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ระดับการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เม่ือศึกษาเปรียบเทียบระดบัการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดับุคลากร 
ดา้นการอ านวยการ ดา้นการควบคุม ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นการจดัองคก์าร แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัความคิดเห็นมากกวา่ครูผูส้อนและ 
เม่ือศึกษาเปรียบเทียบระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา ใน 5 ดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมี
ระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษานอ้ยกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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The objectives of this thematic paper were to study the level of Administration of scout 
activities in schools under The Secondary Educational Service Area Office 25 districts. There are 
five aspects: Planning, Organizing, Staffing, Directing, and Controlling. The level of 
Administration education in scout activities in five aspects based on the comments of school 
administrators and teachers classified by status of position and school size. The samples used in 
the research are the school administrators and teachers in schools under the Secondary 
Educational Service Area Office 25 there are 303 people used in the study was a questionnaire 
rating scale based on five levels with the reliability was 0.77. The statistics used for data analysis 
were percentage, frequency, average, mean, standard deviation, t-test and F–test. 

 
The result of the study were as follows : 
The levels of administration scout activities in schools under the Secondary 

Educational Service Area Office 25 as a whole and in many aspects were high. The study 
compared the administration scout activities in schools. This study found that the planning, 
staffing, directing, and controlling are no differences, except for the organizing was different 
levels of statistical significance at the level .05 by school administrators have a comment more 
than teachers in schools. The study compared the administration scout activities in schools by size 
study found that educational institutions, small, medium and large scale administration scout 
activities in schools in five found that the difference is statistically significant at the level .01. The 
small school has level of the administration of scout activities in Planning, Organizing, Staffing, 
Directing, and Controlling was less than educational institutions, medium and large. 
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สถานศึกษาดว้ยวธีิการของ Scheffe´          
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ครูผู ้สอนต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัด
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ครูผู ้สอนต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัด     
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บทที่  1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ไดช้ี้ให้เห็นถึงการ
พฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทกัษะและการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวยั สถาบนัทางสังคมและชุมชนทอ้งถ่ินมีความเขม้แข็ง สามารถปรับตวัรู้ 
เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, 
หน้า 8) สอดคล้องกบัแผนการจดัการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ท่ีก าหนด
เป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีความรู้เชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ            
มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความสุข มีสุขภาพทั้งกายและใจท่ีสมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพและอยู่
ร่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งมีความสุข เพื่อเป็นเป้าหมายและฐานหลกัของการพฒันาประเทศ (ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, อดัส าเนา)   

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 ท่ีจดัท าข้ึนเพื่อใหเ้ขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาไดน้ าไปใชเ้ป็นกรอบและทิศทางในการ
จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา และจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคม       
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต อีกทั้ ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ก าหนด
แนวทางการจดัการศึกษาโดยยึดหลกัว่า ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนไดแ้ละ 
ถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและ
ความถนดัของผูเ้รียน ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ 
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน แก้ปัญหา และเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ประกอบกบัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิด
ทั้งผลดีและผลเสียต่อการด าเนินชีวติในปัจจุบนัของบุคคล ท าให้เกิดความยุง่ยากซบัซ้อนมากยิ่งข้ึน 
จ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนวิถีการด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า      
มีศกัด์ิศรีและมีความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและย ัง่ยืน (กรมวิชาการ, 2546, หนา้ 11) 



2 
 
ซ่ึงแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติ
เขา้สู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทกัษะการคิด
วิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ มีทกัษะดา้นเทคโนโลยี สามารถท างาน และอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม
โลกไดอ้ยา่งสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 2) 
 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีสถานศึกษาทุกแห่งตอ้งจดัให้กบัผูเ้รียนใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 โดยมุ่งพฒันาความมีระเบียบวินยั ความเป็นผูน้ า ผูต้ามท่ีดี ความ
รับผิดชอบ การท างานร่วมกนั การรู้จกัแกปั้ญหา การตดัสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วย 
เหลือแบ่งปัน เอ้ืออาทรและสมานฉนัท ์อีกทั้งพระราชบญัญติัลูกเสือ พุทธศกัราช 2551 มาตรา 8 ได้
ก าหนดวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาลูกเสือทั้งกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี         
มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามคัคีและมีความเจริญกา้วหน้า ทั้งน้ี   
เพื่อความสงบสุขและความมัน่คงของประเทศชาติ (พระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ.2551, 2551, หนา้ 2) 
กระบวนการลูกเสือเป็นกระบวนการพฒันาเยาวชน มีวตัถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้การศึกษาและ
พฒันาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี โดยไม่ค  านึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา ทั้งน้ีเป็นไปตามความมุ่งประสงค ์
หลกัการและวิธีการ ซ่ึงลูกเสือโลกไดก้ าหนดไว ้ปัจจุบนักระบวนการลูกเสือถือเป็นกระบวนการ
ทางการศึกษาส่วนหน่ึง ซ่ึงมุ่งพฒันาสมรรถภาพของบุคคลทั้งทางสมอง ร่างกาย  จิตใจ และศีลธรรม 
เพื่อใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีความประพฤติดีงาม ไม่กระท าตนให้เป็นปัญหาต่อสังคม และด ารงชีวิตอยา่งมี
ความหมายและสุขสบายกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งปลูกฝังระเบียบวินยัและกฎเกณฑ ์
เพื่อการอยู่ร่วมกันให้รู้จักการเสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงการจดักิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ รวมทั้งให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จาก
ความส าคญัดงักล่าวกระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดให้สถานศึกษาจดักิจกรรมลูกเสือเป็นส่วนหน่ึง
ของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ท่ีหลกัสูตรก าหนดให้สถานศึกษาต้อง จดัให้นักเรียนทุกคนเขา้ร่วม
กิจกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการด าเนินการจดักิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้ง
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 1) ก าหนด
แผนการจดักิจกรรมลูกเสือไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษาและโดยการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
2) ช้ีแจง ท าความเขา้ใจ และสร้างความตระหนกัใหบุ้คลากรและ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคนเห็นคุณค่า
และร่วมมือในการจดักิจกรรมลูกเสือ 3) พฒันาและส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถ 
ความเช่ียวชาญ และมีความทนัสมยัในการจดักิจกรรมลูกเสือท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและสถานการณ์ปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 4) สร้างเครือข่ายและ
ประสานความร่วมมือและความเขา้ใจอนัดีระหวา่งสถานศึกษากบัผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน องคก์ร
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ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนบัสนุนการจดักิจกรรมลูกเสือ 5)  นิเทศ  ติดตาม  ให้ค  าปรึกษา ประเมินผล 
และสร้างขวญัก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานในการจดักิจกรรมลูกเสือ 6) แลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่
ผลงานท่ีประสบผลส าเร็จกบัหน่วยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนบทบาทของครูผูรั้บผิดชอบ
กิจกรรม 1) ศึกษาหลกัการ วตัถุประสงค์ ขอบข่าย แนวการจดักิจกรรม การประเมินผลและจดั
กิจกรรมลูกเสือให้บรรลุตามเป้าหมาย 2) ช้ีแจงและท าความเขา้ใจกบัผูเ้รียนและผูป้กครองเก่ียวกบั
การจดักิจกรรมลูกเสือ 3) ร่วมกบัผูเ้รียนออกแบบกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดั 
ความสนใจของผูเ้รียน และเป็นไปตามหลกัการและวตัถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติ (ส านกั
วชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553, หนา้ 14-16)   

สภาพปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูรั้บผิดชอบกิจกรรมลูกเสือไม่ให้ความส าคญั
กบัการเรียนการสอนลูกเสือ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือขาดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหาร
ไม่ให้ความส าคญักบักิจการลูกเสือในโรงเรียน ขาดการประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจร่วมกบัผูก้  ากบั
ลูกเสือ ขาดการนิเทศติดตามการจดัการเรียนการสอนของผูบ้งัคบับญัชา สถานศึกษาจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนไม่เป็นไปตามหลกัสูตรลูกเสืออยา่งแทจ้ริง ไม่มีแผนการจดักิจกรรมลูกเสือ ท าให้ไม่
สามารถจดักิจกรรมการสอนลูกเสือให้ครบทุกขั้นตอน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภารกิจมากหลายดา้น
จึงขาดการด าเนินการนิเทศ ติดตาม การบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาอย่างจริงจงั และ
ต่อเน่ือง ขาดการประสานงานระหว่างเขตพื้นท่ีการศึกษา ตลอดจนขาดการนิเทศติดตามของ
หน่วยงานตน้สังกดั ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียนไม่บรรลุตามวตัถุประสงค์
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25, 2556) สาเหตุส าคญัท่ี
ท าใหเ้กิดปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เน่ืองจากผูบ้ริหารหรือผูรั้บผิดชอบในการบริหารกิจการ
ลูกเสือขาดการบริหารตามกระบวนการ และส่งผลกระทบต่อผลส าเร็จของกิจกรรมในการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน (สุรีย ์บุญรักษา, 2552, หน้า 3) ซ่ึงสันติ บุญภิรมย์ (2552, หน้า 111) 
ช้ีให้เห็นว่าการด าเนินการทางการบริหารเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะต้องด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่องานในขอบเขตความรับผิดชอบ ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งใช ้
หลกับริหารท่ีเรียกว่า กระบวนการบริหาร ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการประเมิน
คุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา ตามระบบการประกนัคุณภาพภายนอกสถานศึกษา อนัจะ
น าไปสู่การพฒันางานลูกเสือให้บงัเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นมาตรฐาน ตามหลกัการ
และกระบวนการของลูกเสือ ความส าเร็จท่ีจะเกิดข้ึนไดน้ั้นผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อนกิจกรรม
ลูกเสือ ควรมีการวางแผนและก าหนดแผนการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน มีการนิเทศติดตาม            
เพื่อเสริมสร้างขวญัก าลงัใจต่อครูผูส้อนลูกเสือ พร้อมทั้งจดัให้มีการประเมินผลการจดักิจกรรมและ
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น าผลการประเมินมาวเิคราะห์ผลดีและผลเสียเพื่อน าไปใชใ้นการจดักิจกรรมคร้ังต่อไป จึงจะส่งผล
ต่อกระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือและการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ในกิจกรรมลูกเสืออยา่ง
สมบูรณ์  

จากสภาพปัญหาขา้งตน้ ผูว้ิจยัในฐานะปฏิบติัหนา้ท่ีหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการบริหารกิจกรรมลูกเสือภายในโรงเรียนโดยตรงจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษา
การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  
โดยศึกษากระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน 5 ดา้น คือ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์าร  
ดา้นการจดับุคลากร ดา้นการอ านวยการและด้านการควบคุม เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นแนวทางให้
ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูรั้บผดิชอบในกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน ใชป้ระกอบการพิจารณาวางแผน
พฒันาปรับปรุงการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25   
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
 

1.3 สมมติฐานของการวจิัย 
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ณัฐพงศ์ ปะนาสังข ์(2552) พวงเพชร แกว้เสนา 

(2554) วฒิุพงษ ์ฟุ้งสุวรรณ (2554) อญัจนา ศรีใส (2556) ไดศึ้กษาระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน อยู่ในระดับมาก และ
เปรียบเทียบระดับการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพและขนาด
สถานศึกษาพบวา่ แตกต่างกนั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตั้งสมมติฐานการวิจยั ดงัน้ี การเปรียบเทียบระดบัการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษามีความ แตกต่างกนั 
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1.4 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารของนักวิชาการจากเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผูว้ิจ ัยสามารถสรุปเก่ียวกับการบริหารในการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 แบ่งองค์ประกอบของการ
บริหารได้ 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผน(Planning) ด้านการจดัองค์การ (Organizing) ด้านการจดั
บุคลากร (Staffing) ดา้นการอ านวยการ (Directing) ดา้นการควบคุม (Controlling) เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม ส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อตอบวตัถุประสงค์และสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
สามารถเขียนแผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวจิยัได ้ดงัแผนภาพท่ี 1.1  

 

          ตัวแปรต้น                                                                 ตัวแปรตาม                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.5.1 ท าให้ทราบระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 และสามารถน าขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยั เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพฒันางานกิจกรรมลูกเสือใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

1.5.2 ท าให้ทราบระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีมี
สถานภาพและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษาขนาดต่างกนั เพื่อน าไปปรับปรุงและพฒันาการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

    การบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ใน 5 ดา้น 

1. ดา้นการวางแผน 
2. ดา้นการจดัองคก์าร 
3. ดา้นการจดับุคลากร 
4. ดา้นการอ านวยการ 
5. ดา้นการควบคุม 

สถานภาพ ขนาดสถานศึกษา 
1. สถานภาพ ไดแ้ก่ 

1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
1.2 ครูผูส้อน 

2. ขนาดสถานศึกษา 

2.1 ขนาดเล็ก 

2.2 ขนาดกลาง 

2.3 ขนาดใหญ่ 
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1.5.3 เป็นขอ้มูลสารสนเทศเพื่อน าไปเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ต่อไป 

 

1.6  ขอบเขตของการวจิัย 
1.6.1  ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 การศึกษาวิจยั เร่ือง การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ผูว้ิจยัได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาโดย
ก าหนดตวัแปรของการวจิยั ดงัน้ี 
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ สถานภาพและขนาดสถานศึกษา   
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามกรอบแนวคิดกระบวนการบริหารงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
วางแผน (Planning) ด้านการจัดองค์การ (Organizing) ด้านการจดับุคลากร (Staffing) ด้านการ
อ านวยการ (Directing) ดา้นการควบคุม (Controlling)   
 1.6.2  ขอบเขตด้านประชากร 
   ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ริหารศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วยผู ้บริหาร
สถานศึกษาจ านวน 187 คน และครูผูส้อนรวมจ านวน 3,392 คน รวมทั้งหมด 3,579 คน  (ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 : ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2558 )   
  1.6.3  ขอบเขตด้านพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จ านวน 84 
โรงเรียน 
 

1.7  นิยามศัพท์เฉพาะ 
  เพื่อความเขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัไดเ้สนอค าอธิบายนิยามศพัทเ์ฉพาะ ดงัน้ี 

การบริหาร หมายถึง  การใช้ศาสตร์และศิลป์ในการใช้ทรัพยากรขององคก์ารไดแ้ก่ คน 
เงิน วตัถุ ส่ิงของ และวิธีการปฏิบติังาน โดยอาศยัหน้าท่ีทางการบริหารท่ีส าคญั เช่น การวางแผน 
การจดัองคก์าร การจดับุคลากร การอ านวยการ และการควบคุม เพื่อน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์และ
บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลครบถว้น  
  กระบวนการบริหาร หมายถึง ระบบของการก าหนดวิธีการท างาน การใช้ทรัพยากรใน
องค์การ ได้แก่ คน เงิน วสัดุ เวลา  เพื่อการวางแผน ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์
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เป้าหมาย และขั้นตอนในการปฏิบติังาน การติดตามประเมินผล และ การรายงานผลความส าเร็จของ
งาน ประกอบดว้ย กระบวนการบริหาร 5 ด้าน คือ 1) ดา้นการวางแผน (Planning) 2) ดา้นการจดั
องค์การ (Organizing) 3) ดา้นการจดับุคลากร (Staffing) 4) ดา้นการอ านวยการ (Directing) 5) ดา้น
การควบคุม (Controlling)     
 การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินงานในการจดักิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ท่ีประกอบด้วย
กระบวนการบริหารท่ีผูว้ิจยัเลือกศึกษา ใน 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผน (Planning) ด้านการจดั
องค์การ (Organizing) ด้านการจดับุคลากร (Staffing) ด้านการอ านวยการ (Directing) ด้านการ
ควบคุม (Controlling)   
 การวางแผนในการบริหารกิจกรรมลูกเสือ หมายถึง กระบวนการก าหนดวตัถุประสงค ์ 
เป้าหมาย แผนการจดักิจกรรม รวมทั้งการนิเทศ ควบคุมและการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อน า
ผลไปปรับปรุงและพัฒนาโดยผู ้บังคับบัญชาลูกเสือมีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
วตัถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติและหลกัสูตรของสถานศึกษา 

การจดัองค์การในการบริหารกิจกรรมลูกเสือ หมายถึง กระบวนการจดัปัจจยัทรัพยากร
ต่าง ๆ รวมถึงบุคคลในการบริหารกิจกรรมลูกเสือตามขอ้บงัคบัท่ีคณะลูกเสือแห่งชาติก าหนดไว ้
ไดแ้ก่ การจดัโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน การจดัหน่วยลูกเสือ การก าหนดบทบาท
หน้าท่ีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติว่าดว้ยการปกครอง หลกัสูตรและ
วชิาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.2509 

การจดับุคลากรในการบริหารกิจกรรมลูกเสือ หมายถึง การด าเนินงานเก่ียวกบัการสรร
หาบุคลากร การสนบัสนุนและส่งเสริมให้เขา้รับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือในการปฏิบติั
หน้าท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ การแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตามโครงสร้างการบริหารงาน
ลูกเสือในโรงเรียน การให้มีต าแหน่งทางลูกเสือ และการสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติัหน้าท่ี
ทางการลูกเสือ ตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

การอ านวยการในการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา หมายถึง การอ านวยการใน
การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินการช้ีแจง สั่งการ ส่งเสริม ช่วยเหลือ 
ใหค้  าปรึกษา แนะน าและการมอบหมายภารกิจต่าง ๆ แก่ผูบ้งับญัชาลูกเสือ ในการด าเนินงานลูกเสือ
ของโรงเรียนให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานท่ีวางไว ้รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์
และการติดต่อประสานงานกบัชุมชนและองค์กรภายนอก เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีน าไปสู่การ
ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนต่อไป 
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การควบคุมในการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน หมายถึง ความพยายามของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในการควบคุมการจดักิจกรรมลูกเสือใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้โดยการนิเทศ  
ติดตาม ประเมินผลและรายงานการจดักิจกรรม เพื่อน าขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องและให้
ความช่วยเหลือแก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ให้งานเกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว ้

สถานภาพ หมายถึง สถานภาพการด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน 
            ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียนและรองผูอ้  านวยการลูกเสือ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ท่ีผ่านการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือตั้งแต่หลกัสูตรขั้นความรู้ชั้นสูงข้ึนไป  
 ครูผูส้อน หมายถึง ครูท่ีผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ตั้งแต่หลักสูตรขั้น
ความรู้เบ้ืองตน้ข้ึนไปในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  
 ขนาดสถานศึกษา หมายถึง การแบ่งขนาดสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ขนาด ไดแ้ก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 หมายถึง การกระจายอ านาจในการ
บริหารงานโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น 
 
 



บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นขอ้มูล
การน าไปสู่กรอบแนวคิดของการวจิยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหาร 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบักิจกรรมลูกเสือ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
2.4 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหาร 
ความหมายของการบริหาร 
การบริหารกิจการใดๆ ก็ตามจะด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและไดป้ระสิทธิผล

จะตอ้งมีผูร่้วมด าเนินการในกิจการนั้นๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์อย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว ในการบริหารการศึกษาท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานลูกเสือใน
โรงเรียนก็เช่น เดียวกนั จะตอ้งมีบุคคลหลาย ๆ คน ช่วยกนัวางแผนควบคุมให้งานด าเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพนั้น ไดมี้นกัการศึกษาและนกัทฤษฎีทางการบริหารหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของ
การบริหารไวด้งัน้ี 

ไซมอน (Simon, 1947, อา้งถึงใน สมเดช สีแสง, 2545, หน้า 224) กล่าวว่า การบริหาร 
คือ กิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปร่วมมือกนัด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างใดอย่าง
หน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนั 

คาร์เตอร์ ว ีกูด (Carter V. Good. 1973, อา้งถึงใน ภารดี อนนัตน์าวี, 2555, หนา้ 1) ไดใ้ห้
ความหมายวา่ การบริหาร หมายถึง เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการด าเนินงานในองคก์ารทาง
การศึกษา เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีตั้งไว ้

เซอจิโอวานนิ (Sergiovanni, อา้งถึงใน จนัทรานี สงวนนาม, 2553, หน้า 24) ได้ให้
ความหมายวา่ การบริหาร คือ กระบวนการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นหรือโดยผูอ่ื้น เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผล
ตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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 คูนทซ์ (Koontz, อา้งถึงใน จนัทรานี สงวนนาม, 2553, หน้า 24)  ให้ความหมายว่า       
การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้โดยอาศยัปัจจยัทั้งหมาย 
ไดแ้ก่ คน เงิน และวสัดุส่ิงของ เป็นอุปกรณ์ในการบริหารงาน 

เทอร์ร่ี (Terry. 1968, อา้งถึงใน ศิริพงษ์ เศาภายน, 2550, หน้า 13) ให้ความหมายว่า     
การบริหารเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วยการวางแผน การจดัองค์การ การกระตุ้น และการ
ควบคุม ซ่ึงจะน าไปสู่การพิจารณาและจดัการกบับุคคลและทรัพยากรใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

ธีรรัตน์ กิจจารักษ ์(2542, หนา้ 11) ไดใ้หค้วามหมายของการบริหารไวว้า่ การบริหาร คือ
การใชศ้าสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรการบริหาร (Administration Resource) มาประกอบการตาม 
กระบวนการบริหาร (Process of Administration) ให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บุญช่วย ศิริเกษ (2540, หน้า 3) ให้ค  านิยามวา่ การบริหาร คือ การท างานให้ส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ด้วยวิธีการด าเนินการตามกระบวนการ
บริหาร ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งอาศยัทั้งอ านาจหน้าท่ี  ภาวะผูน้ า ทกัษะทางการบริหารและความรู้
ทางการบริหาร 

วิโรจน์  สารรัตนะ (2548, หน้า 12) กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การโดยอาศยัหน้าท่ีทางการบริหารท่ีส าคญั เช่น การวางแผน    
การจดัองคก์าร การน า และการควบคุม 

สมศกัด์ิ คงเท่ียง (2545, หนา้ 1) ใหค้วามหมายวา่  การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ  ท่ี
บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมมือกนัด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใดหรือ
หลาย ๆ อย่างท่ีบุคคลร่วมกนัก าหนดโดยใชก้ระบวนการอยา่งมีระบบและใชท้รัพยากรตลอดจน
เทคนิคต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม  

สมยศ  นาวกีาร (2543, หนา้ 14) กล่าววา่ การบริหาร คือ กระบวนการของการท างานให้
ส าเร็จ โดยใช้บุคคลอ่ืนบุคคลจะมาใช่ผู ้บริหารถ้าหากว่าไม่ได้มีส่วนร่วมเก่ียวข้องภายใน
กระบวนการของการท างานส าเร็จโดยใชบุ้คคลอ่ืน 

สมาน รังสิโยกฤษฎ์ และสุธี สุทธิสมบูรณ์ (2544, หน้า 1) ได้กล่าวว่า การบริหาร 
หมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้โดยอาศยัปัจจยัต่าง ๆ อนั
ไดแ้ก่ คน เงิน วตัถุ ส่ิงของ และวิธีการปฏิบติังาน เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนิน
กิจกรรมนั้น ๆ เป็นไปตามกระบวนการบริหาร   

สุรัสวดี  ราชกุลชัย (2547, หน้า 4-5) ให้ความหมายของการบริหารว่า การบริหาร คือ 
กลุ่มของกิจกรรมประกอบดว้ยการวางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การสั่งการ
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หรือการช้ีท า (Directing/Leading) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัทรัพยากรขององค์การ (ซ่ึงก็คือ 
4M’s นัน่เอง) เพื่อน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์และดว้ยจุดมุ่งหมายส าคญัในการบรรลุความส าเร็จตาม
เป้าหมายขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลครบถว้น  

สันติ บุญภิรมย ์(2552, หน้า 42) ได้ให้ความหมายเก่ียวกบั การบริการ หมายถึง การ
ด าเนินการร่วมกันของบุคคลคนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้
ก าหนดไว ้โดยใชปั้จจยัต่าง ๆ เขา้มามีส่วนสนบัสนุนในการด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามท่ีได้
ก าหนดไว ้

จนัทรานี สงวนนาม (2553, หนา้ 25) ไดก้ล่าววา่ การบริหารเป็นเร่ืองของการท ากิจกรรม
โดยผูบ้ริหารและสมาชิกในองค์การ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้
ทรัพยากรและเทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ภารดี อนนัต์นาวี (2555, หน้า 1) ให้ความหมาย การบริหาร เป็นกิจกรรมของคนตั้งแต่    
2 คนข้ึนไป มีการร่วมมือกนัท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 

สรุปไดว้่า การบริหาร หมายถึง การใชศ้าสตร์และศิลป์ในการใชท้รัพยากรขององค์การ 
ได้แก่ คน เงิน วตัถุ ส่ิงของ และวิธีการปฏิบติังาน โดยอาศยัหน้าท่ีทางการบริหารท่ีส าคญั เช่น     
การวางแผน การจดัองค์การ การจดับุคลากร การอ านวยการ และการควบคุม เพื่อน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์และบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ครบถว้น  

กระบวนการบริหาร 
กระบวนการบริหาร คือ การกระท าท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากจุดหน่ึงหรือขั้นท่ี

หน่ึงไปสู่จุดอ่ืน ๆ หรือขั้นอ่ืน ๆ มีการกระท าแตกต่างกนัออกไปในทางท่ีกา้วหนา้กวา่ขั้นท่ีผา่นมา
จะมีก่ีจุดหรือก่ีขั้นตอนก็ได ้เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในการกระท ากิจกรรมนั้น ๆ (สันติ บุญภิรมย,์ 
2552, หนา้ 112)  แนวคิดกระบวนการบริหารมีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวไว ้ดงัน้ี 

ฟาโยล (Fayol, 1916  อา้งถึงใน สันติ บุญภิรมย,์ 2552, หนา้ 112) ไดก้ าหนดหนา้ท่ีของ
ผูบ้ริหารเป็นกระบวนการบริหารมี 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย  

1. การวางแผน (Planning) 
2. การจดัองคก์าร (Organizing) 
3. การบงัคบับญัชา (Commanding) 
4. การประสานงาน (Communication) 
5. การควบคุม (Controlling) 
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 กูลิกและอูวคิ (Gulick and Urwick, 1937 อา้งถึงใน สันติ บุญภิรมย,์ 2552, หนา้ 112-113)  
ไดเ้สนอความคิดเก่ียวกบักระบวนการบริหารประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั 7 ประการและเรียกว่า 
POSDCoRB โดยถือวา่เป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งรับผิดชอบ ดงัน้ี 

1. การวางแผน (Planning) 
2. การจดัองคก์าร (Organizing) 
3. การจดับุคลากร (Staffing) 
4. การสั่งการ (Directing) 
5. การประสานงาน (Co-ordinating) 
6. การรายงาน (Reporting) 
7. การจดัท างบประมาณ (Budgeting) 
ออร์ดเวย ์ทีด (Ordway Tead, อา้งถึงใน จนัทรานี สงวนนาม, 2553, หนา้ 36-37) กล่าววา่ 

กระบวนการบริหารจะตอ้งประกอบดว้ยกิจกรรม 10 ประการต่อไปน้ี 
1. การก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์(Goal and Objectives) 
2. การจดัท าแผนการปฏิบติังาน (Board Plan) 
3. การจดัหาคนเขา้ท างาน (Recruit Straff) 
4. การกระจายงานและมอบหมายหนา้ท่ี (Clear Deligation and Allocation of Authority)  
5. การควบคุมการปฏิบติังาน (Direct and Oversee) 
6. การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพงาน (Standardization) 
7. การประสานงานท่ีดี (Good Coordination) 
8. การบ ารุงขวญัและใหก้ าลงัใจ (Stimulation) 
9. การประเมินผล (Evaluation) 
10. การเตรียมวางแผนในอนาคต (To Look Ahead) 
สมาคมผูบ้ริหารการศึกษาของสหรัฐอเมริกา (The American Association of School 

Administrators:AASA, อา้งถึงใน จนัทรานี สงวนนาม, 2553, หนา้ 37)  มีความเห็นวา่ กระบวนการ
บริหารการศึกษาควรประกอบดว้ยกิจกรรม 5 ขั้น ดงัน้ี 

1. การวางแผนปฏิบติัการ (Planning) 
2. การสรรหาทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นในการบริหาร (Allocation) 
3. การใหก้ าลงัใจและบ ารุงขวญัผูป้ฏิบติังาน (Stimulating) 
4. การประสานงาน (Coordination) 
5. การประเมินผลงานและติดตามการปฏิบติังาน (Evaluation) 
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เซียร์ (Sears, 1950 อา้งถึงใน จนัทรานี สงวนนาม, 2553, หนา้ 37) ให้ความเห็นวา่การ
บริหารจะตอ้งด าเนินไปตามกระบวนการ 5 ขั้น คือ 

1. การวางแผน (Planning) 
2. การจดัองคก์าร (Organizing) 
3. การสั่งการ (Directing) 
4. การประสานงาน (Co-ordinating) 
5. การควบคุม (Controlling) 
เอ็ดเวิร์ด เดม่ิง (Edward Deming, 1951 อา้งถึงใน สันติ บุญภิรมย,์ 2552, หนา้ 113-114) 

ไดก้ าหนดกระบวนการบริหารออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 
1. การวางแผนแกปั้ญหา (Planning) 
2. การลงมือแกปั้ญหา (Do) 
3. การตรวจสอบ (Check) 
4. การแกไ้ขแผนใหม่ (Action) 
รัสเซลล ์ที. เกรก (Russell T. Gregg, 1967 อา้งถึงใน จนัทรานี สงวนนาม, 2553, หนา้ 

38) สรุป กระบวนการบริหาร มี 7 ขั้น คือ  
1. การตดัสินใจเพื่อด าเนินการ (Decition Making) 
2. การวางแผน (Planning) 
3. การจดัองคก์าร (Organizing) 
4. การติดต่อส่ือสาร (Communicating) 
5. การจูงใจ (Infiuencing)  
6. การประสานงาน (Coordination) 
7. การประเมินผล (Evaluation) 
แคมพเ์บลล ์และคณะ (Campbell and other, 1968 จนัทรานี สงวนนาม, 2553, หนา้ 38) 

ใหค้วามเห็นวา่การบริหารตอ้งเป็นไปตามกระบวนการ 5 ขั้น ดงัน้ี 
1. การตดัสินใจสั่งการเพื่อด าเนินการ (Decition Making)  
2. การปฏิบติัตามโครงการท่ีก าหนดไว ้(Programming) 
3. การกระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานตั้งใจท างาน (Stimulating) 
4. การประสานงาน (Coordination) 
5. การประเมินผลการปฏิบติังาน (Appraising) 
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คูนตซ์ และโอดอนเนลล ์(Koontz and O’Donnell, 1976 อา้งถึงใน สันติ บุญภิรมย,์ 2552, 
หนา้ 113) ไดก้ าหนดกระบวนการบริหารเป็น 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 

1. การวางแผน (Planning) 
2. การจดัองคก์าร (Organizing) 
3. การจดับุคลากร (Staffing) 
4. การอ านวยการ (Directing) 
5. การควบคุม (Controlling) 
ชุบ กาญจนปกรณ์ (อ้างถึงใน สันติ บุญภิรมย,์ 2552, หน้า 115) ได้กล่าวว่า แนวคิด

เก่ียวกับกระบวนการบริหารเป็นหน้าท่ีของนักบริหารท่ีจะต้องท างานในหน้าท่ีให้ประสบ
ความส าเร็จโดยเพิ่มเติมหน้าท่ีของนักบริหารอีก 2 ประการในกระบวนการบริหารคือนโยบาย 
(Policy) และอ านาจหนา้ท่ี (Authority) จึงก าหนดกระบวนการบริหารออกเป็น 9 ขั้นตอน เรียกวา่ 
พาพอสดค์อร์บ (PAPOSDCoRB) ประกอบดว้ย 

1. การก าหนดนโยบาย (Policy) 
2. การก าหนดอ านาจหนา้ท่ี (Authority) 
3. การวางแผน (Planning) 
4. การจดัองคก์าร (Organizing) 
5. การจดับุคลากร (Staffing) 
6. การอ านวยการ (Directing) 
7. การประสานงาน (Co-ordinating) 
8. การรายงาน (Reporting) 
9. การจดัท างบประมาณ (Budgeting) 
วิโรจน์ สารรัตนะ (2548, หน้า 12) กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงาน

เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายขององคก์าร โดยอาศยัหนา้ท่ีทางการบริหารท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1. การวางแผน (Planning) 
2. การจดัองคก์าร (Organizing) 
3. การน า (Leading) 
4. การควบคุม (Controlling) 

 จากแนวคิด ทฤษฎีของนกัวิชาการและนกับริหารเก่ียวกบักระบวนการบริหาร สามารถ
น ามาสรุปเป็นแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารงาน ไดด้งัตารางท่ี 2.1  
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ตารางที ่2.1 สรุปแนวคิดเกีย่วกบัการบริหารงาน 
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จากแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจยัสามารถสรุปเก่ียวกับการ
บริหารงานในการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 แบ่งองคป์ระกอบของกระบวนการบริหารได ้5 ดา้น คือ 

1. ดา้นการวางแผน (Planning) 
2. ดา้นการจดัองคก์าร (Organizing)  
3. ดา้นการจดับุคลากร (Staffing) 
4. ดา้นการอ านวยการ (Directing) 
5. ดา้นการควบคุม (Controlling) 
ส าหรับกระบวนการบริหารทั้ง 5 ขั้น ไดมี้ผูศึ้กษาวิจยัและให้แนวคิดไวม้ากมายซ่ึงผูว้ิจยั

ได้น ามาใช้ในการศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ในคร้ังน้ีซ่ึงจะน าเสนอในล าดบัต่อไป  
 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบักจิกรรมลูกเสือ 
ความเป็นมาของกจิกรรมลูกเสือ 
ก าเนิดลูกเสือโลก 
การลูกเสือได้ก าเนิดข้ึน ณ ประเทศองักฤษ เม่ือ พ.ศ.2451 ผูใ้ห้ก าเนิดลูกเสือโลก คือ     

