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บทคัดย ่อภาษาไทย  

630620088 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : การบริหารงานกิจการลูกเสือ 

นาย อรรถพล ส่งอัมพร: การบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
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          การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่าย

คุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย  3 
(ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 ประชากรประกอบด้วย 
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน รองอำนวยการลูกเสือโรงเรียน และครูผู้สอนลูกเสือ รวมทั้งสิ้นจำนวน 57 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับ การบริหารงานกิจการลูกเสือ 4 ด้าน ตามสำนักการลูกเสือ    
ยุวกาชาด  และกิ จการนักเรียน  สถิติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล  คือ  ความถ่ี  ร้อยละ  มัชฌิมเลขคณิ ต 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา  

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผลอยู่ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี  
ด้านลูกเสือ ด้านผู้กำกับลูกเสือ ด้านการจัดมวลกิจกรรม และด้านผู้บริหาร 

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 
3 (ไชยราช ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรี ขันธ์  เขต 1 พบว่า ควรจัดให้มี  
การเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ โดยส่งเสริมให้มีการฝึกทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร เน้นให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวัน
สำคัญทางศาสนาและจิตอาสา ผู้บริหารต้องกำหนดโครงการให้ชัดเจนพร้อมทั้งการร่วมสนับสนุนทั้งทรัพยากรและ
บุคลากร ให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมลูกเสือร่วมกัน พร้อมทั้งมีการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน 
ผู้กำกับลูกเสือควรเข้าร่วมการอบรมพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีวุฒิทางลูกเสือ  มีการร่วมวางแผนกิจกรรมลูกเสือให้
สอดคล้องกับนโยบายและบริบท ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความ
ทันสมัย บูรณาการทักษะ เพ่ือเพ่ิมความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม  
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บทคัดย ่อภาษาอังกฤษ  

630620088 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : SCOUT ADMINISTRATION 

MR. ATTAPON SONGAMPORN : BOY SCOUTS ACTIVITY ADMINISTRATION OF 
BANG SAPHAN NOI 3 (CHAIRAT) CLUSTER UNDER PRACHUAP KHIRI KHAN PRIMARY 
EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 1 THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR 
SANGAUN INRAK 

The purposes of this study were 1) to know boy scout activity administration of Bang 
Saphan Noi 3 (Chairat) cluster under Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area 
Office 1, 2) to know about the developmental guidelines of boy scout activity administration of 
Bang Saphan Noi 3 (Chairat) cluster under Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area 
Office 1. The population of this study was 57 respondents. The research instrument was a 
questionnaire on boy scout activity administration based on Bureau of Scout Movement Red 
Cross Youth and Student Affairs. The data were analyzed by frequency, percentage, 
arithmetic mean, standard deviation and content analysis. The finding of this research was as 
follows: 

 1. Boy scout activity administration of Bang Saphan Noi 3 (Chairat) cluster under 
Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 1 in overall aspects at the high-level. 
Ranking from the highest arithmetic means to the lowest respectively were: boy scout, scout 
master, scout activity and scout director. 

2. The developmental guideline of boy scout activity administration of Bang Saphan Noi 
3 (Chairat) cluster under Prachuap Khiri Khan Primary Educational Service Area Office 1 found 
that, school should teach boy scout at lease once a week by support them to practice many 
skills from curriculum and joy some religious events and volunteer activities. Scout directors 
should define scout structure and support resources and people to make cooperation. Moreover, 
they should follow the operation. Scout masters have to train themselves to be good in scout 
and cooperated plan to teach scout activity in accordance with the policy and context. Scout 
activity should modern, integrated skills to increase knowledge, morals and ethics. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. สงวน อินทร์รักษ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ท่ีให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย รวมท้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุดา เตียเจริญ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบการค้นคว้าอิสระ และรองศาสตราจารย์ ดร. ชุมศักด์ิ อินทร์รักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้
คำปรึกษา คำแนะนำและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ส่งผลให้การค้นคว้าอิสระเล่มนี้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สาขาบริหารการศึกษาทุกท่านท่ีให้ความรู้  ให้คำแนะนำ 
และประสบการณ์อันมีค่าอย่างยิ่งแก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณเจ้าของหนังสือ เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม 
ท่ีช่วยให้การค้นคว้าอิสระมีความสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบาง
สะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ท่ีให้
ความร่วมมืออย่างดีในการเก็บข้อมูลการวิจัย ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถดำเนินการวิจัยจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา
มารดา ครู อาจารย์ท่ีอบรมส่ังสอน แนะนำ ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 

  
  

นาย อรรถพล  ส่งอัมพร 
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บทที่ 1 

บทนำ 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตราท่ี 6 มีการกำหนดความ 
มุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาว่าต้องพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีมี
สมบูรณ์ครบในทุกด้านท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และ  
มีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ทำให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยการจัดต้องยึดหลัก
การศึกษาจำเป็นว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน  
มีความสำคัญท่ีสุด โดยกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ1 แต่ด้วยสภาวการในปัจจุบันท่ีมีการกล่าวถึงในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  
2560-2579 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของประชากรท่ีมีการปรับเปล่ียนไป
ตามกระแสโลกาภิวัตน์ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีส่งผลให้ทรัพยากรทางธรรมชาติ  
ถูกทำลายและเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว รวมท้ังระบบการศึกษายังมีปัญหาหลายประการนับต้ังแต่
ปัญหาคุณภาพของคนไทยในทุกช่วงวัย ปัญหาในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษา 
ในทุกระดับช้ัน โดยจุดอ่อนด้อยของระบบการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่  
ด้านบุคลากรท่ียังไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากขาดความคล่องตัวในการดำเนินงาน เกิดความเล่ือมล้ำ
ในด้านของโอกาส รวมถึงความเสมอภาคทางด้านการศึกษา อีกท้ังปัญหาทางด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมถึงการขาดความตระหนักถึงความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีจิตสาธารณะ  
ของคนไทยท่ียังคงส่งผลกระทบต่อการศึกษา2  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์  
ท่ีมีความสมบูรณ์ ท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก ภายใต้การกำหนดจุดมุ่งหมายท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อ ผู้เรียนจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานคือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพประกอบด้วย 1. การมีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์ สามารถ

 

 1กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ 2545  (กรุงเทพฯ: : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2545), 5-6. 
 2สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2579 (กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2560), ง. 



 2 
 
มองเห็นคุณค่าของตน เกิดความมีวินัย รวมถึงการปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ 
ยึดหลังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 2. มีความรู้ ความสามารถทางด้านการส่ือสาร 
การคิด แก้ไขปัญหาต่างๆ ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี และทักษะชีวิต 3. มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี รวมถึงการรักการออกกำลังกาย 4. เกิดความรักชาติ เกิดจิตสำนึกในการเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย และพัฒนาส่ิงแวดล้อม อีกท้ังการมีจิต
สาธารณะสร้างประโยชน์และสร้างความดีงานในสังคม รวมถึงสามารถอยู่รวมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข3 รวมถึงมีการกำหนดสาระการเรียนรู้เป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3 กิจกรรม เพื่อช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณืในทุกด้าน พร้อมก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  
การบริหารงานกิจการลูกเสือมีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เพื่อท่ีจะพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ขบวนการ
ลูกเสือเป็นขบวนการทางการศึกษาฝ่ายหนึ่งของเยาวชนเพราะเป็นขบวนการท่ีสามารถพัฒนา
ศักยภาพของคนในด้านสติปัญญาอย่างเฉลียวฉลาด ช่วยพัฒนาทางด้านร่างกาย เพื่อให้มีร่างกายท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง เจริญเติบโต มีสุขภาพอนามัยท่ีดี และช่วยพัฒนาทางด้านจิตใจทำให้เด็กเป็นผู้มี
ศีลธรรม คิดและกระทำในส่ิงท่ีดี ด่ังนั้นกิจการลูกเสือถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กทุกเพศทุก
วัยเข้าร่วมในขบวนการด้วยความสมัครใจ โดยไม่คำนึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา4 ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนอย่างเต็มตามศักยภาพ ในทุกๆด้าน ท้ังร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม รวมถึงการเสริมสร้างให้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย การ
ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม สามารถดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข5 ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ประกอบด้วย 3 ลักษณะ ดังนี้ 1. กิจกรรมแนะแนวเป็นกระบวนการพัฒนาและช่วยเหลือนักเรียน 

 

 3 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2551), 4-5. 
 4 สมบัติ เดชบำรุง, "ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูกิจการลูกเสือไทย," Veridian E-Jornal ปีท่ี 7 
ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557), 1,083. 
 5 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช พุธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จำกัด, 2553), 2. 
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ด้วยการจัดบริการและจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท้ังเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน
สามารถจัดการกับชีวิตของตนได้ตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถ 2. กิจกรรมนักเรียน
ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด และกิจกรรมชุมนุมล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมท่ี
มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี สร้างความรับผิดชอบในการทำงาน มีความ
สมัครสมานสามัคคี รู้จักแบ่งปัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เรียน 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาร
ธารณะประโยชน์ คือส่ิงท่ีเสริมสร้างให้ผู้เรียนรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในลักษณะต่างๆ แสดงถึง
ความรับ ผิดชอบ ความ ดีงาม  ความ เสีย สละและจิตสาธารณะ 6 สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี
การกำหนดจุดเน้นให้มีการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศคติท่ีถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ 
และยุวกาชาด7 

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมาชิกของลูกเสือ
ท้ังกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความ
สามัคคีและเจริญก้าวหน้า ท้ังนี้เพื่อสร้างความสงบสุขของคนในชาติ และความมั่นคงของประเทศ 
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ได้กำหนดแนวทาง 5 แนวทางได้แก่ 1) การมีนิสัยในการสังเกต 
จดจำ เช่ือฟังและพึ่งตนเอง 2) ความส่ือสัตย์ สุจริต เกิดความมีระเบียบวินัยและเห็นใจผู้อื่น 3) การ
บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 4) การทำงานฝีมือ และฝึกฝนกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม 5) 
การรู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 8 โดยโรงเรียน
ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือในทุกระดับ ทุกโรงเรียน และจัดให้มี
กิจกรรมในวันสำคัญทางลูกเสือ กิจกรรมทักษะการดำรงชีวิต กิจกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของลูกเสือ 
และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อการพัฒนานักเรียน  

จากแนวคิดท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า การบริการกิจการลูกเสือ เป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างค่านิยม
ของคนไทย เนื่องด้วยกิจกรรมลูกเสือมีวัตถุประสงค์ท่ีมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เจริญก้าวหน้า อีกท้ังกิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นใน

 

 6 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช พุธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จำกัด, 2553), 2-3. 
 7 กระทรวงศึกษาธิการ, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2562), 21 สิงหาคม 2562. 
 8พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551, "ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125, ตอนที่ 42 ก (4 
มีนาคม 2551)." 92. 
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สถานศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาของเด็กและเยาวชน โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบมี
บทบาทท่ีสำคัญในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เพื่อให้บรรลุผลของการจัดกิจกรรม ท้ังนี้สถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต้องมีแผนงาน มาตรการ และแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือของ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีคุณภาพ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน9  

 
ปัญหาการวิจัย 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีความตระหนักถึง
ความสำคัญของการจักิจกรรมลูกเสือ จึงมีนโยบายให้ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน สนับสนุนให้ลูกเสือ 
และบุคลากรทางลูกเสือในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับหน่วยงาน หรือองค์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับช่วยเหลือผู้อื่น และชุมชน เช่น การให้บริการ เพื่อน พี่น้องลูกเสือท้ังในและนอกสถานศึกษา การ
ให้บริการชุมชน ช่วยเหลือบุพการี บุคคลทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ อนุรักษ์ธรรมชาติ และการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม การรณรงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเชิดชูสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมและ
สังคม และกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือในทุกระดับตามโอกาศท่ีเหมาะสม10 แต่จากการสัมภาษณ์ข้อมูล
จากอดีตผู้บริหารโรงเรียนสัดกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ซึ่ง
เป็นผู้มีความเช่ียวชาญทางด้านลูกเสือกล่าวว่าการดำเนินการกิจการจัดลูกเสือของศูนย์เครือข่าย
คุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) ยังไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากลูกเสือขาดความรู้
และ ทักษะทางลูก เสือ  ขาดความมี ระ เบี ยบวินั ยและเห็ น ใจ ผู้อื่ น  มี การบำเพ็ญ ตน เพื่ อ
สาธารณประโยชน์น้อย อันเนื่องมาจากสถานศึกษาจัดกิจกรรมไม่ครบตามกิจกรรมสัญลักษณ์ลูกเสือ 
รวมถึงผู้บริหารและผู้กำกับลูกเสือไม่ทราบข้ันตอนในการจัดกิจกรรม การนิเทศติดตาม และขาดการ

 

 9 "สำนักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต6 
, มาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา, เข้าถึงเมื่อ 7 กันยายน 2564, เข้าถึงจาก http://https://scout.nma6.go.th/847." 
 10สำนักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1, “ประกาศ
นโยบายของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1” 17 กุมภาพันธ์ 
2557, 1. 
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เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองให้มีวุฒิทางลูกเสือ มีความรู้ และประสบการณ์ด้านกระบวนการ
ลูกเสือน้อย ไม่มีแผนการจัดการเรียนรู้ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครบตามกระบวนการ11 

แม้ว่ากิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีถูกกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา พ.ศ. 2551 ท่ีสถานศึกษาจำเป็นต้องจัดให้แก่ผู้เรียน เพื่อ ให้เกิดทักษะต่างๆ แต่ยังพบ
ปัญหาอยู่หลายประเด็น สรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียนและผู้กำกับลูกเสือ
(ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี) ยังไม่มีการพัฒนาตนเองให้มีวุฒิทางลูกเสือ การกำหนดนโยบาย 
แผนการพัฒนา และระบบการบริหารกิจการลูกเสือ การสนับสนุน ส่งเสริม นิเทศติดตาม และ
ประเมินผลกิจการลูกเสือยังไม่ต่อเนื่อง ลูกเสือยังไม่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ 
มทักษะทางลูกเสือ สามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และ
ตระหนักคุณค่าของลูกเสือ การจัดกิจกรรมตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรมตามหลักสูตร
พิเศษและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนมีผลงานเด่นเชิงประจักษ์ท่ี
ยอมรับมีจำนวนน้อย12  

ผู้วิจัยเห็นว่าการบริหารงานกิจการลูกเสือ เป็นเรื่องท่ีสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้สอนจะต้องเห็นความสำคัญของการบริหารกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ในสถานศึกษา 
โดยผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อต้องการนำข้อมูลไปการบริหารงานกิจการลูกเสือ ของศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยสามารถนำผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนากิจการลูกเสือในโรงเรียนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
การวิจัยเรื่องการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพาน

น้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มี
วัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้  
  1. เพื่อทราบการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
น้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 

 11 สัมภาษณ์อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1, 7 พฤศจิกายน 2564. 
 12 สรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ, "การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 23" (ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562). 
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  2. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพ
การศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 

ข้อคําถามของการวิจัย  
ผู้วิจัยได้กำหนดข้อคําถามสำหรับการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการค้นคว้าหาคำตอบในการ

วิจัยดังนี้ 
1. การบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชย

ราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อยู่ในระดับใด 
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบาง

สะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็น
อย่างไร 
 
สมมติฐานของการวิจัย  

ข้อคําถามของการวิจัย ผู้วิจัยต้ังสมมติฐานในการวิจัยไว้ดังนี้ 
1. การบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชย

ราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง  
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบาง

สะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็น
พหุแนวทาง 

 

ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดการความรู้ของบุคลากรทางลูกเสือของศูนย์เครือข่าย
คุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ซึ่งผู้วิจัย นำแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ (system approach) ตามแนวคิดทฤษฎี
ของลูเนนเบริกและออนสไตล์ (Lunenburg and Ornstein) โดยแนวคิดดังกล่าว กล่าวว่า โรงเรียน
เป็นองค์กรระบบเปิด ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า (Inputs) กระบวนการแปรรูป (Transformation 
Process) ผลผลิต (Outputs) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) และสภาพแวดล้อม (Environment) ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้ ปัจจัยนำเข้า ( Inputs) หมายถึง ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ทรัพยากรทาง
กายภาพ (วัสดุอุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน) และข้อมูลสารสนเทศ (ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ หลักสูตร) 
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กระบวนการแปรรูป (Transformation Process) หมายถึง  การบริหารจัดการโรงเรียน เช่น 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการดำเนินงานของ
ผู้บริหารและครูภายในโรงเรียนท่ีทำให้บรรลุผลสำเร็จตามท่ีโรงเรียนต้ังเป้าหมายไว้ผลผลิต 
(Outputs) หมายถึง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลสำเร็จ ผลิตภัณฑ์และการบริการของโรงเรียน เช่น 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การปฏิบัติงานของครู การขาดงาน การลาออกจากงาน อัตราการออก
กลางคันของนักเรียน   และความพึงพอในการทำงาน เป็นต้นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) หมายถึง 
สารสนเทศเกี่ยวกับผลผลิตหรือกระบวนการของโรงเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อการคัดเลือกปัจจัยนำเข้า 
สารสนเทศเหล่านี้จะนำไปสู่การเปล่ียนแปลงในกระบวนการแปรรูป และผลผลิตในอนาคต
สภาพแวดล้อม (Environment) หมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีอยู่ล้อมรอบโรงเรียน ได้แก่ แรงผลักดัน
ด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ13  
 การบริหารงานกิจการลูกเสือถือเป็นงานท่ีมีความสำคัญอีกงานหนี่งของสถานศึกษา ซึ่งเป็น
มาตรการท่ีสำคัญในการพัฒนาเยาวชนท่ีกระทรวงศึกษาธิการยึดเป็นแนวทางมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการของกิจการลูกเสือท่ีแท้จริง 
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีนโยบายเกี่ยวกับกิจการ
ลูกเสือ ดังนี้ 1. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกคน มีวุฒิทางลูกเสือ วูดแบดจ์ 2 ท่อน (W.B.) ขึ้น
ไป 2. ครูผู้สอนต้องมีวุฒิทางลูกเสือขั้นต่ำ คือ ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น 
(B.T.C.) ในประเภทของลูกเสือท่ีสถานศึกษา 3. สถานศึกษาท่ีเลือกจัดกิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องดำเนินการขอจัดต้ังกอง กลุ่ม ลูกเสือ และ
แต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้เหมาะสมกับประเภท  ของลูกเสือ ตามจำนวนลูกเสือ และหรือ 
บุคลากรทางการลูกเสือ ภายในปีการศึกษา 2557 4. ให้บุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือทุกคน 
แต่งเครื่องแบบลูกเสือในวันท่ีจัดกิจกรรม การเรียนการสอนลูกเสือ 5. ให้บุคลากรทางการลูกเสือ และ
ลูกเสือทุกคน แต่งเครื่องแบบลูกเสือและร่วมทำกิจกรรมสำคัญทางลูกเสือ ในวันท่ี 1 กรกฎาคม วัน
คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และวันท่ี 25 พฤศจิกายน วันมหาวชิราวุธของทุกปี 6. ให้
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน พยายามสนับสนุนให้ลูกเสือ และบุคลากรทางลูกเสือในสังกัด ได้เข้าร่วม
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือผู้อื่น และชุมชน 
เช่น การให้บริการ เพื่อน พี่น้องลูกเสือท้ังในและนอกสถานศึกษา การให้บริการชุมชน ช่วยเหลือ 
บุพการี บุคคลทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการพัฒนาส่ิงแวดล้อม การรณรงค์ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเชิดชูสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมและสังคม และกิจกรรมงาน

 

 13 Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational administration 
Concepts and Practices, 6th ed (Wadsworth: Cengage Learning, 2012), 20-21. 
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ชุมนุม ลูกเสือในทุกระดับตามโอกาสท่ีเหมาะสม14 แผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดพันธกิจไว้ 6 ข้อดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรม
การฝึกอบรมลูกเสือ 2. ปรับปรุง พัฒนาค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือ 3. บริหารจัดการทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ของลูกเสือ 4. พัฒนามาตรฐานบุคลากรทางการลูกเสือและเครือข่าย 5. ปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการ15 นอกจากนี้เพื่อให้การบริหารกิจการลูกเสือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนมีการกำหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพงานลูกเสือ 4 ด้าน ได้แก่  1. ด้านลูกเสือ  2. ด้านผู้บริหาร  3. ด้านผู้กำกับลูกเสือ 
และ 4.ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งผู้วิจัยได้นำหลักการแนวคิดของสำนักลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลกิจการลูกเสือในสถานศึกษา16 จากแนวคิด
และขอบข่ายทฤษฎีท่ีกล่าวมา ผู้วิจัยสามารถนำเสนอเป็นกรอบแนวคิดดังท่ีแสดง ในแผนภูมิท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 14สำนักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1, “ประกาศ
นโยบายของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1” 17 
กุมภาพันธ์ 2557, 1.  
 15กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, แผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2564), 1. 
 16 สำนักลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แนว
ทางการจัดกิจกรรมตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: 
สกสค. ลาดพร้าว, 2551), 1. 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงสรุปของการวิจัย 

ท่ีมา   :  Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational administration 
Concepts and Practices, 6th ed. (Wadsworth: Cengage Learning, 2012), 20-21. 
        : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน,  
แนวทางการจัดกิจกรรมตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: 
สกสค. ลาดพร้าว, 2551). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สภาพแวดล้อม (Environment) 

องค์การ (Organization)  

ปัจจัยนำเข้า (inputs) 

 

กระบวนการ
(transformation process) 

ผลผลิต (outputs) 

 

ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) 

- บุคลากร 

- งบประมาณ 

- วัสดุอุปกรณ์ 

- การบริหาร

จัดการ 

 

- การบริหาร         

 

- การนิเทศ ติดตาม 

ตรวจสอบ 

- การจัดการเรียน

การสอน 

การบริหารงานกิจการลูกเสือ 

- คุณภาพงานลูกเสือ 

- ความพึงพอใจของบุคลากร 

- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพ
การศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตามแนวเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารงานกิจการลูกเสือ ของสำนัก
การลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นการบริหารงาน
กิจการลูกเสือใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านลูกเสือ  2. ด้านผู้บริหาร 3. ด้านผู้กำกับลูกเสือ 4. ด้าน
การจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ ดังแผนภูมิท่ี 2 
 

การบริหารงานกิจการลูกเสือ 
1. ด้านลูกเสือ 
2. ด้านผู้บริหาร 
3. ด้านผู้กำกับลูกเสือ 
4. ด้านการจัดมวลกิจกรรม 

 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 

ท่ีมา: สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน,   
แนวทางการจัดกิจกรรมตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา, (กรุงเทพฯ: 
สกสค. ลาดพร้าว, 2551).17 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายของศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้กำหนด 
นิยาม ความหมายของคำต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 

การบริหารงานกิจการลูกเสือ หมายถึง การดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือท่ีมีคุณภาพเพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยยึดตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 4 ด้าน ได้แก่  1. ด้านลูกเสือ  2. ด้านผู้บริหาร  
3. ด้านผู้กำกับลูกเสือ และ 4.ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ  

 
 

 
17 เรื่องเดียวกัน 
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ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) หมายถึง สถานศึกษาใน
สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 4 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านไชยราช โรงเรียนบ้านทองอินทร์ โรงเรียนบ้านบางเจริญ และโรงเรียนบ้าน
ช้างเผือก เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน 
เป็นไปอย่างต่อเนื่องในการขับเคล่ือนนโยบาย ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 หมายถึง หน่วยงาน
ทางการศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา กำกับดูแล
สถานศึกษาภายใต้กำกับ จำนวน 118 โรงเรียน 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 จากสภาพปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย การบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่าย
คุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง อันประกอบด้วยเอกสารและ
งานวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

การบริหารงานกิจการลูกเสือ 

 

ความหมายการบริหารงานกิจการลูกเสือ  

 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวว่า กิจการลูกเสือ คือกระบวนการท่ีสามารถจะ
พัฒนาเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรม ให้การศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี โดยไม่
คำนึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา โดยมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลท้ังทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และ
ศีลธรรม เพื่อให้เป็นบุคคลท่ีมีความประพฤติดีงาม ไม่กระทำตนให้เป็นปัญหาของสังคม ดำรงค์ชีวิต
อย่างมีความหมายและสุขสบาย18 
 ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก ได้ให้ความหมาย
ของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และรักษาดินแดน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งจัด
ฝึกอบรมบ่มนิสัย ให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณีของชาติ บ้านเมืองและตามอุดมคติ อุดมการณ์
ของลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และรักษาดินแดน โดยดำเนินการจัดกิจกรรมให้
เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ยุวกาชาด สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์และ
กรมรักษาดินแดน19 
 

 

 18 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช พุธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จำกัด, 2553), 27. 
 19 ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7, คู่มือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, 13. 
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 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กล่าวว่า กิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร คือกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาระเบียบวินัยความ
เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี เกิดความรับผิดชอบ  รู้จักการแก้ไขปัญหาและตัดสินปัญหาบนพื้นฐานของ
เหตุผล มีการช่วยเหลือแบ่งปันเกิดความสมานฉันท์ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวต้องให้สอดคล้องกับ 
ความถนัดและความสนใจรวมถึงความสามารถของผู้เรียน ให้ได้มีการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ต้ังแต่
การวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็น
กลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น20 
 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า การดำเนินการกิจการลูกเสือคือ การดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและนโยบายของสภาลูกเสือไทย โดยมีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1. ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย 2. ถือ
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของคณะลูกเสือแห่งชาติ หรือดำเนินการใด ๆเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน 3. ทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงอื่น 4. รับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ 5. ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือไทยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
ของทางราชการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติรวมท้ังถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของ
ลูกเสือ 6. จัดให้มีการฝึกอบรมหรือการชุมนุมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเจ้าหน้าท่ีลูกเสือ 7. 
จัดทำรายงานประจำปีพร้อมงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 8. จัดให้มีทะเบียนและ
สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ 9. ประสานและส่งเสริมสำนักงานลูกเสือจังหวัดและสำนักงานลูกเสือเขต
พื้นท่ีการศึกษา และ10. ปฏิบัติตามท่ีกำหนดไว้ในข้อบังคับและตามมติของคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ21 
 สุทัศน์ เมาลีกุล ได้กล่าวว่า การลูกเสือเป็นขบวนการหนึ่ง  ท่ีประเทศต่างๆท่ัวโลกยอมรับเป็น
เอกฉันท์ว่าเป็นขบวนการท่ีจะสามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
ชาติบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี22 
 

 

 20 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2551). 21. 
 21 "หน้าท่ีและอำนาจของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, เข้าถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2565, เข้าถึง
ได้จาก https://www.scoutthailand.org/pages/about-mission.php." 
 22 สุทัศน์ เมาลีกุล, การลูกเสือโลกและกิจกรรมลูกเสือระหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ: คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2539), 4. 



