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 The purposes of this research were to find : 1) the school administrator role in school 
under the Secondary Educational Service Area Office 9  2) the good scouting leadership and 
management in school under the Secondary Educational Service Area Office 9 3) the relationship 
between school administrator role and good scouting leadership and management in school 
under the Secondary Educational Service Area Office 9. The samples consisted of 44 secondary 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 9 and the respondents were 4 
persons from each school composed of a school director, a scout leader and 2 teachers, 176 
totally. The instrument was a questionnaire on the Administrator role based on Farren and Kaye’s  
concept and the good scouting leadership and management based on the guideline of The Scout 
Association. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient. 
 The results were found that: 
 1) the administrator role in school under the Secondary Educational Service Area Office 9, 
as a whole and individual, were found at a high level; ranking from the highest to the lowest as 
follow : promotion, facility,  consultance, predicted, and appraiser..  
 2) the good scouting leadership and management in school  as a whole and individual, 
were found at a high level; ranking from the highest to the lowest as follow: using resources, 
enabling change, working with people, achieving results, providing direction ,managing your time 
and personal skills.  

3) the relationship between  administrator role and the good scouting leadership and  
management in school was positive correlated at a high level, significantly  at .01 level. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
  ในปัจจุบันนี้ถือว่าขบวนการลูกเสือเป็นขบวนการทางการศึกษาฝ่ายหนึ่งของเยาวชนเพราะ
เป็นขบวนการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคคลทางด้านสมองเพ่ือให้เด็กมีสติปัญญา ที่เฉลียวฉลาด 
พัฒนาทางด้านร่างกาย เพื่อให้มีร่างกายที่เจริญเติบโตและพร้อมด้วยสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
และพัฒนาทางด้านจิตใจ ให้เป็นผู้มีศีลธรรม คิดและท าในสิ่งที่ดี ทั้งนี้ เพ่ือความเป็นพลเมืองดีต่อไป 
เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ กิจการลูกเสือเป็นกิจการที่เป็นโอกาสให้เด็กทุกเพศ ทุกวัยและทุกฐานะมาร่วม 
ในขบวนการด้วยความสมัครใจ ด้วยจิตใจที่เป็นอิสระเสรี โดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งอุดมการณ์
อันนี้ได้เป็นไปตามความมุ่งประสงค์หลักการและวิธีการของโรเบิร์ต สติเฟนสัน สไมธ์ เบเดน เพาเวลล์ 
(Robert Stephenson Smyth Baden Powell) ผู้ก าเนิดลูกเสือโลก ได้วางไว้เมื่อ 100 กว่าปีผ่านมา 
ขบวนการลูกเสือเป็นขบวนการที่มั่นคง เพราะการลูกเสือ มีจุดประสงค์ร่วมกัน ขบวนการลูกเสือเป็น
เหตุผลและหลักส าคัญและความมั่นคงของตนเอง1 การลูกเสือเป็นขบวนการทางการศึกษาส าหรับ
เยาวชน ที่มีวัตถุประสงค์จะสร้างบุคลิกภาพ และพัฒนาการทางสังคมให้กับเยาวชนเพ่ือให้เป็น 
พลเมืองดีของประเทศ โดยใช้วิธีการของลูกเสือ ยึดมั่นในกฎและค าปฏิญาณ (Scout Promise and 
Laws) การเรียนรู้โดยการกระท า (Learning by Doing) เน้นการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor 
Activities) การใช้ระบบหมู่  (Patrol System) และความก้าวหน้าของบุคคล โดยใช้หลักสูตรและวิชา
พิเศษลูกเสือ (Proficiency Badges) การลูกเสือ เป็นการอาสาสมัครท างานให้การศึกษาพัฒนา
เยาวชนโดยไม่มีการแบ่งแยกในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ลัทธิทางศาสนาใดๆ และไม่อยู่ภายใต้
อิทธิพล หรือเก่ียวข้องกับการเมือง โดยยึดปฏิบัติตามอุดมการณ์ของผู้ให้ก าเนิดลูกเสือโลกอย่างมั่นคง                
วงการศึกษาทั่ ว โลกถือว่าการลูกเสือ เป็นขบวนการที่ ให้การศึกษาแก่เยาวชนนอกระบบ
โรงเรียน (Non-formal Education Movement) ภายใต้พ้ืนฐาน ดังนี้ 1) มีหน้าที่ต่อศาสนาที่ตน
เคารพนับถือ  2) มีความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง 3) มีความรับผิดชอบ ในการพัฒนาตนเอง                     
4) เข้าร่วมในการพัฒนาสังคมด้วยการยกย่องและเคารพในเกียรติของบุคคลอ่ืน 5) ช่วยเสริมสร้าง
สันติภาพความเข้าใจอันดี เพ่ือความมั่นคงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วโลก2 จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ก าหนดให้การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาถือเป็นหน่วยงานทางการศึกษา                 
ที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กล้าคิด กล้าท าและกล้าแสดงออก 
 ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ได้ให้ความหมายของค าว่า “การศึกษา” หมายความว่า
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึก      
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้าง              

                                                           
1 สมบัติ เดชบ ารุง, “ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย” Veridian E- Journal 7, 2 

(พฤษภาคม – สิงหาคม 2557): 1,083. 
2 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ, กำรลูกเสือโลก, เข้าถึงเมื่อ 6 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://www.scoutthailand.org 
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องค์ความรู้ อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้                    
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต “การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” หมายความว่าการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
“ผู้สอน” หมายความว่าครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ “ครู” หมายความว่าบุคลากร
วิชาชีพซึ่ง   ท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ต่างๆในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่าบุคลากรวิชาชีพ            
ที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชน “ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า
บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป 
 มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพ
ความเคารพกฎหมายความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติรวมทั้งส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
การกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากลตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จักพ่ึงตนเองมีความริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 แนวการจัดการศึกษาตามมาตรา 22  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 การศึกษาที่เป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สามารถด าเนินชีวิต                    
ในสังคมอย่างมีสันติสุข และสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ      
การเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของประเทศ3 
  ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติไว้ว่า คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและ
ศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมี    
ความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพ่ือความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังนี้ 1)ให้มี
นิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัยและเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น 3) ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 4) ให้รู้จักท าการฝีมือ และฝึกฝนให้ท ากิจกรรมต่างๆ 
ตามความเหมาะสม 5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของ
ประเทศชาติ และในมาตรา 9 ให้กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน            
การด าเนินการของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ส านักลูกเสือจังหวัด ส านักลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้การจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ4 
 
 

                                                           
3 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ , แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2535 

(กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ป จ ากัด, 2535), 5-8. 
4 “พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551,” รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 125, ตอนที่ 42ก              

(4 มีนาคม 2551): 93 – 94.  
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 กิจการลูกเสือเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2454 โดยพระบาทสมเด็จ     
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย) ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอ่ืนๆ และยังทรงได้มีพระบรมราชานุญาต   
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้จัดตั้งกองลูกเสือในโรงเรียนต่างๆ เพ่ิมขึ้น 
กิจการลูกเสือจึงแพร่หลายไปสู่โรงเรียน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 เมื่อยังทรงพระเยาว์ก็ยังทรงศึกษากิจการลูกเสือ 
ทรงศึกษาการหัดแถว การใช้ไม้พลองของวิชาลูกเสือ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแก่ กิจการ
ลูกเสือไทย กิจการลูกเสือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในโรงเรียนที่ช่วยพัฒนาเยาวชนของไทย 
โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เมื่อท าการศึกษาจากหลักสูตรฉบับต่างๆ ถึงปัจจุบัน 
พบว่า ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2454 เป็นต้นมา การศึกษาไทยได้ให้ความส าคัญกับวิชาลูกเสือ 
กล่าวคือ หลักสูตรบางฉบับ เช่น หลักสูตรประถมศึกษา พ .ศ. 2480 ได้ก าหนดให้วิชาลูกเสือเป็น
กิจกรรมเสริมหลักสูตร แต่บางหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2491 ก าหนดให้วิชาลูกเสือเป็นวิชาบังคับ
ในหลักสูตร ปี พ.ศ. 2503 ได้ก าหนดให้วิชาลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ต้องจัดนอกเวลาเรียน ต่อมาจนถึง  
ปี พ.ศ. 2520 มีประกาศใช้คู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียน ซึ่งกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนในหลักสูตรและวิชาลูกเสือเริ่มมีความส าคัญมากขึ้นในหลักสูตรปี พ .ศ. 2521                       
ได้ก าหนดให้กิจการลูกเสือเป็นกิจกรรมบังคับเลือก โรงเรียนสามารถเลือกสอนโดยให้เป็นกิจกรรม
ภาคปฏิบัติ หรือถ้าโรงเรียนใดไม่พร้อมที่จะสอนกิจกรรมลูกเสือให้เลือกกิจกรรมปฏิบัติที่มีอยู่ในคู่มือ
มาสอนได้ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้กิจกรรมลูกเสือเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร ในปี
พ.ศ. 2527 ให้ความส าคัญกับกิจการลูกเสือ โดยก าหนดนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการ
ฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือสถานศึกษาอย่างจริงจังและให้มีการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออย่างต่อเนื่อง                
ทั้ง 4 ประเภทคือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารอง ส าหรับการฝึกอบรมลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-4 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ส าหรับการฝึกอบรม ลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5-6 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ส าหรับการฝึกอบรมลูกเสือระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญส าหรับการฝึกอบรมลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งเป็นกิจกรรม
บังคับในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้รับการฝึกอบรมตามแนวทาง และ
อุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ กิจการลูกเสือเป็นที่ยอมรับว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อเยาวชน 
จึงมีการให้ความส าคัญว่าเป็นกิจการที่รวมอยู่ในกลุ่มเสริมสร้างลักษณะนิสัยและก าหนดอัตรา                   
เวลาเรียนที่ค่อนข้างสูง คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 มีคาบเวลาเรียน 80 คาบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 
มีคาบเวลาเรียน 120 คาบ และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 มีคาบเวลาเรียน 80 คาบ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติ
ลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่ สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม               
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวน                 
การคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ประกอบมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและ
เทคโนโลยี ก่อให้เกิดผลดีและผลเสียต่อการด าเนินชีวิต ท าให้การด าเนินชีวิตของคนในสังคมเกิด              
ความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
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ได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความสุขบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน ตามพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
มุ่งพัฒนาคนไทยในชาติให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่ วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยนั้น นอกจากการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ที่เป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญ ซึ่งได้ก าหนดไว้ในโครงสร้างด้วย โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนเพ่ิมเติมจากกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง ค้นพบความสามารถ ความถนัดของตนเองเพ่ือการพัฒนา
ให้เต็มศักยภาพ เห็นคุณค่าในการประกอบสัมมาอาชีพ ได้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีศีลธรรม จริยธรรม 
รู้จักบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ การบ าเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน สังคม ประเทศชาติและด ารงชีวิต
ได้อย่างมีความสุข ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในสังคม ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การจัดการเรียนการสอนในกิจการลูกเสือให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งแบ่งเนื้อหาสาระของหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือทุกประเภท หรือเรียกว่า “มวลกิจกรรม” ออกเป็น 10 
หน่วยกิจกรรม คือ 1) ระเบียบวินัย และทักษะทางลูกเสือ 2) การด ารงชีวิต 3) ศรัทธายึดมั่น ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรม 4) สนองพระคุณบิดา มารดาและผู้มีพระคุณ 5) เทิดทูน
เกียรติคุณของสถานศึกษาและบูชาพระคุณครู อาจารย์ 6) เพ่ือนช่วยเพ่ือน 7) ลูกเสือทั่วโลกเป็นพ่ีน้องกัน 
8) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 9) สืบสานมรดก ภูมิธรรม   
ภูมิปัญญาไทย 10) กิจการลูกเสือสู่ความเป็นเลิศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ 
การสอนให้ค านึงถึง หลักการ วัตถุประสงค์และวิธีการเรียนรู้ของลูกเสือ ตามพันธกิจหลักของกิจการ
ลูกเสือ ซึ่งได้ก าหนดไว้ชัดเจน ตามนโยบายขององค์การลูกเสือโลก เพ่ือให้เยาวชนไทยสามารถพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ การจัดกิจการ
ลูกเสือในหลักสูตรสามารถจัดให้สอดคล้องตามแนวการจัดหน่วยกิจกรรมทั้ง 10 หน่วย วัตถุประสงค์
ของทั้ง 10 หน่วยกิจกรรม สอดคล้องกับผังมโนทัศน์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช พ.ศ. 2544 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ก ากับลูกเสือ ครูผู้สอนวิชาลูกเสือ ควรทราบ
ข้อก าหนดและระเบียบต่างๆ เพ่ือให้การเรียนการสอนลูกเสือประสบความส าเร็จตามหลักสูตร         
ที่ก าหนดไว้ได ้
 ปัจจุบันเยาวชนมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้นโรงเรียน              
มีหน้าที่ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี อบรม
ให้มีความประพฤติถูกต้องตามท านองคลองธรรม และมีจรรยามารยาทที่ดี มีความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองดีของประเทศ5 บุคคลที่จะได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองดีนั้นย่อมจะต้องปฏิบัติตนตามกติกาของสังคม
หรือกฎหมาย รักษาระเบียบวินัยของสังคม มีวินัยในตนเอง รู้จักรับผิดชอบและเคารพสิทธิของผู้อื่น 
 กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2544 โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน เพ่ิมเติมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ให้ผู้เรียนรู้จักพัฒนา
ตนเอง ค้นพบความสามารถ ความถนัดของตนเอง เพ่ือการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ เห็นคุณค่า                     
                                                           

5 กองวิสุทธำรมณ์ , ระบบลูกเสือโลกแนวใหม่ ฉบับ พ.ศ. 2521. เข้าถึงได้จาก 
http://www.sat.or.th 
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ในการประกอบสัมมาชีพ ให้ เป็นผู้มีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม รู้ จักบทบาทหน้าที่                           
ความรับผิดชอบ การบ าเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน สังคม ประเทศชาติและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัย ความร่วมมือจากทุกส่วนในสังคม ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น6 ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 กิจกรรมลูกเสือเป็นกระบวนการที่ทั่วโลกยกย่องและยอมรับว่าเป็นวิธีการฝึกคนให้รู้จัก
หลักการประชาธิปไตยและอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ได้มีพระบรมราโชวาท7  เกี่ยวกับลูกเสือมีใจความว่า “กิจการลูกเสือมุ่งฝึกหัดอบรมให้เยาวชนมีความรู้
ความสามารถพิเศษ ให้มีระเบียบ วินัยและให้รู้จักเห็นใจ จริงใจต่อผู้อื่น พร้อมทั้งถือเอาเป็นหน้าที่ที่จะ
ช่วยเหลือต่อส่วนรวมในทุก ๆ ทางต่อผู้อ่ืน พร้อมทั้งถือเอาเป็นหน้าที่ที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยเมตตา 
เผื่อแผ่โดยไม่เลือกชาติ ชั้น วรรณะ นับเป็นการกระท าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง วินัยและความเมตตา
เผื่อแผ่ที่จะได้พิจารณาอย่างดีแล้วจึงเป็นสิ่งที่บ้านเมืองต้องการ และเป็นองค์ประกอบส าคัญส่วนหนึ่ง 
ซึ่งจะช่วยให้ลูกเสือสามารถรักษาสร้างเสริมความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติไว้ในวันข้างหน้า และ
สามารถจรรโลงประเทศชาติให้เจริญมั่นคงตลอดไปได้” 
 คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และ
ศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพ่ือ   
ความสงบสุขและความมั่นคงของชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 1) ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟัง 
และพ่ึงตนเอง 2) ให้ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 3) ให้รู้จักบ าเพ็ญตน     
เพ่ือสาธารณะประโยชน์ 4) ให้รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนให้ท ากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม                
5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ ทั้งนี้โดย                 
ไม่เก่ียวข้องกับลัทธิการเมืองใดๆ8 
 

ปัญหำของกำรวิจัย 
  

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า กิจกรรมลูกเสือมีมาเป็น 100 ปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีที่สามารถ
น ามาพัฒนาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมของเด็กและเยาวชนเพ่ือให้เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศชาติต่อไป แต่กิจกรรมลูกเสือยังไม่ได้รับการพัฒนาฟ้ืนฟูเท่าที่ควรทั้งนี้ก็ มีสาเหตุมาจาก
หลายด้าน เช่น เยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจกิจกรรมลูกเสือ  และมีสิ่งเร้าอ่ืนๆ ผู้บริหารที่มีความสามารถ
ทางด้านกิจการลูกเสือเกษียณอายุราชการ และผู้บริหารรุ่นใหม่ต้องเร่งพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ทางด้านกิจการลูกเสือ การปรับหลักสูตรกิจการลูกเสือยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ควรเน้นเรื่อง
ระเบียบวินัย ขาดทักษะร่วมสมัย ภาพลักษณ์กิจกรรมลูกเสือในปัจจุบันแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้                     

                                                           
6 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, “สรุปสาระส าคัญ แผนพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่ม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พ.ศ. 2546,” 2546, 21. 
7 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, “สรุปสาระส าคัญ แผนพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่ม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พ.ศ. 2555,” 2555, 8. 
8 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำลูกเสือ ส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกรรมนักเรียน 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2548: 3) 
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ด้านจุดแข็งของกิจกรรมลูกเสือ คือ ถูกก าหนดไว้ในหลักสูตรที่นักเรียนต้องเรียน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
การศึกษา สร้างความร่วมมือในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ด้านจุดอ่อนของกิจกรรมลูกเสือ 
คือ  คุณภาพเทคโนโลยีมีความความล้าสมัยส าหรับการน ามาใช้ในการเรียนการสอนกิจกรรม
ลูกเสือ หลักสูตรและวิธีสอนยังไม่ปรับให้ตรงความต้องการของเยาวชนรุ่นใหม่ การเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้บริหารและสมาชิก  โครงสร้างการบริหารที่มีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สภาลูกเสือ และ
ส านักลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้เกิดการบริหารงาน
ซ้ าซ้อนหลายสายบังคับบัญชา จึงไม่มีผู้ที่รับผิดชอบที่แท้จริ งหากกิจการลูกเสือเกิดปัญหาขึ้น              
ด้านความเสี่ยงของกิจกรรมลูกเสือ คือ สังคมเปลี่ยนแปลงเร็ว มีปัญหายาเสพติด สุขภาพ สิ่งแวดล้อม 
ความยากจน วัฒนธรรม เทคโนโลยี การสื่อสารโลกาภิวัฒน์ท าให้เกิดปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้นมาก โอกาส
และความเจริญก้าวหน้าของกิจกรรมลูกเสือ คือ มีองค์กรลูกเสือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ              
มีกิจกรรมระดับโลกและทวีปท าให้ตื่นตัวได้แลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ปัญหาของการลูกเสือใน
สถานศึกษา ที่ส าคัญขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของระบบบริหารของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติและ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  คุณภาพและจ านวนครูผู้สอน  และการดึงความสนใจให้เข้าร่วม
กระบวนการลูกเสือของเยาวชนคนรุ่นใหม่9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้สรุป
ปัญหาการบริหารงานกิจการลูกเสือในกลุ่มส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไว้ดังนี้  
  ปัญหาด้านนโยบายของต้นสังกัดที่ไม่ชัดเจนท าให้โรงเรียนด าเนินกิจกรรมลูกเสือได้ไม่ดี
เท่าที่ควรเพราะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ และผู้บริหารโรงเรียนแต่ละแห่งนั้นก็มีความชอบและ             
ไม่ชอบกิจกรรมลูกเสือต่างกัน เช่น บางโรงเรียนที่ผู้บริหารและครูมีความชอบและรักในกิจกรรมลูกเสือ
โรงเรียนแห่งนั้นก็จะมีการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือที่ดีมีระบบ มีระเบียบในการท างานด้านกิจกรรม
ลูกเสือและประเด็นปัญหาด้านกิจกรรมลูกเสือไม่มีแรงจูงใจเพราะไม่มีวิทยฐานะ เช่น ครูที่ได้เข้ารับ
การอบรมด้านลูกเสือและมีการตรวจขั้นที่ 5 และได้รับคุณวุฒิทางลูกเสือ เช่น A.T.C. (วูดแบดจ์                                                                                                                                        
2 ท่อน) ก็ไม่ได้หมายความว่าครูท่านนี้จะได้รับเงินประจ าต าแหน่งเหมือนต าแหน่งวิทยฐานะทั่วไป      
เป็นต้น10 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการบริหารงานกิจการลูกเสือของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9 จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนากิจการลูกเสือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ คือ ต้องการให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับ                      
การบริหารงานกิจการลูกเสือให้ถูกต้องตามหลักสูตร แสวงหาแนวทางการด าเนินงานที่เหมาะสมและ
ส่งเสริมให้กิจการลูกเสือด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป  
 
 
 
 

                                                           
9 จรวยพร ธรณินทร์, แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ, เข้าถึง

เมื่อ 10 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://scout.nma6.go.th/646 
10 สัมภาษณ์ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต9 แห่งหนึ่ง, 

15 ธันวาคม 2559. 

http://scout.nma6.go.th/646
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 จากปัญหาและความส าคัญของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1. เพ่ือทราบบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
2. เพ่ือทราบการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
3. เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี                     

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 
ข้อค ำถำมของกำรวิจัย 

เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดข้อค าถามของการวิจัยไว้ดังนี้ 
1. บทบาทผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อยู่ใน

ระดับใด 
2. การน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 9 อยู่ในระดับใด 
3. บทบาทผู้บริหารกับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
 

สมมติฐำนกำรวิจัย 
เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
1. บทบาทผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 9 อยู่ใน

ระดับปานกลาง 
2. การน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 9 อยู่ในระดับปานกลาง 
3. บทบาทผู้บริหารกับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 
ขอบข่ำยเชิงมโนทัศน์สรุปของกำรวิจัย 
 การบริหารงานในลักษณะองค์การเชิงระบบ ตามแนวคิดของ แคทซ์ และคาห์น (Katz and 
Kahn) ซึ่งได้กล่าวถึงธรรมชาติขององค์การเป็นระบบเปิดที่มีตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) 
เป็นส่วนที่รับตัวป้อนสู่การผลิตแปรสภาพออกไปเป็นผลผลิต (output) ออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก 
และยังเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เข้าสู่ระบบขององค์การ เพ่ือที่จะช่วยปรับปรุงการท างานของ
องค์การให้มีประสิทธิภาพต่อไป11 ซึ่งสภาพแวดล้อม (Context) ได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และสังคม ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input) ประกอบด้วย นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรอ่ืนๆ เหล่านี้จะน าเข้าสู่กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย 
การวางแผน การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การจัดการเรียนการสอน การประเมินคุณภาพ

                                                           
11 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 

2nded. (New York : John Wiley & Son, 1978), 20. 
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การศึกษาเพ่ือให้ได้ผลผลิต (Output) ตามเป้าหมาย คือ คุณภาพทางการศึกษา คุณภาพ                        
ทางการบริหารจัดการ กระบวนการบริหารนี้เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องน ามาเป็น
เครื่องมือในการบริหาร12 การด าเนินงานต่างๆ ซึ่งบทบาทผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญต่อ                  
การบริหารโรงเรียนในกิจการงานต่างๆ โดยได้มีผู้ให้แนวคิดไว้ดังนี้ แฟเรน และเคย์ (Farren & Kaye) 
กล่าวว่า ผู้น าสามารถช่วยให้บุคลากรพัฒนางานอาชีพได้ด้วยการแสดงบทบาท 5 ประการ ได้แก่                      
1) ผู้อ านวยความสะดวก 2) ผู้ประเมิน 3) ผู้คาดการณ์ 4) ผู้ให้ค าปรึกษา และ5) ผู้ส่งเสริมสนับสนุน13 
ยุคล์ (Yukl) ได้แบ่งลักษณะของบทบาทผู้บริหาร โดยยึดพฤติกรรมการบริหารได้ 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ                         
1) กลุ่มบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ ได้แก่ บทบาทการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ บทบาทใน
การให้สนับสนุน และบทบาทการขจัดความขัดแย้งและการสร้างทีมงาน 2) กลุ่มบทบาทในการให้และ
เสาะหาข้อมูล ได้แก่ บทบาทในการตัดสินใจ ได้แก่ บทบาทในการวางแผนและจัดองค์การ บทบาท    
การปรึกษาและการมอบหมายงาน และบทบาทในการแก้ปัญหา 4) กลุ่มบทบาทในการใช้อิทธิพล 
ได้แก่ บทบาทการสร้างแรงจูงใจและบทบาทการประกาศเกียรติคุณและการให้รางวัล 14 การน าและ
การจัดการลูกเสือที่ดี ตามแนวทางของสมาคมลูกเสือ (The Scout Association) ประกอบด้วย ดังนี้ 
1) การก าหนดทิศทาง (Providing direction) 2) การท างานร่วมกับบุคคล (Working with people) 
3) การบรรลุผล (Achieving results) 4) การเปิดรับการเปลี่ยนแปลง (Enabling change)  5) การใช้
ทรัพยากร (Using resources)  6) การจัดการเวลาและทักษะส่วนบุคคล (Managing your time 
and personal skills)15 ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 สุนันท์ เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัฒนา, 2548), 39. 
13  Caela Farren and Beverky L.Kaye. “New Skills for New Leadership Roles,” 

in The Leader of Future. 3rd ed. New York : The Drucker Foundation, 1996), 175-187. 
14  Gary A. Yukl ,Yukl’s Intergrating Taxonomy of Managerial Behavior

เข้าถึงเมือ่วันที่ accessed 2 January 2014. http://www.nrru.ac.th/article/ leadership 
15 The Scout Association. London : Gilwell Park Chingford, 2011, 

www.scouts.org.uk. 

http://www.nrru.ac.th/article/
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การบริหารจัดการ 
 บทบาทผู้บริหาร 

การน าและการจัดการ 
ลูกเสือที่ดี 

การจัดการเรียนการสอน 
การนิเทศและการประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1  ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 
ที่มา : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 
2nded.(New York : John Wiley & Son, 1978), 20. 
 : สุนันท์ เลาหนันท์, กำรพัฒนำองค์กำร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัฒนา, 2548), 39. 

: Caela Farren and Beverky L.Kaye, “New Skills for New Leadership Roles,” 
in The Leader of Future, 3rd ed. (New York : The Drucker Foundation, 1996), 175-187. 

: The Scout Association, (London : Gilwell Park Chingford, 2011), 
www.scouts.org.uk. 

 
 
 
 

 
 
  

สภำวะแวดล้อม (Context) 

สภาพทางภูมิศาสตร์ 
สภาพทางสังคม 
สภาพทางเศรษฐกิจ 

ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) กระบวนกำร (Process) ผลผลิต (Output) 

 
นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ 
วัสดุอุปกณ์ 

 
คุณภาพผู้เรียน 
คุณภาพทางการศึกษา 
คุณภาพการบริหาร
จัดการ 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
 
 การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งการศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้แนวคิดของ แฟเรน 
และเคย์ (Farren & Kaye) ได้แก่ 1) ผู้อ านวยความสะดวก 2) ผู้ประเมิน 3) ผู้คาดการณ์ 4) ผู้ให้
ค าปรึกษา และ 5) ผู้ส่งเสริมสนับสนุนด้านการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี ตามแนวทางของสมาคม
ลูกเสือ (The Scout Association) ประกอบด้วย 6 ด้าน  ดังนี้ 1) การก าหนดทิศทาง (Providing 
direction) 2) การท างานร่วมกับบุคคล (Working with people) 3) การบรรลุผล (Achieving 
results) 4) การเปิดรับการเปลี่ยนแปลง (Enabling change) 5) การใช้ทรัพยากร (Using 
resources) และ 6) การจัดการเวลาและทักษะส่วนบุคคล (Managing your time and personal 
skills)  ซึ่งในการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังแผนภูมินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2: ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : Caela Farren and Beverky L.Kaye. “New Skills for New Leadership Roles,” in 
The Leader of Future. 3rd ed. (New York : The Drucker Foundation, 1996), 175-187. 

:  The Scout Association ,  (London : Gilwell Park Chingford, 2011),  
www.scouts.org.uk. 
 