พลโทลอร์ดเบเดน โพเอลล์ (Baden Powell) หรือ บี-พี เป็นชาวองักฤษ  เกิดเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2400 ท่านไดใ้ห้แนวคิดในการตั้งขบวนการลูกเสือ จากประสบการณ์การเป็นทหารท าการรบ
ในแอฟริกาและอินเดีย บี-พี ไดน้ าเด็กมาฝึกอบรมเพื่อช่วยในการสงครามไดผ้ลดียิ่ง บี-พี ไดเ้ขียน
หนงัสือ คู่มือการสอดแนม (Aids to Scouting) จนไดรั้บความนิยมและเกิดความคิดวา่ หากน าเด็ก 
มาพฒันาเพื่อช่วยงานของส่วนรวมจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างยิ่ง เม่ือวนัท่ี 1- 9 สิงหาคม         
พ.ศ.2450 บี-พี ไดน้ าเด็กชายจ านวน 20 คน อายุระหวา่ง 9-15 ปี ไปอยูค่่ายพกัแรม ท่ีเกาะบราวน์ซี    
ตอนใตข้องประเทศองักฤษ ได้จดัให้เด็กท ากิจกรรมกลางแจง้ การอยู่ค่ายพกัแรม วิชาเชิงพราน    
การช่วยเหลือตนเอง การช่วยเหลือผูอ่ื้น การศึกษาภูมิประเทศ และธรรมชาติ ในการอยูค่่ายพกัแรม    
สุดยอดของกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวนัจะมารวมอยู่ท่ีการชุมนุมรอบกองไฟ ซ่ึง บี-พี ถือว่าเป็น
หวัใจของกิจกรรมทั้งหลาย จบการชุมนุมรอบกองไฟดว้ย การเล่านิทาน (Campfire yarn) ซ่ึงส่วน
ใหญ่ บี-พี จะเล่าเร่ืองการผจญภยัในชีวิตจริงของตนเอง หลงัจากการอยูค่่ายพกัแรมแลว้ พฤติกรรม
ของเด็กเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั ช่วยเหลือตนเองและบิดา มารดา 
เป็นท่ีช่ืนชมของบิดา มารดา ท าให ้บี-พี เกิดแรงบนัดาลใจน าประสบการณ์ท่ีไดค้ร้ังนั้นมาเขียนเป็น
คู่มือการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนช่ือ การลูกเสือส าหรับเด็กชาย (Scouting for Boys) ในปี พ.ศ.2451 
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ค าว่า Scouting จึงเกิดข้ึนในความหมายของการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ให้สามารถช่วยเหลือ
ตนเอง ช่วยเหลือผูอ่ื้น รักชาติบา้นเมือง เป็นพลเมืองดี หลงัจากท่ีหนงัสือการลูกเสือส าหรับเด็กชาย 
(Scouting for Boys) ไดแ้พร่หลายเป็นท่ีนิยมอย่างกวา้งขวาง ก่อให้เกิดกิจการลูกเสือในหลาย
ประเทศกระจายไปทัว่โลกดงัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั (ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, 
2550, หนา้ 68-77) 

ก าเนิดลูกเสือไทย 
ภายหลังท่ี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จข้ึนเสวยราชสมบัติ เป็น

พระมหากษตัริย ์รัชกาลท่ี 6 แห่งพระบรมราชจกัรีวงศ ์ในวนัเสาร์ท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 พระองค์
ไดท้รงพระราชกรุณาโปรดเกลา้จดัตั้งกองเสือป่าเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.2454 หลงัจาก
นั้น 2 เดือน ทรงจดัตั้ งกองลูกเสือข้ึนในประเทศไทย เป็นคร้ังแรกท่ี โรงเรียนมหาดเล็กหลวง 
(โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยัในปัจจุบนั) เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454 ขนานนามว่า กองลูกเสือ
กรุงเทพฯ ท่ี 1 ลูกเสือคนแรกคือ “นายชัพน์ บุญนาค” (ต่อมาไดรั้บพระราชทานยศเป็นนายลิขิต   
สารสนอง) เพราะเป็นผูก้ล่าวค าสาบานต่อหนา้พระพกัตร์ไดเ้ป็นคนแรก จึงมีพระบรมราชโองการ
วา่ “อา้ยชพัน์เอ็งเป็นลูกเสือแลว้” พระองคไ์ดท้รงพระราชนิพนธ์ หนงัสือช่ือ “แบบสั่งสอนเสือป่า
และลูกเสือ” เพื่อใชเ้ป็นแบบเรียนในการอบรมลูกเสือ  

กิจการลูกเสือเจริญรุ่งเรืองมาก เพราะพระองค์ท่านทรงด าเนินการดว้ยพระองค์เองเป็น
ตน้ว่า ทรงตราระเบียบขอ้บงัคบัลกัษณะการปกครอง ทรงฝึกอบรมสั่งสอนดว้ยพระองค์เองโดย
ตลอด ในระหว่างรัชกาลของพระองค์ ทรงพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะลูกเสือสยาม
อย่างยิ่ง ทรงจดัตั้ งสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติ และพระองค์ทรงด ารงต าแหน่ง
สภานายก ทรงวางนโยบายใหมี้การตั้งกองลูกเสือข้ึนในโรงเรียนต่าง ๆ ท าให้กิจการลูกเสือขยายไป
ตามมณฑลต่าง ๆ ทั้ง 18 มณฑล ทรงโปรดให้กองลูกเสือบางกองเขา้ฝึกซ้อมร่วมกบักองเสือป่า
เสนาหลวงรักษาพระองค ์พ.ศ.2457 พระราชทานธงประจ ากองแก่กองลูกเสือมณฑลกรุงเทพฯ และ
กองลูกเสืออ่ืน ๆ วนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2457 ทรงพระราชเหรียญราชนิยมให้แก่ลูกเสือโทฝ้าย 
บุญเล้ียง แห่งกองลูกเสือมณฑลสุราษฎร์ท่ี 1 อายุ 14 ปี ซ่ึงไดช่้วยชายชราและเด็กหญิงผอ่งให้รอด
พน้จากความตาย เม่ือเรือโดยสารจากกรุงเทพฯ จะไปสุราษฎร์ธานีเกิดอบัปาง ซ่ึงลูกเสือโทฝ้ายได้
พยายามช่วยชีวิตชายชราและเด็กหญิงผ่องอย่างเต็มความสามารถ ทั้งสามตอ้งอยู่ในน ้ าเป็นเวลา       
8 ชัว่โมงจนกระทัง่มีเรือแล่นไปพบเขา้และน าตวัไปส่งท่ีเกาะสีชงั ต่อมาใน พ.ศ.2458 ทรงโปรดให้
มีการประชุมสภานายกกรรมการจดัการลูกเสือมณฑลต่าง ๆ พร้อมดว้ยสภากรรมการกลางข้ึนเป็น
คร้ังแรก ณ สโมสรเสือป่าสวนดุสิต และไดเ้สด็จมาประทบัเป็นประธานท่ีประชุมดว้ยพระองคเ์อง 
โปรดให้ตั้ง “กองฝึกหัดผูก้  ากบัลูกเสือในพระบรมราชูปถมัภ์” ข้ึนในบริเวณสโมสรเสือป่า เป็น
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ส านกังานวชิาผูก้  ากบัลูกเสือทัว่ไป พ.ศ.2463 ส่งผูแ้ทนลูกเสือไทยจ านวน 4 คน เขา้ร่วมงานชุมนุม
ลูกเสือโลกคร้ังแรกท่ี โอลิมเปีย กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยคดัเลือกจากนกัเรียนกระทรวง
ธรรมการ ซ่ึงก าลงัศึกษาอยู่ในประเทศองักฤษเป็นผูแ้ทน พ.ศ.2465 คณะลูกเสือไทยสมคัรเป็น
สมาชิกคณะลูกเสือโลก เป็นกลุ่มประเทศท่ี 3 ของโลก (ส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ, 2550, หนา้ 79-89) 

การจัดกจิกรรมลูกเสือ 
ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553, หนา้ 28-32 ) ไดก้ล่าวถึง การจดักิจกรรม

ลูกเสือ เนตรนารี ตามหลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไวด้งัน้ี 
 หลกัการ 
 กระบวนการลูกเสือมีหลกัการส าคญัดงัน้ี 
1. มีศาสนาเป็นหลกัยึดทางจิตใจ จงรักภกัดีต่อศาสนาท่ีตนเคารพนับถือและพึงปฏิบติั

ศาสนกิจ ดว้ยความจริงใจ 
2. จงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย ์และประเทศชาติของตน พร้อมด้วยการส่งเสริมและ

สนบัสนุนสันติสุข และสันติภาพ ความเขา้ใจท่ีดีซ่ึงกนัและกนั ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั ตั้งแต่
ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 

3. เขา้ร่วมพฒันาสังคม ยอมรับ และให้ความเคารพในเกียรติและศกัด์ิศรีของผูอ่ื้นและ
เพื่อมนุษยทุ์กคน รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพส่ิงทั้งหลายในโลก 

4. มีความรับผดิชอบต่อการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
5. ลูกเสือทุกคนตอ้งยดึมัน่ในค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ 

 วตัถุประสงค์ 
พระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ไดก้ าหนดวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม

ลูกเสือเพื่อพฒันาลูกเสือทั้งกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ 
และช่วยสร้างสรรค์สังคม ให้เกิดความสามคัคี และมีความเจริญกา้วหน้า ทั้งน้ี เพื่อความสงบสุข 
และความมัน่คงของประเทศชาติ ตามแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. ใหมี้นิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง 
2. ใหมี้ความซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวนิยั และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
3. ใหรู้้จกับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
4. ใหรู้้จกัท าการฝีมือ และฝึกฝนการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5. ใหรู้้จกัรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วฒันธรรม และความมัน่คงของประเทศชาติ 
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ขอบข่าย 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งปลูกฝังระเบียบวนิยั และกฎเกณฑ์เพื่อการอยู่

ร่วมกนั ให้รู้จกัการเสียสละ และบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย 
ซ่ึงการจดักิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของส านกังานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้ง
ให้สอดคลอ้งกบั หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยก าหนดหลกัสูตร
เป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. ลูกเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
2. ลูกเสือสามญั  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
3. ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 
4. ลูกเสือวสิามญั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 
แนวการจัดกจิกรรมลูกเสือ 
การจดักิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทาง การจดักิจกรรมตาม วิธีการลูกเสือ (Scout 

Method)  ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 7 ประการ คือ 
1. ค  าปฏิญาณ และกฎ ถือเป็นหลกัเกณฑท่ี์ลูกเสือทุกคน ให้ค  ามัน่สัญญาวา่จะปฏิบติัตาม

กฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไวใ้ห้ลูกเสือเป็นหลกัในการปฏิบติั ไม่ได ้“ห้าม” ท า หรือ “บงัคบั
ให้”ท า แต่ถา้ “ท า” ก็จะท าให้เกิดผลดีแก่ตวัเอง เป็นคนดี ไดรั้บการยกย่องวา่เป็นผูมี้เกียรติ เช่ือถือ
ได ้

2. เรียนรู้จากการกระท า เป็นการพฒันาส่วนบุคคล ความส าเร็จ หรือไม่ส าเร็จของผลงาน 
อยูท่ี่การกระท าของตวัเอง ท าให้มีความรู้ท่ีชดัเจน และสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ดว้ยตนเองได ้และ
ทา้ทายความสามารถของตนเอง 

3. ระบบหมู่ เป็นรากฐานอนัแทจ้ริงของการลูกเสือ เป็นพื้นฐานในการอยูร่่วมกนั การ
ยอมรับซ่ึงกนัและกนั การแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ 
การใชป้ระชาธิปไตยเบ้ืองตน้ 

4. การใชส้ัญลกัษณ์ร่วมกนั ฝึกให้มีความเป็นหน่ึงเดียว ในการเป็นสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี 
ดว้ยการใชส้ัญลกัษณ์ร่วมกนั ไดแ้ก่ เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย การท าความเคารพ รหสั ค าปฏิญาณ  กฎ 
คติพจน์ ค  าขวญั ธง เป็นตน้ วิธีการน้ีจะช่วยให้ผูเ้รียน ตระหนกัและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิก
ขององคก์ารลูกเสือแห่งโลก ซ่ึงมีสมาชิกอยูท่ ัว่โลกและเป็นองคก์รท่ีมีจ  านวนสมาชิกมากท่ีสุดในโลก 

5. การศึกษาธรรมชาติ คือ ส่ิงส าคญัอนัดบัหน่ึง ในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอนัโปร่งใส
ตามชนบท ป่าเขา ป่าละเมาะ และพุม่ไม ้เป็นท่ีปรารถนาอยา่งยิง่ ในการไปท ากิจกรรมกบัธรรมชาติ 
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การปีนเขา การตั้งค่ายพกัแรมในสุดสัปดาห์ หรือตามวาระของการอยู่ค่ายพกัแรมตามกฎระเบียบ 
เป็นท่ีเสน่หาแก่เด็กทุกคน ถา้ขาดส่ิงเหล่าน้ีแลว้ ก็ไม่เรียกวา่ใชชี้วติแบบลูกเสือ 

6. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดให้เด็กท า ต้องให้มี
ความกา้วหนา้ และดึงดูดใจสร้างใหเ้กิดความกระตือรือร้น อยากท่ีจะท าและวตัถุประสงคใ์นการจดั
แต่ละอย่างให้สัมพนัธ์กบัความหลากหลาย ในการพฒันาตนเอง เกม การเล่นท่ีสนุกสนาน การ
แข่งขนั ก็เป็นส่ิงดึงดูดใจ และเป็นการจูงใจท่ีดี 

7. การสนบัสนุนโดยผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่เป็นผูท่ี้ช้ีแนะหนทางท่ีถูกตอ้งให้แก่เด็ก เพื่อให้เขา
เกิดความมัน่ใจ ในการท่ีจะตดัสินใจกระท าส่ิงใดลงไป ทั้งคู่มีความตอ้งการซ่ึงกนัและกนั เด็กก็
ตอ้งการให้ผูใ้หญ่ช่วยช้ีน า ผูใ้หญ่เองก็ตอ้งการน าพาให้ไปสู่หนทางท่ีดี ให้ไดรั้บการพฒันาอย่าง
ถูกตอ้ง และดีท่ีสุด จึงเป็นการร่วมมือกนัทั้งสองฝ่าย 

เง่ือนไข 
1. เวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
    การจดักิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลกัสูตรในแต่ละระดบัชั้นสถานศึกษาอาจจดั

เวลาไดต้ามความเหมาะสม ส่วนการจดักิจกรรม เพื่อรับเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ ของลูกเสือ เนตรนารี 
แต่ละประเภทอาจใชเ้วลาเรียนปกติ หรือนอกเวลาเรียนก็ได ้

2. การจดักิจกรรม 
2.1 การจดักิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามหลกัสูตร ควรจดัให้มีการเปิดประชุมกอง

ทุกคร้ัง เพื่อเป็นการฝึกความเป็นระเบียบในตนเองโดยปฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี 
2.1.1 พิธีเปิด (ชกัธงข้ึน สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2.1.2 เกมหรือเพลง 
2.1.3 เรียนตามหลกัสูตร 
2.1.4 การเล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นประโยชน์ 
2.1.5 พิธีปิด (นดัหมาย ตรวจ ชกัธงลง เลิก) 

2.2 กิจกรรมการอยูค่่ายพกัแรม 
การเดินทางไกล และอยูค่่ายพกัแรม มีวตัถุประสงคเ์พื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน 

อยูใ่นระเบียบวนิยั รู้จกัช่วยตนเอง รู้จกัอยูแ่ละท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม 
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือจ าเป็นตอ้งวางแผน น าลูกเสือไปเดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมไวใ้ห้พร้อม
ก่อน และเน่ิน ๆ ดงันั้นบทบาทผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อลูกเสือ ต่องานการอยู่
ค่ายพกัแรมและตามหนา้ท่ีของตนเองจึงจ าเป็นตอ้งหาโอกาสให้ลูกเสือของตนไดมี้โอกาสในการ 
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อยูค่่ายพกัแรมเสมอ ใหผู้ก้  ากบัลูกเสือน าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมปีหน่ึง ไม่นอ้ย
กวา่ 1 คร้ัง คร้ังหน่ึงใหอ้ยูพ่กัแรม อยา่งนอ้ย 1 คืน 

2.3 กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาควรจดักิจกรรม พิธีการลูกเสือ เช่น พิธีเขา้ประจ า
กอง พิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม พิธีถวายราชสดุดี พิธีประดบัเคร่ืองหมายต่าง ๆ เป็นตน้ 
เพื่อใหลู้กเสือมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในการเป็นลูกเสือ 

3. ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ควรผ่านการฝึกอบรม วิชาผูก้  ากบัลูกเสือขั้นความรู้เบ้ืองตน้ใน
แต่ละประเภท 

4. สถานศึกษาควรใหมี้การจดัตั้งกลุ่ม หรือกองลูกเสือตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ 
การประเมินผลกจิกรรม 
การประเมินผล  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและ

พฒันาการดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนลูกเสือ เนตรนารี ซ่ึงนอกจากพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีและการ
ปฏิบติัต่าง ๆ ดว้ยวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย และประเมินตามสภาพจริงซ่ึงแบ่งการประเมินผล
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1. กจิกรรมบังคับ 
เป็นการประเมินผลกิจกรรมตามหลกัสูตร เพื่อให้ผูเ้รียนผ่านเกณฑ์การตดัสินเล่ือนชั้น 

หรือจบหลกัสูตร โดยการเขา้ร่วมกิจกรรม และผา่นการประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด มี
การประเมินผลตลอดภาคเรียน/ปี โดยวิธีการสังเกต การเขา้ร่วมกิจกรรม การซกัถาม การทดสอบ
ภาคทฤษฎีและปฏิบติั โดยก าหนดเกณฑก์ารประเมินเป็น “ผา่น” และ “ไม่ผา่น” 

ผา่น  หมายถึง  ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ ์
    ปฏิบติักิจกรรม และมีผลงาน/ช้ินงาน/ 
    คุณลกัษณะ ตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด 

ไม่ผา่น หมายถึง   ผูเ้รียนมีเวลาเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ ์
    การปฏิบติักิจกรรม หรือมีผลงาน/ช้ินงาน/ 
    คุณลกัษณะ ไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา 
    ก าหนด 

2. วชิาพเิศษ 
การประเมินผลวิชาพิเศษ ในแต่ละวิชา ใชว้ิธีการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

ตามหลกัเกณฑ ์ในขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ 
เน่ืองจากคณะลูกเสือแห่งชาติ (The National Scout Organization of Thailand : NSOT) 

ไดจ้ดทะเบียนเป็นสมาชิกขององคก์ารลูกเสือโลก เม่ือ พ.ศ. 2465 ดงันั้นในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของ
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องคก์ารลูกเสือโลก จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัการ วตัถุประสงค ์และวิธีการของลูกเสือตามท่ีองคก์าร
ลูกเสือโลก ไดก้ าหนดอยา่งเคร่งครัด  

 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารงานท่ีผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นองคป์ระกอบทางการ

บริหารทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน (Planning) ดา้นการจดัองคก์าร (Organizing) ดา้นการจดั
บุคลากร (Staffing) ดา้นการอ านวยการ (Directing) ดา้นการควบคุม (Controlling) จากแนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารงานท่ีผูว้จิยัไดส้รุปเป็นองคป์ระกอบทางการบริหารทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การวางแผน (Planning) ดา้นการจดัองคก์าร (Organizing) ดา้นการจดับุคลากร (Staffing) ดา้นการ
อ านวยการ (Directing) ด้านการควบคุม (Controlling) ผูว้ิจยัได้น ามาใช้ในการศึกษาการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 และสรุปเป็น
แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาไดด้งัน้ี 

2.3.1  การวางแผน (Planning) 
ความหมายการวางแผน 
การวางแผนเป็นกระบวนการแรกในการบริหาร ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้ง

ด าเนินการใหมี้ข้ึน ทั้งน้ีการวางแผนจะเป็นเคร่ืองช้ีแนะแนวทางการท างานไวล่้วงหนา้วา่ ควรจะท า
อะไร อยา่งไร ท่ีไหน ใครท า เพื่อใหก้ารท างานในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฏ์ (2541 อา้งถึงใน สันติ บุญภิรมย,์ 2552, หน้า 
116) ไดก้ล่าวว่า การวางแผนมีความหมายหลายประการ จึงพอสรุปไดว้่า การวางแผนเป็นเหตุผล
ของการมองปัญหาและความพยายามในการแกปั้ญหาในเร่ืองเก่ียวกบัการใชเ้วลาและทรัพยากรใน
การปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2542, หน้า 150-158) ไดอ้ธิบายพื้นฐานของการวางแผน (Planning) 
ไวว้่า การวางแผนเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการบริหาร ในการพิจารณาลกัษณะองค์การใน
อนาคต การเลือกปฏิบติัการท่ีมีประสิทธิผล  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีการ
จดัการ 3 ประการ  คือ การจดัองคก์าร (Organizing) การชกัน า (Leading) การควบคุม (Controlling) 
จะเก่ียวขอ้งกบัการบรรลุเป้าหมาย (Goals) ในกระบวนการบริหาร ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งวางแผนเพื่อให้
เขา้ใจผลลพัธ์ในอนาคตโดยแสดงในรูปของเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร ผูบ้ริหาร
จึงตอ้งเตรียมแผน (Plan) ตามขั้นตอนการวางแผน ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารเร่ิมต้นการวางแผนด้วยการสร้าง การปรับปรุง และการก าหนดภารกิจ
(Mission) ซ่ึงเป็นเป้าหมายขององคก์าร และอธิบายถึงจุดมุ่งหมายขององคก์าร 
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2. ผูบ้ริหารจะใชภ้ารกิจ  เพื่อพฒันาเป้าหมาย (Goals) ขององคก์าร 
3. ก าหนดโครงสร้างและสร้างแผน (Plans) เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
4. การท างาน (Performance) ตามแผนท่ีก าหนดไว ้
วิโรจน์ สารรัตนะ (2548, หน้า 133) กล่าวว่า การวางแผน เป็นกระบวนการก าหนด

องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีส าคญั เร่ิมจากวสิัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) จุดหมาย (Goal) และแผน 
( Plan )  ท่ีจะให้บรรลุจุดหมาย (Goal attainment)โดยมีความสัมพนัธ์กนัในแง่ของความสอดคลอ้ง 
และในแง่ของการส่งผลต่อความส าเร็จ  

กูลิค และเออร์วิค (Gulick and Urwick, 1937, p.13, อา้งถึงใน สมยศ นาวีการ, 2538, 
หน้า 21)  ไดใ้ห้ความหมายของการวางแผนไวว้่า การวางแผน หมายถึง การก าหนดขอบข่ายของ
งานท่ีจะตอ้งท าไวอ้ย่างกวา้ง ๆ และก าหนดแนวทางท่ีจะปฏิบติังานนั้นให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว ้

ฟาโยล (Fayol, 1949, p.5-6, อา้งถึงใน สมบูรณ์ อุปถมัภ์, 2532, หน้า 65) ได้ให้
ความหมายของการวางแผนไวว้่า การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ี
จะตอ้งท าการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อองค์การ และก าหนดข้ึน
เป็นแผนปฏิบติังานหรือวถีิทางท่ีจะปฏิบติัเอาไว ้เพื่อส าหรับเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต
 คุนทซ์และดอนเนลล ์(Koontz and Donnell, 2001, อา้งถึงใน จนัทรานี สงวนนาม, 2553, 
หนา้ 38) กล่าววา่ การวางแผน ประกอบดว้ย การก าหนดเป้าหมาย และวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
และการปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุผล 

สรุปไดว้า่ การวางแผน หมายถึง กระบวนการท่ีหน่วยงานจดัท ากรอบการปฏิบติังานข้ึน
ล่วงหนา้เพื่อการปฏิบติัในอนาคต ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีทางการบริหารท่ีจะก าหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์
ขอบข่ายของการปฏิบติังาน และแนวทางปฏิบติังาน เพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
 กระบวนการวางแผน 
 การศึกษาเก่ียวกับกระบวนการ จะท าให้ทราบว่า โดยสาระและขั้นตอนหลักในการ
วางแผนท่ีพอจะสรุปเป็นกระบวนการวางแผนไดน้ั้นเป็นอยา่งไรโดยทัว่ไปเม่ือกล่าวถึงการวางแผน 
มกัจะนึกถึงการด าเนินงานเชิงระบบและมีชุดกิจกรรมท่ีมีกระบวนการในการด าเนินงานเพื่อก าหนด
แผนข้ึนมา (สมาน อศัวภูมิ, 2551, หนา้ 132-136)  มีนกัวชิาการเสนอไว ้ดงัน้ี 
 คลีแลนด์และคิง (Cleland and King, 1983 อา้งถึงใน สมาน อศัวภูมิ, 2551, หนา้ 132 ) 
เสนอเอาไวว้า่ กระบวนการวางแผน ประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การก าหนดเป้าหมายทัว่ไป 
 2. การรวบรวมสารสนเทศและการพยากรณ์ 
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 3. การตั้งสมมติฐาน 
 4. การก าหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
 5. การพฒันาแผนงาน 
 เดสส์เลอร์ (Dessler, 1999 อ้างถึงใน สมาน อัศวภูมิ, 2551,  หน้า 132-133) เสนอ
กระบวนการวางแผนไว ้5 ขั้นตอน คือ 

1. การก าหนดวตัถุประสงค ์
2. การวเิคราะห์สถานการณ์และก าหนดขอ้สรุปพื้นฐาน 
3. การก าหนดชุดของทางเลือกในการด าเนินการ 
4. การประเมินทางเลือก 
5. การเลือกทางเลือกและน าแผนไปสู่การปฏิบติั 

 คูนซ์ โอโดเนล ์และเวหริซ (Koontz, O’Donnell and Weihrich, 1984, อา้งถึงใน สมาน 
อศัวภูมิ, 2551, หนา้ 133-134) เสนอกระบวนการวางแผนไว ้8 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นตอนตระหนกัในโอกาส 
2. การก าหนดวตัถุประสงค ์
3. การก าหนดขอ้ตกลงพื้นฐาน 
4. การก าหนดชุดทางเลือก  
5. การประเมินทางเลือก 
6. เลือกทางเลือก 
7. การจดัท าแผนตามทางเลือกท่ีเลือก 
8. การจดัสรรงบประมาณ 
วโิรจน์ สารรัตนะ (2555, หนา้ 42) กล่าววา่ การวางแผนเป็นกระบวนการของการก าหนด

องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีส าคญั เร่ิมจากวิสัยทศัน์และพนัธกิจ (Vision and Mission) ตามดว้ยจุดหมาย 
(Goal) และแผน (Plan) ท่ีจะใหบ้รรลุจุดหมาย (Goal attainment) ดงัแผนภาพท่ี 2.1 
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แผนภาพที่ 2.1  กระบวนการวางแผนโดยภาพรวม 
 

จากกระบวนการวางแผนท่ีกล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการวางแผน เป็น
กระบวนการท่ีประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน คือ การก าหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจ การก าหนดเป้าหมาย 
การก าหนดทางเลือก การจดัท าแผนตามทางเลือก การน าแผนไปปฏิบติั และการก ากบัติดตามและ
ประเมินแผน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร   

การวางแผนในการบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
การวางแผนในการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาจะต้องจัดให้บุคลากรท่ี

เก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมลูกเสือทุกฝ่ายมีส่วนร่วมซ่ึงได้แก่ ผู ้บริหารโรงเรียนในฐานะ
ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียนในฐานะรองผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน 
ครูผูส้อนในฐานะ ผูก้  ากบักลุ่ม รองผูก้  ากบักลุ่ม ผูก้  ากบักองลูกเสือและรองผูก้  ากบักองลกเสือของ
โรงเรียน โดยก่อนลงมือร่วมกนัวางแผนการจดักิจกรรมลูกเสือ ผูร่้วมวางแผนวางแผนทุกคนควรมี
ความรู้ความเขา้ใจในเก่ียวกบัการจดักิจกรรมลูกเสือก่อน โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัการและ
โครงสร้างของการลูกเสือ วิธีการจดักิจกรรมลูกเสือตอ้งค านึงถึงส่ิงส าคญั  คือ ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่น
โรงเรียน ไดแ้ก่  

1. บุคลากร ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือทั้งท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูก่่อนแลว้ และบุคลากรอ่ืนท่ี
ส่งไปรับการอบรมหลกัสูตรลูกเสือ เพื่อแต่งตั้งและมอบหมายให้ปฏิบติัหนา้ท่ีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ
ต่อไป 

2. เงิน ได้แก่ เงินค่าบ ารุงลูกเสือ เงินบ ารุงการศึกษา ซ่ึงได้รับการจดัสรรเพื่อการจดั
กิจกรรมลูกเสือ และเงินอ่ืนท่ีจะหามาสนบัสนุนการจดักิจกรรมลูกเสือ 

3. วสัดุอุปกรณ์ ไดแ้ก่ อุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชป้ระกอบการจดักิจกรรม
ลูกเสือ เพื่อฝึกปฏิบติัใหเ้กิดทกัษะ และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

วสิยัทศัน์และพนัธกิจ 

จุดหมาย 

แผน 

การบรรลุจุดหมาย 
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4. การจดัการ หมายถึง การด าเนินการจดักิจกรรมลูกเสือตามขั้นตอนของ การบริหาร 
โดยใชค้าบเวลาท่ีจดัตามโครงสร้างของหลกัสูตร และเวลาท่ีนอกเหนือจากคาบเวลาท่ีจดัไว ้ในการ
วางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ จะต้องก าหนดวตัถุประสงค์ และเป้าหมายให้ชัดเจน จะต้อง
วางโครงการใหรั้ดกุมและยดืหยุน่ได ้จะตอ้งติดตามปรับปรุงแผนใหส้ามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

สรุปได้ว่า  การวางแผนในการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา หมายถึง 
กระบวนการก าหนดวตัถุประสงค์  เป้าหมาย แผนการจดักิจกรรม รวมทั้งการนิเทศ ควบคุมและ 
การประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อน าผลไปปรับปรุงและพฒันาโดยผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือมีส่วนร่วม 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติและหลกัสูตรของสถานศึกษา 

2.3.2  การจัดองค์การ (Organizing) 
ความหมายการจัดองค์การ 
องค์การเป็นหน่วยทางสังคมท่ีเป็นการรวมกันของบุคคลตั้ งแต่ 2 คนข้ึนไป เพื่อ

ด าเนินงานอย่างใดอย่างหน่ึงอย่างมีวตัถุประสงค์ มีการแบ่งงานแบ่งหน้าท่ี มีสายสั่งการและการ
บงัคบับญัชา มีการส่ือสาร มีการบริหารงานบุคคล มีการปรับตวัและปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม
อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ดงันั้นการจดัองค์การจึงถือเป็นภารกิจส าคญัของการบริหาร เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สมาน อศัวภูมิ, 2551, หนา้ 162) แนวคิด
เก่ียวกบัการจดัองคก์ารมีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมาย ดงัน้ี 

ปราชญา กล้าผจญั และสมศกัด์ิ คงเท่ียง (2544 อา้งถึงใน สันติ บุญภิรมย,์ 2552, หน้า 
123) ได้กล่าวว่า การจัดองค์การ หมายถึง กระบวนการท่ีก าหนดกฎระเบียบแบบแผนในการ
ปฏิบติังานขององคก์ารท่ีรวมวิธีการท างานเป็นกลุ่มในการก่อตั้งหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงข้ึนมา
ต้องมีการจัดองค์การก่อน ด้วยการก าหนดแผนภูมิโครงสร้างองค์การ ก าหนดตัวบุคคลเข้าสู่
ต าแหน่งงาน  

สันติ บุญภิรมย ์(2552, หน้า 123) กล่าวว่า การจดัการองค์การ หมายถึง การก าหนด
โครงสร้างของหน่วยงานให้ประสานสัมพนัธ์กันอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งจดัส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานในหน่วยงานภายใต้กฎระเบียบแบบแผนเพื่อให้เป็นหน่วยงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2555, หน้า 71) กล่าวว่า การจดัองค์การ (Organizing)  เป็นหน้าท่ี
ทางการบริหารท่ีผู ้บริหารจะต้องให้ความส าคัญตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าใน
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โครงสร้างองค์การท่ีออกแบบไวแ้ต่เดิมยงัมีความเหมาะสมท่ีจะให้
บรรลุจุดหมายขิงองคก์ารไดห้รือไม่  
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กูลิค และเออร์วิค (Gulick and Urwick, 1937 อา้งถึงใน จนัทรานี สงวนนาม, 2553, หนา้ 
35) กล่าววา่ การจดัองคก์าร (Organizing) หมายถึง การจดัองคก์าร การก าหนดโครงสร้าง การแบ่ง
ส่วนงาน การจดัสายบงัคบับญัชา และการก าหนดต าแหน่งหนา้ท่ี 

ครีเธอร์ (Kreither, 1983 อา้งถึงใน สันติ บุญภิรมย,์ 2552, หนา้ 123) ไดก้ล่าววา่ การจดั
องคก์าร คือ การจดัโครงสร้างให้ประสานกนัอยา่งเป็นระบบของอ านาจหนา้ท่ีท่ีสัมพนัธ์กบังานใน
ความรับผดิชอบ 

คุนทซ์และดอนเนลล ์(Koontz and Donnell, 2001, อา้งถึงใน จนัทรานี สงวนนาม, 2553, 
หน้า 39)  กล่าวว่า การจดัองค์การ แผนงานจะด าเนินการไปไดด้ว้ยดีก็ด้วยการจดัองค์การท่ีดี ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยการน าปัจจยัทางการบริหาร เช่น คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และวธีิการบริหารท่ีจะท าให้
เกิดสัมฤทธิผล การจดัองคก์ารจึงหมายถึงการน าเอาทรัพยากรการบริหารทุกประเภทมาบูรณาการ
เพื่อการด าเนินการ 

สรุปได้ว่า การจดัองค์การ หมายถึง กระบวนการทางการบริหารท่ีผูบ้ริหารก าหนด       
กฎ ระเบียบ แบบแผนในการปฏิบติังานขององค์การ เพื่อน าทรัพยากรการบริหารทุกประเภทมา
บูรณาการและจัดโครงสร้างให้ประสานสัมพนัธ์กันอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดเป็นแผนภูมิ
โครงสร้างขององค์การเพื่อความสะดวกในการการบริหารงาน การแบ่งส่วนงาน การบงัคบับญัชา 
การประสานงานในองค์การ การก าหนดต าแหน่ง และการก าหนดบทบาทหน้าท่ี เพื่อให้องค์การ
ปฏิบติัภารกิจบรรลุผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