 14 
 
 จึงสามารถสรุปได้ว่า การบริหารงานกิจการลูกเสือ  คือ การดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยยึดตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษาของสำนักการ
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  4 ด้าน ได้แก่  1. ด้าน
ลูกเสือ  2. ด้านผู้บริหาร  3. ด้านผู้กำกับลูกเสือ และ 4.ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ  

 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร  

 การบริหารจะประสบความสำเร็จได้ ผู้บริหารจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่อง แนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับการบริหาร ดังแนวคิดต่อไปนี้ 
 เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin) ได้มีการแบ่งกระบวนการให้การเปล่ียนแปลงออกเป็น 3 ระยะ 
ได้แก่ 1) ระยะยอมรับถึงความจำเป็น (Unfreezing) ซึ่งเป็นขั้นตอนของเงื่อนไขสภาพแวดล้อมและ
สถานภาพเดิมท่ีองค์การเป็นอยู่ ขณะนั้นเกิดปัญหา ทำให้การดำเนินการท่ีไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ซึ่งอาจ
เกิดจากการจัดรูปแบบโครงสร้างงานหรือเทคโนโลยีท่ีไม่มีประสิทธิผลหรือแม้แต่การท่ีพนักงานขาด
ทักษะขาดเจตคติท่ีเหมาะสม การยอมรับและเห็นความจำเป็นท่ีจะต้องมีการเปล่ียนแปลง 2) ระยะ
ดำเนินการเปล่ียนแปลง (Changing) เป็นขั้นของการนำแผนงานวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ลงสู่การ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่สภาพท่ีต้องการ และ 3) ระยะรักษาสภาพใหม่ให้อยู่กับ
องค์การได้ถาวร(Refreezing) คือขั้นตอนการทำให้การเปล่ียนแปลงใหม่ในด้านต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นคงอยู่
และกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์การต่อไป 
 การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการปรับปรุง
การดำเนินงาน ด้านกระบวนการภายในองค์กร การบริหารการเปล่ียนแปลงเป็นเทคนิคการจัดการท่ี
เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถหลักของผู้บริหาร การบริหารการเปล่ียนแปลงมีหลักสำคัญ 4  
ประการ คือ 1) การบริหารทิศทางการเปล่ียนแปลง 2) การพัฒนาความสามารถของบุคลากร 3) การ
ปรับบุคลากรให้เข้ากับองค์กร และ 4) การพัฒนาความพร้อมขององค์กร ในยุคปัจจุบันท่ีเผชิญ
กับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วผู้บริหารจะต้องปรับเปล่ียนตัวเองและองค์กรให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม และมีการเตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งส่ิงท่ีองค์กรจะต้อง
ปรับปรุงเปล่ียนแปลง คือ องค์ประกอบท่ีสำคัญ 6 ด้าน ต่อไปนี้ 1. เป้าหมายและกลยุทธ์ (Goals 
and strategies) องค์การมีความจำเป็นต้องปรับเปล่ียน เป้าหมายและกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายอยู่
ตลอดเวลา 2. เทคโนโลยี (Technology) การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีมีต้ังแต่ระดับเล็กน้อยถึง
ระดับสำคัญ 3. การออกแบบงานใหม่ (Job redesign) องค์การจำเป็นต้องจัดงานออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ 
ใหม่ให้มีระดับความมากหรือน้อยในประเด็น 4. โครงสร้าง (Structure) เช่น  จัดโครงสร้างแบบตาม
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หน้าท่ีหรือแบบท่ีเน้นผลผลิต 5. กระบวนการ (Process) เป็นขั้นตอนการทำให้งานสำเร็จก็อาจ
จำเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลง 6. คน (People)  คนท่ีปฏิบัติงานในองค์การจำเป็นต้องมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงเมื่อเงื่อนไขอื่นได้เปล่ียนแปลงไป23 
 อองริ ฟาโยล (Henri Fayol) กล่าวว่าท่ีทฤษฎีการบริหารจัดการ POCCC และหลักการ
จัดการองค์กรสู่ความสำเร็จ 5 ประการประกอบด้วย 
 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกำหนดแผนปฏิบัติการหรือวิถีทางท่ีจะปฏิบัติงาน
ไว้ตั้งแต่ต้นจนจบ ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ เป็นแนวทางท่ีวางไว้สำหรับการทำงานในอนาคต ซึ่ง
การวางแผนนี้จะเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์บวกกับจินตนาการในการบริหารจัดการท่ีคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่ง
จะถ่ายทอดออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ การทำงานและเป้าหมายท่ีจะต้องบรรลุสู่ความสำเร็จ 
 2. การจัดองค์กร (Organizing) หมายถึง การกำหนดตำแหน่งงาน ภาระ หน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ ตลอดจนจำนวนคน ให้ครอบคลุมการทำงานครบทุกกระบวนการ รวมถึงการจัดโครงสร้าง
ตำแหน่ง โครงสร้างองค์กร เพื่อจัดลำดับการบริหารและส่ังการด้วย หากองค์กรมีการจัดการองค์กรท่ี
เป็นระบบระเบียบ แบ่งงานชัดเจน ไม่ทับซ้อน มีหน้าท่ีครบ มีปริมาณคนพอกับท่ีต้องการ ก็ย่อมทำให้
การทำงานมีประสิทธิภาพ และโอกาสบรรลุผลสำเร็จท่ีสูง 
 3. การบังคับบัญชาส่ังการ (Commanding) หมายถึง การจัดองค์กรตลอดจนจัดโครงสร้าง
การทำงานนั้นจะทำให้เราเห็นสายบังคับบัญชาท่ีชัดเจน เห็นลำดับความสำคัญ ตลอดจนอำนาจหน้าท่ี
ในการส่ังการ เพราะการทำงานหมู่มากจำเป็นต้องมีผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การทำงานดำเนินไปได้อย่าง
ราบรื่น มีคนคอยควบคุม ส่ังการ ดูภาพรวม ตลอดจนสอดส่องปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขให้ไวที่สุด ข้อดี
ในการมีอำนาจส่ังการอีกอย่างก็คือช่วยให้เกิดการตัดสินใจอย่างทันท่วงที ผู้ท่ีมีอำนาจการตัดสินใจ
จะต้องสามารถวิเคราะห์ส่ิงต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ และตัดสินใจได้เฉียบขาด ว่องไว ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจของตนด้วย และผู้บังคับบัญชาท่ีดียังสามารถท่ีจะสร้างแรงจูงใจในการ
ทำงาน เข้าใจและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้กำลังใจ รวมถึงอยู่ข้างๆ ในยามท่ีเกิดวิกฤติ 
 4. การประสานงาน (Coordination) หมายถึงหน้าท่ีในการเช่ือมโยงงานจนถึงการปฏิบัติ 
รวมไปถึงกำลังคนในหน่วยงานให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน อำนวยให้เกิดการทำงานท่ีราบรื่น เพื่อให้
เกิดผลสำเร็จตามท่ีวางไว้ ทุกอย่างหากขาดการประสานงานท่ีดีก็อาจทำให้เกิดความล้มเหลวได้ เมื่อมี
การแบ่งโครงสร้างตลอดจนมอบหมายงานให้กับแต่ละส่วนชัดเจนแล้วการประสานงานให้เกิดการ
ทำงานท่ีดีท่ีสุดนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะแต่ละส่วนต้องทำงานสอดประสานกันเพื่อผลสำเร็จ

 

 23 ทรงพล เจริญคำ, หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: : โอ เอส พริ้นต้ิง
เฮ้าส์, 2563), 312. 
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เดียวกันนั่นเอง การประสานงานท่ีดีนั้นจำเป็นจะต้องมีในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับบุคคลต่อบุคคล 
หัวหน้างานต่อลูกน้อง แผนกต่อแผนก ไปจนถึงผู้บริหารต่อทุกหน่วยงานในองค์กร 
 5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การกำกับตลอดจนบริหารจัดการทุกอย่างให้สำเร็จ
ลุล่วงไปตามแผนท่ีวางไว้ ประครองการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบท่ีกำหนด ท้ังในเรื่องของกรอบ
เวลา มาตรฐานการปฏิบัติการ ขั้นตอนการทำงาน ไปจนถึงการประสานงานทุกฝ่ายให้เกิดความ
ราบรื่น การควบคุมนี้ยังรวมไปถึงการบริหารท่ีไม่ใช่ทรัพยากรบุคคลอีกด้วย แต่รวมถึงทรัพยากรท่ีเป็น
วัตถุดิบ เครื่องจักร ผลผลิตท่ีได้ ตลอดจนงบประมาณในการดำเนินงานท้ังหมดด้วย เพื่อให้การทำงาน
มีประสิทธิภาพท่ีสุด24 
 เอดวาร์ด เดมมิ่ ง  (W. Edwards Deming) กล่าวว่า เครื่อ งมือสำหรับการปรับปรุ ง
กระบวนการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งจะใช้ในการค้นหาปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการทำงานโดยมีช่ือว่า 
Deming Cycle วงจรคุณภาพนี้ประกอบด้วย Plan Do Check Act (PDCA) ดังนี้  
 1. การวางแผน (Plan) คือ การวางแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิด การทำงานท่ีได้ผลงาน มี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลง การพัฒนาให้เกิดส่ิงใหม่ การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน มีส่วนท่ี
สำคัญเช่น การต้ังเป้าหมาย การกำหนดวัตถุประสงค์ เรียงลำดับความสำคัญของเป้าหมาย การ
ดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและงบประมาณ การวางแผนท่ีดีควรต้องเกิดจากการศึกษาท่ีดี มี
การวางแผนท่ีรอบคอบปรับได้ตามความเหมาะสม แผนท่ีได้จะช่วยในการคาดการณ์ส่ิงท่ีเกิดขึ้นและ
สามารถช่วยลดปัญหามากท่ีสุด 
 2. ปฏิบัติตามแผน (Do) คือ การทำกิจกรรมต่างๆ ตามแผนท่ีมีการกำหนดไว้ อาจมีการ
กำหนดโครงสร้าง คณะทำงานรองรับการดำเนินการ เช่น คณะกรรมการ กำหนดวิธีในการดำเนินงาน 
ขั้นตอน ผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบและทำการประเมินผล 
 3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) คือ ขั้นตอนการประเมินผลของการดำเนินงานว่า
เป็นไปตามแผนงานท่ีกำหนดไว้หรือไม่ อาจประเมินในส่วน การประเมินผลงานการดำเนินการ การ
ประเมินผลการดำเนินตามขั้นตอน และการประเมินผลงานตามเป้าหมายของแผนงานท่ีได้มีการ
กำหนดไว้ ในการประเมินนี้เราอาจสามารถทำได้เองโดยใช้คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในแผนการ
ดำเนินงานภายในเป็นการประเมินตนเอง แต่การใช้คนภายในอาจทำให้ขาดความน่าเช่ือถือห รือ
ประเมินผลได้ไม่เต็มท่ี จะดีหากมีการต้ังคณะประเมินจากภายนอกมาช่วย เพราะน่าจะได้ผลการ
ประเมินท่ีดีกว่าทีมงานภายใน เพราะอาจมีปัญหาช่วยกันประเมินผลให้ดีเกินจริง แนวทางท่ีจะใช้ใน
การประเมิน  

 

 24 "ทฤษฎีการบริหารจัดการ POCCC และหลักการจัดการองค์กรสู่ความสำเร็จตามแนวคิด
ของ Henri Fayol, เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2564, เข้าถึงได้จาก http://www. th.hrnote.asia.." 
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 4. ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง (Act) คือ การนำผลของการประเมินท่ีได้มาทำการวิเคราะห์ 
เพื่อใช้ในการพัฒนาแผน ในการปรับปรุงต่อไป ซึ่งควรจะเสนอแนะปัญหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหา หรือแนวทางการพัฒนาระบบท่ีมีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น25 
 อีกท้ัง ขจรเกียรติ เครือประดับ ได้กำหนดรูปแบบ OSCoPBDR  Model เป็นรูปแบบการ
บริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกอบด้วย 1. การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การกำหนด
โครงสร้างของหน่วยงานลูกเสือในสถานศึกษา ได้แก่ กลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือประเภทต่างๆ การแบ่ง
ส่วนงานให้เหมาะสมกับจำนวนลูกเสือ เนตรนารีในสังกัด การจัดสายงาน ตำแหน่งต่างๆ และอำนาจ
หน้าท่ีให้ชัดเจน  ตลอดจนจัดสถานท่ีในการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างเหมาะสม  เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ 2. การจัดบุคลากร (Staffing) หมายถึง การบริหารด้านบุคลากรลูกเสือ  
อันได้แก่ การจัดอัตรากำลัง การสรรหาและเสนอขอแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ การสนับสนุนและ
พัฒนาบุคลากรลูกเสือ การเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานท่ีดี การนิเทศติดตามประเมินผลการ
ทำงาน การให้พ้นจากตำแหน่ง และการจัดทำทะเบียนบุคลากรลูกเสือในสังกัด 3. การประสานงาน  
(Coordinating) หมายถึง การประสานกิจกรรมด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลูกเสือของ
สถานศึกษา การกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมลูกเสือ การระดมทรัพยากรในท้องถิ่น การ
ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรกับชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือท่ีดี และดำเนินไปสู่
จุดหมายปลายทางเดียวกัน 4. การวางแผน (Planning) หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์ นโยบายในทุก
ระดับ เอกสารต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ ในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือของสถานศึกษา การกำหนดวางโครงการ และแผนปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง  
และทำอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงานท่ีวางไว้ วางแผนการนิเทศ
ติดตาม ปฏิบัติตามแผนหรือโครงการท่ีวางไว้ ประเมินแผนและโครงการ นำผลการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา 5. การงบประมาณ (Budgeting)  
หมายถึง การจัดหางบประมาณ การสอบถามความต้องการการจัดสรรงบประมาณ การจัดทำบัญชี
การใช้จ่ายเงิน การควบคุมตรวจสอบทางด้านการเงินและทรัพย์สิน และการประเมินผลการใช้
งบประมาณในการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา 6. การอำนวยการ (Directing) หมายถึง การ
ตัดสินใจ การวินิจฉัยส่ังการ การบังคับบัญชา การใช้ข้อมูลข่าวสารประกอบการพิจารณาส่ังการ และ
การควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมลูกเสือของบุคลากรลูกเสือสถานศึกษา และ 7. การรายงาน  

 

 25"PDCA Cycle / วงจรการควบคุมคุณภาพหรือ วงจรเด็มมิ่ง (Deming Cycle), เข้าถึงเมื่อ 
9 กันยายน 2564, เข้าถึงได้จาก https://www.iok2u.com/index.php/article/innovation/240-
pdca-cycle-deming-cycle." 
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(Reporting) หมายถึง การรายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก
ของหน่วยงานลูกเสือ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบความเคล่ือนไหว และความก้าวหน้าของการจัด
กิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ26 
 จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ในการบริหารองค์การให้ประสบ
ความสำเร็จนั้น ผู้บริหารถือว่ามีบทบาทสำคัญในการท่ีจะขับเคล่ือนพัฒนาให้องค์การมีความก้าวหน้า 
โดยต้องมีเครื่องมือท่ีเป็นองค์ความรู้ในศาสตร์ของการบริหาร และทราบถึงบริบทต่างๆ ของหน่วยงาน 
ท่ีจะต้องนำมาวางแผนการทำงาน กำกับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผล และการให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีมี
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาพัฒนาองค์การ 
 

ความสำคัญของกิจการลูกเสือ  

 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6 ได้กล่าวว่า กิจการลูกเสือเป็น
ขบวนการท่ีสำคัญทางการศึกษาสำหรับเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างบุคลิกภาพ และ
พัฒนาการทางสังคมให้กับเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ โดยใช้วิธีการทางลูกเสือ ยึดมั่นในกฎ
และคำปฏิญาณของลูกเสือ เป็นการเรียนรู้โดยการกระทำหรือการลงมือปฏิบัติ ท่ีเน้นการปฏิบัติ
กิจกรรมกลางแจ้ง ในรูปแบบของระบบหมู่ ท่ีสามารถสร้างความก้าวหน้าของบุคคล โดยใช้หลักสูตร
และวิชาพิเศษลูกเสือ ภายใต้พื้นฐาน ดังต่อไปนี้ 
 1. มีหน้าท่ีต่อศาสนาท่ีตนเคารพนับและถือ 
 2. มีความจงรักภักดีต่อชาติและบ้านเมือง 
 3. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตน 
 4. มีการเข้าร่วมในการพัฒนาสังคมด้วยการยกย่องและเคารพในเกียรติของบุคคลอื่น 
 5. ช่วยเสริมสร้างสันติภาพความเข้าใจอันดี เพื่อความมั่นคงเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกันท่ัวโลก27 
 
 

 

 26 "รูปแบบการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา, เข้าถึงเมื่อ 9 กันยายน 2564, 
เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/541537." 
 27 "วัตถุประสงค์ หลักการสำคัญ และวิธีการของลูกเสือ, เข้าถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2565, 

เข้าถึงได้จากhttps://scout.nma6.go.th/." 
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องค์ประกอบของกิจการลูกเสือ  

 กิจการลูกเสือ  คือ  ขบวนการเยาวชน  มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้การศึกษาและพัฒนา
เยาวชนและบุคคลผู้สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมลูกเสือ ให้เป็นพลเมืองดี  โดยไม่คำนึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา  
ซึ่งผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลกได้กำหนดไว้องค์ประกอบสำคัญของการลูกเสือไว้ 5 ข้อ ดังนี้ 
 1. ลูกเสือ 
 2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ   
 3. มีจุดหมายหรืออุดมการณ์ 
 4. กิจกรรม (โดยเฉพาะกิจกรรมการแจ้ง) 
 5. การบริหารงาน28 
 

กระบวนการ/ขั้นตอนของกิจการลูกเสือ  

 คณะลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า กระบวนการและวิธีการของกิจกรรมลูกเสือ มุ่งเน้นวิธีการให้
ลูกเสือได้เรียนรู้ด้วยการกระทำและด้วยระบบหมู่เป็นสำคัญ กิจกรรมของลูกเสืออยู่ในรูปแบบ
ดังต่อไปนี้  
 1. เรียนด้วยการกระทำ  
 2. ส่งเสริมให้ใฝ่รู้ ฝึกทักษะหาความรู้ประสบการณ์ด้วยตัวเอง  
 3. กระทำกิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม  
 4. กระทำกิจกรรมนอกห้องเรียนกลางแจ้ง ใกล้ชิด สัมพันธ์กับธรรมชาติ 
  5. ฝึกคิด ตัดสินใจ ดำเนินงานอย่างมีระบบ  
 6. กิจกรรมสนุก เร้าใจ ท้าทาย ยั่วยุให้แสดงความสามารถท่ีมีอยู่ และแสดงความสามารถ
เหนือจากท่ีมีอยู่  
 7. เป็นการเล่น เป็นเกมแข่งขัน  
 8. เป็นการศึกษา ค้นคว้า ทดสอบทดลอง  
 9. ฝึกทักษะ สร้างประสบการณ์ใหม่  
 10. เป็นกิจกรรมช่วยเหลือ ให้การบริการ การทำประโยชน์ การผลิต การสร้าง การริเริ่ม
สร้างสรรค์  
 11. กิจกรรมของลูกเสือต้องสอดคล้องตามวัยและสภาพแวดล้อม29 

 

 28 "สาระสำคัญของการลูกเสือ, เข้าถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2565, เข้าถึงได้จาก 
https://scoutshare.blogspot.com/2018/10/scout_20.html ". 
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ประโยชน์ของกิจการลูกเสือ  

 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า ประโยชน์ของการลูกเสือคือ  1. เป็นการศึกษานอกแบบ 
2. ช่วยเสริมการศึกษานอกโรงเรียนในด้านความประพฤติ นิสัยใจคอ สติปัญญา ความมีระเบียบวินัย 
สุขภาพและพลัง การฝีมือและทักษะ หน้าท่ีพลเมืองและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น30 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการ
ลูกเสือ จึงมีพระบรมราโชบายเพื่อให้คนไทยได้สร้างประโยชน์เท่าท่ีจะสามารถทำได้  7 ประการ
ดังต่อไปนี้ 
 1. ช่วยเป็นหูเป็นตาในการส่งข่าวคราวให้บ้านเมืองทราบ 
 2. ช่วยเป็นคนนำสารและส่งข่าวให้แก่หน่วยทหารได้ 
 3. ช่วยสะกดรอยติดตามพวกผู้ก่อการร้าย 
 4. ช่วยระวังรักษา และบอกเหตุถึงการก่อวินาศกรรมของผู้ก่อการร้าย 
 5. ช่วยลำเลียงเสบียงอาหารให้แก่กองทหาร 
 6. ช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมือง ในยามบ้านเมืองเกิดวิกฤติ 
 7. ถ้าหากมีคนเจ็บป่วยก็สามารถช่วยเหลือพยาบาลทำบาดแผลและช่วยเหลือผู้อื่นได้31 
 กล่าวโดยสรุปคือ ประโยชน์ของกิจการลูกเสือจะช่วยพัฒนา เสริมสร้างคนในด้านความ
ประพฤติ นิสัยใจคอ สติปัญญา ความมีระเบียบวินัย สุขภาพและพลัง การฝีมือและทักษะ หน้าท่ี
พลเมืองและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น และนำประโยชน์มาสู่ประทศชาติ 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งให้พัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้
เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมบูรณ์ครบด้านท้ังด้านร่างกาย ความรู้ มีคุณธรรมจิตสำนึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้ทักษะรวมท้ังเจตคติท่ีจำเป็นต่อการศึกษาการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด

 

 29 คณะลูกเสือแห่งชาติ, 100 ปีการลูกเสือไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, 
2555), 292. 
 30 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, ลูกเสือไทย ณ ปีที่ 109 (กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิง
แอนด์พับลิชช่ิง จำกัด(มหาชน), 2557), 70. 
 31สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, 75 ปี ลูกเสือไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ นิมิตการพิมพ์, 2529), 
185-199. 
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ชีวิต มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนความเช่ือว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ โดยมีหลักการ 6 ประการดังนี้ 

1. เป็นหลักสูตรการศึกษา เพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีการกำหนดจุดหมายและ
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม
พื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา อย่างเสมอภาค
และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยึดหยุ่นในด้านสาระการเรียนรู้ ระยะเวลา และ
การจัดการเรียนรู้ 

5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์32 

นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมาย เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี ความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 5 ประการ ดังนี้ 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย 
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผู้เรียนมีความรู้ ด้านการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะ
ชีวิต 

3. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
4. ผู้เรียนมีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต 

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
32 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2551), 4. 
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5. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทย พัฒนา 
ส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันใน สังคม
อย่างมีความสุข33 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการกำหนดกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ซึ่งแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มีการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญ 

ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้จึงมีการระบุส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ และ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างไร เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 34 ในปัจจุบันตามคำส่ังสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการประกาศเรื่องยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
สาระท่ี 2 เรื่องการออกแบบและเทคโนโลยี และสาระท่ี 3 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และมีการเปล่ียนช่ือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีเปล่ียนเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี35 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถูกกำหนดเพื่อมุ่ง
พัฒนาให้ทุกคน ได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลในทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย ความรู้ มี
คุณธรรมเกิดจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในระบบการปกครองของระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ทักษะและเจตคติท่ีดี โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ

 
33 เรื่องเดียวกัน, 5. 
34 เรื่องเดียวกัน, 8. 
35 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , “คำส่ังสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 3 พฤษภาคม 2561. 
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เช่ือถือว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ ผ่าน 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 ลักษณะ 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  ท่ีมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้นำองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนสู่ปฏิบัติ ให้เกิดการพัฒนาตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย และมีจิตสำนึกสาธารณะ
ดีงาม เป็นผู้มีปัญญาในการใช้ทักษะชีวิต ทักษะการคิด ทักษะการส่ือสาร ทักษะการแก้ปัญหา และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี รวมถึงเป็นคนมีความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ใน
สังคม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์
ส่ิงแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ  คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียนแล
อาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูผู้สอนรู้จักและเข้าใจผู้เรียนของ
ตนเองมากขึ้น อีกท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมใน
การดูแลพัฒนาผู้เรียน 
         2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาการสร้างความมีระเบียบวินัย การเป็น
ผู้นำ ผู้ตามท่ีดี มีความรับผิดชอบการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม มีความเป็นเหตุเป็นผล รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบต้องจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติ
ด้วยตนเองในทุกขั้นตอน เช่น การศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุง
การทำงานโดยเน้นการทำงานร่วมกันตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและ
บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น การจัดกิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
2.2 กิจกรรมชุมนุม 

       3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ คือกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความ
รับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคมส่วนรวม และการมีจิตสาธารณะ เช่น  กิจกรรมอาสา 
กิจกรรมพัฒนาต่างๆ36 

 
36 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2551), 20-21. 
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 สรุปคือ ลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะ คือ 1. กิจกรรม
แนะแนว 2. กิจกรรมนักเรียน และ3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน โดยมีความประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนอย่างเต็มศักยภาพ โดยการบูรณาการ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา พัฒนาตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย และมีจิตสำนึกสาธารณะ รวมถึงมีปัญญา
ในการใช้ทักษะชีวิต การคิด การส่ือสาร การแก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยี 
 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

 กระบวนการลูกเสือ คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชน โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
ฝึกอบรม ให้การศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้เป็นท่ีคนดี โดยไม่คำนึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา ให้สอดคล้อง
กับความมุ่งประสงค์หลักการ และวิธีการ ท่ีสำนักลูกเสือโลกได้กำหนดไว้ ว่าในปัจจุบันกระบวนการ
ลูกเสือถือเป็นกระบวนการทางการศึกษาส่วนหนึ่ง ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลท้ังทางสมอง 
ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม เพื่อให้เป็นบุคคลท่ีมีความประพฤติดีงาม ไม่กระทำตนให้เป็นปัญหาต่อ
สังคม และดำรงชีวิตอย่างมีความหมายและสุขสบาย โดยมีหลักการอยู่ 5 ประการ ประกอบด้วย 
 1. มีศาสนาเป็นท่ียึดทางจิตใจ จงรักภักดีต่อศาสนาท่ีตนเองนับถือ และพึงปฏิบัติศาสนกิจ
ด้วยความจริงใจ 
 2. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติของตน พร้อมด้วยการส่งเสริมและ
สนับสนุนสันติสุข และสันติภาพ ความเข้าใจท่ีดีต่อกันและกัน และความร่วมมือซึ่งกันและกัน ต้ังแต่
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
 3. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับและให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อื่น และเพื่อน
มนุษย์ทุกคน รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพส่ิงท้ังหลายในโลก 
 4. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 5. ลูกเสือทุกคนต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ37 

 
 
 

 
37 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช พุธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จำกัด, 2553), 27-28. 
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แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
 การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการทางลูกเสือ   มี
องค์ประกอบ  7  ประการ ประกอบด้วย 
 1. คำปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลักเกณฑ์ท่ีลูกเสือทุกคนให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามกฎ
ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ “ ห้าม” ทำหรือ “ บังคับให้ทำ” แต่ถ้าทำจะเกิดผลดี     แก่ตนเอง 

เป็นคนดี ได้รับการยกย่องเป็นผู้มีเกียรติเช่ือถือได้ 
 2. เรียนรู้จากการกระทำ เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของผลงานเกิด
จากการกระทำของตนเอง ทำให้มีความรู้ท่ีชัดเจน สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และท้าทาย
ความสามารถของตนเอง 
 3. ระบบหมู ่เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน การยอมรับ
ซึ่งกันและกนั การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการเรียนรู้การใช้
ประชาธิปไตยเบื้องต้น 
 4. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี 
โดยใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การทำความเคารพ รหัส สัญญาณช่วยให้
ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององศ์การลูกเสือโลก เพราะลูกเสือเป็นองศ์การท่ีมี
สมาชิกมากท่ีสุดในโลก 
 5. การศึกษาธรรมชาติ ส่ิงสำคัญของการลูกเสือ คือ ธรรมชาติ เป็นท่ีปรารถนาอย่างยิ่งในการ
ทำกิจกรรม ป่าเขา ชายทะเล  พุ่มไม้ การปีนเขา การผจญภัย การบุกเบิก การอยู่ค่ายพักแรม การเดิน
ทางไกล เป็นท่ีเสน่หาแก่เด็กทุกคน ถ้าขาดส่ิงเหล่านี้แล้วก็ไม่เรียกว่าการใช้ชีวิตแบบลูกเสือ 
 6. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดให้เด็กทำ ต้องมีความก้าวหน้าและดึงดูด
ใจ สร้างให้เกิดความกระตือรือร้น การเล่นเกมท่ีสนุกสนาน การแข่งขันกันเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจและเป็น
การจูงใจท่ีดี 
 7. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ช้ีแนะหนทางท่ีถูกต้อง เพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจ เด็ก
ต้องการให้ผู้ใหญ่ช้ีแนะ ผู้ใหญ่ก็ต้องนำพาไปสู่หนทางท่ีดี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและดีท่ีสุดจึง
เป็นการร่วมมือกันท้ังสองฝ่าย38 
 
 

 
38 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช พุธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จำกัด, 2553), 29-30. 
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การประเมินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
 การประเมินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและพัฒนาการ
ด้านต่างๆ ของลูกเสือเนตรนารี ซึ่งนอกจากพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีแล้วต้องพิจารณาด้านความ
ประพฤติ พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเน้นทักษะและการปฏิบัติต่างๆ ด้วยวิธีการประเมินท่ี
หลากหลายและการประเมินตามสภาพจริงซึ่งแยกการประเมินออกเป็น 2 ส่วนคือ 
 1. กิจกรรมบังคับ เป็นการประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตร เพื่อให้ ผู้เรียนผ่านเกณฑ์             
การตัดสิน เล่ือนช้ันหรือจบหลักสูตรการประเมิน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
และผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยมีการประเมินผลตลอดภาคเรียน/ปี โดย
วิธีการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมการซักถาม การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยกำหนดผลการ
ประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 

ผ่าน          หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม                            
และมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

ไม่ผ่าน  หมายถึง      ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์  ไม่ผ่านการ       
ปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

  2. วิชาพิเศษ การประเมินผลวิชาพิเศษในแต่ละวิชา ใช้วิธีการทดสอบท้ังภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ39 
 
 การแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
 ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
(ฉบับท่ี 2) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ผู้บังคับบัญชาลูกเสือไว้ดังนี้ 
 1. ผู้อำนวยลูกเสือโรงเรียน รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ให้แต่งต้ังจากผู้อำนวยการ
สถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษานั้น ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนและรองผู้อำนวยการ
ลูกเสือโรงเรียนต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ หรือวุฒิบัตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้
ช้ันสูง หรือวุฒิบัตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ในกรณีไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมให้
รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนไปก่อน และต้อง

 
39 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช พุธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จำกัด, 2553), 32. 
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เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ภายในสามปีนับ แต่วันท่ีดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  2. ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ มีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบแปดปีบริบูรณ์ รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือมีอายุไม่
น้อยกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ และต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์หรือได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมผู้กำกับ
ลูกเสือ ขั้นความรู้ช้ันสูง 
 3. ผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญ มีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมผู้
กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบ้ืองต้นเป็นอย่างต่ำ และต้องเข้ารับการฝึกอบรมให้ได้รับเครื่องหมาย
วูดแบดจ์ ประเภทลูกเสือวิสามัญภายในสามปีนับ แต่วันท่ีดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญ 
มีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบสามปีบริบูรณ์ และได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้
เบ้ืองต้น  
 4. ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบสามปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิบัตรการ
ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบ้ืองต้นเป็นอย่างต่ำ และต้องเข้ารับการฝึกอบรมให้
ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ภายในสามปีนับ แต่วันดำรงตำแหน่งรองผู้
กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์ และได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมผู้
กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบ้ืองต้น  
 5. ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ มีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมผู้
กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้นเป็นอย่างต่ำ และต้องเข้ารับการฝึกอบรมให้ได้รับเครื่องหมาย
วูดแบดจ์ ประเภทลูกเสือสามัญภายในสามปีนับ แต่วันท่ีดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญมี
อายุไม่น้อยกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้
เบ้ืองต้น  
 6. ผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง มีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมผู้
กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบ้ืองต้นเป็นอย่างต่ำ และต้องเข้ารับการฝึกอบรมให้ได้รับเครื่องหมาย
วูดแบดจ์ ประเภทลูกเสือสำรองภายในสามปีนับ แต่วันท่ีดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับกองลูกเสือสำรองมี
อายุไม่น้อยกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้
เบ้ืองต้น40 
 
 

 
40 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

(ฉบับท่ี 2), "ราชกิจจานุเบกษา เล่มที ่137, ตอนพิเศษ 210 ง (23 กรกฎาคม 2563)." 50. 
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 นโยบายของสภาลูกเสอืไทย  
 จากแผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 กล่าวว่า จากการ
ประชุมสภาลูกเสือไทยประจำปี 2560 วันศุกร์ท่ี 18 สิงหาคม 2560 ได้กำหนดนโยบายของสภา
ลูกเสือไทย 6 ข้อ ประกอบด้วย  
 1. เร่งพัฒนาคุณภาพลูกเสือทุกระดับทุกประเภทตลอดจนการจัดกิจกรรมลูกเสือให้เหมาะสม
กับทุกระดับทุกประเภท  
 2. เร่งพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและเครือข่ายให้ได้มาตรฐาน เกิดความเข้มแข็งสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันทุกเหตุการณ์ และอาจทบทวนความรู้สร้างประสบการณ์เพิ่มเติมอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง  
 3. ยกระดับกิจกรรมลูกเสือและค่ายลูกเสือให้ได้ระดับสากล ด้วยการสำรวจตรวจสอบให้การ
ลูกเสือท่ัวประเทศเพื่อทำการปรับปรุงและพัฒนาค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือให้มีประสิทธิภาพท่ี
สูงสุดจังหวัดละ 1 แห่ง  
 4. สร้างมูลค่าเพิ่มเติมให้กับทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของลูกเสือด้วยการจัดให้มีระบบ
บริหารจัดการท่ีดีมีระบบรองรับ การปฏิบัติงานท่ีเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้  
 5. พัฒนาระบบระเบียบวิธีการบริหารจัดการกิจการลูกเสือท่ีดีมีคุณภาพและมีส่วนร่วมตาม
หลักธรรมาภิบาล   
 6. สร้างพลังแผ่นดินในรูปแบบของจิตอาสาเพิ่มขึ้น เพื่อการพัฒนาสังคมไทยร่วมกนัโดยใช้
กระบวนการลูกเสือ41 

 
 ลูกเสือโลก  
 การลูกเสือเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเป็นแห่งแรกในโลก เมื่อ พ.ศ.2451 โดยพลโท ลอร์ด  
เบเดน เพาเวลล์ (Lord Baden Powell) หรือ B-P โดยมีเหตุจูงใจท่ีต้ังกองลูกเสือขึ้นมาเนื่องจาก 
ท่านไปรับราชการทหารโดยไปรักษาเมืองมาฟฟิคิง (Mafiking) อันเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในสหภาพ
แอฟริกาใต้ ขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นกับพวกบัวร์ (Boer) ในการผจญศึกใหญ่คราวนั้น ท่านได้ฝึกเด็ก
ขึ้นหน่วยหนึ่่ง เพื่อช่วยราชการสงคราม เช่น เป็นผู้ส่ือข่าว สอดแนม รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
รับใช้ในการงานต่างๆ เช่น ทำครัวเป็นต้น ปรากฎว่าได้ผลดีมาก เพราะเด็กท่ีได้รับการฝึกเหล่านั้น
สามารถปฎิบัติหน้าท่ีท่ีใช้รับมอบหมายได้อย่างเข้มแข็งว่องไว ได้ผลดีไม่แพ้ผู้ใหญ่และบางอย่างกลับ
ทำได้ดีกว่าผู้ใหญ่เสียอีก 

 
41 กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, แผนปฏิบัติการของสำนักงาน

ลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, (2564), 21.  
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 เมื่อท่านกลับจากราชการสงครามเมืองมาฟฟิคิงแล้ว ท่านได้ร่างโครงการอบรมเด็กขึ้น มี
หลักการคล้ายลูกเสือในปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2450 ท่านได้ทดลองต้ัง Boy Scout ขึ้นเป็นกอง
แรกท่ี เกาะบราวน์ซี ไอแลนด์ (Brown Sea Island )โดยเกล้ียกล่อมเด็กท่ีเท่ียวเตร่อยู่ในท่ีต่างๆ มา
อบรมแล้วท่านได้คอยคุมการฝึกตามโครงการด้วยตนเอง และได้ผลดีสมความมุ่งหมายทุกประการจึง
ทำให้เกิดความบันดาลใจ ในอันท่ีจะขยายกิจการให้กว้างขวางออกไปในวันข้างหน้า 
 ในปี พ.ศ. 2455 รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศรับรองฐานะของลูกเสืออังกฤษเป็นทางการพร้อม
กับออกกฎหมายคุ้มครองให้ด้วย จากนั้นการลูกเสืออังกฤษก็เจริญแพร่หายออกไปเป็นลำดับมาคติ
พจน์ท่ีท่านลอร์ด บาเดน เพาเวลล์ ได้ให้ไว้แก่ลูกเสือก็คือ BE PREPARED (จงเตรียมพร้อม) ต่อมา 
พลโท โรเบิร์ต เบเดน โพเอลล์ ได้รับการแต่งต้ังให้เป็น บารอน ซึ่งบรรดาศักดิ์นี้พระราชทานโดย พระ
เจ้ายอร์จ ท่ี 5 ในปี พ.ศ. 2472 ทำให้เขาเป็นสมาชิกสภาขุนนาง ซึ่งตามประเพณีของอังกฤษผู้ท่ีได้รับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์ ต้ังแต่บารอนขึ้นไป จะต้องมีช่ือสถานท่ีต่อท้ายซึ่งเขาเลือกเอา กิลเวลล์ 
(Gil Well Park) ท่ีเป็นช่ือของศนย์ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือนานาชาติ ทำให้เขาได้ช่ือตาม
บรรดาศักดิ์ว่า บารอน เบเดน โพเอลล์ แห่ง กิลเวลล์ แต่คนท่ัวไปมักนิยมเรียก ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ 
ในการชุมนุม Scout ครั้งแรกของโลกในปี พ.ศ. 2463 ท่ีประชุมผู้แทน Scout จากประเทศต่างๆ ก็
ประกาศให้เขาเป็นประมุขของ Scout ตลอดกาล และทุกคนเรียกท่านอย่างย่อๆว่า B-P 
 สำนักงานลูกเสือโลก จัดต้ังขึ้นเมื่อปี 1922 ได้รวบรวมประเทศสมาชิก ท่ีดำเนินการกิจการ
ลูกเสือเข้า ด้วยกัน ปัจจุบันการลูกเสือได้มีความการเจริญเติบโตก้าวหน้าและแพร่ขยายไปท่ัวโลก ซึ่งมี
สมาชิก กว่า 40 ล้านคน กว่า 171 ประเทศ ท่ัวโลก โดยมีองค์การลูกเสือโลก (World Organization 
of the Scout Movement) จัดต้ังโดยสำนักงานลูกเสือโลก (World Scout Bureau) ตามท่ีได้จด
ทะเบียนไว้ ส่วนสำนักงานเลขาธิการสำนักงานลูกเสือโลก (The Secretary General’s Office) มี
การทำหน้าท่ี ดูแลการดำเนินงานของกลุ่มประเทศสมาชิก ต่างๆ ให้พัฒนาไปตามกรอบนโยบาย และ
แนวทางขององค์การลูกเสือโลกตามมติของท่ีประชุมสมัชชาลูกเสือโลก (World Scout Conference) 
ซึ่งจัดให้มีข้ึนในทุก ๆ 3 ปี 
 ภารกิจของการลูกเสือ คือ การมีส่วนร่วมในการศึกษาของเยาวชน ผ่านระบบคุณค่าตามกฎ
ของลูกเสือ และคำปฏิญาณของลูกเสือ ท่ีจะช่วยสร้างโลกท่ีดีกว่า และร่วมมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ใน
สังคม” ในการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งท่ี 35 ณ เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อปีค.ศ. 
1999 โดยมีวิสัยทัศน์ท่ีว่า “ภายใน ปี พ.ศ. 2566 การลูกเสือจะต้องเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชน
ทางการศึกษาช้ันนำของโลก อีกท้ัง ทำให้เด็กและเยาวชนกว่า 100 ล้านคน เติบโตเป็นพลเมืองท่ีมี
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ความกระตือรือร้น (Active citizen) และ สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงบวกตามค่านิยมร่วม
แบ่งปันกันในชุมชน สังคมและระดับโลก42 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความหมายของตัวอักษร“SCOUT” แต่ละตัวไว้ในคู่มือส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญไว้ว่า ดังนี้  

S     ย่อมาจาก    SINCERITY      แปลว่า  ความจริงใจ  
C     ย่อมาจาก    COURTESY    แปลว่า  ความสุภาพอ่อนโยน  
O    ย่อมาจาก    OBEDIENCE   แปลว่า  ความเช่ือฟัง 
U    ย่อมาจาก    UNITY          แปลว่า  ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว 
T    ย่อมาจาก    THRIFTY       แปลว่า  ความมัธยัสถ4์3 
 

 ลูกเสือไทย 
 การกำเนิดลูกเสือไทยภายหลังกิจการลูกเสือโลกได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศอังกฤษทาง
ประเทศไทยได้ก่อต้ังการลูกเสือตามขึ้นมาด้วย เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคมพุทธศักราช 2454 โดย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระผู้พระราชทานกำเนิดด้วยพระองค์เอง จึงนับว่าเป็น
การก่อกำเนิดกิจการลูกเสือของประเทศไทยขึ้นมาท้ังนี้นับว่าประเทศไทยเป็นประเทศลำดับท่ีห้า ท่ีได้
มีกิจการลูกเสือขึ้นในโลก 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีก้าวทันต่อโลกเป็นอย่าง
ยิ่ง เกี่ยวกับเรื่องเสือป่าและลูกเสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงริเริ่มดำเนินการในเรื่องนี้มา
ต้ังแต่ก่อนเสวยราชย์ ครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสยามมกุฎราชกุมารได้ทรงให้มีการเล่น
ซ้อมรบหลายครั้ง เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติการเล่นซ้อมรบท่ีว่านี้ก็ได้แปรสภาพมาเป็นเสือป่าทันที
แล้วไม่ช้าลูกเสือก็เกิดตามมาเป็นลำดับ ซึ่งการท้ังนี้ก็ได้เคยมีพระราชปรารภมาแล้ว แต่เมื่อแรกตั้งกอง
เสือป่าว่า“ ได้คิดมานานแล้วการเช่นนี้จะคิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนท่ีไหนเลยจะจัดให้สำเร็จตลอดไป
ได้ มิใช่แต่เพียงคิดแค่นั้น ท้ังได้ทดลองฝึกหัดมากกว่า 3 ปี” และอีกตอนหนึ่งทรงกล่าวว่า “ส่ิงใดท่ีไม่
แน่ใจว่าจะทำไปให้สำเร็จให้ได้จริงๆ ก็ไม่อยากจะขยายออกมาให้เป็นการใหญ่” 

 
42 "สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, การลูกเสือโลก, เข้าถึงเมื่อ 7 กันยายน 2564, เข้าถึงได้

จาก http://www.scoutthailand.org.." 
43 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะ

ชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2562), 50. 
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 ดังนั้นจึงทำให้น่าเช่ือว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอาจจะได้ทรงพระราชดำริใน
เรื่องนี้ไว้ก่อนท่านลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ เสียอีกก็เป็นได้ แต่หากโอกาสยังไม่อำนวยให้ได้ทรงทำเป็น
การใหญ่และจริงจังออกมาเท่านั้นจนกระท่ังได้ทรงก้าวขึ้นสู่ราชบัลลังก์ 
 พระราชปรารภในการจัดต้ังกองลูกเสือในการก่อต้ังกองลูกเสือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปรารภว่า“ กองเสือป่าได้ต้ังขึ้นเป็นหลักฐานแล้วพอจะเป็นท่ีหวังได้ว่าจะ
เป็นผลดีตามพระราชประสงค์ แต่ผู้ท่ีจะเป็นเสือป่านั้นต้องเป็นผู้ท่ีนับว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วฝ่ายเด็กชายท่ี
ยังอยู่ในปฐมวัยก็เป็นผู้ท่ีสมควรจะได้รับความฝึกฝนท้ังในส่วนร่างกายและในส่วนใจให้มีความรู้ในทาง
เสือป่าเพื่อว่าเมื่อเติบใหญ่ขึ้นแล้วจะได้รู้จักหน้าท่ีผู้ชายไทยทุกคนจะประพฤติตนให้เกิดประโยชน์แก่
ชาติบ้านเมืองอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนต้ังแต่ยังเยาว์ เปรียบเสมือนไม้ท่ียังอ่อนจะดัดไห้เป็น
รูปร่างอย่างไรก็เป็นไปง่ายและงดงาม แต่หากรอไว้จนแก่ครั้งจะดัดก็ต้องเข้าไฟและมักจะหักได้
ในขณะดัด ดังนี้ฉันใดสันดานคนก็ฉันนั้น” ต่อมาในคราวงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช
พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสแก่ประชาชนมีความตอนหนึ่งกล่าวถึงเรื่องพระราชประสงค์ในการก่อต้ัง
กองลูกเสือป่าและลูกเสือว่า “การใด ๆ ท่ีเราได้เริ่มจัดขึ้นแล้วและซึ่งจะได้จัดขึ้นอีกต่อไปก็ล้วนทำไป
ด้วยความมุ่งหมายท่ีจะให้เป็นประโยชน์อันจะนำความเจริญมาสู่ชาติอย่างน้อยก็เพียงไม่ให้ต้องอาย
เพื่อนบ้านเช่นการก่อตั้งกองเสือป่าขึ้นก็โดยมุ่งหมายท่ีจะให้คนไทยท่ัวกันรู้สึกว่าความจงรักภักดีต่อผู้
ดำรงรัฐสีมาอาณาจักรโดยต้องตามนิติธรรมประเพณี ประการ 1 ความรักชาติรักบ้านเมืองและนับถือ
พระศาสนา ประการ 2 ความสามัคคีในคณะและไม่ทำลายซึ่งกันและกัน ประการ 3 ซึ่งท้ัง 3 ประการ
นี้เป็นพื้นฐานแห่งความมั่นคงจะทำให้ชาติเราดำรงอยู่เป็นไทยได้สมนามมิให้เสียทีท่ีบรรพบุรุษของเรา
ท้ังหลายได้สู้ก่อสร้างปลูกฝังชาติเราไว้ในแว่นแคว้นแดนสยามนี้การท่ีได้คิดจัดให้มีการลูกเสือขึ้นก็โดย
ความปรารถนาท่ีจะให้เด็กไทยได้ศึกษาและจดจำข้อสำคัญท้ัง 3 ประการอันกล่าวมาแล้วนั้นได้ฝังมั่น
อยู่ในดวงจิตต์ต้ังแต่ยังมีอายุอยู่ในประถมวัย เพื่อว่าเมื่อเติบใหญ่ขึ้นแล้วจะได้คงรู้สึกเช่นนั้นจนตลอด
ชีวิตและจะต้ังจิตต์ประพฤติตนเป็นไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินอันประเสริฐมิให้เสียทีท่ีกำเนิดมาในชาติไทยและ
จะได้ต้ังใจไว้ช่ือในโลกนี้ให้มีผู้นับหน้าถือตาและให้เขาท้ังหลายเห็นปรากฏว่าชาติเราเป็นชาติท่ียังไม่
ตายยังจะถาวรและจำเริญยิ่งขึ้นไปทุกวัน”44 

สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งมหาสงครามโลกครั้งท่ีสอง
สงบลง ทำให้กิจการลูกเสือในประเทศซบเซาไป พระองค์ท่านจึงมีความประสงค์ท่ีจะฟื้นฟูกิจการ
ลูกเสือหลังจากได้มีการชะงักไปช่ัวระยะหนึ่ง โดยท่ีลูกเสือได้สลายตัวไปรวมกับองค์การยุวชนแห่งชาติ
เมื่อปีพุทธศักราช 2486 พอถึงปีพุทธศักราช 2490 กิจการลูกเสือได้ถูกรื้อฟื้นให้คืนคงสถานะเดิม

 
44 คณะลูกเสือแห่งชาติ, 100 ปีการลูกเสือไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, 

2555), 14-16. 
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ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นผลให้การลูกเสือในประเทศไทยได้เริ่มต้นเคล่ือนไหวเข้มแข็งขึ้นมาใหม่ พระองค์
ทรงสนพระราชหฤทัยในการลูกเสือท้ังลูกเสือสากลและลูกเสือชาวบ้านทรงเข้าพระราชหฤทัยในหลัก
จิตวิทยาพฤติกรรมมนุษย์และจิตวิทยาสังคมอย่างลึกซึ้งทรงเล็งเห็นว่ากิจกรรมลูกเสือนั้นสามารถ
พัฒนาคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม เพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติได้อย่างดียิงพระองค์ทรงให้
กำลังใจและส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือทุกชนิดมาโดยตลอดทรงเป็นองค์ประธานในงานลูกเสือแห่งชาติ
โดยทรงเครื่องแบบลูกเสือชุดฝึก (พระสนับเพลาขาส้ัน) พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณกำหนดให้ 
วันท่ี 1 กรกฎาคมของทุกๆปีเป็นวันเฉลิมฉลองวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติพระราชทานให้มี
ลูกเสือชาวบ้าน โดยท่ีพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าประชาชนชาวบ้านท่ีไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนหรือเว้น
ว่างจากการเรียนควรได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีแสดงถึงความรัก ความสามัคคี การอาสาป้องกันชาติโดยใช้
กิจกรรมลูกเสือเป็นส่ือเพราะกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมท่ีพัฒนาท้ังสุขภาพร่างกายจิตใจและสังคมได้
เป็นอย่างดี45 

 

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 

 พระราชบัญญั ติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ได้กำหนดว่าคณะลูกเสือแห่งชาติ มี

วัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาลูกเสือท้ังกาย สติปัญญา จิตใจ ศีลธรรม เป็นพลเมืองดี มีความ

รับผิดชอบอีกท้ังสามารถช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความ

สงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามดังมีแนวทางต่อไปนี้ 

1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง  
2. ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตเกิดความ มีระเบียบวินัยและความเห็นใจผู้อื่น  
3. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์  
4. ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนกิจกรรมต่าง ๆ ตามเหมาะสม  
5. ให้รู้จักรักษาส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ

 มาตรา 9 ให้กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมและสนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงาน
ลูกเสือจังหวัด สำนักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
จัดกิจกรรมลูกเสือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง46 

 
45 เรื่องเดียวกัน, 18. 
46 “พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125, ตอนที่ 42 ก (4 

มีนาคม 2551), 93-94. 
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 ลูกเสือจังหวัด 
 มาตรา 28 ในแต่ละจังหวัด ให้จัดระเบียบการปกครองลูกเสือตามเขตจังหวัดสำหรับการจัด
ระเบียบการปกครองลูกเสือในกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดต้ังเป็น
รูปแบบพิเศษให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 31 คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดมีอำนาจหน้าท่ีภายในเขตจังหวัดดังต่อไปนี้ 
  1. ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทาง
     ราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือ 
  3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 
  4. ควบคุมดูแลทรัพย์สินในกิจการของลูกเสือจังหวัด 
  5. พิจารณาคำขอการจัดต้ังค่ายลูกเสือตามมาตรา 32 
  6. พิจารณารายงานประจำปีของสำนักงานลูกเสือจังหวัด 
  7. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี 
  8. ให้คำแนะนำผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาในการปฏิบัติงานลูกเสือ 
  9. จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการลูกเสือ 
  10. ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครอง
       ในจังหวัดซึ่งจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทาง
       ราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
  11. จัดทำรายงานประจำปีและรายงานท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือในจังหวัดเสนอ
       ต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
  12. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามท่ีคณะกรรมการ
       ลูกเสือจังหวัดมอบหมาย 
  13. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมอบหมาย 
  มาตรา 32 การจัดต้ังค่ายลูกเสือในจังหวัดใดต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการ
ลูกเสือจังหวัด และให้คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดรายงานต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ทราบ47 
 
 
 

 
47 เรื่องเดียวกัน, 100-101. 
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 ลูกเสือเขตพื้นที ่
 มาตรา 35 ให้มีสำนักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อการบริหารงานลูกเสือในเขตพื้นท่ี
การศึกษานั้น 
 มาตรา 38 ให้คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษามีอำนาจหน้าท่ีภายในเขตพื้นท่ี
การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  1. ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทาง
     ราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือ 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมลูกเสือท้ังในและนอกสถานศึกษา 

  4. ควบคุมดูแลทรัพย์สินในกิจการของลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  5. พิจารณารายงานประจำปีของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาและรายงานให้
     คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดทราบ 
  6. ให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี 
  7. ให้คำแนะนำแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมลูกเสือ 
  8. จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่างๆ เกี่ยวกับลูกเสือ 
  9. กำกับดูแล สนับสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้านในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  10. ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครอง
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งจะต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการและ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ48 
 
 ตำแหน่งทางลูกเสือ 
 ตำแหน่งทางลูกเสือ ตามมาตรา 45 ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีลำดับ ดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้อำนวยการใหญ่ 

 2. รองผู้อำนวยการใหญ่ 
 3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ 
 4. ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด 
 5. รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด 
 6. ผู้ช่วยผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด 
 7. ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
48 เรื่องเดียวกัน, 103. 
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 8. รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 9. ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน 
 10. รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน 
 11. ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ 
 12. รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ 
 13. ผู้กำกับกองลูกเสือ 
 14. รองผู้กำกับกองลูกเสือ 
 15. นายหมู่ลูกเสือ 
 16. รองนายหมู่ลูกเสือ49 
 

 การลงโทษทางลูกเสือ 
 มาตรา 69 ผู้ใดแต่งเครื่องแบบลูกเสือ หรือประดับเครื่องหมายลูกเสือโดยไม่มีสิทธิ เพื่อให้
บุคคลอื่นเช่ือว่าตนมีสิทธิ หรือแต่งกายเลียนแบบหรือประดับเครื่องหมายเพื่อให้บุคคลอื่นหลงเช่ือว่า
ตนเป็นลูกเสือหรือบุคลากรทางการลูกเสือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึง่
พันบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 
 มาตรา 70 ผู้ใดทำปลอมเข็มลูกเสือสมนาคุณ หรือเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ด้วยวิธีใดๆ 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ50 
 ประเภทของลูกเสือเนตรนาร ี  

 1. ลูกเสือสำรอง ประเทศไทยได้จัดต้ังกองลูกเสือสำรองขึ้นเมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2507 

ลูกเสือสำรองและเนตรนารีสำรองคือเด็กชายและเด็กหญิงท่ีมีอายุต้ังแต่ 8 – 11 ปีท่ีสมัครเข้ารับการ

ฝึกอบรมเพื่อให้รู้จักปรับตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยฉลาดว่องไวเป็นนักสอดแนมและเช่ือฟังหัวหน้า

มีการเข้าร่วมกิจกรรมและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

 ลูกเสือสำรองและเนตรนารี่สำรองหมู่หนึ่งมีจำนวน 4 – 6 คนซึ่งรวมทั้งนายหมู่และรองนาย

หมู่ด้วยการเข้าแถวของลูกเสือสำรองและเนตรนารีสำรองแต่ละหมู่ให้นายหมู่ยืนเป็นคนแรกแล้วให้

 
49 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะ

ชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2562), 25-26.  

50 “พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125, ตอนที่ 42 ก (4 
มีนาคม 2551), 113. 
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สมาชิกหมู่เข้าแถวเรียงหน้ากระดานไปทางด้านซ้ายของนายหมู่โดยให้รองนายหมู่ ยืนเป็นคนสุดท้าย 

ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือสำรองหลักสูตรลูกเสือสำรอง (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3) ให้

หมายความรวมถึงเนตรนารีสำรองด้วยเพราะใช้หลักสูตรและพิธีการเดียวกันกับลูกเสือสำรอง51 

 2. ลูกเสือสามัญ ลูกเสือ และเนตรนารีสามัญ เด็กมีอายุได้ ระหวาง 11-17 ปี และเรียนอยู่ใน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จึงเล่ือนช้ันจากลูกเสือสำรองมาเป็นลูกเสือสามัญ52  

 3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ บทบาทของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ผู้สมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ต้องมีอายุระหว่าง 14 – 18 ปีหรือกำลังเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โดยไม่จำเป็นต้องเคยเป็น
ลูกเสือมาก่อน นักเรียนหญิงท่ีสมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ให้เรียกว่าเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใช้การฝึกอบรมและกิจกรรมเป็นระบบหมู่ ฝึกให้มีความรับผิดชอบสูงขึ้น 
เป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตย ฝึกการใช้ชีวิตกลางแจ้ง การผจญภัย ทักษะลูกเสือฝึกอบรมความรู้
พื้นฐานทางวิชาชีพตามท่ีถนัด รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ โดยมุ่งพัฒนาลูกเสือซึ่งอยู่ในวัยรุ่นดังนี้  

3.1 พัฒนาความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นผู้รู้จักใช้เหตุผล
สังเกต และสืบค้นข้อมูลความเป็นจริง และรู้ เท่าทันความเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน ตลอดจนมี
แนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  

3.2 พัฒนาความสามารถในการส่ือสารท้ังภาษาพูดและภาษาท่าทาง  
3.3 กล้าแสดงออกรักษาสิทธิของตนเองยอมรับสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งเป็น

รากฐานของประชาธิปไตย  
3.4 แสวงหาเอกลักษณ์ท่ีดีของตนเอง53 

 4. ลูกเสือวิสามัญ บทบาทของลูกเสือวิสามัญ การท่ีจะสมัครเข้าเป็นลูกเสือวิสามัญได้นั้น 
จะต้องมีอายุ 16 – 25 ปีหรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอาชีวศึกษา หรือ
ระดับอุดมศึกษาโดยผู้ท่ีสมัครเข้าเป็นลูกเสือวิสามัญจะเคยเป็นลูกเสือ หรือไม่เคยเป็นมาก่อนเลยก็ได้
โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นสตรีจะสมัครเป็นเนตรนารีวิสามัญ หรือเป็นลูกเสือวิสามัญได้ 

 
51 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะ

ชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสำรอง และดวงดาวท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2562), 37.  

52 "สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, ประเภทของลูกเสือเนตรนารี, เข้าถึงเมื่อ 7 กันยายน 
2564, เข้าถึงได้จาก http://www.scoutthailand.org.." 

53 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะ
ชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2562), 27.  
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 ลูกเสือวิสามัญเป็นลูกเสือรุ่นโตท่ีสุดในจำนวนลูกเสือ 4 ประเภทตามจุดมุ่งหมายของกิจการ
ลูกเสือวิสามัญเน้นให้ลูกเสือวิสามัญใช้ชีวิตกลางแจ้งศึกษาดันการอาชีพและให้บริการแก่ผู้อื่นโดยมีคติ
พจน์ว่า“ บริการ” (Service) ดังนั้นการบริการเป็นเสมือนหัวใจของการเป็นลูกเสือวิสามัญลูกเสือ
วิสามัญจะต้องยึดมั่นการบริการด้วยความเสียสละและให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากท่ีสุด 
 การบริการในความหมายของลูกเสือไม่ได้หมายถึงเป็นผู้รับใช้ หรือคนงานอย่างท่ีบางคน
เข้าใจการบริการในความหมายของลูกเสือวิสามัญนั้น ประสงค์ท่ีจะอบรมบ่มนิสัยและจิตใจให้ลูกเสือ
วิสามัญรู้จักเสียสละ ช่วยเหลือ และบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น และสังคมเป็นการสร้างนิสัยให้ลูกเสือ
วิสามัญไม่เห็นแก่ตัว พร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนให้บริการแก่บุคคลอื่นหรือชุมชนท่ีอาศัยอยู่
ได้รู้จักหาความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต เมื่อลูกเสือวิสามัญเจริญเติบโต
เป็นผู้ใหญ่จะสามารถประกอบอาชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเพราะรู้จักเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบ
คนอื่น54 
 

แบบพิมพ์ลูกเสือ 

1. แบบ ลส.1 คือ คำร้องขอจัดต้ังกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ 
2. แบบ ลส.2 คือ ใบสมัครขอเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และเจ้าหน้าท่ี

ลูกเสือ 
3. แบบ ลส.3 คือ ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ 
4. แบบ ลส.4 คือ ใบโอนกองลูกเสือ 
5. แบบ ลส.5 คือ รายงานการลูกเสือประจำปี 
6. แบบ ลส.6 คือ ทะเบียนลูกเสือสำรอง 
7. แบบ ลส.7 คือ ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ 
8. แบบ ลส.8 คือ ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
9. แบบ ลส.9 คือ ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ 
10. แบบ ลส.10 คือ รายงานการเงินลูกเสือ 
11. แบบ ลส.11 คือ ใบต้ังกลุ่มลูกเสือ 
12. แบบ ลส.12 คือ ใบต้ังกองลูกเสือ 
13. แบบ ลส.13 คือ ใบต้ังผู้บังคับบัญชา ผู้ตรวจการ กรรมการลูกเสือ 

 
54 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะ

ชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือวิสามัญ 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2562), 28. 
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14. แบบ ลส.14 คือ ใบสำคัญคู่กับเข็มลูกเสือสมนาคุณ 
15. แบบ ลส.15 คือ บัตรประจำตัวลูกเสือสำรอง 
16. แบบ ลส.16 คือ บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญ 
17. แบบ ลส.17 คือ บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
18. แบบ ลส.18 คือ บัตรประจำตัวลูกเสือวิสามัญ 
19. แบบ ลส.19 คือ ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ55 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือ 

 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา ซึ่งมีคุณค่าต่อการพัฒนากิจการลูกเสือ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลกิจการลูกเสือ เป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาและพัฒนางาน
ลูกเสือในสถานศึกษานั้นๆ พร้อมท้ังเป็นแนวทางช้ีให้เห็นถึงสาระสำคัญท่ีผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
อาจารย์ท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ควรได้พิจารณาดำเนินการเพื่อให้การ
พัฒนากิจการลูกเสือในสถานศึกษา ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
กำหนดเกณฑ์การประเมิน 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบด้านลูกเสือ 
  ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ลูกเสือเกิดการสร้างมีระเบียบวินัย มีความสนใจ มีความสนุกสนาน เกิด
ความภูมิใจ มีความตระหนักมองเห็นคุณค่า และเกิดความสุขในการเป็นลูกเสือ อีกท้ังได้เรียนรู้หรือมี
ทักษะด้านลูกเสือสัญลักษณ์ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของลูกเสือ โรงเรียน สังคมและการทำ
ความดีประจำวัน เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ ความสนุกสนาน มีความภูมิใจและมีความสุขใน
การได้เป็นลูกเสือ สามารถปฏิบัติทักษะสัญลักษณ์ตามประเภท เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมตามเนื้อหา
สาระของหลักสูตร  
  ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ประพฤติปฏิบัติตนโดยยึด
หลักคุณธรรมและจริยธรรม ตามคำปฏิญาณกฎของลูกเสือ และยึดหลักธรรมคำสอนของศาสนา และ
ทำกิจกรรม ช่วยเหลืองานสถานศึกษา งานบ้าน รวมถึงเคารพเช่ือฟังบิดามารดา และครูอาจารย์ ร่วม
กระทำกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด ความรักใคร่สามัคคี ระหว่างคนในชาติและ ลูกเสือท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ  

 
55 "กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2, แบบพิมพ์ลูกเสือ, เข้าถึงเมื่อ 7 

กันยายน 2564, เข้าถึงได้จาก http://www. pepgtakesa2.com.." 
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  ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน ประเทศชาติบ้านเมืองและสังคมโลก 
พัฒนาส่ิงแวดล้อม ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ แก้ปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมท้ังกิจกรรมต่างๆ ท่ี
เกี่ยวกับสถาบัน ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และสังคมโลก  

2. องค์ประกอบด้านผู้บริหาร 
  ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้บริหารพัฒนาตนเองทางด้านลูกเสือ มีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ใน
กิจการลูกเสือ มีความสนใจในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีคุณวุฒิ เพื่อเพิ่มและพัฒนาทักษะทาง
ลูกเสือ รวมไปถึงการเข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ  
  ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้บริหารมีการบริหาร ท่ีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา นโยบาย และระบบบริหารจัดการลูกเสือ มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรลูกเสือด้วยการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ท่ี
ส่งเสริมการจัดมวลกิจกรรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมลูกเสือ  
  ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้บริหารร่วมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ให้การช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน 
ประเทศชาติบ้านเมืองและสังคมโลก ร่วมให้การบริการแก่ชุมชน ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ พัฒนา
ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมและช่วยเหลือรวมถึงให้บริการบุพการี และบุคคลทุพพลภาพ หรือการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุท่ีขาดการดูแล คอยส่งเสริมให้มีการนำทรัพยากรของชุมชนมาพัฒนากิจการลูกเสือของ
สถานศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ท่ีเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมและสังคมโลก 

3. องค์ประกอบด้านผู้กำกับลูกเสือ 
  ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้กำกับลูกเสือพัฒนาตนเองให้มีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ ทางด้าน
ลูกเสือ มีความสนใจในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มคุณวุฒิและเพิ่มทักษะทางลูกเสือ เพื่อพัฒนา
ตนเองให้เจริญก้าวหน้าทางวิทยฐานะในวิชาชีพทางลูกเสือ ผ่านการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ใน
การร่วมพัฒนากิจการลูกเสือ  
  ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้กำกับลูกเสือวางแผนและจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยมีการจัดแผนการ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือ และจัดฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการหรือหลักสูตร 
ช่วยเหลือและร่วมจัดกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา อีกท้ังมีการนำทรัพยากรในชุมชนเข้ามามีส่วนใน
การพัฒนาการจัดมวลกิจกรรม ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและประเมินผลเพื่อให้เกิดการพัฒนา
รูปแบบ รวมถึงค้นหาวิธีการและมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาพัฒนาการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ  
  ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้กำกับลูกเสือมีการบริหารงานในกองลูกเสือ โดยดำเนินงานเอกสาร
ธุรการ ระเบียบการเงิน  บัญชีและการเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือตามระเบียบ และดำเนินการจัดต้ังและ
พัฒนา หมู่ กอง กลุ่ม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวมทั้งการจัดทำรายงานและประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ 
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บริหารจัดการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆท่ีใช้ใน
งานกิจการลูกเสือ  

4. องค์ประกอบด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ  
  ตัวบ่งช้ีท่ี 1 มีการจัดกิจกรรมสัญลักษณ์ลูกเสือ โดยฝึกอบรม ให้ความรู้ และทักษะ
ด้านระเบียบวินัย ประกอบพิธีต่างๆทางลูกเสือ ตามเนื้อหาสาระตามหลักสูตร จัดกิจกรรมเดินทางไกล
การอยู่ค่ายพักแรม ตรงตามวัตถุประสงค์วิธีการทางลูกเสือ รวมถึงการฝึกทักษะลูกเสือตามประเภท 
ให้นำความรู้ไปใช้ช่วยตนเองและผู้อื่น มีการฝึกอบรมเพื่อรับเครื่องหมายหลักสูตรวิชาพิเศษ  
  ตัวบ่งช้ีท่ี 2 มีการจัดกิจกรรมตามคำปฏิญาณและกฎ จัดกิจกรรมท่ี เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมคำปฏิญาณ กฎของลูกเสือ และหลักธรรมคำสอนของศาสนา มีกิจกรรมฝึกอบรม
ให้ลูกเสือได้เรียนรู้การช่วยเหลือครอบครัว สถานศึกษา ครู อาจารย์ หรือผู้บังคับบัญชา และมีส่วน
ร่วมกระทำกิจกรรมเกี่ยวกับงานของชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเป็นพี่น้องกับ
ลูกเสืออื่นท่ัวโลก  
  ตัวบ่งช้ีท่ี 3 มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ส่งเสริมสุขภาพกายใจเพื่อการ
ช่วยเหลือแก้ปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย จัดกิจกรรมให้บริการชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม มีการ
จัดกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมในงานของประเทศชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ท่ีจะเป็นกำลังในการ
เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ รวมท้ังการฝึกวิชาพิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบัน
ทหาร และสถาบันตำรวจ56 
 จากข้อมูลท่ีกล่าวมาท้ังหมด จะเห็นถึงความสำคัญของการบริหารงานกิจการลูกเสือ ซึ่ง
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทท่ีสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานกิจการลูกเสือ ท่ีจะ
พัฒนาจัดกิจกรรมลูกเสือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการของกิจการลูกเสือ 
เพื่อท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้มีความความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นคนดีของชาติ 
และมีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยจำเป็นต้องมีการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินในด้านต่างๆ ของสำนัก
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
56 สำนักลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แนว

ทางการจัดกิจกรรมตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: 
สกสค. ลาดพร้าว, 2551), 2-16. 
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ข้อมูลพื้นฐานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การจัดรวมสถานศึกษาพื้นท่ีใกล้เคียงกัน ตาม
ความเหมาะสมและความจำเป็น โดยให้มีปัจจัยการบริหารร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
ได้มาตรฐานการศึกษา 

โดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้แบ่งกลุ่มโรงเรียนได้
ท้ังหมด 14 ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา ได้แก่   

1. ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเมือง 1 (บ่อนอก)  
2. ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเมือง 2 (อ่าวน้อย) 
3. ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเมือง 3 (ประจวบ เกาะหลัก)   
4. ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเมือง 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย)  
5. ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาทับสะแก 1 (ห้วยยาง แสงอรุณ) 
6. ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาทับสะแก 2 (ทับสะแก เขาล้าน)   
7. ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาทับสะแก 3 (นาหูกวาง อ่างทอง) 
8. ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 1 (ชัยเกษม)  
9. ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 2 (ธงชัย กำเนิดพลอย) 
10. ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 
11. ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล)  
12. ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน)  
13. ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง)  
14. ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช)57  
กลุ่มศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) ประกอบด้วยโรงเรียน

ท้ังส้ิน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านไชยราช 2) โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 3)โรงเรียนบ้านบาง
เจริญ และ4) โรงเรียนบ้านช้างเผือก  

 

 
 

57สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1, ประกาศสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1, เรื่องการจัดต้ังศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา 
ระดับกลุ่มโรงเรียน, (2564). 
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ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3  
(ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 

ท่ี 

 

โรงเรียน 

จำนวน  

ผู้อ
ำน

วย
กา

รโ
รง

เรีย
น 

คร
ูชำ

นา
ญก

าร
พิเ

ศษ
 

คร
ูชำ

นา
ญก

าร
 

คร
ู 

คร
ูผู้ช่

วย
 

 พ
นัก

งา
นร

าช
กา

ร 

 ค
รูอ

ัตร
าจ้

าง
 

ธุร
กา

ร 

รว
ม 

1 โรงเรียนบ้านไชยราช 1 5 3 9 3 1 - 1 23 

2 โรงเรียนบ้านทองอนิทร์ 1 1 2 9 1 - 2 1 17 

3 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1 - 5 6 6 1 7 1 27 

4 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1 2 2 2 1 - 2 1 11 

รวม 4 8 12 26 11 2 11 4 78 
 

ตารางที่ 2 จำนวนนักเรียนแยกตามโรงเรียนของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 
    (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

โรงเรียน 

จำนวนนักเรียนแยกระดับชั้น 

รวม อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

โรงเรียนบ้านไชยราช - 41 48 43 51 53 51 46 47 56 50 44 530 

โรงเรียนบ้านทองอนิทร์ 9 18 22 19 19 14 22 21 23 17 15 21 220 

โรงเรียนบ้านบางเจริญ - 43 35 46 54 50 37 34 32 21 43 27 422 

โรงเรียนบ้านช้างเผือก - 30 29 25 26 28 27 21 27 - - - 213 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

