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บทคดัย่อภาษาไทย  

58252389 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
นางสาว รวิ เต็มวนาวรรณ: การบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รอง
ศาสตราจารย์ ดร. วรกาญจน์ สุขสดเขียว 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพ่ือทราบการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2    2) เพ่ือทราบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยเก็บข้อมูลข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนทับใต้สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2จ านวน 7 โรงเรียน  เครื่องมือในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน สร้างขึ้นตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงาน
ลูกเสือภายในสถานศึกษา พ.ศ.2551 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ (f) ร้อยละ(%)ค่า
มัชฌิมเลขคณิต (m) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ )  และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

               ผลการวิจัยพบว่า 

1. การบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ทั้งภาพรวมและรายด้าน คือด้านลูกเสือ ด้านผู้บริหาร ด้านผู้
ก ากับลูกเสือและด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ อยู่ในระดับมากที่สุด 

2. แนวทางการบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โรงเรียนควรส่งเสริมให้ลูกเสือมีระเบียบวินัย ความสนใจ ความ
สนุก ความภูมิใจ ความตระหนักในคุณค่าและความสุขในการเป็นลูกเสือ ผู้บริหารให้การส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนและส่งเสริมให้ลูกเสือสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  และ
สังคม ผู้ก ากับลูกเสือต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งด้านคุณวุฒิ และการวางแผนกิจกรรม ปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อบังคับการบริหารการเงินของกลุ่มลูกเสือโรงเรียน  โรงเรียนควรวางแผนการจัด
กิจกรรมลูกเสือใน3ลักษณะ คือ กิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของลูกเสือ กิจกรรมเพ่ืออุดมคติ  และ
กิจกรรมเพื่อความก้าวหน้าสู้ความเป็นเลิศ 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

58252389 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
MISS RAWI TEMWANAWAN : BOY SCOUTS ACTIVITY ADMINISTRATION 

GUIDELINES FOR TABTAI SCHOOL CLUSTER UNDER PRACHUAPKIRIKHAN 
PRIMARYEDUCATIONALSERVICE SERVICE AREA 2 THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR VORAKARN SUKSODKITW, Ph.D. 

The purposes of this independent study were to determine 1) The scout learning activity 
administration in Tubtai school cluster under Prachuap Kiri Khan Primary Educational Service 
Area2.  2) The development of the scout learning guideline activity administration in Tubtai school 
cluster under Prachuap Kiri Khan Primary Educational Service Area2.  The samples in this research 
were 7 schools and the teachers in Tubtai school cluster under Prachuap Kiri Khan Primary 
Educational Service Area2. The research instrument was a questionnaire about the scout and girl 
learning activity administration in school formulated based on the quality assessment criteria for 
boy scout work in school B.E. 2551 (A.D. 2008). Statistics for analyzing the data were frequencies 
(f), percentage (%), arithmetic mean (µ), standard deviation (S.D.), and content analysis. 

               The findings revealed as follows: 

1. The scout learning activity administration in Tubtai school cluster under Prachuap Kiri 
Khan Primary Educational Service Area2 as overall and in each aspect were at a high level on 
scouts, administrators, scouts master, and scout learning activities.   

2. The development of the scout learning guideline activity administration in Tubtai 
school cluster under Prachuap Kiri Khan Primary Educational Service Area2 included the followings. 
The schools should encourage the scouts in order to build self-discipline, interest, enjoyment, 
pride, becoming aware of their value to be the scout and feel happier. The administrators 
encourage the scout learning activities. Moreover, they motivate to make good governance 
between the community and society. The administrators need to develop themselves about 
planning scouts activities management, and managing the scouts’ budget. The schools should plan 
3 scout learning activities including identity activities, ideal activities, and achieve and challenging 
activities to excellence. 
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กิตติกรรมประก าศ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความเมตตากรุณาช่วยเหลือเป็นอย่างดี
ยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วรกาญจน์  สุขสดเขียว อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ดร.ณัฐริน  
เจริญเกียรติบวร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สงวน  อินทรักษ์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล ศึกษานิเทศก์ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นาย นายอดิเรก มะสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วย
มงคลและนางสาวสุภาวดี โพธิ์เผือก ครูโรงเรียนบ้านห้วยมงคลและนางสาวกิ่งแก้ว  ประเทืองผล ที่ให้
ค าแนะน าและช่วยเหลือในการประสานงานกับโรงเรียนในกลุ่มทับใต้ ผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มโรงเรียน
ทับใต้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2ทุกท่าน ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณเพ่ือนๆที่ให้ค าปรึกษาให้ก าลังใจ และช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา ประโยชน์ใดใด ที่
เกิดจากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมน าบูชาแด่ผู้มีพระคุณทุกท่านจนท าให้การค้นคว้าอิสระ
ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ด้วยดี 

  
  

รวิ  เต็มวนาวรรณ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการของการ

จัดการศึกษาไว้ว่า ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข1 ส่วนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นั้นมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี มี
ปัญญา มีความสุข และก าหนดจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัย โดยก าหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียน ทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก2 
  ด้านคณะรักษาความสงบและเรียบร้อยแห่งชาติ ได้มีนโยบายในการสร้างค่านิยมของ                   
คนไทย 12 ประการ ซึ่งเป็นค่านิยมที่สอดคล้องในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 ได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 8 ประการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการเป็น
อย่างดี เพราะกิจกรรมลูกเสือมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ
ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นใน
สถานศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนได้ สอดคล้องกับ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราโชวาทที่เกี่ยวกับความส าคัญของการ
ลูกเสือมีใจความว่า “กิจกรรมลูกเสือเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่น้อมน าและส่งเสริมเยาวชนของ
ชาติให้เป็นคนดีที่มีความรู้ ความเฉลียวฉลาด ความรัก ความสามัคคีในกันและกันฉันท์พ่ีน้อง ทั้งเป็น
คนที่รู้จักใช้โอกาส และความสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมด้วยความเสียสละช่วยเหลือสังคม

                                           
 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. 
 2 กระทรวงศึกษาธิการ.(2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551.กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ. 



 2 
  
รวมทั้งรักษาความมั่นคงของประเทศ”3 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ คือ 
การช่วยให้เยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และสังคมให้สมบูรณ์อย่าง
เต็มที่ เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบและเป็นสมาชิกที่ดีของท้องถิ่น ของชาติและของชุมชน
ระหว่างประเทศ ตามท่ีธรรมนูญลูกเสือโลกบัญญัติไว้ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย การ
ลูกเสือมุ่งหมายที่จะสอนให้เด็กรู้จักด ารงชีวิต มิใช่เพียงเพ่ือให้มีอาชีพ การสอนให้เด็กมีความ
ทะเยอทะยานที่จะชิงรางวัลและทุนเล่าเรียน ตลอดจนการสอนให้เด็กเห็นว่าความส าเร็จคือการมี
เงินเดือน ต าแหน่ง และอ านาจนั้น มีอันตรายอยู่ เว้นเสียแต่ว่าจะมีการสอนในเรื่องบ าเพ็ญประโยชน์
แก่ผู้ อ่ืนไปพร้อมกันไปด้วย4 รวมถึงได้ก าหนดทิศทางและนโยบายในการพัฒนากิจการลูกเสือให้
โรงเรียนได้น าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือในทุก
ระดับ ทุกโรงเรียน และจัดให้มีกิจกรรมในวันส าคัญทางลูกเสือ กิจกรรมทักษะการด ารงชีวิต กิจกรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์ของลูกเสือ และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อกิจการลูกเสือ
ไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนที่ส่งผลทางด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชน
ไทย ดังนั้นเพ่ือเป็นการยกย่อง เชิดชู โรงเรียน ผู้บริหาร ครู -อาจารย์และนักเรียนที่ทุ่มเท เสียสละ 
และพัฒนากิจการลูกเสือ จึงก าหนดให้มีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น โดยมอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตคัดเลือก
โรงเรียนในสังกัดที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เป็นโรงเรียนต้นแบบ
ลูกเสือ เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่จะสนองตอบ
นโยบายในการสร้างค่านิยมคนไทย 12 ประการ ตามแนวทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ปรัชญาของการลูกเสือคือการท าให้นักเรียนค้นพบและพัฒนา ศักยภาพของตน มีทักษะการ
ด าเนินชีวิตมีวุฒิภาวะ ทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักเรียนรู้ในเชิง พหุปัญญา รู้จักคิดตัดสินใจ

                                           
 3 นัทชัย ปาลบุตร. 2552. การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น ใน
รายงานโครงการเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 3. 
 4 กระทรวงศึกษาธิการ.(2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551. กรุงเทพมหานคร : กระทรงศึกษาธิการ. 
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แก้ปัญหา และการมีงานท า รวมทั้งด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขการบริหารงานลูกเสือใน
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน และบริบทของสถานศึกษาและ
ท้องถิ่น จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาการศึกษาของชาติ เพราะการบริหารและการจัดกิจกรรมลูกเสือที่สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัด และความ สนใจของผู้เรียนและปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน จะพัฒนาให้
ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ รู้จักแก้ปัญหา มีเหตุผล การช่วยเหลือ
แบ่งปัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ รู้จักการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ดังนั้นการบริหารงาน ลูกเสือจึงมี
ความส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการบริหารกิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี โดยนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องผ่านการฝึกอบรมผู้ก ากับ
ลูกเสือ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดกิจกรรมลูกเสือเป็น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพ่ือให้เยาวชนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน เสียสละและเป็นผู้มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งส่งเสริม
คุณธรรมแก่เยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข สามารถใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพตลอดชีวิต 
 
ปัญหา 

กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับการเรียน               
ในสถานศึกษา แต่ยังพบว่ามีปัญหาอยู่หลายประเด็น ปัญหาจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ กอง วิสุท
ธารมณ์ กล่าวว่า ปัญหาผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญต่อการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาจึงท าให้
กิจการลูกเสือไม่เจริญก้าวหน้าอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้ คือ 1) ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่ค่อยให้ความส าคัญกับกิจการลูกเสือในสถานศึกษามากนัก 2) 
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีความเข้าใจในเรื่องงานลูกเสือในสถานศึกษาเนื่องจากไม่เคยเป็นผู้น า ใน
กิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา 3) ครูในสถานศึกษาไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับงานลูกเสือในสถานศึกษา
เนื่องจากเห็นว่ากิจกรรมลูกเสือเป็นวิธีการที่ยุ่งยากในการเรียนการสอน5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีนโยบายที่ จะส่งเสริม สนับสนุนการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบจัดให้มี
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาเพ่ือด าเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ

                                           
 5 กอง วิสุทธารมณ์. (2549). การพัฒนาคน. กรุงเทพ: โรงพิมพ์ศาสนา. 
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ของสถานศึกษาในสังกัดและมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการนี้โดยเฉพาะ มีการจัดสัมมนาผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนลูกเสือในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 2 กลุ่มงานสารสนเทศ, กลุ่มนโยบายและแผน สรุปผลการประเมินการ ประชุมสัมมนา พบว่า มี
ผู้บริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษายังมีความรู้ความเข้าใจใน หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือและมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรค่อนข้างน้อยผู้บริหาร สถานศึกษาขาดการประชุมวางแผน เพ่ือ
ท าความเข้าใจนโยบายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือขึ้นในสถานศึกษาและมีความ
เข้าใจในบทบาทของกิจกรรมลูกเสือค่อนข้างน้อยให้ ความส าคัญหรือเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมลูกเสือ
น้อยกว่าเท่าที่ควร ควรก าหนดความรับผิดชอบให้ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือไม่เหมาะสมกับวุฒิและ
ประสบการณ์ของผู้สอน ขาดการนิเทศให้ครูผู้สอนได้สอนไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร การ
สนับสนุนส่งเสริมให้ความร่วมมือในกิจกรรมลูกเสือและให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการพัฒนาอบรม
กิจกรรมลูกเสือค่อนข้างน้อยผู้บริหารบางส่วนขาดความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือจึงให้ความส าคัญใน
เรื่องของกิจกรรม ลูกเสือน้อยเกินไป ท าให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณมีน้อย 

ผู้วิจัยเห็นว่าการบริหารงานลูกเสือเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้สอนจะต้องเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
โดยผู้วิจัยการบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

การวิจัยเรื่องการบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้  
  1. เพ่ือทราบการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
  2. เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
 
ข้อค าถามของการวิจัย  

ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามส าหรับการวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางในการค้นคว้าหาค าตอบในการ
วิจัยดังนี้ 

1. การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อยู่ในระดับใด 
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2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ กลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นอย่างไร 
 
สมมติฐานของการวิจัย  

ข้อค าถามของการวิจัย ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานในการวิจัยไว้ดังนี้ 
1. การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีหลายแนวทาง 
 
ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุป 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดการความรู้ของผู้บริหารและครูผู้สอนในกลุ่ม
โรงเรียนทับใต้  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ซึ่งผู้วิจัย น า
แนวคิดทฤษฎีเชิงระบบของลูเนนเบอร์กและออนสไตน์ (Lunenburg  and Ornstein) ได้กล่าวว่า 
โรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งในระบบสังคมท่ีมีลักษณะเป็นระบบเปิด เนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
ระบบการบริหารโรงเรียน(system of school administration)จะมีลักษณะเป็นการจัดเชิงระบบ 
โดยพ้ืนฐานขององค์การทางการศึกษามี 5 ส่วน ประกอบด้วย 1) ปัจจัยน าเข้า ( input) ได้แก่การ
จัดการบุคลากร งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์ 2)กระบวนการเปลี่ยนแปลง(transformation process)
ได้แก่การด าเนินงานภายในองค์กร การบริหาร กระบวนการนิเทศ และกระบวนการสอน 3)ปัจจัยน า
ออกหรือผลผลิต(output)ได้แก่ประสิทธิภาพของโรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 4)
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) คือข้อสนเทศที่เกี่ยวกับปัจจัยน าออกหรือกระบวนการขององค์การ ซึ่งมี
อิทธิพลต่อการเลือกปัจจัยน าเข้าในการบริหารรอบต่อไป ข้อสนเทศอาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและ
ผลผลิตในอนาคตและ 5) สภาพแวดล้อม(environment)ได้แก่สภาพแวดล้อมขององค์การ รวมไปถึง
พลังของสังคม การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการต่างๆของการ
วิจัย6 
 
 
 

                                           
 6Fred C. Lunenburg and Allan c. Ornstein, Educational administration, 6thed. 
(Wadsworth: Cengage Learning, 2012), 21. 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุป 
 การบริหารงานลูกเสือ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส านักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ,ส านักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน7, เกณฑ์การประเมิน คุณภาพลูกเสือ
ภายในสถานศึกษา8 
 
 

                                           
7 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553, หน้า8-13 

8 ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน, เกณฑ์
การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา ( กรุงเทพฯ : สกสค. ลาดพร้าว,2551)1. 
 

  

สภาพแวดล้อม 
(Environment) องค์การ 

(Organization)  
ปัจจัยน าเข้า (input) 
 

กระบวนการ
(transformation process) 

ผลผลิต (output) 
 

ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) 

- การจัดการ 

- บุคลากร 

- งบประมาณ 

- วัสดุอุปกรณ์ 

- การบริหาร         

 

- การนิเทศ 

- การเรียนการสอน 

   การบริหารงานลูกเสือ 
- การบริหารกิจกรรมลูกเสือมี

ประสิทธิภาพ 

- ความพึงพอใจของบุคลากร 

- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของนักเรียน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาการบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นการบริหารงานลูกเสือใน 4 ด้าน ตามแนว
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพงาน
ลูกเสือภายในสถานศึกษา ของส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน ส านักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประกอบด้วย 1. ด้านลูกเสือ  2. ด้านผู้บริหาร 3. ด้านผู้ก ากับลูกเสือ 4. ด้านการจัดมวล
กิจกรรมลูกเสือ ดังที่แสดงในแผนภูมิ ที่ 2 
 

การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน 

1. ด้านลูกเสือ 
2. ด้านผู้บริหาร 
3. ด้านผู้ก ากับลูกเสือ 
4. ด้านการจัดมวลกิจกรรม 

 
แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
 การบริหารงานลูกเสือ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส านักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ,ส านักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน9, เกณฑ์การประเมิน คุณภาพลูกเสือ
ภายในสถานศึกษา10 
 
ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

ผู้บริหาร  หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มทับใต้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

                                           
9 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553, หน้า8-13 

10 ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน, เกณฑ์
การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา ( กรุงเทพฯ : สกสค. ลาดพร้าว,2551)1. 
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การบริหารงานลูกเสือกลุ่มทับใต้ หมายถึง การบริหารจัดการงานลูกเสือในกลุ่มโรงเรียนทับ
ใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีอยู่ 4 ด้านได้แก ่1. ด้าน
ลูกเสือ 2. ด้านผู้บริหาร 3. ด้านผู้ก ากับลูกเสือ 4. ด้านการจัดมวลกิจกรรม  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 หมายถึงหน่วยงานทาง
การศึกษาที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษา ก ากับดูแลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

บทที่ 2  
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 การบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วยเอกสารและ
งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายละเอียดดังนี้ 
 

การบริหารงานลูกเสือ 

แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 
 ความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและ

มีความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สามารถก้าว

ทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียม

เด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะ และความรู้

พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน11  

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีเป้าหมายหลักคือ พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ 

เป็นพลเมืองที่มีทั้ งจิตส านึกที่ดี  มีคุณธรรม ยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  

บนพื้นฐานทักษะความรู้ที่มีท้ังเจตคติที่ดี มีความสมบูรณ์ทั้งจิตใจ และร่างกายอย่างมีคุณภาพ12  และ

ในด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้ก าหนดเพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่าง

รอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มี

ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของ การท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถ

จัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ 

ดังนี้ 

                                           
11 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และ สังคมแห่งชาติฉบับที่9 (พ.ศ. 2545-2549). กรุงเทพฯ: ส านักนายกรัฐมนตรี, 2549. 
12 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551, 11. 
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 1. กิจกรรมแนะแนว  

      เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ 

คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง

เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้

ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  

 2.  กิจกรรมนักเรียน 

         เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ                

การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปั น

กัน  เอ้ืออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ

ผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน 

ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้อง

กับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

   2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชา

ทหาร   

   2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

  3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  

       เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตาม

ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มี

จิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน ดังนั้นสาระที่

ครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับกิจกรรมดังกล่าว คือ กิจกรรมนักเรียน  

 กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและ

ความสนใจ โดยเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย การไม่เห็นแก่ตัว ความเป็นผู้น าผู้

ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจ ความมีเหตุผล                

การช่วยเหลือแบ่งปันกัน และความเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ การจัดกิจกรรมนักเรียนควรด าเนินการ 

ดังนี้ 
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  1. จัดให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน 

  2. เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน 

  3. เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน 

ตลอดจนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น13 

 กิจกรรมนักเรียนมีหลักการ คือ 

 กิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความ

สนใจ โดยเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย การไม่เห็นแก่ตัว ความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี 

ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจ ความมีเหตุผลการช่วยเหลื อ

แบ่งปันกัน และความเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ โดยการจัดกิจกรรมนักเรียนควรด าเนินการ ดังนี้ 

  1. จัดให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน 

  2. เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน 

  3.  เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุ ฒิภาวะ                   

ของผู้เรียน ตลอดจนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น14 

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนักเรียน 

  1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี และมีความรับผิดชอบ 

2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการท างานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหา มีเหตุผล มีการตัดสินใจ

ที่เหมาะสม ช่วยเหลือแบ่งปัน และเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ15 

 

                                           
13 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2553, หน้า 25-30. 

14 อ้างแล้ว, อ้างอิงที่ 3. 
 15 อ้างแล้ว, อ้างอิงที่ 3. 