หลกัการจัดองค์การ 
ศิริอร ขนัธหัตถ์ (2536 อ้างถึงใน ภารดี อนันต์นาวี, 2555, หน้า 47-49) กล่าวไวด้งัน้ี

หลกัการจดัองคก์ารท่ีดี จะตอ้งมีองคป์ระกอบและแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
1. หลกัวตัถุประสงค ์(Objective) องคก์ารทุกระดบัตอ้งก าหนดวตัถุประสงคไ์วใ้หช้ดัเจน

วา่จะท าอะไรและอยา่งไร 
2. หลกัความรู้ความสามารถเฉพาะอยา่ง (Specialization) คนงานควรจะไดรั้บมอบหมาย

ให้ท างานตามความถนดัแต่เพียงหนา้ท่ีเดียว เวน้แต่ในกรณีท่ีบุคคลนั้นมีความสามารถหลายดา้นก็
อาจมอบหมายงานใหต้ามความถนดัได ้

3. หลกัการประสานงาน (Coordination) จะตอ้งมีการร่วมมือในระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
อยา่งใกลชิ้ด โดยใชห้ลกัสามคัคีธรรมเพื่อประโยชน์ขององคก์าร 

4. หลักการบงัคบับญัชา (Authority) จะต้องมีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของแต่ละคนไวอ้ย่างชดัแจง้ ว่าใครมีหน้าท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อใคร หรือใครข้ึนกบัใคร
เป็นตน้ 
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5. หลกัความรับผิดชอบ (Responsibility) ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งกล้ารับผิดชอบในการ
กระท าของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนอยา่งเตม็ท่ี เพราะสมาชิกในองคก์ารจะปฏิบติัหนา้ท่ีในนามของ
องคก์ารผดิชอบชัว่ดีจะตกอยูแ่ก่องคก์ารทั้งส้ิน 

6. หลกัความสมดุล (Balance) จะตอ้งมอบให้หน่วยงานยอ่ยท างานให้สมดุลกนักล่าวคือ
ปริมาณงาน ควรจะมีปริมาณใกล้เคียงกัน รวมทั้งความสมดุลระหว่างงานกับอ านาจหน้าท่ีจะ
มอบหมายดว้ย 

7. หลกัความต่อเน่ือง (Continuity) ในการจดัองคก์ารเพื่อการบริหารงานควรจะเป็นการ
กระท าท่ีต่อเน่ืองกนั ไม่ใช่ท า ๆ หยุด ๆ หรือปิด ๆ เปิด ๆ ยิ่งถา้เป็นบริษทัหรือห้างร้านคงจะไปไม่
รอดแน่ 

8. หลกัการโต้ตอบและติดต่อ (Correspondence) ต าแหน่งทุกต าแหน่งจะต้องมีการ
โตต้อบระหวา่งกนัและติดต่อส่ือสารกนั องคก์ารจะตอ้งอ านวยความสะดวก จดัให้มีเคร่ืองมือและ
การติดต่อส่ือสารท่ีเป็นระบบ 

9. หลกัขอบเขตของการควบคุม (Span of control) เป็นการก าหนดขีดความสามารถใน
การบงัคบับญัชาของผูบ้งัคบับญัชาคนหน่ึง ๆ วา่ควรจะควบคุมดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือจ านวน
หน่วยงานยอ่ยไม่มากจนเกินไป โดยปกติหวัหนา้งานจะดูแลหน่วยงานไม่เกิน 6 หน่วยงาน 

10. หลกัเอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of command) ในการจดัการองคก์ารท่ีดี ควร
ใหเ้จา้หนา้ท่ีรับค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้งานเพียงคนเดียวเท่านั้น เพื่อให้เกิดเอกภาพใน
การบงัคบับญัชาจึงถือหลกัการวา่ “One man one boss” 

11. หลกัตามล าดบัขั้น (Ordering) ในการท่ีนบับริหารหรือหวัหนา้งานจะออกค าสั่งให้แก่
ผูใ้ต้บงัคบับญัชา ควรปฏิบติัการตามล าดับขั้นของสายบงัคบับัญชาไม่ควรออกค าสั่งข้ามหน้า
ผูบ้งัคบับญัชา หรือผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรง 

 12. หลกัการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง (Promotion) ในการพิจารณาความดีความชอบและ
การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งควรถือหลกัว่าผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงย่อมเป็นผูท่ี้ปฏิบติังานเก่ียวกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนโดยใกลชิ้ด ดงันั้น การพิจารณาให้คุณและให้โทษแก่ผูท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบับญัชา
ของผู ้ใดก็ควรให้ผู ้นั้ นทราบและมีสิทธิมีเสียงในการพิจารณาด้วยเพื่อความเป็นธรรมแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของเขา และเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวญัในการท างานของบุคคลในองคก์ารดว้ย 
 หลกัการจัดองค์การในระบบราชการ 
 การจดัองคก์ารเป็นกระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งหนา้ท่ีการงานบุคลากร และ
ปัจจยัทางกายภาพต่าง ๆ ขององค์การ เพราะระบบราชการนั้นเป็นองค์การท่ีมีการจดัองค์การท่ี
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ไดรั้บความนิยมกนัอยา่งกวา้งขวางและมีการน าไปใชใ้นทุกวงการ หลกัท่ีส าคญัของการจดัองคก์าร
มีดงัต่อไปน้ี 

1. การก าหนดหนา้ท่ีการงาน (Function) นั้นข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงคข์ององคก์ารหน้าท่ี 
การงานและภารกิจ จึงหมายถึง กลุ่มของกิจกรรมท่ีต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
องค์การ หน้าท่ีการงานจะมีอะไรบ้างและมีก่ีกลุ่มข้ึนอยู่กบัเป้าหมายขององค์การ ลักษณะของ
องคก์าร และขนาดขององคก์ารดว้ย 

2. การแบ่งงาน (Division of work) หมายถึง การแยกงานหรือรวมหน้าท่ีการงานท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัไวด้ว้ยกนั หรือแบ่งงานตามลกัษณะเฉพาะของงานนั้น ๆ ให้แก่
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความสามารถหรือความถนดัในการท างานนั้น ๆ โดยตั้งเป็นหน่วยงาน
ข้ึนมารับผดิชอบ 

การจัดองค์การในการบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
ในการจดัองคก์ารการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนจะตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติก าหนดไว ้ไดแ้ก่ การจดัโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน 
การจดัหน่วยลูกเสือ การก าหนดบทบาทหน้าท่ีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ตามข้อบงัคบัคณะลูกเสือ
แห่งชาติวา่ดว้ยการปกครอง หลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.2509 ซ่ึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ใน
การจดัหน่วยลูกเสือไว ้ตามโครงสร้างดงัน้ี 

การจัดโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน 
 การจดัโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือและการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียน 
โรงเรียนจะตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง 
หลกัสูตรและวชิาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.2509 ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2.2 และ 2.3 
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แผนภาพที ่2.2 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานกจิกรรมลูกเสือโรงเรียน 

ทีม่า : ปรับปรุงจากส านักงานลูกเสือ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2537, หน้า 15) 
 
 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน 

รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 
ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน 

คณะกรรมการบริหารงานลูกเสือโรงเรียน 

หวัหนา้กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

เจา้หนา้ท่ีลูกเสือโรงเรียน 

กลุ่มลูกเสือท่ี 1 กลุ่มลูกเสือท่ี 2 กลุ่มลูกเสือท่ี 3 

กอง 1 กอง 2 กอง 3 กอง 4 

หมู่ 1 

หมู่ 2 

หมู่ 3 

หมู่ 4 

หมู่ 1 

หมู่ 2 

หมู่ 3 

หมู่ 4 

หมู่ 1 

หมู่ 2 

หมู่ 3 

หมู่ 4 

หมู่ 1 

หมู่ 2 

หมู่ 3 

หมู่ 4 
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แผนภาพที ่2.3 แผนภูมิการบริหารงานกจิกรรมลูกเสือโรงเรียน 
ทีม่า : ปรับปรุงจากส านักงานลูกเสือ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2537, หน้า 16) 

 
การจัดหน่วยลูกเสือ 

  กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2537, หน้า 74-79) กล่าวถึงการด าเนินการจดั
หน่วยลูกเสือในโรงเรียน ประกอบดว้ย หมู่ลูกเสือ กองลูกเสือ กลุ่มลูกเสือ มีวธีิการปฏิบติัดงัน้ี 
 1. หมู่ลูกเสือ 

  หมู่ลูกเสือเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดในการจดักิจกรรม โดยมีสมาชิก 4-8 คน รวมทั้งนายหมู่
ดว้ย ในการจดักิจกรรมต่าง ๆ จะตอ้งด าเนินการตามท่ีกรรมการกองลูกเสือ เป็นผูก้  าหนด ในกรณีท่ี
มีกิจกรรมพิเศษ อาจจดัลูกเสือเป็นชุดหรือหน่วยพิเศษก็ได ้

 

เจา้หนา้ท่ีลูกเสือโรงเรียน 

กลุ่มลูกเสือท่ี 1 กลุ่มลูกเสือท่ี 2 กลุ่มลูกเสือท่ี.... 

ผูก้  ากบักลุ่ม 

ธุรการ ทะเบียน ประวติั สถิติ 

ลูกเสือประจ าปี/รายงาน 

ปกครอง / หลกัสูตร 

งานวชิาการ/ฝึกอบรม 

งานการเงิน/พสัดุอุปกรณ์ 

งานบริการ/

สาธารณประโยชน์ 

ผูก้  ากบักองลูกเสือ 

รองผูก้  ากบักองลูกเสือ 
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  2. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

 กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ประกอบด้วยลูกเสืออย่างน้อย 2 หมู่ ไม่เกิน 6 หมู่ มีลูกเสือ   
หมู่ละ 4-8 คน การเรียกช่ือกองใหเ้รียกตามประเภทของลูกเสือ และหมายเลขประจ ากองแลว้ตามช่ือ
โรงเรียนนั้น ๆ เช่น กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ี 1 โรงเรียนวดัสระเกศ เป็นตน้ 
 3. กลุ่มลูกเสือ 

 กลุ่มลูกเสือประกอบดว้ย กองลูกเสือ 4 ประเภท คือ กองลูกเสือส ารอง  กองลูกเสือสามญั 
กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ และกองลูกเสือวิสามญั รวมกนั ประเภทละ 1 กองเป็นอยา่งนอ้ย หรือถา้
กลุ่มใดไม่สามารถมีลูกเสือทั้ง 4 ประเภท จะมีประเภทเดียวตอ้งมีไม่นอ้ยกวา่ 4 กองข้ึนไปและถา้มี 
2-3 ประเภท ตอ้งมีประเภทละไม่นอ้ยกวา่ 2 กอง  
 4. การตั้งกลุ่มลูกเสือ หรือ กองลูกเสือ 
 การจดัตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ ตอ้งได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ หรือผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดัแลว้แต่กรณี หากไม่สามารถตั้งกลุ่มลูกเสือได ้ให้
จดัตั้งกองลูกเสือก่อน โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  4.1 ผูก้  ากบัลูกเสือรวบรวมใบสมคัรของลูกเสือ ท่ีสมคัรเขา้เป็นลูกเสืออยา่งนอ้ย 2 หมู่ 
(ลส.3) แลว้น าช่ือลูกเสือมาลงทะเบียน (ลส.8) ไว ้
  4.2 ผูก้  ากบัลูกเสือ และรองผูก้  ากบัลูกเสือเขียนใบสมคัรเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 
(ลส.2) 
  4.3 ผูก้  ากบัลูกเสือเขียนใบขอตั้งกอง (ลส.1) 
  4.4 ผูก้  ากับลูกเสือท าหนังสือราชการเร่ืองการขอตั้ งกลุ่ม หรือกองลูกเสือเสนอ
ผูบ้ริหาร เพื่อน าส่งถึงส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือจงัหวดัแลว้แต่กรณี โดย
แนบใบขอตั้งกองหรือกลุ่ม (ลส.1) และใบสมคัรเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ (ลส.2) ไปดว้ย 
  4.5 เม่ือส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือจงัหวดัอนุมติัให้จดัตั้ง
กองลูกเสือหรือกลุ่มลูกเสือได ้ส านกังานฯ จะส่งใบตั้งกองลูกเสือ (ลส.12) ใบแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือ (ลส.13) มาใหแ้ก่โรงเรียนเพื่อเป็นหลกัฐานการตั้งกองลูกเสือท่ีถูกตอ้ง 

5. การยุบหน่วยลูกเสือ 
 การสั่งยุบหน่วยลูกเสือ หรือกองลูกเสือ เป็นอ านาจของเลขาธิการคณะกรรมการลูกเสือ

แห่งชาติ หรือผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั แลว้แต่กรณี ดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  5.1 สถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีตั้ งกลุ่ม หรือกองลูกเสือเลิกล้ม หรือปรากฏภายหลังว่าเป็น

สถานท่ีอนัไม่สมควร 
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  5.2 ท าการฝึกอบรมลูกเสือในทางท่ีไม่ตรงหรือขดักบัหลกัการ และวตัถุประสงคข์อง
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

  5.3 ลูกเสือในกลุ่มหรือกองลูกเสือพากนัประพฤติชัว่ เป็นเหตุน ามาซ่ึงความเส่ือมเสีย
ช่ือเสียงเกียรติคุณของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

  5.4 มีจ านวนลูกเสือ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือไม่พอท่ีจะด ารงเป็นกลุ่ม หรือกองลูกเสือ
ต่อไปได ้ทั้งน้ีภายในเวลาท่ีก าหนดใหต้ามสมควร 

บทบาทหน้าทีผู้่บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียน 
พระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 45 ก าหนดต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือใน

โรงเรียนตามล าดบัดงัน้ี 
1. ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน 
2. รองผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน 
3. ผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ 
4. รองผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ 
5. ผูก้  ากบักองลูกเสือ 
6. รองผูก้  ากบักองลูกเสือ 
7. นายหมู่ลูกเสือ 
8. รองนายหมู่ลูกเสือ 
บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาในแต่ละต าแหน่งมีความแตกต่างกนั  ดงัน้ี  
1. ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน  มีหน้าท่ีอ านวยการทัว่ไป ในการจดักิจกรรมลูกเสือใน

โรงเรียน โดยให้การสนบัสนุน สอดส่องดูแลการด าเนินการจดักิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัลูกเสือใน
โรงเรียน ดงัน้ี 

1.1  มีหนา้ท่ีอ านวยการทัว่ ๆ ไป ตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ 
1.2  ควบคุม ดูแล เสนอแนะ สนบัสนุน การด าเนินกิจการลูกเสือแห่งชาติให้เป็นไป

ตามนโยบาย แนวปฏิบติั จุดประสงคข์องกระทรวงศึกษาธิการ และขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ 
1.3  ปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่ง แก่มวลสมาชิกลูกเสือถือปฏิบติั ดว้ยความศรัทธา 

2. รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน   มีหน้า ท่ี เป็นผู ้ช่วย และท าหน้าท่ีแทนเม่ือ
ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี ดงัน้ี 

2.1  ช่วยควบคุม บงัคบับญัชาและท าหนา้ท่ีอ านวยการทัว่ไปแทนผูอ้  านวยการลูกเสือ
โรงเรียนเม่ือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
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2.2  ประสานงานกบักลุ่มลูกเสือ กองลูกเสืออ่ืน ๆ ปฏิบติัให้ไดผ้ลดี เกิดประโยชน์ต่อ
การลูกเสือโรงเรียนเป็นส่วนรวม 

2.3  ปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี 
3. ผู้ก ากบักลุ่มลูกเสือ  มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

3.1  ปรับปรุงกลุ่มลูกเสือให้เป็นกลุ่มลูกเสือท่ีสมบูรณ์ เวน้แต่มีความจ าเป็นท่ีไม่อาจ
ท าเช่นนั้นได ้

3.2  ดูแลแนะน าและประสานงานของลูกเสือทุกประเภทในกลุ่มลูกเสือ 

3.3  ท  าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมกลุ่ม 

3.4  เสนอแต่งตั้งกรรมการกลุ่ม  และตนเองเป็นกรรมการร่วมดว้ย 

3.5  ด าเนินการใหเ้กิดผลดีแก่กลุ่มลูกเสืออยา่งจริงจงั 

3.6  ประพฤติและปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่กลุ่มลูกเสือได ้

4. รองผู้ก ากบักลุ่มลูกเสือ มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
4.1 มีหน้าท่ีช่วยปฏิบติัตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติในกรณีท่ีผูก้  ากบักลุ่มไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
4.2 ควบคุมดูแล การเงิน งานวิชาการ งานฝึกอบรม ตลอดจดัให้มีเคร่ืองช่วยฝึกให้

เพียงพอ 
4.3 ประสานงานกบัหวัหนา้กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
4.4 ประพฤติและปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

5. ผู้ก ากบักองลูกเสือ  มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
5.1 บงัคบับญัชา ฝึกอบรม และรับผิดชอบกิจการในกองลูกเสือของตนทั้งตอ้งปฏิบติั

ตามค าแนะน าของผูก้  ากบักลุ่ม 
5.2 เป็นท่ีปรึกษาในการประชุมนายหมู่ลูกเสือ 
5.3 รับผดิชอบในเร่ืองเก่ียวกบัวนิยั และการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ 
5.4 ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 
5.5 ร่วมวางแผนและจดัรายการกิจกรรมประจ ากองลูกเสือ 
5.6 ส่งเสริมลูกเสือในกองให้ไดรั้บเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ เข็มบ าเพ็ญประโยชน์และ

อ่ืน ๆ ตามควรแก่กรณี 
5.7 พฒันาตนเองและสนบัสนุน ส่งเสริมให้รองผูก้  ากบัลูกเสือให้ไดรั้บเคร่ืองหมาย

เพิ่มข้ึน 
5.8 ประพฤติและปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
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6. รองผู้ก ากบักลุ่มลูกเสือ  มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
6.1  ช่วยปฏิบติัหน้าท่ีตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ เม่ือผูก้  ากบักองลูกเสือไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
6.2  ฝึกอบรม ลูกเสือในกองของตนให้ก้าวหน้า และเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ นโยบาย แนวปฏิบติัของกระทรวงศึกษาธิการ 
6.3  พฒันาตนเองใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอดว้ยการเขา้รับการฝึกอบรมอยา่งเป็นทางการ 
6.4  ปฏิบติัเป็นแบบอยา่งใหแ้ก่ลูกเสือถือปฏิบติัดว้ยความศรัทธา 

7. นายหมู่ลูกเสือ  มีหนา้ท่ีวางแผนปฏิบติักิจกรรมของหมู่ รวมทั้งการไปอยูค่่ายพกัแรม 
รองนายหมู่เป็นผูช่้วย ผูก้  ากบักองลูกเสือเป็นผูแ้นะน า 

8. รองนายหมู่ลูกเสือ  มีหนา้ท่ีผูช่้วยนายหมู่ลูกเสือ 
กล่าวโดยสรุป การจดัองค์การในการบริหารกิจกรรมลูกเสือ หมายถึง กระบวนการจดั

ปัจจยัทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงบุคคลในการบริหารกิจกรรมลูกเสือตามข้อบงัคบัท่ีคณะลูกเสือ
แห่งชาติก าหนดไว ้ไดแ้ก่ การจดัโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน การจดัหน่วยลูกเสือ 
การก าหนดบทบาทหน้าท่ีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ   ว่าด้วยการ
ปกครอง หลกัสูตรและวชิาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 

2.3.3 การจัดบุคลากร (Staffing)  
ความหมายของการจัดบุคลากร 
การจดับุคลากร (Staffing) หรือการบริหารงานบุคคล (Personnel Mannagement) ใน

ปัจจุบนัเรียกวา่ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Mannagement : HRM)  ซ่ึงมีความ
เก่ียวขอ้งกบัองค์การและบุคลากร จะต้องมีการส่ือสารท่ีดี บรรยากาศท างานได้รับการกระตุ้น 
เพื่อใหเ้กิดพลงังานในการท างาน ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามส าคญับุคลากรในองคก์ารมากท่ีสุด 
ดงัน้ี 

สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2541 อา้งถึงใน สันติ บุญภิรมย ์2552, หน้า 
131) ไดก้ล่าววา่ การบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการเก่ียวกบัการวางนโยบาย การวางแผน การ
วางระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัตวับุคคลท่ีปฏิบติังานในองคก์ารหรือหน่วยงาน ทั้งน้ีเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
ประโยชน์และบ ารุงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรดา้นมนุษย ์(Human Resource) ให้มีประสิทธิภาพและมี
ปริมาณพอเพียง เพื่อให้การปฏิบติังานบรรลุตามวตัถุประสงค ์กระบวนการท่ีวา่น้ีจึงรวมถึงหนา้ท่ี
ทั้งหมด นบัตั้งแต่การสรรหาบุคคลเขา้ปฏิบติังาน จนกระทัง่ออกจากงาน 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2548, หน้า 199) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Mannagement : HRM) หมายถึง การบริหารกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความมีประสิทธิผล
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ให้แก่คนงาน (Workforce) เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์าร โดยกิจกรรมเหล่านั้นจะประกอบกนั
ข้ึนเป็นกระบวนการ (Process) เร่ิมตน้จาก 1)  การวางแผนทรัพยากรมนุษย  ์ 2)  การจดัคนเขา้งาน   
3) การพฒันาและการประเมิน 4) การบ าเหน็จตอบแทน และ5) การธ ารงรักษาคนงานให้มี
ประสิทธิผล 

สันติ บุญภิรมย ์(2552, หนา้ 131) กล่าววา่ การบริหารงานบุคคล หมายถึง การด าเนินการ
ของหน่วยงานให้ได้บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
กระบวนการตามขั้นตอนต่าง ๆ เนน้การวางแผน การบรรจุแต่งตั้ง การพฒันา การบ ารุงขวญัและให้
ก าลงัใจ พร้อมทั้งการใหพ้น้จากงานดว้ยวธีิการต่าง ๆ 

กูลิค และเออร์วิค (Gulick and Urwick, 1937 อา้งถึงใน จนัทรานี สงวนนาม, 2553, หนา้ 
36) กล่าววา่ การจดับุคลากร (Staffing) หมายถึง การบริหารงานบุคคล ไดแ้ก่ การจดัอตัราก าลงั การ
สรรหา การพฒันา การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน การประเมินผลงาน การพิจารณาความดี
ความชอบ การใหส้วสัดิการ และการใหพ้น้จากงาน 

ครีเธอร์ (Kreiter, 1983 อา้งถึงใน สันติ บุญภิรมย,์ 2552, หน้า 131) ไดก้ล่าวว่า การ
บริหารงานบุคคล หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการวางแผนก าลงัคน การบรรจุ
แต่งตั้ง การพฒันาใหป้ฏิบติังานในหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามโครงสร้างขององคก์าร 

สรุปได้ว่า การจดับุคลากร (Staffing) หมายถึง การด าเนินการขององค์การเพื่อให้ได้
บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในต าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการตามขั้นตอน          
การวางแผนก าลงัคน การสรรหา การพฒันาบุคลากร การประเมินผล การพิจารณาความดีความชอบ 
การใหพ้น้จากงานและการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 

กระบวนการจัดบุคลากร 
วโิรจน์  สารรัตนะ (2548, หนา้ 199-206)  ไดก้ล่าวไว ้กระบวนการจดับุคลากร มีขั้นตอน 

ดงัน้ี 
1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์(Human resource planning) เป็นกระบวนการก าหนด

ความตอ้งการก าลงัคนในอนาคตท่ีสอดคลอ้งกบัแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององคก์าร เพื่อเป็นกลไกใน
การท างานให้บรรลุผล ประกอบดว้ยการวิเคราะห์งาน (Job analysis) ซ่ึงเป็นการศึกษาส่วนต่าง ๆ 
ของงานในทุก ๆ ดา้น เช่นจุดมุ่งหมายของงาน หนา้ท่ีท่ีส าคญั เง่ือนไขการท างาน ความสัมพนัธ์กบั
งานอ่ืน ความรู้ ทกัษะ และความสามารถท่ีจ าเป็น ซ่ึงผลการวิเคราะห์งานท าให้ไดค้  าพรรณนางาน 
(Job description) ซ่ึงเป็นขอ้ความท่ีกล่าวถึงจุดมุ่งหมายโดยย่อยของงาน รายการหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบ เง่ือนไขการท างาน และอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น และอาจรวมถึงการก าหนดคุณสมบติัเฉพาะงาน 
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(Job specification) เก่ียวกบัความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ท่ีตอ้งการส าหรับการ
ปฏิบติังานนั้น 

2. การจดัคนเขา้ท างาน  เป็นชุดกิจกรรมในการดึงดูดและคดัเลือกบุคคลเขา้สู่ต าแหน่ง 
เพื่อเป็นกลไกใหจุ้ดหมายขององคก์ารบรรลุผลในองคก์ารท่ีมีความเติบโตกา้วหนา้ชา้ ก็มกัไม่เป็นท่ี
ดึงดูดใจให้คนเจา้ท างานอาจจ าเป็นตอ้งมีการสรรหา เพื่อให้ไดค้นท่ีตรงกบัลกัษณะงานท่ีวิเคราะห์
ไว ้

3. การพฒันาและการประเมิน (Development and Evaluation) เก่ียวขอ้งกบัค าวา่ การ
อบรมและการพฒันา (Training and Development)  ค าทั้งสองน้ี แมจ้ะมีนกัวิชาการบางท่านแยก
ออกจากกันคนละความหมาย คือ นิยามการฝึกอบรมว่าเป็นความพยายามเพิ่มพูนทักษะของ
บุคลากรในงานท่ีท าอยู่ในปัจจุบนั และนิยามการพฒันาว่าเป็นความพยายามเพื่องานในอนาคตก็
ตาม แต่ก็มีนักวิชาการหลายท่านได้น ามาใช้ในความหมายเดียวกันโดยเป็นกระบวนการมี 3 
ขั้นตอน ดงัน้ี คือ 

- ขั้นการประเมิน  เพื่อก าหนดความจ าเป็น ก าหนดวตัถุประสงค์ และพฒันาเกณฑ์
เพื่อใหป้ระเมินผล 

 - ขั้นออกแบบการฝึกอบรมหรือการพฒันาและน าไปปฏิบติั เป็นการก าหนดวิธีการ 
วสัดุอุปกรณ์ และน าไปปฏิบติั 

 - ขั้นการประเมินผล โดยใชเ้กณฑท่ี์พฒันาข้ึนในขั้นตอนแรก 
กรณี การประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance appraisal) เป็นกระบวนการก าหนด

ความคาดหวงัในการปฏิบติังานของคนงาน แลว้มีการวดัผลการประเมินผล และการบนัทึกผลการ
ปฏิบติังานใหส้ัมพนัธ์กบัความคาดหวงันั้นแลว้ส่งเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัให้พวกเขาไดรั้บทราบ โดยมี
จุดมุ่งหมายหลกัเพื่อใหเ้ป็นแรงกระตุน้ในทางบวกต่อการปฏิบติังาน แต่อาจใชใ้นจุดมุ่งหมายอ่ืนได้
ดว้ย เช่น การเพิ่มค่าจา้ง การวางแผนจุดหมายการปฏิบติังานในอนาคต การก าหนดความจ าเป็นใน
การฝึกอบรมและการพฒันา และประเมินศกัยภาพของบุคคลในการเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ดงันั้น
การประเมินผลการปฏิบติังานจึงมีหลายบทบาท และท้าทายต่อบทบาททางการบริหารหลาย
ประการ โดยเฉพาะการประเมินนั้ นต้องมองหลายมิติ (Multi-dimension) มีวิธีการประเมินท่ี
หลากหลาย เช่น การประเมินท่ีเนน้พฤติกรรม และการประเมินท่ีเนน้ผลลพัธ์ เป็นตน้ 

4.  การบ าเหน็จตอบแทน (Compensation) เป็นการบริหารค่าจา้งหรือเงินเดือนคนงานท่ี
เหมาะสมกบังาน ซ่ึงหน่วยงานท่ีรับผดิชอบจะมีหนา้ท่ีท่ีส าคญั 3 ประการ 

 -  การส ารวจอตัราค่าจา้งหรือเงินเดือน โดยทัว่ไปเป็นการรวบรวมขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั
โครงสร้างอตัราค่าจา้งหรือเงินเดือนในปัจจุบนั 
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 -  การก าหนดอตัราค่าจา้งหรือเงินเดือนท่ีเป็นธรรม 
 -  การสร้างระบบการจ่ายค่าจ้างหรือเงินเดือนให้เป็นท่ีจูงใจ โดยค านึงผลงาน 

โดยทัว่ไปพิจารณาจากปริมาณของผลงาน  จ่ายค่าจา้งตามช้ินงาน หรือจ่ายตามชัว่โมงการท างาน 
เป็นตน้ 

5.  การธ ารงรักษาคนงานให้มีประสิทธิภาพ (Maintaining) เป็นการแสดงสมรรถภาพ
หน่ึงของผูบ้ริหารในการน า (Leading) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยผูบ้ริหารจะตอ้งมีความสามารถในการ
พฒันาคนอ่ืนได้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิผลในการท างานของสมาชิกในองค์การได้สูงสุด 
ผูบ้ริหารจะต้องยึดถือเร่ืองน้ีเป็นหน้าท่ีหรือความรับผิดชอบเฉพาะของตนเองอยู่เสมอ แสดง
บทบาทเป็นผูฝึ้กสอนหรือผูช่้วยเหลือ (Coach or Helper) ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัให้เป็นประโยชน์ต่อการกระตุน้ให้คนงานรู้จกัพฒันาตนเอง (Self-development) หรือการ
ใช้สถานการณ์จ าลองในการพฒันาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เป็นตน้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิด
ความรับผิดชอบ ท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือธ ารงรักษาความมีประสิทธิผลในการท างาน
ของแต่ละบุคคลไวใ้หค้งอยูท่  างาน  
 ชูชยั สมิทธิไกร (2550, หนา้ 8-10) กล่าวถึงบทบาทหนา้การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ต่อ
ผลการปฏิบติังานของพนกังานภายในองคก์าร 5 บทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1. การสรรหาและการคดัเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection) บทบาท หนา้ท่ี
ส าคญัประการแรกของการจดัการบุคลากร คือ การสรรหาและการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความ  
เหมาะสมกบัต าแหน่งและองค์การ การสรรหาบุคลากรคือ กระบวนการของการคน้หาและจูงใจ 
บุคคลซ่ึงมีความสามารถใหเ้ข ามาสมคัรงานกบัองคก์ารการสรรหาบุคลากร คือ กระบวนการของ    
การค้นหาและจูงใจบุคคลซ่ึงมีความสามารถให้เข ามาสมคัรงานกบัองค์การ กระบวนการน้ี
เร่ิมตน้ เม่ือบุคคลได รับการติดต่อและส้ินสุดลงเม่ือบุคคลเหล่านั้นได สมคัรเข าท างานกบั
องค์การ ส าหรับการคัดเลือกบุคลากรคือกระบวนการพิจารณาและคัดเลือกผู ้ท่ีมีความรู  
ความสามารถ และเหมาะสมมากท่ีสุดจากกลุ่มบุคคลท่ีได คดัเลือกไว   

2. การพฒันาบุคลากร (Development) คือการด าเนินการอยา่งเป็นระบบของ องค์การ 
สนบัสนุน และปรับปรุงใหบุ้คลากรมีความรู ทกัษะ และความสามารถในการท างานท่ี เหมาะสม 
และยงัมีความงอกงามเติบโตทางจิตใจและบุคลิกภาพอนัจะส่งผลให้การปฏิบติังานมี ประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนด้วย ส าหรับวิธีการพฒันาบุคลากรนั้น สามารถกระท าได  หลาย
รูปแบบ เช่น การปฐมนิเทศบุคลากร การฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากร การพฒันาอาชีพ เป็นตน้  

3. การกระตุน้จูงใจบุคลากร (Motivation) คือการจูงใจบุคลากรให้มีความกระตือรือร้น 
ทุ่มเทพลงักายและใจให้แก การท างานเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากต่อความส าเร็จของ องคก์าร กล



39 

ยุทธ์จูงใจบุคลากรสามารถกระท าได หลายรูปแบบ เช่น การบริหารค่าตอบแทนและ สวสัดิการ
การใหร้างวลัตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีมีความเป็นธรรม เป็นตน้  

4. การบ ารุงรักษาบุคลากร (Maintenance) คือการด าเนินการต่างๆเพื่อให ้บุคลากรมีความ
พึงพอใจในการท างาน โดยมีการจดัการดา้นความปลอดภยัในการท างาน การส่งเสริมสุขภาพของ
บุคลากร และการจดัระเบียบการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ารท่ีดี 

5. การยติุการจา้งงาน (Termination) คือการยุติความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รกบัพนกังาน
เน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การเกษียณอายุ การลาออก หรือการเลิกสัญญาจา้งงาน เป็นตน้ ดงันั้น
องคก์ารจึงจ าเป็นตอ้งมีวิธีการท่ีเหมาะสมในการยุติการจา้งงาน โดยทัว่ไปวิธีการท่ีใชม้กั ได แก

 การใหค้  าปรึกษาเม่ือเกษียณ การสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน การจดัหางานใหม่ 
 สาคร สุขศรีวงศ ์(2551, หนา้ 267-282) กล่าววา่การจะท าใหอ้งคก์รมีทรัพยากรมนุษย์
ท่ีมีคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอจ าเป็น ต องมีกระบวนการท่ีประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี  

1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์(Human resource planning) คือการพิจารณา ก าหนด
ความตอ้งการก าลงัคนขององคก์ร (Human resource demand) ทั้งในดา้นปริมาณและคุณลกัษณะ
ของก าลงัคน (Human resource characteristics) ตามแผนการด าเนินธุรกิจท่ีวางไว เพื่อน าไป
เปรียบเทียบกบัก าลงัคน (Human Resource Supply) ท่ีมีอยูใ่นองคก์ร  

2. การจดัคนเขา้ท างาน (Staffing) ประกอบดว้ยขั้นตอนหลกั 2 ประการ คือ การสรรหา
บุคคล (Recruitment) ท่ีมีคุณลกัษณะและคุณสมบติัท่ีเหมาะสมตามขอ้ก าหนดของต าแหน่งงาน
นั้นๆ (Job specification) เพื่อให้องค์กรคดัเลือก (Selection) ให้ได บุคคลท่ีเหมาะสมท่ีสุดกบั
ต าแหน่งงานนั้นต่อไป  