เนตรดาว ปาลรัตน์  ได้ศึกษา การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษา อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี  ผลการศึกษาพบว่า 1. การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ
โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายกิจกรรมพบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 5 กิจกรรม เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ด้านการรายงานกิจการลูกเสือในรอบปีการบังคับบัญชา
ลูกเสือ ด้านการเงินลูกเสือ และด้านการจัดต้ังกองลูกเสือ ด้านผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และด้านกลุ่ม
ลูกเสือ 2. การเปรียบเทียบการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา อำเภอ
สายบุรีจังหวัดปัตตานี จำแนกตามเพศ และวุฒิทางลูกเสือ พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนจำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยด้านผู้บริหารและ
ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์การทำงานต่ำกว่า 5 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ 
มากกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์การทำงานต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป สำหรับปัญหาด้านการ 
บริหารงานกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีด้านการ
บริหารงานกิจกรรมลูกเสือส่วนใหญ่สาเหตุมาจาก ผู้บริหารขาดความรู้และความเข้าใจ หรือทักษะ
และประสบการณ์ในการบริหารงานตามวัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming) ในด้านการวางแผน 
การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือท้ัง 5 กิจกรรม ผู้บริหารให้ความสำคัญน้อยขาดการศึกษา นโยบาย 
จุดมุ่งหมายและสภาพปัญหาตลอดจนความต้องการของชุมชน เพื่อได้ข้อมูลในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ท่ีให้ข้อมูล สอดคล้องกับสภาพจริง อีกท้ังขาดข้อมูลสารสนเทศการวิเคราะห์รวบรวม จุดเด่น จุดด้อย
ในการจัดกิจกรรมลูกเสือเพื่อหาแนวทางส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน ท้ังนี้
ปัญหาจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต้ท่ีเกิดขึ้นได้สร้างความหวาดกลัว
ให้กับนักเรียน คณะครู และผู้บริหาร ซึ่งเป็นปัญหาส่วนหนึ่งท่ีทำให้การ บริหารงานกิจกรรมลูกเสือมี
อุปสรรคในการบริหารงานตามวัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming) ท่ีกำหนดไว้ด้อยคุณภาพ ไม่
บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
255158  

 
58เนตรดาว ปาลรัตน์, "การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา 

อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี " (วิทยานิพนธ์ , ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา , 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2556). บทคัดย่อ.  
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ชูชาติ สกุณาคีรี ได้ทำการศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริหารงานลูกเสือของโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผลจากการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพการบริหารงานลูกเสือของ
โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม ด้านลูกเสือในภาพรวมอยู่ในระดับดี ปัญหาการบริหารงานด้านลูกเสือคือการ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกเสืออื่นท้ังในและนอกประเทศโดยเทคโนโลยีทางการส่ือสาร ข้อเสนอแนะคือ
ลูกเสือควรขวนขวายหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองให้มาก เท่าท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ด้านผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับดี ปัญหาด้านผู้บริหารคือผู้บริหารไม่มีการจัดทำ
ปฏิทิน นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ ข้อเสนอแนะคือผู้บริหารควรมีการจัดทำ
ปฏิทินนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ ด้านผู้กำกับลูกเสือในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
ปัญหาการบริหารงานผู้กำกับลูกเสือคือผู้กำกับลูกเสือไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินของกองลูกเสือ
อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ข้อเสนอแนะคือผู้กำกับลูกเสือควรดำเนินการเกี่ยวกับการเงินของกอง
ลูกเสืออย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือในภาพรวมอยู่ในระดับดี ปัญหาการ
บริหารงาน ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือคือ ไม่ได้ดำเนินการทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติและความสนใจของลูกเสือ ข้อเสนอแนะคือควรมีการดำเนินการ
ทดสอบลูกเสือเพื่อขอรับเครื่องหมายวิชาพิเศษของลูกเสือ59 

สุชาติ เต่าสุวรรณ ได้ทำการศึกษา รูปแบบการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จังหวัดนนทบุรี ผลจากการศึกษาพบว่า 1. ความคิดเห็นของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เกี่ยวกับสภาพการบริหารกิจการลูกเสือใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก หากพิจารณารายด้าน พบวา การ
บริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนนทบุรีอยู่ในระดับมากท้ัง 6 ด้าน  ได้แก ด้าน
การวางแผนการดําเนินงาน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการบริหาร
หลักสูตร ด้านโครงสร้างการบริหารงาน และด้านการบริหารบุคลากร ตามลำดับ 2. รูปแบบการ
บริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนนทบุรีประกอบด้วย 6 องคประกอบ ดังนี้ 1) 
องคกรท่ีมีชีวิตชีวา (Organic Organization) เป็นการจัดวางโครงสร้างการบริหารกิจกรรมลูกเสือเน้น
รูปแบบองคกรใหเหมาะสม โดยจัดมีสำนักงานลูกเสืออำเภอและองคคณะบุคคล ใหสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามีอำนาจหน้าท่ีเต็มรูปแบบ เพื่อทำใหเกิดความคลองตัวในการ บริหารกิจการลูกเสือ 2) 
การมีสวนร่วมวางแผนงาน (Participation plan) มีการสงเสริมใหลูกเสือ มีสวนร่วมในการบริหาร
กองลูกเสือของตนเอง และประสานกับชุมชนในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน 3) การ

 

 59 ชูชาติ สกุณาคีรี, "คุณภาพการบริหารงานลูกเสือของโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม อำเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่" (การค้นคว้าอิสระ, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชเชียงใหม่, 2556). 
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ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอรเน็ต (Publicity through the Internet network) เป็นการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือผานส่ือ Social Network (สังคมออนไลน์) ในชองทาง  ต่างๆ เช่น 
Facebook, YouTube, Twitter, Skype 4) การพัฒ นาบุ คลากรโดยใช เทคโน โลยี สมั ยใหม่  
(Advanced technologies) การส่งเสริมใหครูลูกเสือใชเทคโนโลยีสมัยใหม่ เชน จัดกิจกรรมผ่านทาง
โซเชียล เน็ตเวิร์ก (Social Network) ซึ่งเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเยาวชนรุนใหม่ใหความนิยมและ
ตอบสนองความตองการของวัยรุ่นได้มากขึ้น 5) การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum development) 
เป็นการส่งเสริมใหกิจกรรมลูกเสือเป็นวิชาบังคับ จัดให้เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู (ลูกเสือศึกษา) ไม่ใช่
เพียงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ 6) การใชหน่วยวัดระดับคะแนนแบบห้าอักษร (Five–letter Scale) 
ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้เรียน 3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารกิจการลูกเสือท่ีเหมาะสมสำหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนนทบุรีของผู้เช่ียวชาญ ร้อยละ94 เห็นด้วยกับองค์ประกอบ ท้ัง 6 
องค์ประกอบ ท่ีได้ปรับปรุง เรียบร้อยแลว ได้รูปแบบท่ีกระชับ ส่ือสารใหผู้ปฏิบัติเห็นได้ชัดเจนและ
ครอบคลุมการบริหารกิจการลูกเสือท่ีเหมาะสมช่วยใหผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
กิจการลูกเสือเพิ่มขึ้น สามารถนำไปพัฒนาปรับใชได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำรูปแบบการ
บริหารกิจการลูกเสือนี้ไปใช้ได้60 

มณรัตน์ แก้วเกิด ได้ทำการศึกษา กลยุทธ์การบริหารลูกเสือของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของงานลูกเสือของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสภาพท่ีพึงประสงค์ของงานลูกเสือของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมากและโดยเรียงลำดับความต้องการจำเป็นได้เป็น 1. ด้านลูกเสือ 2. ด้านการจัดมวล
กิจกรรมลูกเสือ 3. ด้านผู้บริหารและ 4. ด้านผู้กำกับลูกเสือกลยุทธ์การบริหารงานลูกเสือของโรงเรียน
สันติราษฎร์วิทยาลัยประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์กลยุทธ์รอง 13 กลยุทธ์และวิธีดำเนินการ 51 
วิธี61 

สัญญา โต๊ะหนู ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของกิจกรรมลูกเสือกับการเป็น
พลเมืองดีในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดเมืองพัทยา ผลจากการศึกษาพบว่า 1. การ
จัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดเมืองพัทยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
2. การเป็นพลเมืองดีของลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดเมืองพัทยา โดยรวม

 

 60 สุชาติ เต่าสุวรรณ, "รูปแบบการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
นนทบุรี" (มหาวิทยาลัยราชนอร์ทกรุงเทพ, 2557). 

61 มณรัตน์ แก้วเกิด , "กลยุทธ์การบริหารลูกเสือของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย " 
(วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2558). บทคัดย่อ.  
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อยู่ในระดับมาก 3. ลูกเสือท่ีมีเพศและระดับช้ันต่างกัน มีระดับการเป็นพลเมืองดี โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน 4. กิจกรรมลูกเสือมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นพลเมืองดีของลูกเสือ อย่างมีนัยยะสำคัญ
ทางสถิติท่ี .01 และมีความสัมพันธ์กันสูงถึงร้อยละ 83 5. แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ
กับการเป็นพลเมืองดีของลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดเมืองพัทยา ควรฝึก
การทำงานกลุ่ม การตรงต่อเวลา ความสามัคคี การส่งเสริมคุณธรรมขั้นพื้นฐาน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เป็นแบบอย่างท่ีดี การส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎ กติกา และระเบียบของสังคมตามวิถีประชาธิปไตย 
การส่งเสริมจิตอาสาและการช่วยเหลือผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพท่ีดี การส่งเสริมการแสดงความรู้สึก
ช่ืนชมผู้อื่นและการฝึกความรับผิดชอบต่อสังคม62 

ชนก เชียงมูล ได้ทำการศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ผลจากการศึกษาพบว่า 1. สภาพการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งในด้านการวางแผนมีสภาพการปฏิบัติงานมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด และรองลงมาเป็นด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการตรวจสอบ และด้านการปรับปรุง
ตามลำดับ ปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือในภาพรวมพบว่า ด้านการปรับปรุงมีปัญหา มากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นด้านการวางแผน ด้านการตรวจสอบ และด้านการปฏิบัติตามแผน ตามลำดับ 2. 
แนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัด
กำแพงเพชรพบวา่ ด้านการวางแผน ผู้บริหารโรงเรียน และหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ควรทำ
ความเข้าใจด้านหลักสูตรของลูกเสือ ทำการขยายผลและสร้างความเข้าใจด้านหลักสูตรลูกเสือร่วมกัน 
วางแผนเพื่อขับเคล่ือนกิจกรรมลูกเสือในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือให้เข้าสู่การแข่งขันด้านทักษะ
ลูกเสือสู่ความเป็นเลิศ ด้านการปฏิบัติตามแผน ผู้บริหารโรงเรียนต้องส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้กับ
บุคลากรในโรงเรียนด้านลูกเสือ เพื่อให้มีวุฒิทางลูกเสือท่ีสูงขึ้น ให้บุคลากรส่งลูกเสือเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะลูกเสือ ด้านการตรวจสอบ ผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ต้องมีการ
กำหนดการติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสืออย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง เพื่อเป็นการติดตามเป็นระยะๆ ด้านการปรับปรุง ส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ
จัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ (SAR) รายงานต่อผู้บริหาร
โรงเรียน ผู้บริหารหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือและผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือร่วมรับฟังข้อสรุป 

 
62 สัญญา โต๊ะหนู, "การศึกษาความสัมพันธ์ของกิจกรรมลูกเสือกับการเป็นพลเมืองดีใน

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดเมืองพัทยา " (วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559). 
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ข้อเสนอแนะและ ช่วยกันแก้ไขปัญหากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนร่วมกัน เพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียนต่อไป63 

วันใหม่ สืบชนะ ได้ทำการศึกษา การศึกษาการบริหารงานลูกเสือสามัญในโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผลจากการศึกษาพบว่า การ
บริหารงานลูกเสือสามัญในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 
2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับดังนี้ การจัดการเรียนการสอน การจัดบุคลากร การ
วางแผน งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ และการประเมินผล เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การจัดการ
เรียนการสอน โรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในคุณค่า และมีความสุขกับการเป็นลูกเสือ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด การจัดบุคลากร โรงเรียนจัดต้ังหมู่ลูกเสืออย่างเป็นระบบชัดเจน มีค่าเฉล่ียสูงสุด การ
วางแผน โรงเรียนจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมอยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนมีการใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา จดหมาย
การเรียน รูปแบบการเรียนการสอน ผู้เรียนและสภาพแวดล้อม มีค่าเฉล่ียสูงสุด และการประเมินผล 
โรงเรียนได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา มีค่าเฉล่ียสูงสุด ผลการเปรียบเทียบการบริหารงาน
ลูกเสือสามัญในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ 
จำแนกตามเพศ วุฒิทางลูกเสือ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านลูกเสือ พบว่า ไม่แตกต่าง
กัน64 

ศุภฤกษ์ ศิโรทศ ได้ทำการศึกษา แนวทางการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ผลจากการศึกษาพบว่า 1. ปัญหาการบริหารงาน
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 โดยรวมมีปัญหา
ระดับมาก และด้านท่ีมีปัญหาสูงสุดคือด้านบริหารท่ัวไป และรองลงมาตามลำดับคือ ด้านการติดตาม
และประเมินผล ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ และด้านบุคลากร 2. แนวทางการบริหารงานกิจกรรม
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 มีดังนี้ 1) ด้านบริหารท่ัวไป 
คือ สถานศึกษาผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับกิจกรรมลูกเสือควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมให้เพียงพอสำหรับจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ 2) ด้านบุคลากร คือ สถานศึกษา

 

 63 ชนก เชียงมูล, "แนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร" (การค้นคว้าอิสระ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพช, 2559). 
 64 วันใหม่ สืบชนะ, "การศึกษาการบริหารงานลูกเสือสามัญในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2" (การค้นคว้าอิสระ สาขาการบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี, 2560). 
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ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการลูกเสือไปฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทาง
ลูกเสือเพิ่มเติมให้สูงขึ้น หรือแลกเปล่ียนทักษะและประสบการณ์ในการสอนกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษา 3) ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือคือสำรวจความต้องการท่ีนักเรียน
สนใจและมีความถนัดจัดกิจกรรมลูกเสือให้ เป็นไปตามหลักสูตร 4) ด้านการติดตามและการ
ประเมินผลคือผู้บริหารและบุคลากรทางการลูกเสือร่วมกันเสนอแนะปัญหาอุปสรรคขณะจัดกิจกรรม
เพื่อจะได้ข้อมูลท่ีแท้จริง และควรจัดทำการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อง่ายและสะดวกใน
การประเมินผลภาพรวม อีกท้ังควรมีการประเมินตามความเป็นจริง และนำผลท่ีได้มาปรับปรุง65 

วิศัลยา ศักด์ิศรี ได้ทำการศึกษา การบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านลูกเสือ ด้านบริหาร ด้านผู้กำกับลูกเสือ และด้านการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ พบว่า อยู่ในระดับมาก 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารของผู้บริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยยะ
สำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในทุกตัวแปรท่ีนำมาเปรียบเทียบ66 

ปริตา พืชผล ได้ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียน
เวียงสระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผลจากการศึกษาพบว่า 1) ปัญหา
การบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนเวียงสระ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน จะพบว่า ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ 
ปัญหาด้านการเงินลูกเสือ ด้านการต้ังกลุ่มกองลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือและด้านพิธีการลูกเสือ 
ตามลำดับ 2) การพัฒนาการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 4 ด้านคือ ด้านการต้ังกลุ่ม กองลูกเสือ 
และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ ด้านการเงินลูกเสือ และด้านพิธีการลูกเสือ ใช้
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมฝึกปฏิบัติภาคสนาม และ 3) ผลการประเมินการ
พัฒนาการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พบว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม และผลการประเมิน

 
65 ศุภฤกษ์ ศิโรทศ, "แนวทางการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5" (วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2561). 

66 วิศัลยา ศักด์ิศรี, "การบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร " (วิทยานิพนธ์ สาขาการจัดการอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2561). 
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ความพึงพอใจต่อการพัฒนาการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียงเวียงสระ ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด67 

สรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ ได้ทำการศึกษา การพัฒนาแนวทางการบริหารการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ผลการศึกษา
พบว่า 1.สภาพปัจจุบันการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  โดยรวมอยู่ในระดับมาก สภาพท่ีพึงประสงค์การบริหารการจัด
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือ -
เนตรนารี เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผู้บริหารโรงเรียน ด้านผู้กำกับลูกเสือ ด้านผลงาน
ดีเด่น ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ และด้านลูกเสือ 2. การพัฒนาแนวทางการบริหารการจัด
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  การ
พัฒนาแนวทางการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษา ประกอบด้วย  5 ด้าน  72 
แนวทาง ได้แก่ ด้านผู้บริหารโรงเรียน 22 แนวทาง ด้านผู้กำกับลูกเสือ 8 แนวทาง ด้านผลงานดีเด่น 
12 แนวทาง ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ 12 แนวทาง และด้านลูกเสือ 18 แนวทาง ผลการ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ในสถานศึกษา โดยรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด68 

ศิริกมล พุมมา ได้ทำการศึกษาเรื่อง การบริหารงานลูกเสือกับผลการประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 และ เขต 2 ผลจากการศึกษาพบว่า 1)ผลการบริหารงานลูกเสือใน
สถานศึกษาสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับเขต 2    ค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก   2) ผลของเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับเขต 2  ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  3) ความสัมพันธ์
ระหว่างผลของการบริหารงานลูกเสือกับผลของเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายใน

 

 67 ปริตา พืชผล, "การพัฒนาการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเวียงสระ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11" (การค้นคว้าอิสระ สาขาการบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี, 2561). 

68 สรรพสิทธิ์ ศรีระวรรณ, “การพัฒนาแนวทางการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารี ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23”, (วิทยานิพนธ์ ปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2562).  
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สถานศึกษาสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับเขต 2   มีความสัมพันธ์
กันในระดับสูง ซึ่งความสัมพันธ์กันในทางบวก และมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับท่ี .01   4) เมื่อ
เปรียบเทียบผลของการบริหารงานลูกเสือกับผลของเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายใน
สถานศึกษาสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับเขต 2  พบว่าไม่แตกต่าง
กัน69 

รวิ เต็มวนาวรรณ ได้ทำการศึกษาเรื่อง การบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ผลจากการศึกษาพบว่า 1. การบริหารงาน
ลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ท้ัง
ภาพรวมและรายด้านคือด้านลูกเสือด้านผู้บริหารด้านผู้กำกับลูกเสือและด้านการจัดมวลกิจกรรม
ลูกเสืออยู่ในระดับมากท่ีสุด 2. แนวทางการบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้สังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 โรงเรียนควรมีการส่งเสริมให้ลูกเสือมีระเบียบวินัย
ความสนใจความสนุกความภูมิใจความตระหนักในคุณค่าและความสุขในการเป็นลูกเสือผู้บริหารให้
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนและส่งเสริมให้ลูกเสือสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและสังคมผู้กำกับลูกเสือต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอท้ังด้านคุณวุฒิและการวางแผนกิจกรรม
ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับการบริหารการเงินของกลุ่มลูกเสือโรงเรียนโรงเรียนควรวางแผนการ
จัดกิจกรรมลูกเสือในลักษณะคือกิจกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของลูกเสือกิจกรรมเพื่ออุดมคติและกิจกรรม
เพื่อความก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ70 

หทัยภัทร จีนสุทธิ์ ได้ทำการศึกษา รูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 3 ในจังหวัดนนทบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า ผลจากการศึกษาพบว่า 1. สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ในจังหวัด
นนทบุรี การปฏิบัติตามหลักการบริหารอยู่ในระดับมาก 2. รูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือเพื่อ
ส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 3 ใน

 
69 ศิริกมล พุมมา, "การบริหารงานลูกเสือกับผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 และ เขต 2" (วิทยานิพนธ์ ปริญญาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 2562). บทคัดย่อ.  

70 รวิ เต็มวนาวรรณ , "การบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2" (การค้นคว้าอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563). 
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จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วยการจัดต้ังกลุ่มกองลูกเสือการบังคับบัญชาลูกเสือ การจัดการเรียนการ
สอนวิชาลูกเสือ การเงินลูกเสือ และการรายงานกิจกรรมลูกเสือ 3. ความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ในการนำรูปแบบบริหารกิจกรรมลูกเสือเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ในจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมาก71 

ลัลน์พัฒน์ บัญชานิตยกาล ได้ทำการศึกษา การศึกษาสภาพการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นี้ ผลการศึกษาพบว่า 1. 
สภาพการบริหารงานลูกเสือของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารงานลูกเสือท่ีมีวุฒิทางลูกเสือ
ต่างกัน มีสภาพการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 โดยรวมไม่ต่างกันท่ีระดับนัยสคำญทางสถิติ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้บริหารงานลูกเสือท่ีมีวุฒิทางลูกเสือต่างกันมีความคิดเห็นต่อ สภาพการบริหารงานลูกเสือ 
ด้านการกำกับติดตามและประเมินผลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3. การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารงานลูกเสือ ท่ีมีตำแหน่งทางลูกเสือต่างกันมีสภาพการ
บริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05  4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารงานลูกเสือ
ท่ีมีประสบการณ์การทำงานทางลูกเสือต่างกันมีสภาพการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ .05 5. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารงานลูกเสือ ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียน
ขนาดต่างกันสภาพการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .0572 

 
 
 

 

        71 หทัยภัทร จีนสุทธิ์, "รูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 ในจังหวัดนนทบุรี" (วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ , 
2563). บทคัดย่อ.  
       72 ลัลน์พัฒน์ บัญชานิตยกาล, "การศึกษาสภาพการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36" (การค้นคว้าอิสระ  
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 2563). 
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งานวิจัยต่างประเทศ 

 โรเบิร์ท เฟรนซี โอ ไรอัน (Robert Francis O'Bryan) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การศึกษา
อิทธิพลของประสบการณ์ลูกเสือท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของเด็กชายท่ีเกี่ยวข้องในการลูกเสือกับของเด็กชายท่ีไม่เกี่ยวข้องในการลูกเสือแต่มีความถนัดใน
การเรียนรู้เท่ากันผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างในเด็กชายท่ีเกี่ยวข้องในการลูกเสือกับของ
เด็กชายท่ีไม่เกี่ยวข้องในการลูกเสือ73 
 เดนิส  (M. Deniz) ได้ทำการศึกษา การเปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณ์ของลูกเสือ
กับตัวแปรอายุและเพศ: การศึกษาข้ามวัฒนธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายของการศึกษานี้คือ เพื่อตรวจสอบ
ว่ามีความแตกต่างระหว่างระดับอารมณ์ของลูกเสือตุรกีและลูกเสือจากประเทศอื่นๆ (อังกฤษ 
โปรตุเกส อเมริกา ฮอลแลนด์ นอร์เวย์ และไอร์แลนด์) หรือไม่ โดยคำนึงถึงตัวแปรอายุและเพศ 
ผู้เข้าร่วมเป็นลูกเสือ 215 คนท่ีเข้าร่วมค่ายลูกเสือนานาชาติในอังกฤษ ผู้เข้าร่วม 90 คนเป็นชาวตุรกี
และ 125 คนมาจากประเทศอื่น ช่วงอายุ 11-20 ปี ผลการศึกษาพบว่าระดับความฉลาดทางอารมณ์
ของลูกเสือตุรกีสูงกว่าลูกเสือของประเทศอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ (p<0.001)74 

 ราสคอฟ (Raskoff) ได้ทำการศึกษา อาสาสมัครลูกเสือของวัยรุ่น โดยโดยการสัมภาษณ์
ลูกเสือและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่ งมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารอ้างอิง เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ จากรายงานต่างๆ ผลการวิจัยพบว่า การทำกิจกรรมต่างๆ จำเป็นต้องใช้เวลาและ
ความทุ่มเท ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกัน ต้องพัฒนาทักษะในการทำกิจกรรม ปรับปรุง
ให้เหมาะสม โดยใช้การเสริมแรง การสร้างพลังอำนาจให้เกิดพลังท้าทายความสามารถ การ
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายและมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับเพศ
และวัฒนธรรม75 

 

 73 Robert Francis O'Bryan, "A Study of the Influence of Boy Scout 
Experience on Educational Achievement" (Master of Education (MEd), Central 
Washington University, 1967). 

74"A Comparison of Scouts' Emotional Intelligence Levels with Regards to 
Age and Gender Variables: A Cross-Cultural Study” (2008), Retrieved from, 
https://www.semanticscholar.org.." 

