
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จในการบริหาร
กิจการลูกเสือ ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1

เอกพล   กาญจนสําเริง

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
พ.ศ. 2560



THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CHARACTERISTICS OF SCHOOL
ADMINISTRATORS AND THE SUCCESSFUL MANAGEMENT

OF THE BOYSCOUT AS PERCEIVED BY THE TEACHERS
UNDER CHUMPHON PRIMARY EDUCATIONAL

SERVICE AREA OFFICE 1

EKAPHON   KANSAMRO

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment o
the Requirements for the Degree of Master of Education

Field in Curriculum and Instruction
Graduate School

SuratthaniRajabhat University
2017



บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ประเทศชาติจะพัฒนาหรือเจริญกาวหนาใหทันตอสังคมโลกไดนั้น ประชากรของประเทศ
จะตองมีระดับคุณภาพท่ีดีในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะดานการศึกษา มีคํากลาวท่ีผูวิจัยไดยินบอย ๆ วา
“รากฐานของบานคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา” หากเราไมมีความรูหรือไมมีการศึกษา
แลวจะเอาอะไรไปตอสูกับบุคคลอ่ืนได ซึ่งเปนท่ีรูกันวาสังคมปจจุบันเปนสังคมท่ีจะตองมีการแขงขัน
กันสูงข้ึน ทางรัฐบาลก็มีนโยบายตาง ๆ มากมายท่ีจะทําใหบุคลากรของประเทศมีคุณภาพท่ีดีในทุกดาน
และไดมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ออกมาเปนขอบังคับไปถึงตัวผูปกครองดวย
ท้ังนี้ก็เพ่ือใหเยาวชนไดเขาถึงการศึกษาอยางแทจริง โครงการตาง ๆ ท่ีทําใหเห็นเปนรูปธรรมมากข้ึน
อาทิ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการเรียนฟรี 15 ป มีการกําหนดแหลงเรียนรูภายในชุมชน
แมแตแหลงประวัติศาสตรก็เปนแหลงเรียนรูท่ีมีความจําเปนและใหนักเรียนไดไปศึกษา ไมใชอยูแตใน
หองเรียนเหมือนแตกอน การจัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จ ผูเรียนตองมีคุณภาพรวมท้ังมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551
ความสําเร็จหรือลมเหลวก็ข้ึนอยูท่ีวิธีการบริหารและสั่งการ ซึ่งผูท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน คือ ผูบริหาร

ผูบริหารเปนผูนําในโรงเรียน เปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญตอการจัดการศึกษา เพ่ือใหบรรลุ
จุดมุงหมายตามความตองการของประเทศชาติ สังคม ชุมชน ผูปกครองรวมถึงตัวผูเรียน อีกท้ังมีบทบาท
ในการเปนผูนําทางวิชาการ ใหความสําคัญตอการสงเสริมและสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในสวนของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนก็เชนกัน ผูบริหารก็จะตอง
มีการสงเสริม ใหการสนับสนุนท้ังทางดานความรูวิชาการ งบประมาณไมเวนแมแตกิจกรรมลูกเสือ
สําหรับการบริหารกิจการลูกเสือก็มีความสําคัญและจําเปนตอหลักสูตรไมนอยไปกวางานดานอ่ืน ๆ
หากผูบริหารไมเขาใจโดยถองแทแลว อาจทําใหการบริหารไมประสบความสําเร็จ

อีกอยางหนึ่งคือคุณลักษณะของผูบริหารก็มีความสําคัญตอการบริหารกิจการลูกเสือ
ของโรงเรียน ซึ่งตองมีคุณลักษณะท่ีเพียบพรอมดวยเรื่องของศาสตรและศิลปในการบริหาร รวมท้ัง
เปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาท้ังระบบภายในโรงเรียน เพราะมีอํานาจในการตัดสินใจ
ในการกําหนดนโยบายตาง ๆ ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจึงควรมีคุณลักษณะท่ีดี ท้ังทางดานคุณวุฒิ และ
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือความสําเร็จในการจัดการศึกษา
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การจัดการศึกษานอกจากจะเนนการพัฒนาทางดานสติปญญาแลว ยังตองพัฒนาทางดาน
รางกายและจิตใจอีกดวย ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 กําหนดวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกายจิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” ดั้งนั้นการจัดการศึกษาใหประสบ
ความสําเร็จผูเรียนตองมีคุณภาพ รวมท้ังมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เพ่ือใหเปนพลเมืองท่ีดีของชาติตอไป จึงไดกําหนดเปน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 ในสวนของกิจกรรม
นักเรียนท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัยความเปนผูนําผูตามท่ีดีความรับผิดชอบการทํางานรวมกันการ
รูจักแกปญหาการตัดสินใจท่ีเหมาะสมความมีเหตุผลการชวยเหลือแบงปนเอ้ืออาทรและสมานฉันท
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม. 2553 : 3) ซึ่งกิจกรรมลูกเสือ เปนหนึ่ง
กิจกรรมนักเรียนท่ีไดกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551

กิจกรรมลูกเสือมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย สติปญญา จิตใจและศีลธรรม
ใหเปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคีและเจริญกาวหนา
ท้ังนี้ เพ่ือความสงบสุข และความม่ันคงของประเทศชาติ สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยกิจกรรมลูกเสือไดกําหนดแนวทางดังตอไปนี้ 1) ใหมี
นิสัยในการสังเกตจดจํา เชื่อฟง และพ่ึงตนเอง 2) ใหซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ืน 3) ใหรูจักบําเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน 4) ใหรูจักทําการฝมือ และฝกฝนใหทํากิจการตาง ๆ
ตามความเหมาะสม และ 5) ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความม่ันคงของ
ประเทศชาติ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553 : 28) ดังนั้นกิจกรรมลูกเสือ จึงมีความสําคัญ
อยางยิ่งท่ีจะเปนสวนชวยใหการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จ แตในการจะจัดกิจกรรมลูกเสือให
สําเร็จไดนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองไดความรวมมือจากหลายฝายในโรงเรียน ท้ังดานนโยบาย บุคลากร
และการเงิน จําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีครูท่ีมีความรูดานการจัดกิจกรรมลูกเสือ และผูบริหารท่ีมีความสามารถ
ซึ่งการจะทําใหกิจกรรมลูกเสือประสบความสําเร็จไดนั้นผูบริหารเปนบุคคลท่ีสําคัญเปนอยางยิ่ง
เนื่องจากมีอํานาจในการตัดสินใจและกําหนดแนวนโยบายตาง ๆ เพ่ือมอบหมายใหครูเปนผูปฏิบัติ
ดังนี้ผูบริหารจําเปนจะตองมีความรูความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารเพ่ือนําไปสู
ความสําเร็จในการบริหารงานกิจการลูกเสือในโรงเรียนตอไป

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารมีดังนี้ คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ไดแก มีความคิด
สรางสรรค มีความกระตือรือรน มีความสามารถในการควบคุมอารมณไดดี มีความสงบเสงี่ยม มีกิริยา
วาจาท่ีไพเราะ และการแตงกายท่ีสุภาพเหมาะสม คุณลักษณะดานความเปนผูนํา ไดแก มีความ
คลองแคลววองไว ตื่นตัวอยู เสมอ ราเริงแจมใส มีความสามารถในการตัดสินใจถูกตองรวดเร็ว
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มีความสามารถในการจูงใจคน มีความรับผิดชอบ และฉลาดไหวพริบดี คุณลักษณะดานความสามารถ
ในการบริหาร ไดแก การมอบหมายงานใหบุคลากรตรงตามความรูความสามารถ การนิเทศติดตามงาน
การจัดระบบขอมูลสารสนเทศไดถูกตอง การจัดกิจกรรมหลากหลายเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
การสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และคุณลักษณะความรูทางวิชาการ ไดแก การศึกษา
วิชาการท่ัวไป การศึกษาดานวิชาชีพ และการศึกษาใหเกิดความรอบรูเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีสนใจ (วิเชียร
วงคคําจันทร, 2556 : 2)

จากผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหารท่ีพึงประสงคตามความคิดเห็นของครูใน
สถานศึกษาโดยภาพรวมครูตองการใหผูบริหารสถานศึกษา มีคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมมาก
เปนลําดับแรก ไดแก ตองมีความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสในการปฏิบัติงาน มีความเมตตา ใหความชวยเหลือ
เพ่ือนรวมงาน มีความยุติธรรมและเสมอภาคกับทุกคน เสียสละอุทิศตนเพ่ือประโยชนตอสวนรวม
ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมเปนพ้ืนฐานของชีวิต ยึดหลักคุณธรรมและความถูกตองในการแกปญหา
เปนแบบอยางท่ีดีในการประพฤติตน ใหอภัย ไมมีอคติตอผูรวมงาน มีความมุงม่ัน อดทน ขยันหม่ันเพียร
และใหโอกาสผูรวมงานไดแสดงความสามารถ สวนดานอ่ืน ๆ สามารถเรียงลําดับจากมากไปนอยได
ดังนี้ คุณลักษณะดานความเปนผูนํา ไดแก มีวิสัยทัศน มองการณไกล เปนผูนําทางวิชาการ เฉลียวฉลาด
มีไหวพริบ สามารถสรางทีมงาน จูงใจผูรวมงานใหเต็มใจปฏิบัติงาน เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
สงเสริมใหผูรวมงานมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ควบคุม กํากับ ติดตามงานใหบรรลุวัตถุประสงค
กลาหาญในการแสดงความคิดเห็นและมีเหตุผล มีความฉับไวในการตัดสินใจและการแกปญหา มีความ
รับผิดชอบ กลาเผชิญความจริง และมีความสัมพันธอันดีกับผูรวมงาน ผูปกครอง ชุมชน องคกร
คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ไดแก มีสุขภาพแข็งแรง แตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย สุภาพออนโยน
กับทุกคน มีความกระตือรือรนในการทํางาน สุขุม รอบคอบในการปฏิบัติงาน กลาในการตัดสินใจ
มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความม่ันคงทางอารมณ ไมหวั่นไหวงาย ใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม และมี
ความเปดเผยตรงไปตรงมา และคุณลักษณะดานความสามารถในการบริหารงาน ไดแก มีนโยบาย
เปาหมายและวัตถุประสงคของงาน สามารถชี้แจงรายละเอียดของงานท่ีมอบหมายไดอยางชัดเจน
มีความรูทันสมัยและทันตอเหตุการณ สามารถสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน เขาใจบทบาทหนาท่ี
ของตน สามารถจัดบุคลากรทํางานอยางเหมาะสม แกปญหาภายในโรงเรียนได นําเทคนิควิธีการใหม ๆ
มาใชในการพัฒนางาน สามารถจัดหาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ใหคําปรึกษา สอนงาน
และแนะนําการปฏิบัติงานเม่ือครูมีปญหาขัดของ (จันทรจิรา ศรีบัวโรย, 2558 : 83)

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในยุคการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 -
พ.ศ. 2561) ตามทัศนะของครูผูสอนในอําเภอกาญจนดิษฐ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 1 โดยภาพรวม ครูตองการใหผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะดานภาวะผูนํา
เปนลําดับแรก ไดแก มีปฏิภาณไหวพริบท่ีดี มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความเด็ดเดี่ยวในการทํางาน
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เปนแบบอยางในการทํางานท่ีดี ใหกําลังใจ ยกยอง ชมเชย ผูใตบังคับบัญชาเม่ือทํางานประสบความสําเร็จ
มีความกลา วางตนเปนกันเอง และเปนท่ีปรึกษาท่ีดีกับผูรวมงาน รูและเขาใจสิทธิและหนาท่ีของตนเอง
และผูอ่ืน สงเสริมความกาวหนาของผูใตบังคับบัญชา เปนท่ีรักและเคารพยกยองของผูใตบังคับบัญชา
รองลงมาคือ คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ไดแก การแตงกายเรียบรอยและสะอาด เหมาะสมสวยงาม
อยูเสมอ มีวาจา ท่ีสุภาพ ออนโยน ไพเราะ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณท้ังทางรางกายและจิตใจ มีความ
กระตือรือรนในการทํางาน ขยัน สามารถควบคุมพฤติกรรมและอารมณใหอยูในกรอบของความถูกตอง
มีน้ําใจ เสียสละ จริงใจ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความสุขุม รอบคอบในการปฏิบัติงานและมี
ความรับผิดชอบในหนาท่ี คุณลักษณะดานวิชาการ ไดแก การจัดองคการ การอํานวยการ การควบคุม
ดูแลเก่ียวกับงานดานหลักสูตร อุปกรณการสอน การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
การปรับปรุงการเรียนการสอนและนําเทคนิคและสื่อเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชเพ่ือการศึกษา มีความรู
ดานการนิเทศการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา พัฒนาและสงเสริมใหมี
แหลงการเรียนรู สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม
ไดแก ความออนนอมถอมตน มีอัธยาศัยไมตรี มีความยุติธรรม รูจักการเสียสละ เห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน มีความอดทนและรูจักการใหอภัย เปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา
ท้ังการครองตน ครองคนและครองงาน รวมถึงผูบริหารจะตองมีศีลธรรมท่ีดี และไมเอารัดเอาเปรียบ
ผูใตบังคับบัญชา คุณลักษณะดานการบริหารจัดการ ไดแก ความสามารถในการสั่งการ ความรอบรู
ในหนาท่ี ความรับผิดชอบ ความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงาน ความสามารถในการจัดองคกร
ความสามารถในการประสานงาน ความสามารถในการบังคับบัญชาผูรวมงาน การบริหารงานบุคคล
ความสามารถในการควบคุมงบประมาณ ใชเทคนิคเครื่องมือในการบริหาร การปฏิบัติงานเปนกลุม
ทันสมัยและทันตอเหตุการณ มีการบูรณาการความคิดและการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะดาน
มนุษยสัมพันธ ไดแก มีความเปนกันเอง รับฟงปญหา ประพฤติตนเปนผูมีอัธยาศัยดี ใหเกียรติ
ผูใตบังคับบัญชา มองผูใตบังคับบัญชาในแงดี รูจักชื่นชม ทํากิจกรรมกับผูใตบังคับบัญชา สามารถ
ติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน ๆ สรางเจตคติท่ีดีในการทํางาน รูจักใชศิลปะในการ
วิพากษวิจารณ เสนอขอคิดเห็นไปในทางแนะนํา พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงาน
เปนประจํา ไมทําตนใหอยูเหนือผูใตบังคับบัญชาผูบริหารโรงเรียนมีความสําคัญในการควบคุม กํากับ
ดูแล และการจัดการศึกษา (อารีรัตน ปลอดนคร, 2558 : 78)

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดูแลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ใน 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองชุมพร อําเภอทาแซะ อําเภอปะทิว มีโรงเรียนในสังกัดท้ังสิ้นจํานวน
132 โรงเรียน มีจํานวนบุคลากรในสังกัดท้ังสิ้นจํานวน 1,435 คน จําแนกตามตําแหนง ดังนี้ ผูบริหาร
การศึกษา จํานวน 10 คน ศึกษานิเทศก จํานวน 5 คน ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 105 คน ครู
จํานวน 1,089 คน ครูผูชวย จํานวน 226 คน (กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาชุมพร เขต 1, 2559 : 19) อีกท้ังยังมีหนาท่ีบริหารจัดการดานการศึกษาใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ในสวนของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ ผูบริหารโรงเรียนโดยสวนใหญยังขาดทักษะในดานการวางแผน เชน การกําหนด
นโยบาย เปาหมายและวัตถุประสงค แนวทางการดําเนินงานและผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน ขาดทักษะ
ดานการจัดบุคลากรในการดําเนินงานใหเกิดความสําเร็จ เชน ขาดการวางโครงสรางงานกิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียน ไมไดจัดตัวบุคคลใหตรงกับความสามารถ ขาดการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร
ไดรับความรูในข้ันท่ีสูงข้ึน ดานการเรียนการสอนก็ยังขาดการนิเทศติดตามกระบวนการเรียนการสอน
ขาดการแตงตั้งกลุมหรือกองลูกเสือ ขาดการใหนักเรียนสมัครเขาเปนลูกเสือ ขาดการสนับสนุนสื่อ
อุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอนรวมท้ังการอยูคายพักแรม ขาดการใหกําลังใจแกครูและนักเรียน
สวนดานการเงินลูกเสือก็พบวายังขาดการเก็บเงินคาบํารุงกองลูกเสือ การจัดสรรงบประมาณในการ
ทํากิจกรรม ดานการวัดและประเมินผล ก็ยังขาดการวัดประเมินอยางจริงจัง ขาดรองรอยหลักฐาน
ในการวัดและประเมินผล ดานการรายงานกิจกรรมประจําป พบวาโดยสวนใหญขาดการรายงาน
ตามแบบรายงานการลูกเสือประจําป (ลส.5) (สุมนา นุนแกว และคนอ่ืน ,ๆ สัมภาษณ 23 กันยายน 2559)

จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา คุณลักษณะของผูบริหารมีสวนสําคัญตอความสําเร็จ
ในการบริหารกิจการลูกเสือสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เปนอยางยิ่ง
ผูวิจัยจึงไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จในการบริหารกิจการ
ลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพ่ือท่ีจะ
ศึกษาความสัมพันธ สรุปเปนแนวคิดใหผูบริหารนําไปปรับปรุง พัฒนาคุณลักษณะของผูบริหาร
ใหสอดคลองกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ ท้ังนี้เพ่ือใชเปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
2. เพ่ือศึกษาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
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3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จในการ
บริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต 1

ความสําคัญของการวิจัย

ผลการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จในการ
บริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต 1 ผูวิจัยคาดวาจะเปนประโยชนตอผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้

1. ผูบริหารสามารถนําขอมูลไปเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการลูกเสือของโรงเรียน

2. หนวยงานหรือสถานศึกษาท่ีเก่ียวของสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยไปใชในการ
บริหารกิจการลูกเสือในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ตอไป

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
ขอบเขตของเนื้อหา

1. คุณลักษณะของผูบริหาร 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานวิชาการ 2) ดานบุคลิกภาพ
3) ดานมนุษยสัมพันธ 4) ดานความเปนผูนํา และ 5) ดานคุณธรรมจริยธรรม

2. ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ 6 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการวางแผน
2) ดานการจัดบุคลากร 3) ดานการเรียนการสอน 4) ดานการเงินลูกเสือ 5) ดานการวัด และ
ประเมินผล และ 6) ดานการรายงานกิจกรรมประจําป

ขอบเขตของประชากร
ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 1 จํานวน 1,315 คน (กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1, 2559 : 19)

ขอบเขตของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร

เขต 1 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ Krejcie and Morgan (1970 อางในพิษณุ ฟองศรี,
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2554 : 109) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 298 คน โดยกําหนดสัดสวนเปนรายอําเภอและดําเนินการสุมอยางงาย
(Simple Random Sampling) ดวยวิธีจับสลาก

ขอบเขตของตัวแปร
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาตัวแปร ดังนี้
ตัวแปรอิสระ ไดแก คุณลักษณะของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มี 5 ดาน คือ
1. ดานวิชาการ
2. ดานบุคลิกภาพ
3. ดานมนุษยสัมพันธ
4. ดานความเปนผูนํา
5. ดานคุณธรรมจริยธรรม

ตัวแปรตาม ไดแก ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มี 6 ดาน คือ

1. ดานการวางแผน
2. ดานการจัดบุคลากร
3. ดานการเรียนการสอน
4. ดานการเงินลูกเสือ
5. ดานการวัดและประเมินผล
6. ดานการรายงานกิจกรรมประจําป

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จ
ในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 มีการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและสังเคราะหงานวิจัย
เก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหาร เพ่ือกําหนดเปนตัวแปรในการวิจัย ซึ่งไดศึกษาจากนักวิชาการหลายทาน
ไดแก Stogdill (1982) ; ธีระ รุญเจริญ (2545) ; ชัชชัย ไชยโย (2555) ; สุนันทา พวงทอง (2555) ;
ปติพร วงศรัตนโชติกุล (2556) ; วงษเดือน ทองคํา (2556) ; ชมัยพร วงศกองแกว (2556) ; วิรตี ศิรินาโพธิ์
(2558) ; จุฬารัตน เกตุยอย (2558) ; จันทรจิรา ศรีบัวโรย (2558) และอารีรัตน ปลอดนคร (2558)
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จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะของผูบริหาร
ผูวิจัยจึงไดกําหนดองคประกอบของคุณลักษณะของผูบริหาร 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดานวิชาการ
2) ดานบุคลิกภาพ 3) ดานมนุษยสัมพันธ 4) ดานความเปนผูนํา และ 5) ดานคุณธรรมจริยธรรม

นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดศึกษาแนวคิดและสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสําเร็จในการ
บริหารกิจการลูกเสือ เพ่ือกําหนดเปนตัวแปรท่ีใชในการวิจัย โดยไดศึกษาจากนักวิชาการหลายทาน
ไดแก Shinkwin (2006) ; ชาญชัย ชุมเมืองเย็น (2555) ; ไกรวัลย สังฆะสา (2557) ; อนุสรณ แทน
ออน (2557) ; ณัฐกร บุญนํา (2557) และธีรวุฒิ กางกรณ (2558) จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
สังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ จึงไดกําหนดองคประกอบของ
ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ 6 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการวางแผน 2) ดานการจัด
บุคลากร 3) ดานการเรียนการสอน 4) ดานการเงินลูกเสือ 5) ดานการวัดและประเมินผล และ 6) ดาน
การรายงานกิจกรรมประจําป จากนั้นผูวิจัยไดกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ แสดงได
ดังภาพท่ี 1.1

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

คุณลักษณะของผูบริหาร ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
1. ดานวิชาการ 1. ดานการวางแผน
2. ดานบุคลิกภาพ 2. ดานการจัดบุคลากร
3. ดานมนุษยสัมพันธ 3. ดานการเรียนการสอน
4. ดานความเปนผูนํา 4. ดานการเงินลูกเสือ
5. ดานคุณธรรมจริยธรรม 5. ดานการวัดและประเมินผล

6. ดานการรายงานกิจกรรมประจําป

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะของผูบริหารและความสําเร็จ
ในการบริหารกิจการลูกเสือ จึงไดกําหนดสมมติฐานการวิจัย ดังนี้

1. คุณลักษณะของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 อยูในระดับมาก



9

2. ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 อยูในระดับมาก

3. คุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็น
ของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีความสัมพันธกัน

นิยามศัพทเฉพาะ

จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จ
ในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะ เพ่ือใหเขาใจความหมายของศัพทท่ีใชในการวิจัย
ใหตรงกัน จึงใหความหมายของศัพทดังตอไปนี้

1. คุณลักษณะของผูบริหาร หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะบุคคลท่ีจะทําใหผูบริหารมีการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาท่ี มีคุณภาพ และประสบความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ ประกอบดวย
คุณลักษณะท่ีแสดงออกท้ังภายนอกและภายใน คุณลักษณะภายนอก เชน สิ่งท่ีเปนพ้ืนฐานของ
บุคลิกภาพ ความตองการทางดานรางกาย คุณลักษณะภายใน เชน ภาวะดานอารมณและจิตใจ
แรงขับ คานิยม การทํางานดวยความรูความสามารถ ความตั้งใจ ทํางานใหไดผลงานออกมาดีท่ีสุด
มีพลังและความสามารถทนตอความเครียด ซึ่งคุณลักษณะของผูบริหาร ประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้
1) ดานวิชาการ 2) ดานบุคลิกภาพ 3) ดานมนุษยสัมพันธ 4) ดานความเปนผูนํา และ 5) ดาน
คุณธรรมจริยธรรม

1.1 ดานวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมตาง ๆ ท่ีผูบริหารแสดงออกมาซึ่งเปน
คุณสมบตัิเฉพาะบุคคลท่ีจะทําใหผูบริหารมีการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหนาท่ี มีคุณภาพ และประสบ
ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ ซึ่งเปนพฤติกรรมท่ีชี้ใหเห็นถึงคุณลักษณะของผูบริหาร
ดานวิชาการ ประกอบดวยลักษณะท่ีแสดงออกท้ังภายนอกและภายใน ไดแก การเปนผูนําทางวิชาการ
มีวิสัยทัศนเชิงรุก มีความเขาใจปญหา มีความสามารถในการบริหารจัดการ การบริหารหลักสูตร และ
ประเมินหลักสูตร จัดการศึกษาไดทุกระดับ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหความสําคัญ
และสามารถหาแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน มีความรูความสามารถในการสงเสริมและจัดการ
เรียนการสอน วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน มีกลยุทธในการประเมินเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน การเทียบโอนผลการเรียน นิเทศการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน และ
มาตรฐานการศึกษา งานดานการประชุมอบรมทางวิชาการ สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษา การพัฒนาครูใหครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในสถานศึกษาและระหวางสถานศึกษา
ตลอดจนรูและเขาใจกฎหมายตลอดจนรูระเบียบวิธีการปฏิบัติตาง ๆ

1.2 ดานบุคลิกภาพ หมายถึง พฤติกรรมตาง ๆ ท่ีผูบริหารแสดงออกมาซึ่งเปน
คุณสมบัติเฉพาะบุคคลท่ีจะ ทําใหผูบริหารมีการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหนาท่ี มีคุณภาพ และประสบ
ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ ซึ่งเปนพฤติกรรมท่ีชี้ใหเห็นถึงคุณลักษณะของผูบริหารดาน
บุคลิกภาพ ประกอบดวยลักษณะท่ีแสดงออกท้ังภายนอกและภายใน ไดแก แตงกายสุภาพเรียบรอย
เหมาะกับสถานการณ มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง สะอาด สุภาพออนโยน วาจาไพเราะกับทุกคน
มีความกระตือรือรนในการทํางาน มีความสุขุม รอบคอบในการปฏิบัติงาน กลาในการตัดสินใจ มีความ
เชื่อม่ันในตนเอง มีความม่ันคงทางอารมณ ไมหวั่นไหวงาย ใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม เปดเผย
ตรงไปตรงมา มีน้ําใจ เสียสละ จริงใจ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบในหนาท่ี ราเริง
แจมใส เปนผูนําและผูตามท่ีดี มีความคลองตัว ปฏิภาณไหวพริบ เปนคนมีเหตุมีผล การรูจักวางตน
เหมาะสมกาลเทศะ เปนคนท่ีอบอุนหรือเอ้ืออารี สงาผาเผย และมีความอดทนสูงตอความตึงเครียด

1.3 ดานมนุษยสัมพันธ หมายถึง พฤติกรรมตาง ๆ ท่ีผูบริหารแสดงออกมาซึ่งเปน
คุณสมบัติเฉพาะบุคคลท่ีจะทําใหผูบริหารมีการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหนาท่ี มีคุณภาพ และประสบ
ความสําเร็จ ในการบริหารกิจการลูกเสือ ซึ่งเปนพฤติกรรมท่ีชี้ใหเห็นถึงคุณลักษณะของผูบริหาร
ดานมนุษยสัมพันธ ประกอบดวยลักษณะท่ีแสดงออกท้ังภายนอกและภายใน ไดแก เปนผูมีอัธยาศัยดี
รับฟงปญหา ใหเกียรติผูใตบังคับบัญชา มองผูใตบังคับบัญชาในแงดี รูจักชื่นชม สามารถติดตอประสานงาน
กับบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน ๆ สรางเจตคติท่ีดีในการทํางาน มีทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน รูจักใช
ศิลปะในการวิพากษวิจารณ เสนอขอคิดเห็นไปในทางแนะนํา พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
การปฏิบัติงานเปนประจํา ไมทําตนใหอยูเหนือผูใตบังคับบัญชา เอาใจใสในทุกขสุข มีความจริงใจ
มีความยุติธรรม ไมใชอารมณในการแกปญหา โอบออมอารี เปนแบบอยางท่ีดี ปรับตัวเขากับผูอ่ืน
รวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน ไมเห็นแกตัว มีความเมตตากรุณา รวมทุกขรวมสุข ไมพูดถึง
เรื่องท่ีผิดพลาด ใหอภัยในขอท่ีผิดพลาดใหกําลังใจ

1.4 ดานความเปนผูนํา หมายถึง พฤติกรรมตาง ๆ ท่ีผูบริหารแสดงออกมาซึ่งเปน
คุณสมบัติเฉพาะบุคคลท่ีจะทําใหผูบริหารมีการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหนาท่ี มีคุณภาพ และประสบ
ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ ซึ่งเปนพฤติกรรมท่ีชี้ใหเห็นถึงคุณลักษณะของผูบริหารดาน
ความเปนผูนํา ประกอบดวยลักษณะท่ีแสดงออกท้ังภายนอกและภายใน ไดแก มีวิสัยทัศน ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ความเชื่อม่ันในตนเอง อดทน กลาพูด กลาตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ เห็นแกประโยชน
สวนรวม ใชศาสตรและศิลปสรางแรงจูงใจ โนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาและผูปกครองรวมมือรวมใจ
ในการทํากิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย มีความสามารถในการพัฒนาและทํางานเปนทีม มีการใช
กระบวนการสื่อความหมาย การติดตอสื่อสาร มีการวางแผน การจัดระเบียบและการประสานงาน
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การวินิจฉัยสั่งการ การฝกอบรม กระบวนการกลุม การประเมินผลงาน การมอบหมายงานและใชคน
ใหเหมาะสมกับงาน กลาเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม ๆ ท่ีไมขัดกับกฎขององคกร มีเทคนิคในการกระตุนใหครู
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอํานาจในการทํางาน มีความเฉลียวฉลาด หลักแหลมในการ
วิเคราะหปญหา มีการใหบริการชุมชนและรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน

1.5 ดานคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมตาง ๆ ท่ีผูบริหารแสดงออกมาซึ่ง
เปนคุณสมบัติเฉพาะบุคคลท่ีจะทําใหผูบริหารมีการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหนาท่ี มีคุณภาพ และ
ประสบความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ ซึ่งเปนพฤติกรรมท่ีชี้ใหเห็นถึงคุณลักษณะของผูบริหาร
ดานคุณธรรมจริยธรรม ประกอบดวยลักษณะท่ีแสดงออกท้ังภายนอกและภายใน ไดแก มีหลักธรรมาภิบาล
มีความออนนอมถอมตน มีอัธยาศัยไมตรี มีความยุติธรรม รูจักการเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม
มีความอดทนและรูจักการใหอภัย ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชาท้ังการครองตน
ครองคนและครองงาน มีศีลธรรมท่ีดี ไมเอารัดเอาเปรียบผูใตบังคับบัญชา มีความเมตตากรุณาตอ
บุคคลรอบขาง เอ้ืออาทรตอความเดือดรอนของผูอ่ืน ประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงามและตั้งใจปฏิบัติงาน
ใหสําเร็จลุลวงดวยดี มีการรักษาวินัย มีความรับผิดชอบในหนาท่ี ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ไมดื่มสุรา
สารเสพติดและอบายมุขทุกประเภท การไมประพฤติตนลวงละเมิดตอศีลธรรมอันดีงามของผูอ่ืน รักษา
ความลับของทางราชการ มีความศรัทธาในอาชีพ ประหยัด อดออม สรางความสามัคคีในหมูคณะ
ปรับตัวไดดีตอสถานการณตาง ๆ ปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาท่ีตนนับถือ มีความเปนกัลยาณมิตร
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถสรางความศรัทธาใหเกิดกับตนเอง ครู นักเรียนและบุคคลท่ัวไป

2. ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ หมายถึง ผลการดําเนินงานท่ีผูบริหาร
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ตองทําใหมีหรือใหเกิดข้ึนกับกิจการ
ลูกเสือในโรงเรียน เพ่ือใหบรรลุตามหลักการ วัตถุประสงค และวิธีการของลูกเสือ ซึ่งผูใตบังคับบัญชา
สามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไดผลงานออกมา
ถูกตองตามคาดหมายของผูบังคับบัญชาหรือหนวยงาน ซึ่งความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ 1) ดานการวางแผน 2) ดานการจัดบุคลากร 3) ดานการเรียนการสอน
4) ดานการเงินลูกเสือ 5) ดานการวัดและประเมินผล และ 6) ดานการรายงานกิจกรรมประจําป

2.1 ดานการวางแผน หมายถึง ผลการดําเนินงานท่ีผูบริหารตองทําใหมีหรือใหเกิด
ข้ึนกับกิจการลูกเสือในโรงเรียน เพ่ือใหบรรลุตามหลักการ วัตถุประสงค และวิธีการของลูกเสือ
ซึ่งผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และไดผลงานออกมาถูกตองตามคาดหมายของผูบังคับบัญชาหรือหนวยงาน ซึ่งความสําเร็จในการบริหาร
กิจการลูกเสือดานการวางแผน ไดแก การศึกษาขอมูลท่ัวไปของลูกเสือ การวิเคราะหวัตถุประสงค
และเปาหมายของกิจกรรมลูกเสือ มีการนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดเหมาะสมกับสถานการณ
และโอกาส มีการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ มีการกําหนดบทบาทบุคคลใหชัดเจน สงเสริมความมี
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ระเบียบวินัยจากกิจกรรมลูกเสือ สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียนโดยใชกิจกรรมลูกเสือ
เปนตัวเชื่อม มีโครงการเก่ียวกับลูกเสือรองรับ นํานโยบายไปสูการปฏิบัติ มีการควบคุมการเบิกจาย
เงินและพัสดุของกิจกรรมลูกเสือ มีการพัฒนาหลักสูตรและกระตุนใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ใหครูมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ตลอดจนการเตรียมการเรียนการสอน
ลูกเสือใหเปนไปอยางตอเนื่อง

2.2 ดานการจัดบุคลากร หมายถึง ผลการดําเนินงานท่ีผูบริหารตองทําใหมี หรือ
ใหเกิดข้ึนกับกิจการลูกเสือในโรงเรียน เพ่ือใหบรรลุตามหลักการ วัตถุประสงค และวิธีการของลูกเสือ
ซึ่งผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และไดผลงานออกมาถูกตองตามคาดหมายของผูบังคับบัญชาหรือหนวยงาน ซึ่งความสําเร็จในการ
บริหารกิจการลูกเสือดานการจัดบุคลากร ไดแก มีการชี้แจงนโยบาย การวางแผน การจัดโครงสราง
และจัดตั้งกลุมลูกเสือ กองลูกเสือและหมูลูกเสือ การจัดสายการบังคับบัญชา การกําหนดคุณสมบัติ
ของผูบังคับบัญชาลูกเสือตามขอบังคับตามคณะลูกเสือแหงชาติ การกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะเปน
นายหมู การกําหนดขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ มีการสงเสริมใหผูบังคับบัญชามีคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน
ซึ่งนําไปสูความกาวหนาของตัวบุคลากรเอง มีการอบรม การศึกษาดูงาน มีความรูความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนลูกเสือ มอบหมายงานแกผูกํากับลูกเสือ จํานวนผูกํากับเพียงพอกับจํานวนลูกเสือ
การประชุมนายหมู การกําหนดเกณฑอายุและชั้นของลูกเสือ ทดสอบความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรม
การสอนลูกเสือ มีการมอบหมายงาน สรางเจตคติท่ีดีตอองคกร หนวยงานหรือโรงเรียน อันจะนํามา
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเจตคติและพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ชวยใหบุคลากรมีความสามารถทํางาน และ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการสรางขวัญและกําลังใจเพ่ือให
ผูท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.3 ดานการเรียนการสอน หมายถึง ผลการดําเนินงานท่ีผูบริหารตองทําใหมี หรือ
ใหเกิดข้ึนกับกิจการลูกเสือในโรงเรียน เพ่ือใหบรรลุตามหลักการ วัตถุประสงค และวิธีการของลูกเสือ
ซึ่งผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และไดผลงานออกมาถูกตองตามคาดหมายของผูบังคับบัญชาหรือหนวยงาน ซึ่งความสําเร็จในการบริหาร
กิจการลูกเสือดานการเรียนการสอน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกันระหวางครูกับนักเรียน
มีองคประกอบในการจัดการเรียนการสอนครบ 7 ประการ มีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามวิธีการของลูกเสือ หลังการเรียนรูลูกเสือมีทักษะ ระเบียบวินัย มีความสนุก สนใจ ภาคภูมิใจ
มีความสุขและตระหนักในการเปนลูกเสือ มีการสงเสริมสนับสนุนใหผูกํากับลูกเสือเห็นความสําคัญ
ในการจัดการเรียนการสอน มีการใชสื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอน มีกิจกรรมสงเสริมใหเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห ยึดผูเรียนเปนสําคัญ จัดทําแผนการสอนและทําการสอนตามแผนท่ีออกแบบไว
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ลูกเสือแตงเครื่องแบบในการเรียนการสอน การฝกอบรมตามหลักสูตรของคณะลูกเสือแหงชาติรวมท้ัง
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

2.4 ดานการเงินลูกเสือ หมายถึง ผลการดําเนินงานท่ีผูบริหารตองทําใหมีหรือให
เกิดข้ึนกับกิจการลูกเสือในโรงเรียน เพ่ือใหบรรลุตามหลักการ วัตถุประสงค และวิธีการของลูกเสือ
ซึ่งผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และไดผลงานออกมาถูกตองตามคาดหมายของผูบังคับบัญชาหรือหนวยงาน ซึ่งความสําเร็จในการ
บริหารกิจการลูกเสือดานการเงินลูกเสือ ไดแก การจัดการเก่ียวกับรายได การเก็บรักษา การใชจาย
เงินคาบํารุงกองลูกเสือ เงินคาบํารุงการศึกษาหรือคาอ่ืน ๆ การสงเงิน การควบคุม การจัดหาวัสดุอุปกรณ
หรือสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายนาสนใจ การระดมทุนมาสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือการรายงาน
เก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของกิจการลูกเสือตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ

2.5 ดานการวัดและประเมินผล หมายถึง ผลการดําเนินงานท่ีผูบริหารตองทําให
มีหรือใหเกิดข้ึนกับกิจการลูกเสือในโรงเรียน เพ่ือใหบรรลุตามหลักการ วัตถุประสงค และวิธีการ
ของลูกเสือ ซึ่งผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และไดผลงานออกมาถูกตองตามคาดหมายของผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานซึ่งความสําเร็จ
ในการบริหารกิจการลูกเสือดานการวัดและประเมินผล ไดแก การจัดทําเครื่องมือวัดผล การกําหนด
เกณฑการประเมินผล การจัดทําขอสอบภาคทฤษฎีและการทดสอบภาคปฏิบัติ การวิเคราะหผล และ
การนําผลท่ีไดจากการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป
มีการอยูคายพักแรม มีวิชาพิเศษลูกเสือ มีการสงเสริมการเรียนรูและตัดสินผลการเรียนของผูเรียน
ตามจุดประสงคในวิชากิจกรรมลูกเสือครอบคลุมท้ังความรู ความเขาใจ ทักษะการปฏิบัติ มีการใช
วิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง มีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท่ีไดกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว

2.6 ดานการรายงานกิจกรรมประจําป หมายถึง ผลการดําเนินงานท่ีผูบริหารตอง
ทําใหมีหรือใหเกิดข้ึนกับกิจการลูกเสือในโรงเรียน เพ่ือใหบรรลุตามหลักการ วัตถุประสงค และวิธีการ
ของลูกเสือ ซึ่งผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และไดผลงานออกมาถูกตองตามคาดหมายของผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานซึ่งความสําเร็จ
ในการบริหารกิจการลูกเสือดานการรายงานกิจกรรมประจําป ไดแก การรายงานกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนของลูกเสือ การรายงานการจัดพิธีถวายราชสดุดีในวันคลายวันสวรรคตของพระบิดาลูกเสือ
ไทย การรายงานการจัดพิธีสวนสนามในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ การอยูคายพักแรม
ของกลุมหรือกองลูกเสือ การรายงานการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนตามแบบรายงานการ
ลูกเสือประจําป (ลส.5) ตามกลุมและกองลูกเสือโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1
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3. ผูบริหาร หมายถึง บุคคลท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน รวมท้ังผูท่ีรักษาราชการแทน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

4. ครู หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบัติหนาท่ีหรือดํารงตําแหนงเก่ียวกับการสอนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

5. กิจการลูกเสือ หมายถึง กิจกรรมทางลูกเสือท่ีจัดข้ึนเพ่ือชวยเสริมสรางบุคคล
ใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรมและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

6. ลูกเสือ หมายถึง นักเรียนท่ีสมัครเขาเปนสมาชิกในกองลูกเสือ ท้ังนักเรียนชาย และ
นักเรียนหญิงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1



บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จการบริหาร
กิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้

1. แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหาร
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความสําเร็จในการบริหาร
3. แนวคิดเก่ียวกับลูกเสือและกิจการลูกเสือ
4. บริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหาร

การจัดการศึกษาในโรงเรียนใหมีมาตรฐานคุณภาพดี บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดอยาง
มีประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําขององคกรเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งท่ีสงผล
โดยตรงตอคุณภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังการไดรับความรวมมือ
จากหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา การศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารจึงเปน
วิธีการหนึ่งท่ีสามารถใชเปนแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน และพัฒนาสถานศึกษา
ใหประสบผลสําเร็จได

ความหมายของคุณลักษณะของผูบริหาร
จากการศึกษาคนควา ก็ไดมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายของคุณลักษณะของผูบริหาร

ไวดังนี้
คุณลักษณะของผูบริหาร หมายถึง สิ่งปรุงแตงตาง ๆ ของผูบริหารเฉพาะรายบุคคล ซึ่ง

ประกอบดวยสิ่งท่ีเปนพ้ืนฐานของบุคลิกภาพ ภาวะดานอารมณและจิตใจ ความตองการทางดานรางกาย
แรงขับ คานิยม คุณลักษณะดานบุคลิกภาพเปนสิ่งท่ีคอนขางถาวร ท่ีบุคคลนั้นแสดงออกมาในรูปแบบ
เฉพาะในแตละสถานการณ ตัวอยางดังกลาวรวมถึงความม่ันใจตนเอง วุฒิภาวะดานอารมณ ความม่ันคง
ดานอารมณ ระดับความมีพลังและความสามารถทนตอความเครียด เปนตน ปจจุบันมีหลักฐานท่ีบงชี้
ชัดเจนข้ึนวาคุณลักษณะเปนสิ่งท่ีสามารถเรียนรูได และเปนความสามารถท่ีถายทอดไดทางพันธุกรรม
เพ่ือใชตอบสนองตอสิ่งเราหรือประสบการณ เฉพาะนั้น ๆ คุณลักษณะบางอยาง เชนเรื่องคานิยม และ
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ความตองการตาง ๆ ทางสังคมเปนสิ่งท่ีไดมาจากการเรียนรูมากกวาคุณลักษณะอ่ืน ๆ เชน ภาวะ
ทางอารมณและจิตใจ และความตองการทางรางกาย (สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2548 : 93 - 94) โดยมี
นักการศึกษาหลายทานกลาวถึงความหมายของคุณลักษณะของผูบริหาร ไวดังนี้ พิมล มาประกอบ
(2549 : 47) ใหความหมายของคุณลักษณะผูบริหารโรงเรียน หมายถึง คุณสมบัติท่ีดีของผูบริหาร
โรงเรียนท่ีจะชวยใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนประสบผลสําเร็จ ซึ่ง Pellegrino and Varnhagan
(2004 : 15) ไดใหความหมายวา คุณลักษณะความเปนมืออาชีพ คือ การทํางานดวยความรูความสามารถ
ความตั้งใจและทํางานใหเกิดผลงานท่ีดีท่ีสุด ในขณะเดียวกัน Chung and Magginson (1981 : 120)
กลาววา คุณลักษณะของผูบริหารเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีสามารถทําใหการทํางานประสบ
ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของคุณลักษณะของผูบริหาร หมายถึง
พฤตกิรรมตาง ๆ ท่ีผูบริหารแสดงออกมาซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะบุคคลท่ีจะทําใหผูบริหารมีการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาท่ีและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ
ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีแสดงออกท้ังภายนอกและภายใน คุณลักษณะภายนอก เชน สิ่งท่ีเปนพ้ืนฐาน
ของบุคลิกภาพ ความตองการทางดานรางกาย คุณลักษณะภายใน เชน ภาวะดานอารมณและจิตใจ
แรงขับ คานิยม การทํางานดวยความรูความสามารถ ความตั้งใจ ทํางานใหไดผลงานออกมาดีท่ีสุด
มีพลังและความสามารถทนตอความเครียด

ทฤษฎีคุณลักษณะผูนํา
ทฤษฎีคุณลักษณะผูนําหรือทฤษฎีอุปนิสัย (Trait Theories of Leadership) ระยะแรก

ของการศึกษาภาวะผูนําเริ่มในป ค.ศ. 1930 - 1940 แนวคิดมาจากทฤษฎีมหาบุรุษ (Greatman Theory
of Leadership) ของกรีกและโรมันโบราณ มีความเชื่อวา ภาวะผูนําเกิดข้ึนเอง ตามธรรมชาติ หรือโดย
กําเนิด (Born Leader) ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดแตสามารถพัฒนาข้ึนได ลักษณะผูนําท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพสูงจะประกอบดวย ความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกภาพซึ่งแสดงถึงการเปนผูนําและตองเปน
ผูท่ีมีความสามารถดวย ผูนําในยุคนี้ไดแก พระเจานโปเลียน ฮิตเลอร พอขุนรามคําแหงมหาราช
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจาตากสินมหาราช เปนตน ตัวอยางการศึกษาเก่ียวกับ Trait Theories
ของ Gardner ไดแก 1) The tasks of Leadership : กลาวถึงงานท่ีผูนําจําเปนตองมี 9 อยาง ไดแก
มีการกําหนดเปาหมายของกลุม มีบรรทัดฐานและคานิยมของกลุม รูจักสรางและใชแรงจูงใจ มีการ
บริหารจัดการ มีความสามารถในการปฏิบัติการ สามารถอธิบายได เปนตัวแทนของกลุม แสดงถึง
สัญลักษณของกลุม และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 2) Leader - Constituent Interaction เชื่อวา
ผูนําตองมีพลังวิเศษเหนือบุคคลอ่ืน หรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือท่ีสนองตอบความตองการ
ข้ันพ้ืนฐาน ความคาดหวังของบุคคล และผูนําตองมีความเปนตัวของตัวเอง สามารถพัฒนาตนเอง
และพัฒนาใหผูตามมีความแข็งแกรง และสามารถยืนอยูดวนตนเองอยางอิสระทฤษฎีนี้ พบวา ไมมี
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คุณลักษณะท่ีแนนอนหรือชี้ชัดของผูนํา เพราะผูนําอาจไมแสดงลักษณะเหลานี้ออกมาทฤษฎีคุณลักษณะ
ของผูนํา (Trait Theories of Leadership) หมายถึง มองเห็นความสําคัญของคุณสมบัติของผูนํา (Trait)
เชน ทักษะ (Skill) บุคลิกภาพ (Personality) รูปรางหรือลักษณะทางกายภาพ เชื่อวา บุคคลเปนผูนํา
โดยกําเนิดทฤษฎีภาวะผูนํา Trait Theory of Leadership แบงคุณลักษณะ (Trait) เปน 3 ประเภท
คือ 1) ลักษณะบุคลิกภาพ (Personality Trait) ไดแก ลักษณะเดนในเรื่องการกาวราวหรือความนุมนวล
จิตใจ ทัศนคติ ความคิดสรางสรรค ความเปนอิสระ

การควบคุมและความสมดุลของอารมณ สติปญญา ความเชื่อม่ันในตนเอง 2) ความสามารถ
(Abilities) ความมีจริยธรรม สติปญญา ความรู ความสามารถในการพูด การตัดสินใจ 3) ทักษะทางสังคม
(Social Skills) ความสามารถในการบริหารงานความสามารถในการรวบรวมสมาชิกในการทํากิจกรรม
ทักษะทางสังคม ความมีเกียรติและการเปนบุคคลท่ีกวางขวางเปนท่ียอมรับ การใชวิธีการทางการทูต
หรือเทคนิคท่ีใหคนยอมรับ/คลอยตาม การมีสวนรวม กลาวโดยท่ัวไป คุณลักษณะผูนํา (Trait of
Leadership) เปนเครื่องชี้อันหนึ่งท่ีจะทํา ใหทราบคาของผูนํา แตละคนวาดีหรือไมดีเพียงใด คุณลักษณะ
ผูนํา เปนคุณลักษณะของผูนํา แตละคนซึ่งสามารถท่ีจะพัฒนาใหเกิดมีข้ึนได ผูนําท่ีประสบผลสําเร็จ
คือ ผูนํา ท่ีหม่ันสํารวจตนเองอยูเสมอวา ตนมีจุดเดนจุดดอยขอใด คุณลักษณะผูนํา เปนสิ่งสําคัญอันหนึ่ง
ท่ีจะผูกใจผูใตบังคับบัญชาใหเกิดความศรัทธาในตัวผูนํา และเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีตอไป
(โนวาบิส, 2559)

คุณลักษณะของผูบริหารท่ีดี
คุณลักษณะของผูบริหารท่ีดี จะชวยพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนา เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง

ซึ่งธนสาร บัลลังกปทมา (2553) ไดสรุปไว ดังนี้
ดานการบริหารจัดการ

1. มีความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา เปนคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ของผูบริหาร ใชศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการ

2. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาผูรวมงาน
3. ความสุจริตโปรงใส และเท่ียงธรรม มีฝายจัดทําแผนท่ีเขมแข็ง แมนยําในกฎระเบียบ
4. มีความสามารถในการตัดสินใจไดอยางถูกตองรวดเร็ว และกลาตัดสินใจ ปฏิบัติตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
5. มีความสามารถในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน เพ่ือพัฒนาองคกรไปสูเปาหมาย

สรางองคกรแหงการเรียนรู มีการวางแผน จัดทําโครงการตาง ๆ ท่ีนาสนใจ อยูตลอดเวลา
6. การวางคนไดเหมาะสมกับงาน (Put the Right Man in the Right Job)
7. มีการสรางทีมงาน (Team Work) ท่ีเขมแข็ง
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8. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เชน การเปดหองเรียน สสวท. โดยเพ่ิมหองเกงวิทยเกง
คณิต หอง GIFTED หรือหองอัจฉริยะ การเปดโปรแกรมการเรียนท่ีตอบสนองความตองการของตลาด
วิชาการ โปรแกรมวิทย - คอม การเปดจัดโครงการเรียนเสริมพิเศษวันเสาร เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
โครงการ Little Guides เพ่ือฝกใหนักเรียนการใชภาษาอังกฤษ

9. มีความรอบรู มีความแมนยําในกฎระเบียบของทางราชการ
10. มีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ดานบุคลิกภาพ
1. ควรมีบุคลิกภาพท่ีดี โดยเฉพาะความสามารถในการควบคุมอารมณไดดี
2. มีความเชื่อม่ันในตนเอง
3. แตงกายสุภาพ เรียบรอย เหมาะสมตามรูปแบบวัฒนธรรมและคานิยม ซึ่งจะเปน

คุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีทําใหผูใตบังคับบัญชามีความเลื่อมใสศรัทธา และเปนท่ียอมรับกับบุคคล
ท้ังภายในและภายนอกองคกร

ดานภาวะผูนํา
1. ควรมีความสามารถในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
2. มีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งงานและมอบหมายงานใหผูอ่ืนปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว
3. มีความสามารถในการใหคําแนะนําการแกปญหาการบริหารงานในสํานักงานได

อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการมีภาวะผูนําสูงจะสงผลตอการบริหารจัดการใหหนวยงานดําเนินการไปสู
เปาหมาย

4. มีความสามารถในการแกปญหา ขจัดความขัดแยงในองคกร
ดานคุณธรรมจริยธรรม

1. ประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา
2. มีความซื่อสัตยสุจริตตอหนาท่ีการงานและหนวยงาน
3. มีความสํานึกรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตามนโยบายของหนวยงาน
4. มีความยุติธรรมและสามารถปฏิบัติตอผูรวมงานไดอยางเสมอภาค
5. มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและการแกปญหาไดอยางมีเหตุผล
6. มีความบริสุทธิ์ใจและจริงใจตอผูรวมงาน
7. มีความเมตตา กรุณา ตอบุคลากรและนักเรียน สังเกตจากฝายวัดผลท่ีคอยชวย

แกปญหา การมาสายของนักเรียน
ดานอ่ืน ๆ

1. การสรางขวัญและกําลังใจ ผูบริหารควรมีการสรางขวัญและกําลังใจในรูปคาตอบแทน
การศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ การสงเขาอบรม สัมมนา
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2. ผูบริหารท่ีดี ตองมีความกลา
2.1 กลาตัดสินใจ ในการเปดหองเรียน การรับนักเรียน การปฏิบัติตามนโยบาย
2.2 กลาคิดสิ่งใหม ๆ โครงการใหม ๆ
2.3 กลาเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในโรงเรียนผูนําการเปลี่ยนแปลง

3. มีความสามารถในการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา
4. เปนนักประสาน สามารถประสานความรวมมือระหวางวัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานตาง ๆ
จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของคุณลักษณะของผูบริหารท่ีดี หมายถึง

พฤติกรรมท่ีผูบริหารแสดงออกมาใหปรากฏตอสายตาคนท่ัวไป ไดแก ความสามารถในดานการบริหาร
จัดการ ดานบุคลิกภาพ ดานภาวะความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการสรางขวัญ และ
กําลังใจ กลาคิด กลาตัดสินใจ กลาเปลี่ยนแปลง สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและเปน
นักประสานงานท่ีดี

คุณลักษณะของผูบริหาร
ผูบริหาร หรือผูนํา หรือผูจัดองคการ หรือหัวหนางาน ไมวาหนวยงานเล็ก หรือหนวยงาน

ใหญหนวยงานราชการหรือเอกชน ก็ตาม ยอมมีบทบาทท่ีเปนผลตอความสําเร็จ หรือประสิทธิภาพ
ของงาน เปนอยางยิ่ง บางครั้ง การจัดองคการ แมจะไมเรียบรอยถูกตองอยูบางก็อาจไดรับผลงานสูง
ได หากผูบริหารมีคุณลักษณะท่ีดี แตถาคุณลักษณะ หรือพฤติกรรมในการนําของผูบริหารไมดี แมการ
จัดองคการถูกตองหรือดีเพียงใดก็ตาม ผลงานท่ีเกิดข้ึนของหนวยงานนั้น ๆ ยอมสมบูรณไดยาก ดังนั้น
ผูบริหาร หรือผูนําจะตองมีคุณสมบัติเหมาะสม มีพฤติกรรม ในการนําท่ีถูกตองเหมาะสม เพราะความสําเร็จ
ของงานทุกดานขององคการ ข้ึนอยูกับผูบริหาร หรือผูนํา ซึ่งจะวินิจฉัยสั่งการ หรือตัดสินใจ แกปญหา
ตาง ๆ เพ่ือใหงานเกิดประสิทธิภาพ ท้ังนี้ไดมีนักวิชาการหลายทานไดเสนอทฤษฎี และแนวคิดเก่ียวกับ
คุณลักษณะของผูบริหารไวอยางหลากหลาย อาทิ

Marshall (1995 : 114) ไดกลาววา คุณลักษณะความเปนผูนํา ควรตองมี 6 ประการ ไดแก
1. คุณลักษณะทางกายภาพ โดยจะตองเปนผูท่ีแข็งแรง รางกายสงางาม
2. ภูมิหลังทางสังคม อันไดแก การมีความรู และสภาพทางสังคมท่ีดี
3. สติปญญา มีสติปญญาสูง มีการตัดสินใจท่ีดีและมีทักษะในการสื่อความหมาย และ

การพูด
4. บุคลิกภาพ ตองเปนผูท่ีกระตือรือรน ตื่นตัวอยูเสมอ ควบคุมอารมณได มีความคิด

ริเริ่มสรางสรรค มีจริยธรรมและความเชื่อม่ันในตนเอง
5. ลักษณะท่ีเก่ียวของกับงาน ผูนําควรมีความปรารถนาท่ีจะทําใหดีท่ีสุด มีความรับผิดชอบ

ไมยอทอตออุปสรรค มุงท่ีงาน
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6. ลักษณะทางสังคม ผูนําจะตองเปนผูท่ีมีความปรารถนาจะรวมมือกับคนอ่ืน มีเกียรติ
เปนท่ียอมรับของสมาชิกคนอ่ืน ๆ เขาสังคมไดเกง มีความเฉลียวฉลาดในการเขาสังคม

ธีระ รุญเจริญ (2545) ไดกลาวถึงเกณฑการคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ เพ่ือการ
ปฏิรูปการเรียนรูไว 3 เกณฑ ดังนี้

เกณฑท่ี 1 ผูบริหารสถานศึกษามีความรูความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือสงเสริม
การปฏิรูปการเรียนรูตามแนว พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 2542 ดังนี้

1. ผูบริหารสถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสรางและการบริหารอยางเปนระบบ
ครบวงจร เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการศึกษา

2. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา

การศึกษาและมีบทบาทในการสงเสริมชุมชนแหงการเรียนรู (Learning Community)
4. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู สงเสริม

สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเรียน
5. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาครูอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหมีครูมีประสิทธิภาพ

ในการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีความสามารถในการแสวงหาความรู คิดวิเคราะห และ
สรางองคความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

6. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีสื่อการเรียน
การสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

7. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับหลักสูตร
ความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน

8. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

9. ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) แกบุคลากรในโรงเรียน
และผูเรียน

10. ผูบริหารสถานศึกษาสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการนําสื่อสารมาใช
ในการปฏิรูปการเรียนรู

11. ผูบริหารสถานศึกษามีศักยภาพในการพ่ึงตนเองสามารถบริหารจัดการทรัพยากร
ท่ีมีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

12. ผูบริหารสถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานดีเดนดานสงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐาน ดังนี้
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12.1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค
12.2 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิด

สรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
12.3 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร
12.4 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง
12.5 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได

และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต
12.6 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา

เกณฑท่ี 2 ผูบริหารสถานศึกษามีความเปนผูนําทางวิชาการ (Instructional Leadership)
เกณฑท่ี 3 ผูบริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมเปนท่ียอมรับของสังคมและใชระบบ

คุณธรรมในการบริหารจัดการ ดังนี้
1. ผูบริหารศึกษาอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
2. ผูบริหารสถานศึกษามีความเมตตา กรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม และซื่อสัตย
3. ผูบริหารสถานศึกษามีการปกครองท่ีดี ไมมีหนี้สินลนพนตัว ไมเก่ียวของกับอบายมุข

สิ่งเสพติด
4. ผูบริหารสถานศึกษาไดรับความศรัทธาและยอมรับดวยคุณธรรมจริยธรรมจากนักเรียน

ครู เพ่ือนผูบริหารสถานศึกษา ผูบังคับบัญชา กรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน และชุมชน
5. ผูบริหารสถานศึกษาใชระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการ

Stogdill (1982) ไดกลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะผูบริหารและแนวทางดานวิธีการ
ไวมีรายละเอียด ดังตอไปนี้คือ เริ่มตนศตวรรษปจจุบันผูนําเปรียบเสมือนผูอยูเหนือผูอ่ืน ท้ังนี้จากการ
ท่ีไดรับจากวัฒนธรรมทางดานสังคมพบวาผูนําเปนผูท่ีประกอบดวยคุณภาพลักษณะท่ีแตกตางจากผูอ่ืน
โดยท่ัวไปไดมีการคนควาสํารวจคุณลักษณะสองรูปแบบ คือนักการสื่อสาร และนักคนควาวิจัย แตก็
ไดมีการทบทวนในป ค.ศ. 1940 โดยเบิรด เจนคินส และโดยเฉพาะอยางยิ่ง สต็อกดิลล แรก ๆ นั้น ถือเปน
การรื้อฟนถึงคุณลักษณะของภาวะผูนําโดยท่ัวไป เบิรด ไดวิเคราะหการวิจัยกวา 20 ชิ้นประกอบไปดวย
คุณลักษณะ79 ประการ ซึ่งมีงานวิจัยกวา 65 เปอรเซ็นตท่ีกลาวถึงคุณลักษณะเหลานี้ นอกจากนี้ยังมี
คุณลักษณะอีก 4 ประการ ปรากฏในงานวิจัยมากกวา 5 ชิ้นงาน คุณลักษณะเหลานั้น ไดแก การเปดเผย
มีอารมณดีความฉลาด และความริเริ่ม เปนตน สําหรับเจนคินส นั้นนําเสนอคุณลักษณะ 74 ประการ
ท่ีเปนแบบทหารแมวาพวกทหารจะแสดงถึงความเปนผูนําท่ีเหนือกวาผูตาม หรือผูใตบังคับบัญชา ซึ่ง
เปนความสามารถท่ีหลากหลายก็ตาม แตคนก็ใหการยอมรับนอยมากและสต็อกดิลล นําเสนอคุณลักษณะ
กวา 124 แบบท่ีพบในผูนําอยางหลากหลายอาชีพจัดเปนกลุมประเภทตาง ๆ เชน ความสามารถ
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การบรรลุความสําเร็จความรับผิดชอบ การมีสวนรวม และสถานะสต็อกดิลลไดบันทึกไววา คุณลักษณะ
ของผูนํามีความแตกตางกันข้ึนอยูกับสถานการณตาง ๆ ผลงานเหลานี้ ไดนําสูสายตาสาธารณะชน
ท่ีใหการสนับสนุนอยูตลอดเวลาในดานภาวะผูนํา ซึ่งเริ่มจากสถานการณมากกวาดานบุคคล เปนการ
สวนตัวทําใหเกิดความแตกตางระหวางทักษะและคุณลักษณะท่ีแตกตางกัน พฤติกรรมและคุณลักษณะ
ท่ีแสดงออกจากกลุมโจรผูราย หรือผูนําทางศาสนาไดแก คุณลักษณะโดยท่ัวไป เชนความกลาหาญ
แรงบันดาลใจ และจุดยืน ซึ่งเปนองคประกอบของทุกกลุม อยางไรก็ตาม ผูนําท่ีประสบความสําเร็จนั้น
ตองมีสมรรถนะมากกวาผูตามจากการทบทวนของ อาร ดี แมน ไดสรุปจากงานวิจัยดานความสัมพันธ
ในการปฏิบัติของกลุมเล็ก ๆ พบวา มีความสัมพันธเชิงบวก 71 - 80 เปอรเซ็นต จากการศึกษาในเรื่อง
ของความฉลาด การปรับตัว การเปดเผย การโนมนาว ความเปนชาย และการมีความรูสึกไว เปนตน
แนวทางดานวิธีการระหวางป ค.ศ. 1948 จนกระท่ังป ค.ศ. 1970 นั้นมีความเปลี่ยนแปลงในวิธีการ
และการวัดตัวแปร ตัวเดียวกันในการทดลองเปนตัวประกอบ และเปนตัวแปรท่ีหลากหลายไดในการ
ทดลองเกิดผลลัพธข้ึนมากมายสืบเนื่องจากการทดลองเพียงวิธีเดียว