3. การฝึกอบรมและการพฒันา (Training and Developing) คือการเพิ่มความรู  และ
ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานรวมถึงงานท่ีรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบนัและงานอ่ืนท่ีอาจได รับ
มอบหมายในอนาคต การฝึกอบรมและการพฒันานอกจากช่วยเพิ่มพูนความรู และทกัษะแล
วยงัช่วยสร้างความมัน่ใจในการปฏิบติังานและท าให้พนกังานพึงพอใจท่ีมีความรู และทกัษะต่าง 
ๆ เพิ่มข้ึน  

4. การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation) เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึง ใน
กระบวนการจดัการทรัพยากรมนุษย์ เน่ืองจากการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมมีส่วนส าคญัท่ีท าให้
บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจ และท าให้ภาระค่าใช้จ่ายดา้นบุคคลอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม
แลว้และยงัสามารถดึงดูดใหผู้ ้ มีความรู ความสามารถสนใจเข าท างานในองคก์ารอีกดว้ย  

5. การประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance appraisal) หมายถึง การวดั และการ
ประเมินผลปฏิบัติงานในรอบระยะเวลาหน่ึง ๆ แล้วเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือมาตรฐานท่ี
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ก าหนดไว ล วงหน า ผูบ้ริหารและพนักงานสามารถใช้ผลการประเมินเป็นเคร่ืองมือหรือ
บรรทดัฐาน ในการก าหนดเป้าหมายการปฏิบติังานในอนาคตได   

6. การรักษาความสัมพนัธ์ (Relationship maintenance) ผูบ้ริหารท่ีสามารถรักษาความ 
สัมพันธ์อันดีกับพนักงานไว ได จะได รับความร่วมมือจากพนักงานท าให้พนักงานมี 
ทศันคติท่ีดีต่อองค์กร มีขวญัและก าลงัใจดีในการปฏิบติังาน มีความทุ่มเทในการแก ปัญหาการ 
ท างานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 

จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้่า กระบวนการจดับุคลากร ประกอบดว้ยกระบวนการ      
5 ขั้นตอน คือ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การจดับุคลากรเขา้ท างาน การฝึกอบรมและพฒันา
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบติังานและการบ ารุงรักษาบุคลากร เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร   

การจัดบุคลากรในการบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
การจดับุคลากรเพื่อให้การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาให้บรรลุวตัถุประสงค์

จ  าเป็นตอ้งด าเนินการ สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมมาเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ เพราะ
กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมท่ีเสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์และเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความสมคัรใจ 
สามารถท ากิจกรรมร่วมกับเด็กได้ นอกจากนั้นตอ้งมีความรักและสนใจ และศรัทธาต่อกิจการ
ลูกเสือ หลงัจากการสรรหาจะตอ้งรับการฝึกอบรมตามหลกัสูตรผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือก่อน แลว้จึง
ด าเนินการแต่งตั้งให้เป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ หลงัจากท่ีบุคลากรได้ปฏิบติัหน้าท่ีแล้ว ผูบ้ริหาร
โรงเรียนควรส่งเสริมให้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี  และสนบัสนุนให้โอกาสเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ เช่น การเขา้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในหลกัสูตรวิชาพิเศษหรือระดบัท่ี
สูงข้ึน การไปดูงานการจดักิจกรรมลูกเสือ การเขา้ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ การประชุมสัมมนาลูกเสือ 
เป็นตน้ นอกจากน้ีการสร้างขวญัและก าลงัใจและจูงใจดว้ยวธีิการต่าง ๆ เพื่อให้เห็นความส าคญัของ
กิจกรรมลูกเสือและเกิดศรัทธายิ่งข้ึน เช่น ส่งเสริมให้ไดรั้บพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี และ
รางวลัผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดีเด่น ทั้งน้ีเพื่อให้พึงพอใจและเกิดความร่วมมือในการจดักิจกรรม
ลูกเสือยิง่ข้ึน    

การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
ตามข้อบงัคบัคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชา

ลูกเสือ พ.ศ.2553 ซ่ึงระบุไวว้า่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
1. เป็นผูสุ้ภาพเรียบร้อย มีความประพฤติดี สมควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่เด็ก 
2. เป็นผูมี้ศาสนา 
3. เป็นผูไ้ม่มีโรคซ่ึงเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
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4. เ ป็นผู ้ มี สัญชา ติไทย  ห รือถ้า ไม่ มีสัญชา ติ ไทยต้อง ได้ รับอนุมั ติ จ ากคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

5. เป็นผูมี้อาชีพเป็นหลกัฐานไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดี 
6. มีอายแุละผา่นการฝึกอบรม ดงัน้ี 

6.1  ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียนให้แต่งตั้งจากผูอ้  านวยการสถานศึกษานั้นและตอ้ง
ได้รับเคร่ืองหมายวูดแบดจ์ รองผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียนให้แต่งตั้ งจากรองผูอ้  านวยการ
สถานศึกษานั้น ท่ีไดรั้บมอบหมายและตอ้งไดรั้บเคร่ืองหมายวดูแบดจ ์

ผูอ้  านวยการสถานศึกษาท่ียงัไม่ได้รับเคร่ืองหมายวูดแบดจ์ให้รักษาการต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียนไปก่อน และตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมเพื่อให้ไดรั้บเคร่ืองหมายวูดแบดจ์
ภายในหน่ึงปี นกัแต่วนัท่ีด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

6.2  ผู ้ก  ากับกลุ่มลูกเสือมีอายุไม่น้อยกว่ายี่ สิบแปดปีบริบูรณ์และต้องได้รับ
เคร่ืองหมายวูดแบดจ ์รองผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์และจะตอ้งไดรั้บ
เคร่ืองหมายวดูแบดจ ์

6.3  ผูก้  ากบักองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบสามปีบริบูรณ์และตอ้ง
ไดรั้บเคร่ืองหมายวูดแบดจป์ระเภทลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  รองผูก้  ากบักองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มี
อายุไม่น้อยกว่ายี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์และตอ้งไดรั้บวุฒิบตัรการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ ขั้นความรู้เบ้ืองตน้ 

6.4  อายขุองนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือเป็นไปตามประเภทของลูกเสือนั้นๆ 
6.5  ให้ผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั เป็นผูแ้ต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตามเขตจงัหวดั 

โดยใหผู้อ้  านวยการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดันั้นเป็นผูเ้สนอรายช่ือ ในต าแหน่งต่อไปน้ี 
6.5.1  ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน 
6.5.2  รองผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน 
6.5.3  ผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ 
6.5.4  รองผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ 
6.5.5  ผูก้  ากบัลูกเสือ 
6.5.6  รองผูก้  ากบัลูกเสือ 

6.6  การแต่งตั้งนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ 
ผูก้  ากบักองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ เป็นผูแ้ต่งตั้งนายหมู่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ โดยหารือ

ลูกเสือในหมู่นั้น ส าหรับรองนายหมู่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ให้ผูก้  ากบักองลูกลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
เป็นผูแ้ต่งตั้ง โดยหารือนายหมู่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ของหมู่นั้น 
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ในกรณีท่ีตั้งกองลูกเสือใหม่ ให้ผูก้  ากบักองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่หารือลูกเสือในหมู่
นั้นเพื่อแต่งตั้งนายหมู่ และรองนายหมู่ 
  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่อาจแต่งตั้งนายหมู่ 1 คน และผูช่้วยหัวหน้านายหมู่ 1-2 
คน จากนายหมู่ลูกเสือในกองลูกเสือ โดยหารือคณะกรรมการประจ ากองของกองลูกเสือนั้น เพื่อท า
หนา้ท่ีช่วยในการด าเนินงานของกองลูกเสือ 
  6.7 ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

6.7.1 ตาย 
6.7.2 ลาออก 
6.7.3 ยา้ยสถานศึกษา 
6.7.4 ขาดคุณสมบติั ตามขอ้ 6.1 – 6.6 
6.7.5  มีเหตุหน่ึงเหตุใดอนัไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

  6.8  ผูมี้อ  านาจแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตามขอ้ 6.5 และขอ้ 6.6 เป็นผูมี้อ  านาจสั่ง
จ  าหน่ายผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือออกจากทะเบียนผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ โดยให้ผูเ้สนอช่ือตามขอ้ 6.5 
และ 6.6 เป็นผูเ้สนอใหพ้น้จากต าแหน่ง 

  6.9  การยา้ยสังกดัในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือได้เปล่ียนต าแหน่งหรือยา้ยสังกดั
หน่วยลูกเสือให้ถือว่าต าแหน่งเดิมส้ินสุดลง หรือถา้ไปสังกดัหน่วยลูกเสืออ่ืนให้ด าเนินการแต่งตั้ง
เป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือใหม่ 

 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
 คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติไดป้ระกาศระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือ

แห่งชาติวา่ดว้ยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.2556 ระบุวา่การฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือมี 2 ระดบั ไดแ้ก่   

 ระดบัท่ี 1  การฝึกอบรมผูก้  ากบัลูกเสือ  แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดงัต่อไปน้ี 
1. ขั้นความรู้ทัว่ไป (General Information Course) มีวตัถุประสงค ์เพื่อจูงใจบุคลากร

ทางการลูกเสือและผูส้นใจในกิจการลูกเสือให้มีความเขา้ใจในขบวนการลูกเสือ วตัถุประสงคแ์ละ
สาระส าคญัของการลูกเสือ มีก าหนดระยะเวลาฝึกอบรม 1 วนั ผูท่ี้เขา้รับการฝึกอบรม ได้แก่ 
บุคลากรทางการลูกเสือหรือผูส้นใจในกิจการลูกเสือท่ีมีอายตุั้งแต่สิบแปดปีข้ึนไป 

2. ขั้นความรู้เบ้ืองตน้ (Basic Unit Leader Training Course) โดยมีอกัษรยอ่วา่ B.T.C. 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในวิถีการฝึกอบรมลูกเสือแต่ละประเภท การวางแผนการ
ก าหนดการฝึกอบรมลูกเสือแต่ละประเภทและสามารถท าหน้าท่ีเป็นรองผูก้  ากบักองลูกเสือตาม
ประเภทนั้น ๆ มีก าหนดระยะเวลาฝึกอบรม 3 วนั โดยอยู่ประจ า ณ ค่ายฝึกอบรม การจดัการ
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ฝึกอบรมให้แยกตามประเภทลูกเสือ ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ บุคลากรทางการลูกเสือหรือ
ผูส้นใจในกิจการลูกเสือท่ีผา่นการฝึกอบรมขั้นความรู้ทัว่ไป 

3. ขั้นฝึกหดังาน (In-Service Training) มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าความรู้ท่ีไดเ้รียนมาแลว้
ในขั้นท่ี 1 และขั้นท่ี 2 ไปใชใ้นการฝึกอบรมลูกเสือโดยให้มีการศึกษาหาความรู้ภาคปฏิบติัเพิ่มเติม
จากการไปดูงาน แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดและประสบการณ์กบัผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออ่ืน ท าให้
เกิดความเขา้ใจและความมัน่ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ก าหนดระยะเวลาด าเนินการฝึกหดังาน ไม่นอ้ย
กว่า 4 เดือน หลงัจากท่ีไดผ้่านการฝึกอบรมขั้นความรู้เบ้ืองตน้ โดยด าเนินการฝึกอบรมลูกเสือใน
กองลูกเสืออยา่งนอ้ยแปดคร้ัง ร่วมวางแผนและปฏิบติักิจกรรม เช่น การเดินทางไกล การอยูค่่ายพกั
แรม การสะกดรอย การเดินทางส ารวจ การให้บริการและพฒันาชุมชน การไปเยี่ยมชมแหล่ง
ทรัพยากรของทอ้งถ่ิน อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง และศึกษากิจการของกองลูกเสืออ่ืนอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

4. ขั้นความรู้ชั้นสูง (Advanced Unit Leader Training Course) โดยมีอกัษรยอ่ A.T.C. 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการพฒันาต่อเน่ืองกนัทั้งในดา้นการเป็นผูน้ าและทกัษะในการฝึกอบรมใน
ระดบัสูงแก่ลูกเสือ เป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการฝึกอบรมและทกัษะท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม
ลูกเสือ สามารถท าหน้าท่ีผูก้  ากับกองลูกเสือหรือรองผูก้  ากับกองลูกเสือ มีก าหนดระยะเวลา
ฝึกอบรม 7 วนั โดยอยูป่ระจ า ณ ค่ายฝึกอบรม การจดัการฝึกอบรมให้แยกตามประเภทลูกเสือ ผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรม ไดแ้ก่ บุคลากรทางการลูกเสือท่ีผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้เบ้ืองตน้ไม่น้อยกว่า    
4 เดือน และผา่นการฝึกหดังานขั้นท่ีสาม 

5. ขั้นปฏิบติัการและประเมินผล (Application and Evaluation) มีวตัถุประสงคเ์พื่อน า
ความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาจากการฝึกอบรมตั้งแต่ขั้นท่ี 1 – ขั้นท่ี 4 ไปใชใ้น การฝึกอบรม
ลูกเสือ พฒันาตนเองให้มีความรู้และทกัษะเพิ่มข้ึนและไดรั้บการประเมินผลขั้นสุดทา้ยเพื่อให้มี
คุณวฒิุวดูแบดจ ์(W.B.) และมีสิทธิประดบัเคร่ืองหมายวดูแบดจ ์2 ท่อน โดยบุคลากรทางการลูกเสือ
ท่ีผา่นการฝึกอบรมทั้ง 4  ขั้นขา้งตน้ ตอ้งน าความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมไปด าเนินการ
ในกองลูกเสือเป็นเวลาอย่างน้อย 4 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปีนบัจากวนัส้ินสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้
ชั้นสูง  

 จากขั้นตอนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดบัท่ี 1 ของผูก้  ากบัลูกเสือทั้ง 5 ขั้น 
สามารถแสดงขอ้มูลเป็นแผนภาพดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2.4 
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เคร่ืองหมาย Wood Badge 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.4  ข้ันตอนการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือประเทศไทย 
ทีม่า : ปรับปรุงจากคู่มือฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ข้ันความรู้เบื้องต้น, 2550,                 
          หน้า 224 

ขั้นท่ี 1 

ขั้นความรู้ทัว่ไป (ส าหรับบุคลากรทางการลูกเสือหรือผูส้นใจ 

ในกิจการลูกเสือท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปี ข้ึนไป ระยะเวลา 1 วนั 

 

ขั้นท่ี 2 

ขั้นความรู้เบ้ืองตน้ (ส าหรับบุคลากรทางการลูกเสือหรือผูส้นใจ 

ในกิจการลูกเสือท่ีผา่นขั้นความรู้ทัว่ไป) ระยะเวลา 3 วนั 

 
ขั้นท่ี 3 

ขั้นฝึกหดังาน  

(ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 4 เดือน/ในกองลูกเสือแต่ละประเภท) 

 
ขั้นท่ี 4 

ขั้นความรู้ชั้นสูง (ส าหรับบุคลากรทางการลูกเสือท่ีผา่น B.T.C.   

ไม่นอ้ยกวา่ 4 เดือน ผา่นการฝึกหดังานขั้นท่ี 3) ระยะเวลา 7 วนั 

 
ขั้นท่ี 5 

ขั้นปฏิบติังานและประเมินผล  

(ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 4 เดือน) 

 

หลกัสูตรการฝึกอบรมวทิยากรประจ าหมู่ 

หลกัสูตรส าหรับผูช้  านาญการในวชิาต่าง ๆ 

การฝึกอบรมดว้ยตนเอง 

กา
รฝึ
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บร
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การฝึกอบรมอยา่งไม่เป็นทางการ โดยมีที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม (การพฒันาตนเองและการศึกษาจาก

บุคคล 
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 ระดบัท่ี 2  การฝึกอบรมผูใ้หก้ารฝึกอบรมผูก้  ากบัลูกเสือ  แบ่งออกเป็น 2 ขั้น ดงัน้ี 
1.  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผูช่้วยหัวหน้าผูใ้ห้การฝึกอบรมผูก้  ากบั

ลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course) โดยมีอกัษรยอ่ A.L.T.C. มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ทราบ
หลักการส าคญัของการลูกเสือและนโยบายของคณะลูกเสือแห่งชาติน าไปใช้ในการฝึกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือ รับนโยบายขององค์การลูกเสือโลกเก่ียวกบัด้านวิชาการ การฝึกอบรม    
การบริหารงานลูกเสือ เพื่อพฒันาและเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะและเจตคติ มีก าหนดระยะเวลาฝึกอบรม     
7 วนั โดยอยู่ประจ า ณ ค่ายฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ไดแ้ก่ บุคลากรทางการลูกเสือท่ีไดรั้บ
เคร่ืองหมายวดูแบดจ ์2 ท่อน ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

2.  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหน้าผูใ้ห้การฝึกอบรมผูก้  ากบัลูกเสือ 
(Leader Trainers Course) โดยมีอกัษรยอ่ L.T.C. มีวตัถุประสงค์เพื่อน าหลกัการส าคญัของการ
ลูกเสือและนโยบายของคณะลูกเสือแห่งชาติและองคก์ารลูกเสือโลกไปใชใ้นการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ รับนโยบายขององคก์ารลูกเสือโลกเก่ียวกบัวิชาการ การวางแผนการฝึกอบรม การ
บริหารงานลูกเสือ และสร้างภาวะผูน้ าให้มีความรู้ ทกัษะ ความสามารถในการบริหารจดัการและมี
อุดมการณ์ในกิจการลูกเสือ มีก าหนดระยะเวลา ฝึกอบรม 7 วนั โดยอยูป่ระจ า ณ ค่ายฝึกอบรม ผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรม ได้แก่ บุคลากรทางการลูกเสือท่ีได้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับเคร่ืองหมายวูด
แบดจ ์3 ท่อนไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี และเป็นผูอ้  านวยการฝึกอบรมผูก้  ากบัลูกเสือขั้นความรู้เบ้ืองตน้อยา่ง
นอ้ย 2 คร้ัง ไดรั้บแต่งตั้งหรือไดรั้บเชิญจากผูอ้  านวยการฝึกอบรมผูก้  ากบัลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูงให้
อยู่ในคณะผูใ้ห้การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 2 คร้ัง และผูอ้  านวยการฝึกอบรมรับรองผลการปฏิบติั
หนา้ท่ีเป็นผูมี้คุณลกัษณะเหมาะสมท่ีจะเป็นผูอ้  านวยการฝึกอบรมผูก้  ากบัลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง 

การส่งเสริมบุคลากรทางการลูกเสือ 
 คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติไดพ้ิจารณาขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีตาม

ความในมาตรา 59 และมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ.2551 ได้ก าหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณาผูท่ี้ท  าหน้าท่ีบริหารงานลูกเสือท่ีได้อุทิศก าลงักาย ก าลงัความคิดในการประกอบกิจให้
บงัเกิดคุณประโยชน์แก่กิจการลูกเสือทุกปีดงัน้ี 

1. การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นท่ี 1  ชั้นท่ี 2  และชั้นท่ี 3 ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และพระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ.2551 ในมาตรา 59 และมาตรา 60 
ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาการขอเหรียญไว ้ดงัน้ี คือ 

1.1  เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นท่ี 1 จะพระราชทานแก่ผูท่ี้มีอุปการคุณต่อการลูกเสือ ถึง
ขนาด หรืออุทิศก าลงักาย หรือก าลงัความคิดในการประกอบกิจการให้บงัเกิดคุณประโยชน์แก่
ลูกเสืออยา่งยิง่ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก าหนด 
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1.2  เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นท่ี 2 จะพระราชทานแก่ผูมี้อุปการคุณต่อกิจการลูกเสืออยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1.2.1 บริจาคเงินหรือทรัพยสิ์นของต่าง ๆ คร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง รวมกันเป็น
จ านวนเงินไม่นอ้ยกวา่ท่ีคณะกรรมการบริหารลูกเสือก าหนด 

1.2.2 ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาระดบัหน่ึงวิชาผูก้  ากบั
ลูกเสือ ขั้นความรู้เบ้ืองตน้หรือขั้นความรู้ชั้นสูง โดยอยูป่ระจ าตลอดการฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่ห้าสิบ
คร้ังหรือระดบัสอง การให้การฝึกอบรมแก่ผูท่ี้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือแล้ว โดยอยู่
ประจ าตลอดการฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บคร้ัง 

1.2.3 ช่วยเหลือกิจการลูกเสือดา้นอ่ืน ๆ จนเกิดผลดีแก่กิจการลูกเสือติดต่อกนัมา
ไม่นอ้ยกวา่หา้ปีและปีหน่ึง ๆ ไม่นอ้ยกวา่สิบคร้ัง 

1.2.4 ช่วยเหลือและส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะลูกเสือไทยกบัคณะลูกเสือ
ต่างประเทศเป็นอยา่งดี 

1.3  เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นท่ี 3 จะพระราชทานแก่ผูท่ี้มีอุปการคุณต่อการลูกเสืออยา่ง
ใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

1.3.1 บริจาคเงินหรือทรัพยสิ์นของต่าง ๆ คร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง รวมกันเป็น
จ านวนเงินไม่นอ้ยกวา่ท่ีคณะกรรมการบริหารลูกเสือก าหนด 

 1.3.2 ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาระดบัหน่ึงวิชาผูก้  ากบั
ลูกเสือ ขั้นความรู้เบ้ืองตน้หรือขั้นความรู้ชั้นสูง โดยอยู่ประจ าตลอดการฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบ
ห้าคร้ังหรือระดบัสอง การให้การฝึกอบรมแก่ผูท่ี้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือแลว้ โดยอยู่
ประจ าตลอดการฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่สิบคร้ัง 

1.3.3 ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือหรือวิชาลูกเสือ
ประเภทต่าง ๆ โดยอยูป่ระจ าตลอดการฝึกอบรมคร้ังละสามวนั ไม่นอ้ยกวา่หา้สิบคร้ัง 

1.3.4 ช่วยเหลือกิจการลูกเสือดา้นอ่ืน ๆ จนเกิดผลดีแก่การลูกเสือติดต่อกนัไม่นอ้ย
กวา่สามปีและปีหน่ึง ๆ ไม่นอ้ยกวา่หา้คร้ัง 

1.3.5 ช่วยเหลือและส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะลูกเสือไทยกบัคณะลูกเสือ
ต่างประเทศเป็นอยา่งดี (พระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ.2551, 2551, หนา้ 18-20) 

 กล่าวโดยสรุป การจดับุคลากรในการบริหารกิจกรรมลูกเสือ หมายถึง การด าเนินงาน
เก่ียวกบัการสรรหาบุคลากร การสนับสนุนและส่งเสริมให้เขา้รับการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ การแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตามโครงสร้าง
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การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน การให้มีต าแหน่งทางลูกเสือ และการสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ผู ้
ปฏิบติัหนา้ท่ีทางการลูกเสือ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือแห่งชาติ  

2.3.4  การอ านวยการ (Directing) 
ความหมายการอ านวยการ 
การอ านวยการ (Directing) เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารท่ีผูบ้ริหาร (Director)ไดก้ าหนด

แนวทางให้บุคลากรแต่ละคนปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ประสานสัมพนัธ์กนัตาม
แบบแผนท่ีก าหนด เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้(สันติ บุญภิรมย,์ 2552, 
หนา้ 138) การอ านวยการท่ีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 

ธงชยั สันติวงษ  (2537,  หน า 331) ได ให้ ความหมายของ การอ านวยการ หมายถึง 
ภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหารในการใชค้วามสามารถชกัจูงคนงานให้ปฏิบติัอยา่งดีท่ีสุด จนกระทัง่องค

การสามารถบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ได ้
มานพ สวามิชัย (2537 อา้งถึงใน สันติ บุญภิรมย์, 2552, หน้า 138)ได้กล่าวว่า การ

อ านวยการ คือ การท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อช่วยให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถ
ท างานร่วมกนัไปไดด้้วยการประสานสัมพนัธ์กนั ต่างก็มุ่งตรงไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานตาม
แนวนโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไวแ้ลว้นั้น ดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้ง ทนักาล มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

เอกชัย  ก่ีสุขพนัธ์ (2538, หน้า 19) ได้กล่าวว่า การอ านวยการ เป็นการอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินการแก่ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายงาน การช่วยเหลือให้ค  าปรึกษาหรือประสานงาน
เบิกจ่ายทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีตอ้งใช้ปฏิบติังานท่ีนอกเหนือจากอ านาจหน้าท่ีของผูรั้บมอบหมายงาน
ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากภาระงานเพิ่มข้ึน หรือมีปัญหาอุปสรรคในการท างานท่ีผูรั้บผิดชอบไม่อาจ
ตดัสินใจ 

เสน่ห์ ระหว่างบ้าน (2539 อ้างถึงใน สันติ บุญภิรมย์, 2552, หน้า 139) ได้กล่าวว่า        
การอ านวยการ หมายถึง ภาระหน้าท่ีต่าง ๆ ของผูบ้ริหารซ่ึงจะท าให้การปฏิบติังานขององค์การ
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้โดยภาระหนา้ท่ีต่าง ๆ ดงักล่าวมีหลายประการ แต่การอ านวยการควร
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของการวินิจฉยัสั่งการ (Decision Making) การสั่งการ (Commanding) การจูงใจ 
(Motivation) การสร้างทีมงาน (Team Building) 

ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540 อ้างถึงใน สันติ บุญภิรมย์, 2552, หน้า 139) ได้กล่าวว่า       
การอ านวยการ คือ การใชศิ้ลปะความสามารถของผูน้ าในการชกัจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามท่ี
ตอ้งการอยา่งดีท่ีสุด องคก์ารสามารถบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
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บรรยงค์ โตจินดา (2542, หน า 173) ไดใ้ห้ ความหมาย การอ านวยการ (Directing) 
คือ การท่ีผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการด าเนินการใหบุ้คคลผูป้ฏิบติังานให้ส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด
ไว  ซ่ึงการด าเนินการเก่ียวกบั สภาวะผูน้ าการมอบหมายและอ านาจหน้าท่ีกบัความรับผิดชอบ 
การวนิิจฉยัสั่งการ การออกค าสั่ง การติดต่อส่ือสาร และการประสานงาน การจูงใจ 

สันติ บุญภิรมย ์(2552, หน้า 139) กล่าวว่า การอ านวยการ หมายถึง การใช้ศาสตร์และ
ศิลป์ตามภาระหน้าท่ีของผูบ้ริหารในการโน้มน้าว ชักจูง หรือใช้อ านาจให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาได้
ปฏิบติัหน้าท่ีของตนเองอย่างดีท่ีสุด ทั้งในส่วนบุคคลและรายกลุ่มบุคคลให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์ารโดยครอบคลุมในเร่ืองส าคญัประกอบดว้ย การวินิจฉยัสั่งการ การสั่งการ 
การจูงใจ การสร้างทีมงาน 

กูลิค และเออร์วิค (Gulick and Urwick อา้งถึงใน จนัทรานี สงวนนาม, 2553, หนา้ 60) 
กล่าวว่า การอ านวยการ (Directing) หมายถึง การตดัสินใจ การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบงัคบั
บญัชา และการควบคุมการปฏิบติังาน 

สรุปไดว้า่ การอ านวยการ (Directing) หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ตามภาระหนา้ท่ี
ของผูบ้ริหารในการตดัสินใจ การวนิิจฉยัสั่งการ การควบคุมบงัคบับญัชา การควบคุมการปฏิบติังาน 
การติดต่อส่ือสาร การประสานงาน การสร้างทีมงาน การสร้างขวญัก าลังใจ รวมทั้งการสร้าง
แรงจูงใจ และอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้สามารถท างานร่วมกนัไปได้ด้วยการ
ประสานสัมพนัธ์กนัตามโครงสร้างการบริหารงานขององคก์าร จนบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์
และแผนงานท่ีก าหนดไวด้ว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้ง ทนักาล มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สมนึก นนธิจนัทร์ (2538, หน้า 83-91) ไดใ้ห้ความคิดเห็นว่า การอ านวยการ ประกอบดว้ย
กิจกรรม ดงัน้ี 

1. การก าหนดหรือการวางโครงสร้างงานโดยกวา้ง ๆ ของกิจกรรมหรือแผนงานท่ี
ผูบ้ริหารจะจดัท า เพื่อเป็นการจัดโครงสร้างระบบของกิจกรรมนั้น ๆ ไวส้ าหรับตรวจสอบและ
ก าหนดการด าเนินกิจกรรมหรือการท างานในภาพรวม ซ่ึงจะท าให้ผูร่้วมงานไดเ้ห็นกลไกร่วมของ
สายงานในกิจกรรมนั้น 

2. การตดัสินใจหรือการวินิจฉยัเพื่อสั่งการ เป็นหน้าท่ีโดยตรงของผูบ้ริหาร เพราะการ
ตดัสินใจในงานนโยบายเฉพาะในหนา้ท่ีและงานท่ีกฎหมายก าหนดนั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งด าเนินการ
เอง แมแ้ต่งานซ่ึงจะตอ้งผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการ ผูบ้ริหารก็จะตอ้งพิจารณาและสั่งการ
ต่อไปดว้ยตนเองอีกคร้ังหน่ึง 

3. การสั่ งการ คือการท่ีผู ้บ ริหารหรือหัวหน้างานหน่วยงานได้มอบหมายให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูร่้วมงานปฏิบติังานหรือท าหนา้ท่ี เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 
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4. การติดตาม ก ากับ และการให้ค  าปรึกษาแนะน า คือการติดตาม ดูแล ก ากับการ
ปฏิบติังานของผูร่้วมงานตามแผนท่ีวางไว ้หากเห็นว่างานนั้นมีปัญหาหรือข้อสงสัยจะต้องให้
ค  าปรึกษาแนะน า โดยอาจใหผู้เ้ช่ียวชาญเฉพาะช่วยดูแลแทนก็ได ้

5. การสร้างขวญัก าลงัใจ และแรงจูงใจ เม่ือผูบ้ริหารมอบหมายงานให้ผูร่้วมงานไปแลว้ 
จะตอ้งให้ก าลงัใจ มีการกระตุน้เพื่อให้เกิดก าลงัใจในการท างาน มีความมุ่งมัน่ ใฝ่ใจในการท างาน
ใหส้ าเร็จ และมีประสิทธิภาพ 

6. การใชภ้าวะผูน้ า เป็นศกัยภาพของผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการยอมรับจากผูร่้วมงาน จนท าให้
ยอมเช่ือฟังและปฏิบติัตาม พฤติกรรม บุคลิกภาพเป็นส่วนเสริมภาวะผูน้ าอยา่งดีท่ีสุด 

7. การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ หมายถึงการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี ระหวา่งบุคคลต่อ
บุคคล หรือระหวา่งบุคคลต่อกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดมีความเอกภาพและความสมานฉนัทใ์นหน่วยงาน 

8. การสร้างระบบส่ือสารและเครือข่ายงาน ผูบ้ริหารจะตอ้งแจง้ระบบการส่ือสารติดต่อ 
เพื่อการสอบถาม ติดตามปัญหาหรือการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดจนตอ้งวางเครือข่าย
งาน ให้ผูร่้วมงานเห็นภาพรวมของกลไกการท างาน ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัไม่ให้งานเกิดความผิดพลาด
หรือล่าชา้ 

9. การมอบหมายงานและมอบหมายอ านาจหน้าท่ี เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารจ าเป็นจะต้องมอบหมายงานและมอบหมายหน้าท่ีในการ
ปฏิบติังานใหผู้ร่้วมงานไปพร้อมๆ กนัดว้ย 

10.  การส่งเสริมและสนบัสนุน ผูบ้ริหารจะตอ้งมีเทคนิคพิเศษเขา้มาประกอบเพื่อให้การ
ด าเนินงานไม่ล่าชา้ ขาดตอน 

 การอ านวยการในการบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
การอ านวยการเป็นการด าเนินการให้มีการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการ

ช้ีแจงให้ผู ้บังคับบัญชาลูก เสือเข้าใจเ ก่ียวกับแผนงานและโครงการจัด กิจกรรมลูกเสือ                   
การด าเนินงานให้หมู่ลูกเสือเป็นหน่วยงานในการจดักิจกรรมทั้งปวง การจดักิจกรรมลูกเสือให้
เป็นไปตามหลกัสูตร และถูกตอ้งตามรูปแบบวิธีการการฝึกอบรมลูกเสือกบัทั้งให้ด าเนินไปอย่าง
สม ่าเสมอ โดยการจดัให้มีคู่มือและเอกสารประกอบหลกัสูตรการด าเนินการให้ลูกเสือไดมี้โอกาส
เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีมีระยะเวลานานพอท่ีจะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามแก่ลูกเสือตามวตัถุประสงค์
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ การจดัให้มีพิธีการเขา้ประจ ากองลูกเสือ การด าเนินการให้ผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือ และลูกเสือแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือตามโอกาสท่ีก าหนดไว ้มีการติดต่อประสานงานกบับุคคล
ภายในและภายนอกองค์การ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนซ่ึงเป็นหนทางให้การจดักิจกรรม
ลูกเสือด าเนินไปไดด้้วยดี มีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่กิจกรรมลูกเสือให้บุคคลทัว่ไปเกิดความ
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เขา้ใจอนัดีต่อกิจการลูกเสือ นอกจากนั้นจะตอ้งด าเนินการเก่ียวกบังานทะเบียนและเอกสารต่าง ๆ 
ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

กล่าวโดยสรุป การอ านวยการในการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา หมายถึง   
การด าเนินการช้ีแจง สั่งการ ส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้ค  าปรึกษา แนะน าและการมอบหมายภารกิจ   
ต่าง ๆ แก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ในการด าเนินงานลูกเสือของโรงเรียนให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์
เป้าหมายและแผนงานท่ีวางไว ้ รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์และการติดต่อประสานงานกบัชุมชน
และองค์กรภายนอก เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีน าไปสู่การส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมลูกเสือของ
โรงเรียนต่อไป 