 
 
 
 
 
 

บทบำทผู้บริหำร 

(Xtot) 
กำรน ำและกำรจัดกำรลูกเสือท่ีดี 

(Ytot) 
 ผู้อ านวยความสะดวก (X1) 

ผู้ประเมิน (X2) 
ผู้คาดการณ์(X3) 
ผู้ให้ค าปรึกษา (X4) 
ผู้ส่งเสริมสนับสนุน(X5)  

 

การก าหนดทิศทาง (Y1) 
การท างานร่วมกับบุคคล (Y2) 
การบรรลุผล (Y3) 
การเปิดรับการเปลี่ยนแปลง (Y4) 
การใช้ทรัพยากร (Y5) 
การจัดการเวลาและทักษะส่วนบุคคล (Y6) 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 
 เพ่ือให้เข้าใจในความหมายเฉพาะของค าที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ให้ตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้ให้
นิยามความหมายของค าต่างๆ ไว้ดังนี้ 
 บทบำทของผู้บริหำร หมายถึง การแสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคลตามต าแหน่ง
หน้าที่ที่มีอยู่  พฤติกรรมที่แสดงออกที่ เป็นผลมาจากความคิด ความเชื่อของผู้บริหาร และ           
ความคาดหวังของบุคคลอ่ืนที่คาดหวัง การวิจัยในครั้งนี้ใช้แนวคิดของแฟเรนและเคย์ (Farren & 
Kaye) เกี่ยวกับบทบาทผู้บริหาร ได้แก่ 1) ผู้อ านวยความสะดวก 2) ผู้ประเมิน 3) ผู้คาดการณ์ 4) ผู้ให้
ค าปรึกษา และ 5) ผู้ส่งเสริมสนับสนุน 
 กำรน ำและกำรจัดกำรลูกเสือท่ีดี หมายถึง ทักษะการเป็นผู้น าและการจัดการลูกเสือที่ดี โดย
ใช้แนวคิดของสมาคมลูกเสือ (The Scout Association) ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 1) การก าหนด
ทิศทาง (Providing direction) 2) การท างานร่วมกับบุคคล (Working with people) 3) การบรรลุผล 
(Achieving results) 4) การเปิดรับการเปลี่ยนแปลง (Enabling change)  5) การใช้ทรัพยากร 
(Using resources) และ 6) การจัดการเวลาและทักษะส่วนบุคคล (Managing your time and 
personal skills)  
 กำรลูกเสือ หมายถึง การด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 หมายถึง สถานศึกษาของรัฐ
ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 61 แห่ง  ซึ่งมี
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหลักการ ทฤษฎี 
แนวคิดต่างๆ ประกอบด้วย 

1. บทบาทผู้บริหาร 
2. การน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียน 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 
บทบำทผู้บริหำร 

 
ควำมหมำยของบทบำท 
 ค าว่าบทบาท (role) ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่านดังนี้ 
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายว่าบทบาท หมายถึง                 
การท าท่าตามบท การร าตามบท โดยปริยาย หมายความว่า การท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ เช่น 
บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู16 
 อาคม วัดไธสง ได้กล่าวว่า บทบาทหมายถึง การกระท าหรือการปฏิบัติที่ผู้ครองต าแหน่ง   
ควรประพฤติ ปฏิบัติ เช่น ผู้บริหาร รองผู้บริหาร ครูอาจารย์ คนงาน ภารโรง ก็จะแสดงบทไปตามที่
ต าแหน่งดังกล่าวต้องกระท า โดยทั่วไปบทบาทจะต้องมาพร้อมกับหน้าที่และต าแหน่ง17 
 ซาบิน และเจอร์เนอร์ (Sarbin and Junnur) ก็ให้ความหมายไว้ว่าบทบาท คือ พฤติกรรมที่
คาดหวังว่าผู้อยู่ในแต่ละสถานะจะพึงกระท า 18 ฮอร์ตัน (Hortan) ได้กล่าวว่า บทบาท หมายถึง 
พฤติกรรมที่ผู้ครองต าแหน่งจะต้องแสดงให้เป็นไปตามความคาดหวังและปทัสถานขององค์กรหรือ
สังคม19 ฮอก (Hoog) ได้กล่าวว่า บทบาท หมายถึงรูปแบบพฤติกรรมที่คนคาดหวังว่าผู้ครองต าแหน่ง
ในกลุ่มหรือในองค์กรจะต้องแสดงปฏิบัติ20 
 โดยสรุป บทบาทคือ การแสดงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคลตามสถานภาพต่างๆ 
พฤติกรรมที่แสดงออกจะผสมผสานระหว่างความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความต้องการ
ของตน ร่วมกับความรับผิดชอบที่ก าหนดให้ปฏิบัติจริงในต าแหน่ง 
 

                                                           
16 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนำนุกรมรำชบัณฑิตยสถำน (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิชชิ่ง,2542), 602. 
17 อาคม วัดไธสง, หน้ำที่ผู้น ำในกำรบริหำรสถำนศึกษำ (สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 

2547), 71. 
18 Theodure Sarbin and Raqh H. Jurnur, Role The Encyclopaedia of Social 

Scince (New York: Gordon and Breach Science  Publishers, 1995), 236-238. 
19 Paul B.Hortan, Sociology (New York: McGraw-Hill Book Company, 1996), 34.  
20 Micnael A. Hoog, Social Psychology (Texas: Argus Communications A 

Divistion of DLM, 1998), 150. 
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แนวคิดเกี่ยวกับบทบำทผู้บริหำร 
 ยุคล์ (Yukl) แบ่งลักษณะของบทบาทของผู้บริหาร โดยยึดพฤติกรรมการบริหารได้ 4 กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ 1) กลุ่มบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ ได้แก่ บทบาทการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ 
บทบาทในการให้สนับสนุน และบทบาทการขจัดความขัดแย้งและการสร้างทีมงาน 2) กลุ่มบทบาท  
ในการให้และเสาะให้ข้อมูล ได้แก่ บทบาทในการตัดสินใจ ได้แก่ บทบาทในการวางแผนและจัด
องค์การ บทบาทการปรึกษาและการมอบหมายงาน และบทบาทในการแก้ปัญหา 4) กลุ่มบทบาทใน
การใช้อิทธิพล ได้แก่ บทบาทการสร้างแรงจูงใจและบทบาทการประกาศเกียรติคุณและการให้รางวัล21 
 แฟเรน และเคย์ (Farren & Kaye) กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารสามารถช่วยให้บุคลากรพัฒนางาน
อาชีพได้ด้วยการแสดงบทบาท 5 ประการ ได้แก่ ผู้อ านวยความสะดวก ผู้ประเมิน ผู้คาดการณ์ ผู้ให้
ค าปรึกษา และผู้ส่งเสริมสนับสนุน 

1. ผู้อ านวยความสะดวก 
1.1 ช่วยให้บุคลากรรู้คุณค่าในงานอาชีพ ความสนใจ และทักษะที่เป็นจุดขายของตน 
1.2 ช่วยให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนอนาคต ด้านการเงินใน

ระยะยาว 
1.3 สร้างบรรยากาศการท างานที่เปิดกว้าง และรับฟังความคิดเห็น เพ่ือโอกาสให้

บุคลากร 
1.4 ช่วยให้บุคลากรมีความเข้าใจ และสามารถแสดงความต้องการของตนเกี่ยวกับ

อนาคตด้านการงานได ้
2. ผู้ประเมิน 

2.1 แจ้งผลการประเมินเกี่ยวกับการท างาน และผลการปฏิบัติตัวของสมาชิกในองค์กร
อย่างเปิดเผย และตรงไปตรงมา 

2.2 แจ้งให้บุคลากรทราบความคาดหวังและมาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
2.3 รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรว่าสิ่งใดมีความส าคัญต่อการท างานในปัจจุบันและ

ความมุ่งหวังในการปรับปรุงการท างานต่อไป 
2.4 ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการท างาน ผลการปฏิบัติตัว และเป้าหมายในงาน

อาชีพ 
2.5 เสนอแนะกิจกรรมที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถปรับปรุงการท างาน และการปฏิบัติ

ตัวของตนได้ 
3. ผู้คาดการณ์  

3.1 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การ อาชีพ และอุตสาหกรรม 
3.2 ช่วยให้บุคลากรสามารถให้ข้อมูล และเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ 
3.3 ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นและการพัฒนาใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อหน้าที่การงานของ

บุคลากร 
4. ผู้ให้ค าปรึกษา 

4.1 ช่วยให้บุคลากรแสดงเป้าหมายเกี่ยวกับอนาคตด้านการงานที่ตนต้องการได้ 

                                                           
21 Gary A. Yukl , Yukl’s Intergrating Taxonomy of Managerial Behavior, accessed 

2 January 2014. Available from http://www.nrru.ac.th/article/ leadership 
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ช่วยเหลือบุคลากรในการคัดเลือกเป้าหมายเกี่ยวกับอนาคตด้านการงานที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริง 

4.2 เชื่อมโยงเป้าหมายในด้านการงาน ที่มีประสิทธิภาพให้เข้ากับความต้องการทาง
ธุรกิจ และตามเป้าหมายขององค์กร 

4.3 แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุน รวมทั้งอุปสรรค ที่มีผลต่อความส าเร็จใน
หน้าที่การงาน 

5. ผู้ส่งเสริมสนับสนุน 
5.1 ช่วยให้บุคลากรแต่ละคน สามารถพัฒนาแผนงานโดยละเอียด ที่จะน าไปสู่

ความส าเร็จในหน้าที่การงาน 
5.2 ช่วยให้บุคลากรประสบความส าเร็จด้วยการประสานงานของบุคคลในสาขาอาชีพ

อ่ืนๆ ในองค์กร หรืออุตสาหกรรม 
5.3 อภิปรายถึงความสามารถและเป้าหมายในหน้าที่การงานของบุคลากรกับบุคคลที่

สามารถหยิบยื่นโอกาสดีๆ ให้กับบุคลากรเหล่านั้นได้ 
5.4 สนับสนุนให้บุคลากรรู้จักใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ ในการสร้างแผนงานเพ่ือให้ประสบ

ความส าเร็จในหน้าที่การงานได้22 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนการสอนไว้ 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านส่งเสริมการเรียนการสอนของครู 
2. ด้านส่งเสริมการจัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ด้านส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
4. ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 
5. ด้านส่งเสริมความก้าวหน้าของครู23 

 และยังได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหาร โดยจ าแนกออกเป็น 10 บทบาท ซึ่งเป็นบทบาทที่
เกี่ยวกับบุคคล ดังนี้ 
 บทบาทท่ี 1 หัวหน้างาน หัวหน้าคณะ ได้รับการแต่งตั้งให้ท างานประจ าทั้งงานในด้าน
สังคมรับผิดชอบในการสร้างแรงจูงใจกระตุ้น 
 บทบาทท่ี 2 ผู้น า รับผิดชอบการแต่งตั้งฝึกอบรมและประสานงาน ท าหน้าที่ทั้งหมดในการ
บริหารผู้ใต้บังคับบัญชา 
 บทบาทท่ี 3 ผู้ประสานงาน รักษาเครือข่ายที่พัฒนาขึ้นทั้งบุคคลภายนอก ผู้ให้ข้อมูล 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข่าวสาร 
 บทบาทท่ี 4 การเป็นผู้ติดตามข่าวสาร เสาะหา และรับฟังข่าวสารข้อมูลอย่างกว้างขวาง
เพ่ือพัฒนาความเข้าใจในสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ และท าตัวเป็นศูนย์กลาง 

                                                           
22 Caela Farren and Beverky L.Kaye, “New Skills for New Leadership Roles,” 

in The Leader of Future, 3rd ed. (New York : The Drucker Foundation, 1996), 175-187. 
23  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา , จุดประกำยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้, 

เอกสารปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ล าดับที่ 7, (กรุงเทพฯ : 2542), 10. 
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 บทบาทท่ี 5 การเป็นผู้ถ่ายทอดข่าวสาร ทั้งที่ได้รับจากภายในและภายนอก ไปสู่คนใน
องค์การ ซึ่งต้องกลั่นกรองก่อน 
 บทบาทท่ี 6 การเป็นนักประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดข่าวสารไปสู่บุคคลภายนอก บทบาท
เกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 บทบาทท่ี 7 การเป็นผู้ประกอบการ หาโอกาส และประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์การ
เพ่ือหาวิธีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า 
 บทบาทท่ี 8 การเป็นผู้แก้ไข รับผิดชอบในการหาทางออกที่ดีที่สุดส าหรับองค์การใน    
การแก้ไขปัญหา 
 บทบาทท่ี 9 การเป็นผู้จัดสรรทรัพยากรขององค์การ การตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร
ต่างๆ ขององค์การ 
 บทบาทท่ี 10 การเป็นนักเจรจาต่อรอง รับผิดชอบในการเป็นตัวแทนององค์การในการเจรจา24 
 

กำรน ำและกำรจัดกำรลูกเสือท่ีดีในโรงเรียน 
  
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน เพ่ือ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคมสามารถจัดการ
ตนเองได้ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ไขปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชี พ 
สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจถึงผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่
ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 

2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี 
ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล                
การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์
วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม                
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรม
นักเรียนประกอบด้วย 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักเรียนศึกษาวิชาทหาร 
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน บ าเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึง    
ความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ 
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 

                                                           
24 เรื่องเดียวกัน, 11. 
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แนวทำงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 
2551  
 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี 
 กระบวนการลูกเสือ คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรมให้การศึกษา
และพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี โดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งนี้เป็นไปความประสงค์ 
หลักการ และวิธีการซึ่งลูกเสือโลกได้ก าหนดไว้  ปัจจุบันกระบวนการลูกเสือถือเป็นกระบวนการทาง
การศึกษาส่วนหนึ่ง ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม 
เพ่ือให้บุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม่กระท าตนให้เป็นปัญหาต่อสังคมและด ารงชีวิตอย่างมี
ความหมายและสุขสบาย 
 หลักกำร 
 กระบวนการลูกเสือมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 

1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางจิตใจ จงรักภักดีต่อศาสนาที่ตนเคารพนับถือ และพึงปฏิบัติ
ศาสนกิจด้วยความจริงใจ 

2. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติของตน พร้อมด้วยการส่งเสริมและ
สนับสนุนสันติสุขและสันติภาพ ความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกัน และความร่วมมือซึ่งกันและ
กัน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

3. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับ และให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้อ่ืนและ    
เพ่ือนมนุษย์ทุกคน รวมทั้งธรรมชาติและสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

4. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. ลูกเสือทกุคนต้องยึดมั่นในค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 วัตถุประสงค์ 
 ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือพ .ศ .2551ระบุว่า  คณะลูกเสือแห่งชาติ                   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย  สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี                  
มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพ่ือ
ความสงบสุขและความม่ันคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 
 2.ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
 3. ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
 4. ให้รู้จักท าการฝีมือ และฝึกฝนให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศชาติ25 
 
 ขอบข่ำย 
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์เพ่ือการอยู่ร่วมกัน 
ให้รู้จักการเสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยซึ่งการจัด

                                                           
25 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ,  พระรำชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551( กรุงเทพมหานคร : 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ,2551),2. 
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กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติรวมทั้งให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยก าหนดหลักสูตรเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 

1. ลูกเสือส ารอง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
2. ลูกเสือสามัญ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
4. ลูกเสือวิสามัญ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

  
แนวทำงกำรจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout 
Method) ซึ่งมีองค์ประกอบ 7 ประการ คือ 
 1.ค าปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ลูกเสือทุกคนให้ค ามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามกฎ
ของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักปฏิบัติ ไม่ได้ “ห้าม” ท า หรือ “บังคับให้” ท า แต่ถ้า 
“ท า” ก็ท าให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง เป็นคนดี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้ ฯลฯ 
 2.เรียนรู้จากการกระท า เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของผลงานอยู่ที่
การกระท าของตนเอง ท าให้มีความรู้ที่ชัดเจน และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตนเองได้ และท้าทาย
ความสามารถของตนเอง 
 3.ระบบหมู่ เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกัน การยอมรับ
ซึ่งกันและกัน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการเรียนรู้ก ารใช้
ประชาธิปไตยเบื้องต้น 
 4.การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกของลูกเสือ เนตรนารี 
ด้วยการใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การท าความเคารพ รหัส ค าปฏิญาณ กฎ 
คติพจน์ ค าขวัญ ธง เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของ
องค์การลูกเสือแห่งโลก ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกและเป็นองค์กรที่มีจ านวนสมาชิกมากที่สุดในโลก 
 5.การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งส าคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอันโปร่งใสตาม
ชนบท ป่าเขา ป่าละเมาะ และพุ่มไม้ เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งในการไปท ากิจกรรมกับธรรมชาติ               
การปีนเขา ตั้งค่ายพักแรมในสุดสัปดาห์ หรือตามวาระของการอยู่ค่ายพักแรมตามกฎระเบียบเป็นที่
เสน่หาแก่เด็กทุกคน ถ้าขาดสิ่งนี้แล้ว ก็ไม่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ 
 6.ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่างๆที่จัดให้เด็กท า ต้องให้มีความก้าวหน้า
และดึงดูดใจ สร้างให้เกิดความกระตือรือร้น อยากที่จะท าและวัตถุประสงค์ในการจัดแต่ละอย่างให้
สัมพันธ์กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการละเล่นที่สนุกสนาน การแข่งขันกัน ก็เป็น
สิ่งจูงใจที่ด ี
 7.การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็กเพ่ือให้เขาเกิด     
ความมั่นใจในการที่จะตัดสินใจกระท าสิ่งใดลงไป ทั้งคู่มีความต้องการซึ่งกันและกัน เด็กก็ต้องการให้
ผู้ใหญ่ช่วยชี้น า ผู้ใหญ่เองก็ต้องการน าพาให้ไปสู่หนทางที่ดี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและดีที่สุด 
จึงเป็นการร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย 
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 เงื่อนไข  
 1.เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น สถานศึกษาอาจจัดเวลาได้
ตามความเหมาะสม 
 ส่วนการจัดกิจกรรมเพ่ือรับเครื่องหมายวิชาพิเศษของลูกเสือเนตรนารี แต่ละประเภทอาจใช้
ในเวลาเรียนปกติหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ 
 2.การจัดกิจกรรมลูกเสือ  
 2.1 การจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีตามหลักสูตร ควรจัดให้มีการเปิดประชุมกองทุกครั้ง 
เพ่ือเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเองโดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
 2.1.1 พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2.1.2 เกมหรือเพลง 
 2.1.3 เรียนตามหลักสูตร 
 2.1.4 การเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 2.1.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก) 
 2.2 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม 
         การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้ลูกเสือมีความอดทนอยู่ใน
ระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพ่ิมเติม 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจ าเป็นต้องวางแผนน าลูกเสือไปเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมไว้ให้พร้อมก่อน
และเนิ่นๆ ดังนั้นบทบาทของผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกเสือ ต่องาน การอยู่ค่าย
พักแรม และตามหน้าที่ของตนเองจึงจ าเป็นต้องหาโอกาสให้ลูกเสือของตนได้มีโอกาสในการอยู่ค่าย   
พักแรมเสมอ ให้ผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรมปีหนึ่งไม่น้อยกว่า                
1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้อยู่ค่ายพักแรมอย่างน้อย 1 คืน 
 2.3 กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพิธีการ เช่น พิธีเข้าประจ ากอง พิธีทบทวน 
ค าปฏิญาณและสวนสนาม พิธีถวายราชสดุดี พิธีประดับเครื่องหมายต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้ลูกเสือมี
ความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในการเป็นลูกเสือ 
   2.4 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ลูกเสือได้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 
 3.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือควรผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้นในแต่ละ
ประเภท 
 4.สถานศึกษาควรให้มีการจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 การประเมินผลกิจกรรม 
 การประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและ
พัฒนาการด้านต่างๆของผู้เรียนลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งนอกจากพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีแล้ว ต้อง
พิจารณาด้านความประพฤติ พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นทักษะและการปฏิบัติต่างๆ                
ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายและการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งแบ่งการประเมินผลออกเป็น                 
2 ส่วน คือ 
 1.กิจกรรมบังคับ 
   เป็นการประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การตัดสินเลื่อนชั้นหรือ
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จบหลักสูตร โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด             
มีการประเมินผลตลอดภาคเรียน/ปี โดยวิธีการสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม การซักถาม การทดสอบ 
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 
  ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม และมี
ผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
  ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติ
กิจกรรม หรือมีผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2.วิชาพิเศษ การประเมินผลวิชาพิเศษในแต่ละวิชา ใช้วิธีการทดสอบทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 
การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
ในสภาพชีวิตต่างๆ น าไปสู่พื้นฐานการท าประโยชน์ให้แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง
กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะ 2551 โดยก าหนดหลักสูตร
เป็น 4 ระดับ ระดับละ 3 ช่วงชั้น ดังนี้ 
 
ประเภท เนื้อหา การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

ประเภทลูกเสือ ชั้นเรียน กิจกรรม วิชาพิเศษ 
ลูกเสือส ารอง 
 
 
ลูกเสือสามัญ 
 
 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 
 
ลูกเสือวิสามัญ 
(เป็นกิจกรรมบังคับ) 

ป.1 
ป.2 
ป.3 
ป.4 
ป.5 
ป.6 
ม.1 
ม.2 
ม.3 
ม.4 
ม.5 
ม.6 

เตรียมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 1 
                         ดาวดวงที่ 2 
ดาวดวงที่ 3 
ลูกเสือตรี 
ลูกเสือโท 
ลูกเสือเอก 
ลูกเสือโลก 
ลูกเสือชั้นพิเศษ 
ลูกเสือหลวง 
เตรียมลูกเสือวิสามัญ 
ส ารวจตนเอง/เข้าพิธีประจ ากอง 
วิชาพิเศษ 

มี 18 วิชา 
ใช้วิธีบูรณาการเข้ากับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีวิชา 54 วิชา 
ใช้วิธีบูรณาการเข้ากับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มี 76 วิชา 
เรียนนอกเวลาหรือ
เรียนในภาคเรียนที่ ๒ 
มีวิชา 11 วิชา 
ใช้เวลาเรียนในเวลา
ตามแต่สถานศึกษาเป็น
ผู้จัดสัปดาห์ละ 2 คาบ 

  
ที่มำ: กระทรวงศึกษาธิการ, แนวกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย,2552),36. 

 
 หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 1.จุดประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาทางกาย สติ ปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ 
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ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพ่ือความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ                  
จึงต้องปลูกฝังให้มีคุณลักษณะดังนี้ 
  1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 
  1.2 มีทักษะการสังเกต จดจ า การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหา และทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
  1.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี 
เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเสียสละ บ าเพ็ญตนเพ่ือเป็นประโยชน์ 
 1.4 มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ 
 2.หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 กิจกรรมเครื่องหมายลูกเสือโลก (สอบได้ภายใน 6 เดือน) เนื้อหา 
 2.1 แสดงว่าเข้าใจเรื่องราวต่อไปนี้สมควร 
  2.1.1 กิจกรรมของลูกเสือแห่งชาติ 
  2.1.2 กิจกรรมของคณะลูกเสือโลกและความสัมพันธ์ระหว่าง ลูกเสือนานาชาติ 
  2.1.3 บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 2.2 ยอมรับและปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 2.3 เข้าใจเรื่องระเบียบแถวและปฏิบัติตามหนังสือ คู่มือการฝึก ระเบียบแถวลูกเสือของ
ส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 2.4 กางและรื้อเต็นท์ที่พักแรมในเวลากลางคืนกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อีกคนหนึ่ง 
 2.5 สาธิตการบรรจุเครื่องหลังอย่างถูกต้อง ส าหรับการเดินทางไกลไปพักแรมค้างคืน 
 2.6 ก่อและจุดไฟกลางแจ้ง แล้วปรุงอาหารอย่างพอเพียงส าหรับ 2 คน 
 2.7 สามารถอ่านและใช้แผนที่ เข็มทิศและรู้จักบริเวณที่ตนอยู่โดยพิจารณาจากเข็มทิศและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมองเห็นด้วยตาเปล่า 
 2.8 สามารถผูกและรู้จักประโยชน์เงื่อนต่อไปนี้ เงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนกระหวัดไม้ 
เงื่อนบ่วงสายธนู เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง เงื่อนผูกซุง เงื่อนผูกรั้ง เงื่อนปมตาไก่ และเงื่อนผูกแน่น 
(ผูกทแยง ผูกกากบาท ผูกประกบ) 
 2.9 รู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลในเรื่องต่อไปนี้ คือ บาดแผลธรรมดา ถูกไฟไหม้                      
น้ าร้อนลวก เป็นลม งูกัด แมงมุมกัด แมลงกัดต่อย ผิวหนังถลอก และเท้าแพลง 
 2.10 รู้เรื่องที่พึงระมัดระวังเพ่ือความปลอดภัยทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกเสือสามัญ                     
รุ่นใหญ่ กิจกรรมเครื่องหมายวิชาพิเศษ (76 วิชา) เนื้อหาเรียนนอกเวลาหรือเรียนในเวลาในภาคเรียน
ที่ 2 หรือใช้วิธีบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3.หลักสูตรหลักลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 กิจกรรมเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ(สอบได้ภายใน 1 ปีและเข้าพิธีประจ ากองแล้วหลังจาก
ได้รับเครื่องหมายลูกเสือโลก)เนื้อหาผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษจะต้องมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

3.1 ได้รับเครื่องหมายลูกเสือโลก 
3.2 สอบวิชาพ้ืนฐานระดับลูกเสือชั้นพิเศษได้ 5 วิชา คือวิชาการ เดินทางส ารวจ วิชาการ

บริการ และวิชาอ่ืนอีก 3 วิชา ซึ่ง ลูกเสือเป็นผู้เลือก 
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3.3 ผ่านการฝึกอบรมวิชาความคิดริเริ่ม (Initiantive Course) ซึ่งต้องประกอบด้วย   
การเดินทางไกล ไปอยู่ค่ายพักแรมเป็น เวลา 1 คืนการไปค่ายพักแรมต้องเดินไปยังท้องถิ่นที่ลูกเสือ               
ไม่คุ้นเคย จ านวนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่จะไปอยู่ค่ายพักแรม ควรแบ่งเป็นชุด ชุดละ 4 คน การเดินทางไกล
ต้องมีระยะทางอย่างน้อย 8 กิโลเมตร และในระหว่างการเดินทางให้สมมุติว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น 
อย่างน้อย 5 อย่าง เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือมีผู้ติดอยู่ในที่สูง การใช้เข็มทิศ การปฏิบัติงาน ใน
เวลากลางคืน การแปลรหัส และเหตุฉุกเฉิน เช่นนี้ให้เว้นระยะห่างกันพอสมควร และลูกเสือ
จ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องแผนที่ และเข็มทิศ จึงจะสามารถเดินทางไปถึงจุดปลายทางได้การฝึกอบรม
วิชาความคิดริเริ่มนี้ต้องมีลักษณะเป็นการทดสอบอย่างจริงจัง ในเรื่องความตั้งใจจริง ความคิดริเริ่ม 
และการพึ่งตนเอง (Self-reliance) 

3.4 คณะกรรมการด าเนินงานของกองและผู้ก ากับเห็นว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมายลูกเสือ
ชั้นพิเศษ 

3.5 ได้รับอนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติหรือผู้อ านวยการลูกเสือ
จังหวัด แล้วแต่กรณี 
 เครื่องหมายวิชาพิเศษ (76 วิชา) เรียนนอกเวลาหรือเรียนในภาคเรียนที่ 2 หรือใช้วิธีบูรณาการ
เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 กิจกรรมเครื่องหมายลูกเสือหลวง (สอบได้ภายใน 6เดือน)เนื้อหาผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเครื่องหมาย 
ลูกเสือหลวง จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

4.1 ได้รับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
4.2 สอบได้วิชาพ้ืนฐานในระดับลูกเสือพิเศษ 3 วิชา ซึ่งไม่อยู่ในวิชาพ้ืนฐาน 5 วิชา ที่สอบได้

เมื่อขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
4.3 สอบได้วิชาบริการและวิชาพ้ืนฐานอีก 3 วิชา ในระดับลูกเสือหลวง 
4.4 ผ่านการฝึกอบรมวิชาการเป็นผู้น า ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
4.5 คณะกรรมการด าเนินงานของกองและผู้ก ากับเห็นว่าเป็นผู้ปฏิบัติเป็นอย่างดีตาม

วิธีการของลูกเสือและสมควรได้รับเครื่องหมายลูกเสือหลวง 
4.6 เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติหรือผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด

แล้วแต่กรณีเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีวุฒเหมาะสมท าการสัมภาษณ์เมื่อเห็นว่าเป็นผู้เหมาะสมแล้วให้
รายงานต่อไปตามล าดับจนถึงคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติพิจารณาอนุมัติและให้ประธาน
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตรแสดงว่าเป็นผู้ได้รับเครื่องหมาย
ลูกเสือหลวง 
 กิจกรรมเครื่องวิชาพิเศษ (76 วิชา) เรียนนอกเวลาหรือเรียนในเวลาในภาคเรียนที่ 2 หรือใช้
วิธีบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 แนวทำงกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี 
 การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ควรจัดให้มีการเปิดประชุมกองทุกครั้ง ก่อนที่จะมี                
การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเป็นการฝึกความระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้  

1. พิธีเปิด (เชิญธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2. เกมหรือเพลง ท าให้เกิดความสนุกสนาน เป็นการอบอุ่นร่างกายก่อนปฏิบัติกิจกรรม
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อาจใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือท้ังสองอย่าง ซึ่งบางครั้งไม่จ าเป็นจะต้องสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับเนื้อหา
เสมอไป 

3. การปฏิบัติกิจกรรม เน้นการปฏิบัติเป็นฐาน โดยใช้ระบบหมู่เพ่ือสะดวกต่อการเรียน 
การสอน ตลอดจนการควบคุมดูแล ตรวจสอบและให้ค าแนะน า แก้ไข 

4. การเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ ควรเน้นเรื่องง่ายๆ และสรุปให้ลูกเสือเข้าใจว่ ามี
ประโยชน์อย่างไร ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคุณธรรมต่างๆ เช่น ความสามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความเสียสละ ความกล้าหาญอดทน ฯลฯ 

5. พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจ เชิญธงลง เลิก) 
 
 การวัดผลและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือมี 2 กิจกรรม คือ 

1. กิจกรรมบังคับ เป็นการวัดผลและประเมินผลเพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี ผ่านช่วงชั้นหรือ
จบหลักสูตร โดยการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์สถานศึกษา
ก าหนด และมีการวัดผลตลอดภาคเรียน โดยการ 

1.1 สังเกต 
1.1.1 ความสนใจ 
1.1.2 การเข้าร่วมกิจกรรม 

1.2 ซักถาม 
1.3 การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
1.4 วิชาพิเศษ เป็นการวัดและประเมินผลในแต่ละวิชา โดยการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ และใช้เกณฑ์การประเมินผลดังนี้ 
1.4.1 ผ่าน (ผ.) 
1.4.2 ไม่ผ่าน (มผ.)26 
 

 วิชำพิเศษลูกเสือ 
 ลูกเสือทั้ง 4 ประเภท ที่เรียนหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ                 
รุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ อาจสอบวิชาพิเศษได้ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ วิชาเหล่านี้มุ่งหมายให้
ลูกเสือได้กล้าแสดงออก ซึ่งทักษะและความสนใจของตนเองกับเพ่ือให้ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกับลูกเสืออ่ืนๆด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 กำรสอบวิชำพิเศษลูกเสือมีแนวปฏิบัติที่ส ำคัญดังนี้ 
 1.ท าการสอบวิชาพิเศษ โดยใช้เวลานอกเหนือจากที่ลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมตามปกติ หรือ 
ในขณะอยู่ค่ายพักแรม นอกจากนี้ลูกเสืออาจใช้เวลาว่างของตนเองท าการฝึกฝนทักษะต่างๆ ของวิชา
พิเศษ แล้วขอท าการสอบหรือส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของรายวิชานั้นแก่ผู้ก ากับลูกเสือเพ่ือ      
ขอประดับเครื่องหมาย การสอบจะจัดให้มีขึ้นปีละกี่ครั้งก็ได้ โดยเน้นการปฏิบัติจริง เมื่อสอบผ่านแล้ว 
ให้ผู้ก ากับลงนามรับรองในสมุดประจ าตัวลูกเสือ 

                                                           
26 กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวิชาการ,คู่มือกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545), 29-45.  
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 2.วิชาพิเศษลูกเสือวิชาใดที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับกิจกรรมที่ลูกเสือเข้าร่วมตามปกติ ก็ให้น าไป
บูรณาการ รวมทั้งท าการสอบภาคปฏิบัติของพิเศษนั้นๆ และให้ถือว่า ลูกเสือที่ผ่านการสอบแล้วมีสิทธิ์
ประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษนั้นด้วย 
 3.ให้โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการขอซื้อเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือตามจ านวนที่ลูกเสื อได้รับ
จากร้านค้าขององค์การค้าของคุรุสภา 
 4.ส าหรับวิชาพิเศษลูกเสือ ให้ใช้ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตร
และวิชาพิเศษลูกเสือฯ ดังนี้ 
   4.1 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง 
(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2522 
   4.2 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2525 
   4.3 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2528 
   4.4 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ
วิสามัญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.252927 
 