ทฤษฎีตาง ๆ ไดสะสมดวยขอมูลดวยวิธีการสอบถามซึ่งเริ่มใชเทคนิคใหม ๆ เพ่ือลดการหลอกลอ
การผอนผัน และความตองการทางสังคม เปนตน โดยเปนการเพ่ิมความเก่ียวของกัน และความ
นาเชื่อถือผลลัพธ แมวาไดพยายามทดลองในขอจํากัดตาง ๆ ท่ีคอยขัดขวางก็ตามจากเทคนิคการใช
เหตุการณท่ีวิกฤติ การตรวจสอบรายการระดับพฤติกรรม ความแปลกแยกทางภาษาและการนําเสนอ
วิธีการใหม ๆ จะเห็นไดวา การวิเคราะหตัวประกอบนั้น เปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการวิจัยและความ
ถูกตองของคุณลักษณะซึ่งจะเปนสิ่งท่ีตามมาข้ันตอนการถดถอยตัวแปรหลายตัวแปรกลับเปนเรื่องธรรมดา
ในการสรางความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสําคัญกับภาวะผูนําท่ีประสบความสําเร็จ ความพยายามนี้
กลับเปนเรื่องงายคุณลักษณะเดียวกันไดรับการสงเสริมในการบริหารจัดการท่ีนอรเวยชิลี อิตาลี และ
ญี่ปุน เปนหัวขอท่ีตองตรวจสอบกันเกือบคอนศตวรรษ สวนในสหรัฐระหวางป ค.ศ. 1960 และป ค.ศ.
1970 เกิดคุณลักษณะสําคัญข้ึนสําหรับผูนําผิวดํา และผูนําสตรีซึ่งเปนเรื่องพิเศษ และใหความสนใจ
เชนกันในการสํารวจดานบวกหรือความแตกตาง หรือความสัมพันธนั้นหมายถึง 1) คุณลักษณะท่ี
แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการวัดผูนําท่ีมีประสิทธิผล 2) ตัวอยางผูนําท่ีพบแตกตางกันจากตัวอยาง
คุณลักษณะของผูตาม 3) ตัวอยางของผูนําท่ีมีประสิทธิผลแตกตางจากตัวอยางคุณลักษณะผูนําท่ีไมมี
ประสิทธิผล 4) ตัวอยางสถานะผูนําท่ีดีนั้นแตกตางจากสถานะผูนําท่ีต่ํากวาตัวอยางเชนผูจัดการระดับสูง
แสดงใหเห็นถึงความแตกตางจากผูชวยหรือผูมีตําแหนงท่ีต่ํากวาท้ังนี้ สต็อกดิลล ไดจัดกลุมคุณลักษณะ
บุคคลออกเปน 6 ประการ ไดแก ลักษณะทางกาย ภูมิหลังทางสังคม ความฉลาด และความสามารถ
บุคลิกภาพ คุณลักษณะท่ีเก่ียวกับงานและคุณลักษณะทางสังคม เปนตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1)
ลักษณะทางกาย ผูนําเปนผูมีรางกายแข็งแรง ทรงพลัง มีวัยอันเหมาะสม มีลักษณะทาทางท่ีดี สวนสูง
และน้ําหนักมีความสัมพันธกัน 2) ภูมิหลังทางสังคม ผูนําเปนผูท่ีมีการศึกษาตามสถานะทางสังคม
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และเศรษฐกิจดี 3) สติปญญา และความสามารถผูนําเปนผูมีสติปญญาดี มีความรูดี มีดุลยพินิจ และ
การตัดสินใจทางท่ีดีและมีทักษะในการเจรจาอยางคลองแคลว 4) บุคลิกภาพ ผูนําเปนผูท่ีมีความสามารถ
ในการปรับตัว และการปรับเปลี่ยนใหทันสมัย มองโลกในแงดี มีความตื่นตัวอยูเสมอ มีอํานาจในตนเอง
มีความสามารถในการควบคุมอารมณใหคงท่ี มีความเปนอิสระ มีจิตใจท่ีเขมแข็ง มีความคิดสรางสรรค
มีความซื่อสัตย มีจริยธรรม มีไหวพริบ มีความม่ันใจในตนเอง มีอารมณม่ันคง มีความสามารถในการ
กําจัดความเครียด 5) ลักษณะท่ีเก่ียวกับงาน ผูนําเปนผูท่ีมีความมุงม่ันท่ีจะทํางานใหประสบผลสําเร็จ
มีความรับผิดชอบสูงมีความริเริ่ม มีความมุงม่ันในการกําจัดอุปสรรค และมุงม่ันใหถึงเปาหมาย รวมถึง
ยังมีความสามารถ ในการนิเทศงาน ผูนําเปนผูท่ีมีความสามารถในการประสานงาน มีความสามารถ
ในการบริหาร มีเสนห มีความใสใจผูอ่ืน เปนท่ีชื่นชอบและกวางขวาง มีมนุษยสัมพันธ เปนท่ียอมรับ
ของสมาชิกและคนอ่ืน ๆ เขาสังคมไดเกง

Barnard (1989) ไดกลาววา ประสิทธิภาพของผูนําหรือผูบริหารวัดไดจากประสิทธิภาพ
ของงานกับความพึงพอใจของผูรวมงาน ประกอบดวย 1) ความมีชีวิตและความทนทาน ความมีชีวิตชีวา
หมายถึงความคลองแคลววองไว ตื่นตัวอยูเสมอท่ีจะรับสถานการณทุกชนิด ปรับตัวได ราเริงแจมใส
อยูเสมอ ความทนทานคือ ความสามารถในการทํางานตอเนื่องกันได โดยไมตองหยุดพักเปนเวลานาน ๆ
ทนตอความลําบากได เจ็บช้ําได หรือแสดงอาการทอแทใหผูใดพบเห็น สวนความมีชีวิตชีวา ความคลองตัว
วองไวราเริงแจมใส ทําใหผูนํามีเสนหถูกใจคน ความทนทาน ทําใหผูนํามีโอกาสหาประสบการณไดมาก
เรียนรูไดตลอดเวลาไมหยุดยั้ง ทําใหเปนคนทันโลก ทันเหตุการณ และทําใหไดรับความสําเร็จไดงาย
เพราะงานบางอยางไมอาจหยุดชะงักหรือท้ิงระยะเวลาพักผอนได ความรวมมือของบุคลากรอ่ืนนั้น
ข้ึนอยูกับความจริงของผูนําในการทํางานเหมือนกัน 2) ความสามารถในการตัดสินใจ ผูนําท่ีดีตอง
ตัดสินใจไดเร็ว และเต็มใจเสมอท่ีจะเปนผูตัดสินดวยตนเองเม่ือมีปญหาใด ๆ เกิดข้ึน การรูจักตัดสินใจ
เปนลักษณะหนึ่งของความเชื่อม่ันในตนเอง ถาผูนํามีความเชื่อม่ันในตนเองก็จะตัดสินใจไดดี การตัดสินใจ
ไดถูกตองรวดเร็วทําใหการแกไขปญหาตาง ๆ กระทําไดทันทวงที ความลาชาไมวาในเชิงตอบรับเห็น
ดวย หรือปฏิเสธ ไมเห็นดวย อาจทําใหเกิดความเสียหายแกงาน และอาจทําใหผูปฏิบัติหรือผูอยูใต
บังคับบัญชายุงยากใจ 3) ความสามารถในการจูงใจ ความสามารถในการจูงใจนี้ ถาผูนําขาดเสียแลว
แมจะเกงมากเพียงใดก็ตามยากท่ีจะนําคนจํานวนมาก ๆ ไดยากท่ีจะทํางานไดสําเร็จ เพราะการดําเนินงาน
นั้นตองไดรับความรวมมือจากคนหมูมาก ผูนําท่ีมีการจูงใจท่ีดีหมายถึง มีความสามารถในการสนทนา
ความสามารถในการเปนนักพูดสามารถแสดงปาฐกถาในท่ีสาธารณะ ความสามารถในการเขียนบทความ
การวางตัวใหผูอ่ืนเลื่อมใส ความสามารถในการจับจุดสนใจคนอ่ืนได รูจักเอาใจคนถูกจังหวะ โดย
ไมเลี่ยงงานและรูจักขัดในท่ีอันควรนอกจากนี้ ยังตองมีความสามารถในการใชภาษาไดดี ผูอ่ืนเขาใจงาย
ตรงไปตรงมา แสดงความสุจริตใจของตนออกมาเพ่ือใหผูอ่ืนเห็นไดชัด 4) ความรับผิดชอบ หมายถึง
สภาพของอารมณของบุคคลท่ีอาจมีความรูสึกเสียใจ ไมพอใจ เม่ือไมไดทําในสิ่งอันควรทํา หรือไมได
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ละเวนในสิ่งควรละเวน เปนความรูสึกดวยตนเองวาสิ่งใดถูก สิ่งใดควร ในเชิงศีลธรรม และคุณธรรม
ตามสภาพสังคมท่ีบุคคลเปนสมาชิกอยูผูนําท่ีดียอมยินดีรับผิด และเต็มใจยอมรับ ขณะเดียวกันเม่ือรับ
หนาท่ีไดมาแลวจะบากบั่นทําหนาท่ีอยางดีท่ีสุด โดยไมทอดท้ิงแมจะมีอุปสรรคบางประการมาเก่ียวของ
ความรับผิดชอบเปนลักษณะท่ีจําเปนตอทุกคน 5) ความฉลาด มีไหวพริบ สมองเฉียบแหลม เต็มไป
ดวยความรอบรู ทันโลก ทันเหตุการณ เปนสิ่งจําเปนท่ีสุดสําหรับผูนํา คนจํานวนมาก ๆ ไมมีใครอยากได
ผูนําท่ีเสียทีผูอ่ืนเสมอ มีความฉลาด มีไหวพริบ จําเปนท่ีสุดสําหรับผูนําทุกประเภท ความฉลาดมีไหว
พริบนั้น จะมีไดก็ตอเม่ือผูนําเปนคนท่ีมีความรูดี รูงาน รูนโยบายและวัตถุประสงคของงานแจมชัดรู
กระบวนการ วิธีการบริหารงานมีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการ เปนคนพหูสูต คือรอบรู และ
สนใจเรื่องตาง ๆ รอบดาน มีความคิดริเริ่ม และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ รางกาย จิตใจ และอารมณสมบูรณ
เพราะถารางกายออนแอ จิตใจออนแอ อารมณไมม่ันคง ไมวาจะมีระดับสมองหรือเชาวนปญญาสูง
เพียงใดการใชสมอง และเชาวนปญญายอมบกพรองผิดพลาดไดเสมอ

Hoy and Miskel (2001) ไดศึกษาภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ ดังนี้
1. แบบของผูนําท้ังสองแบบคือ แบบมุงสรางโครงสราง (Initiating Structure) และ

แบบมุงสรางน้ําใจ (Concideration) ท่ีไดจากการใชแบบสอบถาม Leader Behavior Description
Questionnaire หรือ LBDQ ถือไดวาเปนพฤติกรรมพ้ืนฐานของผูนํา

2. ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพมีแนวโนมท่ีจะใชแบบพฤติกรรมท้ังสองสูงท้ังคู
3. ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาของผูนําจะประเมินพฤติกรรมของผูนําตรงขาม

กันคือ ผูบังคับบัญชาของผูนํามักจะประเมินพฤติกรรมมุงโครงสรางหรือมุงงานในขณะท่ีผูใตบังคับบัญชา
ประเมินพฤติกรรมมุงสรางน้ําใจหรือมุงคน

4. แบบพฤติกรรมของผูนําท่ีเนนสูงท้ังมุงโครงสรางและมุงสรางน้ําใจจะเหมาะกับกลุม
ท่ีมีลักษณะเปนเพ่ือนไมเปนทางการมีวิธีการทํางานท่ีชัดเจนและมีทัศนคติท่ีดีตอการเปลี่ยนแปลง
สถานการณท่ีแตกตางกันเปนตัวกําหนดหรือตองการแบบผูนําท่ีตางกัน

5. Hoy and Miskel (2001) ศึกษาพฤติกรรมของผูนําในชวงเวลาใกลเคียงกับการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอแตการศึกษามุงเนนจะหาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูนํา
กับกระบวนการกลุมและผลการปฏิบัติงานของกลุมสําหรับพฤติกรรมตาง ๆ ของผูนํานั้นจะไดมาจาก
การสัมภาษณและแบบสอบถามจากผูนําจํานวนมากในองคการการเปรียบเทียบผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ
กับไมมีประสิทธิภาพทําใหแบงพฤติกรรมผูนําออกเปน 2 แบบ

5.1 พฤติกรรมมุงงาน (Task - Oriented Behavior) ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพจะมุง
ไปท่ีการวางแผนการจัดตารางการทํางาน ชวยประสานกิจกรรมตาง ๆ ของผูใตบังคับบัญชา จัดหา
วัสดุอุปกรณเครื่องมือ รวมท้ังเทคนิควิธีการทํางานยิ่งกวาผูนั้น ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพจะแนะนํา
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ใหลูกนองตั้งเปาหมายของงานท่ีทาทายและเปนไปได สอดคลองกับพฤติกรรมมุงสรางโครงสราง
ของผูนําจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐโอไฮโอ

5.2 พฤติกรรมมุงความสัมพันธ (Relationship - Oriented Behavior) ผูนําท่ีมี
ประสิทธิภาพจะเปนผูนําท่ีหวงใยสนับสนุนและชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา ท้ังยังศรัทธาเชื่อม่ัน และ
มีความเปนเพ่ือน พยายามเขาใจปญหาของลูกนอง ชวยใหลูกนองมีการพัฒนาในอาชีพและสนับสนุน
ใหประสบความสําเร็จ ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพจะไมควบคุมดูแลลูกนองอยางใกลชิดแตจะดูแลอยูหาง ๆ
อยางใหเกียรติ ผูนําจะตั้งเปาหมายและใหคําแนะนําแตก็ใหอิสระในการทํางานสอดคลองกับพฤติกรรม
มุงสรางน้ําใจของมหาวิทยาลัยของรัฐโอไฮโอ

นอกจากคุณลักษณะของผูบริหาร ดังท่ีกลาวมาขางตนแลวนั้น ยังมีนักการศึกษาท่ีกลาวถึง
คุณลักษณะตาง ๆ ของผูบริหารอีกหลายทาน ดังนี้ จันทรจิรา ศรีบัวโรย (2558 : 5) สรุปไวมี 4 ดาน
ดังนี้ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานบุคลิกภาพ 3) ดานความสามารถในการบริหารงาน และ
4) ดานความเปนผูนํา สวนชัชชัย ไชยโย (2555 : 5) ไดสรุปไวมี 5 ดาน ดังนี้ 1) ดานภาวะผูนํา 2)
ดานคุณธรรมจริยธรรม 3) ดานบุคลิกภาพ 4) ดานความสามารถในการบริหารงานสถานศึกษา และ
5) ดานทักษะการบริหาร ในทํานองเดียวกันวิรตี ศิรินาโพธิ์ (2558 : 4) ไดสรุปไว 4 ดาน ดังนี้ คือ
1) ดานความเปนผูนํา 2) ดานคุณธรรมจริยธรรม 3) ดานบุคลิกภาพ และ 4) ดานความรูความสามารถ
ซึ่งสอดคลองกับสุนันทา พวงทอง (2555 : 5) สรุปไวมี 5 ดาน ดังนี้ 1) ดานวิชาการ 2) ดานคุณธรรม
จริยธรรม 3) ดานการบริหารจัดการ 4) ดานบุคลิกภาพและ 5) ดานความเปนผูนํา ซึ่งสอดคลองกับ
ปติพร วงศรัตนโชติกุล (2556 : 5) สรุปไวมี 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานวิชาการ 2) ดานคุณธรรมจริยธรรม
3) ดานบุคลิกภาพ และ 4) ดานความเปนผูนํา ในทํานองเดียวกันวงษเดือน ทองคํา (2556 : 17 - 18)
ไดสรุปคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารไวท้ังหมด 6 ดาน ดังนี้ 1) ดานวิชาการ 2) ดานคุณธรรม
จริยธรรม 3) ดานการบริหารจัดการ 4) ดานสังคมและชุมชน 5) ดานการจัดระบบท่ีดี และ 6) ดาน
การพัฒนาวิชาชีพผูบริหาร สวนชมัยพร วงศกองแกว (2556 : 5) ไดสรุปถึงคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษา ไว 5 ดาน ซึ่งประกอบดวย 1) ดานวิชาการ 2) ดานคุณธรรม จริยธรรม 3) ดานการ
บริหารจัดการ 4) ดานบุคลิกภาพ และ 5) ดานมนุษยสัมพันธ ซึ่งสอดคลองกันกับจุฬารัตน เกตุยอย
(2558 : 6) ไดเสนอคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความทัศนะของครูและกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไว 7 ดาน ดังนี้ 1) ดานวิชาการ 2) ดานคุณธรรม จริยธรรม 3) ดานการบริหาร
จัดการ 4) ดานบุคลิกภาพ 5) ดานมนุษยสัมพันธ 6) ดานสังคมและชุมชน และ 7) ดานการพัฒนา
ตนเองในเชิงบริหาร ในขณะท่ีอารีรัตน ปลอดนคร (2558 : 6) ไดสรุปไวมี 7 ดาน ดังนี้ 1) ดานการ
บริหารจัดการ 2) ดานคุณธรรมจริยธรรม 3) ดานภาวะผูนํา 4) ดานวิชาการ 5) ดานบุคลิกภาพ
6) ดานมนุษยสัมพันธ และ 7) ดานสังคมและชุมชน
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จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของคุณลักษณะของผูบริหาร หมายถึง
พฤติกรรมตาง ๆ ซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะบุคคลท่ีจะทําใหผูบริหารมีการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหนาท่ี
มีคุณภาพ และประสบความสําเร็จ ประกอบดวยคุณลักษณะท่ีแสดงออกท้ังภายนอกและภายในคุณลักษณะ
ภายนอก เชน สิ่งท่ีเปนพ้ืนฐานของบุคลิกภาพ ความตองการทางดานรางกาย คุณลักษณะภายใน เชน
ภาวะดานอารมณและจิตใจ แรงขับ คานิยม การทํางานดวยความรูความสามารถ ความตั้งใจ ทํางาน
ใหไดผลงานออกมาดีท่ีสุด มีพลังและความสามารถทนตอความเครียด ซึ่งคุณลักษณะของผูบริหาร
ประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้ 1) ดานวิชาการ 2) ดานบุคลิกภาพ 3) ดานมนุษยสัมพันธ
4) ดานความเปนผูนํา และ 5) ดานคุณธรรมจริยธรรม

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารโดยนักวิจัย นักวิชาการศึกษา และ
หนวยงานของทางการศึกษาท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงไดสังเคราะหเปนคุณลักษณะของผูบริหาร
เพ่ือใชเปนกรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้ ดังตารางท่ี 2.1

ตารางท่ี 2.1 การสังเคราะหองคประกอบของคุณลักษณะของผูบริหาร
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1. ดานวิชาการ        7 
2. ดานการบริหารจัดการ       6
3. ดานบุคลิกภาพ          9 
4. ดานสังคมและชุมชน     4
5. ดานการพัฒนาตนเอง

ในเชิงบริหาร  1
6. ดานมนุษยสัมพันธ    3 
7. ดานการพัฒนา

วิชาชีพผูบริหาร  1
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ)

องคประกอบ
ของคุณลักษณะ
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8. ดานความรู
ความสามารถ    3

9. ดานความเปนผูนํา         8 
10. ดานคุณธรรม

จริยธรรม            11 
11. ดานการจัดระบบท่ีดี  1
12. ดานทักษะการบริหาร  1

จากตารางท่ี 2.1 การสังเคราะหคุณลักษณะของผูบริหาร จากการศึกษาแนวคิดของ Stogdill
(1982) ; ธีระ รุญเจริญ (2545) และใชงานวิจัยของชัชชัย ไชยโย (2555) ; สุนันทา พวงทอง (2555) ;
ปติพร วงศรัตนโชติกุล (2556) ; วงษเดือน ทองคํา (2556) ; ชมัยพร วงศกองแกว(2556) ; วิรตี ศิรินาโพธิ์
(2558) ; จุฬารัตน เกตุยอย (2558) ; จันทรจิรา ศรีบัวโรย (2558) และ อารีรัตน ปลอดนคร (2558)
จะเห็นวา องคประกอบของคุณลักษณะของผูบริหารมี 12 ดานผูวิจัยเลือกมาเพียง 5 ดาน ประกอบดวย
1) ดานวิชาการ 2) ดานบุคลิกภาพ 3) ดานมนุษยสัมพันธ 4) ดานความเปนผูนํา และ 5) ดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยยึดแนวคิดของ Stogdill (1982) ; ธีระ รุญเจริญ (2545) และใชงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
มาประกอบ สรุปเปนกรอบแนวคิดของคุณลักษณะของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สําหรับดานอ่ืน ๆ ผูวิจัยไมไดนํามาศึกษา เพราะไดสอดแทรกอยูใน 5 ดาน
ท่ีผูวิจัยเลือกท่ีจะศึกษาแลว ดังนี้ ดานการบริหารจัดการ ดานความรูความสามารถ สอดแทรกอยูใน
ดานวิชาการ สวนดานสังคมและชุมชน สอดแทรกอยูในดานมนุษยสัมพันธ ในขณะท่ีดานการพัฒนา
ตนเองในเชิงบริหาร ดานการพัฒนาวิชาชีพผูบริหาร ดานการจัดระบบท่ีดี ดานทักษะการบริหาร
สอดแทรกอยูในดานความเปนผูนํา โดยขอเสนอรายละเอียดองคประกอบคุณลักษณะของผูบริหาร
ในแตละดาน ดังนี้
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ดานวิชาการ
คุณลักษณะดานวิชาการ เปนคุณลักษณะท่ีสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริหาร

เพราะเปนสิ่งท่ีแสดงถึงความรูความสามารถ ทักษะกระบวนการ เทคนิค ความเชี่ยวชาญดานหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน นักบริหารและผูท่ีเก่ียวของทางการศึกษาหลายทานไดใหแนวคิดไว
ดงันี้

นพพงษ บุญจิตราดุลย (2550 : 17 - 20) ไดกลาววา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร
สถานศึกษาทางดานความรู และประสบการณในการเตรียมตัวผูบริหารในการกาวเขาสูวิชาชีพ 3 ประการ
พอสรุปได ดังนี้

1. ความรูท่ีจะนําไปสูความคลองตัว เปนความรูท่ีเก่ียวกับดานทักษะของการปฏิบัติงาน
ทางการบริหาร เชน งานธุรการ งานสารบรรณ การตรวจหนังสือ ระเบียบงานพิมพ การจัดสํานักงาน
ฯลฯ ความรูเก่ียวกับทักษะนี้ ไดมาจากการปฏิบัติจนเกิดความชํานาญและเปนสวนเสริมสรางศรัทธา
ใหเกิดแกผูใตบังคับบัญชา

2. ความรูท่ีจะนําไปสูความเปนนักบริหารโดยวิชาชีพ ไดแก ความรูในศาสตร และ
วิชาการตาง ๆ อยางกวางขวาง เชน ความรูดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จิตวิทยา ซึ่ง
ไดมาโดยการอาน การติดตามขาวอยูเสมอ การไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา และการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ฯลฯ สิ่งเหลานีจ้ะชวยเสริมความรูทางดานวิชาชีพใหแกผูท่ีอยูในฐานะผูบริหารสถานศึกษา

3. ความรูเม่ืออยูกับคน ไดแก การศึกษาภูมิหลังของคนท่ีเราจะตองเก่ียวของ ถ่ินกําเนิด
การศึกษาวิชาชีพ นิสัยใจคอ บุคลิกทาทาง อุดมการณ สภาพเศรษฐกิจ เพ่ือท่ีผูบริหารจะไดทํางาน
รวมกับเขาได

กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 34) ไดกลาวถึง คุณลักษณะของผูบริหารท่ีจะตองปฏิบัติภารกิจ
ในการเปนผูนําทางวิชาการในสถานศึกษาไว ดังนี้

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3. การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การวิจัยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู
7. การนิเทศการศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน
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11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน
12. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ

สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา
ปติพร วงศรัตนโชติกุล (2556 : 48) ไดกลาวไววา การบริหารงานวิชาการ ถือเปนหนาท่ี

อันสําคัญยิ่งอันหนึ่งของการบริหารการศึกษา หรือการบริหารโรงเรียน เพราะวิชาการเปนเปาหมาย
อันสําคัญท่ีเก่ียวของกับการเรียนโดยตรงและเก่ียวของกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา เพ่ือให
การพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด บุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของอยางใกลชิด
ในการสงเสริมวิชาการในโรงเรียนก็คือ ผูบริหารท่ีตองมีความสามารถ ความคิด เทคนิควิธีการท่ีนํามาใช
ในการบริหารจัดการศึกษา การเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพ สวนชมัยพร วงศกองแกว (2556 : 6)
ไดกลาววา คุณลักษณะดานวิชาการ หมายถึง การแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีความมุงม่ัน
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การเรียนรูของครูและนักเรียน รวมมือกับครูวางแผนและจัดทํา
หลักสูตรพัฒนาองคกรใหเปนองคแหงการเรียนรู เนนการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน มีการจัดโครงสรางองคกร สนับสนุนสื่อการเรียนรู สนับสนุนและสนองตอบการเรียนรู
ตามความตองการของนักเรียน มีกลยุทธในการประเมินเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สนับสนุนการใชเทคโนโลยี นวัตกรรม บูรณาการกิจกรรมการสอน สนับสนุนและพัฒนาความกาวหนา
ในวิชาชีพครู ในขณะท่ีวงษเดือน ทองคํา (2556 : 19) ไดกลาววา คุณลักษณะดานวิชาการ หมายถึง
คุณลักษณะความเปนมืออาชีพท่ีผูบริหารสถานศึกษามีความรูในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรทองถ่ินท่ีจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมท้ังมีการนิเทศการ
เรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ มีการนําการจัดการความรู มาใชในการพัฒนาครูโดยใหครูแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในสถานศึกษาและระหวางสถานศึกษารวมท้ังสงเสริมการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู
ของครูเพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนการสอน ตอมาจุฬารัตน เกตุยอย (2558 : 8 - 9) ไดกลาววา คุณลักษณะ
ดานวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาท่ีชี้ใหเห็นถึงคุณลักษณะ
ความเปนมืออาชีพดานวิชาการ ไดแก มีวิสัยทัศนเชิงรุก มีความเขาใจปญหา มีความสามารถในการ
จัดการบริหาร ประเมินหลักสูตรได สามารถจัดการศึกษาไดทุกระดับ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได ใหความสําคัญและสามารถหาแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา มีความรู
ความสามารถดานการจัดการเรียนการสอน วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
งานดานสงเสริมการเรียนการสอน การวัดประเมินผลหองสมุด นิเทศการศึกษา งานดานการประชุม
อบรมทางวิชาการ รูและเขาใจกฎหมายตลอดจนรูระเบียบวิธีการปฏิบัติตาง ๆ และการเปนผูนํา
ทางวิชาการ คือ การนําเอาความรู ความสามารถ แนวคิด เทคนิควิธีท่ีมีประสิทธิภาพตอการศึกษา
มาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา การเรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับ
อารีรัตน ปลอดนคร (2558 : 8) ไดกลาววา คุณลักษณะดานวิชาการ หมายถึง ลักษณะสวนบุคคล
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ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีเก่ียวกับความรู ความสามารถทางวิชาการของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งท่ีสามารถแสดงออกมาไดอยางสรางสรรค และสามารถแกปญหาตาง ๆ ทางการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทในการบริหารงานวิชาการ โดยอาศัย
คุณลักษณะท่ีมีในตัวดานความรูในการวางแผนในการจัดองคการ การอํานวยการ การควบคุม ดูแลเก่ียวกับ
งานดานหลักสูตร อุปกรณการสอน การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การปรับปรุงการ
เรียนการสอนและนําเทคนิคและสื่อเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชเพ่ือการศึกษา มีความรูดานการนิเทศ
การศึกษา การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา พัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงการเรียนรู
สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Trusty (1986 : 116 - 117) แหงภาควิชาการศึกษามหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริกา
ไดกลาวถึง คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในฐานะท่ีเปนผูนําทางวิชาการท่ีนําองคการประสบ
ความสําเร็จไว 17 ประการ คือ

1. สงเสริมพัฒนาครูไดพัฒนาเปาหมาย และวัตถุประสงคทางวิชาการของโรงเรียนได
2. สงเสริมใหครูนําเปาหมาย และวัตถุประสงคทางวิชาการของโรงเรียนไปปฏิบัติได
3. สรางความเชื่อม่ันวากิจกรรมของโรงเรียนและของหองเรียนสอดคลองกับเปาหมาย

และวัตถุประสงคของสถานศึกษา
4. สรางความเชื่อม่ันวาโครงการทางวิชาการของโรงเรียนเปนผลมาจากผลการวิจัย

และการปฏิบัติทางการศึกษา
5. มีการวางแผนรวมกับคณะครู เก่ียวกับโครงการตาง ๆ ทางวิชาการเพ่ือใหบรรลุ

ความตองการของนักเรียน
6. สงเสริมใหครูไดนําโครงการทางวิชาการไปปฏิบัติ
7. ปฏิบัติงานรวมกับคณะครูในการประเมินผลโครงการทางวิชาการของโรงเรียน
8. ติดตอสื่อสารกับคณะครูและนักเรียนดวยความคาดหวังท่ีสูงในดานมาตรฐาน

ทางวิชาการ
9. ใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางสติและปญญาของนักเรียน
10. การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน
11. มีการจัดสรรเวลาเพ่ืองานวิชาการรวมกับครูไวอยางชัดเจน
12. ใหความรวมมือกับนักเรียนในการกําหนดระเบียบ เพ่ือแกไขปญหาดานวินัย

ของนักเรียน
13. รวมมือกับนักเรียนใหมีการวางระเบียบกฎเกณฑท่ีสรางข้ึนมาในการแกปญหา

ดานวินัยนักเรียน
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14. รวมมือกับคณะครูใหมีการนําระเบียบ กฎเกณฑ ท่ีสรางข้ึนมาในการแกปญหา
ดานวินัยนักเรียน

15. มีการปฐมนิเทศคณะครูเก่ียวกับโครงการของโรงเรียน
16. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอยางยุติธรรม
17. ชวยเหลือครูในการพัฒนาระบบงานเพ่ือใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของคุณลักษณะของผูบริหาร ดานวิชาการ
หมายถึง พฤติกรรมตาง ๆ ท่ีผูบริหารแสดงออกมาซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะบุคคลท่ีจะทําใหผูบริหาร
มีการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหนาท่ี มีคุณภาพและประสบความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
ซึ่งเปนพฤติกรรมท่ีชี้ใหเห็นถึงคุณลักษณะของผูบริหารดานวิชาการ ประกอบดวยลักษณะท่ีแสดงออก
ท้ังภายนอกและภายใน ไดแก มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความเขาใจปญหา มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ การบริหารหลักสูตรและประเมินหลักสูตร จัดการศึกษาไดทุกระดับ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหความสําคัญและสามารถจัดหาแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน มีความรูความสามารถในการ
สงเสริมและจัดการเรียนการสอน วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน มีกลยุทธในการ
ประเมินเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นิเทศการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน และ
มาตรฐานการศึกษา งานดานการประชุมอบรมทางวิชาการ สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาครูใหครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในสถานศึกษาและระหวางสถานศึกษา
ตลอดจนรูและเขาใจกฎหมายตลอดจนรูระเบียบวิธีการปฏิบัติตาง ๆ

ดานบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล ท่ีประกอบดวยลักษณะภายนอกและภายใน

ไดแก ลักษณะทางรางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา รวมไปถึงการเขาสังคม บุคลิกภาพของผูบริหาร
เปนองคประกอบท่ีสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลและมีอิทธิพลในการบริหารองคกรในยุคสังคม
เทคโนโลยีและสารสนเทศ และยังเปนสิ่งท่ีสามารถทําความเขาใจและระบุคุณสมบัติข้ันพ้ืนฐานท่ีทําให
เกิดพฤติกรรมมนุษยและนับรวมไปถึงองคประกอบของพฤติกรรม ท่ีแสดงใหเห็นถึงความอดทน รวมถึง
พฤติกรรมในสภาวะเหตุการณตาง ๆ อีกท้ังยังมีอิทธิพลตอการบริหารงาน ทําใหผูบริหารสถานศึกษา
ประสบความสําเร็จไดมากยิ่งข้ึน ซึ่งจากการศึกษาความหมายจากนักวิชาการหลายทานกลาวไว ดังนี้

อาคม วัดไธสง (2550 : 176 - 177) ไดเสนอบุคลิกลักษณะและอุปนิสัยของผูนํา ซึ่งเปน
คุณลักษณะของผูนําท่ีสําคัญ ของผูบริหารไว 13 ประการ ดังนี้

1. ตองเปนผูมีสุขภาพดี ไมเจ็บปวย หม่ันออกกําลังกายและควบคุมอารมณของตนใหดี
อยูเสมอ

2. ตองแตงกายเรียบรอยเหมาะสมสวยงามอยูเสมอ
3. ตองเปนผูหม่ันรักษาความสะอาดท้ังรางกายและเครื่องแตงกายใหเรียบรอยอยูเสมอ
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4. ตองรูจักปรากฏตัวและวางตัวไดเหมาะสมกับเวลาและสถานท่ี
5. การพูดจาและใชน้ําเสียงตองชัดเจน ไพเราะ ผูฟงเกิดความอบอุน
6. ตองเปนคนมีความซื่อสัตยและจงรักภักดี มีความเสมอตนเสมอปลาย เชื่อถือได
7. มีความขยันหม่ันเพียร และมีความรับผิดชอบ
8. เปนคนสุภาพ ออนนอมถอมตนและมีไหวพริบ
9. เคารพความคิดเห็นผูอ่ืน ยอมรับฟงคําวิพากษวิจารณและคําแนะนําของผูอ่ืน
10. ใหความรวมมือกับผูอ่ืนไดดี
11. เปนคนมีความกระตือรือรนและทะเยอทะยาน เพ่ือความสําเร็จ
12. เขากับคนไดทุกประเภท
13. เปนคนท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเอง

อรุณ รักธรรม (2551 : 198 - 202) ไดสรุปคุณลักษณะดานบุคลิกภาพของผูบริหารสถานศึกษา
ไวดังนี้

1. เชาวนปญญา ไหวพริบ ปฏิภาณดี
2. สุขภาพรางกายแข็งแรงดี
3. มีความอดทนตออุปสรรค
4. มีความหม่ันเพียร ขยันขันแข็ง
5. มีความสดชื่น ราเริง แจมใส
6. มีความสะอาด ประณีต เรียบรอย
7. มีเหตุผลและมีน้ําใจเปนนักกีฬา
8. มีความจริงใจและเปนมิตรกับคนท่ัวไป
9. อยากชวยเหลือผูอ่ืนและอุทิศตนเพ่ือสวนรวม
10. มีความเชื่อม่ันในตนเอง
11. มีความกระตือรือรน
12. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
13. มีมนุษยสัมพันธและติดตอกับคนอ่ืนไดดี
14. มีความสามารถเขาสังคมไดดี
15. ไมเห็นแกตัว
16. มีสุขภาพจิตดี มีอารมณขัน และม่ันคง
17. ยอมรับการติชม วิพากษวิจารณ และคําแนะนําจากผูอ่ืนไดดี
18. มีความสามารถในการพูดและเขียนอยางมีประสิทธิภาพ
19. มีความเปนผูรูจักประนีประนอม
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20. มีความเปนนักสู
21. มีความรับผิดชอบ
22. มีฐานะทางเศรษฐกิจดี
23. สามารถปรับตัวเขากับสิ่งตาง ๆ ไดดี
24. มีความสามารถคาดการณขางหนาได
25. แตงกายเรียบรอย เหมาะสม สวยงาม

ชัชชัย ไชยโย (2555 : 46) ไดกลาววา บุคลิกภาพ หมายถึง การแตงกายสะอาด สุภาพ
เรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะ มีความเปนมิตร ยิ้มแยมแจมใส คบงาย ไมถือตัว ขยัน กระตือรือรน
ในการทํางานรูจักอดทนอดกลั้น รูจักควบคุมอารมณ มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบท่ีดี เปนคน
ตรงตอเวลา อุทิศเวลาใหกับการทํางานอยางจริงจัง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ สุขภาพจิตดี มีอารมณขัน
สุภาพ ออนโยนออนนอม เปนคนเปดเผย กลาแสดงออก รักษาคําพูด และจริงใจตอผูอ่ืนเหมาะสมกับ
บุคคลและสถานการณ ซึ่งจันทรจิรา ศรีบัวโรย (2558 : 7) ไดกลาววา คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ
หมายถึง คุณสมบัติของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะตองมีสุขภาพแข็งแรง แตงกายสุภาพ สะอาด เรยีบรอย
สุภาพออนโยนกับทุกคน มีความกระตือรือรนในการทํางาน สุขุม รอบคอบในการปฏิบัติงาน กลาในการ
ตัดสินใจ มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความม่ันคงทางอารมณ ไมหวั่นไหวงาย ใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม
และมีความเปดเผยตรงไปตรงมา ซึ่งสอดคลองกับอารีรัตน ปลอดนคร (2558 : 9) ไดกลาววา คุณลักษณะ
ดานบุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะสวนบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาท่ีแสดงออกมาเปนลักษณะนิสัย
และรูปแบบของความคิด ความรูสึกและการประพฤติปฏิบัติท่ีแสดงออกมาเปนคําพูด การกระทํา และ
ลักษณะอาการ และทาทาง ซึ่งสิ่งท่ีจําเปนตองมี คือ ตองแตงกายเรียบรอยและสะอาด เหมาะสม
สวยงามอยูเสมอ มีวาจา ท่ีสุภาพ ออนโยน ไพเราะ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณท้ังทางรางกาย และ
จิตใจ มีความกระตือรือรนในการทํางาน ขยัน สามารถควบคุมพฤติกรรมและอารมณใหอยูในกรอบ
ของความถูกตอง มีน้ําใจ เสียสละ จริงใจ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความสุขุม รอบคอบในการ
ปฏิบัติงานและมีความรับผิดชอบในหนาท่ี

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของคุณลักษณะของผูบริหารดาน
บุคลิกภาพ หมายถึง พฤติกรรมตาง ๆ ท่ีผูบริหารแสดงออกมาซึง่เปนคุณสมบัติเฉพาะบุคคลท่ีจะทําให
ผูบริหารมีการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหนาท่ี มีคุณภาพ และประสบความสําเร็จในการบริหารกิจการ
ลูกเสือ ซึ่งเปนพฤติกรรมท่ีชี้ใหเห็นถึงคุณลักษณะของผูบริหารดานบุคลิกภาพ ประกอบดวยลักษณะ
ท่ีแสดงออกท้ังภายนอกและภายใน ไดแก แตงกายสะอาด เรียบรอยเหมาะกับสถานการณ มีสุขภาพ
รางกายสมบูรณแข็งแรง สุภาพออนโยน วาจาไพเราะกับทุกคน มีความกระตือรือรนในการทํางาน
มีความสุขุม รอบคอบในการปฏิบัติงาน มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความม่ันคงทางอารมณ ไมหวั่นไหว
งาย ใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบในหนาท่ี ราเริงแจมใส
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เปนผูนําและผูตามท่ีดี มีความคลองตัว เปนคนมีเหตุมีผล การรูจักวางตนเหมาะสมตามกาลเทศะ
เปนคนท่ีอบอุนหรือเอ้ืออารี สงาผาเผย และมีความอดทนสูงตอความตึงเครียด

ดานมนุษยสัมพันธ
ความสัมพันธอันดีระหวางมนุษยท่ีเกิดข้ึน โดยวิธีการท่ีบุคคลแสดงออกซึ่งความคิด และ

ทาทีตอบุคคลอีกฝายหนึ่งอยางมีลําดับข้ันตอน แนวคิดหลักการท่ีนําไปสูความสัมพันธระหวางกัน และ
กัน เรียกวา กระบวนการสรางมนุษยสัมพันธซึ่งสัมมา รธนิธย (2556 : 157) ไดกลาวไว ดังนี้

1. การศึกษาตนเองและศึกษาผูอ่ืน การสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีนั้นตองเริ่มท่ีตนเองกอน
เพราะการรูจักตนเองโดยการศึกษาและสํารวจอยางตรงไปตรงมา จะทําใหมีความรูความเขาใจตนเอง
ในดานบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และพฤติกรรม ท้ังดานท่ีดีและดานท่ีตองปรับปรุงพัฒนา การรูจักตนเอง
เปนท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะการสรางมนุษยสัมพันธนั้นตองเริ่มท่ีตนเองกอน ถาบุคคลไมรูจักตนเอง
ก็อยากท่ีจะสรางมนุษยสัมพันธใหไดดี

2. การแกไขและการปรับปรุงตนเอง เปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหขอท่ีคนพบในสวนท่ี
บกพรองไดรับการแกไขอยางเปนระบบ โดยการวางแผนการปรับปรุงตนเองอยางมีระบบและอดทน

3. การศึกษาสภาพวัฒนธรรม ประเพณี และสังคมรวมท้ังสภาพธรรมชาติท่ีมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมของบุคคล เพราะการมีความรูความเขาใจ สภาพวัฒนธรรม ประเพณี และสังคม
เปนอยางดีจะทําใหสามารถสรางความสัมพันธท่ีเหมาะสม

4. การศึกษาหลักและวิธีการสรางมนุษยสัมพันธ การสรางมนุษยสัมพันธจําเปน
ท่ีจะตองยึดหลักการเพ่ือเปนแนวทางในการสรางมนุษยสัมพันธ ศึกษาวิธีการตาง ๆ และผสมผสาน
วิธีการตาง ๆ เขากับความสามารถสวนตัว สรางมนุษยสัมพันธใหสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย
ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนสังคมท่ีบุคคลนั้นอาศัยอยู

5. การนําหลักมนุษยสัมพันธไปใชในการดําเนินชีวิต หลังจากการแกไขปรับปรุงตนเอง
ใหสามารถมีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน โดยเขาใจประเพณีวัฒนธรรม และรูหลักวิธีการสรางมนุษยสัมพันธ
ก็จะสามารถสรางมนุษยสัมพันธไดจริง

สัมมา รธนิธย (2556 : 157) ไดกลาววา มนุษยสัมพันธเปนความรูพ้ืนฐานในการศึกษา และ
กําหนดแนวทางในการสรางมนุษยสัมพันธของผูนํา ซึ่งประกอบไปดวย หลักการของมนุษยสัมพันธ
หลักการของมนุษยสัมพันธ สําหรับผูนําท่ีเปนหลักในการสรางความสัมพันธอันดี เพ่ือเปนแนวทาง
ในการนําไปสรางมนุษยสัมพันธท่ีเหมาะสมในเบื้องตน ไดแก การเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และเขาใจ
สังคมเขาใจลักษณะโครงสรางของหมูคณะ เขาใจหลักการและวิธีการสรางความสัมพันธอันดีตอกัน
ดังตอไปนี้

1. การรูจักและเขาใจตนเอง ผูนําท่ีมีความสามารถในการสรางมนุษยสัมพันธท่ีดี
ตองรูจักและเขาใจตนเองในดานตาง ๆ คือ ดานนิสัยใจคอ ขยันขันแข็ง ซื่อสัตยสุจริต โอบออมอารี
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ดานอารมณอารมณเย็นไมโกรธงาย และดานความบกพรองท่ีจะตองปรับปรุงและพัฒนา สามารถ
ทําไดโดยสํารวจและพิจารณาตนเองหรือโดยการรับฟงคําวิจารณของบุคคลอ่ืน และการสังเกตอากัปกริยา
ท่ีบุคคลอ่ืนแสดงออกตอเรา

2. การเขาใจผูอ่ืน มนุษยในฐานะผูรวมงานตองมีความซับซอนในการสรางความสัมพันธ
ผูนําจึงตองรูและเขาใจถึงความแตกตางของผูอ่ืน และสิ่งท่ีคนอ่ืนตองการ

3. การเขาใจสังคม ผูนําตองรูและเขาใจสังคมท่ีเปนการรวมกันของบุคคล ท้ังในลักษณะ
ท่ีเปนสังคมในหมูคณะท่ีดําเนินงานรวมกันและสังคมอ่ืน ๆ ท่ีเปนบริบทเก่ียวของเพ่ือท่ีจะสามารถสราง
มนุษยสัมพันธท่ีดี เหมาะสม และสงเสริมการทํางานในฐานะผูนําท้ังในหนวยงา และนอกหนวยงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

4. การเขาใจลักษณะโครงสรางของหมูคณะ ผูนําท่ีเขาใจลักษณะโครงสรางการทํางาน
ของหมูคณะ การรวมกลุมท้ังท่ีเปนกลุมอยางเปนทางการ และไมเปนทางการในการทํางาน ตลอดจน
วัฒนธรรมองคการของหมูคณะในกลุมตาง ๆ จะสามารถสรางความสัมพันธกับหมูคณะตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม สงเสริมตอการทํางานรวมกัน

5. การเขาใจหลักการ และวิธีการสรางความสัมพันธอันดีตอกัน โดยอาศัยหลักการ
เบื้องตน 2 ประการ คือ

5.1 หลักจิตวิทยา จิตวิทยาเปนศาสตรท่ีจะชวยใหบุคคลไดเขาใจถึงพฤติกรรม
ของคนมีอะไรบางและเกิดอะไรบาง ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความเขาใจของบุคคลควรศึกษาเรื่องดังตอไปนี้
การจูงใจ ความรับผิดชอบ การเอาใจเขามาใสใจเรา

5.2 หลักการสื่อสารท่ีดี คือ การสื่อความหมายจากผูสงสารไปยังผูรับสาร เพ่ือให
ผูอ่ืนเขาใจในสิ่งท่ีผูสงตองการ โดยการสื่อความหมายดวยวาจา หรือการสื่อความหมายโดยใชวาจา
เชน มือ ตา รางกาย เปนตนมนุษยสัมพันธเปนทักษะความสัมพันธทางสังคมของมนุษยท่ีสําคัญซึ่งจะ
กอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน สําหรับผูบริหารทุกองคการ ทุกระดับ ทุกประเภท ไมวาจะเปนองคการ
ขนาดไหนก็ตาม มีความจําเปนท่ีจะตองมีมนุษยสัมพันธเปนอยางมาก เนื่องจากตองปฏิบัติงานรวมกับ
ผูอ่ืน ในการบริหารงานขององคการท่ีมีความแตกตางกันในแตละบุคคลท้ังลักษณะทางกายภาพ พ้ืนฐาน
ของคุณภาพชีวิต สภาพ จิตใจ ความรูสึกนึกคิดและความตองการสวนบุคคล ผูนําท่ีตองการบริหารงาน
ใหประสบความสําเร็จจึงตองเอาใจใสตอการพัฒนาความสัมพันธท่ีดีระหวางเพ่ือนรวมงาน ไดมีนักวิชาการ
ใหความหมายไวหลายทาน ดังนี้

อุบล โกกิจ (2553) ไดกลาวถึงคุณลักษณะเฉพาะของผูมีมนุษยสัมพันธในการทํางาน วาผูมี
มนุษยสัมพันธในการทํางานนั้น จะมีลักษณะเฉพาะท่ีพึงประสงคอันจะชวยในการทํางานรวมกับคนอ่ืน
ดังนี้
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1. หนาตายิ้มแยมแจมใสในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนตลอดเวลา
2. เต็มใจทํางานรวมกับผูอ่ืน
3. มีจิตใจกวางขวางพรอมท่ีจะรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน ๆ แมจะเปนเรื่องของตนเอง
4. ยินดีเสียสละผลประโยชนหรือความสุขสวนตัวเพ่ือผลงานสวนรวม
5. ชอบเรียนรูนิสัยใจคอของคนอ่ืน เชน หัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชา

และพยายามนําความรูเหลานั้นมาปฏิบัติในการติดตอสัมพันธกับคนเหลานี้ใหเปนผลดี
6. ยินดีเต็มใจเขารวมกับกิจกรรมตาง ๆ ของเพ่ือนรวมงานและหนวยงานโดยถือวา

เปนความสุขและพอใจท่ีจะไดรูจักคุนเคยกับเพ่ือนรวมงานมากข้ึน
7. เสนอตัวเขาชวยเหลือการงาน โดยไมคิดวาเปนการเสียเปรียบหรือเหนื่อยยาก โดย

ไมจําเปน
8. ใหคําแนะนําและชวยเหลือผูท่ีมีปญหา หรือตองการความชวยเหลือดวยความเต็มใจ
9. คบหาคนอ่ืน ๆ ดวยความเต็มใจและบริสทุธิ์ใจ ไมมีการถือเขาถือเราหรือเปรียบเทียบ

คนท่ีดีกวานั้นในเรื่องการเงิน ความรู ครอบครัว
10. แสดงน้ําใจตอเพ่ือนรวมงานในวาระและโอกาสตาง ๆ ตามความเหมาะสม เชน

การสงบัตรในวาระตาง ๆ การไปรวมแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ
อํานวย แสงสวาง (2554 : 99) ไดกลาววา มนุษยสัมพันธ หมายถึง การแสวงหาเพ่ือทํา

ความเขาใจโดยการใชลักษณะรูปแบบการติดตอสัมพันธกันระหวางบุคคลเปนผลกอใหเกิดความเชื่อมโยง
เพ่ือใหไดผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการของแตละบุคคลท่ีกําหนดไว

ชมัยพร วงศกองแกว (2556 : 7) ไดกลาววา มนุษยสัมพันธ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกมา
เพ่ือใหเกิดความเขาใจ มีความพอใจเกิดความรักใครชอบพอ เกิดความรวมมือ รวมใจ และเปนมิตร ซึ่ง
เปนวิธีการท่ีจะครองใจคน โดยมีความประสงคใหบุคคลเหลานั้น ใหมีความสัมพันธอันดี กอใหเกิด
ขวัญกําลังใจ ในอันท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติงาน ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีสังคม
ท่ีเปนสุข ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษามิได ข้ึนอยูกับความสําเร็จในการกําหนดนโยบาย
การวางแผน การวินิจฉัยสั่งการหรือการควบคุมงานของผูบริหารสถานศึกษาเพียงคนเดียวเทานั้น
หากยังจําเปนตองอาศัยความสามารถดานความมีมนุษยสัมพันธของผูบริหารสถานศึกษา การท่ีชุมชน
จะเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและเขามามีสวนรวมมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับความมีมนุษย
สัมพันธของผูบริหารสถานศึกษาในการเขากับชุมชน สังคม ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีมนุษยสัมพันธ
ในการบรหิารจัดการ เพราะผูบริหารเปนผูท่ีตองติดตอประสานงานกับบุคคลท้ังภายใน และภายนอก
สถานศึกษา โดยเฉพาะบุคคลในชุมชนนั้นท่ีมีสวนเก่ียวของกับสถานศึกษา ฉะนั้นผูบริหารตองมีมนุษย
สัมพันธกับคนอ่ืน มีความเปนกันเอง ยิ้มแยมแจมใส มีความจริงใจ มีสุขภาพจิตดี มีความเสียสละ
พูดจาสุภาพ ประสานงานเกง เปนแบบอยางท่ีดี จึงจะทําใหผูมีสวนเก่ียวของในชุมชน เขามามีสวนรวม
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ในการจัดการศึกษา ในขณะท่ีสัมมา รธนิธย (2556 : 157) ไดกลาววา มนุษยสัมพันธ หมายถึง
การสรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวางบุคคลในสังคมท้ังท่ีเปนทางการ และไมเปนทางการ เพ่ือให
เกิดความเคารพนับถือ ความรัก ความศรัทธา ความภักดี ความผูกพันซึ่งกันและกัน ใหความสนับสนุน
รวมมือรวมใจในการดําเนินกิจกรรม ใหบรรลุถึงเปาหมายในการอยูรวมกันไดอยางมีความสุข การสราง
มนุษยสัมพันธของผูนําเปนการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูนํากับผูรวมงาน เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือรวมใจกันในการปฏิบัติงานหรืออยูรวมกันอยางดี มีความสุข ในเวลาตอมาอนันท งามสะอาด
(2557 : 56) ไดกลาววา การสรางมนุษยสัมพันธกันระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาไว ดังนี้
เอาใจใสในทุกขสุข มีความจริงใจ และมีความยุติธรรม ไมใชอารมณในการแกปญหา โอบออมอารี
เปนกันเอง สรางกิจกรรมในกลุมสัมพันธตาง ๆ ยกยองใหเกียรติ ซึ่งสอดคลองกับอารีรัตน ปลอดนคร
(2558 : 9) ไดกลาววา คุณลักษณะดานมนุษยสัมพันธ หมายถึง ลักษณะสวนบุคคลของผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน เปนการสรางความเขาใจอันดีเพ่ือใหเกิดความรูสึก
ท่ีดีตอกันเกิดการริเริ่มสรางสรรคและอยากใหความรวมมือ ประสานงานกันดวยความจริงใจโดยมุงให
เกิดผลตามเปาหมายของหนวยงาน และผูบริหารตองมีคุณลักษณะดังนี้ มีความเปนกันเอง รับฟง
ปญหา ประพฤติตนเปนผูมีอัธยาศัยดี ใหเกียรติผูใตบังคับบัญชา มองผูใตบังคับบัญชาในแงดี รูจักชื่น
ชมทํากิจกรรมกับผูใตบังคับบัญชา สามารถติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน ๆ สรางเจต
คติท่ีดีในการทํางาน รูจักใชศิลปะในการวิพากษวิจารณ เสนอขอคิดเห็นไปในทางแนะนํา พูดคุยสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานเปนประจํา ไมทําตนใหอยูเหนือผูใตบังคับบัญชา

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของคุณลักษณะของผูบริหาร ดานมนุษยสัมพันธ
หมายถึง พฤติกรรมตาง ๆ ท่ีผูบริหารแสดงออกมาซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะบุคคลท่ีจะทําใหผูบริหาร
มีการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหนาท่ี มีคุณภาพ และประสบความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ ซึ่ง
เปนพฤติกรรมท่ีชี้ใหเห็นถึงคุณลักษณะของผูบริหารดานมนุษยสัมพันธ ประกอบดวยลักษณะท่ีแสดงออก
ท้ังภายนอกและภายใน ไดแก เปนผูมีอัธยาศัยดี รับฟงปญหา ใหเกียรติผูใตบังคับบัญชา มองผูใตบังคับบัญชา
ในแงดี รูจักชื่นชม สามารถติดตอประสานงานกับบุคคล หรือหนวยงานอ่ืน ๆ สรางเจตคติท่ีดีในการ
ทํางาน มีทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน รูจักใชศิลปะในการวิพากษวิจารณ เสนอขอคิดเห็นไปในทางแนะนํา
พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานเปนประจํา ไมทําตนใหอยูเหนือผูใตบังคับบัญชา เอาใจ
ใสในทุกขสุข มีความจริงใจ มีความยุติธรรม ไมใชอารมณในการแกปญหา โอบออมอารี เปนแบบอยางท่ีดี
ปรับตัวเขากับผูอ่ืน รวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน มีความเมตตากรุณา รวมทุกขรวมสุข
ไมพูดถึงเรื่องท่ีผิดพลาด ใหอภัยในขอท่ีผิดพลาดใหกําลังใจ
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ดานความเปนผูนํา
ภาวะผูนําเปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในองคการและสังเกตเห็นไดท่ัวไปจากพฤติกรรม

การทํางานเพ่ือบรรลุเปาหมายรวมกันของมนุษย ภาวะผูนําเปนองคประกอบทางการบริหารอยางหนึ่ง
ท่ีมีความเปนพลวัต กลาวคือ มีการเคลื่อนไหวอยูในองคการ บางครั้งภาวะผูนําอาจจะชวยกระตุน
ผูตามใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงไดมีนักวิชาการไดอธิบายความหมายของคําวา ภาวะผูนํา
ไวหลายทาน ท่ีนาสนใจ

แบบของภาวะผูนํา
แบบภาวะผูนําของผูบริหาร เปนรูปแบบ และรายละเอียดของพฤติกรรมท่ีผูบริหารปฏิบัติ

ตอผูรวมงาน โดยมีฐานความคิดมาจากการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมภาวะผูนํา แบบของผูนํามีหลายรูปแบบ
แตกตางกันไป นักวิชาการใหทัศนะกลาวถึง แบบภาวะผูนําไวอยางหลากหลาย ดังนี้

Getzels and Guba (1957 : 429) ไดแบงผูนําออกเปน 3 แบบ คือ
1. ผูนําท่ีมีพฤติกรรมยึดสถาบันเปนหลัก ใหความสําคัญทางสถาบันมิติมากกวาบุคคล

มิติเปนผูนําท่ียึดสถาบัน บทบาท และความคาดหวังจากภายนอกเปนหลัก ผูนําจะใชอํานาจ และ
ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของสถาบันเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน ใหบุคลากรมีบทบาทตามท่ีสถาบัน
กําหนด ผูบริหารท่ีมีลักษณะของผูนําแบบนี้นั้นจะเนนความสําคัญของการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีวางไว ชอบอางระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ บริหารงานแบบรวมอํานาจ ประสิทธิภาพ
ของการทํางานคือการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย

2. ผูนําแบบยึดบุคคลเปนหลัก เปนผูนําท่ีอาศัยความคิดเห็น และการตัดสินใจของตนเอง
เปนแนวทางตัดสินใจ โดยพิจารณาตัวบุคคลท่ีเก่ียวของเปนราย ๆ ไป ไมวาจะปฏิบัติงานอะไรก็มัก
คํานึงถึงความเหมาะสม ความตองการ ความจําเปน ความเดือดรอนของบุคคลท่ีเก่ียวของกอนเสมอ
เปนผูนําท่ีมีลักษณะเขาใจผูใตบังคับบัญชา มีความสัมพันธอันดีกับบุคลากรในหนวยงาน ผูบริหาร
ท่ีมีแนวคิด โดยยึดบุคคลเปนหลัก จะเนนความสําคัญของผูรวมงานพยายามใชระเบียบกฎเกณฑ
ขอบังคับใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ปกครองแบบกระจายอํานาจ มีความสัมพันธกับผูรวมงาน
อยางแนนแฟน และพยายามใหรวมทํางานกันอยางมีความสุขเปนประการสําคัญ

3. ผูนําแบบสาธารณะประโยชน คือ ผูนําท่ีพิจารณาท้ังประโยชนของสถาบัน และ
ประโยชนของบุคคลท้ังสองพรอม ๆ กันไปนั้น เปนผูนําท่ีรูจักการประนีประนอมในทุก ๆ เรื่อง ผูบริหาร
ท่ีเปนผูนําสาธารณะประโยชน จะเนนความสําคัญของการบรรลุจุดมุงหมาย แตในขณะเดียวกันก็ให
ความสําคัญของผูรวมงานดวย
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กวี วงศพุฒ (2550 : 103) แบงผูนําออกเปน 3 กลุม แตละกลุมยังสามารถแบงความเปนผูนํา
ได 4 แบบ ดังนี้

1. ความเปนผูนําแบบพ้ืนฐาน เปนตัวแทนของพฤติกรรมการบริหาร 4 แบบ ไดแก
1.1 แบบสัมพันธ เปนผูนําท่ีใหความสําคัญในเรื่องของความสัมพันธระหวางคน

แตใหความสําคัญในเรื่องความสําเร็จของงานต่ํา
1.2 แบบประสาน เปนผูนําท่ีใหความสําคัญในเรื่องของความสัมพันธกับผูรวมงาน

สูงผูนําแบบนี้ชอบการทํางานเปนทีม ใชวิธีการประนีประนอมเขาชวย ทําใหผูใตบังคับบัญชานั้น
ไมรูสึกวาถูกบีบบังคับ

1.3 แบบปลีกตัว เปนผูนําท่ีใหความสําคัญในเรื่องงาน และสัมพันธภาพกับผูรวมงาน
ต่ําปลอยใหตางคนตางทํางานตามหนาท่ี ชอบการรายงานเปนลายลักษณอักษร

1.4 แบบบุกงาน เปนผูนําท่ีเนนใหความสําคัญแกงานสูง แตใหความสําคัญในเรื่อง
สันพันธภาพกับเพ่ือนรวมงานต่ํา คือผูนําประเภทผูอุทิศตนใหแกงาน

2. ความเปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ เปนตัวแทนของพฤติกรรมการบริหาร 4 แบบ ไดแก
2.1 แบบนักบริหาร เปนผูนําท่ีตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคลและเสริมสราง

การทํางานเปนทีม
2.2 แบบนักพัฒนา คือ ผูท่ีใหความสําคัญในเรื่องของบุคลากรสูง และใหความสําคัญ

ตองานรองลงมา ใหความไววางใจ และมุงพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
2.3 แบบผูเผด็จการท่ีมีศิลปะ คือผูนําท่ีมุงทํางานสําเร็จตามเปาหมายท่ีตนกําหนด

ไวโดยไมใหกระทบกระเทือนถึงความรูสึกของผูใตบังคับบัญชา
2.4 แบบผูยึดระเบียบ คือผูนําท่ีใหความสนใจต่ํา ท้ังดานงานและบุคลากรท่ีทํางาน

โดยยึดระเบียบของทางราชการเปนสําคัญ
3. ความเปนผูนําท่ีไมมีประสิทธิภาพ เปนตัวแทนของพฤติกรรมการบริหาร 4 แบบ

ไดแก
3.1 แบบผูประสานประโยชน ผูนําประเภทนี้นั้นจะมีปญหาในเรื่องของความเด็ดขาด

ในการตัดสินใจ
3.2 แบบนักบุญ เปนผูนําประเภทท่ีคิดวา ความไมขัดแยง คือ คําตอบในทุก ๆ เรื่อง
3.3 แบบผูเผด็จการ เปนผูนําท่ีชอบสั่งการเพ่ือใหงานนั้นเสร็จตามเวลา และรูปแบบ

ท่ีกําหนด โดยไมคํานึงถึงความรูสึกของผูใตบังคับบัญชา
3.4 แบบผูทอดท้ิงงาน ผูนําท่ีพยายามไมเขาไปเก่ียวของในเรื่องตาง ๆ ชอบแกปญหา

เฉพาะหนาขาดการวางแผนในเชิงรุก
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ชาญชัย อาจินสมาจาร (2550 : 37 - 38) แบงประเภทของผูนําไว ดังนี้
1. ผูนําแบบเผด็จการ เปนผูนําในทางลบ ผูนําประเภทนี้จะใชวิธีลงโทษพนักงาน หากเม่ือ