2.3.5  การควบคุม (Controlling)  
 ความหมายของการควบคุม 
 การควบคุม (Controlling) เป็นกระบวนการของการบริหารท่ีผูบ้ริหารใชเ้ป็นเคร่ืองมือให้
งานตามบทบาทหนา้ท่ีด าเนินการไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล (สันติ บุญภิรมย,์ 
2552, หนา้ 153) การควบคุมมีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2555, หน้า150) การควบคุม หมายถึง กระบวนการวางระเบียบ
กฎเกณฑ์เพื่อให้การปฏิบติังานขององค์การบรรลุผลตามจุดหมายขององค์การท่ีก าหนดไว ้มุ่งให้
เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้ประพฤติปฏิบติัไปในทิศทางท่ีจะท าให้บรรลุผลตาม
มาตรฐานการท างานท่ีก าหนดไว ้.เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององคก์าร การ
เสริมสร้างพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์และลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องสมาชิกในองคก์าร  
 ประพนัธ์ สุริหาร (2535, หนา้ 14) กล่าววา่ การควบคุม (Controlling)  หมายถึงการก ากบั
ดูแล หรือบงัคบัใหด้ าเนินงานบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ประชุม รอดประเสริฐ (2539, หน้า 49) กล่าวว่า การควบคุม หมายถึง การตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังาน แต่ละกิจกรรมหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้ความส าเร็จ
ขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การควบคุมยงัรวมไปถึงการจดัท ารายการ
ความกา้วหนา้ของการด าเนินงาน เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ และเป็นการประชาสัมพนัธ์ หรือเผยแพร่
องคก์ารไปในตวั 
 สมชาย หิรัญกิตติ (2542, หน้า 515) กล่าวว่า การควบคุม เป็นการวดัและการแกไ้ขการ
ท างาน เพื่อให้แน่ใจว่าวตัถุประสงค์และแผนขององค์การมีการใช้เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ การ
วางแผนและการควบคุมมีความสัมพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด การวางแผนและการควบคุมมีทศันะท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นงานท่ีตอ้งวิเคราะห์ร่วมกนั ถา้ปราศจากวตัถุประสงค์และแผน การควบคุมจะ
ไม่เกิดข้ึนเพราะการท างานมีการวดัโดยถือเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึน การควบคุมเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร
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ทุกคน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารแผน แมว้า่ขอบเขตของการควบคุมจะแตกต่างกนัระหวา่งผูบ้ริหาร
ในระดบัต่าง ๆ ซ่ึงมีความรับผิดชอบในการบริหารงาน ดงันั้นการควบคุมซ่ึงเป็นหน้าท่ีส าคญัทุก
ระดบั การควบคุมจะช่วยองคก์ารใหป้รับปรุงคุณภาพกิจกรรมการท างาน 
 สันติ บุญภิรมย ์(2552, หน้า 153 ) กล่าวว่า การควบคุม หมายถึง บทบาทการบริหารท่ี
เก่ียวกบัการวดัผลประเมินผลในการปฏิบติังานของบุคลากรในองค์การให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ไดก้ าหนดไวใ้นแผน 
 เทอร์รี (Terry, 1968 อา้งถึงใน ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์, 2540) ได้กล่าวว่า การควบคุม 
หมายถึง การประเมินผล (Evaluating) การปฏิบติังานและการแก้ไขขอ้ผิดพลาดเก่ียวกับการ
ปฏิบติังานในกรณีจ าเป็น เพื่อใหง้านด าเนินไปตามแผนท่ีวางไวโ้ดยถูกตอ้งจนบรรลุเป้าหมาย 
 วฮีริช และคูนตซ์ (Wehrich & Koontz. 1993 อา้งถึงใน สันติ บุญภิรมย,์ 2552, หนา้ 153) 
ไดก้ล่าววา่ การควบคุม หมายถึง การบริหารท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการวดัผลและการแกไ้ขปัญหาการ
ปฏิบัติงานของบุคคลและองค์การให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้โดยการวดัผลการปฏิบัติเม่ือ
เปรียบเทียบแผนและเป้าหมาย และพยายามแกไ้ขหรือปรับปรุงให้การปฏิบติังานเป็นไปตามเกณฑ์
หรือมาตรฐานท่ีก าหนด 
 นิวแมน (Newman, 1975 อา้งถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555, หนา้ 146) ไดก้ล่าววา่ การ
ควบคุม หมายถึง กระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อให้การปฏิบติังานขององคก์ารบรรลุผลตาม
มาตรฐานหรือจุดหมายขององคก์ารท่ีก าหนดไว ้ 
 เฮลล์รีเกล และสโลคมั (Hellriegel & Slocum, 1982 อา้งถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555, 
หนา้ 146) กล่าววา่ การควบคุม หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์ารไดก้ าหนด
ถึงส่ิงท่ีจะใหบุ้คคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์ารไดก้ระท า เพื่อใหบ้รรลุจุดหมายขององคก์าร  
 สรุปไดว้า่ การควบคุม (Controlling)  หมายถึง บทบาทการบริหารท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ารให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้
ในการควบคุมจะตอ้งมีกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบงัคบัควบคุมการปฏิบติังานให้ได้มาตรฐาน ท่ีจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานเพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายขององคก์ารท่ีก าหนดไว ้
 กระบวนการควบคุม 
 สมชาย หิรัญกิตติ (2542, หน้า 518-519) กล่าวว่า การควบคุมมีกระบวนการท่ีส าคญั       
4 ขั้น คือ 

1. การก าหนดมาตรฐาน 
2. การวดัผลการท างาน 
3. การเปรียบเทียบการท างานกบัมาตรฐาน 
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4. การปฏิบติัการแกไ้ข 
 การปฏิบติัตามกระบวนการควบคุมเป็นระบบท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงช่วยให้องค์การเคล่ือนไหว
ไปในทิศทางเพื่อบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงมีขั้นตอน ดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 การก าหนดมาตรฐาน (Establish standards) มาตรฐาน (Standard) เป็นเกณฑ์
ส าหรับการท างาน การเลือกประเด็นในโปรแกรมการวางแผนซ่ึงผูบ้ริหารใชก้ารวดัการท างานจะได้
รับทราบเก่ียวกบัส่ิงท่ีก าลงัท าอยูม่าตรฐานเป็นเกณฑ์เฉพาะอยา่งซ่ึงใชเ้พื่อวดัการท างานในอนาคต 
ผูบ้ริหารจะรับผิดชอบในการแปลความหมาย เป้าหมาย และแผนขององคก์ารให้เป็นมาตรฐานใน
การวดัท่ีเหมาะสมกบัการก าหนดมาตรฐานการท างานเป็นส่ิงส าคญัในการติดต่อส่ือสาร การวดัผล
การท างานและการจูงใจพนกังาน 
  ขั้นท่ี 2 การวดัผลการท างาน (Measure  performance) ผูบ้ริหารตอ้งก าหนดกระบวนการวดั
การท างานส่วนใหญ่จะรายงานผลการท างานโดยถือเกณฑ์ตวัเลขเชิงปริมาณตรงกบัวตัถุประสงค ์
การวดัผลการท างานเม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐานจะเป็นเกณฑ์ การส ารวจส่ิงท่ีแตกต่างสามารถ
ป้องกนัในการเกิดข้ึนอีกและการหลีกเล่ียงการปฏิบติังานท่ีไม่เหมาะสมและให้ผูบ้ริหารทราบว่า
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก าลงัท าอะไร 
  ขั้นท่ี 3 การเปรียบเทียบการท างานกบัมาตรฐาน (Compare performance to standards)   
ผูบ้ริหารจะตอ้งใชว้ิจารณญาณเพื่อเปรียบเทียบผลการท างานกบัมาตรฐานถา้หากการท างานต ่ากวา่
มาตรฐานจะตอ้งศึกษาวา่สาเหตุเป็นเพราะอะไร มาตรฐานสามารถแสดงถึงต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั
ในโครงสร้างองค์การ การท างานวดัได ้จะง่ายต่อการแกไ้ขขอ้แตกต่างผูบ้ริหารจะทราบจากการ
มอบหมายงานใหบุ้คคลหรือกลุ่มท า 
  ขั้นท่ี 4 การปฏิบติัการแกไ้ข (Take action) หลงัจากผูบ้ริหารไดเ้ปรียบเทียบผลการ
ท างานกบัมาตรฐานแลว้ เม่ือมีขอ้แตกต่างจากมาตรฐานจะตอ้งมีการแกไ้ขในขั้นท่ี 4 น้ี อาจจะตอ้งมี
การแกไ้ขการปฏิบติัการวิเคราะห์การท างาน การเปล่ียนแปลงมาตรฐานและการวดัการแกไ้ขส่ิงท่ี
แตกต่าง ผูบ้ริหารสามารถปรับแผนหรือเป้าหมาย การมอบหมายงานใหม่ การก าหนดหน้าท่ีให้
ชัดเจน การเพิ่มบุคคลเขา้ท างาน การคดัเลือก และการฝึกอบรมผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การจดับุคคล
ท างานซ ้ าอาจจะแก้ไขโดยการชักน าท่ีดีข้ึน การอธิบายถึงงานหรือเทคนิคความเป็นผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
 สมาน อศัวภูมิ (2551, หนา้ 409) กล่าวว่า กระบวนการควบคุมประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน 
คือ การก าหนดมาตรฐาน (Set standards) การวดัสภาพการปฏิบติังาน (Measuring performance) 
การประเมินสภาพการปฏิบติังาน (Evaluating performance) และ การด าเนินการแกไ้ข (Taking 
Corrective Actions)  
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 วิโรจน์ สารรัตนะ (2555, หน้า 146) กล่าวว่า การควบคุมองค์การเป็นกระบวนการ 
ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั 6 ขั้นตอนดงัน้ี  คือ  

1. ก าหนดระบบย่อยท่ีจะควบคุม (Define subsystem) ซ่ึงควรจะตอ้งพิจารณาให้
ครอบคลุมทั้งปัจจยัป้อนเขา้ (Inputs) กระบวนการเปล่ียนแปลง (Transformation process) และ
ปัจจยัป้อนออก (Outputs) 

2. ระบุส่ิงท่ีจะวดั (Idenfity characteristics to be measured) โดยอาจตั้งค  าถามวา่ “What 
characteristics can be measure” โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัจุดหมายขององคก์าร 

3. ก าหนดมาตรฐาน (Set standards) เพื่อเป็นมาตรฐานของส่ิงท่ีจะวดัแต่ละตวัท่ีก าหนด
ไดใ้นขั้นตอนท่ี 2  

4. รวมรวมขอ้มูล (Collect information) ในส่ิงท่ีจะวดัแต่ละตวั 
5. ท าการเปรียบเทียบ (Make comparisons) ระหวา่งส่ิงท่ีไดท้  ากบัมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้

หากพบวา่ ส่ิงท่ีท านั้นไดผ้ลตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ก็แสดงวา่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์ารจะ
ด าเนินงานนั้นต่อเน่ืองไปโดยไม่จ  าเป็นตอ้งปรับปรุงแก้ไขอะไร แต่หากพบว่าส่ิงท่ีได้ท ายงัไม่
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด จ าเป็นตอ้งด าเนินการในขั้นตอนท่ี 6 ต่อไป 

6. วเิคราะห์เพื่อการปรับปรุงแกไ้ข (Diagnosis and implementation of corrections) 
สรุปได้ว่า กระบวนการควบคุม ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้น ได้แก่ การก าหนด

มาตรฐาน  การประเมินผล การเปรียบเทียบผลงานกบัมาตรฐาน และการปรับปรุงแกไ้ข เพื่อให้การ
ปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายขององคก์ารท่ีก าหนดไว ้

 จากความหมายการควบคุมและกระบวนการควบคุม ท าให้เห็นว่าการควบคุมเป็น
กระบวนการผสมผสานกนัระหวา่งการประเมินผลงานกบัการประสานงาน กล่าวคือ ผูท่ี้จะควบคุม
งานต่าง ๆ นั้น ขั้นตอนท่ีส าคญัก็คือการประสานงาน และท าความเข้าใจกับผูป้ฏิบติังานอย่าง
เรียบร้อย และหลงัจากนั้นผูค้วบคุมก็จะคอยตรวจสอบท่ีจะทราบขอ้มูลประการหลงัน้ี จึงอาศยั
เทคนิคของการประเมินผลงานเป็นหลกั ดงันั้นการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาจะตอ้ง
ควบคุมการจดักิจกรรมให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้โดยจะตอ้งมีการติดตามผลการจดักิจกรรม
ลูกเสือ โดยมีการรายงานผล เพื่อเป็นการประเมินผลการจดักิจกรรมวา่ มีขอ้บกพร่องท่ีควรปรับปรุง
แกไ้ขอยา่งไร การนิเทศจะเป็นการช่วยเหลือแก่ผูป้ฏิบติัให้สามารถปรับปรุงการจดักิจกรรมให้เกิด
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

 กล่าวโดยสรุป การควบคุมในการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน หมายถึงความ
พยายามของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการควบคุมการจดักิจกรรมลูกเสือให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ 
โดยการนิเทศ  ติดตาม ประเมินผลและรายงานการจดักิจกรรม เพื่อน าขอ้มูลมาปรับปรุงแก้ไข
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ขอ้บกพร่องและใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ให้งานเกิดประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

  

2.4  สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา  
  สภาพของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 เป็นองคก์ารทางการศึกษาท่ีอยูภ่ายใต้
การก ากบัดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ี
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรา 38 แห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2546 มีการยืดหยุน่ในการจดัตั้ง ยุบเลิก และบริหารจดัการ 
ซ่ึงเนน้การก ากบัดูแล ส่งเสริมและประสานงานเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษา มีภารกิจในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในทอ้งท่ีจงัหวดัขอนแก่น มีโรงเรียนใน
สังกดั จ  านวน 84 โรงเรียน จดัการศึกษาตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แบ่งเป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่จ านวน 14 โรงเรียน ขนาดกลาง จ านวน 30 โรงเรียนและขนาดเล็ก จ านวน 40 
โรงเรียน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25, 2558) มีจ  านวนบุคลากร แบ่งเป็น
ขา้ราชการครู จ  านวน 3,392 คน และผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 187 คน รวม 3,579 คน ซ่ึงจ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา  ดงัแสดงในตารางท่ี 2.2 
 

ตารางที ่2.2   แสดงจ านวนผู้บริหารและข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 25 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ล าดับที ่ ขนาดสถานศึกษา 
จ านวนผู้บริหารและข้าราชการ (คน) 

รวมทั้งส้ิน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู 

1 ขนาดใหญ่ 64 1,809 1,873 
2 ขนาดกลาง 76 1,079 1,155 
3 ขนาดเล็ก 47 504 551 

รวมทั้งหมด 187 3,392 3,579 
 

ทีม่า : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
หมายเหตุ : กระทรวงศึกษาธิการ (2555, หน้า 1- 2) แบ่งขนาดสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาเป็น     
3 ขนาด คือ 
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1. ขนาดเล็ก  หมายถึง มีนกัเรียนไม่เกิน 500 คน 
2. ขนาดกลาง  หมายถึง มีนกัเรียนตั้งแต่ 501-1,500 คน 
3. ขนาดใหญ่  หมายถึง มีนกัเรียนตั้งแต่ 1,501 ข้ึนไป 

 สภาพปัญหาเกีย่วกบัการบริหารกจิกรรมลูกเสือ 
 จากรายงานผลการด าเนินงาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ประจ าปี
งบประมาณ 2556 เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 สรุปได ้ดงัน้ี (ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25, 2556) 

1. สถานศึกษาขาดการประชุมช้ีแจงนโยบายของการจดักิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนให้
ผูรั้บผิดชอบงานกิจกรรมลูกเสือ ผูบ้ริหารและครูผูรั้บผิดชอบกิจกรรมลูกเสือไม่ให้ความส าคญักบั
การเรียนการสอนลูกเสือ รวมถึงการน านโยบายการจัดกิจกรรมลูกเสือจากส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติมาปฏิบติั 

2. ผู ้บังคับบัญชาลูกเสือขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ผู ้บริหารไม่ให้
ความส าคญักบักิจการลูกเสือในโรงเรียน ขาดการประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจร่วมกบัผูก้  ากบัลูกเสือ 
ขาดการนิเทศติดตามการจดัการเรียนการสอนของผูบ้งัคบับญัชา 

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเ รียนการสอนไม่ เหมาะสมกับความสนใจและ
ความสามารถของผูเ้รียน ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้างานลูกเสือ ครูผูส้อนลูกเสือจดักิจกรรม       
ไม่เป็นไปตามหลกัสูตรลูกเสืออย่างแทจ้ริง ไม่มีแผนการจดักิจกรรมลูกเสือ ท าให้ไม่สามารถจดั
กระบวนการสอนลูกเสือใหค้รบทุกขั้นตอน ไม่มีการปรับปรุงแผนการจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรและสภาพปัจจุบนั 

4. สถานศึกษาขาดการระดมทุนภายนอกเพื่อช่วยกองลูกเสือโรงเรียน สถานศึกษาไดรั้บ
งบประมาณสนบัสนุนจากตน้สังกดัไม่เพียงพอ สถานศึกษาขาดการเก็บเงินบ ารุงลูกเสือเพื่อน ามา
สนบัสนุนใหเ้ป็นค่าใชจ่้ายบางส่วน หรือขาดการขอรับสนบัสนุนจากผูป้กครอง ชุมชน หรือบุคคล     
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน 

5. สถานศึกษาขาดการนิเทศติดตามการรายงานกิจกรรมลูกเสือภายในสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภารกิจมากหลายดา้นจึงขาดการด าเนินการนิเทศ ติดตาม การบริหารกิจกรรม
ลูกเสือของสถานศึกษาอย่างจริงจงั และต่อเน่ืองไม่มีการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบอย่างชดัเจน ขาดการ
ประสานงานระหวา่งเขตพื้นท่ีการศึกษา ตลอดจนขาดการนิเทศติดตามของหน่วยงานตน้สังกดั 
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2.5  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 25 ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 จเร สัตยารักษ์ (2545) ท าการศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาจงัหวดั
บุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา ดา้นการจดัสรรทรัพยากร จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั .01 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูก้  ากบักองลูกเสือ มีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ครูสอน
วิชาลูกเสือ และจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียการด าเนินงานมากกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาด
เล็ก 2) ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานการบริหารกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนสังกดัส านักงาน
ประถมศึกษาจงัหวดับุรีรัมยก์บัสังกดัส านักงานสามญัศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์ด้านการประเมินผล 
พบวา่ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยส านกังานสามญัศึกษาจงัหวดับุรีรัมยมี์
การด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือมีค่าเฉล่ียมากกวา่ส านกังานประถมศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์
 จุด ก่อแก้ว (2546) ท าการศึกษาการศึกษาสภาพการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา 
สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัศรีสะเกษ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงาน
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา ด้านการบริหารจดัการ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 หนูจนัทร์ ทีบุญมา (2550) ท าการศึกษาเร่ือง การบริหารกิจกรรมลูกเสือส ารองของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือส ารองของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัร้อยเอด็ ดา้นการอ านวยการ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 ขจรเกียรติ เครือประดบั (2551) ท าการศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ใน 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน ดา้นการ
จดัหน่วยงาน ดา้นการจดับุคลากร ดา้นการอ านวยการ ดา้นการประสานงาน ดา้นการรายงาน และ
ดา้นงบประมาณ ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ดา้นการอ านวยการอยูใ่นระดบัมาก  
 ศกัดา สุขผุย (2551) ไดท้  าการศึกษากระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 ใน 4 ดา้น คือ ดา้นการวางแผน ดา้นการ
จดัองคก์รและการจดับุคลากร ดา้นการน า และดา้นการควบคุม ผลการศึกษาพบวา่ ครูท่ีรับผิดชอบ
กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 มีความ
คิดเห็นต่อการปฏิบติัเก่ียวกบักระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ดา้นการวางแผน
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และดา้นการควบคุม โดยรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และการวางแผนบริหารกิจกรรมลูกเสือ
สอดคลอ้งกบัแผนงานกิจกรรมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมีค่าเฉล่ียสูง 

 ปุณยนุช แสนสิงห์ (2552) ท าการศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตาม
ทศันะของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจงัหวดัมุกดาหาร ใน 5 ดา้น 
ได้แก่ ด้านการวางแผน ดา้นการจดัการองค์กร ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการประสานงาน   
ดา้นการประเมินผล ผลการเปรียบเทียบการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ดา้นการวางแผน 
ดา้นการบริหารบุคคล และดา้นการประเมินผล จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าความคิดเห็นผูบ้ริหาร
โรงเรียนและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือมีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกนั 

 ณัฐพงศ์ ปะนาสังข์ (2553) ไดท้  าการศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ใน 5 ด้าน ได้แก่ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดั
บุคลากร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ด้านการ
ประเมินผล  ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการด าเนินงานในการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือ ดา้นการจดังบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  2) ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานในการบริหารกิจกรรมลูกเสือ ดา้นการ
วางแผน ดา้นการจดับุคลากรและดา้นการจดัการเรียนการสอน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 สุรสิทธ์ิ กาฬมาตย์ (2553) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรม
ลูกเสือสามญัในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร ผลการเปรียบเทียบการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัในสถานศึกษา ดา้นการวางแผน ดา้นการบริหารจดัการองค์กร ดา้น
การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน ด้านการก ากบัติดตามและประเมินผล จ าแนกตาม
ต าแหน่ง จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
 พวงเพชร แก้วเสนา (2554) ท  าการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาหาการ
บริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามญัในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 3 ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองค์กร ดา้นการจดับุคลากร ดา้นการ
อ านวยการ ดา้นการควบคุม ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานกิจการลูกเสือ
สามญัในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3  ดา้นการจดัองคก์ร 
จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง พบวา่ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีสถิติท่ีระดบั .05  
 ไพโรจน์ กนัทพงษ์ (2554) ไดท้  าการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานลูกเสือใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพ เขต 2 ใน 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
วางแผน ดา้นการจดัหน่วยงาน ดา้นการจดับุคลากร ดา้นการอ านวยการ ดา้นการประสานงาน ดา้น
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การรายงาน และดา้นงบประมาณ ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารงานลูกเสือในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนมธัยมศึกษา ดา้นการวางแผน  
ดา้นการจดัหน่วยงาน และดา้นการจดับุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยโรงเรียนส่วนใหญ่มี
การก าหนดนโยบายในการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน  การจดัท าแผนปฏิบติั
การโครงการจดักิจกรรมลูกเสือประจ าปีไปใช้ในการปฏิบติัและการวางแผนการด าเนินกิจกรรม
ลูกเสือร่วมกบัฝ่ายบริหารและครูผูส้อนกิจกรรมลูกเสือ มีการจดัโครงสร้างและการก าหนดบทบาท
หนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ และจดัตั้งกลุ่มลูกเสือโรงเรียนตามระเบียบขอ้บงัคบัของส านกังาน
ลูกเสือแห่งชาติ แต่งตั้งผูก้  ากบัลูกเสือให้มีจ  านวนเพียงพอกบัการจดัการเรียนการสอนกิจกรรม
ลูกเสือและการแต่งตั้งผูก้  ากบัลูกเสือให้เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
ส่วนการน าผลการปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือไปประกอบพิจารณาความดีความชอบมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
 วุฒิพงษ ์ฟุ้งสุวรรณ (2554) ไดท้  าการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1 ใน 5 ดา้น คือ ดา้นการ
วางแผน ดา้นการจดัองค์การ ดา้นการจดับุคลากร ดา้นการอ านวยการ และดา้นการควบคุม ผลการ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการวางแผน ดา้นการ
จดับุคลากรและดา้นการควบคุม จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 และดา้นอ านวยการ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 สัญญา โยธาวุธ (2555) ไดท้  าการศึกษาการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ
ต่อสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือ ในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ าเภอเชียงค า 
จงัหวดัพะเยา  ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือต่อสภาพการบริหารกิจกรรม
ลูกเสือในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านการจดับุคลากร อยู่ในระดับมาก ส่วน
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษใหก้บัผูก้  ากบัลูกเสือท่ี
มีผลงานดา้นกิจกรรมลูกเสือ 
 อดุลย ์วงัไชยเลิศ (2555) ท าการศึกษา สภาพการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
สามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 ผลการศึกษา
พบวา่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ต่อสภาพการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และในรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
จดัองคก์าร ดา้นการควบคุม อยูใ่นระดบัมาก 
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 อญัจนา ศรีใส (2556) ไดท้  าการศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาการบริหารกิจการ
ลูกเสือในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์าร ดา้นการจดับุคลากร ดา้นการอ านวยการและดา้นการควบคุม 
ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือในโรงเรียน ด้านการจดัองค์การ จ าแนกตาม
สถานภาพการด ารงต าแหน่งพบวา่ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ี .05 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ตามท่ีกล่าวมา
พอสรุปได้ว่า กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมท่ีมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนานและมีความส าคญั
อยา่งยิ่งในการพฒันาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินยั เป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี มีความรับผิดชอบ 
มีคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุข เพื่อให้การบริหารกิจกรรมลูกเสือ
บรรลุตามวตัถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนจะตอ้งมีความรักและศรัทธาต่อกิจการลูกเสือ มีความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ
และประสบการณ์ทางการลูกเสืออยา่งแทจ้ริง จึงจะสามารถบริหารกิจกรรมลูกเสือตามกระบวนการ
บริหารและแนวทางในการจดักิจกรรมลูกเสือไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของสถานศึกษา การศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะไดท้ราบระดบัการบริหารกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษาอยู่ในระดับใด และเปรียบเทียบระดับการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งไร ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน   



 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
การศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 25 มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
วางแผน ดา้นการจดัองคก์ร ดา้นการจดับุคลากร ดา้นการอ านวยการ ดา้นการควบคุม ซ่ึงเป็นการ
วจิยัเชิงส ารวจ เพื่อใหก้ารวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัก าหนดวธีิด าเนินการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

3.1  ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
3.2  ระเบียบวธีิวจิยั 

 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 
เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัและเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี

ระบบและระเบียบ ผูว้จิยัจึงก าหนดรายละเอียดการด าเนินการวจิยัไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 จดัเตรียมโครงการวิจยั เป็นการศึกษาปัญหา นิยามปัญหา ศึกษาเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม/การบริหารงานและสร้างเคร่ืองมือพร้อมทั้งทดสอบและปรับปรุง 
คุณภาพของเคร่ืองมือ 

ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินงานวิจยั เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือ ทดสอบ ปรับปรุง 
แกไ้ขขอ้บกพร่องของเคร่ืองมือ แลว้น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างแลว้น า
ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปรผล               
การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจยั ผูว้ิจยัรวบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปขอ้คน้พบ
ท่ีไดจ้ากการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 
 

3.2 ระเบียบวธิีวจิัย 
เพื่อใหก้ารด าเนินการวจิยับรรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยัไดก้  าหนดระเบียบวิธีวิจยั

ซ่ึงประกอบดว้ยประชากร กลุ่มตวัอย่าง และขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ตวัแปรท่ีศึกษาเคร่ืองมือและ
การสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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 3.2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 โดยแบ่งเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 187  คน 
และครูผูส้อน 3,392 คน รวมทั้งหมด 3,579 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2558 รวม 351  คน ซ่ึงก าหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan) และการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดย
ก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งตามขนาดของสถานศึกษา จากนั้นก็ท าการสุ่มอยา่งง่ายจากสัดส่วน
ขนาดกลุ่มตวัอย่างตามขนาดสถานศึกษา จนไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีตอ้งการ (พระครูปลดั
ธรรมจริยวฒัน์ และวิโรจน์ สารรัตนะ, 2558, หน้า 59-60) กลุ่มตวัอย่างผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนแบ่งตามขนาดสถานศึกษา ดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที ่3.1  แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างของผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกดัส านักงาน 
          เขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

ขนาด
สถานศึกษา 

จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
รวม 
(คน) 

 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

(คน) 

ครูผู้สอน 
(คน) 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

(คน) 

ครูผู้สอน 
(คน) 

1 ขนาดใหญ่ 64 1,809 6 178 184 
2 ขนาดกลาง 76 1,079 7 106 113 
3 ขนาดเล็ก 47 504 5 49 54 

รวม (คน) 187 3,392 18 333 351 
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 3.2.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศึ้กษาวิจยั
จดัสร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นแบบสอบถาม การบริหาร
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 แบ่งออกเป็น 
2  ตอน 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ไดแ้ก่ สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดบัดงัน้ี (พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์ และวิโรจน์ สารรัตนะ, 
2558, หนา้ 106) 
 ระดบั 5    หมายถึง     มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
 ระดบั 4    หมายถึง     มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
 ระดบั 3    หมายถึง     มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
 ระดบั 2    หมายถึง     มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
 ระดบั 1    หมายถึง     มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3.2.3  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือใช้ในการวิจยั ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสร้าง
เคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา มีการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะในตวัแปรท่ีศึกษาทั้ง 
5 ดา้นไวใ้นบทท่ี 1 แลว้สร้างขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้นให้มีความสอดคลอ้งกบันิยาม
ศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละดา้นนั้นไดข้อ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นการ
วางแผน 11 ขอ้ 2) ดา้นการจดัองคก์าร 7 ขอ้ 3) ดา้นจดับุคลากร 13 ขอ้ 4) ดา้นการอ านวยการ 11 ขอ้ 
5) ดา้นการควบคุม 9 ขอ้  
 2.  การหาค่า IOC โดยน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตรวจจากอาจารยท่ี์ปรึกษา น าไปให้
ใหผู้เ้ช่ียวชาญไดต้รวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นภาษาจ านวน 1 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษาจ านวน 2 ท่าน โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ
พิจารณาความตรงของขอ้ค าถามโดยการหาดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามศพัท์
เฉพาะ ( Index of Item-Objective Congruence : IOC) ซ่ึงค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยั
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คร้ังน้ี อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์0.50 ทุกขอ้ค าถาม สามารถสรุปไดว้า่ขอ้ค าถามมีความ
สอดคลอ้งเหมาะสมและมีความตรงเชิงเน้ือหา (ยทุธ ไกรวรรณ์, 2550, หนา้ 61) 
 3. การวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliabillity) โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลอง
ใช้กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน แลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บ
รวบรวมไดว้เิคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliabillity) ของแบบสอบถามเป็นรายดา้นและโดยรวม โดยใช้
วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) โดยใช้วิ ธีของครอนบาค (Cronbach)ได้ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามทั้ งฉบบั มีค่าเท่ากับ 0.77 โดยเกณฑ์ค่าความเช่ือมั่นท่ี
เหมาะสมควรไม่นอ้ยกวา่ 0.70 (ยุทธ ไกรวรรณ์, 2550, หนา้ 89) แบบสอบถามจึงสามารถน าไปใช้
ในการวจิยัได ้ 
 4. น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งและด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล
วจิยัต่อไป 
 3.2.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 1. ขอหนงัสืออนุญาตเก็บขอ้มูลจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วทิยาเขตอีสาน ถึงผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 25 เพื่อ
ขอความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และ เพื่อขออนุญาตให้ผูว้ิจยัเขา้
เก็บรวบรวมขอ้มูล 
 2. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามส่งใหโ้รงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 3. ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองพร้อมตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 4. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีวิเคราะห์ข้อมูลไวจ้ดัระบบ
ขอ้มูล และตรวจสอบ เพื่อน าไปวิเคราะห์ขอ้มูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และแปล
ความหมายค่าเฉล่ียของแบบสอบถามการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
 3.2.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
โดยท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั สถานภาพ และขนาดสถานศึกษาของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถาม โดยหาความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 2. วเิคราะห์การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ทั้งโดยภาพรวม รายด้านและรายขอ้ โดยการหาค่าเฉล่ีย ( ̅) และค่าส่วน
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ ดงัน้ี (พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์ และ
วโิรจน์ สารรัตนะ, 2558, หนา้ 106) 
 4.51 – 5.00  หมายถึง     มีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50   หมายถึง     มีการปฏิบติัในระดบัมาก 
 2.51 – 3.50   หมายถึง     มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
 1.51 – 2.50   หมายถึง     มีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
 1.00 – 1.50   หมายถึง     มีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 จ  าแนกตามสถานภาพ โดยใชค้่า t-test (Independent samples) 
 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว โดยใชก้ารทดสอบค่าเอฟ (F- test) และทดสอบความแปรปรวนชนิดทางเดียว 
(One-way ANOVA) โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพบวา่มีความแตกต่างอยา่งนยัส าคญั
ทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe´) 
 3.2.6  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชส้ าหรับท าวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

1. สถิติเชิงบรรยายหรือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยาย
ขอ้มูลทัว่ไป 

2. สถิติเชิงอา้งอิงหรือสถิติอนุมาน (Inferentian Statistics)ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t-test) 
3. สถิติเชิงอ้างอิงหรือสถิติอนุมาน (Inferentian Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าเอฟ    

(F-test) โดยการทดสอบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One-Way ANOVA) เม่ือพบว่ามีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe´) 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาเร่ือง การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัการบริหารกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์าร  ดา้นการ
จดับุคลากร ดา้นการอ านวยการ ดา้นการควบคุม  

ในการวิจยัคร้ังน้ีกลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  จ  านวน 351 คน ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่ง (Sample Size) โดยใชต้ารางส าเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan)  และใช้
วธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random  sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม 
จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าท าการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยั
ใหค้รบถว้นตามท่ีตั้งไว ้มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

4.1  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.3  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1  สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
 เพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนัในการแปลความหมายขอ้มูล จึงก าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการ
เสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 X  แทน      ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

 S.D     แทน    ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 n         แทน      จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 t          แทน      ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ  t   
      (t- distribution) 
 F        แทน  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ F  
       (F- distribution) 
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 df       แทน      ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of  Freedom) 
 SS      แทน      ผลโดยรวมก าลงัสอง (Sum of Square) 
 MS     แทน      ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean Square) 
 Sig     แทน      ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Significances)  
 *       แทน      นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 **       แทน      นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
   

4.2 ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามได้แก่ สถานภาพและขนาดของ

สถานศึกษา ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนเก่ียวกบัการบริหารกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ใช้การวิเคราะห์หา

ค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ใช้การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบ    

ค่าเอฟ (F-test) โดยการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
 

4.3   ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.3.1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี 
จ  านวน 351 คน ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 303 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 86.32 ของ
แบบสอบถามทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ แสดงสถานภาพและขนาดสถานศึกษา
ของผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางท่ี 4.1– 4.2 
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ตารางที ่4.1   แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูผูส้อน 

18 
285 

5.94 
94.05 

รวม 303 100 
   

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นครูผูส้อน คิดเป็นร้อยละ 94.05 
รองลงมาเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 5.94 
 
ตารางที ่4.2   แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

ขนาดของ
สถานศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
รวม ร้อยละ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

5 
7 
6 

47 
92 

146 

52 
99 

152 

17.16 
32.67 
50.16 

รวม 18 285 303 100 
  

 จากตารางท่ี 4.2  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากอยูใ่นสถานศึกษาขนาดใหญ่ คิดเป็น  
ร้อยละ 50.16  รองลงมาอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 32.67  และน้อยสุดอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก  คิดเป็นร้อยละ 17.16 
 4.3.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการบริหารกจิกรรมในสถานศึกษา 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่อการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  

โดยรวมและรายดา้น โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3   ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อ          
การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมและรายด้าน 
 

ด้านที่ 
การบริหารกจิกรรมลูกเสือ 

ในสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
ล าดับที ่ แปลผล 

(X ) (S.D.) 