  12 

 

ขอบข่ายของการจัดกิจกรรมนักเรียน 

 กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 

  1. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร

สถานศึกษาให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และครบตามหลักสูตรของแต่ละกิจกรรม 

   2. กิจกรรมชุมนุม ชมรม สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย และเข้า

ร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ16 

การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
 กระบวนการลูกเสือ คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรม ให้

การศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี โดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งนี้เป็นไปตามความ

มุ่งประสงค์หลักการ และวิธีการ ซึ่งลูกเสือโลกได้ก าหนดไว้ โดยปัจจุบันกระบวนการลูกเสือถือเป็น

กระบวนการทางการศึกษาส่วนหนึ่ง ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ 

และศีลธรรม เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม่กระท าตนให้เป็นปัญหาต่อสังคม และ

ด ารงชีวิตอย่างมีความหมายและสุขสบาย ซึ่งกระบวนการลูกเสือมีหลักการส าคัญ ดังนี้ (1) เคารพนับ

ถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างจริงใจ (2) ส่งเสริมให้เกิดความจงรักภักดี มีความเข้าใจ สร้างความ

ร่วมมือกันและกัน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ไปจนถึงระดับนานาชาติ (3) อยู่ในสังคมด้วยความเคารพและ

ให้เกียรติ (4) พัฒนาและรับผิดชอบตนเองอย่างสม่ าเสมอ (5) ต้องยึดหลักตามค าปฏิญาณและกฎของ

ลูกเสือ 

 ทั้งนี้ตามวัตถุประสงค์พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์

ของการฝึกอบรมลูกเสือเพ่ือพัฒนาลูกเสือ ทั้งด้านกาย จิตใจ ตลอดจนด้านปัญญา เพ่ือเตรียมความ

พร้อมต่อความรับผิดชอบในสังคมอย่างสร้างสรรค์ มีการปฏิบัติต่อส่งรวมด้วยความเป็นพลเมืองที่ดี 

สร้างความม่ันคงต่อสังคมและประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

  1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 

  2. ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

                                           
 16 อ้างแล้ว, อ้างอิงที่ 3. 
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  3. ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

  4. ให้รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

  5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศชาติ 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ เพ่ือการอยู่

ร่วมกัน ให้รู้จักการเสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยซึ่งการ

จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้ง               

ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดกิจกรรมลูกเสือ 

เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout Method) ซึ่งมีองค์ประกอบ 7ประการ 

คือ 

1. ค าปฏิญาณและกฎ เป็นหลักปฏิบัติ หรือข้อบังคับท่ีลูกเสือทุกคนให้ค ามั่นสัญญา 

2. การเรียนรู้จากการกระท า เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของผลงาน

อยู่ที่การกระท าของตนเอง  

3.  ระบบหมู่  เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพ้ืนฐานในการอยู่ ร่วมกัน                      

การยอมรับซึ่งกันและกัน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการ

เรียนรู้ การใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น 

4. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือเนตรนารี 

ด้ ว ยการ ใช้ สั ญลั กษณ์ ร่ ว มกั น  ได้ แก่  เ ค รื่ อ งแบบ  เครื่ อ งหมาย  การท า คว าม เค า รพ 

รหัสค าปฏิญาณ กฎ คติพจน์ ค าขวัญ ธง เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจ                 

ในการเป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือโลก ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกและเป็นองค์กรที่มีจ านวนสมาชิกมาก

ที่สุดในโลก 

5. การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งส าคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอันโปร่งใสตาม

ชนบท ป่าเขา ป่าละเมาะ และพุ่มไม้ เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งในการไปท ากิจกรรมกับธรรมชาติ การ

ปีนเขา ตั้ งค่ายพักแรมในสุดสัปดาห์หรือตามวาระของการอยู่ค่ายพักแรมตามกฎระเบียบ 

เป็นที่เสน่หาแก่เด็กทุกคน ถ้าขาดสิ่งนี้แล้ว ก็ไม่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ 

6. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้เด็กท าต้องให้มีความก้าวหน้า

และดึงดูดใจ สร้างให้เกิดความกระตือรือร้นอยากที่จะท า และวัตถุประสงค์ในการจัดแต่ละอย่างให้
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สัมพันธ์กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเล่นที่สนุกสนาน การแข่งขันกันก็เป็นสิ่ง

ดึงดูดใจและเป็นการจูงใจที่ดี 

7. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็ก เพ่ือให้เขาเกิด

ความมั่นใจในการที่จะตัดสินใจกระท าสิ่งใดลงไป ทั้งคู่มีความต้องการซึ่งกันและกัน เด็กก็ต้องการให้

ผู้ใหญ่ช่วยชี้น า ผู้ใหญ่เองก็ต้องการน าพาให้ไปสู่หนทางที่ดี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและดีที่สุด 

จึงเป็นการร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย และในด้านการประเมินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกระบวนการ

ทดสอบความสามารถและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งนอกจากพิจารณา

ความรู้ตามทฤษฎีแล้ว ต้องพิจารณาด้านความประพฤติ พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นทักษะ

และการปฏิบัติต่าง ๆ ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายและการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งแบ่งการ

ประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน คือ 

  1. กิจกรรมบังคับ เป็นการประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์             

การตัดสิน เลื่อนชั้นหรือจบหลักสูตร โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์                

ที่สถานศึกษาก าหนด มีการประเมินผลตลอดภาคเรียน/ปี โดยวิธีการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมการ

ซักถาม การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยก าหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 

   ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์  

      ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะ 

      ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์  

    ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/ 

คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

  2. วิชาพิเศษ การประเมินผลวิชาพิเศษในแต่ละวิชา ใช้วิธีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ17 

 

                                           
 17 อ้างแล้ว, อ้างอิงที่ 3. 
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กิจการการลูกเสือ 
กิจการ การลูกเสือ เป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งของการศึกษาของชาติกระบวนการหนึ่งที่

ได้รับการยกย่องของทั่วโลกว่าสามารถน าไปใช้ในการฝึกอบรมเด็กให้เป็นผู้มีคุณธรรมสูง รู้จักเสียสละ

ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยส่งเสริมและสร้างบุคลิกลักษณะ การเป็นผู้น าที่ดีให้เกิดในตัวเด็กและให้เด่นขึ้นมา

วิชาการต่างๆ ในกระบวนการลูกเสือได้เลือกเฟ้นมาจากสิ่งธรรมชาติมากที่สุด แล้วน ามาดัดแปลงให้

เหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยไม่ให้เกิดอันตรายแก่เด็กหรือสังคมพยายามฝึกอบรมเด็กให้เข้าระเบียบที

ละน้อย เด็กก็จะได้รับความรู้พร้อมๆ กันนั้น ท าให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่น

โดยไม่รู้สึกตัว เป็นการเสริมสร้างทั้งสติปัญญาและพละก าลังให้แก่เด็กไปพร้อมๆกัน นอกจากนั้นใน

การฝึกอบรมลูกเสือยังจัดให้เด็กเล่นด้วยกัน เรียนด้วยกันเที่ยวชม ภูมิประเทศด้วยกัน พักแรมด้วยกัน 

ฯลฯ การจัดเช่นนั้นจะเป็นสื่อส าคัญที่ก่อให้เกิดความรักใคร่สามัคคี เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เช่น 

ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งของกันและกัน ไม่หยิบของเพ่ือมาใช้เพ่ือนประโยชน์ตน เมื่อกิจกรรมการงานใดก็

ช่วยกันท า เป็นต้น การร่วมมือรวมใจกันท านุบ ารุงเด็ก ๆ ให้เป็นผู้ได้รับการศึกษา มีร่างกายแข็งแรง มี

พลานามัยดี รู้จักตนเอง เมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้นจะเกิดลักษณะนิสัยที่ดี เป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพและ

รับผิดชอบของชาติต่อไป18 

ประเทศต่างๆ จึงได้น าลูกเสือไปใช้เป็นเครื่องทออบรมบ่มนิสัยเด็กในชาติของตนเพ่ือให้เป็น

พลเมืองดีและมีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ต้องการ คือ 1) ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟังและพึง

ตนเองได้ 2) ให้ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน 3) ให้รู้จัก บ าเพ็ญตนเพ่ือ          

สาธารณประโยชน์ 4) ให้รู้จักท าการฝึกมือ 5) ให้มีการพัฒนาในร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม  

ทั้งนี้โดยไม่เก่ียวข้องกับลัทธิทางการเมืองใดๆ19 ได้มีผู้ให้ความหมายของอีกษรแต่ละตัวที่รวม

เป็นค าว่า “SCOUT” เพ่ือให้ครอบคลุมคุณลักษณะโดยรวมของผู้ที่ผ่านกระบวนการลูกเสือ ไว้ดังนี้  

S ความหมายของค าว่า Sincerity แปลว่า ความจริงใจ  

C ความหมายของค าว่า Courtesy แปลว่า ความสุภาพอ่อนโยน  

                                           
 18 กวี พันธุ์มีเชาวน์ และคณะ, คู่มือลูกเสือ-เนตรนารี ส ารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่และ
วิสามัญ. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535), 13. 
 19 คุรุสภา, ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือ พ.ศ. 2509. (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพราว, 2534), 1-2. 
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O ความหมายของค าว่า Obedience แปลว่า ความเชื่อฟัง 

U ความหมายของค าว่า Unity แปลว่า ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว 

T ความหมายของค าว่า Thrifty แปลว่า ความมัธยัสถ์20 

 ด้วยเหตุนี้ จึงได้น าชีวประวัติของบุคคลส าคัญ ผู้ก่อก าเนิดการลูกเสือของโลกจนประเทศต่าง 

ๆ ได้เห็นประโยชน์และความส าคัญของกระบวนการลูกเสือและได้น าไปใช้อย่างแพร่หลายเกือบทั่ว

โลก ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยนั้น มาศึกษาในครั้งนี้  เพ่ือจะได้ตระหนักถึงที่มาของ

กระบวนการลูกเสือที่เป็นระบบ มีระเบียบ มีวิธีการและกิจกรรมหลากหลาย  มีความเกี่ยวข้องกับ

ธรรมชาติ ท าให้เด็ก ๆ เพลิดเพลิน ทั้งได้รับความรู้ มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนา ตนเองไปพร้อม ๆ กัน

ว่าล้วนแล้วแต่ได้มาจากประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตของ ลอร์ด เบเดน- พาวเวลล์ (Lord Baden - 

Powell) นั่นเอง และพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าของไทย ที่พระองค์เห็น

ความส าคัญของการลูกเสือที่มีต่อการพัฒนาเด็กไทย และต่อสถานการณ์ของประเทศในขณะ                  

นั้นจากการลูกเสือโลกและการลูกเสือไทย 

 

กิจการลูกเสือโลก  
ลอร์ด เบเดน-พาวเวลล์ (Lord Baden- Powell) ผู้ ให้ก าเนิดลูกเสือโลก มีชื่อเต็มว่า 

โร เบิ ร์ต  สติ เฟนสัน สมิธ  เบเดน -พาวเวลล์  (Robert Stephenson Smith Baden-Powell)  

ซึ่ งวงการลูกเสือ เรียกชื่อย่อว่า บี . พี .  (B.P.) เกิดที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2400บิดาชื่อ เอช.ยี. เบเดน-พาวเวลล์ (H.G. Baden - Powell) เป็นนักบวช เป็น

ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด (Oxford) และเป็นนักวิทยาศาสตร์ มารดาชื่อ เฮนริเอทต้า 

เกรซ สมิธ (Henrietta Grace Smith) เป็นบุตรี ของนายพลเรือเอกดับบลิว. ที. สมิธ (W. T. Smith) 

แห่งราชนาวีอังกฤษ วัยเด็ก บิดาของท่านถึงแก่กรรม เมื่อท่านอายุได้ 3 ขวบ มีพ่ีน้องด้วยกัน 7 คน บี.

พี. เรียนหนังสือไม่เก่ง แต่มีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติดี และยังเป็นคนที่มีนิสัยร่าเริงสนุกสนาน ชอบ

เล่นฟุตบอล ร้องเพลง เล่นดนตรี แสดงละคร ได้รับความนิยมจากเพ่ือนมาก ๆ และท่านยังเป็นคนช่าง

                                           
 20 กวี พันธุ์มีเชาวน์ และคณะ, คู่มือลูกเสือ-เนตรนารี ส ารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่และ
วิสามัญ. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535), 13. 
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สังเกตอีกด้วย การศึกษา บี.พี. เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนโรส ฮิลล์ (Rose Hill) ในลอนดอน 

แล้วไปเรียนต่อที่ทุนบริดจ์ (Tunbridge Well) เรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ชาร์ เตอร์เฮาส์ (Chater - 

House) เรียนจบแล้ว เข้าโรงเรียนนายร้อยทหาร ชีวิตทหาร บี.พี. ประจ าการอยู่กองทหารมาฮุสซาร์

(Hussar) ที่ 13 ในอินเดีย ปฏิบัติ หน้าที่ดีเด่นจนได้รับยศร้อยเอก เมื่ออายุ 26 ปี ได้รับรางวัลใหญ่ใน

การแข่งขันแทงหมู โดยหอกสั้น ท่านมักฝึกทหารให้มีความรู้ในการสะกดรอยและสอดแนม ซึ่งเป็น

พ้ืนฐานของลูกเสือ ทั้งสิ้นต่อมาได้ถูกย้ายไปประจ าท่ีแอฟริกาใต้ ซึ่งมีการสู้รบกับชาวพ้ืนเมืองหลายชน

เผ่า เช่น เผ่าซูลู (Zulu) เผ่าอาชันติ (Ashanti) และมาตาเบลา (Matabele) แต่ชาวพ้ืนเมือง กลัวบี.พี. 

มาก ท่านได้รับสมญาจากข้าศึกต่างๆ เช่น Kantakye (คันตะไก) แปลว่า ผู้สวม หมวกใหญ่ Impeesa 

(อิมบาซ่า) แปลว่า สุนัขป่าที่ตื่นเสมอและ Mafeking Defender (มาฟอีคิง ดี-เฟนเดอร์) แปลว่า ผู้

ป้ อ ง กั น เ มื อ ง ม า ฟ อี คิ ง  ศึ ก ที่ เ มื อ ง ม า ฟ อี คิ ง  ( Mafeking) เ ป็ น ก า ร ร บ ที่ ส า คั ญ ข อ ง 

บี.พี. ระหว่างกองทัพอังกฤษ กับกองทหารบัวร์ (Boers) เป็นชาวพ้ืนเมืองของชาวแอฟริกา ได้มีผู้

กล่าวว่า “ผู้ใดสามารถ ยึดมาฟอีคิง (Mafeking) ได้ ผู้นั้นถือว่าเป็นผู้ถือบังเหียนแอฟริกาใต้ไว้ได้

ทั้งหมด” บี.พี. ได้รับ ค าสั่งน าทหารมาสองกองทัพเดินทางไปรักษาเมือง ซึ่งศัตรูมีก าลังมากกว่าถึง  

3 เท่า แต่ความสามารถของ บี.พี. สามารถรักษาเมืองได้นานถึง 217 วัน จนกระทั่มีกองทัพหนุนมา

ช่วยท่านจึงได้รับการยกย่องเป็น “วีรบุรุษ”21 

ก าเนิดลูกเสือ จากประสบการณ์การรบที่เมืองมาฟอีคิง (Mafeking) ซึ่งท่านได้จัดเด็กๆ 

มาช่วยเหลือในการรักษาเมืองให้ท าหน้าที่ เช่น ผู้สื่อข่าวสอดแนมอยู่ยามบนหอคอย เป็นต้น 

เด็ก ๆ เหล่านั้นมีความสามารถเข็มแข็ง ว่องไว ท าหน้าที่  ตามที่รับมอบหมายอย่างได้ผล 

ท่านจึงตั้งกระบวนการลูกเสือขึ้น ในปี พ.ศ. 2450 ท่านได้รวบรวมเด็ก 20 คน ให้ไปอยู่บน 

เกาะบราวน์ซี (Brownsea Island) ในช่องแคบอังกฤษ นับเป็นการพักแรมของลูกเสือครั้งแรกของโลก 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2451 กองลูกเสือได้ตั้งขึ้นอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในอักฤษ และขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

การรบที่ เมื อ งมาฟอีคิ ง  (Mafeking) บี .  พี .  เป็นแม่ทัพรั กษา เมื อ ง  ได้ จั ดกองทหาร เด็ ก 

คือ น าเด็กๆ ที่มีอายุ 9 ปีขึ้นไปมาฝึกหัดอบรมให้ท าหน้าที่ต่างๆ ปรากฏว่าเด็กเหล่านี้มีความ สามารถ

และกล้าหาญมาก เช่น กูดเยียร์ (Goodyear) ซึ่งแสดงความกล้าหาญอย่างน่าสรรเสริญจนได้รับ

                                           
 21 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมพลศึกษา, คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่. 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สยามรัฐ, 2529) , 76. 
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เหรียญกล้าหาญ ด้วยเหตุนี้  บี .  พี .  จึ ง เริ่มเขียนแผนการฝึกอบรมให้ เซอร์  วิลเลียม สมิธ 

(Sir William Smith) น าไปทดลองตั้งสมาคมเด็กขึ้นที่เมืองกลาสโกว์ (Glassgolw) ในสก๊อตแลนด์ 

เมื่อ พ.ศ. 2447 และท่านได้ทดลองที่เกาะบราวน์ซี (Brownsea Island) หลังจากนั้น ท่านเขียน

หนังสือ “Scouting for Boys” 5 เมื่อ พ.ศ. 2451 และกองลูกเสือ กองแรกเกิดขึ้นในอังกฤษ ต่อมา 

พ.ศ. 2452 พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 1 ทรงอุปถัมภ์ประเทศสหรัฐอเมริกา เห็นความส าคัญและประโยชน์ 

ได้น าไปตั้งกองลูกเสือเป็น ประเทศที่ 2 และประเทศไทยเป็นประเทศที่ 3  บี. พี. มองการณ์ไกลว่า 

ลูกเสือจะเป็นงานส าคัญที่จะท าประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองมาก เพราะจะฝึกทักษะและอบรมเด็กๆ ให้

เป็นพลเมืองดีของชาติ ท่านจึงลาออกจากราชการทหารใน พ.ศ. 2455 ท่านเดินทางรอบโลกเพ่ือพบ

กับลูกเสือประเทศต่างๆ เป็นการเสริมสร้างความเป็นพ่ีน้องทั่วโลก พ.ศ. 2463 มีการชุมนุมลูกเสือโลก 

ครั้งแรก ที่กรุงลอนดอน และ บี. พี. ได้รับยกย่องให้อยู่ในต าแหน่งประมุขคณะลูกเสือโลก (Chief 

Scout of the World) เมื่อการลูกเสือมีอายุครบ 21 ปีมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกกว่า 2 ล้านคน 

พระเจ้ายอร์ชที่ 5 ได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้ท่านเป็นบารอน (Baron) มีชื่อว่า ลอร์ด            

เบเดน-โพเอลล์ แห่งกิลเวลล์ (Lord Baden-Powell of Gilwell) วาระสุดท้าย บี.พี. อายุครบ 80 ปี             

ท่านกลับไปอยู่แอฟริกา เพ่ือพักผ่อนในช่วงสุดท้ายของชีวิตเคนยา (Kenya) และถึงแก่กรรมที่นั่น เมื่อ

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2484 ซึ่งเหลืออีกเดือนเศษอายุของท่านจะครบ 84 ปีพอด2ี2 

 

กิจการลูกเสือไทย  
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระผู้ให้ก าเนิดลูกเสือไทย ด้วยทรง เห็นว่า

สถานการณ์บ้านเมืองของไทยในขณะนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่ปลอดภัยนัก และการลูกเสือ  จะสามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ในการนี้ รวมทั้งสามารถพัฒนาคนในชาติให้เป็นพลเมืองดีได้ด้วย  จึงทรงตั้งกอง

ลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 ก่อตั้งขึ้นท่ีโรงเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวง คือ กอง

ลูกเสือกรุงเทพที่ 1 (ลูกเสือหลวง) ต่อมาจัดขึ้นตามโรงเรียนต่าง ๆ นับว่าเป็นอันดับที่ 3 ของโลก ต่อ

จากสหรัฐอเมริกา พระราชประวัติ พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ(สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี) 

                                           
 22 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมพลศึกษา , คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่. 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สยามรัฐ, 2529) , 77-78. 
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ทรงพระราชสมภพ  เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 ได้รับพระราชทานพระนามว่า “เจ้าฟ้า

วชิราวุธ” เมื่อทรงพระเยาว์ได้ศึกษาวิชาภาษาไทยจนแตกฉาน พอพระชนมายุได้ 13 พรรษา ได้เสด็จ

ไปทรงศึกษาวิชาการต่างๆ ณ ประเทศอังกฤษ ที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก แซนด์เฮิสต์ และเสด็จเข้า

ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์  รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และ

ภูมิศาสตร์ ทรงศึกษาในประเทศอังกฤษรวม 9 ปี แล้วเสด็จ นิวัติพระนครเมื่อ พ.ศ. 2445 และ

พระองค์เสวยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ขณะนั้นมีพระชนมายุได้ 30 พรรษา23 

พระราชกรณียกิจที่ส าคัญๆ ของพระองค์มีเป็นอเนกประการ เช่น การปลุกใจ พลเมืองให้รัก

ชาติ โดยตั้งกองเสือป่า ทรงพระราชนิพนธ์ความเรียง และบทประพันธ์ต่างๆ  มากมาย นอกจากนี้ยัง

ทรงท านุบ ารุงบ้านเมืองในด้านการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การคมนาคม การ

ศาล ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ ประชาชนจึง ถวายพระสมญานามแด่พระองค์ว่า “สมเด็จ

พระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงรายละเอียด เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกับการลูกเสือไทย 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งกองเสือป่า เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 และ

กองลูกเสือ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 พระราชทานค าขวัญไว้ว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” กอง

ลูกเสือกรุงเทพที่ 1 ได้เข้าพิธีประจ ากองลูกเสือแรก เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2454 ในพิธีได้มีการ

ฝึกซ้อมถวายให้ทอดพระเนตร พระองค์ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามกองลูกเสือนี้ว่า 

“กองลูกเสือหลวง” จากนั้นเมื่อพระองค์เสด็จ จังหวัดใดก็โปรดเกล้าฯ ให้ลูกเสือจังหวัดนั้นเข้าพิธี

ประจ ากอง และพระราชทานธงประจ ากอง ด้วยกิจการลูกเสือไทย เป็นที่ยอมรับของนานาชาติว่า 

“พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงใฝ่พระทัยใน กิจการลูกเสือเป็นอย่างยิ่ง” ท าให้กองลูกเสือที่ 8 ของ

ประเทศอังกฤษ มีหนังสือมาขอพระ ราชทานนามกองลูกเสือนี้ว่า “กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าแผ่นดินสยาม” (The King of Siam own Boy Scout Group) มีเครื่องหมายช้างเผือกเป็น

สั ญ ลั ก ษ ณ์  พ ร ะ อ ง ค์ ส ว ร ร ค ต  เ มื่ อ วั น ที่  25 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  พ . ศ .  2468 พ ร ะ ช น ม า ย ุ

46 พรรษา เนื่องด้วยพระราชกรณียกิจของพระองค์ท าคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างใหญ่หลวง 

รัฐบาล กับประชาชนจึงร่วมใจกันสร้างพระบรมรูปของพระองค์ประดิษฐานไว้หน้าสวนลุมพินี 

กรุงเทพฯ และคณะลูกเสือแห่งชาติร่วมกับคณะลูกเสือทั่วราชอาณาจักร ได้สร้างพระบรมรูปของ

                                           
 23 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมพลศึกษา , คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่. 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สยามรัฐ, 2529) , 77-78. 
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พระองค ์ประดิษฐานไว้ ณ หน้าค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นพระราชานุสรณ์ 

อีกแห่งหนึ่งด้วยกิจการลูกเสือในยุคต่อมา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงฟ้ืนฟูกิจการ  

ลูกเสือสืบต่อมา มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2470 ที่บริเวณพระราช อุทยาน

สราญรมย์ และชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2473 ณ ที่เดิม ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้

เปิดการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือที่โรงเรียนผู้ก ากับที่เคยเปิดในสมัยรัชกาลที่ 6 ที่พระที่นั่งรามราช

นิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี โดยอบรมระหว่างปิดภาคฤดูร้อนปีละครั้ง โดยคัด  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

จังหวัดละคน จนถึง พ.ศ. 2475 เป็นรุ่นสุดท้าย 

หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง กิจการลูกเสือปรับปรุงใหม่เป็นลักษณะบ าเพ็ญ  

ประโยชน์ กิจการลูกเสือขยายตัวกว้างขวางขึ้น ตั้งกองลูกเสือเหล่าเสนาและลูกเสือเหล่าสมุทร ควบคู่

ไปกับยุวชนทหารในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 การลูกเสือได้ซบเซาลงหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 

สิ้นสุด การลูกเสือเริ่มฟ้ืนฟูอีกครั้งหนึ่ง คือ พ.ศ. 2496 มีการสร้างค่ายลูกเสือวชิราวุธ ที่ต าบลบางพระ 

อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอบรมวิชา ผู้ก ากับลูกเสือส ารองเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2501 จัดตั้ง

กองลูกเสือส ารองกองแรกของประเทศไทย ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2501 จากนั้น การลูกเสือ

ขยายตัวมากขึ้น ตามล าดับ มีการอบรม ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญและจัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญขึ้น เมื่อ

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2506 ในที่สุดการลูกเสือได้เข้าสู่ยุคประชาชน คือมีการเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ

ชาวบ้านครั้งแรก พ.ศ. 2514 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน 9 งานลูกเสือในโรงเรียน งานลูกเสือในหลักสูตร

ประถมศึกษา งานลูกเสือ เป็นเพียงกิจกรรมเลือกเรียนในหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 มี

ผลท าให้ทุกฝ่ายไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะสมาชิกคณะลูกเสือแห่งชาติไม่เห็นด้วยที่ลูกเสือเป็น  เพียง

กิจกรรมเลือกเรียนที่โรงเรียนต่างๆ จะเลือกเรียนหรือไม่ก็ได้ จึงเห็นสมควรให้ลูกเสือเป็นวิชา  บังคับ

เรียนในหลักสูตรและมีหน่วยการเรียน จึงท าเรื่องเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการขอให้น า  วิชาลูกเสือ

เข้ามาเป็นวิชาบังคับเรียน โดยให้เหตุผลว่า วิชาลูกเสือสอนให้คนเป็นพลเมือง ดี มีระเบียบวินัย มี

ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ด ารงชีพอยู่ และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ถ้าไม่ฝึกคนให้มีวินัยตั้งแต่เด็ก ๆ 

จะไปฝึกเม่ือโตจะไม่เป็นผล 
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การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา 
การด าเนินการจัดตั้งกองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

 1. โครงสร้างของกองลูกเสือ 
  1.1. กองลูกเสือส ารอง 1 กอง ไม่น้อยกว่า 2 หมู่ ไม่เกิน 6 หมู่ 1 หมู่ไม่น้ออยกว่า 4 
คน ไม่เกิน 6 คน รวมนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย 
  1.2. กองลูกเสือสามัญ 1 กอง ไม่น้อยกว่า 2 หมู่ ไม่เกิน 6 หมู่ 1 หมู่ ไม่น่อยกว่า 6 
คน ไม่เกิน 8 คน รวมนายหมู่และรองนายหมู่ 
  1.3  กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 1 กอง ไม่น้อยกว่า 2 หมู่ ไม่เกิน 6 หมู่ 1 หมู่ไม่น้อย
กว่า 4 คน ไม่เกิน 8 คน รวมนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย 
  1.4  กองลูกเสือวิสามัญ 1 กอง ไม่น้อยกว่า 10 คน ไม่เกิน 40 คน 1 หมู่ 4 – 6 คน 
รวมนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย 

1.5  ลูกเสือทุกประเภท 1 กอง มีผู้ก ากับ 1 คน รองผู้ก ากับอย่างน้อย 1 คน ผู้ก ากับ
กองต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างน้อยขั้นความรู้เบื้องต้นในประเภทที่ขอแต่งตั้ง รองผู้ก ากับกองไม่ผ่าน
การฝึกอบรมมาก่อน แต่งตั้งได้ และผู้ก ากับกองลูกเสือส ารองและสามัญควรมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี 
รองผู้ก ากับลูกเสือส ารอง และสามัญ ควรมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี  ผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
และวิสามัญอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี รองผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญมีอายุไม่น้อยกว่า 
20 ปี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ เจ้าหน้าที่ลูกเสืออายุไม่น้อยกว่า  
18 ปี 
 2. โครงสร้างกลุ่มลูกเสือ 
  2.1 ลูกเสือประเภทเดียวกัน 4 กองขึ้นไป เท่ากับ 1 กลุ่ม 
  2.2 ลูกเสือต่างประเภทกัน ประเภทละ 2 กองขึ้นไป เท่ากับ 1 กลุ่ม 
  2.3 มีผู้ก ากับ 1 คน รองผู้ก ากับกลุ่ม 1 คน / 1 แกลุ่ม ไม่ผ่านการอบรมมาก่อนก็
แต่งตั้งได้ 
 3. การด าเนินการขอตั้งกองและขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
  3.1 หัวหน้าสถานศึกษากรอกข้อความและลงนามในแบบ ลส.1 ใบค าร้องขอตั้งกอง
ลูกเสือ (ศึกษารายละเอียดใบแบบ ลส. 1) 
  3.2 ผู้สมัครเป็นผู้บังคับบัญชากรอกข้อความในแบบ ลส. 2  ใบสมัครเป็น
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ศึกษารายละเอียดใบแบบ ลส. 1) 
  3.3 เด็กท่ีสมัครเป็นลูกเสือ กรอกรายละเอียดในแบบ ลส.3ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ
(ศึกษารายละเอียดใบแบบ ลส. 3) 
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  3.4 รวบรวมแบบ ลส.1 จ านวน 2 ฉบับ ท า 3 ฉบับ ไว้ที่สถานศึกษา 1 ฉบับและ
แบบ ลส.2 คนละ 2 ฉบับ น าส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสังกัด 
  3.5 เจ้าหน้าที่ลูกเสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการจัดท าใบอนุญาตตั้ง
กองลูกเสือ ลส.13 เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนามแทนผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดใน
แบบอนุญาตตั้งกอง ใบแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
  3.6 เขตพ้ืนที่การศึกษา น าส่งสถานศึกษาท่ีขออนุญาตตั้งกองและขอแต่งตั้ง
ผู้บังคับบัญชา เป็นอันเสร็จสิ้นการจัดตั้งกลุ่มลูกเสือและแต่งตั้งผู้ก ากับ รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ 
 4. การด าเนินการขอตั้งกลุ่มลูกเสือ 
  เมื่อมีกองลูกเสือประเภทเดียวกันครบ 4 กอง หรือต่างประเภทกันประเภทละ 2 
กอง เข้าเกณฑ์ที่จะจัดตั้ง กลุ่มลูกเสือ ให้ด าเนินการดังนี้ 
  4.1 เขียนค าร้องแนบในแบบ ลส.1 
  4.2 เขียนใบสมัครเป็นผู้ก ากับกลุ่ม/รองผ็ก ากับกลุ่มในแบบ ลส.2 
  4.3 น าส่งเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด 
  4.4 เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าใบอนุญาตตั้งกลุ่ม ลส 11 และใบ
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา ลส.13 เสนอผู้อ านวยการส านักงานพ้ืนที่การศึกษา 
  4.5 ผู้อ านวยการส านักงานพ้ืนที่การศึกษา ลงนามแทนผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด 
  4.6 เขตพ้ืนที่การศึกษาน าส่งสถานศึกษา เป็นอันเสร็จสิ้น 
การขออนุมัติตั้งกลุ่มและแต่งตั้งผู้ก ากับกลุ่ม รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ 
 การจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ ต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี (ข้อบังคับ พ.ศ. 2509 ข้อ 64)  
 การที่จะขอตั้งกลุ่มลูกเสือได้จะต้องมีกองลูกเสือตั้งแต่ 4 กองขึ้นไป 
 กลุ่มลูกเสือแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
 1. กลุ่มลูกเสือท่ีสมบูรณ์ ประกอบด้วย 

กองลูกเสือส ารอง  1 กอง 
   กองลูกเสือสามัญ   1 กอง 
   กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  1 กอง 
   กองลูกเสือวิสามัญ  1  กอง 
 กลุ่มลูกเสือที่ไม่สมบูรณ์ประกอบด้วย 
 กลุ่มลูกเสือ 2 – 3ประเภท ประเภทละ 2 กองขึ้นไป หรือมีประเภทเดียว 4 กองขึ้นไป 
(ข้อบังคับ ข้อ 63 พ.ศ. 2509) เมื่อรวมกองลูกเสือ 4 กองเป็น 1 กลุ่มแล้วจะต้องมีผู้ก ากับกลุ่ม 1 คน 
และมีรองผู้ก ากับกลุ่ม เป็นผู้ช่วย ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือโดยปกติให้แต่งตั้งจากบุรุษ ควรมีอายุ 30 ปี 
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ขึ้นไป แต่ถ้าจ าเป็นอาจแต่งตั้งจาก บุคคลที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป แต่ถ้าจ าเป็นอาจแต่งตั้งจากบุคคลที่มี
อายุ 25 ปีก็ได้ ถ้าแต่งตั้งครูสตรีเป็นผู้ก ากับลูกเสือ จะต้องได้รับเครื่องหมายวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นวูด
แบดจ์ก่อน ส่วนรองผู้ก ากับกลุ่มนั้นแต่งตั้งจากบุรุษและสตรีได้ ควรมีอายุตั้งแต่  30 ปีขึ้นไป หรือไม่
น้อยกว่า 25 ปีก็ได้ ข้อบังคับ พ.ศ. 2509 (และมิได้ก าหนดว่าต้องผ่านการอบรมแต่อย่างใด) 

หมายเหตุ ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ ควรจะได้แก่ ครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้ช่วย
อาจารย์ใหญ่  หรือครูอาวุโส 

 
แบบพิมพ์ลูกเสือต่างๆ 

1. ลส.1 ค าร้องขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ 
2. ลส.2 ใบสมัครขอเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 
3. ลส.3 ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ 
4. ลส.4 ใบโอนกองลูกเสือ 
5. ลส.5 รายงานการลูกเสือประจ าปี 
6. ลส. 6 ทะเบียนลูกเสือส ารอง 
7. ลส. 7 ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ 
8. ลส. 8 ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
9. ลส.9  ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ 
10. ลส. 10 รายงานการเงินลูกเสือ 
11. ลส. 11 ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ 
12. ลส. 12 ใบตั้งกองลูกเสือ 
13. ลส. 13 ใบตั้งผู้บังคับบัญชา ผู้ตรวจการ กรรมการลูกเสือ 
14. ลส  14 ใบส าคัญคู่กับเข็มลูกเสือสมนาคุณ 
15. ลส. 15 บัตรประจ าตัวลูกเสือส ารอง 
16. ลส. 16 บัตรประจ าตัวลูกเสือสามัญ 
17. ลส 17 บัตรประจ าตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
18. ลส.18 บัตรประจ าตัวลูกเสือวิสามัญ 
19. ลส. 19 ใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงลูกเสือ 
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พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้   
“ลูกเสือ” หมายความว่า เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งใน

สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่า “เนตรนารี” 
“บุคลากรทางการลูกเสือ” หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการ

ลูกเสือ อาสาสมัครลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี

อ านาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา 6 ให้มีคณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย บรรดาลูกเสือทั้งปวงและบุคลากรทางการ
ลูกเสือ 

มาตรา 7 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
มาตรา 8 คณะลูกเสือแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ 

และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมี
ความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพ่ือความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 
 (2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
 (3) ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
 (4) ให้รู้จักท าการฝีมือ และฝึกฝนให้ท ากิจการต่างๆ ตามความเหมาะสม 
 (5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 

มาตรา 9 ให้กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ส านักงานลูกเสือจังหวัด ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา
และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

มาตรา 10 ให้กรรมการสภาลูกเสือไทย กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กรรมการลูกเสือ
จังหวัด และกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
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ลูกเสือจังหวัด 
 มาตรา 28 ในแต่ละจังหวัด ให้จัดระเบียบการปกครองลูกเสือตามเขตจังหวัด 
ส าหรับการจัดระเบียบการปกครองลูกเสือในกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
กฎหมายจัดตั้งเป็นรูปแบบพิเศษให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 29 ให้มีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ประกอบด้วย 
 (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
 (2) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการปลัด
จังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายอ าเภอ นายกเทศมนตรี นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 (3) กรรมการประเภทผู้แทนจ านวนห้าคน ได้แก่ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ผู้แทนค่ายลูกเสือจังหวัด ผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ และผู้แทนจากลูกเสือชาวบ้าน
ซึ่งเลือกกันเองกลุ่มละหนึ่งคน 
 (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสิบคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยค าแนะน าของ
กรรมการลูกเสือจังหวัดตาม (2) และ (3) ในจ านวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการตาม (3) ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ 
  มาตรา 30 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 16 มาใช้บังคับกับวาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการตามมาตรา 29 (3) และ (4) โดยอนุโลม 
  มาตรา 31 คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ภายในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้ 
 (1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการ
และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนความม่ันคงและความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือ 
 (3) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 
 (4) ควบคุมดูแลทรัพย์สินในกิจการของลูกเสือจังหวัด 
 (5) พิจารณาค าขอการจัดตั้งค่ายลูกเสือตามมาตรา ๓๒ 
 (6) พิจารณารายงานประจ าปีของส านักงานลูกเสือจังหวัด 
 (7) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 (8) ให้ค าแนะน าผู้อ านวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาในการปฏิบัติงานลูกเสือ 
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 (9) จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินกิจการลูกเสือ 
 (10) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพ่ือความเหมาะสมแก่การปกครองในจังหวัด
ซึ่งจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 (11) จัดท ารายงานประจ าปีและรายงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือในจังหวัดเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 (12) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะกรรมการลูกเสือ
จังหวัดมอบหมาย 
 (13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมอบหมาย 
 มาตรา 32 การจัดตั้งค่ายลูกเสือในจังหวัดใดต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการลูกเสือ
จังหวัด และให้คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดรายงานต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติทราบ 
 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติก าหนด 
  มาตรา 33 ให้มีส านักงานลูกเสือจังหวัดอยู่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1 โดยมี
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1 เป็นหัวหน้าส านักงานลูกเสือจังหวัด บังคับบัญชา 
และรับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานลูกเสือจังหวัด และให้ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดเป็นผู้ช่วยหัวหน้าส านักงานลูกเสือจังหวัด 
  มาตรา 34 การจัดตั้งค่ายลูกเสือ การขออนุญาต และการอนุญาตส าหรับค่ายลูกเสือใน
กรุงเทพมหานคร ให้น าบทบัญญัติมาตรา 32 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 
 มาตรา 35 ให้มีส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการบริหารงานลูกเสือในเขตพ้ืนที่
การศึกษานั้น 
  มาตรา 35 ให้มีคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 
 (1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ 
 (2) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรของทุกอ าเภอในเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลของทุกสถานีในเขตพ้ืนที่การศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร 
 (3) กรรมการประเภทผู้แทน ได้แก่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถานศึกษาใน
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน ผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผู้แทน
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สถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ ผู้แทนค่ายลูกเสือ และผู้แทน
สมาคมหรือสโมสรลูกเสือ ซึ่งเลือกกันเองกลุ่มละหนึ่งคน 
 (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยค าแนะน า
ของกรรมการตาม (2) และ (3) ในจ านวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอีกไม่
เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการตาม (3) ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ 
  มาตรา 37 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 16 มาใช้บังคับกับวาระการด ารงต าแหน่งและการพ้น
จากต าแหน่งของกรรมการตามมาตรา 36 (3) และ (4) โดยอนุโลม 
  มาตรา 38 ให้คณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 (1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการ
และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนความม่ันคงและความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือ 
 (3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมลูกเสือท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 (4) ควบคุมดูแลทรัพย์สินในกิจการของลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (5) พิจารณารายงานประจ าปีของส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาและรายงานให้
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดทราบ 
 (6) ให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 (7) ให้ค าแนะน าแก่ผู้อ านวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมลูกเสือ 
 (8) จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่างๆ เกี่ยวกับลูกเสือ 
 (9) ก ากับดูแล สนับสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้านในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (10) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพ่ือความเหมาะสมแก่การปกครองในเขต
พ้ืนที่การศึกษา ซึ่งจะต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
  มาตรา 39 ให้มีส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น 
โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหัวหน้าส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาบังคับ
บัญชาและรับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้รองผู้อ านวยการ
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมายเป็นผู้ช่วยหัวหน้า
ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
การจัดกลุ่ม ประเภท และต าแหน่งลูกเสือ 

มาตรา 43 การตั้ง การยุบ การจัดหน่วยลูกเสือ เหล่าลูกเสือ และประเภทลูกเสือทั้งปวงให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 44 การเข้าเป็นลูกเสือ การออกจากลูกเสือ การจัดประเภท ชั้น เหล่า และการ
ฝึกอบรมลูกเสือในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ 

 มาตรา 45 ต าแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้อ านวยการใหญ่ 
 (2) รองผู้อ านวยการใหญ่ 
 (3) ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่ 
 (4) ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด 
 (5) รองผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด 
 (6) ผู้ช่วยผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด 
 (7) ผู้อ านวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (8) รองผู้อ านวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (9) ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน 
 (10) รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน 
 (11) ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ 
 (12) รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ 
 (13) ผู้ก ากับกองลูกเสือ 
 (14) รองผู้ก ากับกองลูกเสือ 
 (15) นายหมู่ลูกเสือ 
 (16) รองนายหมู่ลูกเสือ 
 
ธง เครื่องแบบ และการแต่งกาย 

มาตรา 50 ให้มีธงคณะลูกเสือแห่งชาติ และธงลูกเสือประจ าจังหวัดโดยรับพระราชทานจาก
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
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ให้มีธงคณะลูกเสือไทยและธงลูกเสืออ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ในการร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 51 เครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสือ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 52 ลูกเสือต้องปฏิบัติตามวินัยซึ่งก าหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ และตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ 