พนักงานทําผิด กอใหเกิดความกลัวข้ึนในหมูพนักงาน เพ่ือใหพนักงานทํางาน ผูนําประเภทนี้จะกอใหเกิด
ความวุนวายและความไมพอใจ พนักงานจะตอตาน โดยการทํางานใหชาลง หรือพนักงานอาจเปลี่ยนงาน
ผูนําแบบเผด็จการจะอยูไมนาน

2. ผูนําแบบยึดตัวเองเปนหลัก จะควบคุมพนักงานอยางเขมงวด ผูนําประเภทนี้จะปฏิเสธ
การชวยเหลือจากคนอ่ืน ขอเก็บรายละเอียดไวคนเดียว เพ่ือท่ีจะใหคนอ่ืนพ่ึงพาตนในเรื่องการตัดสินใจ
ผูนําแบบยึดตัวเองเปนหลักเปรียบเสมือนกัปตันท่ีเขมแข็ง และจะควบคุมการประสานงานระหวาง
พนักงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกลุม

3. ผูนําแบบประชาธิปไตย ผูนําประเภทนี้จะพยายามใหพนักงานนั้นมีสวนรวมในปญหา
และการแกปญหาทําใหกลุมรวมกันทํางานอยางมีประสิทธิผล ถึงแมผูนําไมอยูก็ตาม ท้ังนี้เปนเพราะวา
กลุมเคยทํางาน และพบปญหาดวยตนเอง จึงตระหนักถึงสถานการณ และความกาวหนาของกลุม

4. ผูนําแบบหุน ผูนําประเภทนี้เปนผูนําแตชื่อเทานั้น จะไดรับการแตงตั้งจากผูบริหาร
ชั้นสูงข้ึนไป ผูนําประเภทนี้เปรียบเสมือนหุนท่ีไมมีอํานาจหรือมีนอย ไมไดรับความเคารพนับถือจาก
พนักงาน ผูนําท่ีแทจริงในสถานการณดังกลาวมักจะเปนของคนอ่ืน หรือผูอาวุโสในแผนกอ่ืน ๆ

สัมมา รธนิธย (2556 : 96) แบงแบบของภาวะผูนําออกเปน 5 แบบ ดังนี้
1. ผูนําแบบผูบงการ เปนผูนําท่ีใชอํานาจหนาท่ีทําตามกฎหมายไมทําการปรึกษาหารือ

หรือสอบถามความสมัครใจ ขาดมนุษยสัมพันธท่ีดี วินิจฉัยสั่งการตามความคิด และอารมณของตนเอง
เปนผูรูขอเท็จจริงเพียงผูเดียว นโยบายและแนวปฏิบัติไมแนนอนเปลี่ยนแปลงตามผูนําหรือการสั่งการ
มาจากผูบริหารระดับสูง แลวมอบหมายใหผูรวมงานไปปฏิบัติตามเทานั้น ใชวิธีการสั่งการอยางเดียว
ขาดการแนะนําการทํางาน ทํางานโดยลําพัง ไมยืดหยุน ทําตามความพอใจของตน วางตัวเหนือผูรวมงาน
ยากแกการเขาพบ ใชความสัมพันธอยางเปนพิธีการ และตั้งคณะกรรมการเพ่ือกระจายความรับผิดชอบ
เม่ือตองการยุติเรื่องบางเรื่องท่ีผูนําตองการ บรรยากาศการทํางานเปนไปดวยความกลัวเกรง อาจเกิด
ความไมพอใจวุนวาย ตอตาน เปลี่ยนงายบอย ใชการลงโทษเม่ือเกิดการผิดพลาดในการทํางาน เพ่ือให
เกิดความเกรงกลัวแกผูรวมงานคนอ่ืน ๆ

2. ผูนําแบบมุงเนนกิจการ เปนผูนําท่ีใชการสั่งการ ชี้นํา ใชอํานาจเพ่ือใหบรรลุผล
โดยเร็วดําเนินการควบคุมนิเทศงานอยางใกลชิด มุงความสําเร็จของงานมากกวาจะสนใจท่ีจะพัฒนา
ผูรวมงาน ใหความสนใจในการมีมนุษยสัมพันธกับผูรวมงานนอย มุงงานจนขาดความสนใจ ฟงความ
ตองการของผูรวมงาน ใชอํานาจจัดการกับความขัดแยงเพ่ือแกปญหาใหสามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว
ไมนิยมทํางานเปนทีมเพ่ือลดกระแสการตอตาน
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3. ผูนําแบบรวมมือรวมใจ ผูนําท่ีปรึกษาหารือกับเพ่ือนรวมงาน และใหความสําคัญ
ตอการทํางานเปนหมูคณะกอนดําเนินงานเสมอ โดยเฉพาะเรื่องสําคัญตอองคการและสวนรวม เปดโอกาส
ใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น วินิจฉัยเลือกวิธีการทํางานดวยตนเองไดอยางเต็มท่ี เปนผูบริหาร และ
ผูใหคําแนะนําสอนงาน มีสวนรวมในการดําเนินงาน และรวมรับผิดชอบดวย มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอ
ผูรวมงานไมแสดงตนเหนือผูรวมงาน มีความไววางใจกันประสานสัมพันธรวมมือกันอยางเต็มใจ และ
จริงใจมีการติดตอสื่อสารกันแบบสองทางเพ่ือผลสําเร็จของสวนรวม โดยระหวางความรวมมือระหวาง
ผูนําและผูรวมงาน

4. ผูนําแบบมิตรสัมพันธ เปนผูนําท่ีใหความสนใจตอความตองการของผูรวมงาน
เปนสําคัญเนนการสรางความสัมพันธกับผูรวมงาน การสรางบรรยากาศของการทํางานท่ีราบรื่น และ
เปนกันเอง ใหความสนใจผูรวมงานมากกวาผลงานท่ีกระทําใหบังเกิดผล ขาดความเปนตัวของตัวเอง
มอบอํานาจและเสรีภาพอยางกวางขวางในการตัดสินแกผูรวมงานท่ีใกลชิดและมีสิทธิมีเสียง จะหลีกเลี่ยง
ความขัดแยงทุกกรณี พยายามทําทุกอยางใหผูรวมงานพอใจ ใชความกลบเกลื่อนเลื่อนเวลา ชะลอปญหา
เพ่ือความขัดแยงหมดไป

5. ผูนําแบบตามสบาย เปนผูนําเพียงสมมุตินาม ตองรอผูบังคับบัญชาเบื้องบนสั่งลงมา
มอบอํานาจ และเสรีภาพอยางกวางขวางในการวินิจฉัยสั่งการ กําหนดนโยบายและการดําเนินการ
แกผูอ่ืนโดยตนเองไมยุงเก่ียว ทําหนาท่ีสนับสนุนการจัดหาวัสดุและอํานวยความสะดวก ขาดความริเริ่ม
ไมสนใจท้ังคนและไมหวังผลของงาน ขาดกฎเกณฑ และการควบคุมดูแลงานจะเนนทํางานประจําเปน
งานหลัก หลีกความขัดแยงในทุกกรณี ไมชอบตําหนิหรือชมการปฏิบัติงานใด ๆ อนุมัติใหผูรวมงาน
ดําเนินงานโดยไมพิจารณาเหตุผลใด ๆ ขาดกฎเกณฑและเหตุผลในการทํางาน

จากแนวคิดท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยสรุปไดวาภาวะผูนํามี 2 แบบ คือ ภาวะผูนําท่ีมุงงาน
พฤติกรรมท่ีแสดงออกในการนําใหผูตามไดใชความสามารถในการทํางาน เพ่ือผลประโยชนขององคกร
โดยมุงสรางงานใหมากท่ีสุด สวนความรูสึกของผูตามไมใชประเด็นสําคัญ สวนอีกแบบหนึ่งคือภาวะ
ผูนําแบบมุงคน พฤติกรรมท่ีผูนําเอาใจผูปฏิบัติงานมาก ใหความสําคัญแกผูรวมงานมากกวางาน

ชาญชัย อาจินสมาจาร (2550 : 16) ไดกลาวถึงความหมายของภาวะผูนําไววา ภาวะผูนํา
คือ ความสามารถในการขับเคลื่อนหรือสรางอิทธิพลตอผูอ่ืนสูการทําใหเปาประสงคของปจเจกบุคคล
หรือกลุมบรรลุผลสําเร็จ ในขณะเดียวกันวิเชียร วิทยอุดม (2553 : 3) ไดกลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง
ลักษณะสวนตัวของบุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมออกมา เม่ือไดมีปฏิสัมพันธกับกลุม เปนความสามารถ
ท่ีเกิดข้ึนระหวางท่ีมีการทํางานรวมกันหรือรวมอยูในเหตุการณเดียวกัน ในอันท่ีจะทําใหกิจกรรม
ของกลุมดําเนินไปสูเปาหมาย และประสบความสําเร็จ ภาวะผูนําจะมีมากหรือนอยข้ึนอยูกับประสบการณ
และการฝกฝนของแตละบุคคล
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สัมมา รธนิธย (2556 : 31) ไดกลาววา ภาวะผูนํา (Leadership) หมายถึง การใชอิทธิพล
ของบุคคลหรือของตําแหนง โดยการจูงใจใหบุคคลหรือกลุมปฏิบัติตามความคิดเห็น ความตองการ
ของตนดวยความเต็มใจยินดีท่ีจะใหความรวมมือ เพ่ือจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของกลุมตามท่ี
กําหนดไว ภาวะผูนําจึงเปนความสามารถของผูนําในการชักจูงหรือโนมนาวผูอ่ืน ใหคนหาหนทางท่ีจะ
บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดใหอยางกระตือรือรน และเปนการผูกมัดหรือหลอมรวมกลุมเขาเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันแลวกระตุนใหดําเนินไปสูเปาหมาย ภาวะของผูนํานั้นมีความสําคัญตอคน หรือ
ผูรวมงาน โดยผูนําจะพยายามทําใหผูรวมงาน เกิดการยอมรับอิทธิพลและโนมนาวทางใจ เพ่ือจะให
คนปฏิบัติตาม ท้ังนี้ศักยภาพของผูนํานั้นมีผลตอผูรวมงานในดานความเชื่อม่ัน ความนับถือ กําลังใจ
และความอบอุนในการรวมงาน ดังนั้นผูนําจึงตองเปนพลังรวมใหเกิด การรวมมือรวมใจไปสูการ
เปลี่ยนแปลง ประสานใหความสะดวกเปนผูติดตอดูแล ใหความสนับสนุน และชวยเหลือใหผูรวมงาน
นั้นสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีวางไวได ภาวะผูนําจึงมีผลกระทบตอผูรวมงาน
องคกร สิ่งแวดลอม ในอันท่ีอาจจะกอใหเกิดประสิทธิภาพ หรือความลมเหลวเปนคุณสมบัติสําคัญ
ท่ีผูบริหารพึงมี ผูท่ีมีภาวะผูนําจะเปนผูสรางบรรยากาศในการทํางานทําใหกลุมคนรวมตัวกันได
ผูรวมงานมีความพึงพอใจในการทํางานเปนทีม ซึ่งอาจจะสงผลใหองคกรนั้นประสบความสําเร็จบรรลุ
ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวบุคคลหรือของตําแหนง โดยการจูงใจใหบุคคล หรือกลุมปฏิบัติตามความ
คิดเห็น ตามความตองการของตนดวยความเต็มใจ ยินดีท่ีจะใหความรวมมือเพ่ือจะนําไปสูการบรรลุ
วัตถุประสงค ในขณะท่ีอารีรัตน ปลอดนคร (2558 : 8) ไดกลาววา คุณลักษณะดานภาวะผูนํา
หมายถึง ลักษณะสวนบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนผูนําท่ีสามารถสรางความไวเนื้อเชื่อใจ
และสรางความนับถือในบุคลากรท่ีอยูรอบขางรวมท้ังมีอิทธิพลกับบุคคลอ่ืนแลวนําพาหนวยงาน
องคกรใหเจริญกาวหนาและประสบความสําเร็จ ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาควรมีลักษณะดังนี้ มีปฏิภาณ
ไหวพริบท่ีดี มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความเด็ดเดี่ยวในการทํางาน เปนแบบอยางในการทํางานท่ีดี
ใหกําลังใจ ยกยอง ชมเชย ผูใตบังคับบัญชาเม่ือทํางานประสบความสําเร็จ มีความกลา วางตนเปนกันเอง
และเปนท่ีปรึกษาท่ีดีกับผูรวมงาน รูและเขาใจสิทธิและหนาท่ีของตนเองและผู อ่ืน สงเสริม
ความกาวหนาของผูใตบังคับบัญชา เปนท่ีรักและเคารพยกยองของผูใตบังคับบัญชา

จากแนวคิดท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา ภาวะเปนผูนํา หมายถึง ความสามารถในการ
ขับเคลื่อนองคกรใหไปสูเปาหมาย ซึ่งความเปนผูนําของผูบริหารมีความสําคัญตอองคกรเปนอยางยิ่ง
เพราะผูนําตองมีทักษะในการโนมนาว จูงใจใหผูใตบังคับบัญชาทํางานดวยความเต็มใจ และเต็ม
ความสามารถ เพ่ือใหงานประสบความสําเร็จ

ลักษณะของภาวะผูนํา
ภาวะผูนําควรมีลักษณะดวยกันหลายอยาง เชน มีความสามารถในเชิงวิชาการ มีความซื่อสัตย

สุจริต มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความรูเรื่องหลักสูตร มีความรูเรื่องเทคโนโลยี เปนตน ไดมีนักวิชาการ
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พูดถึงคุณลักษณะไวหลายทาน อาทิ กวี วงศพุฒ (2550 : 117 - 123) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของ
ภาวะผูนําเปนดาน ๆ ดังนี้

1. คุณลักษณะทางดานกายภาพ ประกอบดวยรูปราง สวนสูง น้ําหนัก การศึกษา ความรู
สติปญญา สถานภาพ และฐานะทางสังคม

2. คุณลักษณะทางดานบุคลิกภาพ ประกอบดวย ความสุขุมรอบคอบ ความกระตือรือรน
บุคลิกท่ีแสดงถึงการมีอํานาจ และความเชื่อม่ันในตนเอง

3. คุณลักษณะทางดานความสามารถ ประกอบดวย สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ
ตาง ๆ ได ความสามารถในการควบคุมอารมณ ความสามารถในการรักษาความสงบใจของบุคคล รวมถึง
ความสามารถในการสรางแรงจูงใจ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสามารถในการตัดสินใจ และ
ความสามารถในการบังคับบัญชา

4. คุณลักษณะทางดานสังคม ประกอบดวย ความมีมนุษยสัมพันธ การรูจักกาลเทศะ
การแสวงหาความรวมมือ และความสามารถในการบริหาร

ยงยุทธ เกษสาคร (2555 : 40) ไดกลาววา ภาวะผูนํา เปนศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่ง
ท่ีจะกระตุนจูงใจหรือใชอิทธิพลตอบุคคลอ่ืน ผูรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชา ในสถานการณตาง ๆ
เพ่ือปฏิบัติการ และอํานวยการ โดยการใชกระบวนการสื่อความหมาย การติดตอซึ่งกันและกันใหเกิด
มีใจรวมกับตนดําเนินการจนกระท่ังบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดไว
การดําเนินการนั้น จะเปนไปในทางดีหรือชั่วก็ได ฉะนั้นไมวาคนนั้นจะเปนอธิบดี ประธานกรรมการ
ผูอํานวยการ หรือผูจัดการบริษัทแมแตหัวหนาโจรแตละคนจะตองมีภาวะผูนําท้ังนั้น ซึ่งมีลักษณะ
ของผูนําท่ีมีรูปแบบตาง ๆ กัน ในการบริหารองคกรนั้นผูนําและผูบริหารจะตองมองการณไกลมีความรู
ความสามารถและมีพฤติกรรมท่ีดีไว ดังนี้

1. การวางแผน (Planning) คือ กระบวนการของการพิจารณาในการตัดสินใจลวงหนา
วาจะทําอะไร อยางไร มีการเลือกวัตถุประสงค นโยบาย โครงการและวิธีปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค
นั้นไดแก การวางแผนงานเปนข้ันตอน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว มอบหมายความรับผิดชอบ
ใหแกผูรวมงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม สามารถคาดการณลวงหนาทําใหมองเห็นภาพคราว ๆ
ของงานและชวยใหมองเห็นวิธีการวัดผลงานไดดีข้ึน

2. การจัดระเบียบงาน (Organizing) คือ การจัดการเก่ียวกับเหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในระหวางการทํางาน การจัดหัวของานตาง ๆ และลงมือทํางานเพ่ือใหงานดําเนินไปอยางเปนระเบียบ
ไมสับสน งานข้ันนี้เปนกระบวนการเก่ียวกับการจัด และมอบหมายหนาท่ีใหแกผูรวมงาน เพ่ือให
สามารถรับผิดชอบดําเนินการในสวนของตนตอไป

3. การประสานงาน (Coordinating) งานในองคการจะแบงเปนหลายฝายหลายแผนก
ผูบริหารจําเปนตองมีทักษะในการประสานงาน เพ่ือชวยใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น
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4. การสื่อความหมาย (Communication) คือ เปนการถายทอดขาวสารท่ีมีความหมาย
จากบุคคลหนึ่ง เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน การติดตอสื่อสารนําไปสูการอภิปราย และการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นตาง ๆ ทําใหไดทราบถึงปญหา และความตองการของบุคลากรในองคการ การติดตอสื่อสาร
จะนําไปสูความสําเร็จในงานไดอยางรวดเร็วนั้น จะตองเปนแบบงาย ๆ ไมตองมีวิธีรีตองอะไร ติดตอกัน
ไดตลอดเวลาและอยางเปดเผย ขาวสารนั้นจะตองทราบถึงกันอยางตรงไปตรงมา ท้ังในระหวางตัวบุคคล
ระหวางตัวบุคคลกับองคการ และระหวางองคการกับชมุชน ท้ังนี้เพ่ือความเขาใจท่ีถูกตองตรงกัน

5. การมอบหมายงาน (Delegating) หมายรวมถึง การกระจายความรับผิดชอบ
การกระจายอํานาจ และการกระจายแรงงาน ใหแกหัวหนาหนวยงานในแตละโครงการบนพ้ืนฐาน
แหงการยอมรับนับถือคุณคาความรูความสามารถซึ่งกันและกัน

6. การวินิจฉัยสั่งการ (Decision - Making) คือ การตัดสินใจ และการนําการตัดสินใจ
ไปดําเนินงานบริหารองคการ เรื่องของการตัดสินใจนั้นเปนสิ่งหนึ่ง ซึ่งผูบริหารท้ังหลายไมอาจหลีกเลี่ยง
ไดผูบริหารจะตองทําหนาท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจหลายครั้งในวันหนึ่ง ๆ บางครั้งก็อาจมีความสําคัญ
ถึงข้ันของการอยูรอดหรือไมขององคการ บางครั้งก็เปนสาเหตุใหกระทบกระเทือนถึงการทํางาน
ของบุคคลอ่ืน ๆ และยิ่งเปนผูบริหารระดับสูงข้ึนไป จะตองเก่ียวพันกับการตัดสินใจตลอดเวลา

7. การมีมนุษยสัมพันธ (Human Relationhip) คือ ความสามารถท่ีบุคคลจะถายทอด
ความรูสึก หรือความคิดไปยังผูอ่ืน และในขณะเดียวกันนั้นก็สามารถท่ีจะเขาใจความคิด และความรูสึก
จากผูอ่ืนไดดวย ท้ังนี้ เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือรวมใจประสาน ความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือบังเกิด
ผลบรรลุเปาหมาย

8. การฝกอบรม (Training) คือ การพัฒนาพฤติกรรมใด ๆ ของบุคลากรในหนวยงาน
ใหมีความรูความสามารถ เขาใจตอสิ่งใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึน พรอมเพ่ิมทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงาน
ใหมีเจตคติท่ีดีตอองคการ ตลอดจนพัฒนาใหมีวิสัยทัศนใหกวางไกล เม่ือพัฒนาบุคคลในองคการ
ไดดังนี้ก็จะสงผลใหการบริหารงานสําเร็จลุลวงไปดวยดีอยางมีประสิทธิภาพ

9. กระบวนการกลุม (Group Process) คือ การรวมแรงรวมใจและรวมระดมสมองกัน
คิดเพ่ือปฏิบัติงานท่ีทุกคนในหมูคณะมีสวนรวมเปนเจาของงาน และมีผลประโยชนรวมกัน

10. การประเมินผลงาน (Job Evaluation) นับเปนกระบวนการเพ่ือควบคุมมาตรฐาน
การประเมินผลงานท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะชวยใหทราบวาเราทํางานไดสําเร็จแคไหน คุณภาพของงาน
ท่ีทําไปนั้นเปนอยางไร การทํางานมีความคืบหนาแคไหน การประเมินผลมีสวนเก่ียวของกับความเปน
ผูนําโดยตรง ซึ่งการประเมินผลอยางถูกตอง และการติดตามผลเปนระยะ ๆ อยางเหมาะสม รวมท้ัง
ความสามารถตีความหมายของการประเมินผลไดตรงตามความเปนจริง ยอมเปนเครื่องแสดงศักยภาพ
ของผูนําดวย การประเมินผลท่ีดีนั้น จะตองยึดถือหลักความซื่อตรง ความเชื่อถือไดวัดไดตรงตาม
จุดมุงหมายท่ีวางไว การประเมินผลในปจจุบันนี้คอนขางจะมีวิธีการท่ีกวางขวางกวาเดิมมาก ผูบริหาร
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สมัยนี้มักจะนิยมใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสรวมในการประเมินผลดวย ผลงานท่ีสรุปจะข้ึนอยูกับ
ความคิดเห็นท่ีเชื่อถือไดของคนสวนใหญ ไมใชถือเอาความเห็นของผูนําหรือผูบริหารแตเพียงฝายเดียว
ในขณะท่ีสมัมา

สัมมา รธนิธย (2556 : 31) ไดกลาวถึง ลักษณะของภาวะผูนําไว ดังนี้ มีความสามารถ
ทางวิชาการมีความสามารถในการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ มีวิสัยทัศน มีจิตสํานึกทางจริยธรรม
และสาธารณะ

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของคุณลักษณะของผูบริหารดานความ
เปนผูนํา หมายถึง พฤติกรรมตาง ๆ ท่ีผูบริหารแสดงออกมาซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะบุคคลท่ีจะทําให
ผูบริหารมีการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหนาท่ี มีคุณภาพ และประสบความสําเร็จในการบริหารกิจการ
ลูกเสือ ซึ่งเปนพฤติกรรมท่ีชี้ใหเห็นถึงคุณลักษณะของผูบริหารดานความเปนผูนํา ประกอบดวย
ลักษณะท่ีแสดงออกท้ังภายนอกและภายใน ไดแก ความเชื่อม่ันในตนเอง อดทน กลาตัดสินใจ มีความ
รับผิดชอบ เห็นแกประโยชนสวนรวม ใชศาสตรและศิลปสรางแรงจูงใจ โนมนาวใหผูใตบังคับบัญชา
และผูปกครองรวมมือรวมใจในการทํากิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย มีความสามารถในการพัฒนา และ
ทํางานเปนทีม มีการใชกระบวนการสื่อความหมาย การติดตอสื่อสาร การประสานงาน การวินิจฉัยสั่ง
การ การฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู การมอบหมายงานและใชคนใหเหมาะสมกับงาน กลาเปลี่ยนแปลง
สิ่งใหม ๆ ท่ีไมขัดกับกฎขององคกร มีเทคนิคในการกระตุนใหครูทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีการ
กระจายอํานาจในการทํางาน มีความเฉลียวฉลาด หลักแหลมในการวิเคราะหปญหา มีการใหบริการ
ชุมชนและรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน

ดานคุณธรรมจริยธรรม
คําวาคุณธรรม (Value) และจริยธรรม (Ethics) หรือมีการกลาววาคนท่ีมีจริยธรรมแสดงวา

เปนคนมีคุณธรรม มาถึงตรงนี้หลายคนสงสัยวาท่ีถูกตองควรใชคุณธรรมหรือจริยธรรมอยางไรในการ
สนทนา คําตอบคือ ไมมีความผิดจะใชอยางไรก็ได เพียงแตขอใหผูพูดเขาใจถึงเนื้อหาสาระและความสัมพันธ
ของคุณธรรมและจริยธรรมเปนใชได อยางไรก็ดีบางครั้งการยอนกลับไปศึกษาความเปนคุณธรรม
จะทําใหเราเขาใจจริยธรรมมากข้ึน

คุณลักษณะของผูบริหารสถานอีกดานหนึ่งท่ีไดมีการกลาวถึงมาก คือ คุณธรรม ซึ่งคุณธรรม
เปนลักษณะอันดีงามในจิตใจ ผูท่ีจะไดรับการยกยองวาเปนผูมีคุณธรรมนั้น จะตองเปนผูท่ีประพฤติดี
เปนปกติวิสัยดวยความรูสึกในทางดี (ว. วชิรเมธี, 2556 : 36) มีนักวิชาการไดกลาวถึงหลักธรรม
สําหรับนักบริหาร อาทิ ว. วชิรเมธี (2556 : 37) ไดกลาวถึงหลักธรรมสําหรับผูบริหารในหนวยงาน
ขาราชการ คือ หลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ ดังตอไปนี้

1. ทาน หมายถึง การให ซึ่งอาจเปนการใหทรัพยสินหรือใหความชวยเหลือ หรือให
ความรูดวยน้ําใจเอ้ืออารีโดยไมหวังผลตอบแทน ขาราชการท่ีมีคุณธรรมขอนี้จะเปนผูอุทิศเวลาใหแก
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ราชการไมใชเวลาราชการไปหาประโยชนสวนตัว ตอนรับใหความสะดวกและใหความสงเคราะห
แกประชาชนผูมาติดตอราชการ

2. ศีล หมายถึง การประพฤติในทางดีงาม ไมประพฤติชั่วในทางท่ีเสียหาย ซึ่งขาราชการ
ท่ีมีคุณธรรมขอนี้จะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมทุจริตตอหนาท่ี ไมอาศัยอํานาจหนาท่ีราชการ
มาหาประโยชนสวนตัว ไมกระทําการท่ีเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการ และไม
ประพฤติชั่วอ่ืนใด

3. บริจาค หมายถึง การสละเพ่ือประโยชนท่ียิ่งใหญกวา หรือการสละประโยชนสวนตัว
เพ่ือประโยชนสวนรวมขาราชการท่ีมีคุณธรรมขอนี้ จะมีความมุงม่ันทํางานเพ่ือประเทศชาติ จะปองกัน
อันตรายท่ีเกิดแกประเทศชาติ จะอุทิศเวลาใหกับราชการ

4. อาชวะ หมายถึง ความเปนคนซื่อตรง ไมคิดคดทรยศตอประเทศชาติและประชาชน
ขาราชการท่ีมีคุณธรรมขอนี้ จะสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ดวยความ
บริสุทธิ์ใจ ไมกอการรายตอแผนดิน จะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมทุจริตตอหนาท่ีราชการ
ไมอาศัยอํานาจหนาท่ีราชการหนาประโยชนสวนตัว ไมเปดเผยความลับของทางราชการ จะปฏิบัติ
ตามคําสั่งผูบังคับบัญชา

5. ตปะ หมายถึง ความเพียร ขาราชการท่ีมีคุณธรรมตามขอนี้จะตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความอุตสาหะ

6. มัทวะ หมายถึง ความสุภาพออนโยน ขาราชการท่ีมีคุณธรรมขอนี้จะสุภาพเรียบรอย
ตอเพ่ือนราชการดวยกัน สุภาพเรียบรอยตอประชาชน ไมดูหม่ินเหยียดหยามราษฎร

7. อโกธะ หมายถึง ความไมโกรธ ไมลุอํานาจของความโกรธ ไมทําอะไรลงไปดวยอํานาจ
ของความโกรธ ขาราชการท่ีมีคุณธรรมในขอนี้นั้น จะรักษาความสามัคคีระหวางขาราชการ ไมทะเลาะ
เบาะแวงกัน

8. อหิงสา หมายถึง ความไมเบียดเบียนผูอ่ืน ขาราชการท่ีมีคุณธรรมขอนี้ ไมฉอราษฎร
หรือเบียดเบียนประชาชน ไมกดข่ีขมเหงราษฎร

9. ขันติ หมายถึง ความอดทนอดกลั้น การอดกลั้นตอการถูกจาบจวงลวงเกิน อดกลั้น
ตอความเยายวนชักชวนไปในทางเสียหายท้ังหลาย ขาราชการท่ีมีคุณธรรมขอนี้จะไมปลอยตัวถลํา
ทําผิดวินัยไปดวยความโลภ โกรธ หลงงาย ๆ คุณธรรมขอนี้เปนเครื่องมือปองกันการกระผิดวินัย
เกือบทุกกรณี

10. อวิโรธนะ หมายถึง ความไมผิด มีความรอบคอบระมัดระวังไมใหทําอะไรผิดพลาด
จะทําอะไรก็ศึกษาพิจารณาไตรตรองคิดใหรอบคอบใหรูท่ัวถึงแนนอนถึงทางดีทางเสีย ทางถูกทางผิด
ทางควรทางไมควรเสียกอน แลวจึงตัดสินใจทําโดยไมใหผิดพลาด ขาราชการท่ีมีคุณธรรมขอนี้ จะตั้งใจ
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ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ดวยความเอาใจใสระมัดระวัง ไมประมาทเลินเลอ
ในหนาท่ีราชการ

ประเวศน มหารัตนกุล (2551) ไดกลาวถึง คุณธรรมจริยธรรมของนักบริหารท่ีดีไววา
1. คุณธรรมของนักบริหาร

1.1 เปนผูนําท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี คือ เปนผูนําท่ีมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี
1.2 เปนผูมีศรัทธา คือ เปนผูรูจักศรัทธาบุคคล และขอปฏิบัติท่ีควรศรัทธา ไมลุมหลง

งมงายในท่ีตั้งแหงความลุมหลง
1.3 เปนผูมีศีล คือ ผูท่ีรูจักสํารวมระวัง ความประพฤติปฏิบัติทางกายและวาจา

ใหเรียบรอยดีงาม ไมประพฤติเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน
1.4 เปนผูมีสุตะ คือ ผูไดเรียนรูทางวิชาการและไดศึกษาคนควาในวิชาชีพ
1.5 เปนผูมีจาคะ คือ เปนผูมีจิตใจกวางขวางรูจักการเสียสละ
1.6 เปนผูมีวิริยะ คือ ผูขยันหม่ันเพียรในการประกอบกิจการงานอาชีพ หรือ

ในหนาท่ีท่ีตนรับผิดชอบ
1.7 เปนผูมีสติ คือ รูจักยับยั้งชั่งใจ รูจักคิดไตรตรองใหรอบคอบกอนท่ีจะพูด และ

ลงมือทํา
1.8 เปนผูมีสมาธิ คือ ผูมีจิตใจตั้งม่ัน ขมกิเลสท่ีเกิดข้ึนได
1.9 เปนผูมีปญญา คือ ผูรอบรูสภาวธรรมท่ีประกอบดวยปจจัยปรุงแตง (สังขาร)

และท่ีไมประกอบดวยปจจัยปรุงแตง (วิสังขาร คือ ปรินิพาน) ผูรูแจงพระอริยสัจ 4 รวมเปนผูมีปญญา
อันเห็นชอบรูทางเจริญ ทางเสื่อมแหงชีวิตตามความเปนจริง