1 
2 
3 
4 
5 

ดา้นการวางแผน    
ดา้นการจดัองคก์าร 
ดา้นการจดับุคลากร 
ดา้นการอ านวยการ 
ดา้นการควบคุม 

4.27 
4.38 
4.26 
4.25 
4.20 

0.60 
0.55 
0.58 
0.60 
0.66 

2 
1 
3 
4 
5 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 รวม 4.26 0.53  มาก 
   

 จากตารางท่ี 4.3  พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่อการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25        

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.26) เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก

ท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นการจดัองคก์าร (X = 4.38) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน (X = 4.27)  และดา้นท่ี

มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่  ดา้นการควบคุม (X = 4.20) ตามล าดบั   
 2. ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่อการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้น

การวางแผน โดยรวมและรายขอ้ ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการทดสอบค่าที (t-test) และจ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา ใช้วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดงัแสดงในตารางท่ี      
4.4 – 4.7 
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ตารางที ่4.4   ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ด้านการวางแผน  โดยรวมและรายข้อ 
 

 

ข้อที่ 
การบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

ด้านการวางแผน 

ระดับความ
คิดเห็น ล าดับที ่ แปลผล 

(X ) (S.D.) 

1 สถานศึกษามีการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัขององคก์ร
เก่ียวกบัการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ 

4.20 0.71 9 มาก 

2 สถานศึกษาจดัท าหลกัสูตรกิจกรรมลูกเสือสอดคลอ้ง
กบัขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ วา่ดว้ยการปกครอง 
หลกัสูตรและวชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  

4.32 0.74 5 มาก 

3 สถานศึกษาก าหนดวตัถุประสงค ์การจดักิจกรรม
ลูกเสือเป็นปัจจุบนั 

4.38 0.69 3 มาก 

4 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย การจดักิจกรรมลูกเสือ
ชดัเจน 

4.37 0.70 4 มาก 

5 สถานศึกษาก าหนดแผนการด าเนินงานกิจกรรม
ลูกเสือเพื่อบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรม
ลูกเสือ 

4.39 0.71 2 มาก 

6 สถานศึกษาก าหนดแผนการจดักิจกรรมลูกเสือท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของสถานศึกษา 

4.40 0.73 1 มาก 

7 สถานศึกษามีแผนการนิเทศติดตามการด าเนินงาน
กิจกรรมลูกเสืออยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

4.22 0.78 6 มาก 

8 สถานศึกษามีแผนการประเมินผลการด าเนินงาน
กิจกรรมลูกเสืออยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

4.21 0.75 7 มาก 

9 สถานศึกษามีแผนการนิเทศติดตามการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของครูผูส้อนกิจกรรมลูกเสืออยา่งต่อเน่ืองและเป็น
ระบบ 

4.14 0.79 10 มาก 

10 สถานศึกษามีแผนการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
ครูผูส้อนกิจกรรมลูกเสืออยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

4.13 0.80 11 มาก 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
การบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

ด้านการวางแผน 

ระดับความ
คิดเห็น ล าดับที ่ แปลผล 

(X ) (S.D.) 

11 สถานศึกษาใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ 

4.21 0.72 8 มาก 

 รวม 4.27 0.60  มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.4  พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่อการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้น

การวางแผน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ สถานศึกษาก าหนดแผนการจดักิจกรรม

ลูกเสือท่ีสอดคล้องกบัหลกัสูตรของสถานศึกษา (X = 4.40) รองลงมาไดแ้ก่ สถานศึกษาก าหนด

แผนการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือเพื่อบรรลุตามวตัถุประสงค์การจดักิจกรรมลูกเสือ (X = 4.39) 
และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ สถานศึกษามีแผนการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน

กิจกรรมลูกเสืออยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ (X = 4.13) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.5  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อ     

การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25  ด้านการวางแผน จ าแนกตามสถานภาพ 
 

การบริหารกจิกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 
ดา้นการวางแผน 18 4.43 0.52 285 4.25 0.61 1.21 0.22 

 

 จากตารางท่ี 4.5  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25     
ดา้นการวางแผน โดยรวม ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.6    ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 25 ด้านการวางแผน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

                 
ด้านการ
วางแผน 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 
ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.75 4.33 4.40 
ระหวา่งกลุ่ม 16.98 2 8.49 

26.75** 0.00 ภายในกลุ่ม 95.21 300 0.31 
รวม 112.19 302  

 ** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 

   จากตารางท่ี 4.6  พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่อการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้น
การวางแผน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .01  ผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของ 
Scheffe´  ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7   ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้านการวางแผน จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา ด้วยวธีิการของ Scheffe´ 
 

ขนาดของ
สถานศึกษา 

ค่าเฉลีย่ 
(X ) 

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
3.75 4.33 4.40 

ขนาดเลก็ 3.75 - 0.58** 0.64** 
ขนาดกลาง 4.33 - - 0.07 
ขนาดใหญ่ 4.40 - - - 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ ต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือ ดา้นการวางแผนโดยรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 โดยพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัความ
คิดเห็นนอ้ยกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่  
 4.3.2.3  ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่อการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  ดา้น

การจดัองค์การ โดยรวมและรายขอ้ ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้วิธีการทดสอบค่าที (t-test) และ
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ใชว้ธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  ดงัแสดงในตารางท่ี 
4.8 – 4.11 
 
ตารางที ่4.8   ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อ           

การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ด้านการจัดองค์การ โดยรวมและรายข้อ 
 

ข้อที่ 
การบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

ด้านการจัดองค์การ 

ระดับความ
คิดเห็น ล าดับที ่ แปลผล 

(X  ) (S.D.) 

1 สถานศึกษาจดัท าโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือ
ในสถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

4.36 0.73 4 มาก 

2 สถานศึกษาจดัตั้งหมู่ลูกเสือเป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

4.47 0.63 1 มาก 

3 สถานศึกษาจดัตั้งกองลูกเสือเป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

4.44 0.68 2 มาก 

4 สถานศึกษาจดัตั้งกลุ่มลูกเสือเป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

4.43 0.67 3 มาก 

 

 

 



73 
 

 

ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
การบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

ด้านการจัดองค์การ 

ระดับความ
คิดเห็น ล าดับที ่ แปลผล 

(X  ) (S.D.) 

5 สถานศึกษาก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้งัคบั 
บญัชาลูกเสือตามโครงสร้างการบริหารงาน
ลูกเสือของสถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

4.33 0.68 6 มาก 

6 สถานศึกษาก าหนดความรับผดิชอบในบทบาท
หนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตามโครงสร้าง
การบริหารงานลูกเสือของสถานศึกษา 

4.34 0.67 5 มาก 

7 สถานศึกษามอบหมายอ านาจการตดัสินใจให้
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในการบริหารกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษาอยา่งมีเอกภาพ 

4.34 0.67 5 มาก 

 รวม 4.38 0.55  มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.8  พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่อการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้น

การจดัองค์การ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.38) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดไดแ้ก่ สถานศึกษาจดัตั้งหมู่ลูกเสือเป็นไป

ตามขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือแห่งชาติ ( X = 4.47) รองลงมาได้แก่ สถานศึกษาจดัตั้งกองลูกเสือ

เป็นไปตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ ( X = 4.44) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ 
สถานศึกษาก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตามโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือ

ของสถานศึกษาอยา่งชดัเจน (X = 4.33) ตามล าดบั   
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ตารางที ่4.9  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อการบริหารกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25 ด้านการ
จัดองค์การ จ าแนกตามสถานภาพ 
 

การบริหารกจิกรรม 
ลูกเสือในสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 
ดา้นการจดัองคก์าร 18 4.64 0.54 285 4.37 0.55 2.03* 0.04 

 * นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
                                                                                 

จากตารางท่ี 4.9  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้น
การจดัองคก์าร โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบั
ความคิดเห็นมากกวา่ครูผูส้อน 

 
ตารางที ่4.10    ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อการบริหาร

กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25  ด้านการจัดองค์การ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

                 
ด้านการ
จัด

องค์การ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด 
สถานศึกษา แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.93 4.43 4.51 
ระหวา่งกลุ่ม 13.06 2 6.53 

24.51** 0.00 ภายในกลุ่ม 79.89 300 0.26 
รวม 92.95 302  

 ** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
                               

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่อการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้น
การจดัองคก์าร จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
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ทางสถิติท่ีระดับ .01  ผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของ 
Scheffe´ ไดผ้ลดงัแสดงตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11   ผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของระดับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้านการจัดองค์การ จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา ด้วยวธีิการของ Scheffe´ 

 

ขนาดของสถานศึกษา 
ค่าเฉลีย่ 
(X ) 

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
3.93 4.43 4.51 

ขนาดเลก็ 3.93 - 0.50** 0.58** 
ขนาดกลาง 4.43 - - 0.08 

ขนาดใหญ่ 4.51 - - - 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ ต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือ ดา้นการจดัองคก์าร โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 โดยพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัความ
คิดเห็นนอ้ยกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่  
 4.3.2.4  ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่อการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้น

การจดับุคลากร โดยรวมและรายขอ้ ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้วิธีการทดสอบค่าที (t-test) และ
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ใชว้ธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  ดังแสดงในตารางท่ี 
4.12 – 4.15 
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ตารางที ่4.12   ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการ
บริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ด้านการจัดบุคลากร โดยรวมและรายข้อ 
 

ข้อที่ 
การบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

ด้านการจัดบุคลากร 

ระดับความ
คิดเห็น ล าดับที ่ แปลผล 

(X ) (S.D.) 

1 สถานศึกษาแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือจากบุคลา
การท่ีมีความรู้ความสามารถและคุณสมบติัเหมาะสม
กบัต าแหน่ง 

4.45 0.65 1 มาก 

2 สถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้รับการ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือก่อนแต่งตั้ง 

4.40 0.71 2 มาก 

3 สถานศึกษาด าเนินการแต่งตั้งผูก้  ากบัลูกเสือเป็นไป
ตามระเบียบขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

4.45 0.66 1 มาก 

4 สถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีคุณวฒิุทาง
ลูกเสือในระดบัท่ีสูงข้ึนตามล าดบัขั้นการฝึกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือ 

4.40 0.66 2 มาก 

5 สถานศึกษาฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสืออยา่งนอ้ย           
ปีละคร้ัง 

4.08 0.88 10 มาก 

6 สถานศึกษาสนบัสนุนบุคลากรไดเ้รียนรู้ ทกัษะและ
ประสบการณ์ทางการลูกเสืออยา่งต่อเน่ือง 

4.22 0.78 6 มาก 

7 สถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้บ้งัคบับญัชา
ลูกเสือเขา้ร่วมกิจกรรมทางลูกเสือ เช่น งานชุมนุม
ลูกเสือ งานชุมนุมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือการประชุม 
สัมมนาทางลูกเสือ และการศึกษาดูงาน เป็นตน้ 

4.29 0.75 5 มาก 

8 สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้บ้งัคบับญัชา
ลูกเสือไดรั้บพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี รางวลั
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดีเด่น 

4.15 0.81 9 มาก 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
การบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

ด้านการจัดบุคลากร 

ระดับความ
คิดเห็น ล าดับที ่ แปลผล 

(X ) (S.D.) 

9 สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนใหลู้กเสือบ าเพญ็
ประโยชน์ ไดรั้บเขม็ลูกเสือบ าเพญ็ประโยชน์ 

4.18 0.85 7 มาก 

10 สถานศึกษาเสริมสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บับุคลากร
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือใน
สถานศึกษา 

4.16 0.85 8 มาก 

11 สถานศึกษาส่งเสริมการท างานร่วมกนัเป็นทีมของ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 

4.31 0.74 4 มาก 

12 สถานศึกษาน าผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมลูกเสือมาประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ 

4.01 0.94 11 มาก 

13 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานลูกเสือ
โรงเรียน 

4.33 0.70 3 มาก 

 รวม 4.26 0.58  มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.12  พบว่า ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่อ
การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25   

ดา้นการจดับุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.26) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ สถานศึกษาแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชา

ลูกเสือจากบุคลาการท่ีมีความรู้ความสามารถและคุณสมบติัเหมาะสมกบัต าแหน่ง (X = 4.45)  และ
สถานศึกษาด าเนินการแต่งตั้งผูก้  ากบัลูกเสือเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือแห่งชาติ   

(X = 4.45) รองลงมาไดแ้ก่ สถานศึกษาสนบัสนุนให้บุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมบุคลากรทางการ

ลูกเสือก่อนแต่งตั้ง (X = 4.40) และสถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีคุณวุฒิทางลูกเสือในระดบัท่ี

สูงข้ึนตามล าดบัขั้นการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (X = 4.40) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
ไดแ้ก่ สถานศึกษาน าผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมลูกเสือมาประกอบการ

พิจารณาความดีความชอบ (X = 4.01) ตามล าดบั   
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ตารางที ่4.13  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการ
บริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ด้านการจัดบุคลากร จ าแนกตามสถานภาพ 
 

การบริหารกจิกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 
ดา้นการจดับุคลากร 18 4.35 0.46 285 4.25 0.59 0.70 0.48 

 

จากตารางท่ี 4.13  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้น
การจดับุคลากร โดยรวม ไม่แตกต่างกนั 

  
ตารางที ่4.14   ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อการบริหาร

กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 25  ด้านการจัดบุคลากร จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

                 
ด้านการ
จัด

บุคลากร 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.74 4.34 4.39 
ระหวา่งกลุ่ม 17.20 2 8.60 

29.56** 0.00 ภายในกลุ่ม 87.28 300 0.29 
รวม 104.48 302  

 ** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
 

           จากตารางท่ี 4.14  พบว่า ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่อ
การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
ดา้นการจดับุคลากร จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาของกลุ่มตวัอย่าง โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการ
ของ Scheffe´ ไดผ้ลดงัแสดงตารางท่ี 4.15 
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ตารางที ่4.15   ผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของระดับความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้านการจัดบุคลากร จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา ด้วยวธีิการของ Scheffe´ 
 

ขนาดของ
สถานศึกษา 

ค่าเฉลีย่ 
(X ) 

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
3.74 4.34 4.39 

ขนาดเลก็ 3.74 - 0.60** 0.65** 
ขนาดกลาง 4.34 - - 0.05 

ขนาดใหญ่ 4.39 - - - 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ ต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือ ดา้นการจดับุคลากร โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 โดยพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัความ
คิดเห็นนอ้ยกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 4.3.2.5  ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่อการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้น

การอ านวยการ โดยรวมและรายขอ้ ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้วิธีการทดสอบค่าที (t-test) และ
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ใชว้ธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  ดังแสดงในตารางท่ี 
4.16 – 4.19 
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ตารางที ่4.16   ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการ
บริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ด้านการอ านวยการ  โดยรวมและรายข้อ 
 

ข้อที่ 
การบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

ด้านการอ านวยการ 

ระดับความ
คิดเห็น ล าดับที ่ แปลผล 

(X ) (S.D.) 

1 สถานศึกษาประชุมช้ีแจงแก่ผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือใหเ้ขา้ใจแผนการด าเนินงานการ
บริหารงานกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา
อยา่งชดัเจน 

4.26 0.72 4 มาก 

2 สถานศึกษาประชุมช้ีแจงผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ
ใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารและการด าเนินงาน
ภายในกองลูกเสืออยา่งชดัเจน 

4.26 0.75 4 มาก 

3 สถานศึกษาประชุมช้ีแจงผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ
ใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและกระบวนการ
การจดักิจกรรมลูกเสือตามหลกัสูตร
สถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

4.21 0.73 6 มาก 

4 สถานศึกษาใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือ
แต่งเคร่ืองแบบและเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่ง
ต่อเน่ือง 

4.33 0.76 2 มาก 

5 สถานศึกษาจดัสรรงบประมาณและวสัดุ
อุปกรณ์ในการบริหารและด าเนินการจดั
กิจกรรมลูกเสืออยา่งเพียงพอ 

4.20 0.77 7 มาก 

6 สถานศึกษาจดัท าคู่มือและเอกสารประกอบการ
ด าเนินงานและจดักิจกรรมแก่ผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือและลูกเสืออยา่งเพียงพอ 

4.16 0.78 10 มาก 

7 สถานศึกษาจดัพิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือและวนั
ส าคญัทางลูกเสือในสถานศึกษาเป็นประจ า 

4.46 0.67 1 มาก 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
การบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

ด้านการอ านวยการ 

ระดับความ
คิดเห็น ล าดับที ่ แปลผล 

(X ) (S.D.) 

8 สถานศึกษาช่วยเหลือใหค้  าปรึกษาแนะน าใน
การปฏิบติังานแก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออยา่ง
เป็นระบบ 

4.28 0.70 3 มาก 

9 สถานศึกษาประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานการจดักิจกรรมลูกเสือของ
สถานศึกษาต่อชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

4.22 0.78 5 มาก 

10 สถานศึกษาประสานงานกบัชุมชนองคก์ร
ภายนอกเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมลูกเสือ
ของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

4.19 0.83 8 มาก 

11 สถานศึกษามีงานทะเบียนลูกเสือและเอกสาร
แบบพิมพท์างลูกเสือครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

4.18 0.82 9 มาก 

 รวม 4.25 0.60  มาก 
 

  จากตารางท่ี 4.16  พบว่า ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่อ
การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25   

ดา้นการอ านวยการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.25)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ สถานศึกษาจดัพิธีเขา้ประจ ากอง

ลูกเสือและวนัส าคญัทางลูกเสือในสถานศึกษาเป็นประจ า (X = 4.46) รองลงมาไดแ้ก่ สถานศึกษา

ให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือแต่งเคร่ืองแบบและเขา้ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง (X = 4.33)   
และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ สถานศึกษาจดัท าคู่มือและเอกสารประกอบการด าเนินงานและ

จดักิจกรรมแก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสืออยา่งเพียงพอ (X = 4.16) ตามล าดบั   
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ตารางที ่4.17  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการ
บริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ด้านการอ านวยการ จ าแนกตามสถานภาพ 
 

การบริหารกจิกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 
ดา้นการอ านวยการ 18 4.42 0.41 285 4.23 0.61 1.28 0.19 

 

จากตารางท่ี 4.17 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้น
การอ านวยการ โดยรวมไม่แตกต่างกนั  

 
ตารางที ่4.18   ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อการบริหาร

กจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ด้านการอ านวยการ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

                 
ด้านการ
อ านวยการ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา แหล่งความ

แปรปรวน 
SS Df MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.71 4.32 4.38 
ระหวา่งกลุ่ม 18.25 2 9.12 

29.31** 0.00 ภายในกลุ่ม 93.40 300 0.31 
รวม 111.65 302  

 ** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
                 

 จากตารางท่ี 4.18  พบว่า ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่อ
การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
ดา้นการอ านวยการ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาของกลุ่มตวัอย่าง โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการ
ของ Scheffe´  ไดผ้ลดงัแสดงตารางท่ี 4.19 
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ตารางที ่4.19   ผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของระดับความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้านการอ านวยการ จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา ด้วยวธีิการของ Scheffe´ 
 

ขนาดของ
สถานศึกษา 

ค่าเฉลีย่ 
(X ) 

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
3.71 4.32 4.38 

ขนาดเลก็ 3.71 - 0.61** 0.68** 
ขนาดกลาง 4.32 - - 0.06 

ขนาดใหญ่ 4.38 - - - 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

 จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ ต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือ ดา้นการอ านวยการ โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 โดยพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัความ
คิดเห็นนอ้ยกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 4.3.2.6  ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่อการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 25    

ดา้นการควบคุม โดยรวมและรายขอ้ ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้วิธีการทดสอบค่าที (t-test) และ
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ใชว้ธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  ดงัแสดงในตารางท่ี 
4.20 – 4.23 
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ตารางที ่4.20   ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ด้านการควบคุม โดยรวมและรายข้อ 
 

ข้อที่ 
การบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

ด้านการควบคุม 

ระดับความ
คิดเห็น ล าดับที ่ แปลผล 

(X  ) (S.D.) 

1 สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามผลการจดักิจกรรม
ลูกเสือใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

4.19 0.78 5 มาก 

2 สถานศึกษาก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
การประเมินผลการปฏิบติังานผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ
อยา่งชดัเจน 

4.18 0.79 6 มาก 

3 สถานศึกษาก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลการ
ปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออยา่งชดัเจน 

4.19 0.78 5 มาก 

4 สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบติังานของ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออยา่งต่อเน่ือง 

4.11 0.76 8 มาก 

5 สถานศึกษาจดักิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ
เป็นไปตามกระบวนการลูกเสือ 

4.28 0.79 2 มาก 

6 สถานศึกษาวดัและประเมินผลการจดักิจกรรม
ลูกเสือตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

4.32 0.73 1 มาก 

7 สถานศึกษาด าเนินการสอบเคร่ืองหมายและวชิา
พิเศษลูกเสือใหก้บัลูกเสือตามระเบียบของคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

4.13 0.88 7 มาก 

8 สถานศึกษารายงานผลการจดักิจกรรมลูกเสือ
ประจ าปีต่อส านกังานลูกเสือจงัหวดัอยา่งต่อเน่ือง 

4.23 0.74 4 มาก 
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ตารางที ่4.20 (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
การบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

ด้านการควบคุม 

ระดับความ
คิดเห็น ล าดับที ่ แปลผล 

(X  ) (S.D.) 

9 สถานศึกษาน าขอ้มูลและผลการประเมินมาใช้
ปรับปรุงและพฒันาการจดักิจกรรมลูกเสือใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

4.24 0.78 3 มาก 

 รวม 4.20 0.66  มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่อการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้น

การควบคุม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.20)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ สถานศึกษาวดัและประเมินผลการจดั

กิจกรรมลูกเสือตามหลกัสูตรสถานศึกษา (X = 4.32) รองลงมาไดแ้ก่ สถานศึกษาจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนลูกเสือเป็นไปตามกระบวนการลูกเสือ (X = 4.28) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ 

สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออยา่งต่อเน่ือง (X = 4.11) ตามล าดบั   
 
ตารางที ่4.21  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการ

บริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ด้านการควบคุม จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การบริหารกจิกรรมลูกเสือ 
ในสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 
ดา้นการควบคุม 18 4.37 0.49 285 4.19 0.66 1.11 0.26 

 

จากตารางท่ี 4.21 พบว่า  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้น
การควบคุม โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.22   ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อการบริหาร
กจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ด้านการควบคุม จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

                 
ด้านการ
ควบคุม 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.58 4.32 4.34 
ระหวา่งกลุ่ม 24.53 2 12.26 

34.35** 0.00 ภายในกลุ่ม 107.09 300 0.35 
รวม 131.62 302  

 ** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
     

 จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนต่อการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้น
การควบคุม จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาของกลุ่มตวัอย่าง โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ผูว้ิจ ัยจึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของ 
Scheffe´ ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.23 
 

ตารางที ่4.23   ผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของระดับความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด้านการควบคุม จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา ด้วยวธีิการของ Scheffe´ 
 

ขนาดของ
สถานศึกษา 

ค่าเฉลีย่ 
(X ) 

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
3.58 4.32 4.34 

ขนาดเลก็ 3.58 - 0.74** 0.76** 
ขนาดกลาง 4.32 - - 0.02 
ขนาดใหญ่ 4.34 - - - 

 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดเล็กกบัสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ ต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือ ดา้นการควบคุม โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 โดยพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัความ
คิดเห็นนอ้ยกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  มีวตัถุประสงคข์องการศึกษาคือ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อน ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการวางแผน  ดา้นการจดัองคก์าร ดา้นการจดับุคลากร ดา้นการ
อ านวยการ ดา้นการควบคุม   

ในการวิจยัคร้ังน้ีกลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  จ  านวน 351 คน ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่ง (Sample Size) โดยใชต้ารางส าเร็จรูปของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และใช้
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 
การวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติส าหรับตอบ
วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวจิยัใหค้รบถว้นตามท่ีตั้งไว ้ มีล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ  ดงัน้ี 

5.1  สรุปผลการวจิยั 
5.2  อภิปรายผลการวจิยั 
5.3  ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการวจิัย 
การสรุปผลการวจิยั ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละส่วนต่อไปน้ี 
5.1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง   

 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 351 คน 
ผูว้ิจยัได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 303 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.32 ซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจ านวน 18 คน  ครูผูส้อนจ านวน 285 คน  และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาขนาด
เล็กจ านวน 52 คน  ขนาดกลางจ านวน 99 คน  และขนาดใหญ่จ านวน 152 คน   
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5.1.2 ระดับการบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยภาพรวมและ   
รายด้าน 
 ระดับการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้น
การวางแผน ด้านการจดัองค์การ ด้านการจดับุคลากร ด้านการอ านวยการและด้านการควบคุม 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจาณารายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น มีดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นการจดัองค์การ รองลงมา คือ ดา้นการวางแผน และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ 
ดา้นการควบคุม    

5.1.3  ระดับการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านการ
วางแผน และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดสถานศึกษา 
 1. ระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ด้านการวางแผน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือสถานศึกษาก าหนดแผนการจดักิจกรรมลูกเสือท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของ
สถานศึกษา รองลงมา คือ สถานศึกษาก าหนดแผนการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือเพื่อบรรลุตาม
วตัถุประสงค์การจดักิจกรรมลูกเสือ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ สถานศึกษามีแผนการ
ประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อนกิจกรรมลูกเสืออยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ ตามล าดบั 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 
ดา้นการวางแผน จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมี
ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ด้านการวางแผนโดยรวม            
ไม่แตกต่างกนั 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ด้านการ
วางแผน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่า สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ท่ีมีขนาดต่างกนัมีระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษา ดา้นการวางแผน นอ้ยกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
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 5.1.4  ระดับการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านการจัด
องค์การ และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดสถานศึกษา 
 1. ระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ดา้นการจดัองค์การ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ สถานศึกษาจดัตั้ งหมู่ลูกเสือเป็นไปตามข้อบงัคบัของคณะลูกเสือแห่งชาติ  
รองลงมาคือ สถานศึกษาจดัตั้งกองลูกเสือเป็นไปตามขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือแห่งชาติ และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ สถานศึกษาก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตามโครงสร้างการ
บริหารงานลูกเสือของสถานศึกษาอยา่งชดัเจน ตามล าดบั   
 2. ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน   
ด้านการจัดองค์การ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ด้านการจดัองค์การ
โดยรวม แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัความ
คิดเห็นมากกวา่ครูผูส้อน 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ดา้นการจดั
องค์การ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่า สถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ท่ีมีขนาดต่างกนัมีระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษา ดา้นการจดัองคก์ารนอ้ยกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 5.1.5 ระดับการบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านการจัดบุคลากร
และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดสถานศึกษา 
 1. ระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ดา้นการจดับุคลากร 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ สถานศึกษาแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือจากบุคลาการท่ีมีความรู้ความสามารถ
และคุณสมบติัเหมาะสมกบัต าแหน่ง และสถานศึกษาด าเนินการแต่งตั้งผูก้  ากบัลูกเสือเป็นไปตาม
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ระเบียบขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือแห่งชาติ รองลงมา คือ สถานศึกษาสนบัสนุนให้บุคลากรเขา้รับ
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือก่อนแต่งตั้ง และสถานศึกษาสนบัสนุนให้บุคลากรมีคุณวุฒิ
ทางลูกเสือในระดบัท่ีสูงข้ึนตามล าดบัขั้นการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุด คือ สถานศึกษาน าผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมลูกเสือมา
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ตามล าดบั  
 2. ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน  
ด้านการจดับุคลากร จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ด้านการจดับุคลากร 
โดยรวม ไมแ่ตกต่างกนั     
 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ดา้นการจดั
บุคลากร จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่า สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ท่ีมีขนาดต่างกนัมีระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษา ดา้นการจดับุคลากรนอ้ยกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 5.1.6 ระดับการบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านการอ านวยการ
และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดสถานศึกษา 
 1. ระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ดา้นการอ านวยการ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ สถานศึกษาจดัพิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือและวนัส าคญัทางลูกเสือในสถานศึกษา
เป็นประจ า รองลงมา คือสถานศึกษาใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือแต่งเคร่ืองแบบและเขา้ร่วม
กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ สถานศึกษาจัดท าคู่มือและเอกสาร
ประกอบการด าเนินงานและจดักิจกรรมแก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสืออยา่งเพียงพอ ตามล าดบั   
 2. ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 
ด้านการอ านวยการ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู ้บริหารสถานศึกษาและ



92 

 

ครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ด้านการอ านวยการ
โดยรวม ไม่แตกต่างกนั     
 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ด้านการ
อ านวยการ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่า สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ท่ีมีขนาดต่างกนัมีระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษา ดา้นการอ านวยการนอ้ยกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 5.1.7 ระดับการบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านการควบคุมและ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดสถานศึกษา 
 1. ระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ด้านการควบคุม
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้  มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ สถานศึกษาวดัและประเมินผลการจดักิจกรรมลูกเสือตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
รองลงมา คือ สถานศึกษาจดักิจกรรมการเรียน การสอนลูกเสือเป็นไปตามกระบวนการลูกเสือ และ
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออย่าง
ต่อเน่ือง ตามล าดบั   
 2. ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน  
ดา้นการควบคุม จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่างพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน   
มีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ด้านการควบคุม โดยรวม          
ไม่แตกต่างกนั      
 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ดา้นการควบคุม
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา่ สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 25 ท่ีมีขนาดต่างกันมีระดับการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา ดา้นการควบคุมนอ้ยกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 



93 

 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 ผลการวิจยั พบว่า การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 มีประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาอภิปรายผลดงัน้ี 
 5.2.1 ระดับการบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยภาพรวมและ   
รายด้าน 
 ความคิดเห็นต่อการปฏิบติัเก่ียวกับการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ผลการวิจยัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีความ
คิดเห็นต่อการปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาสูงสุด 2 อนัดบัแรก คือ   
ดา้นการจดัองค์การ รองลงมา คือ ดา้นการวางแผน ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดไดแ้ก่  ดา้นการ
ควบคุม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่สถานศึกษามีการด าเนินการจดัหน่วยลูกเสือในสถานศึกษา เป็นไป
ตามระเบียบขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือแห่งชาติและจดัท าโครงสร้างการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษาอย่างชดัเจน อีกทั้งก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือเป็นไปตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ มีการวางแผนก าหนดแผนการด าเนินงานและ     
จดักิจกรรมลูกเสือให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติและหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 แต่การควบคุมการจดักิจกรรมลูกเสือให้เป็นไปตามแผนท่ี
วางไวโ้ดยการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานกิจกรรม ยงัมีการด าเนินการท่ียงัไม่ต่อเน่ือง
และเป็นระบบ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อดุลย ์วงัไชยเลิศ (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง สภาพการ
ด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อน ต่อสภาพการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียนโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก และในรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองค์การ ดา้นการควบคุม 
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สัญญา โยธาวุธ (2555) ได้ท าการศึกษาเร่ือง 
การศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือต่อสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือในกลุ่ม
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็น
ของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือต่อสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในอ าเภอเชียงค า  จงัหวดัพะเยาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และในรายดา้นพบว่า ดา้นการ
วางแผน ดา้นการจดับุคลากรอยูใ่นระดบัมาก   
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 5.2.2 ระดับการบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านการวางแผน และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดสถานศึกษา 
 1. ความคิดเห็นต่อการปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้นการวางแผน ผลการวิจยัพบวา่ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นต่อการปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือ ดา้นการวางแผน คือ 
สถานศึกษามีการก าหนดแผนการจดักิจกรรมและแผนการด าเนินงานลูกเสือท่ีสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติและหลกัสูตรของสถานศึกษา ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด
คือ สถานศึกษามีแผนการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อนกิจกรรมลูกเสืออยา่งต่อเน่ือง
และเป็นระบบ  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดั
กิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา และจดัท าแผนการด าเนินงานและการจดักิจกรรมลูกเสือประจ าปี
อย่างชดัเจนและน าไปใช้ไดจ้ริง แต่ขาดการวางแผนนิเทศ ควบคุมและประเมินผลการปฏิบติังาน
ของครูผูส้อนอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาระงานและความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีจ  านวนมาก ท าให้ขาดความเอาใจใส่ในการบริหารกิจกรรมลูกเสือ  
อีกทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา      
จึงขาดการวางแผนการนิเทศ ควบคุมและประเมินผลการปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษา
ร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน จึงส่งผลให้การนิเทศ ควบคุมและประเมินผล
การปฏิบติังานไม่ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศกัดา สุขผุย 
(2551) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง กระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในโรงเรียนสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติเก่ียวกับ
กระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ดา้นการวางแผนมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 
และการวางแผนบริหารกิจกรรมลูกเสือสอดคล้องกบัแผนงานกิจกรรมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนมี
ค่าเฉล่ียสูง และสอดคลอ้งกบั ไพโรจน์ กนัทพงษ ์(2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง สภาพและปัญหาการ
บริหารงานลูกเสือในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร   
เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารงานลูกเสือเก่ียวกบัสภาพการบริหารงานลูกเสือ
ในโรงเรียนมธัยมศึกษา ดา้นการวางแผน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยโรงเรียนส่วนใหญ่มีการ
ก าหนดนโยบายในการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน และมีการจดัท าแผนปฏิบติั
การโครงการจดักิจกรรมลูกเสือประจ าปีไปใชใ้นการปฏิบติัและการ   วางแผนการด าเนินกิจกรรม
ลูกเสือร่วมกบัฝ่ายบริหารและครูผูส้อน   
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 2. การเปรียบเทียบระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ดา้น
การวางแผน จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่างพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน           
มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ด้านการวางแผนโดยรวม                
ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ สถานศึกษาก าหนดการด าเนินงานและจดักิจกรรมลูกเสือใน
แผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษาอย่างชัดเจน เพราะกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลกัสูตรของสถานศึกษา ซ่ึงทุก
สถานศึกษาตอ้งด าเนินการจดักิจกรรมและประเมินผลตามหลกัสูตร เพื่อการตดัสินการเล่ือนชั้น 
หรือการจบหลกัสูตรของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปุณยนุช แสนสิงห์ (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การบริหาร
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามทัศนะของผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในจงัหวดัมุกดาหาร ผลการเปรียบเทียบการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ดา้น
การวางแผน จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าความคิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียนและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือมี
ความคิดเห็น ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั สุรสิทธ์ิ กาฬมาตย ์(2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง 
การศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มุกดาหาร ผลการเปรียบเทียบการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัในสถานศึกษา ด้านการวางแผน 
จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