 
เหรียญลูกเสือ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 มาตรา 53 ให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดี ชั้นพิเศษไว้ส าหรับ
พระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่งและได้มีอุปการคุณช่วยเหลือกิจการ
ลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่ง 
  มาตรา 54 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามมาตรา 53 เป็นดวงตรา ด้านหน้ามีลักษณะเป็นรูปไข่
พ้ืนลงยาสีน้ าเงิน ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 3.3 เซนติเมตร กลางดวงตรามีตราหน้าเสือ
ประกอบวชิระเงินล้อมด้วยเม็ดไข่ปลาสีทองและมีรัศมีเงินโดยรอบแปดแฉกคั่นด้วยกระจังสีทองเบื้อง
บนมีพระมหามงกุฎรัศมีฉลุโปร่งและเลข “9” สีทอง ด้านหลังกลางดวงตราเป็นดุม พ้ืนลงยาสีม่วงมี
รูปตราของคณะลูกเสือโลก เบื้องล่างมีอักษรสีเงินว่า “เราจะท านุบ ารุงกิจการลูกเสือสืบไป” ที่ขอบ
ส่วนบนของดวงตรามีห่วงห้อยแพรแถบส าหรับคล้องคอ ขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร มีริ้วสีเหลืองกว้าง 
2.2 เซนติเมตร อยู่กลางริมทั้งสองข้างมีริ้วสีขาวกว้าง 3 มิลลิเมตร และริ้วสีด า กว้าง 6 มิลลิเมตร 
  มาตรา 55 ให้มีเหรียญลูกเสือสรรเสริญเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้ส าหรับพระราชทานแก่
ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือผู้มีความดีความชอบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 57 
  มาตรา 56 เหรียญลูกเสือสรรเสริญเป็นเหรียญเงินมีลักษณะกลมรี ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร 
ยาว 3.2 เซนติเมตร ด้านหน้าตรงกลางมีตราหน้าเสือประกอบวชิระ ริมขอบส่วนบนมีอักษรว่า 
“ลูกเสือ” และส่วนล่างมีอักษรว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” ตราหน้าเสือประกอบวชิระและตัวอักษรให้
ท าเป็นลายดุน ด้านหลังเป็นพ้ืนเกลี้ยงจารึกนาม เลขหมายประจ าตัวของผู้ซึ่งได้รับพระราชทานนาม
หน่วยลูกเสือที่สังกัด และวันที่พระราชทาน ที่ขอบส่วนบนของเหรียญมีห่วงห้อยแพรแถบ ขนาดกว้าง 
2.4 เซนติเมตร มีริ้วสีด ากว้าง 1.2 เซนติเมตร อยู่กลาง ริมทั้งสองข้างมีริ้วสีเหลือง กว้าง 6 มิลลิเมตร 
ประดบัที่อกเสื้อเหนือปกกระเป๋าเบื้องซ้าย เหรียญลูกเสือสรรเสริญ มีล าดับเป็นสามชั้น ดังต่อไปนี้ ชั้น
ที่หนึ่ง มีเฟลอร์เดอลีส์ ท าด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบสองดอกตามแนวนอน  ชั้นที่สอง มีเฟลอร์
เดอลีส์ ท าด้วยโลหะเงินประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลางหนึ่งดอก ชั้นที่สาม ไม่มีเฟลอร์เดอลีส์ประดับที่
แพรแถบ 
  มาตรา 57 เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่หนึ่ง จะพระราชทานแก่ผู้มีความดี ความชอบซึ่งได้
ท าการรักษาความปลอดภัยหรือสันติสุขเพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์หรือได้ช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ใน
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อันตราย ทั้งนี้ โดยตนเองได้ฝ่าอันตรายจนถึงขนาดที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญนี้ หรือตนเองได้
ประสบอันตรายถึงทุพพลภาพหรือถึงเสียชีวิต 
เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่สอง จะพระราชทานแก่ผู้มีความดีความชอบซึ่งได้ช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ใน
อันตรายโดยตนเองได้ประสบอันตรายหรือฝ่าอันตราย หรือแก่ผู้ซึ่งได้ท าความดีความชอบในข้อ
ต่อไปนี้ ทุกข้อรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยครั้ง และในแต่ละข้อไม่น้อยกว่าสิบครั้ง คือ 
 (1) ช่วยเหลือผู้ได้รับทุกข์ยากล าบากที่ควรช่วย 
 (2) ช่วยเหลือหรือป้องกันผู้อ่ืนหรือทรัพย์สินของผู้อื่นให้พ้นอันตราย 
 (3) ช่วยสัตว์ให้พ้นจากการทรมานหรือพ้นทุกขเวทนา 
 (4) ท าการปฐมพยาบาล 
 (5) ช่วยเหลือราชการ 
 (6) ช่วยเหลือกิจการอันเป็นสาธารณกุศล 
 (7) ช่วยเหลือผู้ปกครอง 
 (8) ช่วยเหลือกิจการต่างๆ ของโรงเรียน หรือสถานที่ท างานซึ่งไม่ใช่หน้าที่ตามปกติ 
เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่สาม จะพระราชทานแก่ผู้มีความดีความชอบซึ่งได้ช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ใน
อันตรายแม้เพียงครั้งเดียว หรือแก่ผู้ซึ่งได้ท าความดีความชอบตามเกณฑ์ส าหรับเหรียญลูกเสือ
สรรเสริญชั้นที่สอง ทุกข้อรวมกันไม่น้อยกว่าห้าสิบครั้งและในแต่ละข้อไม่น้อยกว่าห้าครั้ง 
  มาตรา 58 ให้มีเหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไว้ส าหรับพระราชทานแก่
บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลอื่นบรรดาที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือถึงขนาด หรือที่ได้อุทิศก าลัง
กายหรือก าลังความคิดในการประกอบกิจการให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 60 
  มาตรา 59 เหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเหรียญเงิน มีลักษณะกลมรีขนาดกว้าง  2.5 เซนติเมตร 
ยาว 3.2 เซนติเมตร ด้านหน้าตรงกลาง มีตราหน้าเสือประกอบวชิระ ริมขอบส่วนบนมีอักษรว่า 
“ลูกเสือ” และส่วนล่างมีอักษรว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” ตราหน้าเสือประกอบวชิระและตัวอักษรให้
ท าเป็นลายดุน ด้านหลังเป็นพ้ืนเกลี้ยงจารึกนามของผู้ซึ่งได้รับพระราชทานและวันที่พระราชทานที่
ขอบส่วนบนของเหรียญมีห่วงห้อยแพรแถบ ขนาดกว้าง 2.4 เซนติเมตร มีริ้วสีเหลือง กว้าง 1.2 
เซนติเมตร อยู่กลาง ริมทั้งสองข้างมีริ้วสีด ากว้าง ๖ มิลลิเมตร ประดับที่อกเสื้อเหนือปกกระเป๋าเบื้อง
ซ้าย เหรียญลูกเสือสดุดี มีล าดับเป็นสามชั้น ดังต่อไปนี้ ชั้นที่หนึ่ง มีเข็มวชิระ ท าด้วยโลหะเงิน ประดับ
ที่แพรแถบตรงกึ่งกลางในแนวทางดิ่งหนึ่งเข็มชั้นที่สอง มีเข็มหน้าเสือ ท าด้วยโลหะเงิน ประดับที่แพร
แถบตรงกึ่งกลางในแนวทางดิ่งหนึ่งเข็ม ชั้นที่สาม ไม่มีเข็มวชิระและเข็มหน้าเสือประดับที่แพรแถบ 
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  มาตรา 60 เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่ง จะพระราชทานแก่ผู้ที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือถึง
ขนาด หรือที่ได้อุทิศก าลังกาย หรือก าลังความคิดในการประกอบกิจการให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การ
ลูกเสืออย่างยิ่งตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก าหนด 
เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่สอง จะพระราชทานแก่ผู้ที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสืออย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) บริจาคเงินหรือทรัพย์สิ่งของต่างๆ ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รวมกันเป็นจ านวนเงินไม่น้อย
กว่าที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก าหนด 
 (2) ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับที่หนึ่งวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
ขั้นความรู้เบื้องต้นหรือขั้นความรู้ชั้นสูง โดยอยู่ประจ าตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าห้าสิบครั้ง หรือ
ระดับที่สอง การให้การฝึกอบรมแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือแล้ว โดยอยู่ประจ าตลอด
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่ายี่สิบครั้ง 
 (3) ช่วยเหลือกิจการลูกเสือด้านอ่ืนๆ จนเกิดผลดีแก่การลูกเสือติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าห้าปี 
และปีหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่าสิบครั้ง 
 (4) ช่วยเหลือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสือไทยกับคณะลูกเสือต่างประเทศ
เป็นอยา่งดียิ่ง 

เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่สาม จะพระราชทานแก่ผู้ที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสืออย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (1) บริจาคเงินหรือทรัพย์สิ่งของต่างๆ ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รวมกันเป็นจ านวนเงินไม่น้อย
กว่าที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก าหนด 
 (2) ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับที่หนึ่งวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
ขั้นความรู้เบื้องต้นหรือขั้นความรู้ชั้นสูง โดยอยู่ประจ าตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าครั้ง หรือ
ระดับที่สอง การให้การฝึกอบรมแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือแล้ว โดยอยู่ประจ าตลอด
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสิบครั้ง 
 (3) ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือหรือวิชาลูกเสือประเภทต่างๆ โดย
อยู่ประจ าตลอดการฝึกอบรมครั้งละสามวัน ไม่น้อยกว่าห้าสิบครั้ง 
 (4) ช่วยเหลือกิจการลูกเสือด้านอ่ืนๆ จนเกิดผลดีแก่การลูกเสือติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามปี 
และปีหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่าห้าครั้ง 
 (5) ช่วยเหลือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสือไทยกับคณะลูกเสือต่างประเทศ
เป็นอย่างด ี
  มาตรา 61 ให้มีเหรียญลูกเสือยั่งยืนเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไว้ส าหรับพระราชทานเป็น
บ าเหน็จความชอบในราชการให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
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ไม่น้อยกว่าสิบห้าปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ท างานด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความเสียหาย 
ก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก าหนด 
  มาตรา 62 เหรียญลูกเสือยั่งยืน มีลักษณะเป็นเหรียญเงินรูปหกเหลี่ยมตัวเหรียญหมุนได้ 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.3 เซนติเมตร มีมุมแหลมอยู่ด้านบนติดกับห่วงห้อยร้อยแพรแถบมีขอบสอง
ชั้น ด้านหน้ากลางเหรียญมีหน้าเสือประกอบวชิระท าเป็นลายดุน ภายในกรอบเป็นวงกลม ยกระดับ
พ่นทรายด้าน ด้านหลังเป็นตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “บ าเหน็จแห่ง
ความยั่งยืน” อยู่บนพ้ืนพ่นทรายด้าน ด้านบนแพรแถบเป็นเข็มกลัดมีลักษณะเป็นแถบโลหะสีเงิน 
ภายในมีข้อความว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” ล้อมด้วยรูปเกลียวเชือกผูกเป็นปมเงื่อนพิรอด แพรแถบ
กว้าง 3 เซนติเมตร มีริ้วสีแดงกว้าง 11 มิลลิเมตร อยู่กลาง ริมทั้งสองข้างมีริ้วสีด ากว้าง 3 มิลลิเมตร 
ถัดจากริ้วสีด าเป็นริ้วสีขาวกว้าง 2 มิลลิเมตร และริ้วสีเหลืองอยู่ริมแพรแถบกว้าง 4.5 มิลลิเมตร 
ประดับที่อกเสื้อเหนือปกกระเป๋าเบื้องซ้าย 
  มาตรา 63 เมื่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า ผู้ใดสมควรได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เหรียญลูกเสือ
สรรเสริญ เหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้น าความขึ้นกราบบังคมทูลขอรับ
พระราชทานต่อไป 
  มาตรา 64 ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้น
พิเศษ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ เหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือยั่งยืนทุกชั้นให้ประกาศนามใน
ราชกิจจานุเบกษา 
  มาตรา 65 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เหรียญลูกเสือ
สรรเสริญ เหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือยั่งยืน ให้เป็นสิทธิแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน เมื่อผู้
ได้รับพระราชทานวายชนม์ให้ตกทอดแก่ทายาทเพ่ือรักษาไว้เป็นที่ระลึก 
  มาตรา 66 ให้มีเข็มลูกเสือสมนาคุณ ไว้ส าหรับตอบแทนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินหรือ
ทรัพย์สินอย่างอ่ืนเพ่ือบ ารุงการลูกเสือ เข็มลูกเสือสมนาคุณ มีล าดับเป็นสี่ชั้น ดังต่อไปนี้ เข็มลูกเสือ
สมนาคุณ ชั้นพิเศษ เข็มลูกเสือสมนาคุณ ชั้นที่หนึ่ง เข็มลูกเสือสมนาคุณ ชั้นที่สอง เข็มลูกเสือ
สมนาคุณ ชั้นที่สาม ลักษณะของเข็มลูกเสือสมนาคุณและเงื่อนไขในการให้เข็มลูกเสือสมนาคุณให้
เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
  มาตรา 67 ให้มีเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมการบ าเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ 
ลักษณะและประเภทของเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ และเงื่อนไขในการให้เข็มลูกเสือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
  มาตรา 68 ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญที่ระลึกส าหรับลูกเสือ หรือเหรียญลูกเสือสรรเสริญอยู่
แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จะใช้เหรียญนั้นประดับ หรือจะใช้เหรียญลูกเสือสรรเสริญ
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ตามพระราชบัญญัตินี้ประดับก็ได้ โดยเทียบชั้นดังนี้คือ เหรียญทองค าหรือเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้น
ที่หนึ่ง เทียบเท่ากับเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่หนึ่ง ตามพระราชบัญญัตินี้  เหรียญเงินหรือเหรียญ
ลูกเสือสรรเสริญชั้นที่สอง เทียบเท่ากับเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่สอง ตามพระราชบัญญัตินี้  
เหรียญโลหะขาวหรือเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่สาม เทียบเท่ากับเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่สาม 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
บทก าหนดโทษ 
 มาตรา 69 ผู้ใดแต่งเครื่องแบบลูกเสือ หรือประดับเครื่องหมายลูกเสือโดยไม่มีสิทธิ เพ่ือให้
บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิ หรือแต่งกายเลียนแบบหรือประดับเครื่องหมายเพ่ือให้บุคคลอ่ืนหลงเชื่อว่า
ตนเป็นลูกเสือหรือบุคลากรทางการลูกเสือ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่ง
พันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ24 
 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการพัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและประสาน
ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแล้ว 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนางานลูกเสือให้บังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามหลักการและ
กระบวนการของลูกเสือ ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบด้านลูกเสือ 
 ลูกเสือมีระเบียบวินัย ความสนใจ ความสนุก ความภูมิใจความตระหนักในคุณค่าและความสุข
ในการเป็นลูกเสือ สามารถเรียนรู้ มีทักษะด้านสัญลักษณ์ลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ลูกเสือ โรงเรียน สังคมและการท าความดีประจ าวัน มีการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือด้วยความสนใจ 
ความสนุก มีความภูมิใจและมีความสุขในการเป็นลูกเสือ สามารถปฏิบัติทักษะสัญลักษณ์ ลูกเสือตาม
ประเภท เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมตามเนื้อหาสาระในหลักสูตร สามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือ ประพฤติโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามค าปฏิญาณกฎของลูกเสือ และหลักธรรม
ค าสอนของศาสนา กระท ากิจกรรม ช่วยเหลืองานสสถานศึกษา งานบ้าน เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ ครู
อาจารย์ กระท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิด ความรัก ความสามัคคี ระหว่างคนในชาติและความเป็นพ่ีน้องกัน

                                           
24 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ , พระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พุทฑศักราช 2551 

(กรุงเทพฯ : ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ , 2551 ),102 -  103. 
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ของลูกเสือ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สามารถช่วยเหลือผู้อ่ืน ชุมชน ชาติบ้านเมืองและสังคม
โลก ช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ แก้ปัญหา พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนรวมทั้ง
กิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม สังคมโลก ช่วยเหลือและให้บริการ ครูอาจารย์ 
บุพการีและบุคคลทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่ขาดการดูแล ช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ ธรรมชาติ 
แก้ปัญหา พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน ชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม และสังคมโลก 

2. องค์ประกอบด้านผู้บริหาร 
 ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางด้านลูกเสือ มีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ในกิจการลูกเสือ เข้า
รับการฝึกอบรมเพ่ือให้มีคุณวุฒิ และเพ่ิมทักษะทางลูกเสือ เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนา
กิจการลูกเสือ สามารถบริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ก าหนดให้มีวิสัยทัศน์  
พันธกิจ ยุทธสาสตร์ นโยบาย แผนพัฒนาและระบบบริหารจัดการลูกเสือ ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร
ลูกเสือและนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรมลูกเสือ ส่งเสริมการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ และ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมลูกเสือ สามารถสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การช่วยเหลือผู้อ่ืน ชุ มชน ชาติ
บ้านเมืองและสังคมโลก มีส่วนร่วมในการให้บริการชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือและให้บริการบุพการี และบุคคลทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่ขาดการดูแล 
ส่งเสริมให้มีการน าทรัพยากรของชุมชนมาพัฒนากิจการกิจการลูกเสือของสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
วัฒนธรรมและสังคมโลก 

3. องค์ประกอบด้านผู้ก ากับลูกเสือ 
 ผู้ก ากับลูกเสือสามารถพัฒนาตนเองทางด้านลูกเสือ มีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ ในกิจการ
ลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้มีคุณวุฒิและเพ่ิมทักษะทางลูกเสือ พัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้า
ทางวิทยฐานะในวิชาชีพทางลูกเสือ เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือการพัฒนากิจการลูกเสือ 
สามารถวางแผนและการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ และฝึกอบรมลูกเสือตาม
วัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการและหลักสูตร ช่วยเหลือ หรือเข้าร่วมการจัดกิจกรรมลูกเสือภายนอก
สถานศึกษา และน าทรัพยากรในชุมชนเข้ามาพัฒนาการจัดมวลกิจกรรม ลูกเสือ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย
และประเมินผลเพ่ือให้เกิดการพัฒนารูปแบบ วิธีการและมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา และพัฒนาการ
จัดมวล กิจกรรมลูกเสือ สามารถบริหารงานในกองลูกเสือ ด าเนินการในงานธุรการเอกสาร ระเบียบ 
การเงิน  บัญชีและการเก็บเงินค่าบ ารุงลูกเสือตามระเบียบด าเนินการจัดตั้งและพัฒนาหมู่กอง กลุ่ม 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวมทั้งการจัดท ารายงานและประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ บริหารจัดการอาคาร 
สถานที ่วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ 
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4. องค์ประกอบด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ 
 โรงเรียนมีการจัด กิจกรรมสัญลักษณ์ลูกเสือ มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ และทักษะในด้าน
ระเบียบวินัย การประกอบพิธีทางลูกเสือ และเนื้อหาสาระตามหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมเดินทางไกล 
อยู่ค่ายพักแรม ตามวัตถุประสงค์และวิธีการทางลูกเสือ ฝึกอบรมทักษะลูกเสือตามประเภท ให้
น าไปใช้ช่วยตนเองและผู้อ่ืน มีการฝึกอบรมเพ่ือรับเครื่องหมายตามหลักสูตรวิชาพิเศษ มีการจัด
กิจกรรมตามค าปฏิญาณและกฎมีการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมค า
ปฏิญาณ กฎของลูกเสือ และหลักธรรมค าสอนของศาสนา มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ให้ช่วยเหลือ
ครอบครัว สถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และร่วมกระท ากิจกรรม เกี่ยวกับงานของ
ชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพี่น้องกับลูกเสืออ่ืนทั่วโลก มีการจัดกิจกรรม
โครงการเพ่ือแก้ปัญหา ส่งเสริมสุขภาพกาย และใจ และเพ่ือการช่วยเหลือแก้ปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย 
มีการจัดกิจกรรมโครงการให้บริการชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนามีการจัดกิจกรรมโครงการที่มีส่วนร่วมใน
งานของชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร่างความมั่นคงของชาติ รวมทั้งการฝึกอบรมวิชา
พิเศษ เพ่ือส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันทหาร และต ารวจ25 
 
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

การบริหารเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหาร โดยต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ 
และทักษะ โดยทักษะการบริหาร คือ ความสามารถของผู้บริหารที่จะแสดงออกมาอย่างช านาญในการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ26 ธงชัย สันติวงษ์กล่าวว่า การบริหาร คือ งานของหัวหน้าหรือผู้น าที่
จะต้องกระท า เพ่ือให้กลุ่มต่าง ๆ ที่มีคนหมู่มากมาอยู่รวมกัน และร่วมกันท างานเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้จนส าเร็จผลโดยได้ประสิทธิภาพ แม้ว่าการบริหารที่มีคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคน  

                                           
25ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน,เกณฑ์

การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : สกสค.ลาดพร้าว, 2521), 2-10. 
26 รุสนีย์ กอดิรีย์, ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหาร ทักษะทางวิชาการกับการ 

ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหาร ตามทัศนะของคณะกรรมการประกัน คุณภาพ
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ , วิทยานิพนธ์ การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551, หน้า 21. 
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แต่การบริหารที่ท าให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น สิ่งส าคัญคือ
ทักษะและภาวะผู้น าของผู้น าหรือผู้บริหาร27 ซึ่งทักษะของผู้บริหารที่ส าคัญมี 3 อย่าง คือ 
  1. ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) คือความรู้ความสามารถในกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวิธีการ กระบวนการและกรรมวิธีในการปฏิบัติงาน เป็นทักษะที่จะเป็นส าหรับงานด้าน
ปฏิบัติการ เช่น หัวหน้าพนักงานขาย ก็จ าเป็นต้องรู้เทคนิคการขาย หัวหน้าคนงาน ก็ต้องรู้เทคนิคใน
การใช้เครื่องมือ เป็นต้น   
  2. ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human Skills) คือ ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ความพยายามเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และการเสริมสร้างบรรยากาศเป็นทักษะที่
ใช้ส าหรับการติดต่อสื่อสาร ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ เช่น ผู้บริหารต้องสามารถเข้ากับคนได้ทุก
ระดับชั้น สามารถพูดคุยเข้าใจได้ง่าย สามารถชักจูงโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ เป็นต้น 
  3. ทักษะด้านการประสมแนวความคิด (Conceptual Skill) คือ ความสามารถในการมอง
ภาพรวมเพ่ือที่จะได้ทราบถึงองค์ประกอบของสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ 
และเข้าใจความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบเหล่านั้น เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์กับองค์การหรือการบริหาร
งานของตนเอง เป็นทักษะด้านเชาว์ไหวพริบ การมีวิสัยทัศน์ และความสามารถในการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับระบบทั้งหมด ผู้น าจ าเป็นต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหา ไม่ว่าเป็นปัญหาเฉพาะ
หน้าหรือระยะยาว สามารถชี้น าองค์กรให้กว้างไปยังทิศทางที่ถูกต้องในอนาคต28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
27 สุภาวดี นพรุจจินดา, องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข, ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2553, หน้า 1. 

28 ธงชัย สันติวงษ์และชัยยศ สันติวงษ์, พฤติกรรมบุคคลในองค์การ, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
เจริญพัฒน์, 2546, หน้า 18. 
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แผนภูมิที่ 3 ทักษะและขอบเขตการบริหารจัดการส าหรับผู้บริหารระดับต่างๆ 
ที่มา: Bartol, Kathryn M. and David C. Martin (1994) 
  จากแผนภูมิที่  3 อธิบายได้ว่ าขอบเขตในด้านทักษะส าหรับผู้บริหารแต่ละระดับ                               
มีความส าคัญและจะต้องสอดคล้องกับระดับที่ปฏิบัติด้วย โดยจากการบริหารในระดับสูงผู้บริหาร
จะต้องมีทักษะในทุกด้านโดยเฉพาะด้านความคิดจะต้องมีทักษะสูงกว่าระดับอ่ืน ต้องมีแนวคิด 
วิสัยทัศน์ การมองการไกล เพ่ือใช้ในการวางแผนการบริหารขององค์กรต่อไป ในระดับรองลงมา
ผู้บริหารระดับกลาง ทักษะส าคัญที่ต้องมีและเน้นย้ าให้ความส าคัญต่อการบริหารสูงสุด คือ ทักษะ
ด้านมนุษย์สัมพันธ์เพ่ือสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับระบบทั้งหมด แล้วน ามาใช้ประโยชน์ด้านการ
แก้ไขปัญหา ส่วนผู้บริหารในระดับต้น สิ่งส าคัญส าหรับผู้บริหารในระดับนี้คือ ทักษะด้านเทคนิค 
กล่าวคือ ต้องมีความเชี่ยวชาญและมีทักษะในกิจกรรม กระบวนการ และเทคนิคต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
องค์กร  
  แม้ว่ากระบวนการในการบริหารจัดการซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับจะมีพ้ืนฐานใน
ปฏิบัติที่เหมือนกัน แต่ก็จะมีความแตกต่างกันในการใช้ทักษะด้านการบริหารจัดการ (Management 
Skills) และขอบเขตที่ผู้บริหารแต่ละระดับไปเก่ียวข้อง29 
 
 
 

                                           
29 Kathryn M. Bartol and David C. Martin. Management: second edition. New 

York: Mcgraw-Hill,1994. 