75 Sall A. Raskoff, "Volunteering to Do Genter: Adult Valunteers in Boy 
Scouts," Dissertation Abstract International  (1995), 3966-A. 
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 ดามาน (Darman) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทแห่งความสำเร็จผ่านกิจกรรม
ลูกเสือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. อธิบายทักษะทางลูกเสือท่ีสร้างอุปนิสัยของนักเรียนซึ่งแสดงออกมา 
2. เพื่ออธิบายกลยุทธ์ในการพัฒนานักเรียนผ่านกิจกรรมลูกเสือ ผลการวิจัยพบว่า ทักษะทางลูกเสือ 
เช่น เงื่อน การปฐมพยาบาล ถอดรหัส ต้ังแคมป์ เดินขบวน การนำทาง และการทำแผนท่ี สามารถ
กำหนดลักษณะนิสัยของนักเรียนได้ บทบาทท่ีนักเรียนสามารถสร้างได้คือ ความรอบคอบ ความ
อดทน ความร่วมมือ ความรับผิดชอบ การดูแลสังคม ความกล้าหาญ ความมั่นใจ ความพากเพียร 
ความคิดสร้างสรรค์ ศาสนา ความรักชาติ ความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อม ความเป็นอิสระ ระเบียบ
วินัย ความอยากรู้อยากเห็น และการทำงานหนัก งานวิจัยนี้ยังแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ในการพัฒนา
นักเรียนคือ การเป็นแบบอย่าง การสร้างความเคยชิน การอำนวยความสะดวก การเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของฝ่ายอื่นๆ76 

สรุป. 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี พร้อมท้ังงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่าการ
บริหารงานกิจการลูกเสือ ถือเป็นการดำเนินกิจกรรมท่ีมีกระบวนการ ท่ีสามารถพัฒนาลูกเสือท้ังทาง
กาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้
เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ตรงตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมลูกเสือ ตาม
พระราชบัญญัติลูกเสือ พุทธศักราช 2551 โดยมีการประเมินเพื่อให้การพัฒนากิจการลูกเสือ 
ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามเกณฑ์การประเมิน 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. 
องค์ประกอบด้านลูกเสือ 2. องค์ประกอบด้านผู้บริหาร 3. องค์ประกอบด้านผู้กำกับลูกเสือ และ 4. 
องค์ประกอบด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินผลกิจการลูกเสือ และ
การแก้ปัญหาและพัฒนางานลูกเสือให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความ
สมบรูณ์ครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเป็นบุคคลในศตวรรษท่ี 21 
   

 
 
 

 
76 Darman, "The Implementation of Character Education through Scout 

Activities," Canadian Center of Science and Education, International Education 
Studies v.9, no. 6 (2016), 130-138. 
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บทที่ 3  

การดำเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
น้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในครั้งนี้  มี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทราบการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบาง
สะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2. 
เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบาง
สะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดย
ใช้บุคลากรทางลูกเสือเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือบุคลากร
ทางลูกเสือประกอบด้วย ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนจำนวน 4 คน รองอำนวยการลูกเสือโรงเรียน
จำนวน 4 คน และครูผู้สอนลูกเสือจำนวน 49 คน รวมท้ังส้ินจำนวน 57 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการลูกเสือ 4 ด้าน คือ ด้านลูกเสือ ด้านผู้บริหาร 
ด้านผู้กำกับลูกเสือ และด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ (f) ร้อย

ละ (%) มัชฌิมเลขคณิต (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)  โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้   
 

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานวิจัยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเป็น 3 ข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมโครงการวิจัย  และศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องจากตำราต่างๆ ท่ีมี
ความหลากหลายและเช่ือถือได้ ขอคำแนะนำ และความเห็นชอบในการจัดทำโครงร่างงานวิจัยจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษา พร้อมท้ัง รับข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข และจัดทำโครงร่างงานวิจัยจากอาจารย์
ท่ีปรึกษา และจัดทำโครงร่างของงานวิจัยเสนอขอความเห็นชอบ และขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  
 ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการวิจัย นำตัวช้ีวัดมาสร้างแบบสอบถามโดยผ่านความเห็นชอบและ
ตรวจสอบความเหมาะสมจากอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วนำไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีกำหนดไว้ นำ
ข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัยเป็นการจัดทำร่างรายงานของการวิจัย นำเสนอ อาจารย์
ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบแก้ไข จากนั้นจึงนำมา ปรับปรุงแก้ไข
แล้วนำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมจัดทำรายงานการวิจัยฉบับท่ีสมบูรณ์
เสนอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษา  
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพื่อให้งานวิจัยในครั้งนี้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และมี
ประสิทธิผล ผู้วิจัยได้กำหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนงานวิจัย ประชากร ตัวแปรท่ีศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

แผนแบบการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยอาศัยการศึกษาจาก
แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ไม่มีการทดลองในแบบของ (the one – shot, non experimental 
case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 

 

                                                                                              O 

 

      

                         

        S                                                             x 

 

S  หมายถึง  ประชากรท่ีศึกษา 
X  หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา 
O  หมายถึง  ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 

แผนภูมิที่ 3 แบบแผนการวิจัย 
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ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่บุคลากรทางลูกเสือเครือข่ายคุณภาพการศึกษาบาง
สะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน 4 คน รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน 
4 คน ครูผู้สอนลูกเสือ 49 คน รวมทั้งส้ิน 57 คน ดังรายละเอียดตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 จำนวนประชากร 

ท่ี โรงเรียน 

ประชากร 

รวม 
ผู้อำนวยการ

ลูกเสือ
โรงเรียน 

รองผู้ 
อำนวยการ

ลูกเสือโรงเรียน 

ครูผู้สอน
ลูกเสือ 

1 โรงเรียนบ้านไชยราช 1 1 15 17 

2 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 1 1 12 14 

3 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1 1 16 18 

4 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1 1 6 8 

รวม 4 4 49 57 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรท่ีศึกษา ดังนี้  
1. ตัวแปรพื้นฐาน ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ตำแหน่งปัจจุบัน 

วุฒิการศึกษา วุฒิทางลูกเสือ และประสบการณ์ทางลูกเสือ  
2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ การบริหารงานกิจการลูกเสือ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงาน

ลูกเสือ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแบ่งเป็น 
4 ด้าน ได้แก่  
 2.1 ด้านลูกเสือ หมายถึง การสร้างความมีระเบียบวินัย ให้ความสนใจ ตระหนักในคุณค่า 
และเกิดความสุขในการเป็นลูกเสือ โดยการเรียนรู้และมีทักษะด้านสัญลักษณ์ลูกเสือ สามารถปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบของ และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุก ความสนใจ เกิดความภาคภูมิใจในการ
เป็นลูกเสือ ปฏิบัติตามทักษะสัญลักษณ์ตามประเภทของลูกเสือ สนใจเรียนรู้และปฏิบัติตามเนื้อหา
สาระของหลักสูตร ปฏิบัติตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ ประพฤติตนโดยใช้หลักคุณธรรม 
จริยธรรม หรือหลักธรรมคำสอนของศาสนา ช่วยเหลือผู้อื่น เคารพเช่ือฟังบิดามารดา ครูอาจารย์ 
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กระทำตนก่อให้เกิด ความรัก และสามัคคีในหมู่คณะ มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาส่ิงแวดล้อมและร่วม
อนุรักษ์ธรรมชาติ แก้ปัญหา พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนรวมท้ังกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบัน ชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม สังคมโลก  
 2.2 ด้านผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารพัฒนาตนอย่างมีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ สนใจฝึกอบรม
เพื่อให้มีคุณวุฒิ และเพิ่มทักษะทางลูกเสือ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย 
แผนพัฒนารวมถึงระบบบริหารจัดการลูกเสือ ท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือและบุคลากรลูกเสือ 
อีกท้ังคอยนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรม มีส่วนร่วม กระตุ้น ส่งเสริมการจัดมวลกิจกรรม
ลูกเสือ ให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน ให้การช่วยเหลือผู้อื่น ให้บริการชุมชน อนุรักษ์และ
พัฒนาธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมการช่วยเหลือบุพการี บุคคลทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุท่ีขาด
การดูแล นำทรัพยากรของชุมชนมาพัฒนากิจการกิจการลูกเสือในโรงเรียน แก้ปัญหา พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชนรวมทั้งกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบัน ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม สังคมโลก 
 2.3 ด้านผู้กำกับลูกเสือ หมายถึง ผู้กำกับลูกเสือพัฒนาตนเองให้ มีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์
ในกิจการลูกเสือ เข้าร่วมอบรมเพื่อให้มีการเพิ่มทักษะและคุณวุฒิทางลูกเสือ ให้มีความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยฐานะในวิชาชีพทางลูกเสือ มีการร่วมประชุม อบรม เพื่อการพัฒนากิจการลูกเสือ ร่วม
ดำเนินการกำหนดแผนการจัดกิจกรรม โดยการจัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อฝึกอบรมลูกเสือให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการและหลักสูตร ในการจัดกิจกรรมลูกเสือภายนอก และนำทรัพยากรใน
ชุมชนเข้ามาพัฒนารูปแบบการจัดมวลกิจกรรม อีกท้ังต้ังใจศึกษา ค้นคว้า วิจัยและประเมินผลเพื่อให้
เกิดแนวทางการพัฒนารูปแบบและวิธีการท่ีสามารถช่วยในการแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดมวล
กิจกรรม รวมถึงการดำเนินการในงานธุรการ งานเอกสาร ระเบียบ การเงิน  การบัญชีและการเก็บเงิน
ค่าบำรุงลูกเสือ มีการจัดต้ังและพัฒนา หมู่ กอง กลุ่ม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวมท้ังจัดทำรายงานและ
ประชาสัมพันธ์งานลูกเสือ มีการบริหารจัดการด้านอาคาร สถานท่ี วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องมือต่างๆ 
 2.4 ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ หมายถึง การดำเนินการจัดกิจกรรมสัญลักษณ์ลูกเสือ 
โดยการ ให้ความรู้ ทักษะในด้านความมีระเบียบวินัย การประกอบพิธีต่างๆ และเนื้อหาสาระตาม
หลักสูตร แม้กระท่ังมีการจัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ตามวัตถุประสงค์และวิธีการทาง
ลูกเสือตามประเภท เพื่อให้นำไปใช้ช่วยตนเองและผู้อื่น อีกท้ังการฝึกเพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ จัด
กิจกรรมตามคำปฏิญาณและกฎ จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และมีการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรม ให้ช่วยเหลือครอบครัว สถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และร่วมกระทำ
กิจกรรม เกี่ยวกับงานของชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงจัดโครงการ
เพื่อแก้ปัญหา ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจ เพื่อการช่วยแก้ปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย มีการจัด
กิจกรรมโครงการให้บริการชุมชนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม และการมี
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ส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมของชาติ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ รวมทั้งการฝึกวิชาพิเศษ  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น(opinionnaires) ประเภทจัด
อันดับคุณภาพของไลเคิร์ท (Likert) จำนวน 1 ฉบับ เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 
3 ตอน ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพส่วนตัว ของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ 
ตำแหน่งปัจจุบัน วุฒิการศึกษา วุฒิทางลูกเสือ และประสบการณ์ทางลูกเสือ ซึ่งใช้แบบเลือกตอบ 
(Forced choice) จำนวน 6 ข้อ  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม เกี่ยวกับ การบริหารงานกิจการลูกเสือ 4 ด้าน ตามสำนักการลูกเสือ 
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ ด้านลูกเสือ ด้านผู้บริหาร 
ด้านผู้กำกับลูกเสือ และด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ โดยใช้เกณฑ์การให้ค่าแบบสอบถามของ  
ไลเคิร์ท (Likert’ s rating scale) 77 โดยผู้วิจัยกำหนดค่าระดับคะแนนของช่วงน้ำหนักเป็น 5 ระดับ 
ซึ่งมีความหมาย ดังต่อไปนี้  
 ระดับ 5 หมายถึง มีการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา 
           บางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าน้ำหนัก 
           เท่ากับ 5 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง มีการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา 
           บางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) อยู่ในระดับมาก มีค่าน้ำหนักเท่ากับ  
           4 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง มีการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา 
           บางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าน้ำหนัก 
           เท่ากับ 3 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง มีการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา 
           บางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) อยู่ในระดับน้อย มีค่าน้ำหนัก เท่ากับ  
          2 คะแนน 

 
77 Rensis Likert, New Pattern of Management (New York: Mcgraw – Hill Book 

Company, (1961), 74. 
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 ระดับ 1 หมายถึง มีการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา 
          บางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าน้ำหนัก 
          เท่ากับ 1 คะแนน 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดจำนวน 4 ข้อ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหาร
ลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 4 ประเด็น 
  

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย  

 เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้สามารถวัดได้ตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจัย และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
วางไว้ ผู้วิจัยใช้ตัวช้ีวัดตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 ด้าน 36 ตัวชี้วัด 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เพื่อให้ได้ข้อมูลตามความจริง ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 1. จัดทำหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศิลปากร เพื่อออกหนังสือขออนุญาต
ผู้อำนวยการโรงเรียนในของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามการวิจัย 
 2. ส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามท่ีต้องการ 
 3. รวบรวมแบบสอบถามท่ีได้ท้ังหมด และตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามท่ีได้
กลับมา 
 4. นำข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ขอมูลแบบสอบถาม 
 1. นำแบบสอบถามทุกฉบับตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้อง ในการตอบแบบสอบถาม
แล้วนำมาคัดฉบับท่ีสมบูรณ์เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. นำข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามไปคำนวณค่าทางสถิติ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
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 3. นำข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามปลายเปิด ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจำแนก
ประเด็นตามด้าน โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ตำแหน่ ง
ปัจจุบัน วุฒิการศึกษา วุฒิทางลูกเสือ และประสบการณ์ทางลูกเสือ โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percent)  
 2. การวิเคราะห์ระดับการบริหารงานกิจการลูกเสือ โดยใช้มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic 

mean : µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation : σ) โดยนำค่าท่ีได้มาเทียบกับเกณฑ์
การวิเคราะห์ ตามแนวความคิดของเบสท์ (Best)78 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00   หมายถึง   มีการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์ 
           เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 
                    3 (ไชยราช) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49      หมายถึง   มีการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์ 
           เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 
                    3 (ไชยราช) อยู่ในระดับมาก 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49      หมายถึง   มีการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์ 
           เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 
                    3 (ไชยราช) อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49     หมายถึง    มีการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์ 
                    เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 
                    3 (ไชยราช) อยู่ในระดับน้อย 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49     หมายถึง    มีการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์ 
           เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 
                    3 (ไชยราช) อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบปลายเปิดจำนวน 4 ประเด็น จากการสอบถาม
ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียน รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียน และครูผู้สอนลูกเสือ จำนวน 

 
78 John W. Best, Research in Education (Englewood Cliff: Prentice-Hall, Inc., 

1970),190.  
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57 คน เกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่าย
คุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ใช้ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  

 
 

สรุป. 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่าย
คุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  2) เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนจำนวน รอง
อำนวยการลูกเสือโรงเรียนจำนวน และครูผู้สอนลูกเสือ เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารงานกิจการลูกเสือ 4 ด้านประกอบด้วย ด้านลูกเสือ ด้านผู้บริหาร ด้านผู้กำกับลูกเสือ และด้าน
การจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ีหนึ่ง
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ความถี่ ร้อยละ ส่วนท่ีสองการวิเคราะห์การ
บริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช)  สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต 

(arithmetic mean : µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation : σ) และการวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) จากแบบสอบถามปลายเปิดจำนวน 4 ประเด็น  
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บทที่ 4  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อทราบการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการลูกเสือ
ของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยใช้บุคลากรทางลูกเสือเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of 
analysis) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือบุคลากรทางลูกเสือประกอบด้วย ผู้อำนวยการลูกเสือ
โรงเรียนจำนวน 4 คน รองอำนวยการลูกเสือโรงเรียนจำนวน 4 คน และครูผู้สอนลูกเสือจำนวน 49 
คน รวมท้ังส้ินจำนวน 57 คน ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นจำนวน 57 ฉบับ และได้รับ
กลับคืนมาจำนวน 57 ฉบับ คิดเป็น 100% ซึ่งเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์  ผู้วิจัยจึงได้นำข้อมูลมา
วิเคราะห์เป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา
บางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่าย
คุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1    
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ อายุ 

ตำแหน่งปัจจุบัน วุฒิทางการศึกษา วุฒิทางลูกเสือและประสบการณ์ลูกเสือ ผู้วิ จัยใช้ความถี่ 

(frequency: f) และร้อยละ(percentage: %) ในการวิเคราะห์ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4  

ตารางท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อที่ สถานภาพส่วนตัว ความถ่ี (คน) ร้อยละ(%) 

1 
เพศ    1. หญิง 
         2. ชาย 

44 
13 

77.19 
22.81 

รวม 57 100.00 

2 

อายุ    1. 20 – 30 
         2. 31 – 40  
         3. 41 – 50 
         4. 50 ขึ้นไป 

25 
21 
5 
6 

43.86 
36.84 
  8.77 
10.53 

รวม 57 100.00 

3 

ตำแหน่ง/หน้าท่ี 
1. ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน 
2. รองอำนวยการลูกเสือโรงเรียน 
3. ครูผู้สอนลูกเสือ 

 
4 
4 
49 

 
 7.02 
 7.02 
85.96 

รวม 57 100.00 

4 

วุฒิการศึกษา 
1. ปริญญาตรี 
2. สูงกว่าปริญญาตรี 

 
41 
16 

 
71.93 
28.07 

รวม 57 100.00 

5 

วุฒิทางลูกเสือ 
1. B.T.C. 
2. A.T.C.               
3. W.B. 
4. A.L.T.C.             

 
40 
12 
4 
1 

 
70.18 
21.05 
 7.02 
 1.75 

รวม 57 100.00 
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ข้อที่ สถานภาพส่วนตัว ความถ่ี (คน) ร้อยละ(%) 

6 

ประสบการณ์ลูกเสือ 
1. น้อยกว่า 5 ปี 
2. 5 – 10 ปี 
3. 11 ปีข้ึนไป 

 
21 
27 
9 

 
36.84 
47.37 
15.79 

รวม 57 100.00 
  
 จากตารางท่ี 4 พบว่าสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.19 เป็นเพศชาย 13 คน คิดเป็นร้อยละ 22.81 เมื่อพิจารณาอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้
ท่ีมีอายุระหว่าง 20–30 ปี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 43.86 อายุระหว่าง 31–40 ปี จำนวน 21 
คน คิดเปน็ร้อยละ 36.84 อายุระหว่าง 41–50 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.77 และอายุ 50 ปี
ขึ้นไป จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 เมื่อพิจารณาจากตำแหน่งหน้าท่ีปัจจุบันของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.02 รองอำนวยการ
ลูกเสือโรงเรียนจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.02 ครูผู้สอนลูกเสือจำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.96 ด้านระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ปริญญาตรีจำนวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.93 สูงกว่าระดับปริญญาตรี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ28.07  ด้านวุฒิทางลูกเสือ
ระดับ B.T.C จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 70.18 ระดับ A.T.C. จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.05 ระดับ W.B. จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.02 และระดับ A.L.T.C. จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ  1.75 และด้านประสบการณ์ลูกเสือ พบว่า ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี มีจำนวน 21 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 36.84 ประสบการณ์ 5–10 ปี จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ  47.37 และประสบการณ์
มากกว่า 11 ปีข้ึนไปจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79  
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา 

บางสะพานนอ้ย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

เขต 1 

 ในการวิเคราะห์ ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่าย

คุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เพื่อตอบคำถามการวิจัยข้อท่ี 1. เพื่อทราบการบริหารงานกิจการลูกเสือของ

ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต () และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (σ) ท้ังในภาพรวมและจำแนกรายด้าน แล้วนำไปเทียบตามเกณฑ์ระดับคุณภาพตาม

แนวคิดของเบสท์ (Best) ท่ีกำหนดไว้ ตามรายละเอียดดังตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) การบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ภาพรวม 

(N=57) 

ด้าน 
การวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงาน 

กิจการลูกเสือ  σ ระดับ 

1 ด้านลูกเสือ 4.31 0.46 มาก 
2 ด้านผู้บริหาร 3.94 0.88 มาก 
3 ผู้กำกับลูกเสือ 4.14 0.63 มาก 
4 ด้านการจัดมวลกิจกรรม 4.13 0.58 มาก 

รวม 4.12 0.55 มาก 
  
 จากตารางท่ี 5 พบว่า การบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบาง
สะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ( = 4.12, σ = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงมัชฌิม

เลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านลูกเสือ ( = 4.31, σ = 0.46) ด้านผู้กำกับลูกเสือ ( = 

4.14, σ = 0.63) ด้านการจัดมวลกิจกรรม ( = 4.13, σ = 0.58) และด้านผู้บริหาร ( = 3.94, σ 
= 0.88) และเมื่อมีการวิเคราะห์ผลรายด้าน มีรายละเอียดตามตารางท่ี 6-9 
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ตารางท่ี 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) การบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด้านลูกเสือ 

    (N=57) 

 จากตารางท่ี 6 พบว่าการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบาง
สะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

ด้านลูกเสือ อยู่ในระดับมาก ( = 4.31, σ = 0.46) โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 

ข้อ การบริหารงานกิจการลูกเสือด้านลูกเสือ  σ ระดับ 

1 
ลูกเสือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของกองลูกเสือ/โรงเรียน/
สังคม/กระทำความดีประจำวัน 

4.25 0.63 มาก 

2 
ลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือด้วยความสนใจ ความสนุก มี
ความภูมิใจ และมีความสุขในการเป็นลูกเสือ  

4.33 0.64 มาก 

3 
ลูกเสือสามารถปฏิบัติทักษะสัญลักษณ์ลูกเสือตามประเภท 
เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมตามเนื้อหาสาระในหลักสูตร 

4.12 0.66 มาก 

4 
ลูกเสือประพฤติปฏิบัติโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตาม
คำปฏิญาณ กฎของลูกเสือ และหลักคำสอนของศาสนา  

4.25 0.61 มาก 

5 
ลูกเสือกระทำกิจกรรม ช่วยเหลืองานสถานศึกษา งานบ้าน 
และเคารพเช่ือฟังพ่อแม่ ครู อาจารย์ 

4.47 0.60 มาก 

6 
ลูกเสือกระทำกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี
ระหว่างคนในชาติ และความเป็นพี่น้องกนัของลูกเสือ ท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ 

4.35 0.61 มาก 

7 
ลูกเสือช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อน พี่น้องลูกเสือ ท้ังใน
และนอกสถานศึกษา 

4.19 0.69 มาก 

8 
ลูกเสือช่วยเหลือและให้บริการครู อาจารย์ บุพการี และ
บุคคลทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุท่ีขาดการดูแล 

4.38 0.59 มาก 

9 
ลูกเสือช่วยพัฒนาส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ แก้ปัญหา 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน รวมทั้งกิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และสังคมโลก 

4.43 0.60 มาก 

รวมด้านลูกเสือ 4.31 0.46 มาก 
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ลูกเสือกระทำกิจกรรม ช่วยเหลืองานสถานศึกษา งานบ้าน และเคารพเช่ือฟังพ่อแม่ ครู อาจารย์ ( 

= 4.47 , σ = 0.60) ลูกเสือช่วยพัฒนาส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ แก้ปัญหา พัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมในชุมชน รวมท้ังกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และสังคมโลก ( = 4.43, 

σ  = 0.60) ลูกเสือช่วยเหลือและให้บริการครู อาจารย์ บุพการี และบุคคลทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุท่ี

ขาดการดูแล( = 4.38, σ = 0.59) ลูกเสือกระทำกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่าง

คนในชาติ และความเป็นพี่น้องกันของลูกเสือ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ( = 4.35, σ = 
0.61) ลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือด้วยความสนใจ ความสนุก มีความภูมิใจ และมีความสุขในการ

เป็นลูกเสือ ( = 4.33, σ  = 0.64)  ลูกเสือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของกองลูกเสือ/โรงเรียน/สังคม/

กระทำความดีประจำวัน ( = 4.25, σ = 0.63) ลูกเสือประพฤติปฏิบัติโดยยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม ตามคำปฏิญาณ กฎของลูกเสือ และหลักคำสอนของศาสนา ( = 4.25, σ = 0.61) 

ลูกเสือช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อน พี่น้องลูกเสือ ท้ังในและนอกสถานศึกษา ( = 4.19, σ = 
0.69) และลูกเสือสามารถปฏิบัติทักษะสัญลักษณ์ลูกเสือตามประเภท เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมตาม

เนื้อหาสาระในหลักสูตร ( = 4.12, σ = 0.66) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่
ระหว่าง 0.59 – 0.69 ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) การบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ด้านผู้บริหาร 

(N=57) 

  
 จากตารางท่ี 7 พบว่าการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบาง
สะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด้าน

ข้อ การบริหารงานกิจการลูกเสือด้านผู้บริหาร  σ ระดับ 
10 ผู้บริหารมีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ในกิจการลูกเสือ 3.86 1.06 มาก 

11 
ผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีคุณวุฒิ และเพิ่มทักษะ
ทางลูกเสือ 

3.80 0.99 มาก 

12 
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อการพัฒนาการ
กิจการลูกเสือ 

3.88 0.96 มาก 

13 
ผู้บริหารกำหนดให้มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย 
แผนพัฒนา และระบบบริหารจัดการกิจการลูกเสือ 