 3. การเปรียบเทียบระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ดา้นการวางแผน 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา่ สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 25 ท่ีมีขนาดต่างกันมีระดับการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา ดา้นการวางแผน น้อยกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
สถานศึกษาขนาดเล็กขาดแคลนทรัพยากรทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือ ได้แก่ ผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือท่ีมีความรู้และประสบการณ์ งบประมาณ ว ัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การวางแผนในการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามวตัถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและหลกัสูตรของสถานศึกษา สอดคล้องกบั ณัฐพงศ ์  
ปะนาสังข์ (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาร้อยเอด็ เขต 3 ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานในการบริหารกิจกรรมลูกเสือ ดา้น
การวางแผน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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และสอดคลอ้งกบั วุฒิพงษ์ ฟุ้งสุวรรณ (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง สภาพและปัญหาการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1  ผลการ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการวางแผน จ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 5.2.3 ระดับการบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านการจัดองค์การ 
และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดสถานศึกษา 

 1. ความคิดเห็นต่อการปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้นการจดัองคก์าร ผลการวิจยัพบวา่ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นต่อการปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
ดา้นการจดัองคก์าร คือ สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานและการจดัหน่วยลูกเสือเป็นไปตาม
ข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้ งก าหนดบทบาทหน้า ท่ีความรับผิดชอบให้กับ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในสถานศึกษาอย่างชัดเจน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษาสนับสนุนและ
ส่งเสริมใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือเขา้รับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือในหลกัสูตรวิชาผูก้  ากบั
ลูกเสือขั้นความรู้เบ้ืองต้นและขั้นความรู้ชั้นสูง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและทกัษะ      
ในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพก่อนแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตาม ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด
คือ สถานศึกษาก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตามโครงสร้างการบริหารงาน
ลูกเสือของสถานศึกษาอย่างชดัเจน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้กลุ่มกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนและหัวหน้างานลูกเสือโรงเรียน ขาดการช้ีแจงเพื่อท าความเขา้ใจกับผูก้  ากบักลุ่ม
ลูกเสือ รองผูก้  ากับกลุ่มลูกเสือ ผูก้  ากับกองลูกเสือและรองผูก้  ากับกองลูกเสือในสถานศึกษา 
เก่ียวกบัการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ เป็นผลท าให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือขาด
ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเองตามโครงสร้างการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา 
สอดคล้องกบั ไพโรจน์ กนัทพงษ์ (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง สภาพและปัญหาการบริหารงาน
ลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2             
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารงานลูกเสือเก่ียวสภาพการบริหารบริหารงานลูกเสือใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา ดา้นการจดัหน่วยงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยพบวา่โรงเรียนมีการ
จดัโครงสร้างและการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือ และจัดตั้งกลุ่มลูกเสือ
โรงเรียนตามระเบียบขอ้บงัคบัของส านกังานลูกเสือแห่งชาติ และสอดคลอ้งกบั อดุลย ์วงัไชยเลิศ 
(2555) ได้ท าการศึกษาเร่ือง สภาพการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 35 ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงาน
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กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ของโรงเรียน ดา้นการจดัองคก์าร พบวา่มีระดบัการปฏิบติั
โดยภาพรวมยูใ่นระดบัมาก  

 2. การเปรียบเทียบระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ดา้นการ
จดัองคก์าร จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบั
ความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ดา้นการจดัองคก์ารโดยรวม แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดับความคิดเห็นมากกว่า
ครูผูส้อน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
และด าเนินการจัดหน่วยลูกเสือให้เป็นไปตามข้อบงัคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ และแต่งตั้ ง
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในสถานศึกษาอยา่งชดัเจน แต่ผูก้  ากบัลูกเสือในสถานศึกษาขาดความเขา้ใจใน
บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามโครงสร้างการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั จเร สัตยารักษ์ (2545) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาจงัหวดั
บุรีรัมย ์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูก้  ากบักองลูกเสือและครูสอน
วิชาลูกเสือ เก่ียวกับการด าเนินงานการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ด้านการจดัสรร
ทรัพยากร พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูก้  ากบักอง
ลูกเสือ มีความคิดเห็นมีค่าเฉล่ียสูงกว่าครูสอนวิชาลูกเสือ และสอดคลอ้งกบั พวงเพชร แกว้เสนา 
(2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาการบริหารงานกิจการลูกเสือสามญัใน
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 3 ผลการเปรียบเทียบปัญหา
การบริหารงานกิจการลูกเสือสามญัในโรงเรียน ดา้นการจดัองคก์าร จ าแนกตามสถานภาพการด ารง
ต าแหน่ง พบวา่ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบวา่ผูอ้  านวยการลูกเสือมี
ระดบัความคิดเห็นสูงกวา่ผูก้  ากบัลูกเสือ  และสอดคลอ้งกบั อญัจนา ศรีใส (2556) ไดท้  าการศึกษา 
เร่ืองปัญหาและแนวทางการบริหารกิจการลูกเสือในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถม ศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือในโรงเรียน ดา้นการ
จัดองค์กร จ าแนกตามสถานภาพการด ารงต าแหน่งพบว่า ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียนและ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือมีความคิดเห็น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ี .05 
 3. การเปรียบเทียบระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ดา้นการจดัองคก์าร 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 25 ท่ีมีขนาดต่างกันมีระดับการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
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สถานศึกษาดา้นการจดัองคก์ารนอ้ยกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่มีปัจจยัและทรัพยากรทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือและการบริหาร
จดัการท่ีพร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพกวา่สถานศึกษาขนาดเล็ก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จเร สัตยารักษ ์
(2545) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์ระหว่าง
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ดา้นการจดัสรรทรัพยากร พบวา่ แตกต่างกนั อยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีค่าเฉล่ียการด าเนินงานมากกว่า
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก และสอดคลอ้งกบั ณฐัพงศ ์ปะนาสังข ์(2553) ไดท้  าการศึกษา
เร่ือง การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการด าเนินงานในการบริหารกิจกรรมลูกเสือ ดา้นการจดัการเรียนการ
สอน จ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา่ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  5.2.4 ระดับการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านการจัด
บุคลากร และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดสถานศึกษา 
 1. ความคิดเห็นต่อการปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้นการจดับุคลากร ผลการวิจยัพบวา่โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นต่อการปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
ด้านการจัดบุคลากร คือ สถานศึกษาแต่งตั้ งผู ้บังคับบัญชาลูกเสือจากบุคลาการท่ีมีความรู้
ความสามารถและคุณสมบติัเหมาะสมกบัต าแหน่งตามระเบียบขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือแห่งชาติ  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษามีกระบวนการสรรหาและสนบัสนุนบุคลากรท่ีมีคุณสมบติั ความรัก
และศรัทธาต่อกิจการลูกเสือ เพื่อเขา้รับการอบรมตามหลกัสูตรผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในระดบัท่ี
สูงข้ึน ก่อนแต่งตั้งให้เป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
วา่ดว้ยการแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ พ.ศ.2553 ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ สถานศึกษาน า
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมลูกเสือมาประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษาขาดการวางแผนประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของ
ครูผูส้อนกิจกรรมลูกเสืออยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ อีกทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่ให้ความส าคญั
การปฏิบติังานครูผูส้อนดว้ยเห็นว่าเป็นกิจกรรมท่ีจะตอ้งปฏิบติัเช่นเดิมในทุก ๆ ปี ท าให้ขาดการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน เป็นผลท าให้ขาดขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือเป็น
ท่ียอมรับและเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบัการปฏิบติังานของครูผูส้อนในการประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบของครูผูส้อนในสถานศึกษา ส่งผลให้ครูผูส้อนขาดขวญัก าลงัใจและแรงจูงใจในการ
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ปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงสอดคล้องกบั ไพโรจน์ กนัทพงษ์ (2554) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง สภาพและปัญหาการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารงานลูกเสือเก่ียว
สภาพการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนมธัยมศึกษา ดา้นการจดับุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ด าเนินการแต่งตั้งผูก้  ากับลูกเสือให้มีจ  านวนเพียงพอกบัการ
จดัการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือและการแต่งตั้ง ผูก้  ากบัลูกเสือให้เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั
ของส านกังานลูกเสือแห่งชาติ ส่วนการน าผลการปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือไปประกอบ
พิจารณาความดีความชอบมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด และสอดคล้องกับ สัญญา โยธาวุธ (2555) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือต่อสภาพการบริหารกิจกรรม
ลูกเสือ ในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ผลการศึกษา
ความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือต่อสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือในกลุ่มโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ด้านการจดับุคลากร อยู่ในระดบัมาก ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 
การพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษใหก้บัผูก้  ากบัลูกเสือท่ีมีผลงานดา้นกิจกรรมลูกเสือ 

 2.  การเปรียบเทียบระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ดา้นการ
จดับุคลากร จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบั
ความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ดา้นการจดับุคลากร โดยรวม ไม่แตกต่าง
กนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการสนับสนุนบุคลากรได้เรียนรู้ เพิ่มพูนทกัษะและคุณวุฒิ
ทางการลูกเสือ โดยให้เขา้รับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือก่อนแต่งตั้งให้ปฏิบติัหน้าท่ี อีก
ทั้ งสถานศึกษาสนับสนุนบุคลากรให้ปฏิบัติหน้า ท่ีร่วมกันเป็นทีมและเรียนรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ทางการลูกเสืออย่างต่อเน่ือง ได้แก่ การให้ผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือใน
สถานศึกษาเขา้ร่วมงานชุมนุมลูกเสือท่ีทางส านกังานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านกังานลูกเสือ
จังหวดัและส านักงานลูกเสือแห่งชาติท่ีด าเนินการจัดข้ึนเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงสอดคล้องกับ         
ปุณยนุช แสนสิงห์ (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตามทศันะ
ของผู ้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร ผลการ
เปรียบเทียบการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ดา้นการบริหารบุคคล จ าแนกตามต าแหน่ง 
พบว่าความคิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียนและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือมีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกนั และ
สอดคลอ้งกบั สุรสิทธ์ิ กาฬมาตย ์(2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรม
ลูกเสือสามญัในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร ผลการเปรียบเทียบการ
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บริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัในสถานศึกษา ดา้นการบริหารจดัการองคก์ร จ าแนกตามสถานภาพ 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

3.  การเปรียบเทียบระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ดา้นการจดับุคลากร  
จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา่ สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 25 ท่ีมีขนาดต่างกันมีระดับการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา ดา้นการจดับุคลากรนอ้ยกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่มีผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูบ้งัคบับัญชาลูกเสือท่ีมีความรู้
ความสามารถ คุณวุฒิทางลูกเสือและประสบการณ์ในการบริหารกิจกรรมลูกเสือมากกว่า
สถานศึกษาขนาดเล็ก  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้นายหมู่ลูกเสือเขา้รับการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ
เป็นประจ า สนบัสนุนใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือท่ีมีผลงานดีเด่นไดรั้บพระราชทานเหรียญ
ลูกเสือสดุดี รางวลัผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดีเด่น และเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ อีกทั้งน าผลการ
ปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในสถานศึกษามาประกอบการพิจารณาความดีความชอบอยา่ง
เป็นระบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณัฐพงศ์ ปะนาสังข์ (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การบริหารกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผลการเปรียบเทียบการ
ด าเนินงานในการบริหารกิจกรรมลูกเสือ ดา้นการจดับุคลากร จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และสอดคลอ้งกบั วุฒิพงษ ์ฟุ้งสุวรรณ (2554) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง สภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการจดับุคลากร จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  5.2.5 ระดับการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านการ
อ านวยการ และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดสถานศึกษา 

 1.  ความคิดเห็นต่อการปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้นการอ านวยการ ผลการวิจยัพบวา่ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นต่อการปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
ด้านการอ านวยการ คือ สถานศึกษาจัดพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือและวนัส าคัญทางลูกเสือใน
สถานศึกษาเป็นประจ า และสถานศึกษาให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือแต่งเคร่ืองแบบและเขา้



101 

 

ร่วมกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษาสนบัสนุนและส่งเสริมให้ด าเนินการจดั
พิธีการทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเน่ืองในวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ วนัท่ี 1 กรกฎาคม และพิธีถวายราชสดุดีเน่ืองในวนัวชิราวุธ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน เป็น
ประจ าทุกปี และผูบ้ริหารสถานศึกษาสั่งการให้ผูท่ี้ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือแต่ง
เคร่ืองแบบลูกเสือในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือทุกสัปดาห์ และข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ สถานศึกษาจดัท าคู่มือและเอกสารประกอบการด าเนินงานและจดักิจกรรมแก่
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสืออย่างเพียงพอ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ สถานศึกษาขาดส่ือส่ิงพิมพ ์
เอกสารท่ีจ าเป็นท่ีใชใ้นการด าเนินงานในกองลูกเสือและแผนการจดักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในสถานศึกษาไม่ให้ความส าคญัและขาดความรู้ความเขา้ใจ
ในการจดักิจกรรมตามหลกัสูตรและกระบวนการลูกเสืออย่างแทจ้ริง อีกทั้งยงัขาดการสนบัสนุน
ดา้นงบประมาณจากสถานศึกษาในการจดัท าคู่มือ เอกสารและส่ือการเรียนรู้ในการจดักิจกรรม
ลูกเสือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั หนูจนัทร์ ทีบุญมา (2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การบริหารกิจกรรมลูกเสือ
ส ารองของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
ส ารองของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัร้อยเอด็ ดา้นการอ านวยการ พบวา่ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และสอดคล้องกบั ขจรเกียรติ เครือประดบั (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การบริหาร
กิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1       
ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ดา้นอ านวยการ อยูใ่นระดบัมาก  

 2. การเปรียบเทียบระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ดา้น
การอ านวยการ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่งพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมี
ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ด้านการอ านวยการโดยรวม        
ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการประชุมช้ีแจงและท าความเข้าใจเก่ียวกับ
แผนการด าเนินงานการจดักิจกรรมลูกเสือประจ าภาคเรียน/ปี แก่ผูก้  ากบัลูกเสือในสถานศึกษาทราบ
อยา่งทัว่ถึง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณัฐพงศ์ ปะนาสังข ์(2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การบริหารกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ต่อการด าเนินงานในการบริหารกิจกรรมลูกเสือ ดา้นการจดังบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ จ าแนก
ตามสถานภาพการด ารงต าแหน่ง พบว่า ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ สุรสิทธ์ิ กาฬมาตย ์
(2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัในสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร ผลการเปรียบเทียบการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัใน
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สถานศึกษา ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า ไม่
แตกต่างกนั  

3. การเปรียบเทียบระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ดา้นการอ านวยการ 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา่ สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 25 ท่ีมีขนาดต่างกันมีระดับการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา ดา้นการอ านวยการนอ้ยกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่มีแผนการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและการจดัสรร
งบประมาณเพื่อจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการบริหารงานลูกเสืออยา่งเพียงพอ ไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ชุมชน องค์กรภายนอกในการจดักิจกรรมลูกเสืออยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งมีทะเบียนลูกเสือและเอกสาร
แบบพิมพ์ทางลูกเสือครบถ้วนและเป็นปัจจุบนัมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก  ซ่ึงสอดคล้องกบั     
จุด ก่อแกว้ (2546) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกดั
กรมสามญัศึกษาจงัหวดัศรีสะเกษ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา ดา้นการบริหารจดัการ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา่ แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบั วุฒิพงษ ์ฟุ้งสุวรรณ (2554) ไดท้  าการศึกษา
เร่ือง สภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดา้นการอ านวยการ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

  5.2.6 ระดับการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ด้านการ
ควบคุม และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดสถานศึกษา 

 1. ความคิดเห็นต่อการปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ดา้นการควบคุม ผลการวิจยัพบวา่ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นต่อการปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ดา้น
การควบคุม ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการวดัและประเมินผลการจดักิจกรรมลูกเสือ
ตามหลกัสูตรสถานศึกษาและจดักิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเป็นไปตามกระบวนการลูกเสือ 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการด าเนินการจดักิจกรรมเดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือ
ข้ึนทุกปี เพื่อท าการวดัและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือตามหลกัสูตรให้แก่ผูเ้รียนเป็นประจ าทุกปี  
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เน่ืองจากกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีสถานศึกษาต้องจดัให้แก่ผูเ้รียนท่ีเรียนใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ทุกคน และผูเ้รียนทุกคนตอ้งไดรั้บการประเมินและมีผลการประเมิน
ผา่นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ สถานศึกษาประเมินผลการ
ปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออย่างต่อเน่ือง  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษาขาดระบบการ
นิเทศ การควบคุมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ้ ังคับบัญชาท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ศกัดา สุขผยุ (2551) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง กระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเลย เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ครูมีการปฏิบติั
เก่ียวกบักระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ด้านการควบคุม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั อดุลย ์วงัไชยเลิศ (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง สภาพการด าเนินงาน
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 35 ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ของ
โรงเรียน ดา้นการควบคุม พบวา่มีระดบัการปฏิบติัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 2. การเปรียบเทียบระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ดา้นการ
ควบคุม จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่างพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบั
ความคิดเห็นต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ดา้นการควบคุม โดยรวม ไม่แตกต่างกนั  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูก้  ากบัลูกเสือมีส่วนร่วมในการการจดักิจกรรมเดิน
ทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมของลูกเสือดว้ยกนัทุก ๆ ปี อีกทั้งผูก้  ากบัลูกเสือตอ้งด าเนินการวดัและ
ประเมินผลกิจกรรมลูกเสือให้แก่ผูเ้รียนท่ีเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ในหลกัสูตรสถานศึกษา สอดคลอ้งกบั ปุณยนุช แสนสิงห์ (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การบริหาร
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามทัศนะของผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในจงัหวดัมุกดาหาร ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือเก่ียวกบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ตามทศันะของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ดา้น
การประเมินผล จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั สุรสิทธ์ิ กาฬมาตย ์
(2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัในสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร ผลการเปรียบเทียบการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัใน
สถานศึกษา ดา้นการก ากบัติดตามและประเมินผล จ าแนกตามต าแหน่ง พบวา่ ไม่แตกต่างกนั   

 3. การเปรียบเทียบระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ดา้นการควบคุม
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา่ สถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
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เขต 25 ท่ีมีขนาดต่างกันมีระดับการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา ด้านการควบคุมน้อยกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่มีระบบการนิเทศ ติดตามและการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือท่ีมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายและเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสืออย่างชัดเจน อีกทั้ งมีการด าเนินการสอบ
เคร่ืองหมายและวชิาพิเศษลูกเสือตามระเบียบของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและรายงาน
ผลการจดักิจกรรมลูกเสือประจ าปีต่อส านักงานลูกเสือจงัหวดัประจ าทุกปี มากกว่าสถานศึกษา
ขนาดเล็ก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จเร สัตยารักษ ์(2545) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การบริหารกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์ผลการเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
โรงเรียนสังกดัส านกังานประถมศึกษาจงัหวดับุรีรัมยก์บัสังกดัส านกังานสามญัศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์
ดา้นการประเมินผล พบว่า แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยส านกังานสามญั
ศึกษาจงัหวดับุรีรัมย์มีการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือมีค่าเฉล่ียมากกว่าส านักงานประถมศึกษา
จงัหวดับุรีรัมย ์ และสอดคลอ้งกบั วฒิุพงษ ์ฟุ้งสุวรรณ (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองสภาพและปัญหา
การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี 
เขต 1 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการ
ควบคุม จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเร่ือง การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  ผูว้จิยัขอน าเสนอแนะจากการวจิยัดงัน้ี 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 จากผลการวิจยัเร่ืองการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั  ดงัน้ี 
 1. ด้านการวางแผน จากผลการศึกษาพบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ สถานศึกษามี
แผนการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของครูผูส้อนกิจกรรมลูกเสืออย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
ดงันั้นสถานศึกษาควรมีการวางแผนร่วมกนัก าหนดเป็นแผนการประเมินการปฏิบติัหน้าท่ีของ
ครูผูส้อนกิจกรรมลูกเสืออยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบทุกภาคเรียน 
  2. ด้านการจัดการองค์การ  จากผลการศึกษาพบว่าข้อท่ีมีค่า เฉล่ียน้อย ท่ีสุด คือ 
สถานศึกษาก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตามโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือ
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ของสถานศึกษา ดงันั้นสถานศึกษาควรสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบติัและคุณวุฒิทางการลูกเสือ ความรัก
ศรัทธาในการลูกเสือเพื่อท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หัวหน้างานลูกเสือ
โรงเรียน ผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือและผูก้  ากบักองลูกเสือ และจดัหาเอกสาร ส่ือส่ิงพิมพใ์นการด าเนินงาน
การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา 
 3. ด้านการจดับุคลากร จากผลการศึกษาข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ สถานศึกษาน า      
ผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีเก่ียวกบักิจกรรมลูกเสือมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
ดงันั้นสถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานลูกเสือโรงเรียนท าหนา้ท่ีก ากบั ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของผูก้  ากบัลูกเสือในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ืองในแต่ละภาคเรียน เพื่อใช้
เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 4. ดา้นการอ านวยการ จากผลการศึกษาขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ สถานศึกษาจดัท า
คู่มือและเอกสารประกอบการด าเนินงานและจดักิจกรรมแก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสืออย่าง
เพียงพอ ดงันั้นสถานศึกษาควรมีการก าหนดแผนการพฒันากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาใน
แผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษาเพื่อจดัสรรงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ในการบริหารและ
ด าเนินการจดักิจกรรมลูกเสือใหเ้พียงพอ 
 5. ดา้นการควบคุม จากผลการศึกษาขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ สถานศึกษาประเมินผล
การปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออย่างต่อเน่ือง ดังนั้นสถานศึกษาควรด าเนินการจดัท า
แผนการประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 5.3.2   ข้อเสนอแนะการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 1. สถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ควรด าเนินการดา้น
การวางแผน โดยจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือให้แก่บุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้
ครูผูส้อนผา่นการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง ส่วนผูบ้ริหารสถานศึกษาควร
ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู ้ช่วยหัวหน้าผู ้ให้การฝึกอบรมผูก้  ากับลูกเสือ 
(A.L.T.C.)     
 2. สถานศึกษาควรจดัโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาให้ชัดเจน เพื่อ
ความสะดวกต่อการสั่งการและมอบหมายงานในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูก้  ากบัลูกเสือ ตามขอ้บงัคบั
คณะลูกเสือแห่งชาติ  
  3. สถานศึกษาควรสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บับุคลากรในปฏิบติังานเก่ียวกบักิจกรรมลูกเสือ 
ไดแ้ก่ การสนบัสนุนให้บุคลากรมีคุณวุฒิทางลูกเสือท่ีสูงข้ึน การให้ความดีความชอบ การส่งเสริม
สนบัสนุนผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเขา้ร่วมกิจกรรมทางลูกเสือ และไดรั้บพระราชทานเหรียญลูกเสือ
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สดุดี รางวลัผูบ้ ังคบับัญชาลูกเสือดีเด่น ส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ การท างานร่วมกนัเป็นทีมของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 
 4.  ด้านการอ านวยการ สถานศึกษาควรจดัสรรงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ในการ
บริหารงานและจดักิจกรรมลูกเสือให้เพียงพอ และควรประสานงานกบัชุมชน องค์กรภายนอก
เพื่อให้การส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาให้ด าเนินงานดว้ยความสะดวกและ   
มีประสิทธิภาพ 
  5. สถานศึกษาโดยผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้กลุ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนหรือหวัหน้า
งานลูกเสือโรงเรียน  ควรมีการจดัท าแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรมลูกเสือ
และการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและรายงานผลอยา่งเป็น
ระบบ และน าขอ้มูลและผลการประเมินมาใช้ในปรับปรุงและพฒันาแผนการจดักิจกรรมลูกเสือ
ต่อไป 
 5.3.3   ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัโรงเรียนตน้แบบ
ลูกเสือของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  2. ควรศึกษาพฒันารูปแบบการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการของคนไทยให้แก่ผูเ้รียนโดย
ใชก้ระบวนการลูกเสือ 
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 มหาบณัฑิต, สาขาวชิาการบริหารการศึกษา, มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร. 
อญัจนา ศรีใส. (2556). ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการปริหารกิจการลูกเสือในโรงเรียนสังกัด
 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1. งานนิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต
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3) เอกสารอ่ืนๆทีไ่ม่ได้ตีพมิพ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ . (2555, 20 สิงหาคม). เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน 
 นักศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕. 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ. 
ขอ้บงัคบัคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ วา่ดว้ยการแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ พุทธศกัราช 
 2553. (2553, 5 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. หนา้ 25-29. 
พระราชบญัญติัลูกเสือ พุทธศกัราช 2551. (2551, 4 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. หนา้ 92-115. 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25. (2556), รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงานเขต

 พืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจ าปีการศึกษา 2556, เอกสารส านกังานเขตพื้นท่ี

 การศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ท่ี 8/2556. 

________. (2558, 16 มิถุนายน), บัญชีการเล่ือนขั้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังท่ี 1 

 ประจ าปี 2558, ค  าสั่งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ท่ี 227/2558 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

1. รศ.ดร.ไพโรจน์ บวัสุข 
 วฒิุการศึกษา Ph.D. English , Panjab University , India. 
 ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษา 

2. ดร.กิตต์ิกาญจน์ ปฏิพนัธ์ 
 วฒิุการศึกษา ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต) สาขาการบริหารการศึกษา, 
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ต าแหน่ง หวัหนา้ภาควชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาลยัอาชีวศึกษาขอนแก่น 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 

3. ดร.ศุภกานต ์ประเสริฐรัตนะ 
 วฒิุการศึกษา ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต) สาขาการบริหารการศึกษา 
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 

เร่ือง  การบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามน้ีผูต้อบไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนลูกเสือในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 

2. แบบสอบถามน้ีใชส้ าหรับหาขอ้มูลเพื่อการศึกษาวจิยัเท่านั้น จะไม่เป็นผลต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีและดา้นส่วนตวัของผูต้อบแต่ประการใด 

3. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน้ี ผูว้จิยัจะเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั จะน ามาเพื่อใช้
วเิคราะห์หาผลรวมส าหรับการวจิยัคร้ังน้ีเท่านั้น และเพื่อความมัน่ใจของท่าน ท่านไม่ตอ้งเขียนช่ือ
หรือหน่วยงานของท่านลงในแบบสอบถามฉบบัน้ี 

4. แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม สถานภาพ และขนาด

สถานศึกษา  
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่  
1. ดา้นการวางแผน  
2. ดา้นการจดัองคก์าร  
3. ดา้นการจดับุคลากร   
4. ดา้นการอ านวยการ  
5. ดา้นการควบคุม 

 
นายกมล  หมอกชยั 

นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน  (   ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่านใน
ปัจจุบนั 
............................................................................................................................................................. 
 

1. สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
  (   )  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  (   )  ครูผูส้อน 
 

2. ขนาดสถานศึกษา 
  (   )  1. ขนาดเล็ก (นกัเรียนไม่เกิน 500 คน 
  (   )  2. ขนาดกลาง (นกัเรียน 501-1,500 คน) 
  (   )  3. ขนาดใหญ่ (นกัเรียน 1,501 คนข้ึนไป) 
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ตอนที ่2   ระดับการบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  
 มัธยมศึกษา เขต 25 
ค าช้ีแจง  พิจารณาวา่สถานศึกษาของท่านมีการบริหารกิจกรรมลูกเสือในระดบัใด โปรดท า
เคร่ืองหมาย  ลงในช่องทางขวามือเพียงช่องเดียวท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑใ์น
การพิจารณาดงัน้ี  

 ระดบั  5     หมายถึง     สถานศึกษาของท่านมีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
 ระดบั  4     หมายถึง     สถานศึกษาของท่านมีการปฏิบติัในระดบัมาก 
 ระดบั  3     หมายถึง     สถานศึกษาของท่านมีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
 ระดบั  2     หมายถึง     สถานศึกษาของท่านมีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
 ระดบั  1     หมายถึง     สถานศึกษาของท่านมีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ที่ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
ต่อการปฏิบัติของสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการวางแผน 
1 สถานศึกษามีการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัขององคก์ร

เก่ียวกบัการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ 
     

2 สถานศึกษาจดัท าหลกัสูตรกิจกรรมลูกเสือสอดคลอ้งกบั
ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ วา่ดว้ยการปกครอง 
หลกัสูตรและวชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ (ฉบบัท่ี 14) 
พ.ศ.2528 

     

3 สถานศึกษาก าหนดวตัถุประสงค ์การจดักิจกรรมลูกเสือ
เป็นปัจจุบนั 

     

4 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย การจดักิจกรรมลูกเสืออยา่ง
ชดัเจน 

     

5 สถานศึกษาก าหนดแผนการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ
เพื่อบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมลูกเสือ 

     

6 สถานศึกษาก าหนดแผนการจดักิจกรรมลูกเสือท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของสถานศึกษา 

     

7 สถานศึกษามีแผนการนิเทศติดตามการด าเนินงาน
กิจกรรมลูกเสืออยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

     

8 สถานศึกษามีแผนการประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม
ลูกเสืออยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

     

9 สถานศึกษามีแผนการนิเทศติดตามการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
ครูผูส้อนกิจกรรมลูกเสืออยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

     

10 สถานศึกษามีแผนการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
ครูผูส้อนกิจกรรมลูกเสืออยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

     

11 สถานศึกษาใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ 
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ที่ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
ต่อการปฏิบัติของสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 

2. ด้านการจัดองค์การ 

12 สถานศึกษาจดัท าโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือใน
สถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

     

13 สถานศึกษาจดัตั้งหมู่ลูกเสือเป็นไปตามขอ้บงัคบัของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

     

14 สถานศึกษาจดัตั้งกองลูกเสือเป็นไปตามขอ้บงัคบัของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

     

15 สถานศึกษาจดัตั้งกลุ่มลูกเสือเป็นไปตามขอ้บงัคบัของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

     

16 สถานศึกษาก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือตามโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือของ
สถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

     

17 สถานศึกษาก าหนดความรับผดิชอบในบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตามโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือ
ของสถานศึกษา 

     

18 สถานศึกษามอบหมายอ านาจการตดัสินใจให้
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษาอยา่งมีเอกภาพ 

     

3. ด้านการจัดบุคลากร 

19 สถานศึกษาแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือจากบุคลาการท่ีมี
ความรู้ความสามารถและคุณสมบติัเหมาะสมกบัต าแหน่ง 

     

20 สถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้รับการฝึกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือก่อนแต่งตั้ง 

     

21 สถานศึกษาด าเนินการแต่งตั้งผูก้  ากบัลูกเสือเป็นไปตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
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ที่ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
ต่อการปฏิบัติของสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 
22 สถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีคุณวฒิุทางลูกเสือใน

ระดบัท่ีสูงข้ึนตามล าดบัขั้นการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ 

     

23 สถานศึกษาฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสืออยา่งนอ้ยปีละคร้ัง      

24 สถานศึกษาสนบัสนุนบุคลากรไดเ้รียนรู้ ทกัษะและ
ประสบการณ์ทางการลูกเสืออยา่งต่อเน่ือง 

     

25 สถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือเขา้
ร่วมกิจกรรมทางลูกเสือ เช่น งานชุมนุมลูกเสือ งานชุมนุม
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ การประชุมสัมมนาทางลูกเสือ และ
การศึกษาดูงาน เป็นตน้ 

     

26 สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือ
ไดรั้บพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี รางวลัผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือดีเด่น 

     

27 สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนใหลู้กเสือบ าเพญ็ประโยชน์ 
ไดรั้บเขม็ลูกเสือบ าเพญ็ประโยชน์ 

     

28 สถานศึกษาเสริมสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บับุคลากรในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในสถานศึกษา 

     

29 สถานศึกษาส่งเสริมการท างานร่วมกนัเป็นทีมของ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 

     

30 สถานศึกษาน าผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักิจกรรมลูกเสือมาประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ 

     

31 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานลูกเสือ
โรงเรียน 
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ที่ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
ต่อการปฏิบัติของสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 

4. ด้านการอ านวยการ 

32 สถานศึกษาประชุมช้ีแจงแก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือใหเ้ขา้ใจ
แผนการด าเนินงานการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือของ
สถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

     

33 สถานศึกษาประชุมช้ีแจงผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือใหเ้ขา้ใจ
เก่ียวกบัการบริหารและการด าเนินงานภายในกองลูกเสือ
อยา่งชดัเจน 

     

34 สถานศึกษาประชุมช้ีแจงผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือใหเ้ขา้ใจ
เก่ียวกบัโครงสร้างและกระบวนการการจดักิจกรรมลูกเสือ
ตามหลกัสูตรสถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