Conceptual  
Skill 

Human  
Skills 

Technical  
Skills 

Top Manager 
(ผู้บริหารระดับสูง) 

Middle Manager 
(ผู้บริหารระดับกลาง) 

Middle Manager 
(ผู้บริหารระดับกลาง) 
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  แนวคิดของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนแห่งสหรัฐอเมริกา  ได้ก าหนดหน้าที่การบริหารไว้              
5 ขั้นตอน คือ 
   1. การวางแผน (Planning) 
   2.การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) 
   3. การกระตุ้น (Stimulating) 
   4. การประสานงาน (Coordinating) 
   5. การประเมินผล (Evaluating) 30 

ในขณะที่แนวคิดของกูลิคและเลย์ดอลล์ (Gulick, Luther and LydallUrwick)  ได้จ าแนก
หน้าที่ของการบริหาร(Function of management) ที่เรียกว่า การบริหารแบบ Posdcore Model 
โดยอธิบายไว้ว่า 

 P  =  Planning  การวางแผน  หมายถึง  การจัดวางโครงการและแผนการปฏิบัติงานของ
องค์การไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องท าอะไรบ้างและท าอย่างไร  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

 O  =  Organizing  การจัดองค์การ  หมายถึง  การก าหนดโครงสร้างขององค์การ การ
แบ่งส่วนงาน  การจัดสายงาน  การก าหนดต าแหน่งและหน้าที่ของงานต่างๆ  อย่างชัดเจน 

 S  =  Staffing  การจัดตัวบุคคล  หมายถึง  การบริหารงานบุคคลในด้านต่างๆ ของ
องค์การ  ได้แก่  การวิเคราะห์อัตราก าลัง  การจัดอัตราก าลัง  การสรรหา  การพัฒนาบุคคลการ
บ ารุงรักษาบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

 D  =  Directing  การอ านวยการ  หมายถึง  การวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารองค์การใน
การตัดสินใจ  การควบคุมบังคับบัญชาและควบคุมการปฏิบัติงาน 

 Co  =  Co-ordinating การประสานงาน  หมายถึง การติดต่อประสานงานที่เชื่อมโยง
งานของทุกคน  ทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก  เพื่อให้งานด าเนินไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 R  =  Reporting  การรายงาน  หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
ผู้บริหารและสมาชิกขององค์การได้ทราบความเคลื่อนไหวและความเป็นไปของหน่วยงาน 

 B  =  Budgeting  การงบประมาณ  หมายถึง  การจัดท างบประมาณ  การท าบัญชี การ
ใช้จ่ายเงินและการควบคุมตรวจสอบด้านการเงินและทรัพย์สินขององค์การ31 

                                           
30 American Association of School Administrators, Staff Relations in School 

Administration, 3 rd ed. Arlington, Va : The Association, 1995. 
31 Gulick, Luther and Lydall Urwick, Papers on Science of Administration, New 

York : Institude of Public of Administration Columbia University, 1956. 
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บาร์นาด (Barnard) ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่  2 คน
ขึ้นไป ที่ร่วมกันปฏิบัติการให้บรรลุเปาหมายร่วมกัน” 32 

ส่วนเทอร์รี่ (Terry) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ประกอบด้วยการวางแผน 
การจัดองค์การ การกระตุ้น และการควบคุม ซึ่งจะน าไปสู่การพิจารณา จัดการกับบุคคล และ
ทรัพยากรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์33 
แนวคิดของแคมเบล (Campbell) ได้แบ่งกระบวนการบริหารเป็น 5 ขั้นตอน คือ 
  1. การตัดสินใจ (Planning) 
  2. การจัดโปรแกรม (Programming) 
  3.การกระตุ้น (Stimulating) 
  4. การประสานงาน (Coordinating) 
  5. การประเมินผล (Appraising) 34 

ด้านแนวคิดของ Hodgettsได้กล่าวสนับสนุนแนวคิดของกูลิคและเลย์ดอลล์ (Gulick, Luther 
and LydallUrwick) โดยสรุปย่อว่าหน้าที่การบริหาร ประกอบไปด้วย  

 1. การวางแผน (Planning) 
 2. การจัดองค์การ (Organizing) 
 3. การควบคุม (Controlling)35 
จะเห็นได้ว่า นักวิชาการส่วนใหญ่มีแนวคิดคล้ายๆ กัน โดยรวมแล้ว การบริหารหารจะแบ่ง

ออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารการท างานของผู้บริหารนั่นเอง 
ความเกี่ยวเนื่องระหว่างการบริหาร กับสถานศึกษา กล่าวได้ว่า เมื่อได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นแล้ว 

ความจ าเป็นในการบริหารก็เกิดขึ้น นั่นก็คือจะต้องมีใครสักคนหนึ่ง เข้ามาด าเนินการจัดการกิจกรรม
ทางการศึกษา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในตอนต้นของประวัติการบริหารการศึกษา                     การ
บริหารจะเน้นหนักไปในเรื่องของบุคลากร และการปฏิบัติงาน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหาร ไม่ใช่
ว่าเขาได้รับการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ แต่เป็นเพราะเขาสามารถเข้ากับประชาชน ครู และนักเรียนได้ 

                                           
32 Barnard, C.I, The functions of executive, London: Oxford University, 1972. 
33  Terry, George R, Principles of Management, Illinois :  Richard D.  Irwin, 

Inc.,1977. 
34 Campbell , Roald F.  , and Russell T.  Gregg, Administrative Behavior in 

Education, New York : Harper and Row , 1958. 
35 Hodgetts, R. M., Management: Theory process and practice (5th ed.), New 

York: Harcourt Brace Javanovich, 1990, p.72. 



  40 

หลักการดังกล่าวยังคงใช้กันอยู่ในบางประเทศจนกระทั่งบัดนี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีความเชื่ อว่า การ
บริหารการศึกษานั้น ไม่ได้แตกต่างจากการบริหารทั่วๆ ไป กล่าวคือ สามารถน าหลักการของการ
บริหารทั่วไปมาใช้กับการบริหารการศึกษาได้ กระบวนการบริหารตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติ
ในทางธุรกิจ และอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น ในวงการอุตสาหกรรม ผู้จัดการจะต้องรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการในการน านโยบายออกปฏิบัติ ในท านองเดียวกันกับวงการการศึกษา อาจารย์ใหญ่จะ
รับผิดชอบต่อผู้บริหารที่สูงขึ้นไป  

ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่
ในการจัดการศึกษา หรืออ านวยการต่างๆ เพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดบริหารทางการศึกษาแก่สังคมได้
อย่างดี ถ้ามองโดยเนื้อแท้จะพบว่า งานบริหารโรงเรียนย่อมได้แก่ กระบวนการท างานที่เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน นักเรียน อาคารสถานที่ งานธุรการ และการติดต่อสร้างสัมพันธ์กับชุมชน  

ความส าเร็จในการพัฒนาการศึกษา กว่าร้อยละ 50 เป็นผลเนื่องมาจากผู้บริหาร ผู้บริหารจึง
นับว่ามีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา และการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายเพราะผู้บริหารเป็นผู้ที่มีอ านาจ
และความรับผิดชอบสูงสุด  ถ้าผู้บริหารไม่มีความเข้าใจและไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตนก็จะเกิดความ
ล้มเหลว จึงกล่าวได้ว่าผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการจัดการศึกษาอย่างยิ่ง36   

 
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มโรงเรียน ทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
 กลุ่มโรงเรียน  หมายถึง  การจัดรวมสถานศึกษาพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็น โดยให้มีปัจจัยการบริหารร่วมกันเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
การศึกษา 

โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้แบ่งกลุ่มโรงเรียนได้
ทั้งหมด 13 กลุ่มโรงเรียน ได้แก่  1)กลุ่มโรงเรียนสามกระทาย 2)กลุ่มโรงเรียนหาดขาม 3)กลุ่ม
โรงเรียนดอนยายหนู 4)กลุ่มโรงเรียนกุยบุรี  5)กลุ่มโรงเรียนศิลาลอย 6)กลุ่มโรงเรียนสามร้อยยอด  7)
กลุ่มโรงเรียนไร่เก่าศาลาลัย  8)กลุ่มโรงเรียนไร่ใหม่(9)กลุ่มโรงเรียนปราณบุรี 10)กลุ่มโรงเรียนตะนาว
ศรี11) กลุ่มโรงเรียนหินเหล็กไฟ 12)กลุ่มโรงเรียนหนองพลับ 13)กลุ่มโรงเรียน  กลุ่มโรงเรียนทับใต้  
ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งสิ้น 7 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านห้วยมงคล2) โรงเรียนบ้านวังข่อย 3)
โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 4)โรงเรียนบ้านทับใต้ 5)โรงเรียนบ้านทุ่งยาว6) โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 7)
โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 

                                           
36 พนม พงษ์ไพบูลย์, หัวใจการปฏิรูปการศึกษา, วารสารข้าราชการครู, 21 : 4 (เมษายน-

พฤษภาคม 2544),หน้า 4-10. 
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ตารางท่ี 1 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

 

ที ่

 

โรงเรียน 

จ านวน  

รวม 

ผู้อ
 าน

วย
กา

รโ
รง

เรีย
น 

คร
ูช า

นา
ญ

กา
รพิ

เศ
ษ 

คร
ูช า

นา
ญ

กา
ร คร
 ู

คร
ูผู้ช

่วย
 

พน
ักง

าน

รา
ชก

าร
 

อัต
รา

จ้า
ง 

ธุร
กา

ร 

1 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 1 3 6 3 3 - 3 1 20 

2 โรงเรียนบ้านวังข่อย 1 1 1 1 2 - - 1 7 

3 โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 1 1 1 4 2 - - 1 10 

4 โรงเรียนบ้านทับใต้ 1 2 8 9 1 - - 1 22 

5 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว - - 2 3 4 - 2 1 12 

6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 - - 2 4 - - 1 8 

7 โรงเรียนบ้านหนองพราน

พุก 

1 3 3 4 8 - - 1 20 

รวม 6 10 21 26 24 - 5 7 99 
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ตารางที่ 2 จ านวนนักเรียนแยกกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

โรงเรียน 

จ านวนนักเรียนแยกระดับชั้น 

รวม อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 29 31 32 30 27 28 27 23 37 36 35 335 

โรงเรียนบ้านวังข่อย 13 14 15 5 11 7 13 12 - - - 90 

โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 10 8 12 11 16 13 11 12 9 21 12 135 

โรงเรียนบ้านทับใต้ 42 37 39 44 43 24 32 36 58 28 26 409 

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 18 20 28 22 20 17 13 16 - - - 192 

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 11 19 8 17 12 9 9 11 - - - 86 

โรงเรียนบ้านหนอง
พรานพุก 

27 37 36 34 41 37 37 32 43 37 24 385 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยในประเทศ 
 วิจิตร ชิณศรี ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

โรงเรียนตุ้มกุดวิทยา อ าเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผลการวจัยพบว่าก่อนการด าเนินการพัฒนา 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือไม่มีความรู้ความเข้าใจกิจกรรมลูกเสือ ไม่มีแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ไม่จัด

กิจกรรมลูกเสือตามกระบวนการ วิธีลูกเสือ ส่งผลให้ลูกเสือเกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากเข้าเรียน 

หลังจากที่ได้พัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนา 4 กลยุทธ์ ได้แก่การประชุมเชิงปฏิบัติการ การมอบหมาย

งานการสอนตามแผนการนิเทศติดตามในรอบวงที่ 1 ตามขั้นตอนการปฏิบัติการพบว่า ด้านความรู้

ความเข้าใจกิจกรรมลูกเสือ กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในขั้นดี ส่วนอีก 2 ด้าน 

คือด้านการเขียนกิจกรรมลูกเสือ ด้านการกิจกรรมลูกเสือ พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีพัฒนาการ

อยู่ในขั้นปานกลาง กล่าวคือ การเขียนแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือไม่ครบกระบวน การจัดกิจกรรมไม่

เคยปฏิบัติอย่างจริงจัง กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าจึงได้น าไปพัฒนาต่อในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์ 3 กล

ยุทธ์  ได้แก่ การนิเทศติดตาม การประชุมหลังการสอน การศึกษาดูงาน ผลปรากฏว่าผู้ร่วมศึกษา

ค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกเสือ มีความสามารถเขียนแผนกิจกรรมลูกเสือ มีความสามารถ

จัดกิจกรรมลูกเสือ ตามกระบวนการลูกเสืออยู่ในขั้นดี ท าให้ลูกเสือมีความพึงพอใจบรรลุอุดมการณ์

ลูกเสือ  และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ผลการพัฒนาด าเนินงานกิจกรรม  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนกุดตุ้ม ส่งผลท าให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกเสือ มีความสามารถใน

การเขียนแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีความสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือ มีทักษะกระบวนการจัด

กิจกรรมลูกเสือโดยวิธีการของลูกเสือ ท าให้ลูกเสือมีความพึงพอใจบรรลุอุดมการณ์ลูกเสือ และ

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ลูกเสือเป็นผู้มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ท างานเป็นระบบ

หมู่ แต่งเครื่องแบบลูกเสือถูกต้อง37 

 เรืองศิลป์   นิราราช ได้ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า มีสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสืออยู่ใน

                                           
 37 วิจิตร   ชิณศรี,  “การพัฒนาการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ อ าเภอเมือง
ชัยภูมิ” (ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2547). 
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ระดับมาก ทั้งภาพรวมและรายด้าน เรียงล าดับดังนี้ ด้านการประเมินผล ด้านการจัดการเรี ยนการ

สอน ด้านการวางแผน ด้านการจัดการบุคลากร และด้านการจัดงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์และมี

ปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสืออยู่ในระดับน้อยทั้งภาพรวมและรายด้าน เรียงล าดับดังนี้ ด้านการจัด

งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ด้านการจัดบุคลากร ด้านการวางแผน ด้านการจัดการเรียนการสอน 

และด้านการประเมินผล ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือพบว่า ผู้บริหารระดับ

นโยบาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือสูงกว่าผู้บริหารระดับกลุ่มลูกเสือและ

ผู้บริหารระดับกองลูกเสือ ในภาพรวมและด้านการจัดการเรียนการสอน ส่วนในด้านการวางแผน ด้าน

บุคลากร ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์และด้านการประเมินผล ผู้บริหารระดับนโยบายมีความ

คิดเห็นแตกต่างกับผู้บริหารในระดับกลุ่มลูกเสือ และผู้บริหารระดับกองลูกเสือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือไม่แตกต่างกัน38 

 สมบัติ ธรรมนาถพงศ์ ได้ศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า 1) การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน

เอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การบริหารกิจกรรมลูกเสือด้านการวางแผน ด้านการมอบหมายงาน ด้าน

การบริหารบุคคล ด้านการรายงาน ด้านการประสารงาน ด้านการงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง 

ส่วนด้านการจัดองค์การอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียน

เอกชนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 คือด้านการวางแผน ควรมีการวางแผน

ก าหนดการฝึกอบรมประจ าปี โดยร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม

ลูกเสือ ด้านการจัดองค์การควรการก าหนดขอบข่ายของการฝึกอบรมลูกเสือให้ชัดเจน ด้านการ

บริหารงานบุคคล ควรมรการคัดเลือกบุคลากรผู้รับผิดชอบงานลูกเสือ ให้ตรงตามความสามารถ ด้าน

การมอบหมายงาน ควรมีการมอบหมายงาน การฝึกอบรมลูกเสือ มีแผนปฏิบัติงานชัดเจนเป็นลาย

ลักษณ์อักษรและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม ด้านการประสานงาน ผู้บริหารควรคัดเลือกและ

มอบหมายงานให้กับผู้มีทักษะทางลูกเสือ ด้านการรายงาน ควรมารรายงานผลการปฏิบัติงาน อย่าง

                                           
38 เรืองศิลป์   นิราราช, “สภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนสังกัด 

ส านักงานเขตดอนเมือง กรุ่งเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548). 
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ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา และด้านงบประมาณ ผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน กิจกสร

ลูกเสือให้เหมาะสม39 

 มนต์ชัย   มั่นวศิน ได้ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบริหารกิจกรรมลูกเสือ 

เนตรนารีของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม พบว่า 1) แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การ

บริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ทั้งโดยภาพรวมและและราย

ด้านคือด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการปฏิบัติกิจกรรมและด้านการประเมินผลกิจกรรมอยู่ใน

ระดับมาก 2) แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบริหารกิจกรรม ลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียน

เอกชนในจังหวัดนครปฐม ควรวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือร่วมกัน พัฒนาบุคลากรด้านลูกเสือให้มี

ความรู้ความสามารถในการสอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการสอนขั้นตอน

มนการเปิดประชุมกอง วัดผลประเมินตามสภาพจริง มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามสภาพจริง40 

 อนุรัตน์  พันธ์ศิลป์41 ได้จัดท ารายงานการวิจัยการบริหารงานลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียน 

ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า ผู้ บริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี มีการ

บริหารงานลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านทรัพยากร และด้านการติดตามผลและประเมินผล  

อยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

จังหวัดปัตตานี ที่มีวุฒิทางลูกเสือ ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี และ

                                           
39 สมบัติ ธรรมนาถพงศ์ , “การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 “ (การค้นคว้าอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2551). 

40 มนต์ชัย   มั่นวศิน, “แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : การบริหารกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม” (การค้นคว้าอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2552). 

41 อนุรัตน์  พันธ์ศิลป์, การบริหารงานลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี, รายงานการวิจัย, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2, 2554. 
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ขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี โดย

ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 สมพร บุญใหญ่เอก42 ได้ศึกษาการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนดอนตูม สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานลูกเสือ

ในโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนดอนตูม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ทั้ง

โดยภาพรวมและรายด้าน คือ ด้านลูกเสือ ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ ด้านผู้บริหาร และด้านผู้

ก ากับลูกเสืออยู่ในระดับมาก ส่วนแนวทางการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน ควรส่งเสริมให้ลูกเสือมี

ระเบียบวินัย ความสนใจ ความสนุก ความภาคภูมิใจ ความตระหนักในคุณค่าและความสุขในการเป็น

ลูกเสือ ในด้านผู้บริหารควรให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรกมลูกเสือในโรงเรียน และส่งเสริม

ให้ลูกเสือสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สังคมบ้านเมืองและสังคมโลก ผู้ก ากับลูกเสือต้องพัฒนาตนเอง

ด้านคุณวุฒิทางลูกเสือ วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการบริหารงานการเงิน

ของกลุ่มลูกเสือโรงเรียน และควรวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือใน 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมที่เป็น

เอกลักษณ์ กิจกรรมเพื่อความก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ และกิจกรรมเพ่ืออุดมคติ 

 พรทิพย์พา คล้ายกมล ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการ

บริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 

2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2. ปัญหาการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3. แนวทาง

พัฒนาการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ก าแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุก

ด้านมีแนวทางพัฒนา การบริหารงานอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนวทาง

พัฒนาในแต่ละด้าน ดังนี้ 3.1 ด้านงานธุรการ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ในโรงเรียนควรต้องมีการก าหนดแนวทาง และวิธีการการจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือโดยศึกษาเอกสาร 

                                           
42 สมพร บุญใหญ่เอก, การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนดอนตูม สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1, วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554. 
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ตามระเบียบคณะลูกเสือแห่งชาติร่วมกัน ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนเข้าอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้มีความรู้ ความสามารถ ก่อน

ปฏิบัติงานจริง โดยเฉพาะงานการเงินลูกเสือ และประชุมร่วมกันจัดท าแผนพัฒนางานลูกเสือใน

โรงเรียน (แผนระยะยาว 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี) ให้ชัดเจน แล้วปฏิบัติตามแผนงาน

โครงการที่ก าหนด รวมทั้งจัดท าเอกสาร หลักฐานงานการเงินลูกเสือ ตามระเบียบคณะลูกเสือแห่งชาติ 

ให้ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน จัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ศึกษานิเทศก์ ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด) 

ออกก ากับติดตาม และนิเทศการปฏิบัติงานของคณะครู และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานลูกเสือ

สามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง เมื่อพบข้อผิดพลาด หรือบกพร่องในการปฏิบัติงานซึ่งไม่

เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ผู้นิเทศต้องแนะน าทันที ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ

การบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียน ด้านงานธุรการ ควรน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการ

วิเคราะห์ผลไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การวางแผนงาน การปฏิบัติงานการจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ 

การบังคับบัญชาลูกเสือ และงานการเงินลูกเสือ ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 3.2 ด้านงาน

วิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในโรงเรียน ควรต้องมีการจัดท า

แผนพัฒนางานวิชาการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ลูกเสือให้สอดคล้องกับหลักสูตร จัดให้มีการวิเคราะห์สภาพโรงเรียนทางด้านการจัดการเรียนการสอน

ที่เป็นอยู่จริงเพ่ือหาจุดเด่น จุดด้อย และก าหนดแนวทาง วิธีการจัดท าเอกสาร คู่มือ และปฏิทินการ

ด าเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ และ การรายงานกิจกรรมลูกเสือให้ชัดเจน แล้วแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานตามโครงการ กิจกรรม การเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน รวมทั้งจัดสรร

ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกใน การปฏิบัติงานให้เหมาะสม และเพียงพอ กับการด าเนินงาน 

ทั้งนีเ้พ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียน ด้านงานวิชาการ ควรจัด

ให้มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง มีการรายงานกิจกรรมลูกเสือเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง

ทราบ พร้อมทั้งน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และแปลผลไปใช้ในการตัดสินใจ วางแผน พัฒนางาน 
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โครงการ กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ และการรายงานกิจกรรมลูกเสือ ตามข้อบังคับคณะลูกเสือ

แห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง43 

เนตรดาว ปาลรัตน์44 ได้ศึกษา การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนเอกชนระดับ

ประถมศึกษา อ าเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี  ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ

โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาอ าเภอสายบุรี จังหวัด ปัตตานีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายกิจกรรมพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 กิจกรรม เรียงล าดับจากมากไป หาน้อย ได้ดังนี้การ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ การรายงานกิจการลูกเสือในรอบปีการบังคับบัญชาลูกเสือ 

การเงิน ลูกเสือ และการจัดตั้งกองลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และกลุ่มลูกเสือ 2) การเปรียบเทียบ

การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา อ าเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี 

จ าแนกตามเพศ และวุฒิทางลูกเสือ พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็น

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การ

ท างานต่ ากว่า 5 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ มากกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนที่

มีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ส าหรับปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียน

เอกชนระดับประถมศึกษา อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือส่วนใหญ่

สาเหตุมาจาก ผู้บริหารขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์การบริหารงานตามวัฏจักร

คุณภาพของเดมมิ่ง (Deming) โดยเฉพาะด้านการวางแผน การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือทั้ง 5 

กิจกรรม ผู้บริหารให้ความส าคัญน้อยขาดการศึกษา นโยบาย จุดมุ่งหมายและสภาพปัญหาตลอดจน

ความต้องการของชุมชน เพ่ือได้ข้อมูลในการจัดกิจกรรมลูกเสือที่ให้ข้อมูล สอดคล้องกับสภาพที่

แท้จริง ตลอดจนขาดข้อมูลสารสนเทศการวิเคราะห์รวบรวม จุดเด่น จุดด้อยในการจัดกิจกรรม 

                                           
43 พรทิพย์พา คล้ายกมล, แนวทางพัฒนาการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 , วิทยานิพนธ์, ครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2555. 