สำระส ำคัญของกำรลูกเสือ 
 องค์การลูกเสือโลก สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยความเอกภาพ (UNITY) และเป็นแกนกลางให้
องค์การสมาชิกฯ ทั่วโลก ได้พัฒนากิจกรรมลูกเสือของตนให้มีความก้าวหน้า เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน
ของชาติเป็นพลเมืองดี ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและประเทศชาติได้ ก็ต้องอาศัยสาระส าคัญของ
การลูกเสือ ซึ่งประกอบด้วย 1)วัตถุประสงค์ (Purpose) 2)หลักการ (Principles) 3)วิธีการ (Method) 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย สติปัญญา สังคม และจิตใจ ให้สมบูรณ์อย่างเต็มที่เป็นรายบุคคล
เพ่ือให้เป็นพลเมืองดี และมีความรับผิดชอบและเป็นสมาชิกที่ดีของท้องถิ่นของชาติ และของชุมชน
ระหว่างประเทศ ตามท่ีธรรมนูญลูกเสือโลกได้บัญญัติไว้ 
 ลูกเสือ (SCOUT) ความหมายของอักษรแต่ละตัวที่รวมเป็นค าว่า “SCOUT” เพ่ือให้
ครอบคลุมคุณลักษณะโดยรวมของผู้ที่ผ่านกระบวนการลูกเสือ ไว้ดังนี้ 
 S  ความหมายของค าว่า  Sincerity  แปลว่าความจริงใจ 
 C  ความหมายของค าว่า  Courtesy  แปลว่าความสุภาพอ่อนโยน 
 O  ความหมายของค าว่า  Obedience  แปลว่าความเชื่อฟัง 
 U  ความหมายของค าว่า  Unity  แปลว่าความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว 
 T  ความหมายของค าว่า Thrifty  แปลว่าความมัธยัสถ์ 
 ขบวนการลูกเสือ คือ  ขบวนการเยาวชนมีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรมให้การศึกษาและพัฒนา
เยาวชนให้เป็นพลเมืองดีไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งเป็นไปตามความมุ่งประสงค์หลักการ และ
วิธีการ ซึ่งผู้ให้ก าเนิดลูกเสือโลกได้ให้ไว้ 

                                                           
27 กระทรวงศึกษาธิการ ,แนวกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด ,2552) ,27-32. 
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 องค์ประกอบส ำคัญของกำรลูกเสือ 
1. ลูกเสือ 
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
3. มีจุดมุ่งหมาย หรือ อุดมการณ์ 
4. กิจกรรม (โดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจ้ง) 
5. การบริหารงาน 

 
 จุดมุ่งหมำย หรือ อุดมกำรณ์ของคณะลูกเสือแห่งชำติ (Purpose) 
 ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 ระบุคณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และ
ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพ่ือความสงบสุข และ                
ความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 
2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
4. ให้รู้จักท าการฝีมือ และฝึกฝนให้ท ากิจการต่างๆ ตามความเหมาะสม 
5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศชาติ 
 
หลักกำรส ำคัญของกำรลูกเสือ (Principles) 
1. มีศาสนา 
2. มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติของตน 
3. มีความศรัทธาในมิตรภาพและความเป็นพ่ีน้องของลูกเสือทั่วโลก 
4. การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
5. การยอมรับและปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
6. การเข้าเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ 
7. มีความเป็นอิสระต่ออิทธิพลทางการเมือง 
8. มีก าหนดการพิเศษส าหรับการฝึกอบรมโดยอาศัย 

-ระบบหมู่ ระบบกลุ่ม   
-การทดสอบเป็นขั้นๆ 
-เครื่องหมายวิชาพิเศษ  
-กิจกรรมกลางแจ้ง 
 

 วิธีกำร (Method) 
 วิธีการที่จะบรรลุถึงจุดหมาย หรือ อุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ คือ การจัดให้มี              
การฝึกอบรมที่ก้าวหน้า สนุกสนาน ดึงดูดใจ โดยอาศัยค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นบรรทัดฐาน
มีผู้ใหญ่เป็นผู้คอยให้ค าแนะน า 
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 กลยุทธ์กำรฝึกอบรมลูกเสือ ใช้หลักส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1. เครื่องแบบลูกเสือ ถือว่าเป็นเครื่องแบบที่มีเกียรติ เป็นเครื่องหมายแห่งความดี ดังนั้น 
ลูกเสือจะต้องพิถีพิถันในการแต่งเครื่องแบบลูกเสือที่ถูกต้องและสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ กับทั้งจะต้อง
ประพฤติดีปฏิบัติตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกเสือ เพ่ือเป็นการรักษาชื่อเสียงของตนและของ      
คณะลูกเสือแห่งชาติ ส่วนเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ควรแต่งเครื่องแบบลูกเสือในโอกาสอันควร และถือว่า
เครื่องแบบลูกเสือเป็นเครื่องหมายแห่งความเสียสละ ในการที่ตนได้มีบทบาทในการฝึกอบรมเด็กให้
เป็นพลเมืองด ี
 2. ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ผู้ก ากับพึงหมั่นฝึกอบรมให้เด็กเข้าใจและปฏิบัติตาม       
ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสืออยู่ เสมอ โดยเฉพาะในเรื่องความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ความเป็นพ่ีน้องของลูกเสือทั่วโลก และการกระท าความดีและใช้ความดีนั้นให้เป็น
ประโยชน์มิใช่เป็นคนดีโดยอยู่เฉยๆ ไม่ท าอะไรเลย 
 3. การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน เรื่องนี้ท าให้กิจการลูกเสือมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคล
ทั่วไป รากฐานของคติพจน์ของลูกเสือทั้ง 4 ประเภท เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ของลูกเสือในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
   ส ารอง “ท าดีท่ีสุด” (DO OUR BEST) คือ การท าเพ่ือคนอ่ืน เป็นการกระท าท่ีดีที่สุด 
   สามัญ “จงเตรียมพร้อม” (BE PREPARED) คือ พร้อมที่จะท าความดี พร้อมเพ่ือส่วนรวม 
   สามัญรุ่นใหญ่ “มองไกล” (LOOK WIDE) คือ มองให้เห็นเหตุผล มองให้เห็นคนอ่ืนมองให้
เห็นส่วนรวม มิใช่มองแต่ประโยชน์ของตนเอง 
   วิสามัญ “บริการ” (SERVICE) คือ บริการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น แก่ส่วนรวม 
 4. การฝึกอบรมที่ต่อเนื่องกันและก้าวหน้าสูงขึ้น 
 5. ระบบหมู่ฝึกความรับผิดชอบ การเป็นผู้น า ผู้ตาม การปกครองระบบประชาธิปไตย 
 6. ระบบเครื่องหมายวิชาพิเศษมีมากมายหลายอย่าง ซึ่งลูกเสือสามารถเลือกเรียนตามที่ตน
สนใจเมื่อผ่านการทดสอบแล้ว ก็จะได้รับเครื่องหมายซึ่งน ามาประดับกับเครื่องแบบการเชิดชูเกียรติ
และแสดงสรรถภาพของตนส่วนหนึ่ง 
 7. กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม ฯลฯ 
 8. การเล่นเกมต่างๆ 
 9. การร้องเพลงและการชุมนุมรอบกองไฟ 
  
  แนวกำรพัฒนำลูกเสือ 8 ประกำร 
 1. พัฒนาทางกาย 
 2. พัฒนาทางสติปัญญา 
 3. พัฒนาทางจิตใจและศีลธรรม 
 4. พัฒนาในเรื่องการสร้างค่านิยมและเจตคติ 
 5. พัฒนาทางสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
 6. พัฒนาทางสัมพันธภาพทางสังคม 
 7. พัฒนาทางสัมพันธภาพต่อชุมชน 
 8. พัฒนาทางด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
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ทฤษฎีและแนวคิดทำงกำรบริหำรงำนลูกเสือ 
 แนวความคิดของนักบริหารที่กล่าวมานั้น จะสามารถน ามาสนับสนุนการบริหารงานกิจการลูกเสือ 
โดยมีรายละเอียดแนวคิด ดังนี้ 
 แนวคิดของคูนท์และโอคอนเนลล์  (Koontz and O’dennell) 
 การบริหารตามแนวคิดของคูนท์และโอคอนเนลล์  (Koontz and O’dennell) ได้แบ่ง
องค์ประกอบต่างๆ ของการบริหารออกเป็น 5 ประการ คือ 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกระท าแรกในการบริหารงาน เป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารจะต้องด าเนินการให้มีข้ึน ทั้งนี้ การวางแผนจะเป็นเครื่องชี้แนะแนวทางการท างานไว้ล่วงหน้า
ว่าควรจะท าอะไร อย่างไร ที่ไหน ใครท า เพ่ือให้การท างานในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 

2. การจัดองค์กร (Organizing) หมายถึง การก าหนดรูปแบบโครงสร้างขององค์กรเป็นสิ่งที่
ผู้บริหารควรวินิจฉัยเบื้องต้นว่าหน่วยงานควรมีต าแหน่งอะไรบ้าง มีบทบาทอย่างไรเพราะการจัด
องค์กรเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเป็นตัวชี้วัดได้ว่าองค์กรนั้นๆ ประสบความส าเร็จมากน้องเพียงใด 

3. การจัดบุคลากร (Staffing) การจัดคน หรือการจัดบุคลากร โดยการมอบหมายหน้าที่
ปฏิบัติงาน จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องจัดบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับงาน  

4. การมอบหมายงาน (Directing) หมายถึง การแนะแนวทางและการนิเทศงานต่างๆ ใน
องค์กรเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การก ากับและติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือให้แน่ใจ 
มั่นใจว่า ผู้ปฏิบัติงานนั้น ปฏิบัติงานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ หรือได้มาตรฐานหรือเป็นไปตามแผน                
ที่วางเอาไว้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานแก้ไขข้อบกพร่อง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการท างานได้
ด าเนินไปสู่ความส าเร็จ 
 แนวควำมคิดกำรบริหำรของเชียร์ (Sears)  
 การบริหารของเชียร์ (Sears) เป็นหลักบริหารของสมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่ง 
สหรัฐอเมริกา (The American Association of School Administration) เรียกชื่อย่อว่า PASCE 
แบ่งขบวนการบริหารไว้ 5 ประการคือ 

1. การวางแผน (Planning) คือ การวางแผนงาน ก าหนดงานที่จะท า ก าหนดวัตถุประสงค์ 
และก าหนดวิธีการปฏิบัติ 

2. การจัดองค์กร (Organizing) คือการจัดหาทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ คน วัสดุ อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่
จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

3. การวินิจฉัยสั่งการ(Directing) การกระตุ้นขวัญก าลังใจ ส่งเสริมให้บุคลากรท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. การประสานงาน (Co-ordinating) การประสานงานของหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน
เข้าใจแนวทางปฏิบัติเป็นทิศทางเดียวกัน สัมพันธ์กัน ไม่ขัดแย้ง 

5. การควบคุม (Controlling)คือ การประเมินผลงาน 
แนวทำงกำรบริหำรงำนลูกเสือ 
1. ระบบการบริหารงานลูกเสือให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วย       

การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ ฉบับ พ.ศ. 2500 และฉบับที่ 14 พ.ศ.2528  ในเรื่องต่อไปนี้ 
1.1 การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  มีการจัดท าทะเบียนผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้

เป็นไปปัจจุบันอยู่เสมอ   
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1.2 การขออนุญาตตั้งกองและกลุ่มลูกเสือถูกต้อง 
1.3 จัดหน่วยลูกเสือถูกต้อง  และมีผู้บังคับบัญชาควบคุมหน่วยลูกเสือครบถ้วนและควร

ให้ควบคุมประจ าตลอดไป  จนกว่าลูกเสือจะออกจากกองไป เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือย้ายสังกัดจึงควรเปลี่ยนหน่วยควบคุม 

1.4 ด าเนินการฝึกอบรมลูกเสือได้รับเครื่องหมายต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
1.5 จัดท าทะเบียนลูกเสือให้ถูกต้องครบถ้วน 
1.6 จัดท ารายงานกิจกรรมลูกเสือ  รายงานการเงิน ให้เป็นปัจจุบัน 

2. การจัดท าแผนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในเรื่องต่อไปนี้ 
2.1 การฝึกอบรมตามหลักสูตรระดับต่าง ๆ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือควรมีวุฒิทางลูกเสือ

อย่างน้อยข้ันความรู้ชั้นสูง 
2.2 ควรจัดให้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการลูกเสือโดยส่งเสริม

ให้เข้ารับการฝึกอบรมขั้น A.L.T.C. , L.T.C. หรือหลักสูตรเฉพาะต่าง ๆ เพ่ือเป็นที่
ปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออ่ืน ในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติ 

2.3 จัดการฝึกอบรมนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือ  เพ่ือให้มีศักยภาพในการเป็นผู้น า
ของหมู่มากขึ้น 

3. การจัดการสถานที่ โดยจัดให้มีห้องต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
3.1 ห้องประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของกอง  โดยจัดห้องให้มีบรรยากาศของ

ลูกเสือให้มากที่สุด 
3.2 ห้องเก็บอุปกรณ์การฝึกอบรม  โดยมอบหมายให้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือรับผิดชอบ  

และจัดระบบการใช้อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างแก่ลูกเสือได้ 
3.3 ห้องเกียรติยศของลูกเสือ  เ พ่ือใช้เป็นที่แสดงผลงานดีเด่นของลูกเสือและ

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  อาจจัดรวมไว้ในห้องประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของ
กองก็ได้ห้องต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ควรเน้นเรื่องความสะอาด  ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และความสวยงาม ตามแบบอย่างลูกเสือ 

4. การท าแผนการจัดหาอุปกรณ์การฝึกอบรมที่จ าเป็น เช่น  เชือก  อุปกรณ์การเดิน
ทางไกล  อุปกรณ์การปฐมพยาบาล  อุปกรณ์การอยู่ค่ายพักแรมฯลฯ ให้มีจ านวนเพียงพอแก่การฝึกอบรม
โดยเร็ว 

5. จัดท ารายการกิจกรรม  โครงการ  ที่สอดคล้องกับทิศทาง  จุดเน้น  สิ่งละอันพันละน้อย  
ของกรมสามัญศึกษาประจ าปี  ให้การจัดท ารายการกิจกรรมและโครงการดังกล่าวนอกจากมี
รายละเอียดอื่นแล้ว  ให้ก าหนดวิธีการ  ที่จะน าวิธีการของลูกเสือเข้าไปใช้กับกิจกรรมนั้นไว้ด้วย 

6. การส่งเสริมให้ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนรวมทั้งจัดให้มี
การประกาศเกียรติคุณของลูกเสือที่ประกอบคุณงามความดีเป็นประจ าทุกปี  และส่งเสริมให้ลูกเสือ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีโอกาสได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์  เหรียญลูกเสือสดุดี  หรือเหรียญ
ลูกเสือสรรเสริญ แล้วแต่กรณี 

7. การจัดการประกวดผลงานของแต่ละกลุ่ม หรือกองลูกเสือได้มาตรการในการน าวิธีการ
ของลูกเสือมาใช้พัฒนาโรงเรียน 

7.1 ท าให้หมู่อยู่รวมกันได้ 
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7.2 ท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ28 
  สมาคมลูกเสือ (The Scout Association) ได้ให้แนวทางของการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี
ไว้ 6 ประการ ดังนี้ 

1. การก าหนดทิศทาง (Providing direction) หมายถึง ผู้จัดการที่ดีในการลูกเสือจะสร้าง
วิสัยทัศน์ส าหรับลูกเสือในพ้ืนที่ของพวกเขาและให้ความเป็นผู้น าที่ชัดเจนในการใช้วิสัยทัศน์นั้น  
ส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานร่วมกันในกลุ่ม น าโดยตัวอย่าง สร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนากลุ่มของคุณ
ในอนาคต จัดท าแผนงานส าหรับกลุ่ม บริษัท ด าเนินการและทบทวนเป็นประจ า ให้ความเป็นผู้น าแรง
บันดาลใจและแรงจูงใจส าหรับผู้ใหญ่ที่ท างานในกลุ่ม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนในกลุ่มปฏิบัติ
ตามนโยบายและกฎระเบียบของลูกเสือ 

2. การท างานร่วมกับบุคคล (Working with people) หมายถึง การเป็นผู้จัดการที่ดีใน 
การลูกเสือจะสร้างจิตวิญญาณของทีมและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้คนในพ้ืนที่ของพวกเขา
ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจและพ้ืนฐานของลูกเสือพัฒนาความสัมพันธ์ในการท างานที่ดีขึ้นตาม             
ความไว้วางใจและคุณค่าลูกเสือกับผู้ใหญ่ในกลุ่มและกับคนอ่ืนที่คุณท างานในหน่วยสอดแนมดูแลให้มี
การคัดเลือกผู้ใหญ่ที่เหมาะสมเพ่ือให้มีบทบาทที่เหมาะสมในกลุ่ม  จัดการผู้ใหญ่ในกลุ่มรวมทั้ง               
การจัดสรรงานและการทบทวน สนับสนุนผู้ใหญ่ในกลุ่มเพ่ือพัฒนาโดย การฝึกอบรมตามความต้องการ
การเรียนรู้ในงานการทดลองทักษะใหม่และแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน สร้าง      
จิตวิญญาณของทีมในกลุ่มและสนับสนุนการพัฒนาทีมโดยรวมแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม
และลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งผ่านการสื่อสารที่ดีและวิธีการอ่ืน ๆ ด าเนินการประชุมผู้น า
ที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการประชุมกลุ่มผู้บริหารและสภาต าบล ดูแลให้
ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
ตามท่ีได้ปรึกษาหารือกับผู้บัญชาการเขตหากมีปัญหาร้ายแรง ด าเนินการทบทวนที่มีประสิทธิภาพและ
มอบหมายให้คนใหม่หรือเกษียณอายุในกรณีที่จ าเป็น และสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับองค์กร   
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ท้องถิ่นของกลุ่ม 

3. การบรรลุผล (Achieving results) หมายถึง การน าและการจัดการที่ดีในการลูกเสือจะ
ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเป้าหมายบรรลุเป้าหมายแผนงานจะผ่านไปจนเสร็จสิ้นและความสัมพันธ์ที่ดีจะคงอยู่
กับพ่อแม่ของคนหนุ่มสาวในการลูกเสือ และชุมชนท้องถิ่นโครงการที่น่าพอใจในกลุ่มที่คุณรับผิดชอบ
และแก้ไขปัญหาและปัญหาที่ผู้ใหญ่และเยาวชนของกลุ่มและพ่อแม่หรือผู้ดูแลของเยาวชนในกลุ่ม
ยอมรับได้อย่างน่าพอใจ 

4. การเปิดรับการเปลี่ยนแปลง (Enabling change) หมายถึง การน าและการจัดการที่ดีจะ
สร้างสรรค์ และกระตุ้นให้ผู้คนคิดถึงวิธีที่สร้างสรรค์เพ่ือปรับปรุงในพ้ืนที่ของตนและใช้การปรับปรุง                
ที่เหมาะสม กระตุ้นให้บุคลากรคิดถึงแนวทางใหม่และสร้างสรรค์ในการปรับปรุงกลุ่มมีความกระตือรือร้น          
ในการคิดใหม่ให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และสนับสนุนและสนับสนุนการท างานต่อไปในความคิดที่ดี  
ด าเนินแผนการปรับเปลี่ยนการท างานร่วมกับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้อื่นในการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง 

                                                           
28 ส านักงานคณะกรรมการบริหารงานลูกเสือแห่งชาติ, ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชำติ ว่ำ

ด้วยกำรปกครองหลักสูตรและวิชำพิเศษลูกเสือ (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2547), 20-22. 
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5. การใช้ทรัพยากร (Using resources)  หมายถึง การน าและการจัดการที่ดีจะช่วยให้
มั่นใจได้ว่ามีทรัพยากรและข้อมูลเพียงพอที่จะช่วยให้ผู้คนในพ้ืนที่ของตนสามารถใช้ข้อมูลได้เป็น  
อย่างดีเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารเพ่ือให้แน่ใจว่างบประมาณมีการจัดการส าหรับกลุ่ม    
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ บริหารให้แน่ใจว่ามีรายได้เพียงพอส าหรับกลุ่มรวมถึง    
การระบุแหล่งรายได้อ่ืนเช่นเงินช่วยเหลือ การท างานร่วมกับคณะกรรมการบริหารและผู้น าเพ่ือให้
มั่นใจว่าสถานที่และอุปกรณ์การประชุมของกลุ่มมีความปลอดภัยและผู้คนท าหน้าที่อย่างรับผิดชอบ    
ท างานร่วมกับหัวหน้าส่วนและคณะกรรมการ บริหารเพ่ือให้มั่นใจว่ากลุ่ม บริษัท มีทรัพยากรทาง
กายภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนการท างานร่วมกับผู้ใหญ่และคนหนุ่มสาวเพ่ือลดผลกระทบเชิงลบและ
เพ่ิมผลกระทบเชิงบวกที่กลุ่มบริษัท มีต่อสิ่งแวดล้อม ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดภายในกลุ่มตาม
ข้อมูลที่มีอยู่ดีที่สุด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใหญ่ทุกคนในกลุ่มมีข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

6. การจัดการเวลาและทักษะส่วนบุคคล (Managing your time and personal skills)
หมายถึง การน าและการจัดการลูกเสือที่ดีจะใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและยังคงเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะที่สามารถน าสู่บทบาทของการลูกเสือสอดคล้องกับเป้าหมายและเป้าหมายที่เป็นจริงขอ ง        
ผู้บัญชาการมณฑลเพ่ือพัฒนากลุ่มลูกเสือของคุณที่มุ่งสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของสมาคมลูกเสือ  ถาม
และท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีที่ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอว่าคุณใช้เวลาอย่างไรและระบุ
การปรับปรุงงานที่เป็นไปได้เพ่ือให้มุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย และล าดับความส าคัญที่ตกลงกันไว้ และระบุ
ถึงทักษะและความรู้ที่คุณต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงและท าตามขั้นตอนที่คุณจะท า29 
 
 ประโยชน์ของกำรลูกเสือ 
 1. เป็นการศึกษานอกแบบ 
 2. ช่วยเสริมการศึกษาในโรงเรียนในด้านความประพฤติ นิสัยใจคอ สติปัญญา ความมีระเบียบ
วินัย สุขภาพและพลัง การฝีมือและทักษะ หน้าที่พลเมืองและการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
 สิ่งที่ได้รับจากการลูกเสือ 
 1. ผจญภัย (Adventure) 
 2. มิตรภาพ (Friendship) 
 3. ชีวิตกลางแจ้ง (Out door life) 
 4. สนุก (Enjoyment) 
 5. ความสัมฤทธิ์ผล (Achievement)  
              (ผจญภัย – ได้เพ่ือน – เถื่อน – การสนุก - สุขสม) 
 สิ่งที่กิจการลูกเสือต้องการ 
 1. ต้องการเยาวชนมาสมัครเป็นลูกเสือมากข้ึน (พลเมืองดีมีคุณภาพจะมากข้ึน) 

2. ต้องการผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีสมรรถภาพในการฝึกอบรม  
3. ต้องการเงินเพียงพอ เพื่อนน ามาใช้ในการฝึก อบรม และบริหารกิจการลูกเสือ30 

                                                           
29 The Scout Association, (London : Gilwell Park Chingford, 2011), www.scouts.org.uk. 
30 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ,กำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้กำรฝึกอบรม

วิชำผู้ก ำกับลูกเสือ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, 2551) ,73-75. 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
 
 สภำพทั่วไป 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของมติที่ประชุม
สภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ให้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 (แก้ไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 3) มาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ก าหนดจ านวนเขตพ้ืนที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) ให้
สอดคล้องกับพระราชาบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบบกลุ่มจังหวัด จ านวน 18 กลุ่ม และ
กรุงเทพมหานคร 1 กลุ่ม มีภารกิจในการก ากับดูแล ประสานงาน สนับสนุนการจัดการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3-4 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ในพ้ืนที่เขตการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค เสมอภาค เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดยมีทิศทาง     
การจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาคุณภาพมัธยมศึกษายุคใหม่ (พ.ศ. 2553 – 2561) 
ตามดัชนีตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 
สภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
จ านวน 61 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 32 แห่ง 
และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จ านวน 29 แห่ง มีนักเรียนจ านวน 76,663 คน             
มีจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 3,663 คน และบุคลากรส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 4 คน 
 
สถำนที่ตั้ง  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีส านักงานที่ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 2 และชั้น 3 
ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี  – ชัยนาท ต าบล              
สนามชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกอบด้วย    
จังหวัดสุพรรณบุรี  และจังหวัดนครปฐม ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 107 กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผ่นดิน 340) และ 56 กิโลเมตร                      
(ตามเส้นทางถนนเพชรเกษม) มีพ้ืนที่ประมาณ 5,358.01 ตารางกิโลเมตร (3.3 ล้านไร่) และ 2,168.37 
ตารางกิโลเมตร (1,355,204 ไร่) ตามล าดับ  
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพมัธยมศึกษำ ปี พ.ศ. 2554 – 2557  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นองค์กรการศึกษาชั้นน า มุ่งสร้างคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมสนับ สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตร มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 

3. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพทันสมัย โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การบริหารและจัดการศึกษา 
 
เป้ำประสงค์ (Goals) 

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
2. สถานศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบการพัฒนาตามสมรรถนะสู่มืออาชีพอย่างต่อเนื่อง 

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐาน เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง และมีเครือข่ายทางวิชาการ
ในการยกระดับคุณภาพครู 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและ                        
จัดการศึกษา 

 
ประเด็นกลยุทธ์หลัก (Strategic Issues) 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล 
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกในความเป็นชาติไทย มีจิตสาธารณะ ความเป็น

พลเมืองตามประชาธิปไตย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะการด า รงชีวิตที่
เข้มแข็งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน 
 
ค่ำนิยม (Value) 
  มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ร่วมคิดร่วมท า โปร่งใสคุณธรรม ยึดมั่นธรรมาภิบาล31 
 
 

                                                           
31  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ, (2554-

2557), 25 -26 
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รำยช่ือโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
ล าดับ โรงเรียน 

1. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
2. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
3. โรงเรียนสงวนหญิง 
4. โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 
5. โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
6. โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 
7. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
8. โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) 
9. โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) 
10. โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
11. โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 
12. โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 
13. โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา 
14. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 
15. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
16. โรงเรียนดอนคาวิทยา 
17. บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
18. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
19. โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 
20. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
21. โรงเรียนอู่ทอง 
22. โรงเรียนบางลี่วิทยา 
23. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
24. โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
25. โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 
26. โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 
27. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
28. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 
29. โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 
30. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
31. โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
32. โรงเรียนด่านช้างวิทยา 
33. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
34. โรงเรียนราชินีบูรณะ 
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ล าดับ โรงเรียน 
35. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 
36. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
37. โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม (สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์) 
38. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
39. โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
40. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
41. โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
42. โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
43. โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 
44. โรงเรียนคงทองวิทยา 
45. โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 
46. โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ ์
47. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
48. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 
49. โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
50. โรงเรียนแหลมบัววิทยา 
51. โรงเรียนเพ่ิมวิทยา 
52. โรงเรียนบางเลนวิทยา 
53. โรงเรียนบางหลวงวิทยา 
54. โรงเรียนสถาพรวิทยา 
55. โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 
56. โรงเรียนสามพรานวิทยา 
57. โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
58. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
59. โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 
60. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
61. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
งำนวิจัยในประเทศ 

สมบัติ  ธรรมนาถพงศ์  ได้ศึกษาเรื่อง  การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบการบริหารกิจกรรม
ลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 และแนวทาง
การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 2  
โดยใช้ทฤษฎีบริหารตามแนวคิดของกูลิคและเออร์วิค (GulickandUrwick) ที่เรียกว่า POSDCoRB  
มาบูรณาการใช้กับการบริหารกับกิจกรรมลูกเสือ ผลการวิจัยพบว่าการบริหารกิจกรรมลูกเสือของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งเรียงจากมากไปหาน้อย
ดังนี้คือ ด้านการวางแผน ด้านการมอบหมายงาน ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการรายงาน ด้านการประสานงาน 
และด้านการงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการจัดองค์กร อยู่ในระดับมาก  และแนวทาง
การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 2 
โดยสรุปแนวทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือ ดังนี้คือ ควรมีการวางแผนการฝึกอบรมประจ าปี  ควรมี
การจัดแผนภูมิองค์การและขอบเขตของการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือให้ชัดเจนการบริหารงานบุคคล
ควรมีการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับความสามารถกับกิจกกรมลูกเสือการมอบหมายงานควรมีแผน             
ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร การประสานงานภายในโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืนๆ ควรมีการรายงานผล
การปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา และด้านการงบประมาณ ผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
กิจการลูกเสือให้เหมาะสม32 
 อภิวาท  กลกิจ  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การฝึกอบรมลูกเสือสามัญในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการฝึกอบรมลูกเสือสามัญในโรงเรียน         
4  ด้านคือการวางแผนการจัดกิจกรรมการวัดและประเมินผลการรายงานผล ผลการศึกษาพบว่า  
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีมีการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การฝึกอบรมลูกเสือสามัญโดยรวมอยู่ในระดับมากส่วนการด าเนินการรายด้านอยู่ในระดับมาก  3 ด้าน
ได้แก่ด้านการวางแผนด้านการจัดกิจกรรมและด้านการวัดผลประเมินผลส่วนด้านการรายงานผลอยู่ใน
ระดับปานกลางการเปรียบเทียบการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกอบรมลูกเสือ
สามัญในโรงเรียนเทศบาลเมืองราชบุรีพบว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียนที่มีเพศ  วุฒิทางลู กเสือ  
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานลูกเสือมีการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกอบรม
ลูกเสือสามัญไม่แตกต่างกันและการรวบรวมข้อเสนอแนะผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ให้ข้อเสนอแนะไว้
ดังนี้ควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันควรมีการจัดกิจกรรมให้หลากหลาย
เน้นการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมกิจกรรมของลูกเสือควรมีการวัดผลและประเมินผลตลอดปีการศึกษา
เป็นระยะๆควรการจัดท ารายงานผลเป็นระยะและก าหนดหน้าที่ผู้รายงานผลโดยก าหนดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเดียวกันและให้ข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้ด้านการวางแผนการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                                                           
32สมบัติ  ธรรมนาถพงศ์,“การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2” (การค้นคว้าอิสระหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร  
มหาบัณฑิต  ภาควิชาการบริหาร การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยศิลปากร,2551),88-89. 
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การฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมหลักสูตรและจัดท าปฏิทินงานให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันให้มีการประชุมวางแผนเพื่อจัดท าเอกสารและต าราส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือและสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาลูกเสือให้ครบและ
สูงขึ้นด้านการจัดกิจกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการฝึกอบรมลูกเสือสามัญควรมี
การจัดกิจกรรมให้หลากหลายเน้นการปฏิบัติและการร่วมกิจกรรมของลูกเสือในส่วนของบุคลากรควรมี
การแลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมจัดกิจกรรมต่างๆด้านลูกเสือตามโอกาสตามควรส่งเสริมให้มีการน า
วิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้  และควรมีนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานการอบรมลูกเสือตาม
นโยบายและแผนอย่างต่อเนื่อง33ด้านการวัดและประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรมด้านการเรียน
การสอนการฝึกอบรมลูกเสือสามัญควรมีการวัดและประเมินผลตลอดปีการศึกษาเป็นระยะๆและควรมี
การสร้างเครื่องมือวัดผลในการทดสอบกิจกรรมต่างๆและด้านการรายงานผลการด าเนินการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน  การฝึกอบรมลูกเสือสามัญควรมีการจัดท ารายงานผลเป็นระยะๆอาจเป็น
รายเดือนหรือรายภาคเรียนโดยเสนอผู้บริหารตามขั้นตอนและก าหนดหน้าที่ผู้รายงานผลโดยก าหนด
เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทุกโรงเรียน  ในส่วนของลูกเสือควรมีการมอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่มีผลการเรียนดี  
และบ าเพ็ญประโยชน์แก่ท้องถิ่นควรจัดท าเป็นสมุดบันทึกความดีและมีประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผล               
การจัดกิจกรรมลูกเสือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโรงเรียนในสังกัดและผู้ปกครองได้รับรู้ผลงาน 