1.10 เปนผูมีกัลญาณมิตรธรรม คือ ผูมีคุณธรรมของมิตรท่ีดี 7 ประการ เปนผูนารัก
(ปโย) เปนผูนาเคารพบูชา (ครุ) เปนผูท่ีนานับถือเปนผูเจริญ (ภาวนีโย) เปนผูรูจักพูดจามีเหตุผล และ
หลักการ (วัตตา) เปนผูอดทนตอถอยคําท่ีลวงเกิน วิพากษวิจารณ ซักถามหรือขอปรึกษาหารือให
คําแนะนําตาง ๆ ได (วจนักขโม) สามารถแถลงชี้แจงเรื่องท่ีลึกซึ้งหรือเรื่องท่ียุงยากซับซอนใหเขาใจ
อยางถูกตองและตรงประเด็น (คัมภีรัญ จะ กะถัง กัตตา) และไมชักนําในอถานะ (โน จัฏฐา เน นิโยชะเย)

2. จริยธรรมสําหรับนักบริหาร
2.1 เปนผูมีหลักธรรมในการครองงานท่ีดี ดวยคุณธรรม คือ อิทธิบาทธรรม ไดแก

ความรักงาน ความเพียร ความเปนผูมีใจจดจออยูกับงาน และความเปนผูรูจักพิจารณาเหตุสังเกตผล
ในการปฏิบัติงานของตนเองและของผูนอยหรือผูอยูใตบังคับบัญชา

2.2 รูจักหลักปฏิบัติตอกันดวยดี ระหวางผูบังคับบัญชากับลูกนอง หรือผูอยูใต
บังคับบัญชา เชน การมอบหมายหนาท่ีใหตามกําลังความรู สติปญญา ความสามารถ เม่ือทําดีก็รูจัก
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ยกยองชมเชย และ/หรอืสนับสนุน ตองรูจักดูแลสารทุกขสุกดิบ ของผูอยูใตบังคับบัญชา ไมเปนผูแลงน้ําใจ
ใหรูจักมีน้ําใจแบงปนของกินของใชดี ๆ ใหลูกนอง

2.3 เปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดีดวยคุณธรรม คือ พรหมวิหารธรรม และสังคหวัตถุ
เปนตน

2.4 เปนผูมีความคิดริเริ่มดวยความคิดสรางสรรค (Creative) โครงการใหม ๆ
ท่ีเปนประโยชนสุขแกหมูคณะ สังคมและประเทศชาติและวิธีการทํางานใหม ๆ ใหการปกครองการบริหาร
กิจการงานไดบังเกิดผลดี มีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน

2.5 มีความคิดพัฒนา คือ เปนนักพัฒนา ปรับปรุงแกไขสิ่งทีลาหลังหรือขอบกพรอง
ในการทํางานใหดีข้ึนอยูเสมอ

2.6 เปนผูมีสํานึกในภาระหนาท่ีความรับผิดชอบสูง คือ มีสํานึกในความรับผิดชอบ
ตอตนเอง โดยการศึกษาหาความรูเพ่ิมพูนศักยภาพ และสํานึกในการสรางฐานะของตน มีสํานึกในหนาท่ี
ท้ังตอสวนรวม ตอครอบครัว ตอองคกร และหมูคณะท่ีตนรับผิดชอบอยูและตอสังคมประเทศชาติ
ใหเจริญสันติสุขและม่ันคง โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานึกในหนาท่ีรับผิดชอบตอสถาบันหลักท้ัง 3 ของ
ประเทศชาติไทยเรา คือ สถาบันชาติ 1 สถานบันศาสนา 1 และสถาบันพระมหากษัตริย 1 เพราะ
สถาบันหลักท้ัง 3 นี้ หากสถาบันใดคลอนแคลนไมม่ันคง ไมวาจะเปนเพราะถูกศัตรูภายใน และ/หรือ
ศัตรูภายนอกรุกราน ยอมกระทบกระเทือนตอสถาบันหลักอ่ืน ๆ ของชาติไทยเรา

2.7 มีความม่ันใจในตนเองสูง (Self - Confidence) หมายถึง มีความม่ันใจโดยธรรม
คือ มีความม่ันใจในความรู ความสามารถ สติปญญาและวิสัยทัศน และท้ังคุณธรรม คือ ความเปนผูมี
ศีลธรรม อันตนไดศึกษาอบรมมาดีแลว มิใชความม่ันใจอยางผิด ๆ ลอย ๆ อยางหลงตัวหลงตน ท้ัง ๆ
ท่ีตนเองหาไดมีคุณสมบัติและคุณธรรมดีสมจริงไม และจักตองรูจักแสดงความม่ันใจ ในเวลาคิด พูด ทํา
ใหเหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล สถานท่ีและประชุมชนดวย

2.8 เปนผูประกอบดวย “หลักธรรมาภิบาล” คือ คุณธรรมของนักปกครองนักบริหาร
ท่ีดี (Good Governance) คือ หลักความถูกตอง หลักความเหมาะสม หลักความบริสุทธิ์ หลักความ
ยุติธรรม ทศพิธราชธรรม อันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลเดช ผูทรงคุณอันประเสริฐของเรา
ไดทรงถือเปนหลักปฏิบัติในการครองราชอาณาจักรใหพสกนิกรของพระองคอยูเย็นเปนสุข เปนท่ี
ประจักษตาประจักษใจ แกชาวโลกเสมอมานั้น ประกอบดวย 10 ประการ ตามพุทธภาษิต ดังตอไปนี้

1. ทาน การให
2. ศีล การสังวรระวังกายและวาจาใหเรียบรอยดีไมมีโทษ
3. ปริจจาคะ การเสียสละ
4. อาชชวะ ความซื่อตรง
5. มัททวะ ความสุภาพออนโยน
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6. ตปะ ความเพียรเพงเผากิเลส
7. อักโกธะ ความไมโกรธ
8. อวิหิงสา ความไมเบียดเบียนคนอ่ืน ตลอดท้ังสัตวใหไดทุกขยาก
9. ขันติ ความอดทน
10. อวิโรธนะ ความประพฤติปฏิบัติท่ีไมผิดทํานองคลองธรรม และดํารงอาการ

คงท่ี ไมหวั่นไหว ดวยอํานาจยินดียินราย
สัมมา รธนิธย (2556 : 165 - 167) ไดเสนอหลักธรรมสําหรับนักบริหารไว 2 หลักธรรม

ดังนี้
1. พรหมวิหาร 4 ประกอบดวย

1.1 เมตตา หมายถึง ความปรารถนาใหผูอ่ืนไดรับความสุข ความสุขเปนสิ่งท่ีทุกคน
ปรารถนา ความสุขเกิดข้ึนไดท้ังกายและใจ

1.2 กรุณา หมายถึง ความปรารถนาใหผู อ่ืนพนทุกข ความทุกขคือสิ่งท่ีเขามา
เบียดเบียนใหเกิดความไมสบายกายไมสบายใจ

1.3 มุทิตา หมายถึง ความยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดี คําวา “ดี” หมายถึง การมีความสุข
หรือมีความเจริญกาวหนา ความยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดี หมายถึง ความปรารถนา ใหผูอ่ืนมีความสุขความเจริญ
กาวหนายิ่งข้ึน ไมมีจิตใจอิจฉาริษยา

1.4 อุเบกขา หมายถึง การรูจักวางเฉย คือ การวางใจเปนกลางเพราะพิจารณา
เห็นวาใครทําดียอมไดดีตามกฎแหงกรรม ใครทําสิ่งใดไวสิ่งนั้นยอมตอบสนองคือ ผูนํา เม่ือเห็นใคร
ไดรับผลกรรมในทางท่ีเปนโทษก็ไมควรดีใจหรือคิดซ้ําเติมในเรื่องท่ีเกิดข้ึน ควรมีความปรารถนาดี
พยายามชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกขในลักษณะท่ีถูกตองตามทํานองคลองธรรม

2. สังคหวัตถุธรรม 4 ประกอบดวย
2.1 ทาน ไดแก การเอ้ือเฟอเผื่อแผ การชวยเหลือเก้ือกูลใหผูอ่ืนพนทุกข โดยไมหวัง

ผลตอบแทน
2.2 ปยวาจา ไดแก การใชถอยคําท่ีสุภาพเปนท่ีชื่นชอบแกผูไดยินไดฟงเปนการพูด

ใหเกียรติซึ่งกันและกัน ไมพูดคําหยาบ ไมพูดคําดา พูดเสียดสีหรือพูดเพอเจอ
2.3 อัตถจริยา ไดแก การสรางสรรคสิ่งท่ีดีมีประโยชนแกกันและกัน เลือกทําแต

สิ่งท่ีดีมีคุณคา ใหแกเพ่ือน คนรูจัก และคนในสังคมไปจนถึงประเทศชาติ รูจักชวยเหลือคนอ่ืน รูจัก
แบงปน รูจักการให รวมไปถึงการเสียสละตาง ๆ เปนตน

2.4 สมานัตตา ไดแก ความเสมอตนเสมอปลายสมกับอัตภาพของบุคคล คงเสน
คงวาในการประพฤติปฏิบัติ แมฐานะทางสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปยังคงแสดงออกเชนเดิม เชน
ความถอมตัว ความสุภาพ การใหเกียรติเพ่ือนมนุษย เปนตน
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อีกท้ังยังมีนักวิชาการไดใหความหมาย ของคุณธรรมจริยธรรมในการบริหาร อาทิ ชัชชัย ไชยโย
(2555 : 42) ไดกลาววา คุณธรรม หมายถึง ความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี
ตามระเบียบวินัยของทางราชการ รักษาความลับของทางราชการ มีความศรัทธาในอาชีพประหยัด
อดออม มัธยัสถ สรางความสามัคคีในหมูคณะ มีความรัก เมตตา กรุณาตอศิษยและผูรวมงานปฏิบัติ
ตามหลักศาสนา และปรับตัวไดดีตอสถานการณตาง ๆ สวนวงษเดือน ทองคํา (2556 : 19) ไดกลาววา
คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง คุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา
ประพฤติตนอยูในศีลธรรมคําสอนตามหลักศาสนา มีจรรยาบรรณยึดระบบธรรมาภิบาลเปนท่ีตั้ง และ
มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถสรางความศรัทธาใหเกิดกับตนเอง ครู นักเรียนและบุคคลท่ัวไป ในขณะท่ี
สมบัติ ทีฆทรัพย (2558 : 1) ไดกลาววา คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดีท่ีบุคคลนั้น ๆ มีอยู เปนความดี
ท่ีทําใหผูท่ีถือครองอยู มีความสงบ มีความสุขและมากดวยกัลยาณมิตร เนื่องจากคุณงามความดีท่ี
บุคคลนั้นมีอยูเปนสิ่งท่ีไมเกิดโทษ ไมเปนผลเสียแกผูท่ีถือครอง ในทางตรงกันขามกลับเปนสภาวะท่ีทํา
ใหบุคคลไมเบียดเบียนตนเอง เกิดประโยชนตอผูอ่ืน สวนอารีรัตน ปลอดนคร (2558 : 8) ไดกลาววา
คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง ลักษณะสวนบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยาง
ท่ีดี ใชหลักธรรมในการบริหาร ประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาใชเปนแบบอยาง ซึ่งควรจะมี
ลักษณะคุณธรรมจริยธรรมดังตอไปนี้ ความออนนอมถอมตน มีอัธยาศัยไมตรี มีความยุติธรรม รูจัก
การเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว มีความอดทนและรูจักการใหอภัย
เปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชาท้ังการครองตน ครองคนและครองงาน รวมถึงผูบริหารจะตอง
มีศีลธรรมท่ีดี และไมเอารัดเอาเปรียบผูใตบังคับบัญชา

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของคุณลักษณะของผูบริหาร ดานคุณธรรม
จริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมตาง ๆ ท่ีผูบริหารแสดงออกมาซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะบุคคลท่ีจะทําให
ผูบริหารมีการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหนาท่ี มีคุณภาพ และประสบความสําเร็จ ในการบริหารกิจการ
ลูกเสือ ซึ่งเปนพฤติกรรมท่ีชี้ใหเห็นถึงคุณลักษณะของผูบริหารดานคุณธรรมจริยธรรม ประกอบดวย
ลักษณะท่ีแสดงออกท้ังภายนอกและภายใน ไดแก มีหลักธรรมาภิบาล มีความออนนอมถอมตน
มีอัธยาศัยไมตรี มีความยุติธรรม รูจักการเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม มีความอดทนและรูจัก
การใหอภัย ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชาท้ังการครองตน ครองคนและครองงาน
มีศีลธรรมท่ีดี เอ้ืออาทรตอความเดือดรอนของผูอ่ืน ประพฤติในสิ่งท่ีดีงามและตั้งใจปฏิบัติงานใหสําเร็จ
ลุลวงดวยดี มีการรักษาวินัย มีความรับผิดชอบในหนาท่ี หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกประเภท การไมประพฤติตน
ลวงละเมิดตอศีลธรรมอันดีงามของผูอ่ืน รักษาความลับของทางราชการ มีความศรัทธาในอาชีพ ประหยัด
อดออม สรางความสามัคคีในหมูคณะ ปรับตัวไดดีตอสถานการณตาง ๆ ปฏิบัติตามหลักคําสอน
ของศาสนาท่ีนับถือ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถสรางความศรัทธาใหเกิดกับตนเอง ครู นักเรียน
และบุคคลท่ัวไป
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสําเร็จในการบริหาร

McClelland (1953) ไดกลาวถึง ทฤษฎีความสําเร็จ (Achievement Needs (nAch)
โดยมีความเชื่อวา มนุษยเรามุงจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จลุลวงไป McClelland ไดสรางแบบทดสอบ
เพ่ือแยกประเภทของมนุษยออกเปนพวกท่ีมีความตองการความสําเร็จสูงต่ํา เรียกวา Thematic
Apprecption Test : (TAT) รายละเอียดของ TAT จะประกอบดวย ภาพตาง ๆ ซึ่งภาพเหลานี้ จะไม
มีคําบรรยายกํากับไว ผูทดสอบจะเปนผูบรรยายวา ภาพเหลานั้นเก่ียวกับสิ่งใดหรือคนในภาพนั้น
มีความรูสึกอยางไร เชน ภาพวาดหนึ่ง มีเด็กหนุม กําลังพรวนดินกลางทุงนา ท่ีปลายนามีพระอาทิตย
กําลังจะลับขอบฟา แสดงถึงเวลาเย็น ผูทดสอบจะตองบรรยายวา เด็กหนุมคนนั้น มีความรูสึกอยางไร
คําบอกเลาของผูทดสอบจะไดรับการตีความจากผูตัดสินวา เขามีแรงจูงใจในความสําเร็จสูงหรือต่ํา
โดยไดรับการเปรียบเทียบคําตอบของผูทดสอบตาง ๆ เชน ถาผูทดสอบเลาวา หนุมผูนั้นกําลังเสียใจ
วาพระอาทิตยกําลังตกดิน ซึ่งหมายความวา เขาไมสามารถปลูกตนไมใหเสร็จสิ้นในวันนี้ได ในขณะเดียวกัน
มีผูทดสอบอีกผูหนึ่ง บรรยายวาหนุมคนนั้น ดีใจวาพระอาทิตยตกและเขาจะไดพักผอนเสียทีจะไดดื่ม
เหลา สรวลเสเฮฮาบาง จากขอมูลดังกลาว ผูทดสอบคนท่ีหนึ่ง จะไดรับการตีความวา เขามีแรงจูงใจ
ในความสําเร็จสูงและผูทดสอบคนท่ีสองจะไดรับการตีความวา เขามีแรงจูงใจในความสําเร็จต่ํา
ลักษณะของบุคคลท่ีมีแรงจูงใจในความสําเร็จสูง ตอมาเขาไดเก็บรวบรวมขอมูลลักษณะตาง ๆ ดังนี้
บุคคลผูมีแรงจูงใจในความสําเร็จสูง จะตองเปนคนท่ี

1. ชอบทํางาน ท่ีมีระดับยากปานกลาง เปนงานท่ีไมยาก หรืองายเกิน ความสามารถ
ของเขา ในการทดลองชิ้นหนึ่ง ใหผูรับการทดลอง โยนเกือกมาใสหวงท่ีปกกับดิน ผลปรากฏวา บุคคล
มีแรงจูงใจสองลักษณะ คือ แรงจูงใจในความสําเร็จสูงและต่ํา มีการปฏิบัติ ท่ีแตกตางกัน พวกท่ีมี
แรงจูงใจสูง จะเลือกระยะหาง จากหลักพอสมควรท่ีเขาสามารถ จะโยนเกือกมา เขาหลักได เขาจะ
ไมยืน ใกลหรือไกล เกินไป แตจะยืนใหหางมาก เทาท่ีเขาจะพยายามโยน ใหเขาได สวนพวกแรงจูงใจ
ดานนี้ต่ํา มักเลือกยืนใกล ๆ ใหใสเกือกมาไดงาย ๆ หรือยืนไกล ๆ จนไมสามารถโยนเขาได

2. ชอบไดรับการตอบสนอง ตอผลงานทันที ท่ีผลสําเร็จ เพ่ือจะไดวัดประเมิน ผลงาน
ความกาวหนา ของเขา และจะวัดตาม กฎเกณฑท่ีบงเฉพาะ

3. ชอบท่ีจะทําสิ่งใดแลว ทําใหสําเร็จไปและเขามักมีความสนใจ ในงานนั้น ๆ มีการ
ตอบสนอง ความตองการภายใน (Intrinsic Reward) งานนั้น ควรนาสนใจและทาทาย

4. เม่ือเลือกและมีจุดมุงหมายแลว จะตองทําจนสําเร็จลุลวงไป เขาอาจจะมีลักษณะ
เงียบ ไมยุงเก่ียวกับคนอ่ืนมากนัก เขารูถึงวาความสามารถของเขานั้นจริง ๆ มีแคไหน ไมใชคิดเอง
วาเขามีความสามารถ มีแคนั้นแคนี้ เนื่องดวยลักษณะของผูมีแรงจูงใจสูง ในความสําเร็จมักจะเปน
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ประโยชนตอองคกรและเอกบุคคล McClelland ไดสรางกลุมฝกบุคคลเพ่ือเปนพวกท่ีมีแรงจูงใจสูงข้ึน
ในหมูนักบริหาร ซึ่งเขามีจุดมุงหมาย ดังนี้

4.1 สอนใหผูรวมงาน รูวิธีการคิด พูด และกระทํา คลายกับพวกท่ีมีแรงจูงใจสูง
ดานความสําเร็จ

4.2 ใหผูรวมงานรูจัก ตัวเองมากข้ึน ตามความเปนจริง รูจักความสามารถท่ีแทจริง
ของตน

4.3 สรางสรรคใหผูรวมงานไดเรียนรู เก่ียวกับความหวังของผูอ่ืน ความสามารถ
ความกลัว ความผิดพลาด ลมเหลว และความสําเร็จของผูอ่ืนและตนเอง โดยใหบุคคลเหลานี้มี
ประสบการณทางอารมณรวมกัน McClelland ไดรับความสําเร็จในการสราง กลุมฝกฝนความสําเร็จ
ใหผูจัดการ แตผลของการฝกนี้ ยังสามารถยืนยันไดวา ผูจัดการเหลานี้มีแรงจูงใจในความสําเร็จจริง
หรือไมหรืออาจเพราะตําแหนงในงานของเขาเปนตัวกําหนด ขอผิดพลาดของทฤษฎีนี้คือ การตีความ
ขอมูลจาก การเลาบรรยายภาพของผูทดสอบ การตีความขอมูลเหลานี้ ข้ึนอยูกับความเชื่อของผูตีความ
ฉะนั้นผูทดสอบจะมีแรงจูงใจสูงหรือต่ํา ข้ึนอยูกับคําบรรยายของตนสอดคลองกับความคิดความเชื่อ
ของผูตีความทางใด

Judge (1995) ไดกลาววา ความสําเร็จในอาชีพ เปนผลทางบวกทางดานจิตใจและดาน
สัมฤทธิ์ผลในการทํางาน สวน Melamed (1995) ไดใหความหมายของความสําเร็จในอาชีพ หมายถึง
จํานวนครั้งของการเลื่อนตําแหนงหรือปริมาณของเงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึน มักทําการศึกษาภาพตัดขวาง
โดยจะวัดจากตําแหนงปจจุบัน เงินเดือนและกลุมอาชีพ สรุปไดวาความสําเร็จในอาชีพ หมายถึง การ
รับรูของบุคคลเก่ียวกับความสําเร็จ ความเจริญกาวหนาในอาชีพท่ีตนไดรับจากประสบการณในการ
ทํางาน ในขณะท่ี Larwood and Gattiker (1986) เสนอความสําเร็จในอาชีพเชิงอัตนัยไววาการรับรู
ของบุคคลเก่ียวกับความเจริญกาวหนาในอาชีพตนท่ีไดรับจากประสบการณทํางานดานอาชีพ (Self -
perceived Career Success) ในท่ีนี้ หมายถึง การรับรูของกลุมตัวอยางเก่ียวกับความสําเร็จในอาชีพ
จะพิจารณาหลาย ๆ ดาน ไดแก บทบาทการทํางาน (Work Role) ดานความสัมพันธระหวางบุคคล
(Interpersonal) ดานการเงิน (Financial) และดานความกาวหนาในการเลื่อนตําแหนง ซึ่ง Judge
(1995) ไดเสนอแนวความคิดของความสําเร็จในอาชีพ ประกอบดวย

1. ความสําเร็จในอาชีพเชิงปรนัย (Objective Career Success) เปนความสําเร็จ
ในอาชีพ ซึ่งสามารถวัดไดอยางเปนปรนัยและมีเกณฑท่ีมองเห็นไดชัด ซึ่งนักวิจัยสวนใหญมักชอบท่ีจะ
ใชเกณฑนี้เนื่องจากสามารถวัดไดจากสิ่งท่ีสังเกตได เชน เงินเดือน และการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง

2. ความสําเร็จในอาชีพเชิงอัตนัย (Subjective Career Success) หมายถึง การรับรู
ของบุคคลวาประสบความสําเร็จในอาชีพและความพึงพอใจในอาชีพของบุคคล ประกอบดวย ความพึงพอใจ
ในงานก็คือความสุขหรือภาวะทางอารมณบวกอันเปนผลมาจากการประเมินผลงานประสบการณ
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การทํางานของบุคคลและความพึงพอใจในอาชีพ (Career Satisfaction) หมายถึง ความพึงพอใจ
ท่ีบุคคลไดรับจากลักษณะทางภายในและภายนอกของอาชีพตน ซึ่งรวมท้ังคาจางและความกาวหนา
7 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสูความสําเร็จ ซึ่งปจจัยสูความสําเร็จ (Critical Success
Factor : CSFs) คือ กิจกรรม หรือปจจัยท่ีสําคัญซึ่งทําใหไดเปรียบในการแขงขันบรรลุผลสําเร็จโดย
เปนปจจัยสําคัญท่ีเปนผลมาจากความพึงพอใจ ของลูกคาและสงเสริมการทํางานขององคกร การจําแนก
ปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Identify Critical Success Factor) (ประสงค ปราณีตพลกรัง, 2543)
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ ท่ีประสบความสําเร็จจะตองมีการกําหนดงาน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอความสําเร็จ
ผูบริหารการปฏิบัติการจะถามคําวา “งานอะไรท่ีตองทําใหดีสําหรับการทําใหกลยุทธการปฏิบัติการ
ประสบความสําเร็จ” มีปจจัยอะไรท่ีจะเกิดความลมเหลวสูงสุดและสิ่งใดท่ีจะตองเพ่ิมเขามาในขอ
ผูกพันทางการบริหารการเงิน เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษยหรือกิจกรรมอะไรท่ีชวยใหหนาท่ีการบริหาร
การปฏิบัติการมีขอไดเปรียบทางการแขงขัน ปจจัยนําไปสูความสําเร็จ ในขณะท่ี Laudon (2002 :
307 - 308) ไดกลาวไววา การสัมภาษณผูบริหารแลวนํามาวิเคราะหเปนกลยุทธของบริษัท วิธีการ
ท่ีสําคัญ คือ การสัมภาษณผูบริหารซึ่งจะชี้ถึงเปาหมายและเหตุผลท่ีสําคัญของปจจัยสูความสําเร็จ
ขอดีของปจจัยสูความสําเร็จ 1. สะทอนใหเห็นการเปลี่ยนแปลงไดโดยการสัมภาษณผูบริหารในชวงเวลา
ท่ีแตกตางกัน จะมีการเปลี่ยนแปลง 2. สะทอนใหเห็นถึงวิธีท่ีองคกรใหกําไรสูงสุดและนําไปสูความสําเร็จ
3. จะไดขอมูลปริมาณนอยและสั้นกวาการสัมภาษณพนักงานทุกคน ทําใหการวิเคราะหขอมูลสะดวก
และงายความสําเร็จในการปฏิบัติงาน (Job Success Perception) เปนการประเมินการปฏิบัติงาน
ของตนเองวานาพึงพอใน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเปาหมายหรือเกณฑท่ีกําหนดไว

ความหมายของความสําเร็จ
พัทราภรณ จีนกูล (2547 : 18) ไดกลาววา ความสําเร็จในวิชาชีพ เปนการรับรูของบุคคล

ท่ีสงผลบวกทางดานจิตใจ ซึ่งเกิดจากผลลัพธท่ีบุคคลไดรับจากประสบการณการทํางานของตนเอง
ท้ังในดานการทํางาน คาตอบแทน ความกาวหนาในงานและการไดรับการยอมรับจากผูรวมงาน

ว.วชิรเมธี. (2551) ไดกลาววา การจะทําการสิ่งใด ๆ ใหประสบความสําเร็จนั้น ใชเพียงแต
จะอาศัยความสามารถเพียงอยางเดียว ในภาวะทางดานจิตใจของผูสรางสรรคผลงานนั้น ก็มีสวนรวม
ดวยเชนกัน ดังท่ีคําโบราณทานเคยกลาวไววา “ใจเปนนาย กายเปนบาว” คนเราถาหากมีใจรักชอบ
ในสิ่งท่ีทํา การจะทําการใด ๆ ก็คงจะประสบความสําเร็จไดไมยาก การท่ีจะเริ่มตนทํางานชิ้นใด ๆ นั้น
จําเปนท่ีจะตองมีสติ เพราะสติทําใหเราตระหนักและรับรูตนเองอยูตลอดเวลา ณ ปจจุบัน ขณะนี้เรา
กําลังทําอะไรอยู และสติกอใหเกิดสมาธิ และสมาธิก็กอใหเกิดปญญา และเม่ือเรามีปญญา เราก็สามารถ
สรางสรรคผลงานชิ้นใหม ๆ ไดอยางดีมีคุณภาพและมีจรรยาบรรณ ความสําเร็จในการบริหารจะ
เกิดข้ึนได ตองประกอบดวยองคประกอบสําคัญ ๆ ดังนี้ 1) ผูบริหารตองแบงงานและใชลูกนอง
เปน ผูบริหารท่ีดีตองมีวิธีการบริหารท่ีจะทําใหชนะใจลูกนอง เพราะผูบริหารเปรียบเหมือนนิ้วโปง
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มีหนาท่ีหนักแนน ม่ันคง ก็คือ ตองมีความหนักแนนม่ันคงเปนหลักเปนชัยใหลูกนองเชื่อถือได ถาผูบริหาร
โลเล ไมแนนอน ลูกนองก็จะทํางานไดโลเลตาม นอกจากจะม่ันคงแลว สิ่งหนึ่งท่ีจําเปนมาก สําหรับ
คนท่ีเปนผูบริหารก็คือ ตองแบงงานกันทํา ชวยบริหารชวยจัดการไมแบกทุกอยางไวคนเดียว ไมอยางนั้น
จะหนักท้ังกายและหนักท้ังใจ เพราะตองแบกภาระมากกวาคนอ่ืน เพราะมนุษยไมไดเกงทุกเรื่อง คนท่ี
ทําตัวเกงทุกเรื่อง มักจะเปนทุกขงาย การรูจักแบงงานและเลือกใชคน จึงเปนหลักการของผูบริหาร
ท่ีตองทําใหได เพราะไมวาจะงานหนักอยางไร ก็ตองมีเวลาใหกับตัวเอง ในเม่ือไดแบงงานไวแลว
คนทุกคนควรจะมีโมงยามแหงความสุข ท่ีมีเวลาแบงสันปนสวนใหกับตัวเอง ไมเชนนั้นจะหลงแบก
ไปทุกเรื่อง 2) ผูนําท่ีดีตองกลาคิด กลาทํา กลาเปลี่ยนแปลง ผูนําท่ีกาวเขามารับตําแหนง ตองพรอม
ท่ีจะเปลี่ยนแปลงองคกร ใหกาวไปขางหนา และควรทํางานไดอยางสรางสรรค หมายถึง กลานํากลา
เปลี่ยนไปในทางท่ีดี มีหลักการและเหตุผลท่ีดีรองรับ ไมใชนึกจะเปลี่ยนตามใจชอบ แตตองดูสภาพแวดลอม
ขององคกรนั้นประกอบดวย เพราะทุกองคกรตองมีวัฒนธรรมองคกรของตัวเอง ตองใหเวลาในการ
ปรับตัวกันบาง ถึงจะดูดีไมเปนการหักหาญน้ําใจกันเกินไป ผูนําท่ีดีจะเปลี่ยนแปลงอะไร ก็ตองดูทิศทางลม
ใหรอบคอบวา องคกรท่ีเรากําลังจะเปลี่ยนแปลงนั้น มีลักษณะการทํางานกันมาอยางไร ถารีบเปลี่ยนแปลง
โดยขาดความรอบคอบเหมาะสม จะยิ่งพบกับความยุงยาก แทนท่ีจะกาวไปขางหนา กลายเปนวา
กลับมาสะดุดขาตัวเอง 3) ผูนําตองมีความเขาใจ หลักประการตอมาในการเปนผูนําก็คือ ตองมีความ
เขาอกเขาใจ เห็นอกเห็นใจ จึงจะไดนั่งอยูในใจลูกนอง แตถาทําตัวนั่งอยูบนหัวลูกนอง คุณก็จะไมไดใจ
ลูกนองเลย อาจจะไดแตความรูสึกเบื่อหนายเกลียดชัง เพราะชินแตการใชอํานาจบาตรใหญ จะมี
ความตองการอะไร ก็สั่งเอาแตอารมณตามใจตัว ขมขูลูกนองดวยอํานาจ หากเอาแตใจตัวเองเปนใหญ
ลูกนองทํางานไมทันใจก็อารมณเสีย สุดทายอาจจะมีสิทธิ์หัวใจวายกันท้ังเจานายและลูกนอง นายก็เครียด
เพราะไมไดดั่งใจ ลูกนองก็เครียด เพราะกลัวจะทําไมถูกใจนาย ดังนั้นเปนนายก็ตองไดใจลูกนอง
ไมอยางนั้นก็ประสาทเสียดวยกันท้ังสองฝาย เม่ือทํางานอยางไมมีความสุข ก็ยากท่ีผลงานจะออกมาดี
ถาเปนผูนําแลวแตไมไดใจคน วันท่ีเราหมดอํานาจไปแลวเดินออกจากสํานักงานไป อาจจะมีเสียงไลสง
แตถาเราลาออกหรือเกษียณไปแลว แตมีลูกนองมอบดอกไมและการดให นั่นแสดงวาเราชนะใจลูกนอง
ไดเปนอยางดี 4) ตองรูจริงแบบผูเชี่ยวชาญ ในชีวิตการทํางานของเราจะตองมีความเปนมืออาชีพ
ท้ังลูกนองและหัวหนางาน ยิ่งเปนหัวหนายิ่งตองมีความเปนมืออาชีพ สูงกวาคนอ่ืนในองคกรจะได
นําเขาได และผูนําท่ีดีตองมีความรู มีความสามารถอยางแทจริง จะตองไมทํางานโดยใชความรูความสามารถ
แบบหลอกลวง คือไมรูจริงหรือทําตัวเปน “นักวิชาเกิน” ท่ีไมรูจริงสักเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องงานของตัวเอง
ถามีสิ่งใดท่ีไมรูจริง ก็ตองกลาท่ีจะเรียนรูเพ่ิม เปดใจรับสิ่งใหม ๆ ไมรูก็ตองกลาบอกวา ไมรู ไมเห็น
เปนไร ไมมีใครรูทุกเรื่องในโลกนี้อยูแลว ยอมรับวาไมรูดีกวามีคนจับไดวา ไมรูหรือรูไมจริง และตองใช
ความรูคูจรรยาบรรณ 5) กายอยูกับกิจ จิตอยูกับงาน การจะทํางานใหไดผลสูงสุด ตองมีความตั้งม่ัน
ตั้งใจแนวแน การทํางานท่ีดีก็คือ การปฏิบัติธรรม หากงานดี ก็จะเปนอนุสาวรียของชีวิต หากงานไมดี
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ก็จะเปนเครื่องประจานตัวเราตลอดไป โดยอาศัยหลักธรรมะเขามาชวยเสริม มีท้ังหมด 4 ขอ ก็คือ
มีใจรัก พากเพียรทํา จดจําจอจิต และวินิจฉัย หากทํางานใดแลวมีคุณธรรมท้ัง 4 ขอนี้แลว งานนั้น
สําเร็จแนนอน 6) รักในสิ่งท่ีทํา เราจําเปนท่ีจะตองรูตัวตน ตองรูวาสิ่งท่ีตัวเรากําลังทําอยูนั้น ใชตัวตน
จริง ๆ หรือเปลา หรือวาเรากําลังแสดงบทบาทสิ่งท่ีผูอ่ืนมอบใหอยู เพราะวาหากเราทําสิ่งท่ีบังคับฝน
ใจทํา ผลงานท่ีออกมาก็จะเปนไปในรูปแบบสักแตทํา หรือทําใหหมดไปวัน ๆ ยิ่งไปกวานั้น ความรูสึก
เบื่อหนายท่ีเกิดข้ึน ทําใหเรารูสึกขาดความเคารพนับถือในตัวเอง และกลายเปนคนท่ีทําอะไรก็ไม
ประสบผลสําเร็จ เนื่องจากจิตใจไมยอมรับ หรือไมมีความรูสึกท่ีอยากจะทํางานออกมานั่นเอง นอกจากนี้
ในการทํางานนั้น ผูบริหารท่ีดีหรือแมกระท่ังพนักงานท่ัวไป ควรจะตองมีองคประกอบ คือ การทํางาน
ตองอารมณดี ก็จะมีความสุข ท่ีจริงไมเฉพาะทํางานเทานั้น แตควรจะมีอารมณดีตลอดเวลา เพราะ
นอกจากจะทําใหสุขภาพจิตดีแลว ยังทําใหอายุยืนดวย ธรรมะท่ีจะทําใหอารมณดี ก็คือ มีสัมมาทิฏฐิ
ดําริถูกทาง วางตนใหเหมาะสม ชื่นชมคนอ่ืน ไมฝนสังขาร ทํางานสุจริต ฝกจิตใหสูง ไมปรุงความคิด
ไมยึดติดโลกธรรม เพียงแคนี้อารมณดีมีอายุยืนยาวแนนอน การทํางานไมใชเพียงทํางานใหเสร็จเทานั้น
แตตองทําใหสําเร็จดวย นั่นก็คือ ตองทุมเทรับผิดชอบทํางานของตนเองอยางเต็มท่ี คนสําราญ งานสําเร็จ
หากเรามีสุขภาพใจท่ีดี ท่ีเขมแข็งแลวไซร การจะทํากิจใด ๆ ก็ไมยากเกินความสามารถเชนกัน