3.91 0.95 มาก 

14 
ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรลูกเสือ และการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

3.91 1.01 มาก 

15 
ผู้บริหารส่งเสริมการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมลูกเสือ 

3.98 0.97 มาก 

16 

ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการให้บริการชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติ 
พัฒนาส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือและ
ให้บริการบุพการี และบุคคลทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุท่ีขาด
การดูแล 

4.05 0.89 มาก 

17 
ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการนำทรัพยากรของชุมชนมาพัฒนา
กิจการลูกเสือของสถานศึกษา 

3.84 0.96 มาก 

18 
ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
และกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
วัฒนธรรม และสังคมโลก 

4.18 0.93 มาก 

รวมด้านผู้บริหาร 3.94 0.88 มาก 
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ผู้บริหาร อยู่ในระดับมากทุกด้าน ( = 3.94, σ = 0.88) โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้
ดังนี้  ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรม และสังคมโลก ( = 4.18, σ = 0.93) ผู้บริหารมีส่วนร่วม
ในการให้บริการชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติ พัฒนาส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือและ

ให้บริการบุพการี และบุคคลทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ท่ีขาดการดูแล ( = 4.05, σ = 0.89) 

ผู้บริหารส่งเสริมการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมลูกเสือ ( = 3.98, σ = 0.97) 
ผู้บริหารกำหนดให้มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนพัฒนา และระบบบริหารจัดการ

กิจการลูกเสือ ( = 3.91, σ = 0.95) ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรลูกเสือ และการนิเทศ 

ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ ( = 3.91, σ = 1.01) ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม อบรม 

สัมมนา เพื่อการพัฒนาการกิจการลูกเสือ ( = 3.88, σ = 0.96) ผู้บริหารมีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์

ในกิจการลูกเสือ ( = 3.86, σ = 1.06) ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการนำทรัพยากรของชุมชนมาพัฒนา

กิจการลูกเสือของสถานศึกษา ( = 3.84, σ = 0.96) และผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มี

คุณวุฒิ และเพิ่มทักษะทางลูกเสือ ( = 3.80, σ = 0.99) เมื่อพิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า
อยู่ระหว่าง 0.89 – 1.06 ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลมาก แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) การบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด้านผู้กำกับลูกเสือ 

(N=57) 

ข้อ การบริหารงานกิจการลูกเสือด้านผู้กำกับลูกเสือ  σ ระดับ 
19 ผู้กำกับลูกเสือมีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ในกิจการลูกเสือ 4.26 0.70 มาก 

20 
ผู้กำกับลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีคุณวุฒิและเพิ่ม
ทักษะทางลูกเสือ พัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าทาง 
วิทยฐานะในวิชาชีพทางลูกเสือ 

4.16 0.70 มาก 

21 
ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนากิจการ
ลูกเสือ 

4.23 0.73 มาก 

22 
ผู้กำกับลูกเสือวางแผนการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ และ
ฝึกอบรมลูกเสือตามวัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการ และ
หลักสูตร 

4.18 0.73 มาก 

23 
ผู้กำกับลูกเสือช่วยเหลือหรือเข้าร่วมการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ภายนอกสถานศึกษา และนำทรัพยากรในชุมชนเข้ามา
พัฒนาการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ 

4.23 0.73 มาก 

24 
ผู้กำกับลูกเสือศึกษา ค้นคว้า วิจัย และประเมินผลเพื่อให้เกิด
การพัฒนารูปแบบ วิธีการ และมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา และ
พัฒนาการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ 

3.90 0.79 มาก 

25 
ผู้กำกับลูกเสือดำเนินการในงานธุรการ เอกสาร ระเบียบ 
การเงิน บัญชี และการเก็บเงิน ค่าบำรุงลูกเสือตามระเบียบ 

4.11 0.77 มาก 

26 
ผู้กำกับลูกเสือดำเนินการจัดต้ังและพัฒนาหมู่ กอง กลุ่ม 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือรวมทั้งจัดทำรายงาน และประชาสัมพันธ์
กิจการลูกเสือ 

4.11 0.72 มาก 

27 
ผู้กำกับลูกเสือบริหารจัดการอาคาร สถานท่ี วัสดุครุภัณฑ์  
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ 

4.11 0.79 มาก 

รวมด้านผู้กำกับลูกเสือ 4.14 0.63 มาก 
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         จากตารางท่ี 8 พบว่าการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบาง
สะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด้าน

ผู้กำกับลูกเสือ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ( = 4.14 ,  σ = 0.63) โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิตจากมากไป

น้อย ได้ดังนี้ ผู้กำกับลูกเสือมีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ในกิจการลูกเสือ ( = 4.26, σ = 0.70) ผู้

กำกับลูกเสือเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ ( = 4.23, σ = 0.73) ผู้กำกับ
ลูกเสือช่วยเหลือหรือเข้าร่วมการจัดกิจกรรมลูกเสือภายนอกสถานศึกษา และนำทรัพยากรในชุมชน

เข้ามาพัฒนาการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ ( = 4.23, σ = 0.73) ผู้กำกับลูกเสือวางแผนการจัดมวล

กิจกรรมลูกเสือ และฝึกอบรมลูกเสือตามวัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการ และหลักสูตร ( = 4.18, σ 
= 0.73) ผู้กำกับลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีคุณวุฒิและเพิ่มทักษะทางลูกเสือ พัฒนาตนเองให้

เจริญก้าวหน้าทางวิทยฐานะในวิชาชีพทางลูกเสือ ( = 4.16, σ = 0.70) ผู้กำกับลูกเสือดำเนินการ

ในงานธุรการ เอกสาร ระเบียบ การเงิน บัญชี และการเก็บเงิน ค่าบำรุงลูกเสือตามระเบียบ  ( = 

4.11, σ = 0.77)  ผู้กำกับลูกเสือดำเนินการจัดต้ังและพัฒนาหมู่ กอง กลุ่ม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

รวมท้ังจัดทำรายงาน และประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ ( = 4.11, σ = 0.72)  ผู้กำกับลูกเสือ

บริหารจัดการอาคาร สถานท่ี วัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ( = 

4.11, σ = 0.79) ผู้กำกับลูกเสือศึกษา ค้นคว้า วิจัย และประเมินผลเพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบ 

วิธีการ และมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ ( = 3.90, σ = 0.79) 
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.73 – 0.79 ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลน้อย 
แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (μ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)  การบริหารงานกิจการลูกเสือของ
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด้านมวลการจัดกิจกรรมลูกเสือ  

       (N=57) 

ข้อ การบริหารงานกิจการลูกเสือด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ  σ ระดับ 

28 
มีการฝึกอบรมให้ความรู้ และทักษะในด้านระเบียบวินัย การ
ประกอบพิธีทางลูกเสือ และเนื้อหาสาระตามหลักสูตร 

4.12 0.73 มาก 

29 
มีการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมตาม
วัตถุประสงค์และวิธีการทางลูกเสือ ฝึกอบรมทักษะลูกเสือตาม
ประเภท ให้สามารถนำไปใช้ช่วยตนเองและผู้อื่น 

4.23 0.82 มาก 

30 
มีการฝึกอบรม และทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายตามหลักสูตร
และวิชาพิเศษ 

3.77 0.92 มาก 

31 
มีการอบรมและจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามคำ
ปฏิญาณ กฎของลูกเสือ และหลักธรรมคำสอนของศาสนา 

4.28 0.70 มาก 

32 

มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ช่วยเหลือครอบครัว สถานศึกษา 
ครู อาจารย์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และร่วมกระทำกิจกรรม
เกี่ยวกับงานของชาติ วัฒนธรรม ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นท่ัวโลก 

4.11 0.62 มาก 

33 

มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ความสามารถในการบำเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือเพื่อนผู้อื่น บุคคลท่ีทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ท่ีขาดการ
ดูแล กระทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความ
สมานฉันท์ ระหว่างคนในชาติ และความเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่น
ท่ัวโลก 

4.12 0.68 มาก 

34 
มีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ปัญหา ส่งเสริมสุขภาพกาย
และใจ และเพื่อการช่วยเหลือ แก้ปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย 

4.16 0.68 มาก 

35 

มีการจัดกิจกรรมโครงการให้บริการชุมชน เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนา 
 
 

4.18 0.71 มาก 
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 จากตารางท่ี 9 พบว่าการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบาง
สะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด้าน

การจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ( = 4.13, σ  = 0.58)  โดยเรียงมัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ มีการอบรมและจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามคำ

ปฏิญาณ กฎของลูกเสือ และหลักธรรมคำสอนของศาสนา ( = 4.28, σ 0.70) มีการจัดกิจกรรม
เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมตามวัตถุประสงค์และวิธีการทางลูกเสือ ฝึกอบรมทักษะลูกเสือตาม

ประเภท ให้สามารถนำไปใช้ช่วยตนเองและผู้อื่น ( = 4.23, σ = 0.82) มีการจัดกิจกรรมโครงการท่ี
มีส่วนร่วมในงานของชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ รวมท้ังการ

ฝึกอบรมวิชาพิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันทหารและตำรวจ( = 4.21, σ = 0.80) มีการ
จัดกิจกรรมโครงการให้บริการชุมชน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม 

รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนา ( = 4.18, σ = 0.71) มีการจัดกิจกรรม
โครงการเพื่อแก้ปัญหา ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ และเพื่อการช่วยเหลือ แก้ปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย 

( = 4.16, σ = 0.68)มีการฝึกอบรมให้ความรู้ และทักษะในด้านระเบียบวินัย การประกอบพิธีทาง

ลูก เสือ และเนื้ อหาสาระตามห ลัก สูตร ( = 4.12, σ = 0.73) มี ก าร ฝึกอบรมให้ความรู้  
ความสามารถในการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อนผู้อื่น บุคคลท่ีทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ท่ีขาดการ
ดูแล กระทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ ระหว่างคนในชาติ และ

ความเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นท่ัวโลก ( = 4.12, σ = 0.68) มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ช่วยเหลือ
ครอบครัว สถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และร่วมกระทำกิจกรรมเกี่ยวกับงานของ

ชาติ วัฒนธรรม ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นท่ัวโลก ( = 4.11, σ = 

0.62) และมีการฝึกอบรม และทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายตามหลักสูตรและวิชาพิเศษ ( = 3.77, σ 
= 0.92) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.62 – 0.92 ซึ่งมีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ข้อ การบริหารงานกิจการลูกเสือด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ  σ ระดับ 

36 

มีการจัดกิจกรรมโครงการท่ีมีส่วนร่วมในงานของชาติ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ รวมทั้ง
การฝึกอบรมวิชาพิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันทหาร
และตำรวจ 

4.21 0.80 มาก 

รวมด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ 4.13 0.58 มาก 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนางานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพ

การศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบปลายเปิดจำนวน 4 ประเด็น จากการสอบถาม

ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนจำนวน 4 คน รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนจำนวน 4 คน และ

ครูผู้สอนลูกเสือจำนวน 49 คน รวมท้ังหมดจำนวน 57 คน เกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบาง

สะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามปลายเปิดจำนวน 4 ประเด็น ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จำนวน 31 ฉบับ ผู้วิจัยได้ทำการสรุปรวมเป็นแนวการ

พัฒนาแต่ละด้าน ไว้ดังนี้ 

 1. แนวทางการพัฒนางานด้านลูกเสือ ประกอบด้วย 
 1.1 จัดให้มีการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมี
การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
 1.2 จัดกิจกรรมต้องส่งเสริมให้มีการฝึกทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร พร้อมท้ังการทดสอบ  
 1.3 เน้นให้ลูกเสือได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ท้ัง
ในและนอกสถานท่ี และเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาตนเองกับหน่วยงานอื่น 
 2. แนวทางการพัฒนางาน ด้านผู้บริหาร ประกอบด้วย 
 2.1 สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายเข้าใจร่วมกันว่า กิจกรรมลูกเสือสามารถ
พัฒนาระเบียบวินัย และทักษะชีวิตของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง  
 2.2 มีการกำหนดโครงการให้ชัดเจนพร้อมท้ังการร่วมสนับสนุนท้ังทรัพยากรและบุคลากร ให้
เกิดความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมลูกเสือร่วมกัน  
 2.3 ผลักดันให้บุคลากรทางลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง  
 2.4 มีการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน  
 2.5 เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการกิจกรรมลูกเสือ 
 3. แนวทางการพัฒนางานด้านผู้กำกับลูกเสือ ประกอบด้วย 
 3.1 ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมการอบรมพัฒนาตนเองเพื่อให้มีวุฒิและเพิ่มวุฒิทางลูกเสือ  
 3.2 สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้กำกับลูกเสือมีอุดมการณ์ในกิจการลูกเสือ  
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 3.3 มีการร่วมวางแผนกิจกรรมลูกเสือท้ังในระดับโรงเรียนและระดับกลุ่มเครือข่ายให้
สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของชุมชน และสามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 4. แนวทางการพัฒนางานด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ ประกอบด้วย 
 4.1 จัดกิจกรรมลูกเสือให้เป็นไปตามหลักสูตร  
 4.2 ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความทันสมัย  
 4.3 บูรณาการทักษะวิชาและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในทุกวันอย่างต่อเนื่อง มิใช่แค่วันท่ี
แต่งกายลูกเสือ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมให้ลูกเสืออย่างคงทนถาวร 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาค้นคว้าเรื่อง การบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบาง
สะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  มี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทราบการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบาง
สะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 2. 
เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบาง
สะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดย
ใช้บุคลากรทางลูกเสือเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือบุคลากร
ทางลูกเสือประกอบด้วย ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนจำนวน 4 คน รองอำนวยการลูกเสือโรงเรียน
จำนวน 4 คน และครูผู้สอนลูกเสือจำนวน 49 คน รวมท้ังส้ินจำนวน 57 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็น
แบบสอบถาม เกี่ยวกับ การบริหารงานกิจการลูกเสือในโรงเรียน 4 ด้าน ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพลูกเสือภายในสถานศึกษา สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ ด้านลูกเสือ ด้านผู้บริหาร ด้านผู้กำกับลูกเสือ และด้านการจัดมวล

กิจกรรมลูกเสือ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ มัชฌิมเลขคณิต () และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 
และการวิเคราะห์เนื้อหา (content of analysis) จากแบบสอบถามปลายเปิดจำนวน 4 ประเด็น 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 1. การบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชย
ราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ท้ัง 4 ด้าน พบว่า โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านลูกเสือ ด้านผู้กำกับ
ลูกเสือ ด้านมวลกิจกรรมลูกเสือ และด้านผู้บริหาร 
 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบาง
สะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ท้ัง 
4 ด้าน จากแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน ซึ่งผู้วิจัยสรุป
รวมเป็นแนวทางการพัฒนา ท้ัง 4 ด้าน ได้ดังนี้  
 
 



 77 
 
 2.1 แนวทางการพัฒนางานด้านลูกเสือ ประกอบด้วย 
 การจัดให้มีการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมี
การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยโดยในการจัดกิจกรรมต้องส่งเสริมให้มีการ
ฝึกทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร พร้อมท้ังการทดสอบ เน้นให้ลูกเสือได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนา จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ท้ังในและนอกสถานท่ี และเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนา
ตนเองกับหน่วยงานอื่น 
 2.2 แนวทางการพัฒนางาน ด้านผู้บริหาร ประกอบด้วย 
 การสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายเข้าใจร่วมกันว่า กิจกรรมลูกเสือสามารถ
พัฒนาระเบียบวินัย และทักษะชีวิตของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง โดยต้องมีการกำหนดโครงการให้ชัดเจน
พร้อมท้ังการร่วมสนับสนุนท้ังทรัพยากรและบุคลากร ให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม
ลูกเสือร่วมกัน ผลักดันให้บุคลากรทางลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง พร้อมท้ังมีการกำกับ 
ติดตาม การดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน เปิดโอกาศให้หน่วยงานภายนอกท่ีมีความรู้
ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจิจกรรมลูกเสือ 
 2.3 แนวทางการพัฒนางานด้านผู้กำกับลูกเสือ ประกอบด้วย 
 ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมการอบรมพัฒนาตนเองเพื่อให้มีวุฒิและเพิ่มวุฒิทางลูกเสือ สร้างแรงบัล
ดาลใจให้ผู้กำกับลูกเสือมีอดมการณ์ในกิจการลูกเสือ มีการร่วมวางแผนกิจกรรมลูกเสือท้ังในระดับ
โรงเรียนและระดับกลุ่มเครือข่ายให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของชุมชน และสามารถ
ปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 2.4 แนวทางการพัฒนางานด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ ประกอบด้วย 
 การจัดกิจกรรมลูกเสือให้เป็นไปตามหลักสูตร โดยปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มี
ความทันสมัย บูรณาการทักษะวิชาและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในทุกวันอย่างต่อเนื่อง มิใช่แค่วันท่ี
แต่งกายลูกเสือ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมให้ลูกเสืออย่างคงทนถาวร 
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การอภิปรายผล 
 

 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญท่ีควรนำมาพิจารณา เพื่อให้ทราบถึงสภาพท่ีแท้จริง
ในการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้วิจัยจึงสามารถอภิปราย
ผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 1. การบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3  
(ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านลูกเสือ ด้านผู้กำกับลูกเสือ 
ด้านการจัดมวลกิจกรรม และด้านผู้บริหาร ตามลำดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้อยู่ในระดับ
ปานกลาง  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสำนักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ตระหนักและเห็น
ความสำคัญกับกิจการลูกเสือในสถานศึกษา มีการบริหารงานท่ีครอบคลุมเป็นสำนักงานลูกเสือเขต
พื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 และเขต 2 โดยนำเอาวิธีการบริหารงานลูกเสือมาใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน จึงได้มอบนโยบายด้านการบริหารงานในกองลูกเสือแก่ผู้บริหารในกองลูกเสือแก่
ผู้บริหารโรงเรียนของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีการจัดอบรมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจนเกิด
ความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ
สำรอง พ.ศ. 2522 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ
สามัญ พ.ศ. 2525 และข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พ.ศ. 2528 จึงนำความรู้ท่ีได้มาใช้บริหารงานลูกเสือได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ศิริกมล พุมมา ได้ทำการศึกษาเรื่อง การบริหารงานลูกเสือกับผลการประเมินตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 และ เขต 2 ผลจากการศึกษาพบว่า 1) ผลการบริหารงาน
ลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับเขต 2  
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ เนตรดาว ปาลรัตน์ ได้ทำการศึกษา การบริหารงานกิจกรรม
ลูกเสือโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี  ผลการศึกษาพบว่า การ
บริหารงานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาติ เต่าสุวรรณ ได้ศึกษา รูปแบบการ
บริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ความ
คิดเห็นผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
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เกี่ยวกับสภาพการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก   
 เมื่อแยกพิจารณาการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา 
บางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
เป็นรายด้าน พบว่า  

 1.1) การบริหารงานกิจการลูกเสือด้านลูกเสือพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับท่ี 1 ท้ังนี้เนื่องจาก  ลูกเสือกระทำ
กิจกรรม ช่วยเหลืองานสถานศึกษา งานบ้าน และเคารพเช่ือฟังพ่อแม่ ครู อาจารย์ ช่วยพัฒน า
ส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ แก้ปัญหา พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน รวมท้ังกิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และสังคมโลก ให้การช่วยเหลือและให้บริการครู อาจารย์ 
บุพการี และบุคคลทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุท่ีขาดการดูแล กระทำกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความรัก ความ
สามัคคีระหว่างคนในชาติ และความเป็นพี่น้องกันของลูกเสือ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
นอกจากนี้ลูกเสือยังเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือด้วยความสนใจ ความสนุก มีความภูมิใจ และมีความสุขใน
การเป็น ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของกองลูกเสือ โรงเรียน สังคม กระทำความดีประจำวัน ประพฤติ
ปฏิบัติโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามคำปฏิญาณ กฎของลูกเสือ และหลักคำสอนของศาสนา 
อีกท้ังยังช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อน พี่น้องลูกเสือ ท้ังในและนอกสถานศึกษา สามารถปฏิบัติ
ทักษะสัญลักษณ์ลูกเสือตามประเภท เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมตามเนื้อหาสาระในหลักสูตรได้  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัญญา โต๊ะหนู ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของกิจกรรม
ลูกเสือกับการเป็นพลเมืองดีในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดเมืองพัทยา พบว่า การ
พัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือกับการเป็นพลเมืองดีของลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา สังกัดเมืองพัทยา ควรฝึกการทำงานกลุ่ม การตรงต่อเวลา ความสามัคคี การส่งเสริม
คุณธรรมขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎ กติกา และระเบียบของสังคมตามวิถีประชาธิปไตย 
การส่งเสริมจิตอาสาและการช่วยเหลือผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพท่ีดี การส่งเสริมการแสดงความรู้สึก
ช่ืนชมผู้อื่นและการฝึกความรับผิดชอบต่อสังคม  และสอดคล้องกับ รวิ เต็มวนาวรรณ ได้ทำการศึกษา
เรื่อง การบริหารงานลูกเสือกลุ่มโรงเรียนทับใต้ สำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ผลจากการศึกษาพบว่า การบริหารงานลูกเสือโรงเรียนควรมีการส่งเสริมให้
ลูกเสือมีระเบียบวินัยความสนใจความสนุกความภูมิใจความตระหนักในคุณค่าและความสุขในการเป็น
ลูกเสือ 