ขจรเกียรติ  เครือประดับ ได้วิจัยเรื่อง การบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารและเปรียบเทียบ
สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา  ที่มีขนาดแตกต่างกันไปและที่จัดการศึกษาใน                       
ช่วงชั้นที่แตกต่างกัน  และศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารกิจกรรมลูกเสือของ
สถานศึกษาผลการวิจัยพบว่าสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลางด้านการอ านวยการและด้าน             
การประสานงานอยู่ในระดับมากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีขนาดแตกต่างกันและช่วงชั้นที่แตกต่างกัน  
มีสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือไม่แตกต่างกัน  ส่วนสภาพปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยและข้อเสนอแนะที่ส าคัญคือสถานศึกษาควรสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับ
การอบรมสถานศึกษาไม่ควรน ากิจกรรมอ่ืนมาจัดในชั่วโมงสอนและผู้บริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาซึ่งมีค่าความถี่สูงที่สุดคือ
สถานศึกษาไม่ควรน ากิจกรรมอ่ืนมาจัดในชั่วโมงกิจกรรมลูกเสือและข้อเสนอแนะซึ่งมีค่าความถี่สูงสุด
ในแต่ละด้าน  ตามหน้าที่ในการบริหารกิจกรรมลูกเสือดังนี้ 1) ด้านการวางแผนไม่ควรน ากิจกรรมอ่ืน
มาจัดในชั่วโมงกิจกรรมลูกเสือ2) ด้านการจัดหน่วยงานควรจัดเก็บอุปกรณ์และเอกสารลูกเสือให้เป็น
ระบบ3) ด้านการจัดบุคลากรควรให้ค าแนะน าติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 4) ด้านการอ านวยการ ควบคุมก ากับให้ผู้สอนลูกเสือแต่ง
เครื่องแบบลูกเสือทุกครั้งทุกคน 5) ด้านการประสานงานควรจัดตั้งเครือข่ายในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่มีบุคลากรลูกเสือน้อย6) ด้านการรายงานควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ                      

                                                           
33 อภิวาท  กลกิจ,“การศึกษาการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การฝึกอบรม

ลูกเสือสามัญในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี” (สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2551),75-76. 
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ในการจัดท าแบบพิมพ์ลูกเสือต่างๆ ที่ใช้ในการรายงานให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ 7) ด้าน
การงบประมาณควรจัดตั้งงบประมาณรองรับตามค าร้องของกลุ่มลูกเสือและกองลูกเสือ34 
 สุบิน  ฝ่ายเทศ  ได้วิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือในโรงเรียนบ้านกรวด
วิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการบริหาร
กิจการลูกเสือในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่าปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากมี 2 ด้านได้แก่ด้านตัวผู้เรียนและด้าน
ครูผู้สอน  ค่าที่อยู่ในระดับปานกลาง  มี  3ด้านได้แก่ด้านหลักสูตรด้านการเรียนการสอนและด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษาปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารจ าแนกตามเพศ
ของผู้สอนกิจกรรมลูกเสือโดยรวมพบว่าไม่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน
และปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารจ าแนกตามวุฒิทางลูกเสือโดยรวม
พบว่าแตกต่างกันในระดับ เมื่อเปรียบเทียบรายด้านพบว่าด้านครูผู้สอนด้านการเรียนการสอนและด้าน
การนิเทศหลักสูตรลูกเสือแตกต่างกันในระดับน้อยส าหรับด้านผู้บริหารสถานศึกษาและด้านตัวผู้เรียน
กิจกรรมลูกเสือไม่แตกต่างกัน35 
 ผจญ  ชาญรอบรู้  ได้ศึกษาเรื่อง  การพัฒนาการด าเนินงานกิจการลูกเสือในโรงเรียนบ้านธาตุ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5อ าเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือ
พัฒนาการด าเนินงานกิจการลูกเสือในโรงเรียนบ้านธาตุส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น  เขต 5
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น5ด้านคือด้านการจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือด้านการบังคับบัญชาลูกเสือ
ด้านการเรียนการสอนวิชาลูกเสือด้านการเงินลูกเสือและด้านการรายงานกิจกรรมของลูกเสือ   โดยใช้
กลยุทธ์การวิจัยเชิงปฏิบัติการ2 วงรอบแต่ละวงรอบประกอบด้วยการวางแผนการปฏิบัติตามแผนการ
สังเกตและการสะท้อนผลผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาโดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการใน
วงรอบที่ 1การอบรมหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้นโดยการส่งครูเข้ารับการอบรมพักนอน
อยู่ประจ าที่ค่ายตลอดการอบรมจ านวน3วันท าให้คณะครูมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานกิจการลูกเสือในโรงเรียนโดยรวมทั้ง 5 ด้านเป็นอย่างดีและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
คณะครูมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานในด้านการตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือด้านการ
บังคับบัญชาลูกเสือ  ด้านการเงินลูกเสือและด้านการรายงานกิจกรรมของลูกเสือ  อยู่ในระดับมากที่สุด
และมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนวิชาลูกเสืออยู่ในระดับ
น้อยที่สุด การด าเนินการพัฒนาในวงจรรอบที่ 1สามารถพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ
ในการปฏิบัติงานกิจการลูกเสือบรรลุตามเป้าหมายได้ 4ด้านคือด้านการตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือด้าน
การบังคับบัญชาลูกเสือด้านการเงินลูกเสือและด้านการรายงานกิจกรรมของลูกเสือแต่ไม่สามารถ
พัฒนาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในด้านการเรียนการสอนวิชาลูกเสือจึงต้องด าเนินการ

                                                           
34 ขจรเกียรติ  เครือประดับ,“การบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในเขต

พ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  แขนงวิชา
บริหารการศึกษา  สาขาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2551),115-117. 

35 สุบิน  ฝ่ายเทศ,“การศึกษาปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2”(ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา,2552),60-61. 
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พัฒนาครูในวงรอบที่ 2โดยการใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
ลูกเสือและการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในแต่ละสัปดาห์  ผลการด าเนินการพบว่า  ครูทุกคนมี
ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือและการน าแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้ในแต่ละสัปดาห์ตามศักยภาพของตน36 
 สุรสิทธิ์  กาฬมาตย์  ได้วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหารมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ  
การบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญและเปรียบเทียบสภาพการบริหารกิจการลูกเสือสามัญในสถานศึกษา  
ผลการวิจัยพบว่า  การบริหารจัดการลูกเสือสามัญในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ด้านการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารจัดการ
องค์กรด้านการวางแผนด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน  และด้านการก ากับติดตาม
และประเมินผลการเปรียบเทียบการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญในสถานศึกษา  จ าแนกตามเพศ  
อายุต าแหน่งประสบการณ์และขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันส าหรับด้าน         
การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนมีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ .0537 

ณัฐพงศ์  ปะนาสังข์  ได้วิจัยเรื่องการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  เปรียบเทียบการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  และศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ            
การบริหารกิจกรรมลูกเสือตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  ผลการวิจัยพบว่าการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะด้านการวางแผนมีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด  
น้อยที่สุดคือด้านการจัดบุคลากร    เพศหญิงและเพศชาย  มีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านการจัด
บุคลากร  ส่วนด้านอ่ืนๆ  ไม่แตกต่างกัน  ผู้บริหารสถานศึกษา  สถานภาพของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
และครูผู้สอนลูกเสือมีความเห็นแตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 วุฒิทาง
ลูกเสือที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
ขนาดโรงเรียนที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
ประสบการณ์ท่ีต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และ
ปัญหาที่พบมากที่สุดคือนักเรียนไม่ให้ความส าคัญและสนใจในการเรียนกิจกรรมลูกเสือและครูให้
ความส าคัญกับแผนการสอนกิจกรรมลูกเสือน้อยเกินไปมีปัญหาน้อยที่สุด38  
 

                                                           
36 ผจญ  ชาญรอบรู้, “การพัฒนาการด าเนินงานกิจการลูกเสือในโรงเรียนบ้านธาตุ  ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น  เขต 5  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น” (ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2552), 103-104. 

37 สุรสิทธิ์  กาฬมาตย์,“การศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญในสถานศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,2553), 69-71. 

38 ณัฐพงศ์  ปะนาสังข์,“การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด,2553),89-90. 
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บุญตรง  มูลพร้อม ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานกิจการลูกเสือสามัญใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานกิจการลูกเสือสามัญในโรงเรียน
ประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า สภาพในการด าเนินงานกิจการลูกเสือสามัญในโรงเรียนประถมศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดตั้งกองลูกเสือและ            
การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียนและด้านการบริหารงานปกครองลูกเสือมีระดับการด าเนินงาน            
อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอ่ืนมีระดับการด าเนินงาน อยู่ในระดับปานกลางปัญหาและอุปสรรคใน                  
การด าเนินงานกิจการลูกเสือสามัญในโรงเรียนประถมศึกษา ในการด าเนินงานกิจการลูกเสือสามัญใน
โรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การจัดอาคารสถานที่
และเอกสารเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนและด้านการจัดสรรงบประมาณในกองลูกเสือโรงเรียนแนวทาง    
การพัฒนาการด าเนินงานกิจการลูกเสือสามัญในโรงเรียนประถมศึกษา ทุกโรงเรียนต้องมีการจัดตั้ง
กองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ควรมีการน าหลักสูตรมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
เกิดผลตามวัตถุประสงค์  ควรมีการวางแผนการใช้งบประมาณในแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน 
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาตนเอง ควรมีห้องเรียนที่เป็นเอกเทศ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดเก็บเอกสารลูกเสืออย่างเป็นระบบ  ควรมีการเปิดโอกาส
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง39 
 
งำนวิจัยต่ำงประเทศ 
 ฮาเกอร์ตี้ (Hagerty) ได้วิจัยเรื่อง โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือกับนักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมมิชิแกน ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของโปรแกรมเท่าที่ควร ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการนักเรียนได้มีส่วนร่วม
ส่งเสริมกิจกรรมนอกโปรแกรม  โดยช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และผลการประเมินกิจกรรม
นักเรียนพบว่า  นักเรียนยังขาดหลักการที่รัดกุม  แต่อย่างไรก็ตามนักเรียนเห็นว่ากิจกรรมการเรียน
โปรแกรมลูกเสือในโรงเรียนมีควารมส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  และควรมีการด าเนินการต่อไป40 
 ราสคอฟ (Raskoff)  ได้วิจัยเรื่อง ผลงานเกี่ยวกับองค์กรอาสาสมัครของวัยรุ่นที่เป็นลูกเสือ 
โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เป็นลูกเสือและผู้ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารอ้างอิง  
การจัดองค์กรเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ จากรายงานต่างๆ   ทางสื่อมวลชน  ผลการวิจัย พบว่า การท า
กิจกรรมต่างๆ จะต้องใช้เวลาทุ่มเท และอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกันในการจัดเครือข่าย  ต้อง
พัฒนาทักษะในการท ากิจกรรม  ปรับปรุงให้เหมาะสม  ใช้การเสริมแรงกระตุ้น  สร้างพลังอ านาจให้มี
พลังท้าทายความสามารถ ตั้งองค์กรประสานงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ  การจัดกิจกรรมต้อง

                                                           
39 บุญตรง  มูลพร้อม,“แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานกิจการลูกเสือสามัญในโรงเรียน

ประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4”(วิทยานิพนธ์              
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชถัฏเชียงราย,2554),99-110. 

40 Hagerty,R.E, “An  Investigation  of  Student  Activity  Programs  in  Michigan 
Junior  High  School”(Dissertation  Abstract  International,1991),2401-A. 
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หลากหลายมีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับเพศและวัฒนธรรม41 
 แบรนดท์ (Brandt)  ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการออกจากหรือการยืนหยัดอยู่ใน
บทบาทของผู้อบรมในกิจกรรมของลูกเสือ โดยใช้การปริทรรน์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในอดีตและ
จากทฤษฎีในเรื่องเดียวกัน  แล้วก าหนดว่าการรวมกระบวนการทางสังคมเท่ากับสภาพการทดสอบมี
ความสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เด็กวัยรุ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมการสนับสนุนของทาง
ครอบครัวและเพ่ือนๆ มีการแสดงเหตุผลออกจ านวนมากและสะท้อนให้เห็นการเกิดทักษะ  ความช านาญ
และคุณลักษณะอ่ืนๆ ในระดับดีมาก42 
 เมอริยอง (Moreilon) ได้วิจัยเรื่องลูกเสือให้บริการบทเรียนเพ่ือการเรียนรู้หนังสือ  
ผลการวิจัยพบว่า  จุดมุ่งหมายของการลูกเสือเป็นการพัฒนาร่างกาย  สติปัญญา  สังคมและจิตใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ  และสามารถบูรณาการเข้ากับกิจกรรมต่างๆ ได้โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ
เข้ามาบริหารจัดการการเรียนรู้ของโครงการการรู้หนังสือของลูกเสือหรือนักเรียน43 

 
สรุป 

 
 การบริหารกิจการลูกเสือเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมลูกเสือ เพราะกิจกรรมลูกเสือสามารถฝึกให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย  มีความสามัคคี ในหมู่คณะ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยนของ
กระทรวงศึกษาธิการและเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษาของส านัก                
การลูกเสือ ยุวกาชาด การบริหารกิจการลูกเสือจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้รับผิดชอบต้องมีการบริหารกิจการลูกเสือที่ดีมาบูรณาการใช้กับการบริหารกิจการลูกเสือ ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนของประเทศชาติไป
ในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
41 Raskoff,Sall  A , “Volunteering  to Do  Genter : Adult Valunteers  in  boy  

Scouts”(Dissertation  Abstract  International,1995),3966-A.   
42 Brandt,Linda  Ann , “Perception  of  Community  Paticipation  in  Education  

On  Canadian  Indian  Reserves:An  Issue  of  Self-Role  Merger”(Dissertation  Abstract  
Internation,1999),1349-A. 

43 Moreilon,”Scouts Serving the Cause of Literacy:Literacy lessons,” 
Dissertation Abstract International Bureau of Adult of Education : Geneva 
Switzerland,2005. 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) บทบาทของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 9 2) การน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียนสังกัดส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 9 3) เพ่ือทราบบทบาทผู้บริหารกับการน าและการจัดการลูกเสือ  
ที่ดีในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 9 โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัย     
เชิงพรรณนา (Descriptive research) ซึ่งจะใช้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 9 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) โดยมีประชากรเป็นโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 9 จ านวน 61 แห่ง มีผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการ จ านวน 1 คน หัวหน้าลูกเสือ จ านวน 1คน และ ครูผู้สอนกิจกรรม
ลูกเสือ จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 208 คน โดยใช้เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาท
ผู้บริหาร ตามแนวคิดของ แฟเรน และเคย์ (Farren & Kaye) และการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี 
ตามแนวทางของสมาคมลูกเสือ (The Scout Association) ซึ่งการด าเนินงานการวิจัยนี้มีขั้นตอน                 
การด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 

 เพ่ือให้การวิจัยด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดขั้นตอนของการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนและการจัดเตรียมโครงการ โดยการศึกษาจากเอกสาร ต ารา 
พระราชบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อมูลสถิติ รายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาจัดท าโครงร่างงานวิจัย 
ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือเสนอโครงร่างการวิจัยต่อภาควิชาการบริหาร
การศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยจัดท าเครื่องมือตามขอบเขตของการวิจัย 
โดยปรับปรุงแก้ไขให้ข้อมูลมีความถูกต้อง โดยรับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
น าไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จากนั้นน าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try Out) เพ่ือหาคุณภาพของ
เครื่องมือ และน าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลที่เก็บรวบรวบมาตรวจสอบความถูกต้อง 
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จัดท ารายงานการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการน าเสนอรายงานผลการวิจัย โดยการน า
ร่างผลการวิเคราะห์ แปลผล และอภิปรายผล มาจัดท ารายงานการวิจัย เสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จัดท า
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ืออนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง          
ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบกำรวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบงานวิจัยใน
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (The one shot , non-experimental 
case study) ซึ่งจะเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 
 
 
        O 
 
 
 
 
    R    X 
 
 
   R หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม 
   X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
   O  หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
 
ประชำกร 
 ประชากรในการวิจัยนี้ คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 9 
จ านวน 61 แห่ง  
 
กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา    
เขต 9 ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 52 โรง โดยได้จาการเปิดตาราง                
การประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)44 แล้วใช้การเลือก
ตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งประเภท (Stratified Random Sampling) โดยจ าแนกตาม
จังหวัด ดังรายละเอียดตามตารางที่ 2 

                                                           
44  Krejcie และ Morgan, อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบื้องต้น, (กรุงเทพฯ :        

สุวีริยาสาส์น์, 2535), 40. 
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ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการ จ านวน 1 คน 
หัวหน้าลูกเสือ จ านวน 1 คน และ ครผูู้สอนกิจกรรมลูกเสือ จ านวน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น 
208 คน รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 

 
จังหวัด 

 
ประชากร 

 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้อ านวยการ/ 
รองผู้อ านวยการ 

หัวหน้า
ลูกเสือ 

ครูผู้สอน
กิจกรรมลูกเสือ 

รวม 

นครปฐม 29 25 25 25 50 100 
สุพรรณบุรี 32 27 27 27 54 108 

รวม 61 52 52 52 104 208 
 
ตัวแปรที่ศึกษำ 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ตัวแปรพื้นฐำน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์การท างาน 
2) ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนี้ 

2.1) ตัวแปรต้นคือ ตัวแปรที่เก่ียวกับบทบาทผู้บริหาร (Xtot) ตามแนวคิดแฟเรนและเคย์ 
(Farren & Kaye) ประกอบด้วย 

2.1.1) ผู้อ านวยความสะดวก (X1) หมายถึง การช่วยให้บุคลากรรู้คุณค่าในงาน
อาชีพ ความสนใจ และทักษะที่เป็นจุดขายของตนช่วยให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผน
อนาคต ด้านการเงินในระยะยาวสร้างบรรยากาศการท างานที่เปิดกว้าง และรับฟังความคิดเห็น เพ่ือ
โอกาสให้บุคลากรช่วยให้บุคลากรมีความเข้าใจ และสามารถแสดงความต้องการของตนเกี่ยวกับ
อนาคตด้านการงานได้ 

2.1.2) ผู้ประเมิน (X2) หมายถึง แจ้งผลการประเมินเกี่ยวกับการท างาน และผล  
การปฏิบัติตัวของสมาชิกในองค์กรอย่างเปิดเผย และตรงไปตรงมาแจ้งให้บุคลากรทราบความคาดหวัง
และมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรว่าสิ่งใดมีความส าคัญต่อการท างาน
ในปัจจุบันและความมุ่งหวังในการปรับปรุงการท างานต่อไปชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการท างาน 
ผลการปฏิบัติตัว และเป้าหมายในงานอาชีพเสนอแนะกิจกรรมที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถปรับปรุง
การท างาน และการปฏิบัติตัวของตนได้ 

2.1.3) ผู้คาดการณ์  (X3) หมายถึ ง ให้ข้อมูล เกี่ยวกับองค์การ อาชีพ และ
อุตสาหกรรมช่วยให้บุคลากรสามารถให้ข้อมูล และเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นและ
การพัฒนาใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อหน้าที่การงานของบุคลากร 

2.1.4) ผู้ให้ค าปรึกษา (X4) หมายถึง ช่วยให้บุคลากรแสดงเป้าหมายเกี่ยวกับอนาคต
ด้านการงานที่ตนต้องการได้ ช่วยเหลือบุคลากรในการคัดเลือกเป้าหมายเกี่ยวกับอนาคตด้านการงานที่
สามารถปฏิบัติได้จริงเชื่อมโยงเป้าหมายในด้านการงาน ที่มีประสิทธิภาพให้เข้ากับความต้องการทาง
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ธุรกิจ และตามเป้าหมายขององค์กรแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุน รวมทั้งอุปสรรค ที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในหน้าที่การงาน 

2.1.5) ผู้ส่งเสริมสนับสนุน (X5) หมายถึง ช่วยให้บุคลากรแต่ละคน สามารถพัฒนา
แผนงานโดยละเอียด ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในหน้าที่การงานช่วยให้บุคลากรประสบความส าเร็จด้วย
การประสานงานของบุคคลในสาขาอาชีพอ่ืนๆ ในองค์กร หรืออุตสาหกรรมอภิปรายถึงความสามารถ
และเป้าหมายในหน้าที่การงานของบุคลากรกับบุคคลที่สามารถหยิบยื่นโอกาสดีๆ ให้กับบุคลากร
เหล่านั้นได้สนับสนุนให้บุคลากรรู้จักใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ ในการสร้างแผนงานเพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จในหน้าที่การงานได้ 

2.2) ตัวแปรตำม (Ytot) คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี ตาม
แนวทางของสมาคมลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย 
 สมาคมลูกเสือ (The Scout Association) ได้ให้แนวทางของการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี
ไว้ 6 ประการ ดังนี้ 

2.2.1 การก าหนดทิศทาง (Providing direction) (Y1) หมายถึง ผู้จัดการที่ดีในการลูกเสือ   
จะสร้างวิสัยทัศน์ส าหรับลูกเสือในพ้ืนที่ของพวกเขาและให้ความเป็นผู้น าที่ชัดเจนในการใช้วิสัยทัศน์
นั้น ส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานร่วมกันในกลุ่ม น าโดยตัวอย่าง สร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนากลุ่มของ
คุณในอนาคต จัดท าแผนงานส าหรับกลุ่ม บริษัท ด าเนินการและทบทวนเป็นประจ า ให้ความเป็นผู้น า
แรงบันดาลใจและแรงจูงใจส าหรับผู้ใหญ่ที่ท างานในกลุ่ม  และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนในกลุ่ม
ปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบของลูกเสือ 

2.2.2 การท างานร่วมกับบุคคล (Working with people) (Y2) หมายถึง การเป็น
ผู้จัดการที่ดีในการลูกเสือจะสร้างจิตวิญญาณของทีมและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้คนในพ้ืนที่
ของพวกเขาขึ้นอยู่กับความไว้วางใจและพ้ืนฐานของลูกเสือพัฒนาความสัมพันธ์ในการท างานที่ดีขึ้น
ตามความไว้วางใจและคุณค่าลูกเสือกับผู้ใหญ่ในกลุ่มและกับคนอ่ืนที่คุณท างานในหน่วยสอดแนมดูแล
ให้มีการคัดเลือกผู้ใหญ่ที่เหมาะสมเพ่ือให้มีบทบาทที่เหมาะสมในกลุ่ม  จัดการผู้ใหญ่ในกลุ่มรวมทั้ง  
การจัดสรรงานและการทบทวน สนับสนุนผู้ใหญ่ในกลุ่มเพ่ือพัฒนาโดย การฝึกอบรมตามความต้องการ
การเรียนรู้ในงานการทดลองทักษะใหม่และแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน สร้าง      
จิตวิญญาณของทีมในกลุ่มและสนับสนุนการพัฒนาทีมโดยรวมแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม
และลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งผ่านการสื่อสารที่ดีและวิธีการอ่ืน ๆ ด าเนินการประชุมผู้น า
ที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการประชุมกลุ่มผู้บริหารและสภาต าบล ดูแลให้
ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
ตามท่ีได้ปรึกษาหารือกับผู้บัญชาการเขตหากมีปัญหาร้ายแรง ด าเนินการทบทวนที่มีประสิทธิภาพและ
มอบหมายให้คนใหม่หรือเกษียณอายุในกรณีที่จ าเป็น และสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับองค์กร   
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ท้องถิ่นของกลุ่ม 

2.2.3 การบรรลุผล (Achieving results) (Y3)หมายถึง การน าและการจัดการที่ดีใน
การลูกเสือจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเป้าหมายบรรลุเป้าหมายแผนงานจะผ่านไปจนเสร็จสิ้นและ
ความสัมพันธ์ที่ดีจะคงอยู่กับพ่อแม่ของคนหนุ่มสาวในการลูกเสือ และชุมชนท้องถิ่นโครงการที่น่าพอใจ
ในกลุ่มที่คุณรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาและปัญหาที่ผู้ใหญ่และเยาวชนของกลุ่มและพ่อแม่หรือผู้ดูแล
ของเยาวชนในกลุ่มยอมรับได้อย่างน่าพอใจ 
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2.2.4 การเปิดรับการเปลี่ยนแปลง (Enabling change) (Y4)หมายถึง การน าและ
การจัดการที่ดีจะสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้ผู้คนคิดถึงวิธีที่สร้างสรรค์เพ่ือปรับปรุงในพ้ืนที่ของตนและ
ใช้การปรับปรุงที่เหมาะสม กระตุ้นให้บุคลากรคิดถึงแนวทางใหม่และสร้างสรรค์ในการปรับปรุงกลุ่ม  
มีความกระตือรือร้นในการคิดใหม่ให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และสนับสนุนและสนับสนุนการท างาน
ต่อไปในความคิดท่ีดี ด าเนินแผนการปรับเปลี่ยนการท างานร่วมกับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม และตระหนัก
ถึงการมีส่วนร่วมของผู้อื่นในการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง 

2.2.5 การใช้ทรัพยากร (Using resources)  (Y5)หมายถึง การน าและการจัดการที่ดี
จะช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีทรัพยากรและข้อมูลเพียงพอที่จะช่วยให้ผู้คนในพ้ืนที่ของตนสามารถใช้ข้อมูลได้
เป็นอย่างดีเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารเพ่ือให้แน่ใจว่างบประมาณมีการจัดการส าหรับกลุ่ม 
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ บริหารให้แน่ใจว่ามีรายได้เพียงพอส าหรับกลุ่มรวมถึง    
การระบุแหล่งรายได้อ่ืนเช่นเงินช่วยเหลือ การท างานร่วมกับคณะกรรมการบริหารและผู้น าเพ่ือให้
มั่นใจว่าสถานที่และอุปกรณ์การประชุมของกลุ่มมีความปลอดภัยและผู้คนท าหน้าที่อย่างรับผิดชอบ
ท างานร่วมกับหัวหน้าส่วนและคณะกรรมการ บริหารเพ่ือให้มั่นใจว่ากลุ่ม บริษัท มีทรัพยากรทาง
กายภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนการท างานร่วมกับผู้ใหญ่และคนหนุ่มสาวเพ่ือลดผลกระทบเชิงลบและ
เพ่ิมผลกระทบเชิงบวกที่กลุ่มบริษัท มีต่อสิ่งแวดล้อม ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดภายในกลุ่มตาม
ข้อมูลที่มีอยู่ดีที่สุด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใหญ่ทุกคนในกลุ่มมีข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

2.2.6 การจัดการเวลาและทักษะส่วนบุคคล (Managing your time and 
personal skills) (Y6) หมายถึง การน าและการจัดการลูกเสือที่ดีจะใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยังคงเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่สามารถน าสู่บทบาทของการลูกเสือสอดคล้องกับเป้าหมายและ
เป้าหมายที่เป็นจริงของผู้บัญชาการมณฑลเพ่ือพัฒนากลุ่มลูกเสือของคุณที่มุ่งสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ของสมาคมลูกเสือ ถามและท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีที่ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอว่า  
คุณใช้เวลาอย่างไรและระบุการปรับปรุงงานที่เป็นไปได้เพ่ือให้มุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย และล าดับ
ความส าคัญที่ตกลงกันไว้ และระบุถึงทักษะและความรู้ที่คุณต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงและท าตาม
ขั้นตอนที่คุณจะท า 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือส าหรับ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
1) เพศ  2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) ต าแหน่งหน้าที่ 5) ประสบการณ์การท างาน เป็นแบบสอบถาม
เลือกตอบ 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหาร ตามแนวคิดของแฟเรน และเคย์ 
(Farren & Kaye)  
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี ตามแนวทางของสมาคม
ลูกเสือ 
 โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า           
5 ระดับของ ไลเคิร์ท (Likert’s rating scales) โดยมีความหมาย ดังนี้  
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 ระดับที่ 1 หมายถึง บทบาทผู้บริหาร หรือการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี อยู่ในระดับ    
น้อยที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
 ระดับที่ 2 หมายถึง บทบาทผู้บริหาร หรือการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี อยู่ในระดับ     
น้อย มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
 ระดับที่ 3 หมายถึง บทบาทผู้บริหาร หรือการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี อยู่ในระดับ     
ปานกลาง มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
 ระดับที่ 4 หมายถึง บทบาทผู้บริหาร หรือการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี อยู่ในระดับ     
มาก มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
 ระดับที่ 5 หมายถึง บทบาทผู้บริหาร หรือการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี อยู่ในระดับ     
มากที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
 
กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว
น าผลมาสร้างเป็นเครื่องมือภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดย
น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน พิจารณาความสอดคล้องของ
เนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ส านวนภาษา ความถูกต้องของเนื้อหา ด้วยการหาค่าดัชนี     
ความสอดคล้องโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) แล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขอีกครั้ง ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 ทุกข้อ 
 ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับสถานศึกษาที่
มิใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 8 โรง มีผู้ตอบแบบสอบถามโรงละ 4 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 32 ฉบับ 
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach)45โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coeffient) 
ปรากฎค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .993 (รายละเอียดตามภาคผนวก ค) ปรากฏ
ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ 0.981  
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และได้ข้อมูลตามความจริงผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยท าหนังสือเรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านหัวหน้าภาค
วิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์พร้อมแบบสอบถาม
ในการวิจัยไปยังโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และติดต่อ
ประสานงานเพ่ือขอความร่วมมือกับหน่วยงานภายในที่ดูแลรับผิดชอบการตอบแบบสอบถาม และ

                                                           
45 Cronbach Lee J., Essentials of Psychological Testing (New York : Harper & 

Row Publisher, 1974) 161. 
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รวบรวมแบบสอบถามส่งกลับทางไปรษณีย์  
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมแบบสอบถามและน ามาตรวจหาความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จัดเรียง
ข้อมูลแยกโรงเรียน เรียงล าดับ ลงรหัสของแบบสอบถาม แล้วน าข้อมูลดังกล่าวมาจัดระบบข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
 
สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

1.  การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามให้ใช้ค่าความถี่  (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะห์บทบาทผู้บริหาร กับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 9 วิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic 
mean)  (    ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (S.D.) ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ถือว่า
ค่ามัชณิมเลขคณิตของคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลตกอยู่ในช่วงใดแสดงว่า
ลักษณะการปฏิบัติตรงตามสภาพที่เป็นจริงแบบนั้น โดยผู้วิจัยได้ ใช้การวิเคราะห์ค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ซึ่งการวิเคราะห์บทบาทผู้บริหารกับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียนสั งกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 9 ผู้วิจัยน าค่ามัชฌิมเลขคณิตเทียบกับเกณฑ์ตาม
แนวคิดของเบสท์ (Best)46 ดังนี้  
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49  แสดงว่า บทบาทผู้บริหาร หรือการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี  

อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49  แสดงว่า บทบาทผู้บริหาร หรือการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี  

อยู่ในระดับน้อย 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49  แสดงว่า บทบาทผู้บริหาร หรือการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี  

อยู่ในระดับปานกลาง 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49  แสดงว่า บทบาทผู้บริหาร หรือการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี  

อยู่ในระดับมาก 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00  แสดงว่า บทบาทผู้บริหาร หรือการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี  

อยู่ในระดับมากที่สุด 
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น (X) และตัวแปรตาม (Y) ใช้การวิเคราะห์

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 
 
 
 
 
 

                                                           
46 John W. Best, Research in Education (New Jersey : Prentice-Hall Inc., 1970), 

190. 
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สรุป 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 9 2) การน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 9 3) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 9 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 9 จ านวน 61 โรง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เชต 9 จ านวน 52 โรง ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการหรือ             
รองผู้อ านวยการ จ านวน 1 คน หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ จ านวน 1 คน และครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ 
จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 208 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหาร 
ตามแนวคิดของแฟเรน และเคย์ (Farren & Kaye) กับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี ตามแนวคิด
ของสมาคมลูกเสือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่ามัชณิมเลขคณิต (Arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) (S.D.) และการวิเคราะห์ค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
product moment correlation coefficient) 
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บทที่ 4  
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
  การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัยเรื่อง “บทบาทผู้บริหารกับการน าและ       
การจัดการลูกเสือท่ีดีในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 9” เพ่ือให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และตอบข้อค าถามของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยส่งสอบถามไปยังโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 52 แห่ง ได้รับแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์กลับคืนมา 44 แห่ง จ านวน 176 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84.62 ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการ จ านวน 1 คน หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ จ านวน 1 คน 
และครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ จ านวน 2 คน น ามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ตาราง
ประกอบค าบรรยาย จ าแนกเป็น 4 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 9 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 9 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับการน าและการจัดการ

ลูกเสือที่ดีในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 
ตอนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามของ
ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการ จ านวน 1 คน หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ จ านวน 1 คน และครูผู้สอน
กิจกรรมลูกเสือ จ านวน 2 คน มีผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 44 แห่ง รวม 176 คน แยก
พิจารณาตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ระดับสูงสุด 
และประสบการณ์ในการท างาน 

ข้อที่ สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 

 1.  ชาย                             
 2.  หญิง               

 
81 
95 

 
46.02 
53.98 

รวม 176 100.00 
2. อำยุ                             

 1.  ต่ ากว่า 26 ปี 
      2.  26 - 35 ปี         
 3.  36 - 45 ปี  
 4.  มากกว่า 45 ปี 

 
16 
47 
57 
56 

 
9.09 
26.70 
32.39 
31.82 

รวม 176 100.00 
3. ระดับกำรศึกษำ 

1. ปริญญาตรี 
2. ปริญญาโท 
3. ปริญญาเอก  

 
80 
86 
10 

 
45.45 
48.86 
5.69 

รวม 176 100.00 
4. ต ำแหน่งประเภท ระดับสูงสุด  

1. ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ หรือ รองผู้อ านวยการ) 
2. หัวหน้าลูกเสือ (หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ) 
3. ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ 

 
44 
44 
88 

 
25.00 
25.00 
50.00 

รวม 176 100.00 
5. ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 

1. ต่ ากว่า 6  ปี 
2. 6 - 10 ปี                 
3. 11 - 15 ปี  
4. 16 - 20 ปี 
5. มากกว่า 20 ปี 

 
15 
29 
45 
29 
58 

 
 8.52 
16.48 
25.57 
16.48 
32.95 

รวม 176 100.00 
 
  จากตารางที่ 2  พบว่าผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือมีจ านวน 95 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.98 เป็นเพศชาย จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 46.02 ในจ านวนนี้ส่วนใหญ่มีอายุ  36-45 
ปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 32.39 รองลงมาคือ อายุ มากกว่า 45 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.82 อายุ 26-35 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 และน้อยที่สุดคืออายุต่ ากว่า 26 ปี 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ส่วนระดับการศึกษา พบว่า ระดับปริญญาโทมี จ านวน 86 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.86 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 และระดับ
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ปริญญาเอก จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.69 ด้านต าแหน่ง พบว่า ต าแหน่งผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ 
หรือรองผู้อ านวยการ) และหัวหน้าลูกเสือ (หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ) มีจ านวน 44 คน เท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 และครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ประสบการณ์ใน
การท างาน พบว่า ประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี มีจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 32.95 รองลงมา
ประสบการณ ์11-15 ปี จ านวน 45 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.57 ประสบการณ์ 6-10 ปี  และ 16-20 ปี 
มีจ านวน 29 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 16.48 และประสบการณ์ต่ ากว่า 6 ปี มีจ านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.52 
 
ตอนที่ 2   ผลกำรวิเครำะห์บทบำทผู้บริหำรของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำเขต 9 
  ในการวิเคราะห์บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา
เขต 9 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชณิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากผู้ให้
ข้อมูล จ านวน 44 แห่ง แล้วน าไปเปรียบเทียบดังเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังรายละเอียดตารางที่ 3 ถึงตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 3 ค่ามัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมและรายด้าน  
(n=44) 

ข้อที่ บทบาทผู้บริหาร (Xtot) X  S.D. ระดับ 

1 ผู้อ านวยความสะดวก (X1) 4.20 0.28 มาก 
2 ผู้ประเมิน (X2) 4.16 0.26 มาก 
3 ผู้คาดการณ์ (X3) 4.28 0.26 มาก 
4 ผู้ให้ค าปรึกษา (X4) 4.18 0.27 มาก 
5 ผู้ส่งเสริมสนับสนุน (X5) 4.22 0.29 มาก 

รวม 4.21 0.23 มำก 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 (Xtot) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.21 , S.D. = 0.23) เมื่อจ าแนกรายด้าน 
พบว่า บทบาทผู้บริหารอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชณิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ด้านผู้คาดการณ์ ( X = 4.28 , S.D. = 0.26) ด้านส่งเสริมสนับสนุน ( X = 4.22 , S.D. = 0.29) 
ด้านผู้อ านวยความสะดวก ( X = 4.20 , S.D. = 0.28) ด้านผู้ให้ค าปรึกษา ( X = 4.18 , S.D. = 0.27) 
และด้านผู้ประเมิน ( X = 4.16 , S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 
0.26 - 0.29 ซึ่งหมายถึงมีการกระจายน้อย แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 4 ค่ามัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด้านผู้อ านวยความสะดวก 

(n=44) 

ข้อที่ 
บทบำทผู้บริหำร 

X  S.D. ระดับ 
ด้ำนผู้อ ำนวยควำมสะดวก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยให้บุคลากรรู้คุณค่าในงานอาชีพ
และทักษะที่เป็นจุดเด่นของตน 

4.14 0.35 มาก 

2. ผู้บริหารช่วยกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญ
ของการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ 

4.23 0.38 มาก 

3. ผู้บริหารช่วยสร้างบรรยากาศการท างานที่ ให้ผู้ร่วมงาน
สามารถแสดงความคิดเห็นได ้

4.11 0.35 มาก 

4. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรให้โอกาสการ
เสนอแนะ 

4.10 0.35 มาก 

5. ผู้บริหารชี้ให้เห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับอนาคตด้านการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมทักษะความสามารถให้มีคุณค่าทาง
อาชีพได้ 

4.31 0.29 มาก 

6. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครู บุคลากร พัฒนาตนเองโดยการเข้า
รับการอบรม ศึกษาดูงาน และพัฒนาผลงาน 

4.34 0.32 มาก 

รวม 4.20 0.28 มาก 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ด้านผู้อ านวยความสะดวก (X1) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.20 , S.D. = 
0.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ ข้อ 6 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครู บุคลากร พัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการ
อบรม ศึกษาดูงาน และพัฒนาผลงาน ( X = 4.34 , S.D. = 0.32)  รองลงมา คือ ข้อ 5 ผู้บริหาร
ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับอนาคตด้านการปฏิบัติงานส่งเสริมทักษะความสามารถให้มีคุณค่าทาง
อาชีพได้ ( X = 4.31, S.D. = 0.29) ส่วนข้อที่มคี่ามัชณิมเลขคณิตเป็นล าดับสุดท้าย คือข้อ 4 ผู้บริหาร
รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรให้โอกาสการเสนอแนะ ( X = 4.10 , S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.29 - 0.38 ซึ่งหมายถึงมีการกระจายน้อย แสดงว่า             
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 5 ค่ามัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด้านผู้ประเมิน 

(n=44) 

ข้อที่ 
บทบำทผู้บริหำร 

X  S.D. ระดับ 
ด้ำนผู้ประเมิน 

1. 
ผู้บริหารแจ้งผลการปฏิบัติงานของครู/บุคลากรให้ทราบ
อย่างเปิดเผย และตรงไปตรงมา 

4.07 0.37 มาก 

2. ผู้บริหารแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานที่ ใช้ในการ
ประเมินผลอย่างชัดเจนทั่วถึง 

4.08 0.43 มาก 

3. ผู้บริหารสามารถล าดับความส าคัญของงานในปัจจุบันได้
อย่างเหมาะสม 

4.20 0.32 มาก 

4. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ท างานปัจจุบันและมุ่งหวังในการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้ดียิ่งข้ึน 

4.16 0.31 มาก 

5. ผู้บริหารส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างการท างานภายในองค์กร 

4.30 0.27 
มาก 

6. ผู้บริหารชี้ให้เห็นความส าคัญของการท างาน  ผลการ
ปฏิบัติตน และเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 

4.24 0.34 
มาก 

7. ผู้บริหารสามารถเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานให้
บุคลากรภายในองค์กรรับทราบ เพ่ือปรับปรุงและปฏิบัติ
ตามจนท าให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 

4.11 0.28 
มาก 

รวม 4.16 0.26 มำก 
  

จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ด้านผู้ประเมิน (X2) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.16, S.D. = 0.26) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บทบาทผู้บริหารของโรงเรียน ด้านผู้ประเมิน อยู่ในระดับมากทุกข้อข้อที่มี
ค่ามัชณิมเลขคณิตมากที่สุด  คือข้อ 5 ผู้บริหารส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างการท างานภายในองค์กร ( X = 4.30 , S.D. = 0.27) รองลงมา คือ ข้อ 6 ผู้บริหารชี้ให้เห็น
ความส าคัญของการท างานผลการปฏิบัติตน และเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ( X = 4.24 , S.D. = 
0.34) ส่วนค่ามัชณิมเลขคณิตต่ าสุด คือข้อ 1 ผู้บริหารแจ้งผลการปฏิบัติงานของครู/บุคลากรให้ทราบ
อย่างเปิดเผย และตรงไปตรงมา ( X = 4.07 , S.D. = 0.37)  เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่าอยู่ระหว่าง 0.27 - 0.43 ซึ่งหมายถึงมีการกระจายน้อย แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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 ตารางที่ 6 ค่ามัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด้านผู้คาดการณ์ 

  (n=44) 

ข้อที่ 
บทบำทผู้บริหำร 

X  S.D. ระดับ 
ด้ำนผู้คำดกำรณ์ 

1. ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง 

4.10 0.36 มาก 

2. ผู้บริหารสามารถช่วยและสนับสนุนครู/บุคลากรในองค์กร
เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

4.22 0.36 มาก 

3. ผู้บริหารสามารถชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร
ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.26 0.32 มาก 

4. ผู้บริหารมีการพัฒนาครู/บุคลากร ให้รู้ทันต่อเหตุการณ์ใน
สภาพสังคม เศรษฐกิจ ปัจจุบัน 

4.37 0.28 มาก 

5. ผู้บริหารสามารถชี้ให้เห็นผลดี ผลเสีย และผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรได้อย่างเข้าใจเหมาะสม 

4.30 0.29 มาก 

6. ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ของครู/บุคลากรใน
องค์กร เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ในสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ปัจจุบัน 

4.40 0.33 มาก 

รวม 4.28 0.26 มาก 
  

จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ด้านผู้คาดการณ์ (X3) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.28 , S.D. = 0.26) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บทบาทผู้บริหารของโรงเรียน ด้านผู้คาดการณ์ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
ข้อที่มีค่ามัชณิมเลขคณิตมากท่ีสุด คือ ข้อ 6 ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ของครู/บุคลากร        
ในองค์กร เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ในสภาพสังคม เศรษฐกิจ ปัจจุบัน ( X = 4.40 , S.D. = 0.33) 
รองลงมา คือข้อ 4 ผู้บริหารมีการพัฒนาครู/บุคลากร ให้รู้ทันต่อเหตุการณ์ในสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ปัจจุบัน  ( X = 4.37 , S.D. = 0.28) ส่วนค่ามัชณิมเลขคณิตต่ าสุด คือ ข้อ 1 ผู้บริหารสามารถให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง ( X = 4.10 , S.D. = 0.36) 
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.28 - 0.36 ซึ่งหมายถึงมีการกระจายน้อย 
แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 7 ค่ามัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด้านผู้ให้ค าปรึกษา 

  (n=44) 

ข้อที่ 
บทบำทผู้บริหำรของโรงเรียน 

X  S.D. ระดับ 
ด้ำนผู้ให้ค ำปรึกษำ 

1. ผู้บริหารสามารถให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรเพ่ือให้ทราบถึง
เป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน 

4.13 0.35 มาก 

2. ผู้บริหารช่วยเหลือ แนะน าให้บุคลากรคัดเลือก เป้าหมาย 
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานในอนาคต 

4.15 0.26 มาก 

3. ผู้บริหารให้ข้อมูลเพ่ือเชื่อมโยงเป้าหมาย เพ่ือช่วยในการ
ตัดสินใจเลือกเป้าหมายการปฏิบัติ งานในอนาคตได้เป็นอย่าง
ดี และสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นมีประสิทธิภาพ 

4.19 0.35 มาก 

4. ผู้บริหารสามารถเชื่อมโยงความต้องการในปัจจุบันให้
สอดคล้องกันกับเป้าหมายขององค์กรในอนาคตอย่างดี 

4.20 0.31 มาก 

5. ผู้บริหารสามารถใช้ปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 

4.22 0.31 มาก 

6. ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานที่ประสบความส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม 

4.21 0.30 มาก 

รวม 4.18 0.27 มำก 
 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ด้านผู้ให้ค าปรึกษา (X4) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18 , S.D. = 0.27) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บทบาทผู้บริหารของโรงเรียน ด้านผู้ให้ค าปรึกษา อยู่ในระดับมากทุก
ข้อ ข้อที่มีค่ามัชณิมเลขคณิตมากท่ีสุด คือ ข้อ 5 ผู้บริหารสามารถใช้ปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ( X = 4.22 , S.D. = 0.31) รองลงมา คือข้อ 6 ผู้บริหารแสดง
ให้เห็นถึง  การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ( X = 4.2 , S.D. = 0.30) ส่วน
ค่ามัชณิมเลขคณิตต่ าสุด คือ ข้อ 1 ผู้บริหารสามารถให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรเพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมาย
ขององค์กรอย่างชัดเจน ( X = 4.13 , S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่
ระหว่าง 0.26 - 0.35 ซึ่งหมายถึงมีการกระจายน้อย แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

 

ตารางที่ 8 ค่ามัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด้านผู้ส่งเสริมสนับสนุน 

  (n=44) 

ข้อที่ 
บทบำทผู้บริหำรของโรงเรียน 

X  S.D. ระดับ 
ด้ำนผู้ส่งเสริมสนับสนุน 

1. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแผนงานได้โดยละเอียด 
รอบคอบ ตลอดจนมีวิธีทาง แก้ไขปัญหาของบุคลากรใน
องค์กร 

4.24 0.32 มาก 

2. ผู้บริหารสามารถพัฒนางานตามแผนและน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานได้ 

4.17 0.35 มาก 

3. ผู้บริหารสามารถประสานงานกับบุคลากรในองค์กรและ
น าไปสู่ความส าเร็จในการท างานได้ 

4.27 0.32 มาก 

4. ผู้บริหารสามารถอธิบาย อภิปรายถึงความสามารถและ
เป้าหมายของงานได้ 

4.16 0.30 มาก 

5. ผู้บริหารสามารถสนับสนุนให้บุคลากรใช้ทรัพยากรจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือสร้างแผนงานและปฏิบัติให้ประสบ
ความส าเร็จได้ 

4.25 0.33 มาก 

รวม 4.22 0.29 มาก 
 
 จากตารางที่ 8 พบว่า ระดับบทบาทผู้บริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ด้านผู้ส่งเสริมสนับสนุน (X5) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.22 , S.D. = 
0.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บทบาทผู้บริหารของโรงเรียน ด้านผู้ส่งเสริมสนับสนุน อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่ามัชณิมเลขคณิตมากที่สุด คือ ข้อ 3 ผู้บริหารสามารถประสานงานกับ
บุคลากรในองค์กรและน าไปสู่ความส าเร็จในการท างานได้ ( X = 4.27 , S.D. = 0.32) รองลงมา คือ
ข้อ 5 ผู้บริหารสามารถสนับสนุนให้บุคลากรใช้ทรัพยากรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือสร้างแผนงานและ
ปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จได้ ( X = 4.25 , S.D. = 0.33) ส่วนค่ามัชณิมเลขคณิตต่ าสุด คือข้อ 4 
ผู้บริหารสามารถอธิบาย อภิปรายถึงความสามารถและเป้าหมายของงานได้ ( X = 4.16 , S.D. = 
0.30) เมื่อพิจารณา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.30 - 0.35 ซึ่งหมายถึงมีการกระจาย
น้อย แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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ตอนที่ 3  ผลกำรวิเครำะห์กำรน ำและกำรจัดกำรลูกเสือที่ดีในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชณิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากผู้ให้ข้อมูล 

44 แห่ง แล้วน าไปเปรียบเทียบตามแนวทางสมาคมลูกเสือ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดตาม
ตารางที่ 9 ถึงตารางที่ 15 
 
ตารางที่ 9 ค่ามัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและ     
รายด้าน  

 (n=44) 

ข้อที่ กำรน ำและกำรจัดกำรลูกเสือท่ีด ี(Ytot) X  S.D. ระดับ 

1 ด้านการก าหนดทิศทาง (Y1)  4.13 0.29 มาก 
2 ด้านการท างานร่วมกับบุคคล (Y2)  4.15 0.30 มาก 
3 ด้านการบรรลุผล (Y3)  4.14 0.29 มาก 
4 ด้านการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง (Y4)  4.20 0.30 มาก 
5 ด้านการใช้ทรัพยากร (Y5)  4.21 0.31 มาก 
6 ด้านการจัดการเวลาและทักษะส่วนบุคคล (Y6)  4.24 0.28 มาก 

รวม 4.18 0.26 มาก 
  
 จากตารางที่ 9 พบว่า ระดับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (Ytot) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18 , S.D. = 0.26) เมื่อ
จ าแนกรายด้าน พบว่า การน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากค่ามัชณิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ด้านการจัดการเวลาและทักษะส่วนบุคคล ( X = 4.24 , S.D. = 0.28) ด้านการใช้ทรัพยากร ( X  
= 4.21 , S.D. = 0.31) ด้านการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง ( X = 4.20 , S.D. = 0.30) ด้านการท างาน
ร่วมกับบุคคล ( X = 4.15 , S.D. = 0.30) ด้านการบรรลุผล ( X = 4.14 , S.D. = 0.29) และด้าน  
การก าหนดทิศทาง ( X = 4.13 , S.D. = 0.29) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 
0.28 - 0.31 ซึ่งหมายถึงมีการกระจายน้อย แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
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ตารางที่ 10  ค่ามัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการก าหนด
ทิศทาง 

(n=44) 

ข้อที่ 
กำรน ำและกำรจัดกำรลูกเสือท่ีดี 

X  S.D. ระดับ 
ด้ำนกำรก ำหนดทิศทำง 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดกิจกรรมลูกเสือที่ดี 4.07 0.39 มาก 
2. ผู้บริหารส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานร่วมกันในองค์กร 4.27 0.28 มาก 
3. ผู้บริหารสร้างวิสัยทัศน์เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในอนาคต 4.14 0.32 มาก 

4. 
ผู้บริหารมีการจัดท าแผนงานส าหรับบุคลากร ด าเนินการ 
และทบทวนแผนงานเป็นประจ า 

4.11 0.40 มาก 

5. 
ผู้บริหารส่งเสริมความเป็นผู้น า สร้างแรงบันดาลใจ และสร้าง
แรงจูงใจ ให้กับบุคลากรในการท างานเป็นทีม 

4.17 0.39 มาก 

6. 
ผู้บริหารมีการตรวจสอบให้ชัดเจนว่าทุกคนในองค์กรปฏิบัติ
ตามนโยบายและกฎระเบียบของลูกเสือเป็นอย่างดี 

4.01 0.39 มาก 

รวม 4.13 0.29 มำก 
 
 จากตารางที่ 10 พบว่า ระดับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการก าหนดทิศทาง (Y1) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
4.13 , S.D. = 0.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การน าและการจัดการลูกเสือที่ดี ด้านการก าหนด
ทิศทาง อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่ามัชณิมเลขคณิตมากท่ีสุด คือ ข้อ 2 ผู้บริหารส่งเสริมวัฒนธรรม
การท างานร่วมกันในองค์กร ( X = 4.27 , S.D. = 0.28) รองลงมา คือข้อ 5 ผู้บริหารส่งเสริม              
ความเป็นผู้น า สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างแรงจูงใจ ให้กับบุคลากรในการท างานเป็นทีม ( X = 4.17 
, S.D. = 0.39) ส่วนค่ามัชณิมเลขคณิตต่ าสุด คือ ข้อ 6 ผู้บริหารมีการตรวจสอบให้ชัดเจนว่าทุกคน                  
ในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบของลูกเสือเป็นอย่างดี ( X = 4.01 , S.D. = 0.39) เมื่อ
พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.28 - 0.40 ซึ่งหมายถึงมีการกระจายน้อย แสดงว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 11 ค่ามัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการน าและการจัดการลูกเสือท่ีดีใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการท างานร่วมกับบุคคล  
              (n=44) 

ข้อที่ 
กำรน ำและกำรจัดกำรลูกเสือท่ีดี 

X  S.D. ระดับ 
ด้ำนกำรท ำงำนร่วมกับบุคคล 

1. ผู้บริหารมีการสร้างจิตวิญญาณ การท างานเป็นทีม การ
ด าเนินกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.11 0.35 มาก 

2. ผู้บริหารมีการพัฒนาความสัมพันธ์ในการท างานตามกิจการ
ลูกเสือที่ดีข้ึน 

4.11 0.35 มาก 

3. ผู้บริหารตระหนักถึงการสร้างคุณค่าให้เกิดปฏิบัติหน้าที่ด้าน
กิจการลูกเสือที่ดีในองค์กร 

4.19 0.36 มาก 

4. 
ผู้ บ ริ ห าร ให้ การดู แล  ให้ มี การคั ด เลื อกบุ คลากรที่ มี
ประสบการณ์และคุณวุฒิที่เหมาะสม เพ่ือให้มีบทบาทที่ด้าน
กิจการลูกเสือที่ดีได ้

4.19 0.37 มาก 

5. ผู้บริหารมีการส่งเสริมการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมเติมคุณวุฒิทาง
ลูกเสือให้กับบุคลากร 

4.36 0.35 มาก 

6. ผู้บริหารสามารถแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นผ่านวิธีการ การ
สื่อสารที่ดี  

4.09 0.42 มาก 

7. ผู้บริหารมีการจัดประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านการลูกเสือเพ่ือ
พัฒนาให้กิจการลูกเสือในองค์กรพัฒนาไปในทิศทางที่ดี 

4.15 0.37 มาก 

8. ผู้บริหารจัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการลูกเสือ
อย่างเต็มความสามารถ 

4.19 0.38 มาก 

9. 
ผู้บริหารดูแลผู้ก ากับลูกเสือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามที่ได้
ปรึกษาหารือกับผู้บัญชาการเขตหากมีปัญหาร้ายแรง 

4.08 0.34 มาก 

10. 
ผู้บริหารทบทวน การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพและ
มอบหมายงานที่จ าเป็น  สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับ
องค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างด ี

4.02 0.34 มาก 

รวม 4.15 0.30 มำก 
   

จากตารางที่ 11 พบว่า ระดับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการท างานร่วมกับบุคคล (Y2) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
( X = 4.15 , S.D. = 0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การน าและการจัดการลูกเสือที่ดี ด้านการท างาน
ร่วมกับบุคคล อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่ามัชณิมเลขคณิตสูงที่สุด คือ ข้อ 5 ผู้บริหารมีการส่งเสริม
การฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมเติมคุณวุฒิทางลูกเสือให้กับบุคลากร ( X = 4.36 , S.D. = 0.35) รองลงมา คือ                  
ข้อ 3 ผู้บริหารตระหนักถึงการสร้างคุณค่าให้เกิดปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการลูกเสือที่ดีในองค์กร ( X = 
4.19 , S.D. = 0.36)  ข้อ 4 ผู้บริหารให้การดูแล ให้มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสบการณ์และ
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คุณวุฒิที่เหมาะสม เพ่ือให้มีบทบาทที่ด้านกิจการลูกเสือที่ดีได้ ( X =4.19, S.D. = 0.37) และข้อ 8 
ผู้บริหารจัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการลูกเสืออย่างเต็มความสามารถ ( X = 4.19, S.D. 
= 0.38) ส่วนค่ามัชณิมเลขคณิตต่ าสุด คือ ข้อ 10 ผู้บริหารทบทวน การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ
และมอบหมายงานที่จ าเป็น  สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ได้เป็น
อย่างดี ( X = 4.02 , S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.34 - 
0.42 ซึ่งหมายถึงมีการกระจายน้อย แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 12 ค่ามัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีใน

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการบรรลุผล 
(n=44) 

ข้อที่ 
กำรน ำและกำรจัดกำรลูกเสือท่ีดี 

X  S.D. ระดับ 
ด้ำนกำรบรรลุผล 

1. 
ผู้บริหารที่ดีในการลูกเสือจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมายแผนงานจะผ่านไปจนเสร็จสิ้น 

4.15 0.35 มาก 

2. ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้คงอยู่กับชุมชนท้องถิ่น 4.14 0.37 มาก 

3. 
ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากร
อย่างเหมาะสมตามคุณวุฒิทางลูกเสือ 

4.15 0.34 มาก 

4. ผู้บริหารแก้ไขปัญหาต่างๆ ของบุคลากร และเยาวชนได ้ 4.11 0.29 มาก 

รวม 4.14 0.29 มำก 
  

จากตารางที่ 12 พบว่า ระดับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการบรรลุผล (Y3) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.14 , 
S.D. = 0.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การน าและการจัดการลูกเสือที่ดี ด้านการบรรลุผล                  
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่ามัชณิมเลขคณิตมากที่สุด มีจ านวน 2 ข้อ คือข้อ 1 ผู้บริหารที่ดีในการ
ลูกเสือจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเป้าหมายบรรลุเป้าหมายแผนงานจะผ่านไปจนเสร็จสิ้น ( X = 4.15 , S.D. 
= 0.35) และ ข้อ 3 ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสมตาม
คุณวุฒิทางลูกเสือ ( X = 4.15 , S.D. = 0.34) รองลงมา คือ ข้อ 2 ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้
คงอยู่กับชุมชนท้องถิ่น ( X = 4.14 , S.D. = 0.37) ส่วนค่ามัชณิมเลขคณิตต่ าสุด คือข้อ 4 ผู้บริหาร
แก้ไขปัญหาต่างๆ ของบุคลากร และเยาวชนได้ ( X = 4.11 , S.D. = 0.29) เมื่อพิจารณาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.29 - 0.37 ซึ่งหมายถึงมีการกระจายน้อย แสดงว่า                 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 
 
 
 



60 
 

 

ตารางที่ 13 ค่ามัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง 

(n=44) 

ข้อที่ 
กำรน ำและกำรจัดกำรลูกเสือท่ีดี 

X  S.D. ระดับ 
ด้ำนกำรเปิดรับกำรเปลี่ยนแปลง 

1. 
ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้บุคลากรมีกระบวนการคิดวิธี
สร้างสรรค์การท างานที่ดี 

4.26 0.39 มาก 

2. 
ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงการเรียนการ
สอนวิชาลูกเสือในแนวทางใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

4.18 0.35 มาก 

3. 
ผู้บริหารและบุคลากรในองค์การมีความกระตือรือร้นในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในแนวทางใหม่ 