Judge et al (1995 : 112) ไดกลาวถึงรูปแบบความสําเร็จในวิชาชีพ (Model of Executive
Career Success) โดยไดพัฒนารูปแบบนี้ข้ึนจากผลการวิจัย และทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเปนจํานวนมาก
ซึ่งแบงความสําเร็จในวิชาชีพออกเปน 2 ประเภท ไดแก ความสําเร็จในวิชาชีพเชิงปรนัย ประกอบดวย
คาตอบแทน และจํานวนของการเลื่อนตําแหนง จะไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลและลักษณะ
องคการ สวนความสําเร็จในวิชาชีพเชิงอัตนัย ประกอบดวยความพึงพอใจในงานและความสําเร็จ
ในวิชาชีพจะไดรับอิทธิพลจาก ลักษณะสวนบุคคล ลักษณะจากองคการ และความสําเร็จเชิงปรนัย
และอัตนัย ตอมา Hellriegel et al (2001 : 7 - 8) ไดกลาววา บุคคลท่ีจะสําเร็จในวิชาชีพนั้นไมได
ข้ึนกับประสบการณในงานเพียงอยางเดียว แตข้ึนกับ โอกาสของทางเลือกวิชาชีพ การเลือกวิชาชีพ
และประสบการณของบุคคลไดใหมุมมองเก่ียวกับวิชาชีพไว 5 มุมมอง ดังนี้

1. ความกาวหนาชาหรือเร็ววิชาชีพไมไดบงบอกถึงความสําเร็จหรือลมเหลวแตสิ่งท่ี
บงบอกถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวในวิชาชีพท่ีดีท่ีสุด คือ ตัวบุคคลนั้น

2. ความสําเร็จหรือลมเหลวในวิชาชีพนั้นมีความเก่ียวของกับมโนมติ เปาหมาย และ
ความสามารถของบุคคล

3. บุคคลควรจะศึกษาวิชาชีพนั้นท้ังทางปรนัย (Objective) และเชิงอัตนัย (SubJective)
เชิงปรนัย ไดแก คานิยม ทัศนคติ คุณลักษณะและการจูงใจ สวนเชิงอัตนัย ไดแก การเลือกงาน
การดํารงตําแหนง และการพัฒนาทักษะในงาน
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4. การพัฒนาวิชาชีพมีผลตอการตัดสินใจในกิจกรรมสูเปาหมายของวิชาชีพ ท่ีมีปจจัย
ท่ีเก่ียวของหลายอยาง เชน สภาวะทางการเงิน ครอบครัว บุคลิกลักษณะของบุคคล ตลอดจนลักษณะ
ของงาน

5. วัฒนธรรมองคการมีผลตอปจจัยทางวิชาชีพ สถานภาพทางสังคมและการศึกษา
เปนพ้ืนฐานสําคัญของเสนทางวิชาชีพ (Career Path)

Vogt (2004 : 53) ไดกลาววา ความสําเร็จในวิชาชีพ หมายถึง บุคคลท่ีไดทํางานตามท่ีสนใจ
ไดทํางานท่ีชวยเหลือคนอ่ืน มีความสุขในอาชีพ มีความเงียบสงบและมีความสุขทางใจ ซึ่งคําจํากัดความ
ของความสําเร็จในอาชีพของแตละบุคคลจะไมเหมือนกัน

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา ความสําเร็จในงาน หมายถึง การท่ีผูปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
การไดผลงานออกมาถูกตองตามคาดหมายของผูบังคับบัญชาหรือหนวยงาน

ปจจัยแหงความสําเร็จ
จากการศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จ มีนักวิชาการไดกลาวไว ดังนี้
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2555 : 7 - 8) ไดกลาววา ปจจัยแหงความสําเร็จ (Critical Success

Factor : CSF) คือ ปจจัยท่ีสําคัญยิ่งท่ีตองทําใหมีหรือใหเกิดข้ึน เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จตามวิสัยทัศน
หรือก็คือเปนการใหหลักการ แนวทางหรือวิธีการท่ีองคกรจะสามารถบรรลุวิสัยทัศนได แตละองคกร
จะมีปจจัยแหงความสําเร็จเปนหลักหมายท่ีเปนรูปธรรมในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานทุกระดับใหมุง
ไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเจาหนาท่ีและผูบริหารขององคกรรูวาตองทําสิ่งใดบางเพ่ือใหผลสัมฤทธิ์
ขององคกรตอบสนองวิสัยทัศน หากปราศจากปจจัยแหงความสําเร็จแลว วิสัยทัศนขององคกรจะไมได
รับการตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จ (CSF
Analysis) เปนสิ่งท่ีองคกรตองใหความสําคัญ เพ่ือใชเปนเกณฑในการยกระดับผลประกอบการให
สูงข้ึน (Higher Performance) ซึ่งประเด็นนี้จัดเปนสิ่งท่ีใชวัดประสิทธิภาพในการติดตามผลการ
ดําเนินการ (Monitoring System) สําหรับปจจัยแหงความสําเร็จนั้น มีอยูดวยกัน 7 ประการ ไดแก

1. ความมุงม่ัน (Drive) ในชีวิตจริงแลวความมุงม่ันสูความเปนเลิศ (Personal Mastery)
เปนหัวใจสําคัญประการแรกท่ีทุกคนตองประพฤติปฏิบัติ เม่ือมีความเพียรอยูท่ีไหนความสําเร็จยอม
อยูท่ีนั่น ผูประกอบธุรกิจทุกคนควรพึงจดจําไวเสมอวา “ไมมีความสําเร็จอันยิ่งใหญใด ๆ ท่ีจะไดมา
จากความเพียรพยายามเพียงนอยนิด”

2. ภูมิปญญา (Knowledge/Wisdom) ไมวาจะเปนความรู ความสามารถ ทักษะ
ท้ังทางดานเทคนิคและดานการบริหารท่ีตองมีอยางครบถวน

3. การเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพ่ือเพ่ิมพูนพลังแหงปญญาอยูตลอดเวลา
อันจะนํามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจอยางมากมายมหาศาล
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4. ความคิดริเริ่มสรางสรรค (Personal Creativity) อันเนื่องมาจากรูปแบบวิธีคิด
(Mental Ability) ท่ีจะกอใหเกิดมุมมองแปลก ๆ ใหม ๆ (New Paradigm) ท่ีแตกตาง ๆ ไปจากผูอ่ืน
ไมยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ สามารถท่ีจะแสวงหาโอกาส (Opportunity Seeking) เพ่ือนํามาบริหาร
และพัฒนาใหเกิดเปนคุณคาแกธุรกิจของตน ท้ังในดานการปรับปรุงระบบงานท่ัวไป ระบบการผลิต
ระบบการตลาดและระบบการบริการลูกคา ตลอดจนออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ

5. มนุษยสัมพันธและทักษะการสื่อสาร (Human Relations & Communications
Ability) ซึ่งเปนสวนสําคัญสําหรับการติดตอสื่อสาร ใหบริการแกลูกคาและบริหารทีมงานขนาดเล็ก
ใหมีความมุงม่ันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเขาใจในทิศทาง กลยุทธและวิธีปฏิบัติท่ีเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันอยางสอดคลองกัน โดยพ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับการท่ีจะเปนท้ังเจาของกิจการ และ
ผูจัดการในเวลาเดียวกันนั้น ก็คือเชาวอารมณหรือความฉลาดรูทางอารมณ (Emotional Quotient : EQ)

6. ทักษะการแกปญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making Skill)
ในการประกอบธุรกิจสวนตัวนั้น บอยครั้งท่ีจะตองเผชิญกับปญหาเชิงระบบของตัวธุรกิจ รวมถึงปญหา
รายวันท่ีเกิดแกลูกคาและสินคา บริการ ความเขาใจในตัวปญหา เทคนิคการวิเคราะหปญหา การกําหนด
ทางเลือกในการตัดสินใจ ตลอดจนการวิเคราะหความคุมคาเพ่ือตัดสินใจ จะเปนทักษะท่ีจะชวยให
ประสบความสําเร็จทางธุรกิจไดเปนอยางดี

7. การบริหารเวลา (Time Management) ความยุติธรรมเพียงประการเดียวท่ีปรากฏ
บนโลกนี้ ก็คือ เวลาทุกคนมี 24 ชั่วโมงเทา ๆ กัน ข้ึนอยูกับวาใครจะใชใหหมดไปในลักษณะใด
เวลาของเจาของธุรกิจมีคุณคายิ่ง ทําอยางไรจึงจะเกิดคุณประโยชนแกลูกคา แกครอบครัวและแก
สุขภาพสวนตัว

พีรศักดิ์ วิลัยรัตน (2558) ไดกลาววา ผูบริหารจะตอง จะตองนําความสําเร็จ 3 สิ่งนี้มาสูองคกร
คือ 1) นําคนได 2) นําการเปลี่ยนแปลงสูองคกรได 3) สยบปญหาได ซึ่งการบริหารเปนท้ังศาสตร และ
ศิลปการบริหาร เปนสาขาวิชาท่ีมีการจัดการระเบียบอยางเปนระบบ คือมีหลักเกณฑ และทฤษฎีท่ีพึง
เชื่อถือได อันเกิดจาการคนควาเชิงวิทยาศาสตร เพ่ือประโยชนในการบริหาร โดยลักษณะนี้ การบริหาร
จึงเปนศาสตร (Science) เปนศาสตรสังคม ซึ่งอยูกลุมเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร
แตถาพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติท่ีตองอาศัยความรู ความสามารถ ประสบการณ
และทักษะของผูบริหารแตละคน ท่ีจะ ทํางานใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งเปนการประยุกตเอาความรู
หลักการและทฤษฎีไปรับใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณ และสิ่งแวดลอม การบริหาร
ก็จะมีลักษณะเปนศิลป (Arts) การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทําใหสิ่งตาง ๆ ไดรับการกระทํา
จนเปน ผลสําเร็จ กลาวคือ ผูบริหารไมใชเปนผูปฏิบัติ แตเปนผูใชศิลปะทําใหผูปฏิบัติทํางานจนสําเร็จ
ตามจุดมุงหมายท่ีผูบริหารตัดสินใจเลือกแลวหลักการมีสวนรวม ความหมาย หลักการมีสวนรวม หรือ
การบริหารแบบมีสวนรวม เปนการจูงใจใหผูรวมปฏิบัติงานในองคการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ
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ความรับผิดชอบ และรวมมือใน องคพัฒนาปฏิบัติดวยความเต็มใจหลักการสรางทีมงาน ทีมงาน
หมายถึง กลุมคนท่ีชวยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน

อาจกลาวโดยสรุป ทีม คือ กลุมของบุคคลทีมีการเก่ียวของซึ่งกันและกัน เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายท่ีแนนอน การสรางทีมงานในหนวยงาน หมายถึง การปรับความสัมพันธตาง ๆ ในการ
ทํางานใหดี ข้ึน ซึ่งความสัมพันธเหลานี้จะมีผลโดยตรงตอการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย
ความสําเร็จของผูบริหารผูบริหารท่ีดีตองพยายามเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย และตองสนใจ
ปรับปรุงพัฒนาทักษะในการจัดการเก่ียวกับบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ความสําเร็จของผูบริหาร ก็คือ
ความสามารถทําใหผูรวมงานไดรับการตอบสนองในสิ่งท่ีตองการและมีความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบัติ
หากผูบริหารเขาถึงจิตใจและมีเทคนิคการตอบสนองในแตละสถานการณ แตละกลุมและแตละบุคคล
ก็จะเปนการประสานจิตประสานใจใหบุคลากรภักดี และใหความรวมมืออยางเต็มท่ี มีความสามารถ
ในการสรางบรรยากาศการบริหารใหเกิดแรงจูงใจใหบุคลากรเขามารวมทํางานโดยมีความพึงพอใจ
ในผลงานท่ีปฏิบัติจะทําใหงานเปนไปอยางมีคุณภาพ บรรลุสัมฤทธิผลตามท่ีพึงปรารถนาไดการสราง
บรรยากาศการบริหาร เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ มีความสุขในการทํางาน มีความรูสึกอบอุน
เม่ืออยูในท่ีทํางาน จึงมีความสําคัญเปนอยางมาก บรรยากาศการบริหารจะข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง
เชน รูปแบบโครงสรางการบริหาร กระบวนการบริหาร การใชเทคนิควิธี การจัดสภาพแวดลอม การมี
มนุษยสัมพันธของผูบริหารตามสถานการณท่ีเหมาะสม การมอบหมายงาน การกํากับ ดูแล ติดตาม
และประเมินผล ซึ่งมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสําคัญ
อยางมากตอผลงานท่ีปรากฏ เพราะงานใดก็ตามถาผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานท่ีกระทําอยูก็จะ
นําไปสูการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ท้ังจะกอใหเกิดความกระตือรือรนท่ีจะทํางานให
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผลการปฏิบัติงานจะข้ึนอยูกับปจจัยสามอยาง ไดแก ความสามารถ สภาพแวดลอม
และแรงจูงใจ ถาบุคคลมีความสามารถท่ีจําเปนไดรับการสนับสนุนจากสภาพแวดลอมขององคการ
และจูงใจอยางเพียงพอแลว พวกเขายอมมีโอกาสดีท่ีสุดท่ีจะบรรลุเปาหมายไดดังนั้นจะเห็นวาการ
สรางบรรยากาศการบริหารท่ีดีและการสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนแกบุคลากรทุกฝายทุกคน
ในโรงเรียน จึงมีความสําคัญตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอันจะสงผลใหเกิด
คุณภาพทางการศึกษา ท่ีจะชวยนําโรงเรียนไปสูความเปนเลิศไดบทบาทและสมรรถภาพของ ผูบริหาร
มืออาชีพ ควรมีคุณสมบัติซึ่งประกอบดวย

1. เปนผูกําหนดทิศทางการบริหาร (Direction Setter )
2. มีความสามารถกระตุนคน (Leader Catalyst)
3. ตองเปนนักวางแผน (Planner)
4. ตองเปนผูมีความสามารถในการตัดสินใจ (Decision Maker)
5. ตองมีความสามารถในการจัดองคการ (Oraganizer)
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6. ตองเปนผูกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง (Change Manager)
7. ตองเปนผูใหความรวมมือ (Coordinator)
8. ตองเปนผูติดตอสื่อสารท่ีดี (Communicatior)
9. ตองเปนผูแกปญหาขัดแยงในองคการได (Conflict Manager)
10. ตองสามารถบริหารปญหาตาง ๆ ได (Preblem Manager)
11. ตองรูจักวิเคราะหและจัดระบบงาน (System Manager)
12. ตองมีความสามารถในดานวิชาการท้ังการเรียนและการสอน (Instructional Manager)
13. ตองมีความสามรถในการบริหารบุคคล (Personnel Managr)
14. ตองมีความสามารถในการบริหารทรัพยากร (Resource Manager)
15. ตองมีความสามารถในการประเมินผลงาน (Appraiser)
16. ตองมีความสามารถในการประชาสัมพันธ (Public Relator)
17. ตองสามารถเปนผูนําในสังคมได (Ceremonial Head)

Laudon (2002 : 307 - 308) ไดกลาววา ปจจัยนําไปสูความสําเร็จ คือ การสัมภาษณผูบริหาร
แลวนํามาวิเคราะหเปนกลยุทธของบริษัท วิธีการท่ีสําคัญคือการสัมภาษณผูบริหารซึ่งจะชี้ถึงเปาหมาย
และเหตุผลท่ีสําคัญสูปจจัยความสําเร็จ มีขอดีของปจจัยสูความสําเร็จ

1. สะทอนใหเห็นความเปลี่ยนแปลงได โดยการสัมภาษณผูบริหารในเวลาท่ีแตกตางกัน
จะมีการเปลี่ยนแปลง

2. สะทอนใหเห็นถึงวิธีท่ีองคกรใหกําไรสูงสุดและนําไปสูความสําเร็จ
3. จะไดขอมูลปริมาณนอยและสั้นกวาการสัมภาษณพนักงานทุกคน ทําใหการวิเคราะห

ขอมูลสะดวกและงาย
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากนักวิชาการขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา ความสําเร็จในการ

บริหาร หมายถึง ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญยิ่งท่ีผูบริหารตองทําใหมีหรือใหเกิดข้ึน เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จ
ตามวิสัยทัศน หรือก็คือเปนการใหหลักการ แนวทางหรือวิธีการท่ีองคกรจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน ซึ่ง
ผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ไดผลงานออกมาถูกตองตามคาดหมายของผูบังคับบัญชาหรือหนวยงาน ไดแก ผูบริหารมีความมุงม่ัน
มีภูมิปญญา มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีมนุษยสัมพันธและทักษะการสื่อสาร
มีทักษะการแกปญหาและตัดสินใจ มีการบริหารเวลา เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
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แนวคิดเกี่ยวกับลูกเสือและกิจการลูกเสือ

ความหมายของลูกเสือและกิจการลูกเสือ
ลูกเสือ เปนบุคคลซึ่งไดรับการอบรมใหเปนพลเมืองดี มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ

เปนบุคคลท่ีพรอมท่ีจะทําประโยชนใหกับสังคมและพรอมท่ีจะชวยเหลือสังคมตลอดเวลา ลูกเสือ
เปนบุคคลท่ีพรอมท่ีจะเสียสละเพ่ือประโยชนของสังคม

เปลื้อง ณ นคร (2516 : 412) ไดกลาววา ลูกเสือ หมายถึง เด็กท่ีอยูในคณะท่ีตั้งข้ึนสําหรับ
อบรมใหเปนพลเมืองดี ในขณะท่ีราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 741) ไดใหความหมาย ลูกเสือ หมายถึง
นักเรียนหรือบุคคลท่ีไดรับการอบรมใหเปนพลเมืองดี มีอุดมคติ มีความรับผิดชอบ สวนอภัย จันทวิมล
(2529) ไดใหความหมาย การลูกเสือวาเปนโรงเรียนสอนวิชาหนาท่ีพลเมืองดวยการใหความรูเชิงพราน
ซึ่งหมายถึง ความรูเก่ียวกับสัตวและธรรมชาติ ซึ่งคลายกันกับกําจร พรหมวัน (2524 : 12) ไดให
ความหมาย การลูกเสือวา เปนกิจการท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหเด็กไดมีความรูความสามารถเก่ียวกับการอยูรวม
กับบุคคลอ่ืน การขาวสาร และการใชอุปกรณ ตลอดจนการฝกใหมีน้ําใจเปนนักกีฬา ซึ่งพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใหความหมายของคําวา กิจการ คือ การงานท่ีประกอบธุระ
สวนสํานักงานคณะกรรมการการบริหารลูกเสือแหงชาติ (2509 : 30) ไดกลาววา การลูกเสือ คือ
กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองท่ีดี มีวินัย มีคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได
เปนกิจกรรมท่ีไมเก่ียวของกับการเมือง และไมกีดก้ันเรื่องศาสนาและเชื้อชาติ

จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา ลูกเสือ คือ นักเรียนท่ีสมัครเขาเปนสมาชิกในกองลูกเสือ
ท้ังนักเรียนชายและนักเรียนหญิง เปนผู ท่ีไดรับการอบรมใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ
สวนกิจการลูกเสือ หมายถึง กิจกรรมทางลูกเสือท่ีจัดข้ึนเพ่ือชวยเสริมสรางบุคคล ใหเปนพลเมืองดี
มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรมและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

ประวัติความเปนมาของกิจการลูกเสือ
จากการศึกษาเอกสาร ผูวิจัยจะไดกลาวประวัติความเปนมาของกิจการลูกเสือตามลําดับ ดังนี้
กิจการลูกเสือโลก
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ (2557) ไดกลาววา การลูกเสือไดกําเนิดข้ึน ณ ประเทศอังกฤษ

เม่ือ ค.ศ.1907 (พ.ศ. 2541) โดยผูใหกําเนิดลูกเสือโลก คือ พลโทลอรด เบเดล โพเอลล เปนผูให
กําเนิดลูกเสือข้ึนมาในป พ.ศ. 2442 ทานไดถูกราชการทหารสงไปทําหนาท่ีรักษาเมืองมาฟคิงอันเปน
เมืองข้ึนของอังกฤษ ในสหภาพแอฟริกาใต ในคราวเกิดสงครามกับพวกบัวร ซึ่งทานมีทหารอยูใน
บังคับบัญชาเพียง 2 กองพัน แตตองทําการตอสูกับศัตรูซึ่งมีกําลังมากกวาถึง 3 เทา โดยตกอยูในวงลอม
ของขาศึกนานถึง 217 วัน ทหารในบังคับบัญชาไดเสียชีวิตและลมเจ็บลงเปนจํานวนมาก แตทาน
ไดประวิงเวลาขาศึกไว โดยไมเสียท่ีม่ัน จนมีกองทัพหนุนสงไปรวมการรบทานจึงรักษาเมืองมาฟคิง
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ไวได เนื่องจากทานไดตั้งกองทหารเด็กข้ึนหนวยหนึ่งเพ่ือใชเปนกําลังชวยเหลือในดานตาง ๆ ซึ่งปรากฏวา
ไดผลดีมาก เพราะเด็ก ๆ ไดปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไดอยางดี ไมแพผูใหญ เม่ือกลับจากสงคราม
ทานจึงไดเริ่มโครงการอบรมเด็กข้ึน โดยนําเด็ก จํานวน 20 คน ไปอยูคายพักแรมท่ีเกาะบราวนซี ในป
พ.ศ. 2450 ปรากฏวา ไดผลดีสมความมุงหมาย ตอมาในป พ.ศ. 2451 กองลูกเสือจึงไดเริ่มตนข้ึน
อยางจริงจังเปนครั้งแรกในประเทศอังกฤษ ปจจุบันสํานักงานลูกเสือโลกตั้งอยูท่ีกรุงเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอรแลนด

องคการของขบวนการทางลูกเสือ
กิจจา บานชื่น และกวินธร ไขหทัยบุตร (2548 : 5 - 8) ไดกลาววา องคกรของขบวนการ

ทางลูกเสือไว ดังนี้
1. สมัชชาลูกเสือโลก (World Scout Conference) เริ่มมีการประชุมครั้งแรก พ.ศ. 2463

เปนการประชุมของคณะกรรมการลูกเสือจากท่ัวโลกทุก 3 ปตอการประชุม 1 ครั้ง หนาท่ีหลัก ๆ
ของสมัชชาลูกเสือโลก คือ รับสมัครสมาชิกใหมและประกาศพนสมาชิกภาพ วางแนวทางการดําเนินงาน
ของคณะลูกเสือโลก รวมไปถึงการออกระเบียบขอบังคับแกไขรัฐธรรมนูญตาง ๆ ของลูกเสือโลก

2. คณะกรรมการลูกเสือโลก (World Scout Committee) คือ คณะกรรมการท่ี
ประกอบดวยสมาชิก 12 คน จากประเทศท่ัวโลกจากการเลือกตั้งโดยผานสมัชชา ลูกเสือโลกมีวาระ
ดํารงตําแหนง 6 ป ปจจุบันมีท่ีทําการอยูเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด มีหนาท่ีท่ัวไป คือ ดูแล
สนับสนุนกิจการลูกเสือโลก รวมท้ังจัดหาทุนเพ่ือดําเนินกิจการลูกเสือและเปนหนวยงานท่ีแตงตั้ง
เลขาธิการของสํานักงานลูกเสือโลกอีกดวย อนึ่งกรรมการชุดนี้จะทําหนาท่ีคัดเลือกใหเครื่องหมายสดุดี
แกผูท่ีไดทําคุณงามความดีตอกิจการลูกเสือโดยมอบเครื่องหมายท่ีเปนท่ีรูจักกันดีในวงการลูกเสือ คือ
Bronz Wolf

3. สํานักงานลูกเสือ (World Scout Burlau) จะมีเลขาธิการเปนผูดูแลองคกรเปนหนวยงาน
ฝายปฏิบัติการท่ีอยูภายใตการดูแลของสมัชชาลูกเสือโลกและคณะกรรมการลูกเสือโลกมีท่ีทําการอยูท่ี
กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด เชนเดียวกับคณะกรรมการลูกเสือโลก ท้ังนี้สํานักงานมีสาขา
อยู 5 เขตท่ัวโลก คือ เขตแอฟริกา เขตเอเชียแปซิฟก เขตอาหรับ เขตยุโรป เขตอินเตอร - อเมริกา
มีหนาท่ีจัดการประชุมสมัชชาและลูกเสือโลก ฝกอบรมลูกเสือในประเทศตาง ๆ รวมท้ังออกเยี่ยมเยือน
และใหคําแนะนําแกประเทศมวลสมาชิก

กิจการลูกเสือไทย
กิจจา บานชื่น และกวินธร ไขหทัยบุตร (2548 : 10 - 12) ไดกลาวถึง การลูกเสือไทยไว

ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชสมภพเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2423
ไดรับพระราชทานนามวา สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาวชิราวุธ ในชวงท่ีพระองคทรงครองราชย
อยูนั้น ไดคาบเก่ียวกับชวงระยะเวลากอนเกิดและเริ่มเกิดจนกระท่ังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 1 ในกรณี
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ท่ีเงื่อนไขเหตุการณโลกเปนเชนนี้ พระองคจึงเริ่มฝกวิชาทหารใหกับทหารเล็กประจําพระองค ณ พระราชวัง
สราญรมยและพระราชวังสนามจันทร ทรงบันทึกการรบดวยพระองคเองประมาณ 3 ป จึงไดทรงตั้ง
กองเสือปา เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2454 จุดประสงคหลัก ๆ คือ เพ่ือใหรูหลักวิชาทหารเปนกองกําลัง
สํารองของประเทศและเม่ือยามบานเมืองสงบสุข ก็อาจใชกองกําลังนี้ชวยเจาหนาท่ีบานเมืองปราบโจร
ผูราย ในระเวลาท่ีตั้งกองเสือปาในพระองคทรงเปนกองใหญ ประกอบพิธีถือน้ําพิพัฒนสัตยา ณ วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 หลังจากตั้งกองเสือปาได 2 เดือนแลว
กองลูกเสือจึงเกิดข้ึนมาในวันเดียวกับท่ีพระ องคทรงโปรดเกลาฯ ใหตราขอลักษณะการปกครองใช
บังคับ คือ เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 ซึ่งถือวาเปนวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย และประเทศ
ไทยเปนประเทศท่ี 3 ท่ีมีกองลูกเสือเกิดข้ึนในโลก รองจากอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ตามลําดับ
ลูกเสือกองแรกมีนามวา “กองลูกเสือกรุงเทพฯ ท่ี 1” คือ กองลูกเสือโรงเรียนมหาดเล็กหลวง (ปจจุบัน คือ
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย) ผูบังคับการโรงเรียนมหาดเล็กหลวงขณะนั้น คือ หลวงอภิรักษ ราชฤทธิ์
(ม.ล.ทศทิศ อิศรเสนา) ซึ่งไดคัดเลือก นายชัพน บุนนาค (ตอมาไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เปน
นายลิขิต สารสนอง) แตงเครื่องแบบลูกเสือมาถวายจึงถือวา เปนลูกเสือคนแรกของประเทศไทย และ
กิจการลูกเสือไทยไดเกิดข้ึนมาอยางสมบูรณจวบจนถึงปจจุบันและเพ่ือใหเกิดความเขาใจในแงการพัฒนา
การตามชวงระยะเวลา จึงขอยกพัฒนาการ 5 ยุค ซึ่งนายอภัย จันทวิมล อดีตกรรมการลูกเสือแหงชาติ
และอดีตกรรมการลูกเสือโลก (2508 - 2514) ไดแบงยุคตาง ๆ ไว ดังนี้