44 เนตรดาว ปาลรัตน์, การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา 
อ าเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี , วิทยานิพนธ์, ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2556. 
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ลูกเสือเพ่ือหาแนวทางส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ปัญหาจากสถานการณ์

ความไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่เกิดขึ้นได้สร้างความหวาดกลัวให้กับนักเรียน ครู และ

ผู้บริหาร ซึ่งเป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่ท าให้การ บริหารงานกิจกรรมลูกเสือมีอุปสรรคในการบริหารงาน

ตามวัฏจักรคุณภาพของเดมม่ิง (Deming) ที่ก าหนดไว้ด้อยคุณภาพ ไม่บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์

ของพระราชบัญญัติการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 

 ปรัชญา นนทะสี45 ได้ศึกษา สภาพการบริหารงานลูกเสือของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  พบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนลูกเสือ

และนายหมู่ลูกเสือ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานลูกเสือโดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนลูกเสือและนายหมู่

ลูกเสือ เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานลูกเสือตามสถานภาพโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าแตกต่างกัน 4 ด้าน ได้แก่ด้านการจัดตั้งกลุ่มหรือกอง

ลูกเสือ ด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างก้าวหน้าของลูกเสือ ด้านการให้ความร่วมมือกับสังคม และ

ด้านการเงินลูกเสือ ส่วนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการเรียนและการสอบวิชา

พิเศษลูกเสือไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียนพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา

ครูผู้สอนลูกเสือและนายหมู่ลูกเสือในโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ

บริหารงานลูกเสือโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน

พบว่าแตกต่างกัน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างก้าวหน้าของลูกเสือด้านการให้ความร่วมมือกับสังคม 

และด้านการเงินลูกเสือ ส่วนด้านการเรียนและการสอบวิชาพิเศษลูกเสือไม่แตกต่างกัน 

 ศิริพงษ์ ศิริวารินทร์ได้ศึกษาแนวทางการบริหารงานกองลูกเสือสามัญในโรงเรียนขนาดเล็ก

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า                     

(1) สภาพการด าเนินงานการบริหารกองลูกเสือสามัญในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน              

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีการบริหารงานกองลูกเสือสามัญ ในโรงเรียน 6 

                                           
45 ปรัชญา นนทะสี, สภาพการบริหารงานลูกเสือของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26, วิทยานิพนธ์, ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2557. 
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งานได้แก่ งานจัดตั้งกองลูกเสือ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน งานพิธีการทางลูกเสือ งาน

ทะเบียน งานการเงิน และงานส่งเสริมกิจการลูกเสือ ยังไม่เป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะ

กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 กล่าวคือ งานจัดตั้งกองลูกเสือได้จัดตั้งตามเกณฑ์ 

และข้อบังคับส านักงานลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการตั้งกองลูกเสือแต่เป็นกองลูกเสือแบบไม่สมบูรณ์ 

เพราะว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนลูกเสือไม่เพียงพอ ในการแต่งตั้งผู้ก ากับและรองผู้ก ากับ

ลูกเสือ บุคลากรมีน้อยจึงไม่สามารถแต่งตั้งได้ครบทุกต าแหน่งงานหลักสูตรและการเรียนการสอน มี

การจัดท าหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ มีการจัดท าแผนการสอนเป็นรายสัปดาห์ มีการเปิดและปิดประชุม

กองลูกเสือ แต่เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอจึงท าให้การเรียนการสอนไม่ตรงตามหลักสูตร ไม่มีการ

เรียนการสอนในหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ กิจกรรมเพ่ืออุดมคติของลูกเสือ และการวัดและ

ประเมินผลตามกระบวนการลูกเสือ ครูขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ 

งานพิธีการทางลูกเสือ พบว่าขาดการประชุมนายหมู่เพราะขาดความเข้าใจในกิจกรรมทางลูกเสือ การ

จัดพิธีการเข้าประจ ากองลูกเสือสามัญและพิธีการส่งตัวลูกเสือส ารองไปเป็นลูกเสือสามัญ พิธีส่งตัว

ลูกเสือสามัญไปเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ไม่ได้จัดท าเนื่องจากขาดบุคลากรงานทะเบียนพบว่า ได้มีการ

จัดท าเอกสารแบบพิมพ์ลูกเสือตามแบบส านักงานลูกเสือแต่เนื่องจากลูกเสือของแต่ละโรงเรียนมี

จ านวนน้อยงบประมาณมีจ ากัดจึงใช้แบบพิมพ์ลูกเสือ (ลส.) ต่างๆ ไม่ครบงานการเงินพบว่า ขาด

แคลนงบประมาณในการที่จะน ามาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีการระดมทุน

สนับสนุนจากผู้ปกครองของนักเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือ งานส่งเสริม

กิจการลูกเสือพบว่า มีแนวปฏิบัติในการประสานงานกับองค์กรต่างๆ เพ่ือช่วยส่งเสริมสนับสนุนกิจการ

ลูกเสือโรงเรียน แต่ยังมีหน่วยงานภายนอกและชุมชนบางส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกับ

กระบวนการลูกเสือและไม่เห็นความส าคัญของกิจการลูกเสือจึงไม่ได้รับการสนับสนุน แต่มีการสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และพ่อแม่ผู้ปกครอง 2. การสร้างแนวทางการบริหารกองลูกเสือสามัญใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 มีขอบเขตการ

บริหารงานกองลูกเสือสามัญในโรงเรียน 6 งาน คือ มีกรอบในการด าเนินงานดังนี้ 2.1) งานจัดตั้งกอง

ลูกเสือประกอบด้วยการจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือสามัญในโรงเรียนการแต่งตั้งผู้ก ากับและรองผู้ก ากับ

กองลูกเสือสามัญในโรงเรียน และการจัดตั้งหมู่ลูกเสือสามัญในโรงเรียน 2.2) งานหลักสูตรและการ

เรียนการสอนประกอบด้วย การจัดท าหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือสามัญ การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนลูกเสือสามัญตามวิธีการลูกเสือการจัดท าหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญการจัดกิจกรรมเพ่ืออุดม
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คติของลูกเสือและการวัดและประเมินผล 2.3) งานพิธีการทางลูกเสือประกอบด้วย การประชุมนาย

หมู่ การจัดพิธีเข้าประจ ากองของลูกเสือสามัญ การจัดพิธีส่งตัวลูกเสือส ารองไปเป็นลูกเสือสามัญ และ

การจัดพิธีส่งตัวลูกเสือสามัญไปเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2.4) งานทะเบียน ประกอบด้วย การจัดท า

แบบพิมพ์ลูกเสือ ลส. ต่างๆ การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือสามัญ การ

จัดท าบัญชีรายชื่อลูกเสือสามัญ การจัดท าบันทึกรายงานการประชุมนายหมู่ และการรายงานผลการ

ด าเนินงานปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือสามัญต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.5) งานการเงิน ประกอบด้วย การ

วางแผนงบประมาณ การเก็บเงินค่าบ ารุงลูกเสือและการควบคุมเงินรายได้กลุ่ม หรือกองลูกเสือ 

2.6) งานส่งเสริมกิจการลูกเสือประกอบด้วย46 

การประสานงานกับชุมชน/หน่วยงานภายนอกการน ากองลูกเสือสามัญร่วมบ าเพ็ญประโยชน์

การระดมทุนจากชุมชน/หน่วยงานภายนอก เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือสามัญ การสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานอ่ืน ๆ และพ่อแม่ผู้ปกครอง และการบันทึกการประชุมผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือสามัญของโรงเรียน 

 
งานวิจัยต่างประเทศ 
 แคทเธอรัล (Catherall) ได้ท าการวิจัยเพ่ือท าการประเมินผลความสามารถในการเลือกวิชา
ลูกเสือ พบว่า การประเมินผลโปรแกรมการจัดวิชาลูกเสือของ อเมริการะหว่างโครงการน าร่อง 2 ปีใน
พ้ืนที่ 2แห่ง ของภาคตะวันตก เพ่ือเป็นการก าหนดนโยบายหรือตัดสินว่าเด็กชายวัย 14- 15 ปีควรจะ
ได้รับการจูงใจเข้าสู่โปรแกรมการจัดวิชาลูกเสือ ซึ่งใช้วิธีที่ท าสืบต่อกันมา ผลจากการศึกษา 3 ครั้ งใน
ระหว่างโครงการน าร่องวิชาลูกเสือที่น ามาใช้ในการจูงใจให้เด็กชายวัย 14 – 15 ปี ท าให้เขาสนใจและ
พอใจวิธีนี้ สรุปผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า วิชาลูกเสืไม่ดึ้นอยู่กับการรับสมาชิกใหม่หรือการักษาจ านวน
สมาชิกให้คงอยู่ แต่ข้ึนอยู่กับการฝึกอบรม การเร้าความสนใจต่อวิชาลูกเสือมากกว่าสิ่งอ่ืนใด47 

                                           
46 ศิริพงษ์ ศิริวารินทร์, แนวทางการบริหารงานกองลูกเสือสามัญในโรงเรียนขนาดเล็ก

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2, วิทยานิพนธ์, ครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2557. 

47 (Catherall, “ Virsity Scoution : An Evaluation of Its Potental as an Alternative  
for 14 anand 15  years Old Boys.” Dissertaion Abstracts International  57 ,8 (February 
1980 ): 3348 
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 ฮเกอร์ตี้ (Hagerty)ได้ศึกษาโปรแกรมการจัดกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐ
มิชิแกน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียน 45 คนและนักเรียน 400 คนโดยการสัมภาษณ์และใช้
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนยังไม่เข้าใจในการจัดและวัตถุประสงค์ของ
โปรแกรมกิจกรรมนักเรียนเท่าที่ควร ศึกษานิเทศและคณะกรรมการนักเรียนมีส่วนส่งเสริมกิจกรรม
นอกโปรแกรม โดยช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือกีฬา  เวลา และสถานที่  การประเมินกิจกรรม 
นักเรียนยังขาดหลักการที่รัดกุม แต่อย่างไรก็ตาม นักเรียนเห็นว่า กิจกรรมนักเรียนมีความส าคัญ และ
จ าเป็นควรจะต้องมีต่อไป และสนับสนุนให้จัดไว้ในเวลา48 
 ราสคอฟ(Raskoff) ได้วิจัยเรื่อง ผลงานเกี่ยวกับองค์กรอาสาสมัครของวัยรุ่นที่เป็นลูกเสือ โดย
การสัมภาษณ์ ผู้ที่เป็นลูกเสือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารอ้างอิง การ
จัดองค์กรเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ จากรายงานต่างๆ ทางสื่อมวลชน ผลการวิจัยพบว่า การท า
กิจกรรมต่างๆ จะต้องใช้เวลาทุ่มเท และอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกันในการจัดเครือข่าย ต้อง
พัฒนาทักษะในการท ากิจกรรม ปรับปรุงให้เหมาะสม ใช้การเสริมแรง กระตุ้น สร้างพลังอ านาจให้มี
พลังท้าทายความสามารถ ตั้ งองค์กรประสานงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ การจัดกิจกรรมต้อง
หลากหลาย มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับเพศและวัฒนธรรม49 
 แบรนดท์ (Brandt)ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการออกจากหรือการยืนหยัดอยู่ในบทบาท
ของผู้อบรมในกิจกรรมลูกเสือ โดยใช้การปริทรรน์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในอดีต และจากทฤษฎีใน
เรื่องเดียวกัน แล้วก าหนดว่าการรวมกระบวนการทางสังคมเท่ากับสภาพการทดสอบมีความสัมพันธ์
ต่อกัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เด็กวัยรุ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมการสนับสนุนของทางครอบครัวและ
เพ่ือนๆ มีการแสดงเหตุผลออกจ านวนมากและสะท้อนให้เห็นการเกิดทักษะ ความช านาญและ
คุณลักษณะอ่ืนๆ ในระดับดีมาก50 

     
 

                                           
48 R.E. Hagerty, “An Inverstion of Study Activity Program in Michigan Junior 

HighSchool,” Dissertation Abstacts IInternational 32 ,5 (November 1971): 2401 -A 
49 Raskoff,sall A, “Volunteerring todo Genter : Adult Valunteers in boy Scouts” 

(sall A Raskoff, "Volunteerring Todo Genter : Adult Valunteers in Boy Scouts," 
Dissertation Abstact International  (1995).,1995),3966-A. 

50 Brandt,Linda Ann, “percettion of community pacitipation in Education on 
cannadian Indian Reserves : AnIssue of Seft – Role Merger”  (Dissertation Abstract 
Internation,1999),1349-A. 
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สรุป... 
 
การบริหารกิจกรรมลูกเสือให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารโรงเรียนและ

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ ต้องทราบและปฏิบัติตามหลักการบริหารงานลูกเสือโรงเรียน 4 
องค์ประกอบ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการและเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษาของส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วย 1) ด้านลูกเสือ 2)ด้านผู้บริหาร 3)ด้านผู้ก ากับลูกเสือ 4)
ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความก้าวหน้า เพ่ือความสงบสุข และความ
มั่นคงของประเทศชาติ เพ่ือพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มี
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

บทที่ 3  
การด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องการบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือทราบการบริหารงานกิจกรรม
ลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขั นธ์ เขต 2   
2. เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยใช้โรงเรียนในกลุ่มทับใต้ จ านวน 7 
โรงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองลูกเสือ
โรงเรียน ผู้ก ากับลูกเสือ และครูผู้สอนลูกเสือ จ านวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน 4 ด้าน คือ ด้านลูกเสือ ด้านผู้บริหาร ด้านผู้ก ากับลูกเสือ และด้าน
การจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ (f) ร้อยละ (%)ค่ามัชฌิมเลขคณิต 

(µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย เพ่ือให้งานวิจัยด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นที่ 1 จัดเตรียมโครงการ ศึกษางานวิจัย และศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ขอค าแนะน า 
และความเห็นชอบในการจัดท าโครงร่างงานวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้ง รับข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไข และจัดท าโครงร่างงานวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้ง รับข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
แก้ไข และจัดท าโครงร่างของงานวิจัยเสนอขอความเห็นชอบ และขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย และ
จัดสร้างเครื่องมือ 

ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน แนวทางการประเมินน ามาให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสม แล้วน าไปเก็บข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
วิเคราะห์ ข้อมูลและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นการจัดท าร่างรายงานการวิจัย น าเสนอ อาจารย์ที่
ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบแก้ไข จากนั้นจึงน ามา ปรับปรุงแก้ไข
แล้วน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ อีกครั้งหนึ่งแล้วจัดท ารายงาน การวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เสนอบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษาต่อไป  
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ระเบียบวิธีวิจัย  
 เพ่ือให้งานวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และมีประสิทธิผล ผู้วิจัยได้
ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบด้วยแผนงานวิจัย ประชากร ตัวแปรที่ศึกษา การสร้างเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 
แผนแบบการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีลักษณะ เป็นเส้นตรง 
(linear) โดยเป็นการศึกษาจากแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ไม่มีการทดลองในแบบของ (The one 
– shot, non experimental case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 
 
                                                                                              O 
 
 
                            S                                                              x 
 

 
S หมายถึง ประชากรที่ศึกษา 
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่โรงเรีในกลุ่มทับใต้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กลุ่มโรงเรียนทับใต้ จ านวน 7 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ 
ผู้อ านวยการกองลูกเสือโรงเรียน 1 คน ผู้ก ากับลูกเสือ 1 คน ครูผู้สอนลูกเสือ  2 คน รวมโรงเรียนละ 
4 คน รวมทั้งสิ้น 28 คน  
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ตารางท่ี 3 จ านวนประชากรผู้ให้ข้อมูล  

ที ่ โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล รวม 
ผู้อ านวยการกองลูกเสือ

โรงเรียน 
ผู้ก ากับ
ลูกเสือ 

ครูผู้สอน
ลูกเสือ 

1 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 1 1 2 4 

2 โรงเรียนบ้านวังข่อย 1 1 2 4 

3 โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 1 1 2 4 
4 โรงเรียนบ้านทับใต้ 1 1 2 4 

5 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 1 2 4 

6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 1 2 4 
7 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 1 1 2 4 

รวม 7 7 14 28 
  
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้  
1. ตัวแปรพ้ืนฐาน ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ   ต าแหน่งปัจจุบัน วุฒิ
การศึกษา วุฒิทางลูกเสือ และประสบการณ์ทางลูกเสือ  
2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือ
ภายในสถานศึกษา ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่  

2.1 องค์ประกอบด้านลูกเสือ หมายถึง การสร้างความมีระเบียบวินัย ความสนใน ความสนุก 
ความภูมิใจ ความตระหนักในคุณค่า และความสุขในการเป็นลูกเสือ เรียนรู้ทักษะด้านสัญลักษณ์
ลูกเสือการปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ การช่วยเหลือผู้อ่ืน ชุมชน ชาติบ้านเมืองและ
สังคมโลก  

2.2 องค์ประกอบด้านผู้บริหาร หมายถึง การพัฒนาตนเองด้านลูกเสือ การบริหาร ส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การช่วยเหลือผู้อ่ืน ชุมชน ชาติ
บ้านเมืองและสังคมโลก  

2.3 องค์ประกอบด้านผู้ก ากับลูกเสือ หมายถึง การพัฒนาตนเองด้านลูกเสือ การวางแผนและ
การจัดกิจกรรม และการบริหารงานในกองลูกเสือ  
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2.4 องค์ประกอบด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ หมายถึง การจัดกิจกรรมสัญลักษณ์ลูกเสือ 
กิจกรรมตามค าปฏิญาณ และกฎ กิจกรรมโครงการเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนา 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามประเภทจัดอันดับคุณภาพของไลเคิร์ท (Likert) 
จ านวน 1 ฉบับ เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพส่วนตัว ของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ ต าแหน่ง
ปัจจุบัน วุฒิการศึกษา วุฒิทางลูกเสือ และประสบการณ์ทางลูกเสือ ซึ่งใช้แบบเลือกตอบ (Forced 
choice) จ านวน 6 ข้อ  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถาม เกี่ยวกับ กระบวนการบริหารลูกเสือในโรงเรียน 4 ด้าน ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพลูกเสือภายในสถานศึกษา ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ ด้านลูกเสือ ด้านผู้บริหาร ด้านผู้ก ากับลูกเสือ และด้านการจัด
มวลกิจกรรมลูกเสือ โดยใช้เกณฑ์การให้ค่าแบบสอบถามของ ไลเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับคือ  
  ระดับ  5 หมายถึง  มีการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด  
  ระดับ 4 หมายถึง  มีการบริหารอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ  3  หมายถึง  มีการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง  มีการบริหารอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ 1 หมายถึง  มีการบริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดจ านวน 1 ข้อ ที่ใช้สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต โดยสัมภาษณ์ผู้ก ากับลูกเสือสามัญ จ านวน 4 คน ผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ จ านวน 3 คน รวม7 คน 
 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้สามารถวัดได้ตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจัย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือ และปรับปรุงเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานลูกเสือ
 ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามของ  สมพร   บุญใหญ่เอกโดยมีการ วิเคราะห์ความเชื่อมั่น  
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(Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach's alpha coefficient) มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .97451 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. จัดท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศิลปากร เพ่ือขออนุญาตผู้อ านวยการ
โรงเรียนในกลุ่มทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 2. เตรียมเอกสารแบบสอบถามให้เพียงพอส าหรับกลุ่มประชากร  
 3. น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ต้องการ โดยชี้แจงจุดมุ่งหมายของการศึกษา
และวิธีตอบแบบสอบถามพร้อมทั้งขอความร่วมมือในการส่งคืนแบบสอบถามหลังจากท าการตอบ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 4. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้ทั้งหมด และตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้
กลับมา 
 5. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล  
  เมื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้และตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ผู้วจิัยน ามาวิเคราะห์ข้อมูล  
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percent) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์

ระดับการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
แล้วน ามาเปรียบเทียบ กับเกณฑ์การวิเคราะห์ ตามแนวความคิดของเบสท์ (Best) มีรายละเอียด ดังนี้  
 
 
 
 

                                           
51 สมพร   บุญใหญ่เอก “การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนดอนตูม สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1” (การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554).  
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 ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายถึง  มีการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายถึง  มีการบริหารอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายถึง  มีการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายถึง  มีการบริหารอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.49 - หรือต่ ากว่า  หมายถึง มีการบริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 การวิเคราะห์ แบบสอบปลายเปิดจ านวน 1 ข้อ ที่สอบถามและสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  

 
สรุป... 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณ (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือทราบ
การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2   2. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียน
ทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย  
ผู้อ านวยการกองลูกเสือโรงเรียน หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือและครูผู้ก ากับลูกเสือ จ านวน 28 คน 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานลูกเสือในสี่ด้านคือ ด้านลูกเสือ ด้านผู้บริหาร 
ด้านผู้ก ากับลูกเสือ และด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารงานลูกเสือในโรงเรียนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา ส านักการ
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ใช้ในการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่ามัชฌิมเลขคณิต (µ) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ใช้ในการวิเคราะห์การบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และการวิเคราะห์เนื้อหาโดย
แบบสอบถามปลายเปิดใช้ประกอบการสัมภาษณ์จ านวน 1 ข้อ  
 
 
 
 
 
 
 



  
 

บทที่ 4  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการค้นคว้าอิสระ เรื่องการบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียน
ทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และตอบข้อค าถาม ครั้งนี้ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูล คือ 
กลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2จ านวน 7 
โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน  ประกอบด้วยผู้อ านวยการกองลูกเสือโรงเรียน 1คน ผู้ก ากับลูกเสือ 1 คน 
ครูผู้สอนลูกเสือ 2 คน ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามจ านวน 28 ฉบับ คิดเป็น 100.00 ซึ่งเป็น
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ น ามาวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การบริหารงานลูกเสือในกลุ่มโรงเรียนทับใต้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  

ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนางานลูกเสือในโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนทับใต้สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 โรงเรียนโรงเรียนละ 4  ฉบับ  รวม
จ านวน 28ฉบับจ าแนกตาม เพศ อายุ ต าแหน่งปัจจุบัน วุฒิทางการศึกษา วุฒิทางลูกเสือและ
ประสบการณ์ลูกเสือ น าเสนอโดยใช้ความถี่ (f) และร้อยละ(%) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4  

ตารางท่ี 4 ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อที่  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
ความถี่ (คน) ร้อยละ(%) 

1 เพศ    1. ชาย 
         2. หญิง 

13 
15 

46.43 
53.57 

รวม 28 100.00 
2 อายุ    1. 20 – 30 

         2. 31 – 40  
         3. 41 – 50 
         4. 50 ขึ้นไป 

8 
12 
5 
3 

28.57 
42.86 
17.86 
10.71 

รวม 28 100 
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ตารางท่ี 4 ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อที่  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ความถี่ (คน) ร้อยละ(%) 

3 ต าแหน่ง / หน้าที่ 
1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ 
3. ครูผู้สอนลูกเสือ 

 
7 
7 
14 

 
25 
25 
50 

รวม 28 100 
4 วุฒิการศึกษา 

1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. สูงกว่าปริญญาตรี 

 
- 

15 
13 

 
0.00 
53.57 
46.43 

รวม 28 100 
5 วุฒิทางลูกเสือ 

1. ไม่มีวุฒิ              
2. B.T.C. 
3. A.T.C.               
4. W.B. 
5. A.L.T.C.             
6. A.L.T. 
7. L.T.C.                 
8. L.T. 