4.14 0.32 มาก 

4. ผู้บริหารสร้างทัศนคติที่ดีในการจัดการลูกเสือในโรงเรียน 4.28 0.37 มาก 

5. 
ผู้บริหารมีการด าเนินแผนการปรับเปลี่ยนการท างานร่วมกับ
สมาชิกทุกคน 

4.13 0.35 มาก 

6. 
ผู้บริหารตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงและ
การปรับปรุงของผู้ปฏิบัติงาน 

4.21 0.32 มาก 

รวม 4.20 0.30 มำก 
 
 จากตารางที่ 13 พบว่า ระดับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง (Y4) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( X = 4.20 , S.D. = 0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การน าและการจัดการลูกเสือที่ดี ด้าน   
การเปิดรับการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่ามัชณิมเลขคณิตมากที่สุด คือข้อ 4 
ผู้บริหารสร้างทัศนคติที่ดีในการจัดการลูกเสือในโรงเรียน ( X = 4.28 , S.D. = 0.37) รองลงมา คือ           
ข้อ 1 ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้บุคลากรมีกระบวนการคิดวิธีสร้างสรรค์การท างานที่ดี  ( X = 4.26 , 
S.D. = 0.39) ส่วนค่ามัชณิมเลขคณิตต่ าสุด คือ ข้อ 5 ผู้บริหารมีการด าเนินแผนการปรับเปลี่ยน    
การท างานร่วมกับสมาชิกทุกคน ( X = 4.13 , S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่า  อยู่ระหว่าง 0.32 - 0.39 ซึ่งหมายถึงมีการกระจายน้อย แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 14  ค่ามัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการใช้ทรัพยากร 

(n=44) 

ข้อที่ 
กำรน ำและกำรจัดกำรลูกเสือท่ีดี 

X  S.D. ระดับ 
ด้ำนกำรใช้ทรัพยำกร 

1. ผู้บริหารสามารถจัดการข้อมูลที่เพียงพอให้กับบุคลากรได้
อย่างเหมาะสม 

4.17 0.34 มาก 

2. ผู้บริหารสามารถบริหารงบประมาณ และแหล่งรายได ้ได้
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

4.20 0.39 มาก 

3. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการรายได้โดยระบุแหล่งรายได้
อ่ืน หรือเงินช่วยเหลือ อย่างชัดเจนถูกต้อง 

4.24 0.38 มาก 

4. ผู้บริหารตระหนักถึงความปลอดภัยของสถานที่ และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

4.19 0.34 มาก 

5. ผู้บริหารสามารถใช้กระบวนการตัดสินใจในเรื่องจ าเป็น
เร่งด่วนได้อย่างทันท่วงที และดีท่ีสุด 

4.19 0.31 มาก 

6. 
ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ และตัดสินใจจากข้อมูลที่มีอยู่
อย่างดีที่สุดเพ่ือความถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 

4.26 0.33 มาก 

7. 
ผู้บริหารค านึงถึงการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานที่จะเกิดขึ้นเป็นผลกระทบ
เชิงลบ และผลกระทบเชิงบวก  

4.24 0.33 มาก 

รวม 4.22 0.31 มาก 

 จากตารางที่ 14 พบว่า ระดับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการใช้ทรัพยากร (Y5) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
4.22 , S.D. = 0.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การน าและการจัดการลูกเสือที่ดี ด้านการใช้
ทรัพยากร อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่ามัชณิมเลขคณิตมากที่สุด คือข้อ 6 ผู้บริหารสามารถ
ตรวจสอบ และตัดสินใจจากข้อมูลที่มีอยู่อย่างดีที่สุดเพ่ือความถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ( X = 4.26 , S.D. = 0.33) รองลงมา มีจ านวน 2 ข้อ คือ ข้อ 3 ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการรายได้โดยระบุแหล่งรายได้อ่ืน หรือเงินช่วยเหลือ อย่างชัดเจนถูกต้อง ( X = 4.24 , S.D. = 
0.38) และข้อ 7  ผู้บริหารค านึงถึงการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานที่จะเกิดขึ้นเป็นผลกระทบเชิงลบ และผลกระทบเชิงบวก ( X = 4.24 , S.D. = 0.33) ส่วน
ค่ามัชณิมเลขคณิตต่ าสุด คือ ข้อ 1 ผู้บริหารสามารถจัดการข้อมูลที่เพียงพอให้กับบุคลากรได้อย่าง
เหมาะสม ( X = 4.17 , S.D. = 0.34) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.31 - 
0.39 ซึ่งหมายถึงมีการกระจายน้อย แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 15  ค่ามัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการจัดการเวลา
และทักษะส่วนบุคคล 

(n=44) 

ข้อที่ 
กำรน ำและกำรจัดกำรลูกเสือท่ีดี 

X  S.D. ระดับ 
ด้ำนกำรจัดกำรเวลำและทักษะส่วนบุคคล 

1. 
ผู้บริหารใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ
ลูกเสือ 

4.23 0.32 มาก 

2. 
ผู้บริหารและผู้สอนลูกเสือมีทักษะ และกระบวนการเรียน
การสอน เพื่อให้ความรู้ในวิชาลูกเสืออย่างดี 

4.27 0.28 มาก 

3. 
ผู้บริหารและผู้สอนวิชาลูกเสือมีการติดตาม ศึกษากฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของการลูกเสือเป็นระยะ 

4.21 0.35 มาก 

4. 
ผู้บริหารและผู้สอนวิชาลูกเสือมีการปรับปรุง พัฒนา 
กระบวนการสอนตามล าดับขั้นตอนเพ่ือสร้างคุณค่าทางการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน 

4.26 0.29 มาก 

รวม 4.24 0.28 มาก 
 
 จากตารางที่ 15 พบว่า ระดับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการจัดการเวลาและทักษะส่วนบุคคล (Y6) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.24 , S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การน าและการจัดการลูกเสือที่
ดี ด้านการจัดการเวลาและทักษะส่วนบุคคล อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่ามัชณิมเลขคณิตมากที่สุด 
คือข้อ 2 ผู้บริหารและผู้สอนลูกเสือมีทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้ความรู้ในวิชา
ลูกเสืออย่างดี ( X = 4.27 , S.D. = 0.28) รองลงมา คือข้อ 4 ผู้บริหารและผู้สอนวิชาลูกเสือมี       
การปรับปรุง พัฒนา กระบวนการสอนตามล าดับขั้นตอนเพ่ือสร้างคุณค่าทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
( X = 4.26 , S.D. = 0.29) ส่วนค่ามัชณิมเลขคณิตต่ าสุด คือข้อ 3 ผู้บริหารและผู้สอนวิชาลูกเสือ             
มีการติดตาม ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของการลูกเสือเป็นระยะ ( X = 4.21 , S.D. = 0.35) เมื่อ
พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.28 - 0.35 ซึ่งหมายถึงมีการกระจายน้อย แสดงว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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ตอนที่ 4  ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบทบำทผู้บริหำรกับกำรน ำและกำรจัดกำรลูกเสือ 
ที่ดีในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีใน

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (pearson’s product-moment correlation coefficient) ดังรายละเอียด
ตารางที่ 16 
 
ตารางที่ 16  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง บทบาทผู้บริหารกับการน าและการจัดการลูกเสือ  

ที่ดีในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
(n=44) 

การน าและ 
การจัดการ 
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ด้านผู้อ านวยความ
สะดวก (X1) 

.569** .550** .559** .649** .584** .532** .649** 

ด้านผู้ประเมิน (X2) .630** .662** .600** .692** .659** .573** .719** 

ด้านผู้คาดการณ ์(X3) .644** .649** .695** .695** .691** .583** .746** 

ด้านผู้ให้ค าปรึกษา 
(X4) 

.635** .632** .705** .718** .709** .657** .765** 

ด้านผู้ส่งเสริม
สนับสนุน (X5) 

.731** .675** .822** .681** .711** .632** .803** 

บทบาทผู้บริหาร (Xtot) .732** .721** .776** .780** .765** .679** .840** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางที่ 16 พบว่า บทบาทผู้บริหาร (Xtot) กับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี (Ytot)  ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันระดับสูง 
(rxy = .840) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน  
  เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง บทบาทผู้บริหาร (Xtot) กับการน าและการจัดการลูกเสือ 
ที่ดีรายด้าน (Y1-6) พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน โดยเรียง
ตามล าดับ ดังนี้ ด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมี 5 ด้าน คือ ด้านการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง 
(Y4) (rxy = .780) ด้านการบรรลุผล (Y3) (rxy = .776) ด้านการใช้ทรัพยากร (Y5) (rxy = .765) ด้านการ
ก าหนดทิศทาง (Y1) (rxy = .732) และด้านการท างานร่วมกับบุคคล (Y2) (rxy = .721) ส่วนด้านที่มี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางมี 1 ด้าน คือ ด้านการจัดการเวลาและทักษะส่วนบุคคล (Y6) (rxy = 
.679)  
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  เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง บทบาทผู้บริหารในแต่ละด้าน กับการน าและการจัด    
การลูกเสือที่ดี พบว่า บทบาทผู้บริหาร ด้านผู้อ านวยความสะดวก (X1) กับการน าและการจัดการ
ลูกเสือที่ดี (Ytot) ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (rxy = .649) เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหาร ด้านผู้อ านวยความสะดวก พบว่า มีความสัมพันธ์กับการน าและ
การจัดการลูกเสือท่ีดี ทุกด้าน (Y1 - Y6) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้ 
มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางทุกด้าน คือ ด้านการเปิดรับ  การเปลี่ยนแปลง (Y4) (rxy = .649) 
ด้านการใช้ทรัพยากร (Y5) (rxy = .584) ด้านการก าหนดทิศทาง (Y1) (rxy = .569) ด้านการบรรลุผล 
(Y3) (rxy = .559) ด้านการท างานร่วมกับบุคคล (Y2) (rxy = .550) และ ด้านการจัดการเวลาและทักษะ
ส่วนบุคคล (Y6) (rxy = .532) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน  
 บทบาทผู้บริหาร ด้านผู้ประเมิน (X2) กับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี (Ytot) ในภาพรวมมี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง (rxy = .719) เมื่อพิจารณาบทบาทผู้บริหาร ด้านผู้ประเมิน พบว่า มี
ความสัมพันธ์กับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีทุกด้าน (Y1 - Y6) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมี เพียง 1 ด้าน คือ ด้านการเปิดรับ
การเปลี่ยนแปลง (Y4) (rxy = .692) ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางมี 5 ด้าน คือ ด้าน
การท างานร่วมกับบุคคล (Y2) (rxy = .662) ด้านการใช้ทรัพยากร (Y5) (rxy = .659) ด้านการก าหนด
ทิศทาง (Y1) (rxy = .630) ด้านการบรรลุผล (Y3) (rxy = .600) และด้านการจัดการเวลาและทักษะส่วน
บุคคล (Y6) (rxy = .573) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน  
 บทบาทผู้บริหาร ด้านผู้คาดการณ์ (X3) กับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี (Ytot) ในภาพรวม
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (rxy = .746) เมื่อพิจารณาบทบาทผู้บริหาร ด้านผู้คาดการณ์  พบว่า               
มีความสัมพันธ์กับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีทุกด้าน (Y1 - Y6) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมี 3 ด้าน คือ ด้านการบรรลุผล (Y3) 
(rxy = .695) ด้านการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง (Y4) (rxy = .695) และด้านการใช้ทรัพยากร (Y5) (rxy = 
.691) ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางมี 3 ด้าน คือ ด้านการท างานร่วมกับบุคคล (Y2) 
(rxy = .649) ด้านการก าหนดทิศทาง (Y1) (rxy = .644) และด้านการจัดการเวลาและทักษะส่วนบุคคล 
(Y6) (rxy = .583) ซ่ึงเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน 
  บทบาทผู้บริหาร ด้านผู้ให้ค าปรึกษา (X4) กับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี (Ytot)                         
ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (rxy = .765) เมื่อพิจารณาบทบาทผู้บริหาร ด้านผู้ให้
ค าปรึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีทุกด้าน (Y1 - Y6) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมี 3 ด้าน 
คือ ด้านการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง (Y4) (rxy = .718) ด้านการใช้ทรัพยากร (Y5) (rxy = .709) และ
ด้านการบรรลุผล (Y3) (rxy = .705) ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางมี 3 ด้าน คือ ด้าน
การจัดการเวลาและทักษะส่วนบุคคล (Y6) (rxy = .657) ด้านการก าหนดทิศทาง (Y1) (rxy = .635) และ
ด้านการท างานร่วมกับบุคคล (Y2) (rxy = .632) ซ่ึงเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน 
  บทบาทผู้บริหาร ด้านผู้ส่งเสริมสนับสนุน (X5) กับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี (Ytot)               
ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (rxy = .803) เมื่อพิจารณาบทบาทผู้บริหาร ด้านผู้ส่งเสริม
สนับสนุน พบว่า มีความสัมพันธ์กับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีทุกด้าน (Y1 - Y6) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมี 3 ด้าน คือ ด้าน
การบรรลุผล (Y3) (rxy = .822) ด้านการก าหนดทิศทาง (Y1) (rxy = .731) และด้านการใช้ทรัพยากร 
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(Y5) (rxy = .711) ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางมี 3 ด้าน คือ ด้านการเปิดรับการ
เปลี่ยนแปลง (Y4) (rxy = .681) ด้านการท างานร่วมกับบุคคล (Y2) (rxy = .675) และด้านการจัดการ
เวลาและทักษะส่วนบุคคล (Y6) (rxy = .632) ซ่ึงเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบ 
1) บทบาทผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) การน าและ
การจัดการลูกเสือที่ ดี ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9                          
3) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับการน าและการจัดการลูกเสือ  ที่ดีในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 52 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลแห่งละ 4 คน 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการ หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ และครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ 
ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ 176 ฉบับ จาก 44 แห่ง เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหาร ตามแนวคิดของแฟเรน และเคย์ (Farren & Kaye) การน าและ
การจัดการลูกเสือท่ีดี ตามแนวทางของสมาคมลูกเสือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่ามัชณิมเลขคณิต (Arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) (S.D.) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficient) สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 

 
สรุปผลกำรวิจัย 

 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. บทบาทผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับ
ค่ามัชณิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านผู้คาดการณ ์ ด้านส่งเสริมสนับสนุน  ด้านผู้อ านวยความสะดวก  
ด้านผู้ให้ค าปรึกษา  และด้านผู้ประเมิน ตามล าดับ 

2. การน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่ามัชณิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ด้านการจัดการเวลาและทักษะส่วนบุคคล ด้านการใช้ทรัพยากร ด้านการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง 
ด้านการท างานร่วมกับบุคคล  ด้านการบรรลุผล และด้านการก าหนดทิศทาง ตามล าดับ 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ในลักษณะแบบคล้อยตามกัน 

 
 
 
 
 
 

66 



67 
 

 

กำรอภิปรำยผล 
 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง บทบาทผู้บริหารกับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาพิจารณา 
เพ่ือให้ทราบถึงสภาพจริง และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ จึงอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัย พบว่า บทบาทผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัย                  
ตั้งไว้ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชณิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านผู้คาดการณ์ ด้านส่งเสริม
สนับสนุน  ด้านผู้อ านวยความสะดวก ด้านผู้ให้ค าปรึกษา และด้านผู้ประเมิน จากผลการวิจัยพบว่า 
บทบาทผู้บริหารอยู่ในระดับมาก เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ การบริหารโรงเรียนในปัจจุบันต้องอาศัย
ผู้บริหารที่มีวุฒิภาวะสูง และมีภารกิจที่หลากหลายในทุกด้านเพ่ือบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครอง สร้างความเชื่อมั่นในการส่งบุตรหลานมาเรียน ผู้บริหารจะมีบทบาทส าคัญ                   
ในการขับเคลื่อนงานทุกด้านในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยตรง                  
งานงบประมาณซึ่งเป็นระบบการสนับสนุนให้ทุกภารกิจในโรงเรียนด าเนินไปอย่างราบรื่น งานบริหารงานบุคคล 
เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร งานบริหารงานทั่วไป ท าทุกอย่างให้เป็นระบบ รวดเร็ว
ถูกต้อง และในปัจจุบันผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการก าหนดทิศทางและกลยุทธของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิชาการ และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรรณา หมาดเท่ง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า บทบาทผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้อ านวยการ ผู้ประเมิน ผู้ส่งเสริมสนับสนุน ผู้คาดการณ์ 
และผู้ให้ค าปรึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นนักวางแผน ก าหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ของ
โรงเรียนให้มีคุณภาพตลอดเวลาและเมื่อพิจารณาถึงบทบาทส าคัญของผู้บริหา รจะต้องอ านวย                    
ความสะดวกให้ทุกสิ่งทุกอย่างในโรงเรียนสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างราบรื่นส่งผลให้ การบริหาร คุณภาพผู้เรียน ในขณะเดียวกันผู้บริหารจะต้อง ก ากับติดตาม และ
ประเมินผลการท างานของบุคลากรในแต่ละฝ่ายรวมทั้ง ประเมินผล การปฏิบัติงานของตนเอง เมื่อพบ
ข้อบกพร่องที่ควรจะปรับปรุง จะสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้ทันท่วงที 

2. จากผลการวิจัย พบว่า การน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชณิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการจัดการ
เวลาและทักษะส่วนบุคคล ด้านการใช้ทรัพยากร ด้านการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง ด้านการท างาน
ร่วมกับบุคคล ด้านการบรรลุผล และด้านการก าหนดทิศทางตามล าดับ 

ด้านการจัดการเวลาและทักษะส่วนบุคคล ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการลูกเสือ ผู้บริหาร
และครูผู้สอนแต่ละโรงเรียนมีทักษะและการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้มีความรู้ในวิชาลูกเสือ
อย่างดี มีการติดตาม ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ ของการลูกเสืออย่างเป็นระยะ รวมทั้งมีการปรับปรุง
พัฒนากระบวนการสอนลูกเสือตามล าดับขั้นตอนเพ่ือสร้างคุณค่าทางการเรี ยนให้กับนักเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรสิทธิ์ กาฬมาตย์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรม
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ลูกเสือสามัญในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร ผลการวิจัยพบว่า 
การบริหารการจัดการลูกเสือสามัญในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการบริหารงานบุคคลและด้าน               
การบริหารจัดการองค์กร ด้านการวางแผน ด้านการสนับสนุนและการส่งเสริมการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับมาก   
 ด้านการใช้ทรัพยากร ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ ผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สามารถตรวจสอบ และตัดสินใจจาก
ข้อมูลที่มีอยู่อย่างดีที่สุดเพ่ือความถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด  และสามารถบริหาร
จัดการรายได้ภายในโรงเรียน โดยระบุแหล่งรายได้อ่ืน หรือเงินช่วยเหลือ ได้อย่างชัดเจนถูกต้อง และ
ค านึงถึงการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่จะเกิดขึ้นเป็น
ผลกระทบเชิงลบ และผลกระทบเชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ ธรรมนาถพงศ์                
ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยใช้ทฤษฎีการบริหารตามแนวคิดของกูลิคและเออร์วิค  ที่เรียกว่า 
POSDCORB มาบูรณาการใช้กับการบริหารกับกิจกรรมลูกเสือ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารกิจกรรม
ลูกเสือของผู้บริรโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการจัดการ
องค์กรอยู่ในระดับมาก    
 ด้านการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก เหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการสร้างทัศนคติที่ดี
ในการจัดการลูกเสือในโรงเรียน ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงของ
ผู้ปฏิบัติงาน มีความสามารถกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในแนวทางใหม่ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารและบุคลากรในองค์การมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงการเรียน                  
การสอนวิชาลูกเสือในแนวทางใหม่ รวมทั้งมีการด าเนินการตามแผนการปรับเปลี่ยนการท างานร่วมกับ
ครูผู้สอนทุกคน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิวาท กลกิจ  ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษา                   
การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการฝึกอบรมลูกเสือสามัญในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีมีการด าเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการฝึกอบรมลูกเสือสามัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 ด้านการท างานร่วมกับบบุคคล ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ 
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการส่งเสริมการฝึกอบรม 
เพ่ือเพ่ิมเติมคุณวุฒิทางลูกเสือให้กับบุคลากร ตระหนักถึงการสร้างคุณค่าให้เกิดปฏิบัติหน้าที่ด้าน
กิจการลูกเสือที่ดีในองค์กร ให้การดูแล ให้มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสบการณ์และคุณวุฒิที่
เหมาะสม เพ่ือให้มีบทบาทที่ด้านกิจการลูกเสือที่ดีได้ จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการ
ลูกเสืออย่างเต็มความสามารถ มีการสร้างจิตวิญญาณ การท างานเป็นทีม การด าเนินกิจการลูกเสือ
อย่างต่อเนื่อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาความสัมพันธ์ในการท างานตามกิจการลูกเสือที่ดีขึ้น 
มีการจัดประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านการลูกเสือเพ่ือพัฒนาให้กิจการลูกเสือในองค์กรพัฒนาไปในทิศทางที่
ดี สามารถแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นผ่านวิธีการ การสื่อสารที่ดี  ดูแลผู้ก ากับลูกเสือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามที่ได้ปรึกษาหารือกับผู้
บัญชาการเขตหากมีปัญหาร้ายแรง รวมทั้งมีการ ทบทวน การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพและ
มอบหมายงานที่จ าเป็น  สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรสิทธิ์ กาฬมาตย์ ได้ศึกษาวิจัยเงการื่อรศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรม
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ลูกเสือสามัญในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร ผลการวิจัยพบว่า 
การบริห่ารจัดการลูกเสือสามัญในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการ
บริหารจัดการองค์กร ด้านการวางแผน ด้านกานสนับสนุนและการส่งเสริมการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับมาก   
 ด้านการบรรลุผล ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ  ผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสมตามคุณวุฒิทางลูกเสือ และมีการสร้างความมั่นใจให้กับครูและบุคลากร
ทางลูกเสือว่าจะบรรลุเป้าหมายแผนงานที่ได้วางไว้ มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้คงอยู่กับชุมชน
ท้องถิ่น รวมทั้งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของบุคลากร และเยาวชนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สมบัติ ธรรมนาถพงศ์ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยใช้ทฤษฎีการบริหารตามแนวคิดของกูลิคและ
เออร์วิค  ที่เรียกว่า POSDCORB มาบูรณาการใช้กับการบริหารกับกิจกรรมลูกเสือ ผลการวิจัยพบว่า 
การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผู้บริห่ารโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม 
เขต 2 ด้านการจัดการองค์กรอยู่ในระดับมาก 
 ด้านการก าหนดทิศทาง ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก เหตุที่ เป็นเช่นนี้ เพราะ 
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการส่งเสริมวัฒนธรรมการ
ท างานร่วมกันในองค์กร มีความเป็นผู้น า มีการสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างแรงจูงใจ ให้กับบุคลากร
ในการท างานเป็นทีม มีการสร้างวิสัยทัศน์เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในอนาคต มีการจัดท าแผนงาน
ส าหรับบุคลากร ด าเนินการ และทบทวนแผนงานเป็นประจ า รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือที่ดี และมีการตรวจสอบให้เห็นชัดเจนว่าทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบ
ของลูกเสือเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรสิทธิ์ กาฬมาตย์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา
สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มุกดาหาร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการลูกเสือสามัญในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้าน                    
การบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการวางแผน ด้านการสนับสนุนและ                 
การส่งเสริมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก   

3. จากผลการวิจัย พบว่าบทบาทผู้บริหาร กับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี ในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความสัมพันธ์กันโดยภาพรวมในระดับสูง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน  
  เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี พบว่า 
มีความสัมพันธ์กันทุกด้าน โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมี 5 ด้าน คือ 
ด้านการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง ด้านการบรรลุผล ด้านการใช้ทรัพยากร ด้านการก าหนดทิศทาง และ
ด้านการท างานร่วมกับบุคคล ทั้งนี้เพราะถ้าผู้บริหารท าให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นในสถานศึกษาก็จะท าให้
การน าและการจัดการลูกเสือที่ดีมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันไปด้วยก็จะท าให้  มีการจัดการลูกเสือใน
โรงเรียนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับการน าและการจัดการ
ลูกเสือที่ด ีมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพงศ์ ปะนาสังข์ ได้วิจัยเรื่อง
การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะการวางแผน                 
มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด   
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เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารในแต่ละด้านกับการน าและการจัดการ
ลูกเสือที่ดีพบว่า บทบาทผู้บริหารด้านผู้อ านวยความสะดวกกับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี                       
มีความสัมพันธ์กันโดยภาพรวมในระดับปานกลาง  ทั้งนี้เพราะ ผู้บริหารอาจจะมีข้อจ ากัดในการ
อ านวยความสะดวกกับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี เช่นงบประมาณในการสนับสนุนไม่เพียงพอ  
ในการจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญตรง มูลพร้อม ได้วิจัย เรื่องแนวทาง
การพัฒนาการด าเนินกิจการลูกเสือสามัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า สภาพในการด าเนินงานกิจการลูกเสือสามัญ            
ในโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง   

