานศึกษาแต่ละแห่งปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือไม่  

2. ควรจัดหาวิทยากรเครือข่ายในพื้นท่ีใกล้เคียงร่วมเป็นคณะนิเทศ เพ่ือให้สถานศึกษาแต่ละแห่งได้
ด าเนิน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี อย่างถูกต้อง หรือมีเครือข่ายที่จะเป็นที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนปัญหา 
ประสบการณ์ในการ จัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีร่วมกัน เพ่ือพัฒนากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น  

3. ควรมีแนวทาง หรือรูปแบบการนิเทศที่ชัดเจนกว่านี้โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการนิเทศมากกว่า 
ความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ เพ่ือการน าผลจากการนิเทศไปใช้ปรับปรุงปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการจัด 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีในอนาคต 
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แบบนิเทศ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหารการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

ค าชี้แจง 
1 .แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามเพื่อประกอบการศึกษาของผู้ฝกึประสบการณ์นิเทศการศึกษา 

ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ค าตอบของท่านจะไมม่ีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่
อย่างใด โปรดแสดงความคดิเห็นตามสภาพท่ีแท้จริง และตอบแบบสอบถามทุกข้อ เพื่อความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 

2. ผู้นิเทศจะเก็บรักษาค าตอบของท่านไว้เป็นความลับ และจะน ามาใช้เฉพาะการนิเทศครั้งน้ีเท่านั้น 
ตอนท่ี 1. สภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
             1.1 เพศ   (    )  ชาย                      (   ) หญิง 

                         1.2 ผู้ตอบแบบสอบถาม    (   )  ผู้ก ากับลูกเสือ                    (   )  รองผู้ก ากับลูกเสือ 
                 (   )  อื่น ๆ...................................................................... 

 ตอนท่ี 2 สภาพการใช้กระบวนการจัดการเรยีนการสอนลูกเสือ 
 โปรดขดีเครื่องหมาย  ในช่องที่ก าหนดที่ตรงกับระดับการปฏิบตัิและความคิดเห็นของท่าน โดยประเมิน

จากระดบั  
 คะแนน ดังต่อไปนี ้

5 หมายถึง ระดับการปฏิบตัิและความคิดเห็นมากที่สดุ    4 หมายถงึ ระดับการปฏิบัติและความคิดเหน็มาก     
3 หมายถึง ระดับการปฏิบตัิและความคิดเห็นปานกลาง    2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติและความคิดเหน็

น้อย     
1 หมายถึง ระดับการปฏิบตัิและความคิดเห็นน้อยทีสุ่ด     

ที ่ รายการประเมิน 
การปฏิบัติและระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
 1.1  ความเพียงพอของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน      

 1.2  คุณภาพของเครื่องมือและอปุกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการ      
 1.3  ความเพียงพอของบุคลากรหรือผู้ด าเนินงาน      

 1.4  ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง      
 1.5  ความเหมาะสมของการใช้จ่ายงบประมาณ      
2. ด้านการจัดกระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 

 2.1 ก าหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม      
 2.2  ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์เรียนรู้  ฝึกให้คิด วิเคราะห์

สร้างสรรค์จินตนาการ 
     

 2.3  จัดได้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของ
ผู้เรียน 

     

 2.4 บูรณาการกับชีวิตจริง ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ ตลอด
ชีวิต และรู้สึกกับการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

     

 2.5 จ านวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม      
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ที ่ รายการประเมิน 
การปฏิบัติและระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
3. ด้านการประเมินผล 
 3.1  ผลการด าเนินกิจกรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ท่ีก าหนดไว้      
 3.2  ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินกิจกรรม บรรลุวตัถุประสงค ์      

 3.3  ผลการด าเนินกิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ      
 3.4  ผลการด าเนินกิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณ      

 3.5 กิจกรรมที่ด าเนินงานท้ังหมด ส่งเสริมให้นักเรียน มีคณุภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

     

 

 
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ด้านสภาพปัญหาและความต้องการ 
............................................................................................................................. ......................................

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

........................................................................................................... ...................................................................... 
            ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ......................................

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

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

 
 

**ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้** 
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แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
 

ค าชี้แจง 1. แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
 2. ครูผู้รับการนิเทศเป็นผู้ประเมินและท าเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความพึงพอใจ 
 3. ระดับความพึงพอใจมี 5 ระดับ 

5 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด     
4 หมายถึง พึงพอใจมาก     
3 หมายถึง พึงพอใจ 
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย          
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 
 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ หมายเหตุ 

5 4 3 2 1 
1. ผู้นิเทศมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีนิเทศ       

2. ผู้นิเทศมีเทคนิคและวิธีการนิเทศที่เหมาะสม       

3. ระยะเวลาในการนิเทศ       
4. ผู้นิเทศมีการวางแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบ       

5. ผู้นิเทศเปิดโอกาสให้ผู้รับการนิเทศมีส่วนร่วม       
6. ผู้นิเทศรับฟังความคิดเห็นของผู้รับการนิเทศ        

7. ผู้นิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิกรรมการรู้ที่ชัดเจน       

8. ผู้นิเทศชี้ให้เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้       
9. ผู้นิเทศสาธิตขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้ที่จ าเป็น       

10.ผู้นิเทศชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของการจัดการเรียนรู้       

11.ผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง       

12.ประโยชน์ที่ได้รับจากการนิเทศ       

13.ผลการนิเทศสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน       

14.ควรก าหนดให้มีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ       
15.ผู้นิเทศมีความเป็นกัลยาณมิตร       

รวม       
เฉลี่ย       

 
 