1.2) การบริหารงานกิจการลูกเสือด้านผู้บริหารพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่ามัชฌิมเลขเป็นอันดับท่ี 4 ท้ังนี้เนื่องจาก ผู้บริหารมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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วัฒนธรรม และสังคมโลก มีส่วนร่วมในการให้บริการชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติ พัฒนาส่ิงแวดล้อม และ
ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือและให้บริการบุพการี และบุคคลทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุท่ีขาดการดูแล 
ส่งเสริมการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมลูกเสือ มีการกำหนดให้มีวิสัยทัศน์  
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนพัฒนา และระบบบริหารจัดการกิจการลูกเสือภายในสถานศึกษา 
อีกท้ังยังส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรลูกเสือ และการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อการพัฒนาการกิจการลูกเสือ มีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ในกิจการ
ลูกเสือ ส่งเสริมให้มีการนำทรัพยากรของชุมชนมาพัฒนากิจการลูกเสือของสถานศึกษา และเข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อให้มีคุณวุฒิ และเพิ่มทักษะทางลูกเสือ  ซึ่งสอดคล้องกับ ชนก เชียงมูล ท่ีกล่าวว่า 
ผู้บริหารโรงเรียน และหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ควรทำความเข้าใจด้านหลักสูตรของลูกเสือ 
ทำการขยายผลและสร้างความเข้าใจด้านหลักสูตรลูกเสือร่วมกัน วางแผนเพื่อขับเคล่ือนกิจกรรม
ลูกเสือในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือให้เข้าสู่การแข่งขันด้านทักษะลูกเสือสู่ความเป็นเลิศ ด้านการ
ปฏิบัติตามแผน ผู้บริหารโรงเรียนต้องส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้กับบุคลากรในโรงเรียนด้านลูกเสือ 
เพื่อให้มีวุฒิทางลูกเสือท่ีสูงขึ้น ให้บุคลากรส่งลูกเสือเข้าร่วมแข่งขันทักษะลูกเสือ ผู้บริหารโรงเรียน
และหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ควรต้องมีการกำหนดการติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการติดตามเป็นระยะๆ ด้าน
การปรับปรุง ส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอนกิจกรรมลูกเสือ (SAR) รายงานต่อผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือและ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือร่วมรับฟังข้อสรุป ข้อเสนอแนะและ ช่วยกันแก้ไขปัญหากิจกรรมลูกเสือใน
โรงเรียนร่วมกัน เพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนต่อไป ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ ชูชาติ 
สกุณาคีรี ได้ศึกษาคุณภาพการบริหารงานลูกเสือของโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม อำเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า  ผู้บริหารควรมีการจัดทำปฏิทินนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภฤกษ์ ศิโรทศ ได้ทำการศึกษา แนวทางการบริหารงานกิจกรรม
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 พบว่า ผู้บริหารควรให้
ความสำคัญกับกิจกรรมลูกเสือควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้เพียงพอสำหรับ
จัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการลูกเสือไปฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางลูกเสือเพิ่มเติมให้สูงขึ้น หรือแลกเปล่ียนทักษะและประสบการณ์ใน
การสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษา และผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ลูกเสือร่วมกันเสนอแนะปัญหาอุปสรรคขณะจัดกิจกรรมเพื่อจะได้ข้อมูลท่ีแท้จริง และควรจัดทำการ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อง่ายและสะดวกในการประเมินผลภาพรวม อีกท้ังควรมีการ
ประเมินตามความเป็นจริง และนำผลท่ีได้มาปรับปรุง 
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 1.3) การบริหารงานกิจการลูกเสือในด้านผู้กำกับลูกเสือ พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่ามัชฌิมเลขเป็นอันดับท่ี 2 ท้ังนี้เนื่องจาก ผู้กำกับลูกเสือ
มีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ในกิจการลูกเสือ เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ 
ช่วยเหลือหรือเข้าร่วมการจัดกิจกรรมลูกเสือภายนอกสถานศึกษา และนำทรัพยากรในชุมชนเข้ามา
พัฒนาการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ มีการวางแผนการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ และฝึกอบรมลูกเสือตาม
วัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการ และหลักสูตร เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีคุณวุฒิและเพิ่มทักษะทาง
ลูกเสือ พัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าทางวิทยฐานะในวิชาชีพทางลูกเสือ ดำเนินการในงานธุรการ 
เอกสาร ระเบียบ การเงิน บัญชี และการเก็บเงิน ค่าบำรุงลูกเสือตามระเบียบ ดำเนินการจัดต้ังและ
พัฒนาหมู่ กอง กลุ่ม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือรวมท้ังจัดทำรายงาน และประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ 
บริหารจัดการอาคาร สถานท่ี วัสดุครุภัณฑ์  อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ และ
นอกจากนี้ผู้กำกับลูกเสือยังมีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และประเมินผลเพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบ 
วิธีการ และมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือภายในสถานศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ สุชาติ เต่าสุวรรณ  ได้สรุปรูปแบบการบริหารกิจการลูกเสือใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานว่าควรมีการพัฒนาบุคลากรโดยใช เทคโนโลยีสมัยใหม่  (Advanced 
technologies) การส่งเสริมให้ครูลูกเสือใชเทคโนโลยีสมัยใหม่ เชน จัดกิจกรรมผ่านทางโซเชียล เน็ต
เวิร์ก (Social Network) ซึ่งเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเยาวชนรุนใหม่ใหความนิยมและตอบสนองความต
องการของวัยรุ่นได้มากขึ้น และบุคลากรมีสวนร่วมวางแผนงาน (Participation plan) มีการสงเสริม
ใหลูกเสือ มีสวนร่วมในการบริหารกองลูกเสือของตนเอง และประสานกับชุมชนในการจัดกิจกรรม
บำเพ็ญ สาธารณประโยชน และสอดคล้องกับ ชูชาติ สกุณาคีรี ได้ทำการศึกษาเรื่อง คุณภาพการ
บริหารงานลูกเสือของโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้
กำกับลูกเสือคือผู้กำกับลูกเสือควรดำเนินการเกี่ยวกับการเงินของกองลูกเสืออย่างถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน  
 1.4) การบริหารงานกิจการลูกเสือในด้านการจัดมวลกิจกรรม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่ามัชฌิมเลขเป็นอันดับท่ี 3 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 
โรงเรียนมีการอบรมและจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามคำปฏิญาณ กฎของลูกเสือ 
และหลักธรรมคำสอนของศาสนา  จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมตามวัตถุประสงค์และ
วิธีการทางลูกเสือ ฝึกอบรมทักษะลูกเสือตามประเภท ให้สามารถนำไปใช้ช่วยตนเองและผู้อื่น  มีการ
จัดกิจกรรมโครงการท่ีมีส่วนร่วมในงานของชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติ รวมท้ังการฝึกอบรมวิชาพิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันทหารและตำรวจ มี
การจัดกิจกรรมโครงการให้บริการชุมชน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม 
รวมท้ังการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนา  รวมถึงมีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อ
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แก้ปัญหา ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ และเพื่อการช่วยเหลือ แก้ปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย มีการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ และทักษะในด้านระเบียบวินัย การประกอบพิธีทางลูกเสือ และเนื้อหาสาระตาม
หลักสูตร ฝึกอบรมให้ความรู้ ความสามารถในการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อนผู้อื่น บุคคลท่ี
ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ท่ีขาดการดูแล กระทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความ
สมานฉันท์ ระหว่างคนในชาติ และความเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นท่ัวโลก มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
ช่วยเหลือครอบครัว สถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และร่วมกระทำกิจกรรมเกี่ยวกับ
งานของชาติ วัฒนธรรม ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นท่ัวโลก และ
นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการฝึกอบรม และทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายตามหลักสูตรและวิชาให้กับ
ลูกเสืออีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดามาน ได้ทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทแห่ง
ความสำเร็จผ่านกิจกรรมลูกเสือ ผลการวิจัยพบว่า ทักษะทางลูกเสือ เช่น เงื่อน การปฐมพยาบาล 
ถอดรหัส ต้ังแคมป์ เดินขบวน การนำทาง และการทำแผนท่ี สามารถกำหนดลักษณะนิสัยของ
นักเรียนได้ บทบาทท่ีนักเรียนสามารถสร้างได้คือ ความรอบคอบ ความอดทน ความร่วมมือ ความ
รับผิดชอบ การดูแลสังคม ความกล้าหาญ ความมั่นใจ ความพากเพียร ความคิดสร้างสรรค์ ศาสนา 
ความรักชาติ ความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อม ความเป็นอิสระ ระเบียบวินัย ความอยากรู้อยากเห็น 
และการทำงานหนัก สอดคล้องกับ งานวิจัยของ หทัยภัทร จีนสุทธิ์ ได้ทำการศึกษา รูปแบบการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเขต 3 ในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือเพื่อ
ส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 3 ใน
จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วยการจัดต้ังกลุ่มกองลูกเสือการบังคับบัญชาลูกเสือ การจัดการเรียนการ
สอนวิชาลูกเสือ การเงินลูกเสือ และการรายงานกิจกรรมลูกเสือ อีกท้ังยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
ชูชาติ สกุณาคีรี ได้ทำการศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริหารงานลูกเสือของโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม อำเภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผลจากการศึกษาพบว่า การจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ ไม่ได้ดำเนินการทดสอบ
เพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิ เศษตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติและความสนใจของลูกเสือ 
ข้อเสนอแนะคือควรมีการดำเนินการทดสอบลูกเสือเพื่อขอรับเครื่องหมายวิชาพิเศษของลูกเสือ  
 2. แนวทางการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
น้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สรุปได้ว่า    
การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนด้านลูกเสือ ควรจัดให้มีการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยในการจัด
กิจกรรมต้องส่งเสริมให้มีการฝึกทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร พร้อมท้ังการทดสอบ เน้นให้ลูกเสือได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ท้ังในและนอกสถานท่ี และเข้า
ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาตนเองกับหน่วยงานอื่น  การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนด้าน



 83 
 
ผู้บริหาร ควรสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารในศูนย์เครือข่ายเข้าใจร่วมกันว่า กิจกรรมลูกเสือสามารถ
พัฒนาระเบียบวินัย และทักษะชีวิตของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง โดยต้องมีการกำหนดโครงการให้ชัดเจน
พร้อมท้ังการร่วมสนับสนุนท้ังทรัพยากรและบุคลากร ให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม
ลูกเสือร่วมกัน ผลักดันให้บุคลากรทางลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง พร้อมท้ังมีการกำกับ 
ติดตาม การดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกท่ีมีความรู้
ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจิจกรรมลูกเสือ การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนด้าน
ผู้กำกับลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือควรเข้าร่วมการอบรมพัฒนาตนเองเพื่อให้มีวุฒิและเพิ่มวุฒิทางลูกเสือ 
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้กำกับลูกเสือมีอุดมการณ์ในกิจการลูกเสือ มีการร่วมวางแผนกิจกรรมลูกเสือท้ัง
ในระดับโรงเรียนและระดับกลุ่มเครือข่ายให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของชุมชน และสามารถ
ปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์  และการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนด้านการจัดมวล
กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมลูกเสือให้เป็นไปตามหลักสูตร โดยปรับเปล่ียนรูปแบบการจัด
กิจกรรมให้มีความทันสมัย บูรณาการทักษะวิชาและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในทุกวันอย่างต่อเนื่อง 
มิใช่แค่วันท่ีแต่งกายลูกเสือ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมให้ลูกเสืออย่างคงทนถาวร 
   

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพ
การศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา
บางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนด้านลูกเสือ ผู้กำกับควรจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง โดยในการจัดกิจกรรมต้องส่งเสริมให้มีการฝึกทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร พร้อม
ท้ังการทดสอบ เน้นให้ลูกเสือได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
ท้ังในและนอกสถานท่ี และเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาตนเองกับหน่วยงานอื่น 
 2. การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนด้านผู้บริหาร ผู้บริหาร ควรมีการกำหนดโครงการเพื่อ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนให้เกิดความชัดเจนพร้อมท้ังการร่วมสนับสนุนท้ังทรัพยากรและ
บุคลากร ให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมลูกเสือร่วมกัน มีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มวุฒิและ
ทักษะทางลูกเสือ อีกท้ังผลักดันให้บุคลากรทางลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง พร้อมท้ังมี
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การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกท่ีมี
ความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรมลูกเสือ 
 3. การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนด้านผู้กำกับลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือควรเข้าร่วมการอบรม
พัฒนาตนเองเพื่อให้มีวุฒิและเพิ่มวุฒิทางลูกเสือ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้กำกับลูกเสือมีอุดมการณ์ใน
กิจการลูกเสือ มีการร่วมวางแผนกิจกรรมลูกเสือท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบายและบริบทของชุมชน และสามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 4. การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนควรจัดกิจกรรม
ลูกเสือให้เป็นไปตามหลักสูตร โดยปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความทันสมัย บูรณาการ
ทักษะวิชาและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในทุกวันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรมให้ลูกเสืออย่างคงทนถาวร 
 

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการลูกเสือของทุกศูนย์เครือข่ายคุณภาพ
การศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 2. ควรมีการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานกิจการลูกเสือของทุกศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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ทรงพล เจริญค า. หลกัการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: : โอ เอส พร้ินต้ิงเฮา้ส์, 2563. 
เนตรดาว ปาลรัตน์. "การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา อ าเภอสายบุรี

จงัหวดัปัตตานี." วิทยานิพนธ์, ครุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลยัราช
ภฏัสงขลา, 2556. 

ปริตา พืชผล. "การพฒันาการบริหารงานลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ โรงเรียนเวียงสระ สังกดัส านกังานเขต
พ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 11." การคน้ควา้อิสระ สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศา

 

https://www.iok2u.com/Index.Php/Article/Innovation/240-Pdca-Cycle-Deming-Cycle
https://www.iok2u.com/Index.Php/Article/Innovation/240-Pdca-Cycle-Deming-Cycle
http://https/Scout.Nma6.Go.Th/847
http://https/Scout.Nma6.Go.Th/847
https://scout.nma6.go.th/
https://www.gotoknow.org/Posts/541537
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สตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎ์ธานี, 2561. 
ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนอุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั นครนายก ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 7. คู่มือกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน. 
พนม พงษไ์พบูลย.์ "หัวใจการปฏิรูปการศึกษา." วารสารขา้ราชการครู 21, no. 4 (เมษายน-พฤษภาคม) 

(2544). 
พระราชบญัญตัิลูกเสือ พ.ศ. 2551. "ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125, ตอนที่ 42 ก (4 มีนาคม 2551)." 
เมาลีกุล, สุทศัน์. การลูกเสือโลกและกิจกรรมลูกเสือระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 

2539. 
รวิ เต็มวนาวรรณ. "การบริหารงานลูกเสือกลุม่โรงเรียนทบัใต ้ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2." การคน้ควา้อิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2563. 

ลลัน์พฒัน์ บญัชานิตยกาล. "การศึกษาสภาพการบริหารงานลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนใน
สังกดัส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต36." การคน้ควา้อิสระ  

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา, 2563. 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. “ค าส่ังส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 3 

พฤษภาคม 2561. 
วนัใหม่ สืบชนะ. "การศึกษาการบริหารงานลูกเสือสามญัในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2." การคน้ควา้อิสระ สาขาการบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎ์ธานี, 2560. 

วิศลัยา ศกัด์ิศรี. "การบริหารกิจการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียนมธัยมศึกษาเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร." วิทยานิพนธ์ สาขาการจดัการอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2561. 

ศิริกมล พุมมา. "การบริหารงานลูกเสือกบัผลการประเมินตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพงานลกูเสือ
ภายในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์  เขต 1 
และ เขต 2." วิทยานิพนธ์ ปริญญาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี, 2562. 

ศุภฤกษ ์ศิโรทศ. "แนวทางการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่สังกดัส านกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 5." วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค,์ 2561. 

สรรพสิทธ์ิ ศรีระวรรณ. "การพฒันาแนวทางการบริหารจดัการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ใน
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สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 23." ปริญญาการศึกษา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารและพฒันาการศึกษา, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2562. 

สัญญา โต๊ะหนู. "การศึกษาความสัมพนัธ์ของกิจกรรมลูกเสือกบัการเป็นพลเมอืงดีในโรงเรียน
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา สังกดัเมืองพทัยา." วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา, 2559. 

สัมภาษณ์อดีตผูอ้  านวยการโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ 
เขต 1. 7 พฤศจิกายน 2564. 

ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1. ประกาศส านกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1, เร่ืองการจดัตั้งศูนยเ์ครือข่ายคุณภาพการศึกษา 
ระดบักลุ่มโรงเรียน, (2564). 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือส่งเสริมและพฒันากิจกรรมลูกเสือทกัษะชีวิตในสถานศึกษา 
ประเภทลูกเสือวิสามญั 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2562. 

———. คู่มือส่งเสริมและพฒันากิจกรรมลูกเสือทกัษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามญั ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 
2562. 

———. คู่มือส่งเสริมและพฒันากิจกรรมลูกเสือทกัษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ ากดั, 2562. 

———. คู่มือส่งเสริมและพฒันากิจกรรมลูกเสือทกัษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือส ารอง และ
ดวงดาวที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั, 2562. 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, ส านกัลูกเสือ ยวุกาชาด และกิจการนกัเรียน. แนวทางการจดั
กิจกรรมตามเกณฑก์ารประเมินคณุภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: สกสค. 
ลาดพร้าว, 2551. 

ส านกังานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1. “ประกาศนโยบายของ
ส านกังานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1” 17 กุมภาพนัธ์ 
2557. 

ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ. 75 ปี ลูกเสือไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์นิมิตการพิมพ,์ 2529. 
"ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ, การลูกเสือโลก, เขา้ถึงเมื่อ 7 กนัยายน 2564, เขา้ถึงไดจ้าก 

 



  89 

 

Http://Www.Scoutthailand.Org.". 
"ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ, ประเภทของลูกเสือเนตรนารี, เขา้ถึงเมื่อ 7 กนัยายน 2564, เขา้ถึงไดจ้าก 

Http://Www.Scoutthailand.Org.". 
"หนา้ที่และอ านาจของส านกังานลกูเสือแห่งชาติ, เขา้ถึงเมื่อ 12 กุมภาพนัธ์ 2565, เขา้ถึงไดจ้าก 

Https://Www.Scoutthailand.Org/Pages/About-Mission.Php." 
ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ, กระทรวงศึกษาธิการ. แผนปฏิบตัิการของส านกังานลกูเสือแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. 2564. 
สุชาติ เต่าสุวรรณ. "รูปแบบการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จงัหวดันนทบุรี." 

มหาวิทยาลยัราชนอร์ทกรุงเทพ, 2557. 
หทยัภทัร จีนสุทธ์ิ. "รูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือเพื่อส่งเสริมทกัษะชีวิตของนกัเรียนโรงเรียน

มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 3 ในจงัหวดันนทบุรี." วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยันอร์ทกรุง
เทพ, 2563. 

 
 

 

http://www.scoutthailand.org/
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขออนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  97 

แบบสอบถาม 

เรื่อง 

การบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช)  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 

คำช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการดำเนินงานของผู้บริหาร

โรงเรียน และผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3  

(ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ท่ีมี ต่อ  

การบริหารงานกิจการลูกเสือ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านลูกเสือ ด้านผู้บริหาร ด้านผู้กำกับลูกเสือ  

และด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ  

 ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงสำหรับโรงเรียนท่ีจะนำไปใช้ในการพิจารณา 

ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการลูกเสือ 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบปลายเปิดจำนวน 4 ประเด็น เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน

กิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำช้ีแจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน  (   )  ให้ตรงกับความเป็นจริง 

ข้อที่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สำหรับผู้วิจัย 

1 
เพศ 
      (   )  หญิง                    (   )   ชาย 

 
(   ) 

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

 
 

(   ) 

3 

ปัจจุบันท่านมีตำแหน่ง / หน้าท่ี 
      (   )   ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน 
      (   )   รองอำนวยการลูกเสือโรงเรียน 
      (   )   ครูผู้สอนลูกเสือ 

 
 
 

(   ) 

4 

วุฒิการศึกษา 
      (   )   ต่ำกว่าปริญญาตรี 
      (   )   ปริญญาตรี 
      (   )   สูงกว่าปริญญาตรี 

 
 
 

(   ) 

5 

วุฒิทางลูกเสือ 
      (   )   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 แบบสอบถาม เก่ียวกับการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา

บางสะพานนอ้ย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

เขต 1 

คำช้ีแจง โปรดอ่านรายละเอียดของข้อความต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่า โรงเรียนของท่านมีการ

บริหารงานกิจการลูกเสือ อยู่ในระดับใด โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องน้ำหนักของระดับความ

คิดเห็น ดังนี้ 

 ระดับ 5 หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด     มีน้ำหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

 ระดับ 4 หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก     มีน้ำหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

 ระดับ 3 หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง   มีน้ำหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

 ระดับ 2 หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย     มีน้ำหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

 ระดับ 1 หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด    มีน้ำหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

ข้อที่ กิจกรรมดำเนินการ 
ระดับการ
ดำเนินการ 

สำหรบั
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

1 
ด้านลูกเสือ 
ลูกเสือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของกองลูกเสือ/โรงเรียน/
สังคม/กระทำความดีประจำวัน 

     (   ) 

2 
ลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือด้วยความสนใจ ความสนุก มี
ความภูมิใจ และมีความสุขในการเป็นลูกเสือ  

     (   ) 

3 
ลูกเสือสามารถปฏิบัติทักษะสัญลักษณ์ลูกเสือตามประเภท 
เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมตามเนื้อหาสาระในหลักสูตร 

     (   ) 

4 
ลูกเสือประพฤติปฏิบัติโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตาม
คำปฏิญาณ กฎของลูกเสือ และหลักคำสอนของศาสนา  

     (   ) 

5 
ลูกเสือกระทำกิจกรรม ช่วยเหลืองานสถานศึกษา งานบ้าน 
และเคารพเช่ือฟังพ่อแม่ ครู อาจารย์ 

     (   ) 

6 
ลูกเสือกระทำกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี
ระหว่างคนในชาติ และความเป็นพี่น้องกนัของลูกเสือ ท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ 

     (   ) 

7 
ลูกเสือช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อน พี่น้องลูกเสือ ท้ังใน
และนอกสถานศึกษา 

     (   ) 
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ข้อที่ กิจกรรมดำเนินการ 
ระดับการ
ดำเนินการ 

สำหรบั
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

8 
ลูกเสือช่วยเหลือและให้บริการครู อาจารย์ บุพการี และ
บุคคลทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุท่ีขาดการดูแล 

     
(   ) 

9 
ลูกเสือช่วยพัฒนาส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ แก้ปัญหา 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน รวมทั้งกิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และสังคมโลก 

     
(   ) 

10 
ด้านผู้บริหาร 
ผู้บริหารมีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ในกิจการลูกเสือ 

     
(   ) 

11 
ผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีคุณวุฒิ และเพิ่มทักษะ
ทางลูกเสือ 

     
(   ) 

12 
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อการพัฒนาการ
กิจการลูกเสือ 

     
(   ) 

13 
ผู้บริหารกำหนดให้มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย 
แผนพัฒนา และระบบบริหารจัดการกิจการลูกเสือ 

     
(   ) 

14 
ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรลูกเสือ และการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

     
(   ) 

15 
ผู้บริหารส่งเสริมการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมลูกเสือ 

     
(   ) 

16 

ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการให้บริการชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติ 
พัฒนาส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือและ
ให้บริการบุพการี และบุคคลทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุท่ีขาด
การดูแล 

     

(   ) 

17 
ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการนำทรัพยากรของชุมชนมาพัฒนา
กิจการลูกเสือของสถานศึกษา 

     
(   ) 

18 

ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม และกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรม และสังคมโลก 
 

     

(   ) 
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ข้อที่ กิจกรรมดำเนินการ 
ระดับการ
ดำเนินการ 

สำหรบั
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 

19 
ด้านผู้กำกับลูกเสือ 
ผู้กำกับลูกเสือมีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ในกิจการลูกเสือ 

     
(   ) 

20 
ผู้กำกับลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีคุณวุฒิและเพิ่ม
ทักษะทางลูกเสือ พัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าทาง 
วิทยฐานะในวิชาชีพทางลูกเสือ 

     
(   ) 

21 
ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา
กิจการลูกเสือ 

     
(   ) 

22 
ผู้กำกับลูกเสือวางแผนการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ และ
ฝึกอบรมลูกเสือตามวัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการ และ
หลักสูตร 

     
(   ) 

23 
ผู้กำกับลูกเสือช่วยเหลือหรือเข้าร่วมการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ภายนอกสถานศึกษา และนำทรัพยากรในชุมชนเข้ามา
พัฒนาการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ 

     
(   ) 

24 
ผู้กำกับลูกเสือศึกษา ค้นคว้า วิจัย และประเมินผลเพื่อให้
เกิดการพัฒนารูปแบบ วิธีการ และมีส่วนช่วยในการ
แก้ปัญหา และพัฒนาการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ 

     
(   ) 

25 
ผู้กำกับลูกเสือดำเนินการในงานธุรการ เอกสาร ระเบียบ 
การเงิน บัญชี และการเก็บเงิน ค่าบำรุงลูกเสือตามระเบียบ 

     
(   ) 

26 
ผู้กำกับลูกเสือดำเนินการจัดต้ังและพัฒนาหมู่ กอง กลุ่ม 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือรวมทั้งจัดทำรายงาน และ
ประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ 

     
(   ) 

27 
ผู้กำกับลูกเสือบริหารจัดการอาคาร สถานท่ี วัสดุครุภัณฑ์  
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ 

     
(   ) 

28 
ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ 
มีการฝึกอบรมให้ความรู้ และทักษะในด้านระเบียบวินัย การ
ประกอบพิธีทางลูกเสือ และเนื้อหาสาระตามหลักสูตร 

     
(   ) 

29 
มีการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมตาม
วัตถุประสงค์และวิธีการทางลูกเสือ ฝึกอบรมทักษะลูกเสือ

     
(   ) 
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ข้อที่ กิจกรรมดำเนินการ 
ระดับการ
ดำเนินการ 

สำหรบั
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1 
ตามประเภท ให้สามารถนำไปใช้ช่วยตนเองและผู้อื่น 

30 
มีการฝึกอบรม และทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายตามหลักสูตร
และวิชาพิเศษ 

     
(   ) 

31 
มีการอบรมและจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ตามคำปฏิญาณ กฎของลูกเสือ และหลักธรรมคำสอนของ
ศาสนา 

     
(   ) 

32 

มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ช่วยเหลือครอบครัว 
สถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และร่วม
กระทำกิจกรรมเกี่ยวกับงานของชาติ วัฒนธรรม ศาสนาและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นท่ัวโลก 

     

(   ) 

33 

มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ความสามารถในการบำเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อนผู้อื่น บุคคลท่ีทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ 
ท่ีขาดการดูแล กระทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรัก ความ
สามัคคี ความสมานฉันท์ ระหว่างคนในชาติ และความเป็นพี่
น้องกับลูกเสืออื่นท่ัวโลก 

     

(   ) 

34 
มีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ปัญหา ส่งเสริมสุขภาพกาย
และใจ และเพื่อการช่วยเหลือ แก้ปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย 

     
(   ) 

35 
มีการจัดกิจกรรมโครงการให้บริการชุมชน เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนา 

     
(   ) 

36 

มีการจัดกิจกรรมโครงการท่ีมีส่วนร่วมในงานของชาติ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมสร้างความมั่นคงของ
ชาติ รวมทั้งการฝึกอบรมวิชาพิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อ
ในสถาบันทหารและตำรวจ 

     

(   ) 
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ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการลูกเสือของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา

บางสะพานนอ้ย 3 (ไชยราช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

เขต 1   

1. ด้านลูกเสือ 

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

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

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

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

2. ด้านผู้บริหาร 

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

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

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

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

3. ด้านผู้กำกับลูกเสือ 

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

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

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

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

4. ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ 

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

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

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

............................................................................................................................................................... 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายอรรถพล ส่งอัมพร 
วัน เดือน ปี เกิด 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2561 สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต วิชาภาษาอังกฤษ  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   
พ.ศ. 2563 ศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต สาขาบริการการศึกษา  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 142 ม.3 ต. กำโลน อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช 80230   
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