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหาร ด้านผู้อ านวยความสะดวก พบว่า                    
มีความสัมพันธ์กับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี ทุกด้าน โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้ มีความสัมพันธ์
กันในระดับปานกลางทุกด้าน คือ ด้านการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง ด้านการใช้ทรัพยากร ด้านการ
ก าหนดทิศทาง ด้านการบรรลุผล ด้านการท างานร่วมกับบุคคล  และ ด้านการจัดการเวลาและทักษะ
ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งนี้เพราะ
บทบาทของผู้บริหารด้านผู้อ านวยความสะดวกนั้นผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมลูกเสืออ านวยความสะดวกให้ทุกอย่างเช่นด้านสถานที่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้าน
งบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ เมื่อผู้บริหารได้อ านวยความสะดวกในสิ่งเหล่านี้ก็จะท าให้การน าและ                   
การจัดการลูกเสือท่ีดีมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขจรเกียรติ เครือประดับ ได้วิจัย
เรื่อง  การบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์    
เขต 1  ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 เมื่อพิจารณาบทบาทผู้บริหาร ด้านผู้ประเมิน กับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี  มี
ความสัมพันธ์กันโดยภาพรวมในระดับสูงโดยภาพรวม เมื่อพิจารณาบทบาทผู้บริหาร ด้านผู้ประเมิน 
พบว่า มีความสัมพันธ์กับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีทุกด้าน โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้ ด้านที่มี
ความสัมพันธ์กนัในระดับสูง คือ ด้านการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับ
ปานกลางมี 5 ด้าน คือ ด้านการท างานร่วมกับบุคคล  ด้านการใช้ทรัพยากร ด้านการก าหนดทิศทาง 
ด้านการบรรลุผล และด้านการจัดการเวลาและทักษะส่วนบุคคล ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เพราะถ้าผู้บริหารมีการ มีการประเมินผล ติดตามผล             
การด าเนินกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนเป็นประจ าก็จะท าให้ครูผู้สอน นักเรียนตลอดทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมลูกเสือเห็นความส าคัญและก็จะท าให้เกิดความสัมพันธ์กันกับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิพย์พา คล้ายกมล ได้วิจัย เรื่องแนวทางพัฒนาการบริหารงานลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาบทบาทผู้บริหาร ด้านผู้คาดการณ์ กับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี มีความสัมพันธ์กัน
โดยภาพรวมในระดับสูงโดยภาพรวม  เมื่อพิจารณาบทบาทผู้บริหาร ด้านผู้คาดการณ์  พบว่า มี
ความสัมพันธ์กับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีทุกด้าน โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้  ด้านที่มี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูงมี 3 ด้าน คือ ด้านการบรรลุผล ด้านการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง และด้าน
การใช้ทรัพยากร ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางมี 3 ด้าน คือ ด้านการท างานร่วมกับ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BE%C3%B7%D4%BE%C2%EC%BE%D2%20%20%A4%C5%E9%D2%C2%A1%C1%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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บุคคล ด้านการก าหนดทิศทาง และด้านการจัดการเวลาและทักษะส่วนบุคคล ซึ่งเป็นความสัมพันธ์
แบบคล้อยตามกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เพราะผู้บริหารที่มีบทบาทในด้าน                  
การคาดการณ์นั้นก็จะท าให้การบริหารด้านกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมีความพร้อมที่จะรับ                         
การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่างๆได้ในทุกๆด้าน ซึ่งก็จะท าเกิดให้ความสัมพันธ์ กับการน าและ          
การจัดการลูกเสือที่ดีในระดับที่สูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิวาท กลกิจ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง 
การศึกษาการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการฝึกอบรมลูกเสือสามัญในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี                    
มีการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการฝึกอบรมลูกเสือสามัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย    
มีรายด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการวางแผนด้านการจัดกิจกรรม และด้านวัดผลประเมินผล 
  เมื่อพิจารณาบทบาทผู้บริหาร ด้านผู้ให้ค าปรึกษากับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี มี
ความสัมพันธ์กันโดยภาพรวมในระดับสูงโดยภาพรวม เมื่อพิจารณาบทบาทผู้บริหาร ด้านผู้ให้
ค าปรึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีทุกด้าน โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้ 
ด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมี 3 ด้าน คือ ด้านการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง ด้านการใช้
ทรัพยากร และด้านการบรรลุผล ทั้งนี้เพราะผู้บริหารที่มีบทบาทด้านผู้ให้ค าปรึกษาก็จะท าให้ครูผู้สอน
ลูกเสือ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือไปปรึกษาหารือเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม
ลูกเสือเป็นไปด้วยความเรียนบร้อยจึงท าให้บทบาทผู้บริหาร ด้านผู้ให้ค าปรึกษากับการน าและ                      
การจัดการลูกเสือท่ีดี มีความสัมพันธ์กันในระดับที่สูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ ธรรมนาถพงศ์ 
ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยใช้ทฤษฎีการบริหารตามแนวคิดของกูลิคและเออร์วิค  ที่เรียกว่า 
POSDCORB มาบูรณาการใช้กับการบริหารกับกิจกรรมลูกเสือ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารกิจกรรม
ลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการจัดการ
องค์กรอยู่ในระดับมาก    ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางมี 3 ด้าน คือ ด้านการ
จัดการเวลาและทักษะส่วนบุคคล ด้านการก าหนดทิศทาง และด้านการท างานร่วมกับบุคคล  ทั้งนี้
เพราะผู้บริหารที่มีบทบาทด้านผู้ให้ค าปรึกษาก็จะท าให้ให้ครูผู้สอนลูกเสือรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในด้าน   
การจัดกิจกรรมลูกเสือไปปรึกษาหารือเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมลูกเสือ ด้านการจัดการเวลาและ
ทักษะส่วนบุคคล ด้านการก าหนดทิศทาง และด้านการท างานร่วมกับบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงท าใหบ้ทบาทผู้บริหาร ด้านผู้ให้ค าปรึกษากับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลาง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ ธรรมนาถพงศ์ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารกิจกรรมลูกเสือของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยใช้ทฤษฎีการบริหาร
ตามแนวคิดของกูลิคและเออร์วิค  ที่เรียกว่า POSDCORB มาบูรณาการใช้กับการบริหารกับกิจกรรม
ลูกเสือ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการวางแผน ด้านการมอบหมายงาน ด้านบริหารงานบุคคล                    
ด้านการงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง 
  เมื่อพิจารณาบทบาทผู้บริหาร ด้านผู้ส่งเสริมสนับสนุน กับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี  
มีความสัมพันธ์กันโดยภาพรวมในระดับสูงโดยภาพรวม เมื่อพิจารณาบทบาทผู้บริหาร ด้านผู้ส่งเสริม
สนับสนุน พบว่า มีความสัมพันธ์กับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีทุกด้าน โดยเรียงตามล าดับ ดังนี้ 
ด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมี 3 ด้าน คือ ด้านการบรรลุผล ด้านการก าหนดทิศทาง และด้าน
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การใช้ทรัพยากร ทั้งนี้เพราะบทบาทผู้บริหารด้านผู้ส่งเสริมสนับสนุนจะมีส่วนในการสนับสนุนกิจกรรม
ลูกเสือในหลายๆด้าน เช่น ด้านงบประมาณ ด้านการเพ่ิมเติมความรู้ด้านลูกเสือ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้
จะท าให้เกิดความสัมพันธ์กับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในด้านการบรรลุผล ด้านการก าหนด
ทิศทาง และด้านการใช้ทรัพยากรซึ่งจะมีความสัมพันธ์กันในระดับที่สูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อภิวาท กลกิจ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการฝึกอบรม
ลูกเสือสามัญในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีมีการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีรายด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการวางแผนด้านการจัดกิจกรรม และ 
ด้านวัดผลประเมินผล ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางมี 3 ด้าน คือ ด้านการเปิดรับ
การเปลี่ยนแปลง ด้านการท างานร่วมกับบุคคล และด้านการจัดการเวลาและทักษะส่วนบุคคล ทั้งนี้
เพราะบทบาทผู้บริหารด้านผู้ส่งเสริมสนับสนุนจะมีส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือในหลายๆด้าน 
เช่น ด้านงบประมาณ ด้านการเพ่ิมเติมความรู้ด้านลูกเสือ เป็นต้น นั้นจะท าให้คือ ด้านการเปิดรับ                  
การเปลี่ยนแปลง ด้านการท างานร่วมกับบุคคล และด้านการจัดการเวลาและทักษะส่วนบุคคล ซึ่งจะมี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ ธรรมนาถพงศ์ ได้ศึกษาวิจัย 
เรื่อง การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2 โดยใช้ทฤษฎีการบริหารตามแนวคิดของกูลิคและเออร์วิค  ที่เรียกว่า POSDCORB มา
บูรณาการใช้กับการบริหารกับกิจกรรมลูกเสือ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารกิจกรรมลูกเสือของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการวางแผน ด้าน                 
การมอบหมายงาน ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งความสัมพันธ์
ระหว่างบทบาทผู้บริหาร  ด้านผู้ส่งเสริมสนับสนุนกับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี                     
เป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  เมื่อพิจารณาบทบาทผู้บริหารกับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีมีความสัมพันธ์กันทุกด้าน 
เมื่อพิจารณาบทบาทผู้บริหาร ด้านผู้อ านวยความสะดวก ด้านผู้ประเมิน ด้านผู้คาดการณ์ ด้านผู้ให้
ค าปรึกษา และด้านผู้ส่งเสริมสนับสนุน กับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี ด้านการก าหนดทิศทาง 
ด้านการท างานร่วมกับบุคคล ด้านการบรรลุผล ด้านการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง ด้านการใช้ทรัพยากร
และด้านการจัดการเวลาและทักษะส่วนบุคคล พบว่า มีความสัมพันธ์กันโดยเรียงล าดับ ดังนี้ ด้านที่มี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูงมี 10 คู่ คือ ด้านผู้ส่งเสริมสนับสนุน กับด้านการบรรลุผล ด้านผู้ส่งเสริม
สนับสนุน กับด้านการก าหนดทิศทาง ด้านผู้ให้ค าปรึกษา กับด้านการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง ด้านผู้
ส่งเสริมสนับสนุน กับด้านการใช้ทรัพยากร ด้านผู้ให้ค าปรึกษา กับด้านการใช้ทรัพยากร ด้านผู้ให้
ค าปรึกษากับด้านการบรรลุผล ด้านผู้คาดการณ์ กับด้านการบรรลุผล ด้านผู้คาดการณ์ กับด้านการ
เปิดรับการเปลี่ยนแปลง ด้านผู้ประเมิน กับด้านการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง และด้านผู้คาดการณ์  กับ
ด้านการใช้ทรัพยากร ทั้งนี้เพราะผู้บริหารที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก ด้านผู้ประเมิน ด้านผู้คาดการณ์ 
ด้านผู้ให้ค าปรึกษา และด้านผู้ส่งเสริมสนับสนุนย่อมจะท าให้การน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในด้าน
ต่างๆมีความสัมพันธ์กันในระดับที่สูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ วรรณา หมาดเท่ง ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง บทบาทผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของโรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า บทบาทผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  และส่วนด้านที่มี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางมี 20 คู่ คือ ด้านผู้ส่งเสริมสนับสนุน กับด้านการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง 
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ด้านผู้ส่งเสริมสนับสนุน กับด้านการท างานร่วมกับบุคคล ด้านผู้ประเมิน กับด้านการท างานร่วมกับ
บุคคล ด้านผู้ประเมิน กับด้านการใช้ทรัพยากร ด้านผู้ให้ค าปรึกษา กับด้านการจัดการเวลาและทักษะส่วน
บุคคล ด้านผู้อ านวยความสะดวก กับด้านการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง ด้านผู้คาดการณ์ กับด้านการ
ท างานร่วมกับบุคคล ด้านผู้คาดการณ์ กับด้านการก าหนดทิศทาง ด้านผู้ให้ค าปรึกษา กับด้านการ
ก าหนดทิศทาง ด้านผู้ให้ค าปรึกษา กับด้านการท างานร่วมกับบุคคล ด้านผู้ส่งเสริมสนับสนุน กับด้าน
การจัดการเวลาและทักษะส่วนบุคคล ด้านผู้ประเมินกับด้านการก าหนดทิศทาง ด้านผู้ประเมิน กับด้าน
การบรรลุผล ด้านผู้อ านวยความสะดวก กับด้านการใช้ทรัพยากร ด้านผู้คาดการณ์ กับด้านการจัดการ
เวลาและทักษะส่วนบุคคล ด้านผู้ประเมิน กับด้านการจัดการเวลาและทักษะส่วนบุคคล ด้านผู้อ านวย
ความสะดวก กับด้านการก าหนดทิศทาง ด้านผู้อ านวยความสะดวก กับด้านการบรรลุผล ด้านผู้อ านวย
ความสะดวก กับด้านการท างานร่วมกับบุคคล และด้านผู้อ านวยความสะดวก กับด้านการจัดการเวลา
และทักษะส่วนบุคคล ทั้งนี้เพราะบทบาทผู้บริหาร ด้านผู้ส่งเสริมสนับสนุน ด้านผู้ประเมิน  ด้านผู้ให้
ค าปรึกษา ด้านผู้อ านวยความสะดวก ด้านผู้คาดการณ์ เมื่อมีอยู่ในตัวผู้บริหารของโรงเรียนแห่งใด
ย่อมจะท าให้การน าและการจัดการลูกเสือที่ดี มีความสัมพันธ์กันใน ด้านการก าหนดทิศทาง ด้านการ
ท างานร่วมกับบุคคล ด้านการบรรลุผล ด้านการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง ด้านการใช้ทรัพยากรและด้าน
การจัดการเวลาและทักษะส่วนบุคคล ซึ่งมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมบัติ ธรรมนาถพงศ์ ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยใช้ทฤษฎีการบริหารตามแนวคิดของ                
กูลิคและเออร์วิค  ที่เรียกว่า POSDCORB มาบูรณาการใช้กับการบริหารกับกิจกรรมลูกเสือ 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการวางแผน ด้านการมอบหมายงาน ด้านบริหารงานบุคคล ด้าน
การงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ด้านบทบาทผู้บริหารกับการน าและ
การจัดการลูกเสือท่ีดีนั้น เป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและผลการศึกษาบทบาทผู้บริหารกับการน าและ                      
การจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัย                  
มีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไป ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. จากผลการวิจัย พบว่า บทบาทผู้บริหาร ด้านผู้ประเมิน (X2) ต่ าสุด สามารถพัฒนาได้
โดย ผู้บริหารสามารถเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานให้บุคลากรภายในองค์กรรับทราบ เพ่ือ
ปรับปรุงและปฏิบัติตามจนท าให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้  โดยผู้บริหารต้องให้การเสนอแนะ                 
แก่บุคลากรอย่างชัดเจน น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

2. จากผลการวิจัย พบว่า การน าและการจัดการลูกเสือที่ดี ด้านการจัดการเวลาและทักษะ
ส่วนบุคคล (Y6) ต่ าสุด สามารถพัฒนาได้โดย ผู้บริหารและผู้สอนวิชาลูกเสือมีทักษะ และกระบวนการเรียน
การสอน เพ่ือให้ความรู้ในวิชาลูกเสืออย่างดี ซึ่งต้องได้รับการฝึกอบรมด้านกิจกรรมลูกเสือ หรือโดย
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การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในวิชาลูกเสือเป็นอย่างดี 
3. จากผลการวิจัย พบว่า บทบาทผู้บริหาร และ การน าและการจัดการลูกเสือที่ดี                          

มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความใส่ใจในด้าน ผู้บริหารสามารถเสนอแนะแนวทาง                      
การปฏิบัติงานให้บุคลากรภายในองค์กรรับทราบ เพ่ือปรับปรุงและปฏิบัติตามจนท าให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ได้ และผู้บริหารและผู้สอนวิชาลูกเสือมีทักษะ และควรส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ทักษะกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้ความรู้ในวิชาลูกเสืออย่างดี  ให้เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้เกิด                     
การพัฒนาด้านกิจการลูกเสือที่ดีข้ึนตามไปด้วย  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป 
  ตามที่ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะของการวิจัยข้างต้น เพ่ือให้งานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารกับ
การน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 ได้
เผยแพร่ไป และเป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของบุคคลผู้สนใจทั่วไป ทั้งในระดับผู้บริหาร 
นักวิชาการ และนักเรียน จึงขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารกับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียน
เอกชน และหรือสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่อ่ืน 

2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารกับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ 

3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารที่ส่งผลต่อการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
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ภาคผนวก  ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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รำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (IOC) 
งานวิจัยเรื่อง “บทบาทผู้บริหารกับการบริหารงานที่ดีของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9 ” 
 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ 
1 นางผ่องพรรณ  จอมศร ี รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนบางมดวิทยา  
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
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  ปริญญาคุรุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คุณวุฒิทางลูกเสือ L.T. 

2 นายบรรเทิง  จันทร์นิเวศน์ เจ้าหน้าท่ีลูกเสือ 
โรงเรียนบางมดวิทยา  
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 

  ปริญญาคุรุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คุณวุฒิทางลูกเสือ A.L.T. 

3 ดร.พิชชาพร  อุ่นสิริ ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนวัดรางก าหยาด 
 

  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4 นายวัฒนา  ศิลปศร ครูวิทยฐานะ  
ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

  ปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาวิจัยการศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5 นางมลิสา  วรรณพงษ์ ครูวิทยฐานะ  
ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

  ปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ภาคผนวก  ข 
ผลวิเคราะห์ค่า ( IOC ) 
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ตอนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9 

ตัวแปรที่ศึกษำ ข้อค ำถำม 
ควำมสอดคล้อง 

เฉลี่ย 
1 2 3 4 5 

1.   ผู้อ านวยความสะดวก (X1) 
หมายถึง ช่วยให้บุคลากรรู้คณุค่าในงาน
อาชีพ ความสนใจ และทักษะที่เปน็จุด
ขายของตน ช่วยให้บุคลากรตระหนักถึง
ความส าคญัของการวางแผนอนาคต 
ด้านการเงินในระยะยาว ช่วยสร้าง
บรรยากาศการท างานท่ีเปิดกว้าง และ
รับฟังความคิดเห็น เพื่อโอกาสให้
บุคลากร ช่วยให้บุคลากรมคีวามเข้าใจ 
และสามารถแสดงความต้องการของตน
เกี่ยวกับอนาคตด้านการงานได ้

1 ผู้บริหารช่วยให้บุคลากรรู้คุณค่าในงาน
อาชีพและทักษะที่เป็นจุดเด่นของตน 

1 1 1 1 1 1 

2 ผู้ บ ริ ห าร ช่ วยกระตุ้ น ให้ บุ คล ากร
ตระหนั กถึ งความส าคัญของการ
วางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ 

1 1 1 1 1 1 

3 ผู้บริหารช่วยสร้างบรรยากาศการ
ท างานที่ให้ผู้ร่วมงานสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ 

1 1 1 1 1 1 

4 ผู้ บ ริ ห าร รั บฟั งค วามคิ ด เห็ นขอ ง
บุคลากรให้โอกาสการเสนอแนะ 

1 1 1 1 1 1 

5 ผู้ บ ริ ห าร ช้ี ใ ห้ เ ห็ นถึ ง คว ามส าคั ญ
เกี่ยวกับอนาคตด้านการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมทักษะความสามารถให้มีคุณค่า
ทางอาชีพได้ 

1 1 1 1 1 1 

6 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครู บุคลากร พัฒนา
ตนเองโดยการเข้ารับการอบรม ศึกษาดู
งาน และพัฒนาผลงาน 

1 1 1 1 1 1 

2. ผู้ประเมิน (X2) หมายถึง แจ้งผลการ
ประเมินเกี่ยวกับการท างาน และผลการ
ปฏิบัติตัวของสมาชิกในองค์กรอย่าง
เปิดเผย และตรงไปตรงมา แจ้งให้
บุคลากรทราบความคาดหวังและ
มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน รับฟัง
ความคิดเห็นของบุคลากรว่าสิ่งใดมี
ความส าคญัต่อการท างานในปัจจบุัน
และความมุ่งหวังในการปรับปรุงการ
ท างานต่อไปชี้ให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างการท างาน ผลการปฏิบัตติัวและ
เป้าหมายในงานอาชีพเสนอแนะ
กิจกรรมที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถ
ปรับปรุงการท างาน และการปฏิบตัิตัว 

7. ผู้บริหารแจ้งผลการปฏิบัติงานของ
ครู/บุคลากรให้ทราบอย่างเปิดเผย 
และตรงไปตรงมา 

1 1 1 1 1 1 

8. ผู้ บ ริ ห า รแจ้ ง ให้ท ราบ เกี่ ย วกั บ
มาตรฐานที่ ใช้ในการประเมินผล
อย่างชัดเจนทั่วถึง 

1 1 1 1 1 1 

9. ผู้บริหารสามารถล าดับความส าคัญ
ของงานในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 1 1 1 1 1 1 

10. ผู้ บ ริ ห า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ข้อเสนอแนะในการท างานปัจจุบันและ
มุ่ งหวังในการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้ดีย่ิงขึ้น 
 
 

1 1 1 1 1 1 
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ตัวแปรที่ศึกษำ ข้อค ำถำม 
ควำมสอดคล้อง 

เฉลี่ย 
1 2 3 4 5 

 11. ผู้บริหารส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างความ  สัมพันธ์อันดีระหว่าง
การท างานภายในองค์กร 

1 1 1 1 1 1 

12. ผู้บริหารชี้ให้เห็นความส าคัญของ
การท างาน ผลการปฏิบัติตน และ
เป้าหมายในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 1 

13. ผู้บริหารสามารถเสนอแนะแนว
ทางการปฏิบั ติ ง าน ให้บุ คลากร
ภายในองค์กรรับทราบ เพื่อปรับปรุง
และปฏิบั ติ ต ามจนท า ให้ บ รรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 

1 1 1 1 1 1 

3. ผู้คาดการณ์ (X3) หมายถึง ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับองค์การ อาชีพ และ
อุตสาหกรรม ช่วยให้บุคลากรสามารถให้
ข้อมูล และเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ 
ช้ีให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นและการพัฒนา
ใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อหน้าท่ีการงาน
ของบุคลากร 

14. ผู้ บ ริ หา รสามารถให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง 

1 1 1 1 1 1 

15. ผู้บริหารสามารถช่วยและสนับสนุน
ค รู / บุ ค ล า ก ร ใ น อ งค์ ก ร เ ข้ า ถึ ง
แหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

1 1 1 1 1 1 

16. ผู้บริหารสามารถชี้ให้เห็นถึงแนวโน้ม
ต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่าง
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

1 1 1 1 1 1 

17. ผู้บริหารมีการพัฒนาครู/บุคลากร 
ให้รู้ทันต่อเหตุการณ์ในสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ปัจจุบัน 

0 1 1 1 1 0.8 

18. ผู้ บ ริห ารสามารถชี้ ให้ เห็ นผลดี 
ผล เสี ย  และผลกระทบต่ อกา ร
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรได้
อย่างเข้าใจเหมาะสม 

0 1 1 1 1 0.8 

 

19. ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ใหม่ๆ ของครู/บุคลากรในองค์กร 
เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ ปัจจุบัน 

1 1 1 1 1 1 

4. ผู้ให้ค าปรึกษา (X4) หมายถึง ช่วยให้
บุคลากรแสดงเป้าหมายเกี่ยวกับอนาคต
ด้านการงานท่ีตนต้องการได ้ช่วยเหลือ
บุคลากรในการคัดเลือกเป้าหมาย 

20. ผู้บริหารสามารถให้ค าปรึกษาแก่
บุคลากรเพื่อให้ทราบถึงเป้าหมาย
ขององค์กรอย่างชัดเจน 
 

1 1 1 1 1 1 
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ตัวแปรที่ศึกษำ ข้อค ำถำม 
ควำมสอดคล้อง 

เฉลี่ย 
1 2 3 4 5 

เกี่ยวกับอนาคตด้านการงานท่ีสามารถ
ปฏิบัติได้จริง เชื่อมโยงเป้าหมายในด้าน
การงาน ที่มีประสิทธิภาพให้เข้ากับความ
ต้องการทางธุรกิจ และตามเป้าหมาย
ขององค์กร แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่จะ
ช่วยสนับสนุน รวมทั้งอุปสรรค ที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน 

21. ผู้ บ ริ ห า รช่ ว ย เหลื อ  แนะน า ให้
บุคลากรคัดเลือก เป้าหมาย ก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานในอนาคต 

1 1 1 1 1 1 

22. ผู้ บริหารให้ข้อมูล เพื่ อ เชื่ อมโยง
เป้าหมาย เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
เลือกเป้าหมายการปฏิบัติ งานใน
อนาคตได้เป็นอย่างดี และสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 

 

23. ผู้บริหารสามารถเชื่อมโยงความ
ต้องการในปัจจุบันให้สอดคล้องกัน
กับเป้าหมายขององค์กรในอนาคต
อย่างด ี

1 1 1 1 1 1 

 
24. ผู้บริหารสามารถใช้ปัจจัยที่จะช่วย

สนับสนุนการแก้ไขปัญหา อุปสรรค
ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 

1 1 1 1 1 1 

 
25. ผู้ บ ริ ห า ร แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ก า ร

บริหารงานที่ประสบความส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม 

1 1 1 1 1 1 

5. ผู้ส่งเสริมสนับสนุน (X5) หมายถึง
ช่วยให้บุคลากรแตล่ะคน สามารถพัฒนา
แผนงานโดยละเอียด ที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน ช่วยให้
บุคลากรประสบความส าเร็จด้วยการ
ประสานงานของบุคคลในสาขาอาชีพ
อื่นๆ ในองค์กร หรืออุตสาหกรรม 
อภิปรายถึงความสามารถและเป้าหมาย
ในหน้าท่ีการงานของบุคลากรกับบุคคล
ที่สามารถหยิบยื่นโอกาสดีๆ  ให้กับ
บุคลากรเหล่านั้นได้ สนับสนุนให้
บุคลากรรู้จักใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ ในการ
สร้างแผนงานเพื่อให้ประสบความส าเรจ็
ในหน้าท่ีการงานได ้

26. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
แผนงานได้โดยละเอียด รอบคอบ 
ตลอดจนมีวิธีทาง แก้ไขปัญหาของ
บุคลากรในองค์กร 

1 1 1 1 1 1 

27. ผู้บริหารสามารถพัฒนางานตามแผน
และน า ไปสู่ ความส า เร็ จ ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

1 1 1 1 1 1 

28. ผู้บริหารสามารถประสานงานกับ
บุ คล ากรในองค์ กรและน า ไปสู่
ความส าเร็จในการท างานได้ 

1 1 1 1 1 1 

29. ผู้บริหารสามารถอธิบาย อภิปรายถึง
ความสามารถและเป้าหมายของงาน
ได้ 

1 1 1 1 1 1 

30. ผู้ บ ริ ห า รส าม า รถสนั บ สนุ น ให้
บุคลากรใช้ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ 
เพื่อสร้างแผนงานและปฏิบัติ ให้
ประสบความส าเร็จได้ 

1 1 1 1 1 1 
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ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับ  การน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9 
 

ตัวแปรที่ศึกษา ข้อค าถาม 
ความสอดคล้อง 

เฉลี่ย 
1 2 3 4 5 

1.  การก าหนดทิศทาง (Y1) หมายถึง 
ผู้จัดการที่ดีในการลูกเสือจะสร้าง
วิสัยทัศน์  ส าหรับลูกเสือในพ้ืนท่ีของพวก
เขาและให้ความเป็นผู้น าท่ีชัดเจนในการใช้
วิสัยทัศน์นั้นสง่เสรมิวัฒนธรรมการท างาน
ร่วมกันในกลุ่ม – น าโดยตัวอย่าง   
•สร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนากลุ่มของคุณ
ในอนาคต 
 •จัดท าแผนงานส าหรับกลุม่ บริษทั 
ด าเนินการและทบทวนเป็นประจ า 
•ให้ความเป็นผู้น าแรงบันดาลใจและ
แรงจูงใจส าหรับผู้ใหญ่ที่ท างานใน 
 กลุ่ม; และ•ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนใน
กลุ่มปฏิบตัิตามนโยบายและกฎระเบียบ
ของลูกเสือ 

1. 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัด
กิจกรรมลูกเสือที่ดี 1 1 1 1 1 1 

2. 
ผู้บริหารส่งเสริมวัฒนธรรมการ
ท างานร่วมกันในองค์กร 1 1 1 1 1 1 

3. 

 

ผู้บริหารสร้างวิสัยทัศน์เพื่อ
การพัฒนาบุคลากรในอนาคต 1 1 1 1 1 1 

4. 

 

ผู้บริหารมีการจัดท าแผนงาน
ส าหรับบุ คลากร  เพื่ อการ
ด า เ นิ น ก า ร  แ ละท บทว น
แผนงานเป็นประจ า 

1 1 1 1 1 1 

5. 

 

ผู้บริหารส่งเสริมความเป็นผู้น า 
สร้างแรงบันดาลใจ และสร้าง
แรงจูงใจ ให้กับบุคลากรในการ
ท างานเป็นทีม 

1 1 1 1 1 1 

 
6. 

 

ผู้บริหารมีการตรวจสอบให้
ชัด เจนว่ าทุกคนในองค์กร
ป ฏิ บั ติ ต า ม น โ ย บ า ย แ ล ะ
กฎระเบียบของลูกเสือ 

1 1 1 1 1 1 

2. การท างานร่วมกับบุคคล (Y2) หมายถึง 
ผู้จัดการที่ดีในการลูกเสือจะสร้างจิต
วิญญาณของทีมและท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพกับผู้คนในพื้นที่ของพวกเขา
ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจและพื้นฐานของ
ลูกเสือพัฒนาความสมัพันธ์ในการท างานท่ี
ดีขึ้นตามความไว้วางใจและคุณค่าลูกเสือ 

7. 

 

ผู้ บ ริ ห า ร มี ก า ร ส ร้ า ง จิ ต
วิญญาณ การท างานเป็นทีม 
การด าเนินกิจการลูกเสืออย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 

8. 

 

ผู้ บ ริ ห า ร มี ก า ร พั ฒ น า
ความสัมพันธ์ในการท างาน
ตามกิจการลูกเสือที่ดีขึ้น 
 

1 1 1 1 1 1 
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ตัวแปรที่ศึกษา ข้อค าถาม 
ความสอดคล้อง 

เฉลี่ย 
1 2 3 4 5 

กับผู้ใหญ่ในกลุม่และกบัคนอ่ืนท่ีคุณ
ท างานในหน่วยสอดแนม ดูแลใหม้ีการ
คัดเลือกผู้ใหญ่ที่เหมาะสมเพื่อให้มบีทบาท  
ที่เหมาะสมในกลุม่ จัดการผู้ใหญ่ในกลุ่ม
รวมทั้งการจัดสรรงานและการทบทวน 
สนับสนุนผู้ใหญ่ในกลุม่เพื่อพัฒนาโดย: 
การฝึกอบรมตามความต้องการการเรียนรู้
ในงานการทดลองทักษะใหม่และแก้ไข
ปัญหาที่มผีลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
สร้างจิตวญิญาณของทีมในกลุ่มและ
สนับสนุนการพัฒนาทีมโดยรวม 
•แก้ไขความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นภายในกลุ่ม
และลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความ
ขัดแย้งผ่านการสื่อสารที่ดีและวิธีการอื่น ๆ  
•ด าเนินการประชุมผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพ
ในกลุ่มและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการ
ประชุมกลุม่ผู้บริหารและสภาต าบล 

9. 

 

ผู้บริหารตระหนักถึงการสร้าง
คุณค่าให้เกิดปฏิบัติหน้าที่ด้าน
กิจการลูกเสือที่ดีในองค์กร 

1 1 1 1 1 1 

10. 

 

ผู้บริหารให้การดูแล ให้มีการ
คั ด เ ลื อ ก บุ ค ล า ก ร ที่ มี
ประสบการณ์และคุณวุฒิที่
เหมาะสม เพื่อให้มีบทบาทที่
ด้านกิจการลูกเสือที่ดีได้ 

1 1 1 1 1 1 

11. 

 

ผู้บริหารมีการส่งเสริมการ
ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มเติมคุณวุฒิ
ทางลูกเสือให้กับบุคลากร 

0 1 1 1 1 0.8 

12. 

 

ผู้บริหารสามารถแก้ไขความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นผ่านวิธีการ 
การสื่อสารที่ดี  

0 1 1 1 1 0.8 

13. 

 

ผู้ บ ริ ห า รมี ก า รจั ดประชุ ม
ผู้ปฏิบัติงานด้านการลูกเสือ
เพื่อพัฒนาให้กิจการลูกเสือใน
องค์กรพัฒนาไปในทิศทางที่ดี 

1 1 1 1 1 1 

14. 

 

ผู้บริหารจัดให้บุคลากรมีส่วน
ร่ วม ในการด า เนิ นกิ จกา ร
ลูกเสืออย่างเต็มความสามารถ 

1 1 1 1 1 1 

15. 
 

ผู้บริหารดูแลผู้ ก ากับลูก เสื อ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ปฏิบัติงานที่ก าหนดและปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามที่ได้
ปรึกษาหารือกับผู้บัญชาการเขต
หากมีปัญหาร้ายแรง 

1 1 1 1 1 1 

16. 
 

ผู้บริหารทบทวน การด าเนินการ
ที่มีประสิทธิภาพและมอบหมาย
งานที่จ าเป็น  สร้างและรักษา
ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในพื้นทีไ่ด้เป็นอย่างดี 

1 1 1 1 1 1 
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ตัวแปรที่ศึกษา ข้อค าถาม 
ความสอดคล้อง 

เฉลี่ย 
1 2 3 4 5 

3. การบรรลุผล (Y3) หมายถึง ผู้จดัการที่
ดีในการลูกเสือจะช่วยใหม้ั่นใจได้วา่
เป้าหมายบรรลุเป้าหมายแผนงานจะผ่าน
ไปจนเสร็จสิ้นและความสัมพันธ์ทีด่ีจะคง
อยู่กับพ่อแม่ของคนหนุ่มสาวใน Scouting 
และชุมชนท้องถิ่น 
โครงการที่น่าพอใจในกลุ่มที่คณุรบัผิดชอบ 
และ 
•แก้ไขปัญหาและปัญหาที่ผู้ใหญ่และ
เยาวชนของกลุ่มและพ่อแม่หรือผูดู้แลของ
เยาวชนในกลุ่มยอมรับได้อย่างน่าพอใจ 

17. 
 

การน าและการจัดการที่ดีใน
การลูกเสือจะช่วยให้มั่นใจได้
ว่าเป้าหมายบรรลุเป้าหมาย
แผนงานจะผ่านไปจนเสร็จสิ้น 

1 1 1 1 1 1 

18. 
 

ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ของการลูกเสือให้คงอยู่กับ
ชุมชนท้องถิ่น 

1 1 1 1 1 1 

19. 
 

ผู้ บ ริหารมอบหมายหน้ าที่
ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากร
อย่างเหมาะสมตามคุณวุฒิทาง
ลูกเสือ 

1 1 1 1 1 1 

20. 
 

ผู้บริหารแก้ ไขปัญหาต่างๆ 
ของบุคลากร และเยาวชนให้
ยอมรับได้ 

1 1 1 1 1 1 

4. การเปิดรับการเปลี่ยนแปลง (Y4) 
หมายถึง ผู้จัดการที่ดีในการหัวเราะเยาะ
จะกระตุ้นให้ผู้คนคดิถึงวิธีที่สร้างสรรค์เพื่อ
ปรับปรุงในพื้นที่ของตนและใช้การ
ปรับปรุงที่เหมาะสม 
กระตุ้นให้บุคลากรคิดถึงแนวทางใหม่และ
สร้างสรรค์ในการปรับปรุงกลุ่ม  
•มีความกระตือรือร้นในการคิดใหม่ให้
ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และสนบัสนุน
และสนบัสนุนการท างานต่อไปในความคิด
ที่ด ี 
•ด าเนินแผนการปรับเปลี่ยนการท างาน
ร่วมกับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม และตระหนัก
ถึงการมีส่วนร่วมของผู้อื่นในการ
เปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง 
 

21. 
 

ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้
บุคลากรมีกระบวนการคิด
สร้างสรรค์วิธีการท างานที่ดี 

0 1 1 1 1 0.8 

22. 
 

ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้เกิด
การปรับปรุงการเรียนการสอน
วิชาลูกเสือในแนวทางใหม่ๆ ได้
อย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1 

23. 
 

ผู้บริหารและบุคลากรในองค์การ
มี ความกระตื อรื อ ร้ น ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือในแนวทางใหม่ 

1 1 1 1 1 1 

24. 
ผู้บริหารสร้างทัศนคติที่ดีในการ
จัดการลูกเสือในโรงเรียน 1 1 1 1 1 1 

25. 
 

ผู้บริหารมีการด าเนินแผนการ
ปรับเปลี่ยนการท างานร่วมกับ
สมาชิกทุกคน 

1 1 1 1 1 1 

26. 
 

ผู้บริหารตระหนักถึงการมีส่วน
ร่วมในการเปลี่ยนแปลงและ
การปรับปรุงของผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 

1 1 1 1 1 1 
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ตัวแปรที่ศึกษา ข้อค าถาม 
ความสอดคล้อง 

เฉลี่ย 
1 2 3 4 5 

  5. การใช้ทรัพยากร (Y5) หมายถึง 
ผู้จัดการที่ดีจะช่วยให้มั่นใจได้ว่ามี
ทรัพยากรและข้อมูลเพียงพอท่ีจะช่วยให้
ผู้คนในพ้ืนท่ีของตนสามารถใช้ข้อมูลได้
เป็นอย่างดีเป็นส่วนหน่ึงของคณะ
กรรมการบริหารเพื่อให้แน่ใจว่า
งบประมาณมีการจัดการส าหรับกลุ่มของ
คุณ  
•ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
คณะกรรมการ บริหารให้แน่ใจว่ามีรายได้
เพียงพอส าหรับกลุ่มรวมถึงการระบุแหล่ง
รายได้อื่นเช่นเงินช่วยเหลือ  
•ท างานร่วมกับคณะกรรมการบรหิารและ
ผู้น าเพื่อให้มั่นใจว่าสถานท่ีและอุปกรณ์
การประชุมของกลุม่มีความปลอดภัยและ
ผู้คนท าหน้าท่ีอย่างรับผิดชอบ •ท างาน
ร่วมกับหัวหน้าส่วนและคณะกรรมการ 
บริหารเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่ม บริษัท มี
ทรัพยากรทางกายภาพเพียงพอท่ีจะ
สนับสนุน •ท างานร่วมกับผู้ใหญ่และคน
หนุ่มสาวเพื่อลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่ม
ผลกระทบเชิงบวกที่กลุ่ม บริษัท มีต่อ
สิ่งแวดล้อม  •ตัดสินใจเกี่ยวกับเรือ่ง
ทั้งหมดภายในกลุม่ตามข้อมูลที่มีอยู่ดีที่สุด 
และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใหญ่ทกุคนใน
กลุ่มมีข้อมลูที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด 
 

27. 
 

ผู้บริหารสามารถจัดการข้อมูล
ที่ เพียงพอให้กับบุคลากรได้
อย่างเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1 

28. 
 

ผู้บริหารสามารถบริหาร
งบประมาณ และแหล่งรายได้ 
ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1 

29. 
 

ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการรายไดโ้ดยระบุแหลง่
รายได้อื่น หรือเงินช่วยเหลือ 
อย่างชัดเชนถูกต้อง 

1 1 1 1 1 1 

30. 
 

ผู้บริหารตระหนักถึงความ
ปลอดภัยของสถานที่ และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัตงิาน 

1 1 1 1 1 1 

31. 
 

ผู้ บ ริ ห า ร ส า ม า ร ถ ใ ช้
กระบวนการตัดสินใจในเรื่อง
จ า เ ป็ น เ ร่ ง ด่ ว น ไ ด้ อ ย่ า ง
ทันท่วงที และดีที่สุด 

1 1 1 1 1 1 

32. 
 

ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ 
และตัดสนิใจจากข้อมูลที่มีอยู่
อย่างดีที่สุดเพื่อความถูกต้อง
เหมาะสม และมปีระสิทธิภาพ
มากที่สุด 

1 1 1 1 1 1 

33. 
 

ผู้ บ ริ ห า ร ค า นึ ง ถึ ง ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานที่จะเกิดขึ้น
เป็นผลกระทบเชิงลบ และ
ผลกระทบเชิงบวก  

1 1 1 1 1 1 

6.      การจัดการเวลาและทักษะส่วน
บุคคล (Y6) หมายถึง ผู้จัดการที่ดีใน
ลูกเสือจะใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยังคงเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่สามารถ
น าสู่บทบาทของการลูกเสือ 
สอดคล้องกับเปา้หมายและเป้าหมายที่
เป็นจริงของผู้บัญชาการมณฑลเพื่อพัฒนา
กลุ่มลูกเสือของคุณที่มุ่งสู่เป้าหมายเชิงกล 
 
 

34. 
 

ผู้บริหารใช้เวลาอยา่งมี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
กิจการลูกเสือ 

1 1 1 1 1 1 



90 
 

 

ตัวแปรที่ศึกษา ข้อค าถาม 
ความสอดคล้อง 

เฉลี่ย 
1 2 3 4 5 

ยุทธ์ของสมาคมลูกเสือ  
•ถามและท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีที่คุณ
ท าหน้าที่ของคุณ  
•ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอว่าคณุใช้เวลา
อย่างไรและระบุการปรับปรุงที่เปน็ไปได้
เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปท่ีเป้าหมายและล าดับ
ความส าคญัที่ตกลงกันไว ้และระบถุึง
ทักษะและความรู้ที่คณุต้องการพฒันาหรือ
ปรับปรุงและท าตามขั้นตอนท่ีคุณจะท า 

35. 
 

ผู้บริหารและผูส้อนลูกเสือมี
ทักษะ และกระบวนการเรียน
การสอน เพื่อให้ความรู้ในวิชา
ลูกเสืออย่างดี 

1 1 1 1 1 1 

36. 
 

ผู้บริหารและผูส้อนวชิาลูกเสือ
มีการติดตาม ศึกษากฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของการ
ลูกเสือเป็นระยะ 

1 1 1 0 1 0.8 

37. 
 
 

ผู้บริหารและผูส้อนวชิาลูกเสือ
มีการปรับปรุง พฒันา 
กระบวนการสอนตามล าดบั
ขั้นตอนเพื่อสร้างคุณค่า
ทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

1 1 1 1 1 1 
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ภาคผนวก  ค 
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 

รายชื่อโรงเรียนที่ใช้ในการทดลองเครื่องมือวิจัย (Try out) 
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** ขอทดลองเครื่องมือวิจัย จ ำนวน 8 แห่ง 32 ฉบับ 
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รำยช่ือโรงเรียนที่ใช้ในกำรทดลองเครื่องมือวิจัย 
 

ล าดับ โรงเรียน 
1. โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
2. โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
3. โรงเรียนธงชัยวิทยา 
4. โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
5. โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 
6. โรงเรียนบางหลวงวิทยา 
7. โรงเรียนสถาพรวิทยา 
8. โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 
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ภาคผนวก  ง 
ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 32 100.0 
  Excluded(a) 0 .0 
  Total 32 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.993 67 
 
 
 Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Q1 279.2333 1672.737 .753 .993 
Q2 279.2000 1668.786 .810 .993 
Q3 279.5333 1671.085 .581 .993 
Q4 279.7667 1667.564 .684 .993 
Q5 279.1333 1670.326 .894 .992 
Q6 278.9667 1683.895 .739 .993 
Q7 279.5667 1675.771 .622 .993 
Q8 279.4000 1655.145 .879 .992 
Q9 279.3667 1663.206 .828 .992 
Q10 279.6000 1667.697 .697 .993 
Q11 279.1000 1665.472 .836 .992 
Q12 279.1000 1671.403 .860 .992 
Q13 279.3667 1666.240 .778 .993 
Q14 279.1333 1660.395 .875 .992 
Q15 279.0667 1670.202 .875 .992 
Q16 279.2667 1665.720 .837 .992 
Q17 278.9667 1674.378 .781 .993 
Q18 279.2667 1665.995 .832 .992 
Q19 278.9333 1667.168 .793 .993 
Q20 279.3667 1649.826 .896 .992 
Q21 279.3000 1664.010 .828 .992 
Q22 279.2667 1662.823 .887 .992 
Q23 279.2000 1659.683 .909 .992 
Q24 279.1667 1662.626 .906 .992 
Q25 279.2333 1661.289 .896 .992 
Q26 279.2667 1648.064 .880 .992 
Q27 279.2000 1649.683 .916 .992 
Q28 279.2333 1651.220 .904 .992 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Q29 279.2000 1663.131 .851 .992 
Q30 279.0000 1669.241 .883 .992 
Q31 279.0333 1665.344 .827 .992 
Q32 279.1000 1666.162 .824 .992 
Q33 279.1000 1671.128 .865 .992 
Q34 279.1333 1669.154 .781 .993 
Q35 279.1000 1660.714 .814 .993 
Q36 279.3000 1663.045 .795 .993 
Q37 279.3667 1649.826 .858 .992 
Q38 279.3000 1652.562 .868 .992 
Q39 279.2000 1665.407 .813 .993 
Q40 279.2333 1665.702 .821 .992 
Q41 279.0000 1669.862 .802 .993 
Q42 279.4000 1665.421 .812 .993 
Q43 279.1667 1663.178 .790 .993 
Q44 279.1000 1665.128 .906 .992 
Q45 279.2667 1669.582 .829 .992 
Q46 279.2000 1669.062 .871 .992 
Q47 279.1667 1663.178 .896 .992 
Q48 279.2000 1656.579 .905 .992 
Q49 279.1667 1670.902 .821 .993 
Q50 279.3333 1679.264 .686 .993 
Q51 279.1333 1665.844 .838 .992 
Q52 279.2667 1662.478 .837 .992 
Q53 279.4667 1662.120 .864 .992 
Q54 279.2333 1653.151 .837 .992 
Q55 279.4667 1654.809 .881 .992 
Q56 279.3667 1646.033 .910 .992 
Q57 279.3667 1657.689 .785 .993 
Q58 279.2000 1653.338 .863 .992 
Q59 279.2333 1657.357 .857 .992 
Q60 279.1333 1657.499 .871 .992 
Q61 279.2000 1679.752 .614 .993 
Q62 279.3333 1670.713 .733 .993 
Q63 279.1667 1667.868 .813 .993 
Q64 279.3000 1662.838 .799 .993 
Q65 279.1667 1673.937 .763 .993 
Q66 279.1667 1673.523 .629 .993 
Q67 279.3333 1669.195 .713 .993 
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ภาคผนวก  จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

รายชื่อโรงเรียนที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



98 
 

 

 
 
 
 



99 
 

 

รำยช่ือโรงเรียนที่ใช้ในกำรท ำวิจัย  จ ำนวน 44 แห่ง 176 ฉบับ 
ล าดับ โรงเรียน 

1. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
2. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
3. โรงเรียนสงวนหญิง 
4. โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 
5. โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
6. โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 
7. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
8. โรงเรียนศรีประจันต์(เมธีประมุข) 
9. โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) 
10. โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
11. โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 
12. โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 
13. โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา 
14. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย 
15. โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
16. โรงเรียนดอนคาวิทยา 
17. บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
18. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
19. โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 
20. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
21. โรงเรียนอู่ทอง 
22. โรงเรียนบางลี่วิทยา 
23. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
24. โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
25. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
26. โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม (สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์) 
27. โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
28. โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
29. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
30. โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 
31. โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
32. โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 
33. โรงเรียนคงทองวิทยา 
34. โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 
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ล าดับ โรงเรียน 
35. โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 
36. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
37. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 
38. โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 
39. โรงเรียนแหลมบัววิทยา 
40. โรงเรียนเพ่ิมวิทยา 
41. โรงเรียนบางเลนวิทยา 
42. โรงเรียนสามพรานวิทยา 
43. โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
44. โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
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แบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัยเร่ือง 
บทบำทผู้บริหำรกับกำรน ำและกำรจัดกำรลูกเสือท่ีดีในโรงเรียน 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
 

 
   แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับ
การศึกษาวิจัย เรื่อง “บทบาทผู้บริหารกับการน าและการจัดการลูกเสือที่ดีในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” ข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยนี้ ข้อมูลที่
ท่านตอบถือเป็นความลับและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และหน่วยงานของท่านแต่
ประการใด ผู้วิจัยจะน าข้อมูลไปวิเคราะห์ในภาพรวม เพื่อใช้ในการพัฒนาการบริหารการศึกษาต่อไป ฉะนั้น
ข้อเท็จจริงในการตอบแบบสอบถามของท่านจะช่วยให้การด าเนินการวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในโอกาสต่อไป 
 
ค ำชี้แจงส ำหรับผู้ตอบแบบสอบถำม 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามนี้ ได้แก่  ผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการ จ านวน 1 ฉบับ  
   หัวหน้าลูกเสือ    จ านวน 1 ฉบับ   
   ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ   จ านวน 2 ฉบับ 
2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน จ านวน 72 ข้อ ดังนี ้
 ตอนที่ 1  ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  5 ข้อ 
 ตอนที่ 2  บทบาทผู้บริหาร       จ านวน 30 ข้อ 
 ตอนที่ 3  การน าและการจัดการลูกเสือที่ดี      จ านวน 37 ข้อ 
3. ขอความกรุณาส่งแบบสอบถามคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งผู้วิจัยได้แนบ

ซองเอกสารมาเพื่อส่งกลับพร้อมแบบสอบถามฉบับนี้ 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูง ที่ท่านกรณุาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ 
 
 

นางอ าไพ  โสดาด ี
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
 
โทรศัพท์มือถือ : 089-0541556   
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ampaiyam@hotmail.com   
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แบบสอบถำมเพื่อกำรวิจัย 
เรื่อง บทบำทผู้บริหำรกับกำรน ำและกำรจัดกำรลูกเสือท่ีดีในโรงเรียน 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 
_________________________________ 

ตอนที่ 1 ข้อค ำถำมเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม  

ค ำชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  √ ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลสถานภาพของท่าน 

 
ข้อที่ สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม ส ำหรับ

ผู้วิจัย 
1. เพศ 

  ( ) ชาย                             
  ( ) หญิง               

[   ] 01 
 
 
 

2. อำยุ                             
  ( ) ต่ ากว่า 31 ปี              ( ) 31 - 40 ปี         
  ( ) 41 - 50 ปี   ( ) 51 - 60 ปี 

[   ] 02 
 
 
 

3. ระดับกำรศึกษำ 
 ( ) ปริญญาตรี                         ( ) ปริญญาโท 

  ( ) ปริญญาเอก  

[   ] 03 
 
 
 

4. ต ำแหน่งหน้ำที่  
  ( ) ผู้บริหาร  (ได้แก่ ผู้อ านวยการ หรือ รองผู้อ านวยการ) 
  ( ) หัวหน้าลูกเสือ  (ได้แก่ ผู้ที่ท าหน้าที่หัวหน้ากิจกรรม
ลูกเสือ) 
  ( ) ครูลูกเสือ  (ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนกิจกรรมลูกเสือ) 

[   ] 04 
 

5. ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
  ( ) ต่ ากว่า 6  ปี                   ( )   6 - 10 ปี                            
  ( )  11 - 15 ปี   ( )  16 - 20 ปี 
  ( )  มากกว่า 20 ปี 

[   ] 05 
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ตอนที่ 2  บทบำทผู้บริหำร 
ค ำชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นว่าเป็นบทบาทผู้บริหารใน

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9 ที่ตรงกับสภาพความเป็น
จริงเพียงช่องเดียวในแต่ละข้อ  ข้อค าตอบมีให้เลือก 5 ระดับ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
5   หมายถึง  บทบาทผู้บริหาร  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4   หมายถึง  บทบาทผู้บริหาร  อยู่ในระดับมาก 
3   หมายถึง  บทบาทผู้บริหาร  อยู่ในระดับปานกลาง 
2   หมายถึง  บทบาทผู้บริหาร  อยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง  บทบาทผู้บริหาร  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ข้อ
ที ่ บทบำทผู้บริหำร 

ระดับควำมคิดเห็น ส ำหรับ 
ผู้วิจัย มากที่สุด

5 
มาก 
4 

ปานกลาง

3 
น้อย 
2 

น้อยที่สุด

1 
 ผู้อ ำนวยควำมสะดวก       
1. ผู้บริหารช่วยให้บุคลากรรู้คุณค่าในงานอาชีพและ

ทักษะที่เป็นจุดเด่นของตน 
     [  ]01 

2. ผู้บริหารช่วยกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึง
ความส าคัญของการวางแผนทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวได้ 

     [  ]02 

3. ผู้บริหารช่วยสร้างบรรยากาศการท างานที่ ให้
ผู้ร่วมงานสามารถแสดงความคิดเห็นได ้

     [  ]03 

4. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรให้โอกาส
การเสนอแนะ 

     [  ]04 

5. ผู้บริหารชี้ให้เห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับอนาคต
ด้านการปฏิบัติงานส่งเสริมทักษะความสามารถให้
มีคุณค่าทางอาชีพได้ 

     [  ]05 

6. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครู บุคลากร พัฒนาตนเองโดย
การเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน และพัฒนา
ผลงาน 

     [  ]06 

 ผู้ประเมิน       
7. ผู้บริหารแจ้งผลการปฏิบัติงานของครู/บุคลากรให้

ทราบอย่างเปิดเผย และตรงไปตรงมา 
     [  ]07 

8. ผู้บริหารแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลอย่างชัดเจนทั่วถึง 

     [  ]08 

9. ผู้บริหารสามารถล าดับความส าคัญของงานใน
ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 

     [  ]09 

10. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
การท างานปัจจุบันและมุ่งหวังในการปรับปรุง
กระบวนการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

     [  ]10 
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ข้อ
ที ่ บทบำทผู้บริหำร 

ระดับควำมคิดเห็น ส ำหรับ 
ผู้วิจัย มากที่สุด

5 
มาก 
4 

ปานกลาง

3 
น้อย 
2 

น้อยที่สุด

1 
11. ผู้บริหารส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความ  

สัมพันธ์อันดีระหว่างการท างานภายในองค์กร 
     [  ] 11 

12. ผู้บริหารชี้ให้เห็นความส าคัญของการท างาน ผล
การปฏิบัติตน และเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 

     [  ] 12 

13. ผู้บริหารสามารถเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน
ให้บุคลากรภายในองค์กรรับทราบ เพ่ือปรับปรุง
และปฏิบัติตามจนท าให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 

     [  ] 13 

 ผู้คำดกำรณ ์       
14. ผู้บริหารสามารถให้ค าแนะน า เกี่ ยวกับการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง 
     [  ] 14 

15. ผู้บริหารสามารถช่วยและสนับสนุนครู/บุคลากรใน
องค์กรเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

     [  ] 15 

16. ผู้บริหารสามารถชี้ ให้ เห็นถึงแนวโน้มต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในองค์กรได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 

     [  ] 16 

17. ผู้บริหารมีการพัฒนาครู/บุคลากร ให้รู้ทันต่อ
เหตุการณ์ในสภาพสังคม เศรษฐกิจ ปัจจุบัน 

     [  ] 17 

18. ผู้บริหารสามารถชี้ ให้ เห็นผลดี  ผลเสีย  และ
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์กรได้อย่างเข้าใจเหมาะสม 

     [  ] 18 

19. ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ของครู/
บุคลากรในองค์กร เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ใน
สภาพสังคม เศรษฐกิจ ปัจจุบัน 

     [  ] 19 

 ผู้ให้ค ำปรึกษำ       
20. ผู้บริหารสามารถให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรเพ่ือให้

ทราบถึงเป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน 
     [  ] 20 

21. ผู้บริหารช่วยเหลือ แนะน าให้บุคลากรคัดเลือก 
เป้าหมาย ก าหนดทิศทางการด าเนินงานในอนาคต 

     [  ] 21 

22. ผู้บริหารให้ข้อมูลเพ่ือเชื่อมโยงเป้าหมาย เพ่ือช่วย
ในการตัดสินใจเลือกเป้าหมายการปฏิบัติ งานใน
อนาคตได้เป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติได้อย่าง
เป็นมีประสิทธิภาพ 

     [  ] 22 

23. ผู้บริหารสามารถเชื่อมโยงความต้องการในปัจจุบัน
ให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายขององค์กรในอนาคต
อย่างดี 
 

     [  ] 23 
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ข้อ
ที ่ บทบำทผู้บริหำร 

ระดับควำมคิดเห็น ส ำหรับ 
ผู้วิจัย มากที่สุด

5 
มาก 
4 

ปานกลาง

3 
น้อย 
2 

น้อยที่สุด

1 
24. ผู้บริหารสามารถใช้ปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนการ

แก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 
     [  ] 24 

25. ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานที่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

     [  ] 25 

 ผู้ส่งเสริมสนับสนุน       
26. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแผนงานได้

โดยละเอียด รอบคอบ ตลอดจนมีวิธีทาง แก้ไข
ปัญหาของบุคลากรในองค์กร 

     [  ] 26 

27. ผู้บริหารสามารถพัฒนางานตามแผนและน าไปสู่
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานได้ 

     [  ] 27 

28. ผู้บริหารสามารถประสานงานกับบุคลากรใน
องค์กรและน าไปสู่ความส าเร็จในการท างานได้ 

     [  ] 28 

29. ผู้บริหารสามารถอธิบาย อภิปรายถึงความสามารถ
และเป้าหมายของงานได้ 

     [  ] 29 

30. ผู้บริหารสามารถสนับสนุนให้บุคลากรใช้ทรัพยากร
จากแหล่งต่างๆ เพ่ือสร้างแผนงานและปฏิบัติให้
ประสบความส าเร็จได้ 

     [  ] 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

 

ตอนที่ 3  กำรน ำและกำรจัดกำรลูกเสือท่ีดี 
ค ำชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ท่านเห็นว่าการน าและการจัดการลูกเสือที่ดี

ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9 ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง
เพียงช่องเดียวในแต่ละข้อ  ข้อค าตอบมีให้เลือก 5 ระดับ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

   5   หมายถึง  การน าและการจัดการลูกเสือที่ดี อยู่ในระดับมากที่สุด 
   4   หมายถึง  การน าและการจัดการลูกเสือที่ดี อยู่ในระดับมาก 
   3   หมายถึง  การน าและการจัดการลูกเสือที่ดี อยู่ในระดับปานกลาง 
   2   หมายถึง  การน าและการจัดการลูกเสือที่ดี อยู่ในระดับน้อย 
   1   หมายถึง  การน าและการจัดการลูกเสือที่ดี อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
หมายถึง  ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ข้อ
ที ่ กำรน ำและกำรจัดกำรลูกเสือท่ีดี 

ระดับควำมคิดเห็น ส ำหรับ 
ผู้วิจัย มากที่สุด

5 
มาก 
4 

ปานกลาง

3 
น้อย 
2 

น้อยที่สุด

1 
 กำรก ำหนดทิศทำง       

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดกิจกรรมลูกเสือที่ดี      [  ] 31 

2. 
ผู้บริหารส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานร่วมกันใน
องค์กร 

     [  ] 32 

3. 
 

ผู้บริหารสร้างวิสัยทัศน์เพ่ือการพัฒนาบุคลากรใน
อนาคต 

     [  ] 33 

4. 
 

ผู้บริหารมีการจัดท าแผนงานส าหรับบุคลากร เพ่ือ
การด าเนินการ และทบทวนแผนงานเป็นประจ า 

     [  ] 34 

5. 
 

ผู้บริหารส่งเสริมความเป็นผู้น า สร้างแรงบันดาลใจ 
และสร้างแรงจูงใจ ให้กับบุคลากรในการท างาน
เป็นทีม 

     [  ] 35 

6. 
 

ผู้บริหารมีการตรวจสอบให้ชัดเจนว่าทุกคนใน
องค์กรปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบของ
ลูกเสือ 

     [  ] 36 

 กำรท ำงำนร่วมกับบุคคล       

7. 
 

ผู้บริหารมีการสร้างจิตวิญญาณ การท างานเป็นทีม 
การด าเนินกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่อง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     [  ] 37 

8. 
 

ผู้บริหารมีการพัฒนาความสัมพันธ์ในการท างาน
ตามกิจการลูกเสือที่ดีข้ึน 

     [  ] 38 

9. 
 

ผู้บริหารตระหนักถึงการสร้างคุณค่าให้เกิดปฏิบัติ
หน้าที่ด้านกิจการลูกเสือท่ีดีในองค์กร 

     [  ] 39 

10. 
 

ผู้บริหารให้การดูแล ให้มีการคัดเลือกบุคลากรที่มี
ประสบการณ์และคุณวุฒิที่ เหมาะสม เพ่ือให้มี
บทบาทท่ีด้านกิจการลูกเสือที่ดีได ้

     [  ] 40 
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ข้อ
ที ่ กำรน ำและกำรจัดกำรลูกเสือท่ีดี 

ระดับควำมคิดเห็น ส ำหรับ 
ผู้วิจัย มากที่สุด

5 
มาก 
4 

ปานกลาง

3 
น้อย 
2 

น้อยที่สุด

1 
11. 

 
ผู้บริหารมีการส่งเสริมการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมเติม
คุณวุฒิทางลูกเสือให้กับบุคลากร 

     [  ] 41 

12. 
 

ผู้บริหารสามารถแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นผ่าน
วิธีการ การสื่อสารที่ดี  

     [  ] 42 

13. 
 

ผู้บริหารมีการจัดประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ลูกเสือเพ่ือพัฒนาให้กิจการลูกเสือในองค์กรพัฒนา
ไปในทิศทางท่ีดี 

     [  ] 43 

14. 
 

ผู้บริหารจัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจการลูกเสืออย่างเต็มความสามารถ 

     [  ] 44 

15. 
 

ผู้บริหารดูแลผู้ก ากับลูกเสือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ก าหนดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่
ถูกต้องตามที่ได้ปรึกษาหารือกับผู้บัญชาการเขต
หากมีปัญหาร้ายแรง 

     [  ] 45 

16. 
 

ผู้บริหารทบทวน การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ
และมอบหมายงานที่จ าเป็น  สร้างและรักษา
ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ได้
เป็นอย่างด ี

     [  ] 46 

 กำรบรรลุผล       

17. 
 

การน าและการจัดการที่ดีในการลูกเสือจะช่วยให้
มั่นใจได้ว่าเป้าหมายบรรลุเป้าหมายแผนงานจะผ่าน
ไปจนเสร็จสิ้น 

     [  ] 47 

18. 
 

ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของการลูกเสือให้คงอยู่
กับชุมชนท้องถิ่น 

     [  ] 48 

19. 
 

ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่
บุคลากรอย่างเหมาะสมตามคุณวุฒิทางลูกเสือ 

     [  ] 49 

20. 
 

ผู้บริหารแก้ไขปัญหาต่างๆ ของบุคลากร และเยาวชน
ให้ยอมรับได้ 

     [  ] 50 

 กำรเปิดรับกำรเปลี่ยนแปลง       
21. 

 
ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้บุคลากรมีกระบวนการคิด
สร้างสรรค์วิธีการท างานที่ดี 

     [  ] 51 

22. 
 

ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงการเรียนการ
สอนวิชาลูกเสือในแนวทางใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

     [  ] 52 

23. 
 

ผู้บริหารและบุคลากรในองค์การมีความกระตือรือร้นใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในแนวทางใหม่ 

     [  ] 53 

24. ผู้บริหารสร้างทัศนคติที่ดีในการจัดการลูกเสือในโรงเรียน      [  ] 54 
25. 

 
ผู้บริหารมีการด าเนินแผนการปรับเปลี่ยนการท างาน
ร่วมกับสมาชิกทุกคน 

     [  ] 55 
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ข้อ
ที ่ กำรน ำและกำรจัดกำรลูกเสือท่ีดี 

ระดับควำมคิดเห็น ส ำหรับ 
ผู้วิจัย มากที่สุด

5 
มาก 
4 

ปานกลาง

3 
น้อย 
2 

น้อยที่สุด

1 
26. 

 
ผู้ บ ริ ห า ร ต ร ะ หนั ก ถึ ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงของผู้ปฏิบัติงาน 

     [  ] 56 

 กำรใช้ทรัพยำกร       
27. 

 
ผู้บริหารสามารถจัดการข้อมูลที่ เพียงพอให้กับ
บุคลากรได้อย่างเหมาะสม 

     [  ] 57 

28. 
 

ผู้บริหารสามารถบริหารงบประมาณ และแหล่งรายได้ 
ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

     [  ] 58 

29. 
 

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการรายได้โดยระบุแหล่ง
รายได้อื่น หรือเงินช่วยเหลือ อย่างชัดเชนถูกต้อง 

     [  ] 59 

30. 
 

ผู้บริหารตระหนักถึงความปลอดภัยของสถานที่ และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัตงิาน 

     [  ] 60 

31. 
 

ผู้บริหารสามารถใช้กระบวนการตัดสินใจในเรื่อง
จ าเป็นเร่งด่วนได้อย่างทันท่วงที และดีที่สุด 

     [  ] 61 

32. 
 

ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ และตัดสินใจจากข้อมูลที่
มีอยู่อย่างดีที่สุดเพื่อความถูกต้องเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพมากทีสุ่ด 

     [  ] 62 

33. 
 

ผู้ บ ริ ห า ร ค า นึ ง ถึ ง ก า รป ฏิ บั ติ ง า น ที่ ส่ ง ผ ลต่ อ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่จะ
เกิดขึ้นเป็นผลกระทบเชิงลบ และผลกระทบเชิงบวก  

     [  ] 63 

 กำรจัดกำรเวลำและทักษะส่วนบุคคล       
34. 

 
ผู้บริหารใช้เวลาอยา่งมีประสิทธภิาพในการบริหาร
กิจการลูกเสือ 

     [  ] 64 

35. 
 

ผู้บริหารและผูส้อนลูกเสือมีทักษะ และกระบวนการ
เรียนการสอน เพื่อให้ความรู้ในวิชาลูกเสืออย่างดี 

     [  ] 65 

36. 
 

ผู้บริหารและผูส้อนวชิาลูกเสือมกีารติดตาม ศึกษากฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของการลูกเสือเป็นระยะ 

     [  ] 66 

37. 
 
 

ผู้บริหารและผูส้อนวชิาลูกเสือมกีารปรับปรุง พฒันา 
กระบวนการสอนตามล าดบัขั้นตอนเพื่อสร้างคุณค่า
ทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

     [  ] 67 

ข้อเสนอแนะ ปัญหำ และอุปสรรค 
ด้าน : บทบาทผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9 
                . 
               . 
ด้าน : การน าและการจดัการลูกเสอืท่ีดีในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9 
               . 
               . 

ขอขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอย่างสูง 
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