     

35 สถานศึกษาใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือแต่ง
เคร่ืองแบบและเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 

     

36 สถานศึกษาจดัสรรงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ในการ
บริหารและด าเนินการจดักิจกรรมลูกเสืออยา่งเพียงพอ 

     

37 สถานศึกษาจดัท าคู่มือและเอกสารประกอบการด าเนินงาน
และจดักิจกรรมแก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสืออยา่ง
เพียงพอ 

     

38 สถานศึกษาจดัพิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือและวนัส าคญัทาง
ลูกเสือในสถานศึกษาเป็นประจ า 

     

39 สถานศึกษาช่วยเหลือใหค้  าปรึกษาแนะน าในการ
ปฏิบติังานแก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออยา่งเป็นระบบ 

     

40 สถานศึกษาประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงานการ
จดักิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาต่อชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

     

41 สถานศึกษาประสานงานกบัชุมชนองคก์รภายนอกเพื่อ
ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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ที่ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
ต่อการปฏิบัติของสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 
42 สถานศึกษามีงานทะเบียนลูกเสือและเอกสารแบบพิมพ์

ทางลูกเสือครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 
     

5. ด้านการควบคุม 

43 สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามผลการจดักิจกรรมลูกเสือ
ใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานของสถานศึกษาอยา่ง
เป็นระบบ 

     

44 สถานศึกษาก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการ
ประเมินผลการปฏิบติังานผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออยา่ง
ชดัเจน 

     

45 สถานศึกษาก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังาน
ของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออยา่งชดัเจน 

     

46 สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสืออยา่งต่อเน่ือง 

     

47 สถานศึกษาจดักิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเป็นไป
ตามกระบวนการลูกเสือ 

     

48 สถานศึกษาวดัและประเมินผลการจดักิจกรรมลูกเสือตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา 

     

49 สถานศึกษาด าเนินการสอบเคร่ืองหมายและวชิาพิเศษ
ลูกเสือใหก้บัลูกเสือตามระเบียบของคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ 

     

50 สถานศึกษารายงานผลการจดักิจกรรมลูกเสือประจ าปีต่อ
ส านกังานลูกเสือจงัหวดัอยา่งต่อเน่ือง 

     

51 สถานศึกษาน าขอ้มูลและผลการประเมินมาใชป้รับปรุง
และพฒันาการจดักิจกรรมลูกเสือใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
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       ขอขอบคุณท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวจิยัในคร้ังน้ี 
            นายกมล  หมอกชยั  ผูว้จิยั 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
( Index of Item-Objective Congruence : IOC) 

 

ที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC สรุป 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1. ด้านการวางแผน 
1 สถานศึกษามีการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัของ

องคก์รเก่ียวกบัการบริหารงานกิจกรรม
ลูกเสือ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

2 สถานศึกษาจดัท าหลกัสูตรกิจกรรมลูกเสือ
สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ 
วา่ดว้ยการปกครอง หลกัสูตรและวชิาพิเศษ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ.2528 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

3 สถานศึกษาก าหนดวตัถุประสงค ์การจดั
กิจกรรมลูกเสือเป็นปัจจุบนั 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

4 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย การจดั
กิจกรรมลูกเสืออยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

5 สถานศึกษาก าหนดแผนการด าเนินงาน
กิจกรรมลูกเสือเพื่อบรรลุตามวตัถุประสงค์
การจดักิจกรรมลูกเสือ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

6 สถานศึกษาก าหนดแผนการจดักิจกรรม
ลูกเสือท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของ
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

7 สถานศึกษามีแผนการนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานกิจกรรมลูกเสืออยา่งต่อเน่ืองและ
เป็นระบบ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

8 สถานศึกษามีแผนการประเมินผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมลูกเสืออยา่งต่อเน่ืองและ
เป็นระบบ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 
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ที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC สรุป 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

9 สถานศึกษามีแผนการนิเทศติดตามการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อนกิจกรรมลูกเสือ
อยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

10 สถานศึกษามีแผนการประเมินผลการปฏิบติั
หนา้ท่ีของครูผูส้อนกิจกรรมลูกเสืออยา่ง
ต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

11 สถานศึกษาใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือมีส่วน
ร่วมในการก าหนดแผนการด าเนินงาน
กิจกรรมลูกเสือ 

0 +1 +1 0.67 
สอด 
คลอ้ง 

2. ด้านการจัดองค์การ 
12 สถานศึกษาจดัท าโครงสร้างการบริหารงาน

ลูกเสือในสถานศึกษาอยา่งชดัเจน 
+1 +1 0 0.67 

สอด 
คลอ้ง 

13 สถานศึกษาจดัตั้งหมู่ลูกเสือเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

14 สถานศึกษาจดัตั้งกองลูกเสือเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

15 สถานศึกษาจดัตั้งกลุ่มลูกเสือเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

16 สถานศึกษาก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตามโครงสร้างการ
บริหารงานลูกเสือของสถานศึกษาอยา่ง
ชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

17 สถานศึกษาก าหนดความรับผดิชอบใน
บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตาม
โครงสร้างการบริหารงานลูกเสือของ
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 
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ที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC สรุป 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

18 สถานศึกษามอบหมายอ านาจการตดัสินใจ
ใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือในการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาอยา่งมี
เอกภาพ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

3. ด้านการจัดบุคลากร 
19 สถานศึกษาแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือจาก 

บุคลาการท่ีมีความรู้ความสามารถและ
คุณสมบติัเหมาะสมกบัต าแหน่ง 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

20 สถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้รับการ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือก่อนแต่งตั้ง 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

21 สถานศึกษาด าเนินการแต่งตั้งผูก้  ากบัลูกเสือ
เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

22 สถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีคุณวฒิุ
ทางลูกเสือในระดบัท่ีสูงข้ึนตามล าดบัขั้น
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

23 สถานศึกษาฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสืออยา่ง
นอ้ยปีละคร้ัง 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

24 สถานศึกษาสนบัสนุนบุคลากรไดเ้รียนรู้ 
ทกัษะและประสบการณ์ทางการลูกเสืออยา่ง
ต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

25 สถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนให้
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
ลูกเสือ เช่น งานชุมนุมลูกเสือ งานชุมนุม
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ การประชุมสัมมนาทาง
ลูกเสือ และการศึกษาดูงาน เป็นตน้ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 
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ที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC สรุป 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

26 สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนให้
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือไดรั้บพระราชทาน
เหรียญลูกเสือสดุดี รางวลัผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือดีเด่น 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

27 สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนใหลู้กเสือ
บ าเพญ็ประโยชน์ ไดรั้บเขม็ลูกเสือบ าเพญ็
ประโยชน์ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

28 สถานศึกษาเสริมสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บั
บุคลากรในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

29 สถานศึกษาส่งเสริมการท างานร่วมกนัเป็น
ทีมของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

30  สถานศึกษาน าผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมลูกเสือมา
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

31 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
ลูกเสือโรงเรียน 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

4. ด้านอ านวยการ 
32 สถานศึกษาประชุมช้ีแจงแก่ผูบ้งัคบับญัชา

ลูกเสือใหเ้ขา้ใจแผนการด าเนินงานการ
บริหารงานกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา
อยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

33 สถานศึกษาประชุมช้ีแจงผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารและการ
ด าเนินงานภายในกองลูกเสืออยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 
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ที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC สรุป 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

34 สถานศึกษาประชุมช้ีแจงผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและ
กระบวนการการจดักิจกรรมลูกเสือตาม
หลกัสูตรสถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

35 สถานศึกษาใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือและ
ลูกเสือแต่งเคร่ืองแบบและเขา้ร่วมกิจกรรม
อยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

36 สถานศึกษาจดัสรรงบประมาณและวสัดุ
อุปกรณ์ในการบริหารและด าเนินการจดั
กิจกรรมลูกเสืออยา่งเพียงพอ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

37 สถานศึกษาจดัท าคู่มือและเอกสาร
ประกอบการด าเนินงานและจดักิจกรรมแก่
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสืออยา่ง
เพียงพอ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

38 สถานศึกษาจดัพิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือและ
วนัส าคญัทางลูกเสือในสถานศึกษาเป็น
ประจ า 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

39 สถานศึกษาช่วยเหลือใหค้  าปรึกษาแนะน าใน
การปฏิบติังานแก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออยา่ง
เป็นระบบ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

40 สถานศึกษาประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานการจดักิจกรรมลูกเสือของ
สถานศึกษาต่อชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

41 สถานศึกษาประสานงานกบัชุมชนองคก์ร
ภายนอกเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรม
ลูกเสือของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 
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ที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC สรุป 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

42 สถานศึกษามีงานทะเบียนลูกเสือและ
เอกสารแบบพิมพท์างลูกเสือครบถว้นและ
เป็นปัจจุบนั 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

5. ด้านการควบคุม 
43 สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามผลการจดั

กิจกรรมลูกเสือให้เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

44 สถานศึกษาก าหนดวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายของการประเมินผลการปฏิบติังาน
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

45 สถานศึกษาก าหนดเกณฑก์ารประเมินผล
การปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ
อยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

46 สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบติังานของ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

47 สถานศึกษาจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือเป็นไปตามกระบวนการลูกเสือ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

48 สถานศึกษาวดัและประเมินผลการจดั
กิจกรรมลูกเสือตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

49 สถานศึกษาด าเนินการสอบเคร่ืองหมายและ
วชิาพิเศษลูกเสือใหก้บัลูกเสือตามระเบียบ
ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

50 สถานศึกษารายงานผลการจดักิจกรรม
ลูกเสือประจ าปีต่อส านกังานลูกเสือจงัหวดั
อยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

51 สถานศึกษาน าขอ้มูลและผลการประเมินมา
ใชป้รับปรุงและพฒันาการจดักิจกรรม
ลูกเสือใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 
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ภาคผนวก จ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
 

                 Case Processing Summary 

  N % 

 Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

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

 Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.773 51 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

a1 219.07 104.409 .363 .766 

a2 219.13 103.499 .383 .764 

a3 219.20 103.269 .358 .765 

a4 219.27 107.099 .090 .773 

a5 219.57 105.840 .175 .771 

a6 219.67 108.230 .005 .775 

a7 219.40 102.248 .442 .762 

a8 219.53 107.154 .075 .774 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

a9 219.43 107.840 .022 .776 

a10 219.57 109.013 -.059 .780 

a11 219.57 103.495 .350 .765 

b12 219.27 108.271 -.009 .777 

b13 219.30 108.010 .028 .775 

b14 219.23 104.185 .318 .766 

b15 219.20 104.648 .283 .767 

b16 219.10 104.645 .265 .768 

b17 219.17 106.626 .129 .772 

b18 219.23 100.530 .519 .758 

c19 219.70 106.217 .125 .773 

c20 219.50 109.638 -.098 .780 

c21 219.63 101.964 .418 .762 

c22 219.33 99.954 .562 .757 

c23 219.37 106.585 .094 .774 

c24 219.27 102.478 .382 .763 

c25 219.30 102.907 .353 .764 

c26 219.47 104.809 .215 .769 

c27 219.33 100.851 .464 .760 

c28 219.43 102.461 .343 .764 

c29 219.40 103.766 .277 .767 

c30 219.27 107.926 .014 .776 

c31 219.33 101.126 .479 .760 
 



143 

 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

d32 219.30 102.010 .415 .762 

d33 219.60 105.007 .221 .769 

d34 219.27 105.926 .123 .773 

d35 219.70 104.217 .239 .768 

d36 219.57 101.978 .372 .763 

d37 219.50 106.121 .131 .772 

d38 219.53 104.464 .247 .768 

d39 219.40 104.455 .232 .769 

d40 219.27 109.099 -.063 .779 

d41 219.33 102.092 .411 .762 

d42 219.43 100.875 .444 .760 

e43 219.23 107.771 .031 .775 

e44 219.17 107.316 .055 .775 

e45 219.13 107.706 .046 .774 

e46 219.60 102.110 .398 .763 

e47 219.53 105.292 .161 .772 

e48 219.53 103.499 .290 .767 

e49 219.33 105.609 .142 .772 

e50 219.40 108.041 .007 .776 

e51 219.27 107.789 .023 .776 
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ประวตัย่ิอของผู้วจิยั 

 
ช่ือ-สกุล     นายกมล  หมอกชยั 
วนั เดือน ปี เกดิ    11 กรกฎาคม 2520 
สถานทีเ่กดิ    อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น 
สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน   บา้นเลขท่ี 123  หมู่ 5  ต าบลโนนสะอาด 
     อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น 40290 
ต าแหน่งและประวตัิการท างาน 
 พ.ศ. 2544   อาจารย ์1 ระดบั 3 โรงเรียนห้วยจริงวทิยา อ าเภอศีขรภูมิ 
     จงัหวดัสุรินทร์ 
 พ.ศ. 2547    ครู คศ.1 โรงเรียนเวยีงนครวิทยาคม อ าเภอภูเวยีง  
     จงัหวดัขอนแก่น 
 พ.ศ. 2553   ครู คศ.2 โรงเรียนเวยีงนครวิทยาคม อ าเภอภูเวยีง  
     จงัหวดัขอนแก่น 
 พ.ศ. 2556    ครู คศ.3 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ าเภอชุมแพ  
     จงัหวดัขอนแก่น 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2542    ครุศาสตรบณัฑิต สถาบนัราชภฏัเลย 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 
1. รศ.ดร.ไพโรจน์ บวัสุข 

 วฒิุการศึกษา Ph.D. English , Panjab University , India. 
 ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษา 

2. ดร.กิตต์ิกาญจน์ ปฏิพนัธ์ 
 วฒิุการศึกษา ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต) สาขาการบริหารการศึกษา, 
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ต าแหน่ง หวัหนา้ภาควชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาลยัอาชีวศึกษาขอนแก่น 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 

3. ดร.ศุภกานต ์ประเสริฐรัตนะ 
 วฒิุการศึกษา ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต) สาขาการบริหารการศึกษา 
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 
เร่ือง  การบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามน้ีผูต้อบไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนลูกเสือในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 

2. แบบสอบถามน้ีใช้ส าหรับหาข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจยัเท่านั้น จะไม่เป็นผลต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีและดา้นส่วนตวัของผูต้อบแต่ประการใด 

3. ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามน้ี ผูว้ิจยัจะเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ จะน ามาเพื่อใช้
วิเคราะห์หาผลรวมส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีเท่านั้น และเพื่อความมัน่ใจของท่าน ท่านไม่ตอ้งเขียนช่ือ
หรือหน่วยงานของท่านลงในแบบสอบถามฉบบัน้ี 

4. แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม สถานภาพ และขนาด

สถานศึกษา  
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25  ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่  
1. ดา้นการวางแผน  
2. ดา้นการจดัองคก์าร  
3. ดา้นการจดับุคลากร   
4. ดา้นการอ านวยการ  
5. ดา้นการควบคุม 

 
นายกมล  หมอกชยั 

นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน  (   ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของท่านใน
ปัจจุบนั 
............................................................................................................................................................. 
 

1. สถานภาพการด ารงต าแหน่ง 
  (   )  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  (   )  ครูผูส้อน 
 

2. ขนาดสถานศึกษา 
  (   )  1. ขนาดเล็ก (นกัเรียนไม่เกิน 500 คน) 
  (   )  2. ขนาดกลาง (นกัเรียน 501-1,500 คน) 
  (   )  3. ขนาดใหญ่ (นกัเรียน 1,501 คนข้ึนไป) 
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ตอนที ่2   ระดับการบริหารกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  
 มัธยมศึกษา เขต 25 
ค าช้ีแจง  พิจารณาวา่สถานศึกษาของท่านมีการบริหารกิจกรรมลูกเสือในระดบัใด โปรดท า
เคร่ืองหมาย  ลงในช่องทางขวามือเพียงช่องเดียวท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑใ์น
การพิจารณาดงัน้ี  

ระดบั  5     หมายถึง     สถานศึกษาของท่านมีการปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั  4     หมายถึง     สถานศึกษาของท่านมีการปฏิบติัในระดบัมาก 
ระดบั  3     หมายถึง     สถานศึกษาของท่านมีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง 
ระดบั  2     หมายถึง     สถานศึกษาของท่านมีการปฏิบติัในระดบันอ้ย 
ระดบั  1     หมายถึง     สถานศึกษาของท่านมีการปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ที่ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
ต่อการปฏิบัติของสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 

1. ด้านการวางแผน 
1 สถานศึกษามีการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัขององคก์ร

เก่ียวกบัการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ 
     

2 สถานศึกษาจดัท าหลกัสูตรกิจกรรมลูกเสือสอดคลอ้งกบั
ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ วา่ดว้ยการปกครอง 
หลกัสูตรและวชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ (ฉบบัท่ี 14) 
พ.ศ.2528 

     

3 สถานศึกษาก าหนดวตัถุประสงค ์การจดักิจกรรมลูกเสือ
เป็นปัจจุบนั 

     

4 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย การจดักิจกรรมลูกเสืออยา่ง
ชดัเจน 

     

5 สถานศึกษาก าหนดแผนการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ
เพื่อบรรลุตามวตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมลูกเสือ 

     

6 สถานศึกษาก าหนดแผนการจดักิจกรรมลูกเสือท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของสถานศึกษา 

     

7 สถานศึกษามีแผนการนิเทศติดตามการด าเนินงาน
กิจกรรมลูกเสืออยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

     

8 สถานศึกษามีแผนการประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม
ลูกเสืออยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

     

9 สถานศึกษามีแผนการนิเทศติดตามการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
ครูผูส้อนกิจกรรมลูกเสืออยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

     

10 สถานศึกษามีแผนการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
ครูผูส้อนกิจกรรมลูกเสืออยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

     

11 สถานศึกษาใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ 
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ที่ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
ต่อการปฏิบัติของสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 

2. ด้านการจัดองค์การ 

12 สถานศึกษาจดัท าโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือใน
สถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

     

13 สถานศึกษาจดัตั้งหมู่ลูกเสือเป็นไปตามขอ้บงัคบัของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

     

14 สถานศึกษาจดัตั้งกองลูกเสือเป็นไปตามขอ้บงัคบัของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

     

15 สถานศึกษาจดัตั้งกลุ่มลูกเสือเป็นไปตามขอ้บงัคบัของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

     

16 สถานศึกษาก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือตามโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือของ
สถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

     

17 สถานศึกษาก าหนดความรับผดิชอบในบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตามโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือ
ของสถานศึกษา 

     

18 สถานศึกษามอบหมายอ านาจการตดัสินใจให้
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษาอยา่งมีเอกภาพ 

     

3. ด้านการจัดบุคลากร 

19 สถานศึกษาแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือจากบุคลาการท่ีมี
ความรู้ความสามารถและคุณสมบติัเหมาะสมกบัต าแหน่ง 

     

20 สถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้รับการฝึกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือก่อนแต่งตั้ง 

     

21 สถานศึกษาด าเนินการแต่งตั้งผูก้  ากบัลูกเสือเป็นไปตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
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ที่ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
ต่อการปฏิบัติของสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 
22 สถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีคุณวฒิุทางลูกเสือใน

ระดบัท่ีสูงข้ึนตามล าดบัขั้นการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ 

     

23 สถานศึกษาฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสืออยา่งนอ้ยปีละคร้ัง      

24 สถานศึกษาสนบัสนุนบุคลากรไดเ้รียนรู้ ทกัษะและ
ประสบการณ์ทางการลูกเสืออยา่งต่อเน่ือง 

     

25 สถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือเขา้
ร่วมกิจกรรมทางลูกเสือ เช่น งานชุมนุมลูกเสือ งานชุมนุม
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ การประชุมสัมมนาทางลูกเสือ และ
การศึกษาดูงาน เป็นตน้ 

     

26 สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือ
ไดรั้บพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี รางวลัผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือดีเด่น 

     

27 สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนใหลู้กเสือบ าเพญ็ประโยชน์ 
ไดรั้บเขม็ลูกเสือบ าเพญ็ประโยชน์ 

     

28 สถานศึกษาเสริมสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บับุคลากรในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในสถานศึกษา 

     

29 สถานศึกษาส่งเสริมการท างานร่วมกนัเป็นทีมของ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 

     

30 สถานศึกษาน าผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักิจกรรมลูกเสือมาประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ 

     

31 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานลูกเสือ
โรงเรียน 
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ที่ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
ต่อการปฏิบัติของสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 

4. ด้านการอ านวยการ 

32 สถานศึกษาประชุมช้ีแจงแก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือใหเ้ขา้ใจ
แผนการด าเนินงานการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือของ
สถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

     

33 สถานศึกษาประชุมช้ีแจงผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือใหเ้ขา้ใจ
เก่ียวกบัการบริหารและการด าเนินงานภายในกองลูกเสือ
อยา่งชดัเจน 

     

34 สถานศึกษาประชุมช้ีแจงผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือใหเ้ขา้ใจ
เก่ียวกบัโครงสร้างและกระบวนการการจดักิจกรรมลูกเสือ
ตามหลกัสูตรสถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

     

35 สถานศึกษาใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือแต่ง
เคร่ืองแบบและเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 

     

36 สถานศึกษาจดัสรรงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ในการ
บริหารและด าเนินการจดักิจกรรมลูกเสืออยา่งเพียงพอ 

     

37 สถานศึกษาจดัท าคู่มือและเอกสารประกอบการด าเนินงาน
และจดักิจกรรมแก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสืออยา่ง
เพียงพอ 

     

38 สถานศึกษาจดัพิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือและวนัส าคญัทาง
ลูกเสือในสถานศึกษาเป็นประจ า 

     

39 สถานศึกษาช่วยเหลือใหค้  าปรึกษาแนะน าในการ
ปฏิบติังานแก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออยา่งเป็นระบบ 

     

40 สถานศึกษาประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงานการ
จดักิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาต่อชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

     

41 สถานศึกษาประสานงานกบัชุมชนองคก์รภายนอกเพื่อ
ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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ที่ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
ต่อการปฏิบัติของสถานศึกษา 

5 4 3 2 1 
42 สถานศึกษามีงานทะเบียนลูกเสือและเอกสารแบบพิมพ์

ทางลูกเสือครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 
     

5. ด้านการควบคุม 

43 สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามผลการจดักิจกรรมลูกเสือ
ใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานของสถานศึกษาอยา่ง
เป็นระบบ 

     

44 สถานศึกษาก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการ
ประเมินผลการปฏิบติังานผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออยา่ง
ชดัเจน 

     

45 สถานศึกษาก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังาน
ของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออยา่งชดัเจน 

     

46 สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสืออยา่งต่อเน่ือง 

     

47 สถานศึกษาจดักิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเป็นไป
ตามกระบวนการลูกเสือ 

     

48 สถานศึกษาวดัและประเมินผลการจดักิจกรรมลูกเสือตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา 

     

49 สถานศึกษาด าเนินการสอบเคร่ืองหมายและวชิาพิเศษ
ลูกเสือใหก้บัลูกเสือตามระเบียบของคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ 

     

50 สถานศึกษารายงานผลการจดักิจกรรมลูกเสือประจ าปีต่อ
ส านกังานลูกเสือจงัหวดัอยา่งต่อเน่ือง 

     

51 สถานศึกษาน าขอ้มูลและผลการประเมินมาใชป้รับปรุง
และพฒันาการจดักิจกรรมลูกเสือใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
       ขอขอบคุณท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวจิยัในคร้ังน้ี 
            นายกมล  หมอกชยั  ผูว้จิยั 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



132 
 

แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
( Index of Item-Objective Congruence : IOC) 

 

ที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC สรุป 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1. ด้านการวางแผน 
1 สถานศึกษามีการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัของ

องคก์รเก่ียวกบัการบริหารงานกิจกรรม
ลูกเสือ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

2 สถานศึกษาจดัท าหลกัสูตรกิจกรรมลูกเสือ
สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ 
วา่ดว้ยการปกครอง หลกัสูตรและวชิาพิเศษ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ.2528 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

3 สถานศึกษาก าหนดวตัถุประสงค ์การจดั
กิจกรรมลูกเสือเป็นปัจจุบนั 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

4 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย การจดั
กิจกรรมลูกเสืออยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

5 สถานศึกษาก าหนดแผนการด าเนินงาน
กิจกรรมลูกเสือเพื่อบรรลุตามวตัถุประสงค์
การจดักิจกรรมลูกเสือ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

6 สถานศึกษาก าหนดแผนการจดักิจกรรม
ลูกเสือท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของ
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

7 สถานศึกษามีแผนการนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานกิจกรรมลูกเสืออยา่งต่อเน่ืองและ
เป็นระบบ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

8 สถานศึกษามีแผนการประเมินผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมลูกเสืออยา่งต่อเน่ืองและ
เป็นระบบ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 
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ที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC สรุป 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

9 สถานศึกษามีแผนการนิเทศติดตามการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อนกิจกรรมลูกเสือ
อยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

10 สถานศึกษามีแผนการประเมินผลการปฏิบติั
หนา้ท่ีของครูผูส้อนกิจกรรมลูกเสืออยา่ง
ต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

11 สถานศึกษาใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือมีส่วน
ร่วมในการก าหนดแผนการด าเนินงาน
กิจกรรมลูกเสือ 

0 +1 +1 0.67 
สอด 
คลอ้ง 

2. ด้านการจัดองค์การ 
12 สถานศึกษาจดัท าโครงสร้างการบริหารงาน

ลูกเสือในสถานศึกษาอยา่งชดัเจน 
+1 +1 0 0.67 

สอด 
คลอ้ง 

13 สถานศึกษาจดัตั้งหมู่ลูกเสือเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

14 สถานศึกษาจดัตั้งกองลูกเสือเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

15 สถานศึกษาจดัตั้งกลุ่มลูกเสือเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

16 สถานศึกษาก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตามโครงสร้างการ
บริหารงานลูกเสือของสถานศึกษาอยา่ง
ชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

17 สถานศึกษาก าหนดความรับผดิชอบใน
บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตาม
โครงสร้างการบริหารงานลูกเสือของ
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 
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ที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC สรุป 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

18 สถานศึกษามอบหมายอ านาจการตดัสินใจ
ใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือในการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาอยา่งมี
เอกภาพ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

3. ด้านการจัดบุคลากร 
19 สถานศึกษาแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือจาก 

บุคลาการท่ีมีความรู้ความสามารถและ
คุณสมบติัเหมาะสมกบัต าแหน่ง 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

20 สถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้รับการ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือก่อนแต่งตั้ง 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

21 สถานศึกษาด าเนินการแต่งตั้งผูก้  ากบัลูกเสือ
เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

22 สถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีคุณวฒิุ
ทางลูกเสือในระดบัท่ีสูงข้ึนตามล าดบัขั้น
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

23 สถานศึกษาฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสืออยา่ง
นอ้ยปีละคร้ัง 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

24 สถานศึกษาสนบัสนุนบุคลากรไดเ้รียนรู้ 
ทกัษะและประสบการณ์ทางการลูกเสืออยา่ง
ต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

25 สถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนให้
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
ลูกเสือ เช่น งานชุมนุมลูกเสือ งานชุมนุม
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ การประชุมสัมมนาทาง
ลูกเสือ และการศึกษาดูงาน เป็นตน้ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 
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ที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC สรุป 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

26 สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนให้
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือไดรั้บพระราชทาน
เหรียญลูกเสือสดุดี รางวลัผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือดีเด่น 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

27 สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนใหลู้กเสือ
บ าเพญ็ประโยชน์ ไดรั้บเขม็ลูกเสือบ าเพญ็
ประโยชน์ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

28 สถานศึกษาเสริมสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บั
บุคลากรในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

29 สถานศึกษาส่งเสริมการท างานร่วมกนัเป็น
ทีมของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

30  สถานศึกษาน าผลการปฏิบติังานของ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมลูกเสือมา
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

31 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
ลูกเสือโรงเรียน 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

4. ด้านอ านวยการ 
32 สถานศึกษาประชุมช้ีแจงแก่ผูบ้งัคบับญัชา

ลูกเสือใหเ้ขา้ใจแผนการด าเนินงานการ
บริหารงานกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา
อยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

33 สถานศึกษาประชุมช้ีแจงผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารและการ
ด าเนินงานภายในกองลูกเสืออยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 
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ที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC สรุป 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

34 สถานศึกษาประชุมช้ีแจงผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและ
กระบวนการการจดักิจกรรมลูกเสือตาม
หลกัสูตรสถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

35 สถานศึกษาใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือและ
ลูกเสือแต่งเคร่ืองแบบและเขา้ร่วมกิจกรรม
อยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

36 สถานศึกษาจดัสรรงบประมาณและวสัดุ
อุปกรณ์ในการบริหารและด าเนินการจดั
กิจกรรมลูกเสืออยา่งเพียงพอ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

37 สถานศึกษาจดัท าคู่มือและเอกสาร
ประกอบการด าเนินงานและจดักิจกรรมแก่
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสืออยา่ง
เพียงพอ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

38 สถานศึกษาจดัพิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือและ
วนัส าคญัทางลูกเสือในสถานศึกษาเป็น
ประจ า 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

39 สถานศึกษาช่วยเหลือใหค้  าปรึกษาแนะน าใน
การปฏิบติังานแก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออยา่ง
เป็นระบบ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

40 สถานศึกษาประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานการจดักิจกรรมลูกเสือของ
สถานศึกษาต่อชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

41 สถานศึกษาประสานงานกบัชุมชนองคก์ร
ภายนอกเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรม
ลูกเสือของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 
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ที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC สรุป 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

42 สถานศึกษามีงานทะเบียนลูกเสือและ
เอกสารแบบพิมพท์างลูกเสือครบถว้นและ
เป็นปัจจุบนั 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

5. ด้านการควบคุม 
43 สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามผลการจดั

กิจกรรมลูกเสือให้เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

44 สถานศึกษาก าหนดวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายของการประเมินผลการปฏิบติังาน
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

45 สถานศึกษาก าหนดเกณฑก์ารประเมินผล
การปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ
อยา่งชดัเจน 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

46 สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบติังานของ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

47 สถานศึกษาจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือเป็นไปตามกระบวนการลูกเสือ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

48 สถานศึกษาวดัและประเมินผลการจดั
กิจกรรมลูกเสือตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

49 สถานศึกษาด าเนินการสอบเคร่ืองหมายและ
วชิาพิเศษลูกเสือใหก้บัลูกเสือตามระเบียบ
ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

50 สถานศึกษารายงานผลการจดักิจกรรม
ลูกเสือประจ าปีต่อส านกังานลูกเสือจงัหวดั
อยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 

51 สถานศึกษาน าขอ้มูลและผลการประเมินมา
ใชป้รับปรุงและพฒันาการจดักิจกรรม
ลูกเสือใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 
สอด 
คลอ้ง 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
 

                 Case Processing Summary 

 Cases  N % 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

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

 Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.773 51 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

a1 219.07 104.409 .363 .766 

a2 219.13 103.499 .383 .764 

a3 219.20 103.269 .358 .765 

a4 219.27 107.099 .090 .773 

a5 219.57 105.840 .175 .771 

a6 219.67 108.230 .005 .775 

a7 219.40 102.248 .442 .762 

a8 219.53 107.154 .075 .774 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

a9 219.43 107.840 .022 .776 

a10 219.57 109.013 -.059 .780 

a11 219.57 103.495 .350 .765 

b12 219.27 108.271 -.009 .777 

b13 219.30 108.010 .028 .775 

b14 219.23 104.185 .318 .766 

b15 219.20 104.648 .283 .767 

b16 219.10 104.645 .265 .768 

b17 219.17 106.626 .129 .772 

b18 219.23 100.530 .519 .758 

c19 219.70 106.217 .125 .773 

c20 219.50 109.638 -.098 .780 

c21 219.63 101.964 .418 .762 

c22 219.33 99.954 .562 .757 

c23 219.37 106.585 .094 .774 

c24 219.27 102.478 .382 .763 

c25 219.30 102.907 .353 .764 

c26 219.47 104.809 .215 .769 

c27 219.33 100.851 .464 .760 

c28 219.43 102.461 .343 .764 

c29 219.40 103.766 .277 .767 

c30 219.27 107.926 .014 .776 

c31 219.33 101.126 .479 .760 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

d32 219.30 102.010 .415 .762 

d33 219.60 105.007 .221 .769 

d34 219.27 105.926 .123 .773 

d35 219.70 104.217 .239 .768 

d36 219.57 101.978 .372 .763 

d37 219.50 106.121 .131 .772 

d38 219.53 104.464 .247 .768 

d39 219.40 104.455 .232 .769 

d40 219.27 109.099 -.063 .779 

d41 219.33 102.092 .411 .762 

d42 219.43 100.875 .444 .760 

e43 219.23 107.771 .031 .775 

e44 219.17 107.316 .055 .775 

e45 219.13 107.706 .046 .774 

e46 219.60 102.110 .398 .763 

e47 219.53 105.292 .161 .772 

e48 219.53 103.499 .290 .767 

e49 219.33 105.609 .142 .772 

e50 219.40 108.041 .007 .776 

e51 219.27 107.789 .023 .776 
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ประวตัย่ิอของผู้วจิยั 
 
ช่ือ-สกุล     นายกมล  หมอกชยั 
วนั เดือน ปี เกดิ    11 กรกฎาคม 2520 
สถานทีเ่กดิ    อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น 
สถานทีอ่ยู่ปัจจุบัน   บา้นเลขท่ี 123  หมู่ 5  ต าบลโนนสะอาด 
     อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น 40290 
ต าแหน่งและประวตัิการท างาน 
 พ.ศ. 2544   อาจารย ์1 ระดบั 3 โรงเรียนห้วยจริงวทิยา อ าเภอศีขรภูมิ 
     จงัหวดัสุรินทร์ 
 พ.ศ. 2547    ครู คศ.1 โรงเรียนเวยีงนครวิทยาคม อ าเภอภูเวยีง  
     จงัหวดัขอนแก่น 
 พ.ศ. 2553   ครู คศ.2 โรงเรียนเวยีงนครวิทยาคม อ าเภอภูเวยีง  
     จงัหวดัขอนแก่น 
 พ.ศ. 2556    ครู คศ.3 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร อ าเภอชุมแพ  
     จงัหวดัขอนแก่น 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2542    ครุศาสตรบณัฑิต สถาบนัราชภฏัเลย 
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