 
0 
9 
17 
1 
1 
0 
0 
0 

 
0 

32.14 
60.71 
3.57 
3.57 

0 
0 
0 

รวม 28 100 
6 ประสบการณ์ลูกเสือ 

         1.   น้อยกว่า 5 ปี 
         2.   5 – 10 ปี 
         3    11 ปีขึ้นไป 

 
4 
7 
17 

 
14.29 
25.00 
60.71 

รวม 28 100.00 
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 จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43 เป็นเพศ
หญิง 15 คน คิดเป็นร้อยละ 53.57 เป็นผู้ที่มีอายุ 31 – 40 มากที่สุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.86  รองลงมา ระหว่างอายุ20 – 30 ปี จ านวน  8 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57  อายุระหว่าง 41 – 
50 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86 และน้อยที่สุดคือ อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ  10.71 ตามล าดับ ประกอบด้วยผูที่มีต าแหน่งหรือหน้าที่ระดับผู้สอนลูกเสือมากที่สุด
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ ระดับผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ มี
จ านวน 7 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 25  มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน15 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.57 รองลงมาคือสูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43  มีวุฒิ
ทางลูกเสือระดับ A.T.C. มากที่สุด จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ  60.71 รองลงมาคือระดับB.T.C.
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 32.14  ระดับ W.B.  และ ระดับA.L.T.C. อย่างละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ
3.57 ด้านประสบการณ์ลูกเสือพบว่า ประสบการณ์มากกว่า 11 ปีขึ้นไป มากที่สุด จ านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 60.71 รองลงมาคือ  5 – 10 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ  25.00 และประสบการณ์
น้อยกว่า 5 ปี น้อยที่สุด จ านวน  4 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.29  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  
 ในการวิเคราะห์ การบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  นั้นผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต () และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  แล้วน าไปเทียบตามเกณฑ์ระดับคุณภาพตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ที่
ก าหนดไว้ ตามรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) การบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียน
ทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รายด้าน 

(N=28) 

ข้อ การบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รายด้าน  σ ระดับ 

1 ด้านลูกเสือ 4.77 0.08 มากที่สุด 

2 ด้านผู้บริหาร 4.63 0.11 มากที่สุด 
3 ด้านผู้ก ากับลูกเสือ 4.65 0.05 มากที่สุด 

4 ด้านการจัดมวลกิจกรรม 4.74 0.05 มากที่สุด 
รวม 4.70 0.09 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า การบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70 ,        

σ = 0.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดโดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไป

น้อยดังนี้ ด้านลูกเสือ ( = 4.77 , σ = 0.08)ด้านการจัดมวลกิจกรรม ( = 4.74 , σ = 0.05) ด้าน

ผู้ก ากับลูกเสือ ( = 4.65 , σ = 0.05) และด้านผู้บริหาร ( = 4.63 , σ = 0.11) 

ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) การบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียน
ทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ด้านลูกเสือ 

    (N=28) 

ข้อ การด าเนินกิจกรรม  σ ระดับ 
1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของลูกเสอื/โรงเรียน/สังคม/กระท าความดี

ประจ าวนั 
4.57 0.50 มากที่สุด 

2 เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือด้วยความสนใจ ความสนุก มีความภูมิใจ
และมีความสุขในการเป็นลูกเสอื 

4.75 0.44 มากที่สุด 

3 สามารถปฏบิัติทักษะสัญลักษณล์ูกเสือตามประเภท เรียนรู้ละ
ปฏิบัติกิจกรรมตามเนื้อหาสาระในหลักสูตร 

4.75 0.44 มากที่สุด 

4 ประพฤติปฏิบตัิโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามค าปฏิญาณ 
กฏของลูกเสือและหลักค าสอนของศาสนา 

4.89 0.31 มากที่สุด 

5 กระท ากิจกรรม ช่วยเหลืองานสถานศึกษา งานบ้าน และเคารพ
เชื่อฟัง พ่อแม่ ครู อาจารย์ 

4.82 0.39 มากที่สุด 

6 กระท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างคนใน
ชาติ และความเปน็พี่น้องกนัของลูกเสือ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 

4.79 0.42 มากที่สุด 

7 ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อน พี่น้องลูกเสือ ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

4.64 0.49 มากที่สุด 

8 ช่วยเหลือและให้บริการครู อาจารย์ บุพการี และบุคคลทพุพล
ภาพ หรือผู้สูงอายุที่ขาดการดูแล 

4.39 0.26 มาก 

9 ช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม อนุรักษธ์รรมชาติ แก้ปัญหา พฒันา
เศรษฐกิจ และสังคมในชุมชน รวมทั้งกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และสังคมโลก 

4.79 0.42 มากที่สุด 

 รวมด้านลูกเสือ 4.77 0.08 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 6 พบว่าการบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ด้านลูกเสือ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงค่าเฉลี่ยมาก
ไปน้อย ดังนี้ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามค าปฏิญาณ กฎของลูกเสือและหลัก

ค าสอนของศาสนา ( = 4.89 , σ = 0.31) รองลงมาคือกระท ากิจกรรม ช่วยเหลืองานสถานศึกษา 

งานบ้าน และเคารพเชื่อฟัง พ่อแม่ ครู อาจารย์ ( = 4.82 , σ  = 0.39)กระท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ความรัก ความสามัคคีระหว่างคนในชาติ และความเป็นพ่ีน้องกันของลูกเสือ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศและช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ แก้ปัญหา พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในชุมชน 

รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และสังคมโลก( = 4.79 , σ = 0.42)เข้า
ร่วมกิจกรรมลูกเสือด้วยความสนใจ ความสนุก มีความภูมิใจและมีความสุขในการเป็นลูกเสือและ
สามารถปฏิบัติทักษะสัญลักษณ์ลูกเสือตามประเภท เรียนรู้ละปฏิบัติกิจกรรมตามเนื้อหาสาระใน

หลักสูตร( = 4.75 , σ = 0.44)ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาเพ่ือน พ่ีน้องลูกเสือ ทั้งในและนอก

สถานศึกษา( = 4.64 , σ = 0.49)และน้อยที่สุดคือช่วยเหลือและให้บริการครู อาจารย์ บุพการี 

และบุคคลทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่ขาดการดูแล( = 4.39 , σ  = 0.26) 
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ตารางท่ี 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) การบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียน
ทับใต้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ด้านผู้บริหาร 

(N=28) 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่าการบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ด้านผู้บริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยมาก

ไปน้อย ดังนี้  มีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ในกิจการลูกเสือ ( = 4.82 , σ = 0.39) รองลงมาคือเข้า

ร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อการพัฒนากิจการลูกเสือ ( = 4.79 , σ  = 0.50)เข้ารับการฝึกอบรม

เพ่ือให้มีคุณวุฒิและเพ่ิมทักษะทางลูกเสือ( = 4.68 , σ = 0.48)มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนา

ข้อ การด าเนินกิจกรรม  σ ระดับ 

10 ด้านผู้บริหาร 
มีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ในกิจการลูกเสือ 

4.82 0.39 มากที่สุด 

11 เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้มีคุณวุฒิและเพ่ิมทักษะทางลูกเสือ 4.68 0.48 มากที่สุด 

12 เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อการพัฒนากิจการลูกเสือ 4.79 0.50 มากที่สุด 
13 ก าหนดให้มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนพัฒนา 

และระบบบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือ 
4.61 0.63 มากที่สุด 

14 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรลูกเสือและการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

4.57 0.63 มากที่สุด 

15 ส่งเสริมการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ และมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมลูกเสือ 

4.57 0.63 มากที่สุด 

16 มีส่วนร่วมในการให้บริการชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติ พัฒนา
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริม ให้มีการช่วยเหลือและให้บริการครู 
อาจารย์ บุพการี และบุคคลทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่ขาดการ
ดูแล 

4.46 0.63 มาก 

17 ส่งเสริมให้มีการน าทรัพยากรของชุมชนมาพัฒนากิจการลูกเสือ
ของสถานศึกษา 

4.54 0.58 มากที่สุด 

18 มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกิจกรรม
ที่เก่ียวกับสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรม 
และสังคมโลก 

4.61 0.58 มากที่สุด 

 รวมด้านผู้บริหาร 4.63 0.11 มากที่สุด 
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เศรษฐกิจ สังคม กิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรม และสังคมโลก

( = 4.61 , σ = 0.58)ก าหนดให้มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนพัฒนา และระบบ

บริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือ( = 4.61 , σ = 0.63 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรลูกเสือและการนิเทศ 
ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือและส่งเสริมการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ และมีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมลูกเสือ( = 4.57 , σ = 0.63)ส่งเสริมให้มีการน าทรัพยากรของชุมชนมาพัฒนา

กิจการลูกเสือของสถานศึกษา( = 4.54 , σ  = 0.58)และน้อยที่สุดคือมีส่วนร่วมในการให้บริการ
ชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม ให้มีการช่วยเหลือและให้บริการครู อาจารย์ 

บุพการี และบุคคลทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่ขาดการดูแล( = 4.46 , σ = 0.63)  
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ตารางท่ี 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) การบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียน
ทับใต้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ด้านผู้ก ากับลูกเสือ 

(N=28) 

          
 จากตารางที่ 8 พบว่าการบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ด้านผู้ก ากับลูกเสือ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
มากไปน้อย ดังนี้ ช่วยเหลือหรือเข้าร่วมการจัดกิจกรรม ลูกเสือภายนอกสถานศึกษา และน าทรัพยากร

ในชุมชนเข้ามาพัฒนาการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ ( = 4.82 , σ = 0.39) รองลงมาคือวางแผนการ

ข้อ การด าเนินกิจกรรม  σ ระดับ 
19 ด้านผู้ก ากับลูกเสือ 

มีอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ในกิจการลูกเสือ 
4.57 0.50 มากที่สุด 

20 เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้มีคุณวุฒิและเพ่ิมทักษะทางลูกเสือ 
พัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าทางวิทยฐานะในวิชาชีพทาง
ลูกเสือ 

4.64 0.49 มากที่สุด 

21 เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนากิจการลูกเสือ 4.57 0.50 มากที่สุด 

22 วางแผนการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ และฝึกอบรมลูกเสือตาม
วัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการ และหลักสูตร 

4.71 0.46 มากที่สุด 

23 ช่วยเหลือหรือเข้าร่วมการจัดกิจกรรม ลูกเสือภายนอก
สถานศึกษา และน าทรัพยากรในชุมชนเข้ามาพัฒนาการจัดมวล
กิจกรรมลูกเสือ 

4.82 0.39 มากที่สุด 

24 ศึกษา ค้นคว้าวิจัย และประเมินผลเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
รูปแบบ วิธีการและมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา และพัฒนาการ
จัดมวลกิจกรรมลูกเสือ 

4.54 0.58 มากที่สุด 

25 ด าเนินการในงานธุรการ เอกสาร ระเบียบ การเงิน บัญชี และ
การเก็บเงิน ค่าบ ารุงลูกเสือตามระเบียบ 

4.68 0.55 มากที่สุด 

26 ด าเนินการจัดตั้งและพัฒนาหมู่ กอง กลุ่ม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
รวมทั้งจัดท ารายงานและประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ 

4.61 0.50 มากที่สุด 

27 บริหารจัดการอาคาร สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ 

4.71 0.46 มากที่สุด 

 รวมด้านผู้ก ากับลูกเสือ 4.65 0.05 มากที่สุด 
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จัดมวลกิจกรรมลูกเสือ และฝึกอบรมลูกเสือตามวัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการ และหลักสูตรและ

บริหารจัดการอาคาร สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ( = 

4.71 ,  σ = 0.46)ด าเนินการในงานธุรการ เอกสาร ระเบียบ การเงิน บัญชี และการเก็บเงิน ค่าบ ารุง

ลูกเสือตามระเบียบ( = 4.68 , σ = 0.55)เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้มีคุณวุฒิและเพ่ิมทักษะทาง

ลูกเสือ พัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าทางวิทยฐานะในวิชาชีพทางลูกเสือ( = 4.64 , σ = 0.49)
ด าเนินการจัดตั้งและพัฒนาหมู่  กอง กลุ่ม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือรวมทั้งจัดท ารายงานและ

ประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ( = 4.61 , σ  = 0.50)มีอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ในกิจการลูกเสือและ

เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนากิจการลูกเสือ( = 4.57 , σ = 0.50)และน้อยที่สุดคือ
ศึกษา ค้นคว้าวิจัย และประเมินผลเพ่ือให้เกิดการพัฒนารูปแบบ วิธีการและมีส่วนช่วยในการ

แก้ปัญหา และพัฒนาการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ( = 4.54 , σ = 0.58) 
 

ตารางท่ี 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  การบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียน
ทับใต้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ด้านมวลการจัด
กิจกรรมลูกเสือ  

       (N=28) 

 
 

ข้อ การด าเนินกิจกรรม  σ ระดับ 

28 ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ 
มีการฝึกอบรมให้ความรู้ และทักษะในด้านระเบียบวินัย การ
ประกอบพิธีทางลูกเสือ และเนื้อหาสาระตามหลักสูตร 

4.86 0.36 มากที่สุด 

29 มีการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ตาม
วัตถุประสงค์และวิธีการทางลูกเสือ ทักษะทางลูกเสือตาม
ประเภท ให้สามารถน าไปใช้ช่วยตนเองและผู้อ่ืน 

4.57 0.50 มากที่สุด 

30 มีการฝึกอบรม และทดสอบเพ่ือรับเครื่องหมายตามหลักสูตร
และวิชาพิเศษ 

4.68 0.48 มากที่สุด 

31 มีการอบรมและจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามค า
ปฏิญาณ กฎของลูกเสือและหลักธรรมค าสอนของศาสนา 

4.79 0.42 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  การบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียน
ทับใต้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ด้านมวลการจัด
กิจกรรมลูกเสือ (ต่อ) 

       (N=28) 

 
จากตารางที่ 9 พบว่าการบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ มีการฝึกอบรมให้ความรู้ และทักษะในด้านระเบียบวินัย การประกอบ

พิธีทางลูกเสือ และเนื้อหาสาระตามหลักสูตร( = 4.86 , σ  = 0.36) รองลงมาคือมีการฝึกอบรมให้
ความรู้ ความสามารถในการบ าเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือเพ่ือนผู้อ่ืน บุคคลที่ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ที่

ข้อ การด าเนินกิจกรรม  σ ระดับ 
32 มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมช่วยเหลือ ครอบครัว สถานศึกษา ครู 

อาจารย์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และร่วมกระท ากิจกรรม เกี่ยวกับ
งานของชาติ วัฒนธรรม ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป็นพี่น้องกับ ลูกเสืออ่ืนทั่วโลก 

4.64 0.49 มากที่สุด 

33 มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ความสามารถในการบ าเพ็ญประโยชน์ 
ช่วยเหลือเพ่ือนผู้อ่ืน บุคคลที่ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ที่ขาดการ
ดูแล กระท ากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความ
สมานฉันท์ ระหว่างคนในชาติ และความเป็นพ่ีน้องกับลูกเสืออ่ืน
ทั่วโลก 

4.82 0.39 มากที่สุด 

34 มีการจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือแก้ปัญหา ส่งเสริมสุขภาพกาย
และใจ เพ่ือการช่วยเหลือแก้ปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย 

4.79 0.42 มากที่สุด 

35 มีการจัดกิจกรรมโครงการให้บริการชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนา 

4.75 0.44 มากที่สุด 

36 มีการจัดกิจกรรมโครงการที่มีส่วนร่วมในงานของชาติ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ รวมทั้ง
การฝึกอบรมวิชาพิเศษเพ่ือส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันทหาร
และต ารวจ 

4.75 0.44 มากที่สุด 

 รวมด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ 4.74 0.05 มากที่สุด 
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ขาดการดูแล กระท ากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ ระหว่างคนใน

ชาติ และความเป็นพ่ีน้องกับลูกเสืออ่ืนทั่วโลก ( = 4.82 , σ = 0.39)มีการอบรมและจัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามค าปฏิญาณ กฎของลูกเสือและหลักธรรมค าสอนของศาสนาและมี
การจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือแก้ปัญหา ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ เพ่ือการช่วยเหลือแก้ปัญหา

อุบัติเหตุ อุบัติภัย ( = 4.79 , σ  = 0.42)มีการจัดกิจกรรมโครงการให้บริการชุมชนเพ่ือแก้ปัญหา
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและ
ศาสนาและมีการจัดกิจกรรมโครงการที่มีส่วนร่วมในงานของชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และ
ส่งเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ รวมทั้งการฝึกอบรมวิชาพิเศษเพ่ือส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบัน

ทหารและต ารวจ  ( = 4.75 , σ = 0.44)มีการฝึกอบรม และทดสอบเพ่ือรับเครื่องหมายตาม

หลักสูตรและวิชาพิเศษ( = 4.68 , σ  = 0.48)มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมช่วยเหลือ ครอบครัว 
สถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และร่วมกระท ากิจกรรม  เกี่ยวกับงานของชาติ 

วัฒนธรรม ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพ่ีน้องกับ ลูกเสืออ่ืนทั่วโลก  ( = 4.64 , σ  = 
0.49)และน้อยที่สุดคือการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ตามวัตถุประสงค์และวิธีการ

ทางลูกเสือ ทักษะทางลูกเสือตามประเภท ให้สามารถน าไปใช้ช่วยตนเองและผู้อ่ืน( = 4.57 , σ = 
0.50) 

 
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนางานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการพัฒนางานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้ก ากับลูกเสือ สามัญ จ านวน 4 
คน ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จ านวน 3 คน  รวม 7 คน 
 จากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ท าการสรุป
รวมเป็นแนวการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ไว้ดังนี้ 
 1. แนวทางการพัฒนางานด้านลูกเสือ 
 การจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นประจ าสม่ าเสมอ 
มีระเบียบปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกันและส่งเสริมให้มีการจัดค่ายลูกเสือใน กลุ่มทับใต้พร้อมกันทุก
โรงเรียน 
 2. แนวทางการพัฒนางาน ด้านผู้บริหาร 
 ผู้บริหารสนใจเข้ารับการฝึกอบรมทางลูกเสือ ให้ความส าคัญการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
โรงเรียน สนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการ
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จัดกิจกรรม จัดให้มีห้องลูกเสือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ สนับสนุนการ
รวมกลุ่มโรงเรียนเพ่ือร่วมกันจัดกิจกรรมลูกเสือและผู้บริหารมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
 3. แนวทางการพัฒนางานด้านผู้ก ากับลูกเสือ 
 ส่งเสริมให้ผู้ก ากับลูกเสือทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมทางลูกเสือ และจัดให้มีการสัมมนาผู้ก ากับ
ลูกเสือกลุ่มโรงเรียนเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 4. แนวทางการพัฒนางานด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ 
 ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ลูกเสือสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตและสังคมได้ตลอดจน
สามารถน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในกา รพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาค้นคว้าเรื่อง การบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีวัตถุประสงค์1) เพ่ือทราบการบริหารงานกิจกรรม

ลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  2) 
เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2โดยใช้โรงเรียนในกลุ่มทับใต้ จ านวน 7 โรงเรียน 
เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองลูกเสือโรงเรียน ผู้
ก ากับลูกเสือ และครูผู้สอนลูกเสือ จ านวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารงานลูกเสือในโรงเรียน 4 ด้าน คือ ด้านลูกเสือ ด้านผู้บริหาร ด้านผู้ก ากับลูกเสือ และด้านการ

จัดมวลกิจกรรมลูกเสือ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ (f) ร้อยละ (%)ค่ามัชฌิมเลขคณิต (µ) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบของการวิจัย สรุปดังนี้ 
 1. การบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านลูกเสือ ด้านมวลกิจกรรมลูกเสือ ด้านผู้ก ากับลูกเสือ และด้านผู้บริหาร 
 2. แนวทางการบริหารงานลูกเสือลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2ทั้ง 4 ด้าน จะมีแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน ซึ่งผู้วิจัยสรุปรวมเป็นแนวทางการพัฒนา ทั้ง 4 ด้านได้ดังนี้ 

2.1 แนวทางการพัฒนางานด้านลูกเสือ การจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ควรจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นประจ าสม่ าเสมอ มีระเบียบปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน
และส่งเสริมให้มีการจัดค่ายลูกเสือใน กลุ่มทับใต้พร้อมกันทุกโรงเรียน 

  2.2 แนวทางการพัฒนางาน ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารสนใจเข้ารับการฝึกอบรมทาง
ลูกเสือ ให้ความส าคัญการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน สนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จัดให้มีห้องลูกเสือ สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ สนับสนุนการรวมกลุ่มโรงเรียนเพ่ือร่วมกันจัดกิจกรรมลูกเสือและ
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 



  72 

  2.3 แนวทางการพัฒนางานด้านผู้ก ากับลูกเสือ ส่งเสริมให้ผู้ก ากับลูกเสือทุกคนเข้า
รับการฝึกอบรมทางลูกเสือ และจัดให้มีการสัมมนาผู้ก ากับลูกเสือกลุ่มโรงเรียนเพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   2.4 แนวทางการพัฒนางานด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้ลูกเสือสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตและสังคมได้ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหา พัฒนา
สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 

การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาการบริหารงานลูกเสือลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายประเด็นส าคัญที่เป็นข้อค้นพบ
จากงานวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. การบริหารงานลูกเสือลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชา พิเศษ
ลูกเสือส ารอง พ.ศ. 2522 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือสามัญ พ.ศ.2525 และข้อบังคับลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พ.ศ.2528 จึงน าความรู้ที่ได้มาใช้บริหารงานลูกเสือในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนด้านลูกเสืออยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจาก 
ลูกเสือสามารถประพฤตปฏิบัติตน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามค าปฏิญาณ กฎของลูกเสือ
และหลักธรรมค าสอนของศาสนา กระท ากิจกรรม ช่วยเหลืองานสถานศึกษางานบ้าน และเคารพเชื่อ
ฟังพ่อแม่ ครู อาจารย์ ช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ แก้ปัญหา พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในชุมชน รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา วัฒนธรรม  และสังคมโลก เข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือด้วยความสนใจ ความสนุก มีความภูมิใจ และมีความสุขในการเป็นลูกเสือ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของกองลูกเสือ โรงเรียน สังคม และ กระท าความดีประจ าวัน ช่วยเหลือและให้บริการครู 
อาจารย์ บุพการี และบุคลทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่ขาดการดูแล สามารถปฏิบัติทักษะสัญลักษณ์
ลูกเสือตามประเภท เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมตามเนื้อหาสาระในหลักสูตร  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วิจิตร   ชิณศรี ได้ศึกษาการพัฒนาด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือพบว่า การพัฒนาด าเนินงาน
กิจกรรมลูกเสือส่งผลให้ผู้ก ากับลูกเสือสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือโดยวิธีการของลูกเสือ ท าให้ลูกเสือมี
ความพึงพอใจ บรรลุอุดมการณ์ลูกเสือและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ลูกเสือเป็นผู้มีระเบียบวินัย ตรง
ต่อเวลา มีความรับผิดชอบ ท างานเป็นระบบหมู่ แต่งเครื่องแบบลูกเสือถูกต้อง การบริหารงานลูกเสือ
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ในโรงเรียนด้านผู้บริหารพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากผู้บริหารมีอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ใน
กิจการลูกเสือ มีส่วนร่วมในการให้บริการชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม ให้
มีการ ช่วยเหลือและให้บริการบุการี และบุคลทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่ขาดการดูแล ส่งเสริมการจัด
มวลกิจกรรมลูกเสือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมลูกเสือ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคม และกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมและสังคมโลก 
เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้มีคุณวุฒิและเพ่ิมทักษะทางลูกเสือ ส่งเสริมให้มีการน าทรัพยากรของชุมชน
พัฒนากิจการลูกเสือของสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรลูกเสือและนิเทศ ติดตามประเมินผล
การจัดกิจกรรมลูกเสือและเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนาเพ่ือการพัฒนากิจการลูกเสือ  ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เรืองศิลป์ นิราราช ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 
พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนระดับนโยบายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือสูงกว่า
ผู้บริหารระดับกลุ่มลูกเสือและผู้บริหารระดับกองลูกเสือ      การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนด้านผู้
ก ากับลูกเสือ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจาก ผู้ก ากับลูกเสือมีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ใน
กิจการลูกเสือ  วางแผนการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ และฝึกอบรมลูกเสือตามวัตถุประสงค์ หลักการ 
วิธีการ และหลักสูตร ช่วยเหลือ หรือเข้าร่วมการจัดกิจกรรมลูกเสือภายนอกสถานศึกษา และน า
ทรัพยากร ในชุมชนเข้ามาพัฒนาการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้มีคุณวุฒิและ
เพ่ิมทักษะทางลูกเสือ พัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าทางวิทยฐานะในวิชาชีพทางลูกเสือ เข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนาเพ่ือการพัฒนากิจการลูกเสือ บริหารจัดการอาคาร สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ และศึกษาค้นคว้าวิจัย ประเมินผลเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนารูปแบบ วิธีการ และมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดมวลกิจกิจกรรมลูกเสือซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนต์ชัย มั่นวศิน ได้ศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียน
เอกชน พบว่า ควรวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือร่วมกัน พัฒนาบุคลากรด้านลูกเสือให้มีความรู้
ความสามารถในการสอนกิจกรรมลูกเสือ ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการสอนขั้นตอนในการเปิดประชุม
กอง วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนใน
ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือพบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเดิน
ทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมตามวัตถุประสงค์ และวิธีการทางลูกเสือ ฝึกอบรมทักษะลูกเสือตาม
ประเภท ให้สามารถน าไปใช้ช่วยตนเองและผู้อ่ืน มีการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมตามค าปฏิญาณ กฎของลูกเสือและหลักธรรมค าสอนของศาสนา มีการฝึกอบรมให้ความรู้ 
และทักษะในด้านระเบียบวินัย การประกอบพิธีทางลูกเสือ และเนื้อหาสาระตามหลักสูตร มีการจัด
กิจกรรมโครงการที่มีส่วนร่วมในงานของชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความมั่นคงของ
ชาติ รวมทั้งการฝึกอบรมวิชาพิเศษเพ่ือส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันทหารและต ารวจ มีการจัด
กิจกรรมฝึกอบรมให้การช่วยเหลือ ครอบครัว สถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และร่วม
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กระท ากิจกรรม เกี่ยวกับงานของชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพ่ีน้องกับ
ลูกเสืออ่ืนทั่วโลก มีการจัดกิจกรรมโครงการให้บริการชุมชน เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนา มีการจัดกิจกรรม
โครงการเพ่ือแก้ปัญหา ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ และเพ่ือการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ความสามารถในการช่วยเหลือผู้อ่ืน บุคคลทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ที่
ขาดการดูแล กระท ากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ ระหว่างคนใน
ชาติ และความเป็นพ่ีน้องกับลูกเสืออ่ืนทั่วโลก และมีการฝึกอบรม และทดสอบเพ่ือรับเครื่องหมาย
ตามหลักสูตรและวิชาพิเศษ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ ธรรมนาถพงศ์ ได้ศึกษาการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน พบว่า ควรมีการวางแผนการฝึกอบรมประจ าปีโดย
ร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมลูกเสือ ด้านการจัดองค์การควรมี
การก าหนดขอบข่ายของการฝึกอบรมลูกเสือ ให้ชัดเจน ด้านการบริหารงานบุคคล ควรมีการคัดเลือก
บุคลากรผู้รับผิดชอบงานลูกเสือ ให้ตรงตามความสามารถ ด้านการมอบหมายงาน ควรมีการ
มอบหมายงานการฝึกอบรมลูกเสือ มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และเปิด
โอกาสให้บุคคลมีส่วนร่วม ด้านการประสารงาน ผู้บริหารควรคัดเลือกและมอบหมายงานให้กับผู้ที่มี
ทักษะทางด้านลูกเสือ ด้านการรายงาน  ควรมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา และด้านการงบประมาณ ผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจการลูกเสือให้
เหมาะสม 
 2. แนวทางการบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สรุปได้ว่า การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนด้านลูกเสือควรจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ลูกเสือได้ช่วยแก้ปัญหา พัฒนาเพ่ือน พ่ีน้องลูกเสือ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติทักษะสัญลักษณ์ตามประเภท เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม ตามเนื้อหาสาระในหลักสูตร 
การบริหารงานลูกเสือ ในโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ผู้บริหารควรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือการ
พัฒนากิจการลูกเสือ ก าหนดให้มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพัฒนา และระบบ
บริหารจัดการลูกเสือ ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรลูกเสือและนิเทศติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้มีคุณวุฒิ เพ่ิมทักษะทางด้านลูกเสือ และช่วยส่งเสริมให้มี การน า
ทรัพยากรของชุมชนมาพัฒนากิจการลูกเสือของสถานศึกษา การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนด้านผู้
ก ากับลูกเสือ ผู้ก ากับลูกเสือควรด าเนินการในงานธุรการเอกสาร ระเบียบ การเงิน บัญชีและการเก็บ
เงินค่าบ ารุงลูกเสือ ตามระเบียบ ศึกษาค้นคว้า วิจัยและประเมินผลเพ่ือให้เกิดการ พัฒนารูปแบบ 
วิธีการและมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ ด าเนินการจัดตั้งและ
พัฒนา หมู่ กอง กลุ่ม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวมทั้งจัดท ารายงาน และประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ 
บริหารจัดการอาคาร สถานที่วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เข้าร่วม
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ประชุม อบรม สัมมนาเพ่ือการพัฒนากิจการลูกเสือ และเข้ารับการฝึกอบรมให้มีคุณวุฒิ และเพ่ิม
ทักษะทางลูกเสือ พัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าทางวิทยฐานะในวิชาชีพทางลูกเสือ  การบริหารงาน
ลูกเสือในโรงเรียนด้นการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนควรมีการฝึกอบรม ให้ความรู้ ความสามารถ
ในการบ าเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือเพ่ือนผู้อ่ืน บุคคลที่ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุที่ขาดการดูแล กระท า
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ ระหว่างคนในชาติ  และความเป็นพ่ี
น้องกับลูกเสืออ่ืนทั่วโลก มีการจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือแก้ปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย และมีการจัด
กิจกรรมโครงดารให้บริการชุมชม เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนา 
   

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานลูกเสือลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัย 
และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานลูกเสือลูกเสือกลุ่ม
โรงเรียนทับใต้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนด้านลูกเสือผู้ก ากับควรฝึกอบรมให้ลูกเสือสามารถช่วย
แก้ปัญหาและพัฒนาเพ่ือน พ่ีน้องลูกเสือ ทั้งในและนอกสถานศึกษาและช่วยเหลือและให้บริการครู 
อาจารย์ บุพการี และบุคคลทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่ขาดการดูแล 
 2. การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนด้านผู้บริหาร ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมในการให้บริการ
ชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม ให้มีการช่วยเหลือและให้บริการครู อาจารย์ 
บุพการี และบุคคลทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่ขาดการดูแล ส่งเสริมให้มีการน าทรัพยากรของชุมชนมา
พัฒนากิจการลูกเสือของสถานศึกษา 
 3. การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนด้านผู้ก ากับลูกเสือผู้ก ากับลูกเสือควรศึกษา ค้นคว้าวิจัย 
และประเมินผลเพ่ือให้เกิดการพัฒนารูปแบบ วิธีการและมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา และพัฒนาการ
จัดมวลกิจกรรมลูกเสือและมีอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ในกิจการลูกเสือ 

 4. การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนควรมีการ มีการ
จดักิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ตามวัตถุประสงค์และวิธีการทางลูกเสือ ทักษะทางลูกเสือ
ตามประเภท ให้สามารถน าไปใช้ช่วยตนเองและผู้อื่น 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  
 2. ควรมีการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคนวก ก 
 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ภาคนวก ข 
 

แบบสอบถาม/เครื่องมือวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

 การบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

 
ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการด าเนินงานของผู้บริหาร
โรงเรียน และผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือของกลุ่มโรงเรียนทับใต้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ที่มีต่อ การบริหารงานลูกเสือใน 4 ด้าน คือ ด้านลูกเสือ ด้าน
ผู้บริหาร ด้านผู้ก ากับลูกเสือ และด้านมวลกิจกรรมลูกเสือ  
 ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงส าหรับโรงเรียนที่จะน าไปใช้ ในการพิจารณา 
ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารกิจกรรมลูกเสือ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามประกอบการณ์สัมภาษณ์แนวทางการบริหารลูกเสือของผู้บริหาร
โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนทับใต้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน  ( )  ให้ตรงกับความเป็นจริง 
ข้อที่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 

1 
เพศ 
      (   )  หญิง                    (   )   ชาย 

 
(   ) 

2 
อายุ 
      (   )   20 – 30 ปี            (   )   31 – 40 ป ี
      (   )   41 – 50 ปี            (   )   51 ปีขึ้นไป 

 
 

(   ) 

3 

ปัจจุบันท่านมีต าแหน่ง / หน้าที่ 
      (   )   ผู้บริหารโรงเรียน 
      (   )   หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ 
      (   )   ครูผู้สอนลูกเสือ 

 
 
 

(   ) 

4 

วุฒิการศึกษา 
      (   )   ต่ ากว่าปริญญาตรี 
      (   )   ปริญญาตรี 
      (   )   สูงกว่าปริญญาตรี 

 
 
 

(   ) 

5 

วุฒิทางลูกเสือ 
      (   )   ไม่มีวุฒิ              (   )   B.T.C. 
      (   )   A.T.C.               (   )   W.B. 
      (   )   A.L.T.C.             (   )   A.L.T. 
      (   )   L.T.C.                (   )  L.T.  

 
 
 
 

(   ) 

6 

ประสบการณ์ทางลูกเสือ 
      (   )   น้อยกว่า 5 ปี 
      (   )   5 – 10 ปี 
      (   )   11 ปีขึ้นไป 

 
 
 

(   ) 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
ค าชี้แจง โปรดอ่านรายละเอียดของข้อความต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่า โรงเรียนของท่านมีการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือ อยู่ในระดับใด โดยท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องน้ าหนักของระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด มีน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับ 3 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง มีน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
ระดับ 2 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย มีน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
ระดับ 1 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
 

ข้อที่ กิจกรรมด าเนินการ 
ระดับการ
ด าเนินการ 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

1 
ด้านลูกเสือ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของลูกเสือ / โรงเรียน / สังคม / 
กระท าความดีประจ าวัน 

     (   ) 

2 
เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือด้วยความสนใจ ความสนุก มีความ
ภูมิใจและมีความสุขในการเป็นลูกเสือ 

     (   ) 

3 
สามารถปฏิบัติทักษะสัญลักษณ์ลูกเสือตามประเภท เรียนรู้
ละปฏิบัติกิจกรรมตามเนื้อหาสาระในหลักสูตร 

     (   ) 

4 
ประพฤติปฏิบัติโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามค า
ปฏิญาณ กฏของลูกเสือและหลักค าสอนของศาสนา 

     (   ) 

5 
กระท ากิจกรรม ช่วยเหลืองานสถานศึกษา งานบ้าน และ
เคารพเชื่อฟัง พ่อแม่ ครู อาจารย์ 

     (   ) 

6 
กระท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่าง
คนในชาติ และความเป็นพี่น้องกันของลูกเสือ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 

     (   ) 

7 
ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อน พ่ีน้องลูกเสือ ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

     (   ) 

8 
ช่วยเหลือและให้บริการครู อาจารย์ บุพการี และบุคคล
ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่ขาดการดูแล 

     (   ) 
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ข้อที่ กิจกรรมด าเนินการ 
ระดับการ
ด าเนินการ 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

9 
ช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ แก้ปัญหา พัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมในชุมชน รวมทั้งกิจกรรมที่เก่ียวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และสังคมโลก 

     (   ) 

10 
ด้านผู้บริหาร 
มีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ในกิจการลูกเสือ 

     (   ) 

11 
เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้มีคุณวุฒิและเพ่ิมทักษะทาง
ลูกเสือ 

     (   ) 

12 เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อการพัฒนากิจการลูกเสือ      (   ) 

13 
ก าหนดให้มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย 
แผนพัฒนา และระบบบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือ 

     (   ) 

14 
ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรลูกเสือและการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

     (   ) 

15 
ส่งเสริมการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ และมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมลูกเสือ 

     (   ) 

16 

มีส่วนร่วมในการให้บริการชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติ พัฒนา
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริม ให้มีการช่วยเหลือและให้บริการ
ครู อาจารย์ บุพการี และบุคคลทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่
ขาดการดูแล 

     (   ) 

17 
ส่งเสริมให้มีการน าทรัพยากรของชุมชนมาพัฒนากิจการ
ลูกเสือของสถานศึกษา 

     (   ) 

18 
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
วัฒนธรรม และสังคมโลก 

     (   ) 

19 
ด้านผู้ก ากับลูกเสือ 
มีอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ในกิจการลูกเสือ 

     (   ) 

20 
เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้มีคุณวุฒิและเพ่ิมทักษะทาง
ลูกเสือ พัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าทางวิทยฐานะใน
วิชาชีพทางลูกเสือ 

     (   ) 
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ข้อที่ กิจกรรมด าเนินการ 
ระดับการ
ด าเนินการ 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 
21 เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเพ่ือพัฒนากิจการลูกเสือ      (   ) 

22 
วางแผนการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ และฝึกอบรมลูกเสือ
ตามวัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการ และหลักสูตร 

     (   ) 

23 
ช่วยเหลือหรือเข้าร่วมการจัดกิจกรรม ลูกเสือภายนอก
สถานศึกษา และน าทรัพยากรในชุมชนเข้ามาพัฒนาการจัด
มวลกิจกรรมลูกเสือ 

     (   ) 

24 
ศึกษา ค้นคว้าวิจัย และประเมินผลเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
รูปแบบ วิธีการและมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา และ
พัฒนาการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ 

     (   ) 

25 
ด าเนินการในงานธุรการ เอกสาร ระเบียบ การเงิน บัญชี 
และการเก็บเงิน ค่าบ ารุงลูกเสือตามระเบียบ 

     (   ) 

26 
ด าเนินการจัดตั้งและพัฒนาหมู่ กอง กลุ่ม ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือรวมทั้งจัดท ารายงานและประชาสัมพันธ์กิจการ
ลูกเสือ 

     (   ) 

27 
บริหารจัดการอาคาร สถานที่ วัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ 

     (   ) 

28 
ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ 
มีการฝึกอบรมให้ความรู้ และทักษะในด้านระเบียบวินัย 
การประกอบพิธีทางลูกเสือ และเนื้อหาสาระตามหลักสูตร 

     (   ) 

29 

มีการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ตาม
วัตถุประสงค์และวิธีการทางลูกเสือ ทักษะทางลูกเสือตาม
ประเภท ให้สามารถน าไปใช้ช่วยตนเองและผู้อ่ืน 
 

     (   ) 

30 
มีการฝึกอบรม และทดสอบเพ่ือรับเครื่องหมายตาม
หลักสูตรและวิชาพิเศษ 

     (   ) 

31 
มีการอบรมและจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ตามค าปฏิญาณ กฏของลูกเสือและหลักธรรมค าสอนของ
ศาสนา 

     (   ) 
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ข้อที่ กิจกรรมด าเนินการ 
ระดับการ
ด าเนินการ 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

32 

มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมช่วยเหลือ ครอบครัว สถานศึกษา 
ครู อาจารย์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และร่วมกระท ากิจกรรม 
เกี่ยวกับงานของชาติ วัฒนธรรม ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เป็นพี่น้องกับ ลูกเสืออ่ืนทั่วโลก 

     (   ) 

33 

มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ความสามารถในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ ช่วยเหลือเพ่ือนผู้อ่ืน บุคคลที่ทุพพลภาพ 
ผู้สูงอายุ ที่ขาดการดูแล กระท ากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ ระหว่างคนในชาติ 
และความเป็นพ่ีน้องกับลูกเสืออ่ืนทั่วโลก 

     (   ) 

34 
มีการจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือแก้ปัญหา ส่งเสริมสุขภาพ
กายและใจ เพื่อการช่วยเหลือแก้ปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย 

     (   ) 

35 
มีการจัดกิจกรรมโครงการให้บริการชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนา 

     (   ) 

36 

มีการจัดกิจกรรมโครงการที่มีส่วนร่วมในงานของชาติ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมสร้างความม่ันคงของ
ชาติ รวมทั้งการฝึกอบรมวิชาพิเศษเพ่ือส่งเสริมการศึกษาต่อ
ในสถาบันทหารและต ารวจ 

     (   ) 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
1. ด้านลูกเสือ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................ ................................
................................................................................................... ............................................................. 
2. ด้านผู้บริหาร 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ............................................... 
3. ด้านผู้ก ากับลูกเสือ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
4. ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
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