1. ยุคกอตั้ง (พ.ศ. 2454 - 2468) นับจากท่ีพระองคไดสถาปนาคณะลูกเสือไทย
2. ยุคสงเสริม (พ.ศ. 2468 - 2482) เริ่มตนจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว

ข้ึนครองราชยและไปสิ้นสุดชวงตนสงครามโลกครั้งท่ี 2
3. ยุคประคับประคอง (พ.ศ. 2482 - 2489) เหตุการณสําคัญในยุคนี้คือ เปนชวงปลาย

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลและเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ประเทศไทยตกอยูใน
สภาวะสงคราม เงื่อนไขอีกประการหนึ่งคือ มีการจัดตั้งยุวชนแหงชาติข้ึน

4. ยุคกาวหนา (พ.ศ. 2489 - 2514) นับจากรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชข้ึนครองราชย

5. ยุคถึงประชาชน (พ.ศ. 2514 - ปจจุบัน) ท่ีกลาววา เปนยุคถึงประชาชน เพราะวา
กิจการลูกเสือไดแพรหลายท่ัวประเทศ เขาสูประชาชนในระดับรากหญา โดยมีการจัดอบรมลูกเสือ
ชาวบานเปนครั้งแรกเพ่ือใหประชาชนมีความรักความสามัคคี เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีความจงรักภักดี
ตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ลําดับเหตุการณท่ีสําคัญตอเนื่องกิจการลูกเสือแหงชาติจากความเดิม
ซึ่งรัชกาลท่ี 6 ทรงมีพระราชประสงค ท่ีจะใหขาราชการฝกวิชาทหารนั้น จนมีการตั้งกองเสือปาและตอมา
ไดมีการตั้งกองลูกเสือและกฎหมายลักษณะปกครองลูกเสือข้ึน ในวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454
หลังจากนั้นไดมีการแกไขขอบังคับตอ ๆ มา จนถึง พ.ศ. 2482 จึงไดตั้งคณะลูกเสือเปนนิติบุคคล
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คณะลูกเสือแหงชาติจึงถือกําเนิดข้ึน มีการออกพระราชบัญญัติ อีก 3 ฉบับ จนถึง พ.ศ. 2530 ซึ่งใช
ในปจจุบัน (คงศักดิ์ เจริญรักษ และคณะ, 2548)

ความสําคัญของกิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาเยาวชนซึ่งเปนกําลังสําคัญของชาติใหเปนผูท่ีมี

ระเบียบวินัย เปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและสามารถทําใหสังคม
สงบสุขไดดวยกิจกรรมทางลูกเสือ มีผูกลาวถึง ดังนี้

สุเวศ กลับศรี (2556 : 28) ไดกลาววา ลูกเสือ (Boy Scout) หมายถึง เด็กท่ีอยูในองคการ
ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน และอีกนัยหนึ่งหมายถึง องคการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือฝกหัด
อบรมเด็กใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน สวนการลูกเสือ (Scouting) หมายถึง กิจกรรม
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม รักและเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย รูจักการเปนผูนําและผูตาม มีความอดทน มีนํ้าใจ และมีชีวิตอยูรวมกับบุคคลอ่ืนได
อยางมีความสุขรวมถึงมีเปาหมายในการอบรมสั่งสอนและฝกฝนใหเด็กเปนพลเมืองดีหลักการของการ
ลูกเสือ มุงสงเสริม สรางสรรคใหลูกเสือและผูบังคับบัญชาลูกเสือยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการดําเนิน
กิจกรรมลูกเสือและใชในการดําเนินชีวิตของตนเองใหเกิดความสุขใหเปนคนดี คนเกง พ่ึงตนเอง
เห็นอกเห็นใจและชวยเหลือผูอ่ืนได มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยยึดหลักการ
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเปนหลักปฏิบัติ ซึ่งกิจกรรมลูกเสือเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนา
ใหเด็กและเยาวชนเปนผูท่ีมีคุณภาพ เปนผูนําและผูตามท่ีดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย รูจักเสียสละ
สรางความสามัคคี บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
จึงทําใหประเทศท่ัวโลก ยอมรับถึงความสําคัญของกิจการลูกเสือ ในขณะท่ีศาสตราวุธ บุงทอง (2537 : 24)
ไดกลาววา วัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ เปนการพัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย สติปญญา จิตใจ
และศีลธรรม ใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และชวยสรางสรรคสังคมใหมีเกิดความสามัคคี และ
มีความเจริญกาวหนา ท้ังนี้ เพ่ือความสงบสุขและความม่ันคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังตอไปนี้
1) ใหมีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟงและพ่ึงตนเอง 2) ใหซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอก
เห็นใจผูอ่ืน 3) ใหรูจักบําเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน 4) ใหรูจักทําการฝมือและฝกฝนใหทํากิจการ
ตาง ๆ ตามความเหมาะสม และ 5) ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความม่ันคง
ของประเทศชาติ แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ การฝกอบรมท่ีเบเดน โพเอลล เปนผูกําหนดแบบอยาง
ไวนั้น ใชเสนห 3 ประการ คือ 1) กิจกรรมกลางแจง 2) ความสําเร็จ และ 3) การรับใชผูอ่ืน กิจกรรม
ลูกเสือก็คือการเลน (Scouting is Game) และสิ่งท่ีเด็กตองการ 5 ประการ คือ การผจญภัย (Adventure)
ไดเพ่ือน (Friendship) เถ่ือนธาร (The Outdoor World) การสนุก (Good Fun) และ สุขสม (A Feeling
of Achievement) โดยสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ (2525 : 19 - 20) ไดกําหนด
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กุศโลบายในการฝกอบรมลูกเสือ ไดแก 1) เครื่องแบบลูกเสือ 2) คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 3)
การบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน 4) การฝกอบรมท่ีตอเนื่องกันและกาวหนาสูงข้ึน 5) ระบบหมู 6) ระบบ
เครื่องหมายวิชาพิเศษ 7) กิจกรรมกลางแจง 8) การเลนเกมหรือการเลนของลูกเสือ 9) การรองเพลง
และการชุมนุมรอบกองไฟ สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ (2537 : 165 - 166) ไดกําหนด
แนวทางการพัฒนาลูกเสือ 8 ประการ คือ 1) การพัฒนาทางกาย 2) การพัฒนาทางสติปญญา 3) การพัฒนา
ทางจิตใจและศีลธรรม 4) การพัฒนาในเรื่องการสรางคานิยมและเจตคติ 5) การพัฒนาสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล 6) การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม 7) การพัฒนาสัมพันธภาพตอชุมชน และ 8) การ
พัฒนาทางดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม สวนวิธีการจัดกิจกรรมลูกเสือ เบเดน โพเอลล ไดใช
กลวิธีการฝกอบรมลูกเสือท่ีเรียกวา “การเรียนปนเลน” ซึ่งดูเสมือนวาเปนกลวิธีท่ีเหมาะสมกับเด็ก ๆ
มากท่ีสุด โดยผสมผสานกิจกรรมกลางแจงท่ีมีการเตรียมการไวลวงหนาอยางเหมาะสม

จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา ความสําคัญของลูกเสือ คือ ผูท่ีไดรับการอบรมใหเปนพลเมืองดี
มีความรับผิดชอบ สวนการลูกเสือหมายถึง กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือชวยเสริมสรางบุคคล ใหเปนพลเมืองดี
มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

สาระสําคัญของลูกเสือ
สาระสําคัญของลูกเสือ ท่ีบงบอกความเปนลูกเสือ ดวยหลักการ วัตถุประสงคและวิธีการ

ทางลูกเสือซึ่งสํานักงานลูกเสือแหงชาติ ไดกลาวถึงสาระสําคัญของลูกเสือวาประกอบดวย หลักการ
วัตถุประสงค และวิธีการ รายละเอียด ดังนี้

หลักการ
รัฐธรรมนูญของสมัชชาลูกเสือโลกมีบทบัญญัติเก่ียวกับหลักสําคัญของลูกเสือไว 8 ประการ

ดังนี้
1. หนาท่ีตอพระผูเปนเจา/ศาสนา Duty to God/Religion
2. ความจงรักภักดีตอประเทศของตน Loyalty to one , own country
3. ความศรัทธาในมิตรภาพและความเปนพ่ีนองของลูกเสือท่ัวโลก Belief in World

Friendship and Brotherhood.
4. การบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน Service to other
5. การยอมรับและปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ Acceptance and

adherence to the Scout Promise and Law
6. การเขาเปนสมาชิกดวยความสมัครใจ Voluntary membership
7. ความเปนอิสระตอบรรดาอิทธิพลทางการเมือง Independence of all political

influence
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8. มีกําหนดการพิเศษสําหรับฝกอบรมเด็กชาย และคนหนุม เพ่ือใหเปนพลเมืองดี รูจัก
หนาท่ีรับผิดชอบ โดยอาศัยวิธีการดังตอไปนี้เปนรากฐาน คือ ระบบหมู และระบบหมู การทดสอบเปน
ข้ัน ๆ และเครื่องหมายวิชาพิเศษ และกิจกรรมกลางแจง The unique programme for training
boys and young men for responsible citizenship based upon the Patrol and Group
System, a graded series of tests and proficiency badges, and open - air active ties.

ท่ีประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้ง ท่ี 24 ณ ประเทศเคนยา ไดลงมติใหบัญญัติหลัก
ของขบวนการลูกเสือไวดังนี้ คือ

1. การยอมรับและปฏิบัติตามเจตนารมณของคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ดังท่ีลอรด
เบเดน เพาเวลล ผูใหกําเนิดการลูกเสือและประมุขลูกเสือโลก ไดกําหนดดังท่ีไดอางไวในขอ 4 แหง
ธรรมนูญของท่ีประชุมสมัชชาลูกเสือโลก

2. การฝกอบรมเด็กชาย เยาวชน และคนหนุม โดยวิธีพิเศษ ซึ่งยึดเรื่องตอไปนี้นี้เปน
หลัก คือ ระบบหมูและระบบกลุม การทดสอบเปนข้ัน ๆ และเครื่องหมายวิชาพิเศษ กับประกอบดวย

2.1 ยอมรับวาลูกเสือเปนสมาชิกขององคการท่ีถือวาลูก เสือเปนพ่ีนองกัน
ดวยความสมัครใจ ซึ่งมีผูใหญเปนผูใหคําแนะนํา และมีระบบการปกครองตนเองเพ่ิมข้ึนโดยลําดับ
ตามวัย

2.2 เปดใหลูกเสือกิจกรรมและความสําเร็จในการทํางานอยางสนุกสนานเนือง ๆ
ในบริเวณกลางแจงเปนสวนใหญ

2.3 ใหลูกเสือมีโอกาสบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน
2.4 มอบหมายใหลูกเสือมีความรับผิดชอบสําหรับตนเองและผูอ่ืนเพ่ิมข้ึน โดย

ลําดับเพ่ือใหเกิดสมรรถภาพ ความเชื่อม่ันในตนเอง นิสัยท่ีดี เชื่อถือได กับมีความสามารถท้ังในการ
รวมมือและการเปนผูนํา

3. ความเปนอิสระไมเก่ียวของกับการเมือง
หลักการเปนลูกเสือ 6 ขอ

1. ตองเปนดวยใจสมัคร
2. ตองยึดม่ันในกฎคําปฏิญาณของลูกเสือ
3. ตองบําเพ็ญประโยชน
4. ตองมีระบบหมู (ชวยเหลือกันและกัน)
5. ตองมีชีวิตกลางแจง คือ อดทนตอความยากลําบาก กินงาย นอนงาย ไมเลือกงาน
6. ตองคํานึงถึงความตองการของเด็ก 4 อยาง คือ

6.1 ชอบรู ชอบเห็น (To Know)
6.2 ชอบโต (To Grow)
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6.3 ชอบโชว (To Show)
6.4 ชอบชวย (To Co - Operate)

จากท่ีกลาวมาขางตน หลักการของลูกเสือ คือ มีศาสนาเปนหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
จงรักภักดีตอศาสนาท่ีตนเคารพนับถือและพึงปฏิบัติศาสนกิจดวยความจริง มีความจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริยและประเทศชาติของตน พรอมกับสนับสนุนและสงเสริมสันติสุข ความเขาใจท่ีดีซึ่งกัน
และกัน ความรวมมือซึ่งกันและกัน นับแตระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เขารวม
ในการพัฒนาสังคม ยอมรับและใหความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผูอ่ืนและเพ่ือนมนุษยทุกคน
รวมท้ังการยอมรับและใหความเคารพในความถูกตองและความเปนธรรมตอธรรมชาติและสรรพสิ่ง
ท้ังหลายในโลก มีการรับผิดชอบตอการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ลูกเสือทุกคนตองยึดม่ันในกฎ และ
คําปฏิญาณของลูกเสือ ซึ่งไดบัญญัติไวในแตละภาษาของประเทศตามความเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ของตน

วัตถุประสงค
การอบรมบมนิสัยของลูกเสือ (ของเด็ก ๆ) ใหเปนพลเมืองดีของชาติ ตามจารีตประเพณี

บานเมืองและอุดมคติ ฉะนั้น การลูกเสือจึงเปนกิจกรรมสําคัญอยางหนึ่งในอุปกรณของการศึกษา
แขนงหนึ่งท่ีไดรับการยกยองท่ัวโลก เพราะการลูกเสือเปนวิชาการท่ีเรานํามาใชอบรมนิสัยเด็กใหเปนผู
มีคุณธรรมสูง ชวยสรางและเสริมบุคลิกท่ีดีใหแกเด็ก มีลักษณะการเปนผูนํา (Leader) ใหบังเกิดข้ึนใน
ตัวเด็กและเดนข้ึนมา โดยกอใหเกิดออกมาทางภายในจิตใจ มิไดเกิดข้ึนดวยการศึกษาจากภายนอก
เหมือนวิชาอ่ืน ๆ ท่ัว ๆ ไป การวิชาตาง ๆ ในระบบลูกเสือก็เลือกเฟนงานมาจากสิ่งธรรมชาติมากท่ีสุด
แลวนํามาดัดแปลงใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยไมใหเกิดอันตรายแกเด็กหรือสังคม พยายามจัดให
เด็กเขาระเบียบทีละเล็กละนอย เด็กก็จะไดรับความรูพรอม ๆ กันและไดรับความสนุกสนาน
เพลิดเพลินไปดวยการเลน และรองรําทําเพลงโดยเด็กไมรูสึกตัว

การท่ีลูกเสือจัดใหเด็กเลนดวยกัน เท่ียวชมภูมิประเทศดวยกัน พักแรมรวมกัน ทํางานรวมกัน ฯลฯ
ซึ่งการรวมกันนี้จะเปนสื่อสําคัญท่ีจะกอใหเกิดความรักใครสามัคคีเห็นอกเห็นใจกัน เชน การชวยดูแล
รักษาสิ่งของ ๆ กันและกัน ไมหยิบของเพ่ือนมาเปนของตน มีกิจกรรมงานใดก็ชวยกันทํา เปนตน
เราท้ังหลายควรจะไดรวมมือรวมใจกันทํานุบํารุงเด็กของเรา ใหเปนผูไดรับการศึกษาดี กลาวคือ เปนผู
ท่ีมีรางกายแข็งแรง มีอนามัยดี รูจักชวยตนเองใหมีความสามารถท่ีจะชวยบานเมืองใหเจริญสืบไป
สมดังท่ีเปนพลเมืองดีของชาติอันประกอบดวย

1. ใหมีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟงและพ่ึงตนเอง
2. ใหซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน
3. ใหรูจักบําเพ็ญตนเพ่ือสาธารณะประโยชน
4. ใหรูจักทําการฝมือ
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5. ใหมีการพัฒนาทางกาย จิตใจ และศีลธรรม
6. ตองหาความรูใสตัว
7. ตองเปนผูมีสัมมาอาชีวะเม่ือเจริญเติบโตข้ึน

ฉะนั้น การลูกเสือ คือ ขบวนการหรือโรงเรียนท่ีมีความมุงหมายสําหรับอบรมเยาวชนของชาติ
ใหเปนพลเมืองดีของชาติ อยูในจารีตประเพณี มีความรับผิดชอบ โดยยึดถือหลัก 4 ประการ
(เปน Definition ของ Lord Baden Powel) คือ

1. การอบรมฝกฝนทางจิตใจ (Character) ซึ่งตรงกับจริยศึกษาของเรา
2. อบรมฝกฝนทางรางกายใหแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ (Health and Strength)

ตรงกับวิชาพลศึกษาของเรา
3. อบรมฝกฝนใหรูจักใชมือทํางานใหเปนประโยชน (Handicraft and Skill) ตรงกับ

วิชาหัตถศึกษา คือมีความสามารถในการฝมือ
4. การอบรมฝกฝนใหเปนผูบําเพ็ญประโยชน (Service for other)

วัตถุประสงคของขบวนการลูกเสือ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญของสมัชชาลูกเสือโลก คือ
เพ่ือพัฒนาเด็กชาย คนรุนหนุม และคนหนุมใหเปนพลเมืองดีโดย

1. การฝกอบรมบมนิสัย
2. ฝกอบรมใหมีนิสัยในการสังเกต ระเบียบวินัยและการพ่ึงตนเอง
3. พร่ําสอนใหมีความจงรักภักดีตอชาติ ซื่อสัตยสุจริต และเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน
4. สอนใหรูจักบําเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน และใหรูจักทําการฝมือเพ่ือประโยชน

ของตนเอง
5. สงเสริมใหมีการพัฒนาในทางกาย จิตใจ และศีลธรรม

องคการลูกเสือโลกไดสนับสนุนขบวนการลูกเสือท่ัวโลก โดย
1. สงเสริมเอกภาพและความเขาใจในเรื่องวัตถุประสงคและหลักการของลูกเสือ
2. ใหความสะดวกในการขยายและพัฒนางานลูกเสือ
3. รักษาไวซึ่งคุณลักษณะโดยเฉพาะของลูกเสือ

คณะลูกเสือไทยไดถือเอาบทบัญญัติไวดังกลาวขางตนเปนหลัก และมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติ
ลูกเสือ พ. ศ. 2507 ไดมีบทบัญญัติไวดังนี้ “คณะลูกเสือแหงชาติมีวัตถุประสงคเพ่ือฝกอบรมบมนิสัย
ลูกเสือใหเปนพลเมืองดี ตามจารีตประเพณีบานเมืองและอุดมคติดังตอไปนี้

1. ใหมีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟง และพ่ึงตนเอง
2. ใหซื่อสัตย สุจริต มีระเบียบวินัย และเปนอกเห็นใจผูอ่ืน
3. ใหรูจักบําเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน
4. ใหรูจักทําการฝมือ
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5. ใหมีการพัฒนาในทางกาย จิตใจ และศีลธรรม ท้ังนี้ไมเก่ียวของลัทธิการเมืองใด ๆ”
สมควรกลาวดวยวา ในเรื่องวัตถุประสงคของการลูกเสือนี้ คูมือของคณะลูกเสืออังกฤษฉบับ

ป ค.ศ.1974 มีขอความสั้น ๆ วา “The Aim of the Association is to encourage the
physical, mental and spiritual development of young people, so that they may take a
constrictive place in society” ซึ่งอาจแปลเปนไทย พอไดความดังนี้ คือ วัตถุประสงคของคณะ
ลูกเสืออังกฤษคือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคนหนุมในทางกาย จิตใจ และศีลธรรม เพ่ือใหคนหนุมเหลานั้น
ไดมีฐานะในการสรางเสริมสังคมใหดีข้ึน

ขอท่ีพึงสังเกต คือ การลูกเสือเปนการเสริมการฝกอบรมท่ีเด็กไดรับจากทางบาน ทางโรงเรียน
และทางวัด ในเรื่องนี้ บี.พี. ไดกลาวไวในคํานําของหนังสือเรื่องการลูกเสือสําหรับเด็กชายวา อาจถือวา
การลูกเสือมีสวนชวยในกรฝกอบรมท่ีโรงเรียน และสามารถอุดชองโหวซึ่งหลักสูตรโรงเรียนธรรมดาหนี
ไมพน กลาวโดยยอการลูกเสือคือโรงเรียนสอนวิชาหนาท่ีพลเมืองดวยการใหความรูในเชิงพราน (คือ
ความรูเก่ียวกับสัตวและธรรมชาติ) Scouting is, in a word, a school of citizenship through
woodcraft วิชาลูกเสือท่ีอุดชองโหวนั้น ไดแกสมรรถภาพของเด็กแตละคน โดยการพัฒนาในเรื่อง
นิสัยใจคือและสติปญญา (Character and Intelligence) สุขภาพและพลัง (Health and Strength)
การฝมือและทักษะ (Handicraft and skill) หนาท่ีพลเมืองและการบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน Citizenship
and Service for others ในสวนเก่ียวกับชาติบานเมือง ความมุงหมายของเรา (การลูกเสือ) มีเพียง
เพ่ือจะทําใหเด็กรุนหลังเปนพลเมืองดี ตามคติของลูกเสือ พลเมืองดี คือ พลเมืองท่ีมีเกียรติเชื่อถือได
มีระเบียบวินัยสามารถบังคับใจตนเองได สามารถพ่ึงตนเองได ท้ังเต็มใจ และสามารถท่ีจะชวยเหลือ
ชุมชน และสามารถบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน A good citizen is a man of honor self disciplined
self - reliant willing and able to serve the community พระวรวงศเธอพระองคเจาธานีนิวัติ
กรมหม่ืนพิทยาภาภพฤฒิยากร ทรงเห็นวา วิชาลูกเสือ คือวิชาจรรยาภาคปฏิบัติ Practical ethics
นั่นเอง ในทางปฏิบัติ หลักสําคัญของการฝกอบรมลูกเสือประการหนึ่งคือผูกํากับลูกเสือจะตองมีความ
มุงหมาย มิใชเพียงชวยเหลือเด็กท่ีเฉลียวฉลาด แตมุงใหความชวยเหลือเปนพิเศษแกเด็กท่ีไมคอย
เฉลียวฉลาดดวย เพราะการลูกเสือตองการใหเด็กท่ีไมคอยเฉลียวฉลาดนั้นไดรับความสนุกสนาน
จากชีวิต และในเวลาอันเดียวกัน ใหไดรับประโยชนและโอกาสบางอยางท่ีเด็กซึ่งเคราะหดีกวาไดรับ
ท้ังนี้เพ่ือวาอยางนอยท่ีสุด เด็กท่ีไมคอยเฉลียวฉลาดนั้นจักไดมีโอกาสพอสมควรในชีวิต การลูกเสือ
แตกตางจากองคการเยาวชนอ่ืนในขอท่ีวา การลูกเสือมุงหมายฝกอบรมเด็กอายุตั้งแต 8 ปข้ึนไป
จนกระท่ังเด็กนั้นเติบโตเปนชายหนุม คืออายุระหวาง 23 - 25 ป การลูกเสือจึงมีแผนการฝกอบรม
ท่ีตอเนื่องกันและสูงข้ึนตามลําดับ เพ่ือใหเหมาะสมกับวัยและความเจริญกาวหนาของเด็ก



69

พระราชบัญญัติลูกเสือแหงชาติ พ.ศ. 2551 (2551 : 93) ไดกําหนดวัตถุประสงคของกิจการ
ลูกเสือไวดังนี้ คณะลูกเสือแหงชาติ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย สติปญญาจิตใจ และ
ศีลธรรม ใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคีและมีความ
เจริญกาวหนา ท้ังนี้เพ่ือความสงบสุขและความม่ันคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังตอไปนี้

1. ใหมีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟง และพ่ึงตนเอง
2. ใหซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน
3. ใหรูจักบําเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน
4. ใหรูจักทําการฝมือและฝกฝนใหรูจักทําการตาง ๆ อยางเหมาะสม
5. ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศชาติ

และในมาตรา 9 ใหกระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีสงเสริมและสนับสนุนงานของคณะลูกเสือแหงชาติ
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการ
ของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ สํานักงานลูกเสือจังหวัด สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการจัดกิจกรรมลูกเสือเปนไปอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพพระราชบัญญัติ
ลูกเสือแหงชาติ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ไดกําหนดวัตถุประสงคของการลูกเสือ คือ พัฒนาลูกเสือท้ังดาน
รางกาย สติปญญา จิตใจและศีลธรรมใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบและชวยสรางสรรคสังคม
ใหเกิดความสามัคคีและมีความเจริญกาวหนา ท้ังนี้เพ่ือความสงบสุขและความม่ันคงของประเทศชาติ
ตามแนวทางดังนี้ ใหมีนิสัยในการสังเกต ใหมีความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน
อีกท้ังใหรูจักบําเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน

จากท่ีกลาวมาขางตน วัตถุประสงคของลูกเสือ คือ การฝกอบรมบมนิสัย ฝกอบรมใหมีนิสัย
ในการสังเกต ระเบียบวินัยและการพ่ึงตนเอง สอนใหมีความจงรักภักดีตอชาติ ซื่อสัตยสุจริต และเห็นอก
เห็นใจผูอ่ืน สอนใหรูจักบําเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน และใหรูจักทําการฝมือเพ่ือประโยชน
ของตนเอง สงเสริมใหมีการพัฒนาในทางกาย จิตใจ และศีลธรรม จดจํา เชื่อฟง ใหรูจักทําการฝมือ
ท้ังนี้ไมเก่ียวของลัทธิการเมืองใด ๆ

วิธีการ
วิธีการลูกเสือ คือ กุศโลบายสําคัญในการท่ีจะฝกอบรมลูกเสือไปสูจุดหมาย หรืออุดมการณ

ท่ีวางไว วิธีการนั้น คือ ระบบการศึกษาดวยตนเอง ใหเปนไปเพ่ือสนองความตองการของเด็ก
(พระราชบัญญัติลูกเสือ, 2551) ดังนี้

1. ใหเรียนรูดวยการกระทํา
2. ใชวิธีฝกอบรมดวยหมูเล็ก ๆ โดยมีผูใหญคอยแนะนําสั่งสอน ฝกอบรมใหมีความ

รับผิดชอบทีละนอยแลวคอยเพ่ิมความรับผิดชอบใหมากข้ึนตามอายุ
3. ยึดคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเปนหลักประจําใจและใชชีวิตประจําวัน
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4. มีพิธีการตาง ๆ ในการฝกอบรมและมีเครื่องแบบเฉพาะ
5. การบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน
6. จัดใหมีการฝกอบรมท่ีกาวหนา ทาทายและดึงดูดใจ
7. ใหมีการสนุกสนานในการฝกอบรม
8. สงเสริมเรื่องเครื่องหมายวิชาพิเศษ
9. มุงเนนกิจกรรมกลางแจงเปนหลักในการฝกอบรม
10. เนนการฝกทักษะท่ีเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตเพ่ือการใหบริการตอชุมชน

และฝกใหเยาวชนนิยมชีวิตกลางแจงใหสัมผัสกับธรรมชาติโดยใชกิจกรรมกลางแจง เปนสวนใหญ
วิธีการลูกเสือ เพ่ือฝกอบรมเด็กดังตอไปนี้

1. ตองจัดใหเด็กอยูคายพักแรม B.P. กลาวไววา ลูกเสือผูใดไมเคยไปอยูคายพักแรม
ลูกเสือผูนั้นไมใชลูกเสืออันแทจริง ตามกฎขอบังคับของลูกเสือ ตองนําหมูลูกเสือไปอยูคายพักแรมปละ
1 ครั้ง เปนอยางนอย การไปอยูคายพักแรมท่ีใดนั้นตองเปนมติของท่ีประชุมหาใชการตกลง
ของผูกํากับไม

2. ตองมีการเลนเกม (Games) เปนการแกเด็กท่ีเห็นแกตัว (Selfish)
3. ตองรูจักการใชมือเปน ควรสนับสนุนใหเด็กรูจักทํากิจกรรมโดยการทํางานดวยฝมือ
4. ตองรูจักวิชาเชิงพราน (Woodcraft)
5. ลูกเสือตองเรียนโดยการกระทํา (Learning by Doing)

จากท่ีกลาวมาขางตน วิธีการของลูกเสือ คือ สิ่งท่ีจะฝกอบรมลูกเสือไปสูจุดหมายหรืออุดมการณ
ท่ีวางไว เปนการศึกษาดวยตนเองโดยการใชระบบหมู เรียนรูจากการกระทําท่ีมีความรบัผิดชอบทีละนอย ๆ
แลวคอยเพ่ิมความรับผิดชอบข้ึนเรื่อย ๆ ตามระดับอายุ ยึดคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเปนหลักประจําใจ
และใชชีวิตประจําวัน มีพิธีการตาง ๆ มีการบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน มีความสนุกสนานในการฝกอบรม
การใหบริการตอชุมชนและฝกใหเยาวชนนิยมชีวิตกลางแจงใหสัมผัสกับธรรมชาติโดยใชกิจกรรม
กลางแจง ใชเพลง การเลน การเลานิทาน ประกอบในการฝกอบรมลูกเสือ รวมท้ังเครื่องแบบลูกเสือ
ตามแบบฉบับท่ีคณะลูกเสือแหงชาติกําหนด การชุมนุมรอบกองไฟ และเนนการฝกทักษะท่ีเปนประโยชน
ในการดําเนินชีวิต

จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา สาระสําคัญของลูกเสือประกอบดวย หลักการ คือ ลูกเสือ
จะตองยึดม่ันในกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ วัตถุประสงค คือ พัฒนาลูกเสือใหมีความเจริญ
ท้ังทางดานรางกาย สติปญญาและจิตใจ และวิธีการ คือ เรียนรูจากการกระทําโดยใชระบบหมูเปนตัวชวย
ซึ่งลูกเสือแตละประเภทจะมีหลักการ วัตถุประสงคและวิธีการฝกท่ีแตกตางกันไป
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ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีดังท่ีกลาวมาแลวขางตน รวมท้ังยังมีการศึกษาผลการวิจัยท่ี

กลาวถึงการบริหารกิจการลูกเสืออีกหลายทาน อาทิ Shinkwin (2006) สรุปไวมี 5 ดาน ดังนี้ 1) ดาน
การวางแผน 2) ดานการจัดการบุคลากร 3) ดานการเรียนการสอน 4) ดานการจัดกิจกรรมและหลักสูตร
และ 5) ดานประชาสัมพันธและบริการสังคม สวนชาญชัย ชุมเมืองเย็น (2555 : 6) ไดสรุปไวมี 5 ดาน
ดังนี้ 1) ดานการเรียนการสอน 2) ดานการจัดตั้งกลุมหรือกองลูกเสือ 3) ดานการบังคับบัญชาลูกเสือ
4) ดานการเงินลูกเสือ และ 5) ดานการรายงานกิจกรรมลูกเสือ สวนณัฐกร บุญนํา (2557 : 6) ไดสรุป
ไวมี 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานการวางแผน 2) ดานการจัดการบุคลากร 3) ดานการเรียนการสอน และ 4)
ดานการประเมินผล ในขณะเดียวกันไกรวัลย สังฆะสา (2557 : 8) ไดสรุปไว 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานการ
จัดการบุคลากร 2) ดานการเงินลูกเสือ 3) ดานการจัดกิจกรรมและหลักสูตร และ 4) ดานประชาสัมพันธ
และบริการสังคม สวนอนุสรณ แทนออน (2557 : 5) ไดสรุปไว มี 5 ดาน ดังนี้ 1) ดานการเรียนการสอน
2) ดานการจัดตั้งกลุมหรือกองลูกเสือ 3) ดานการบังคับบัญชาลูกเสือ 4) ดานการเงินลูกเสือ และ
5) ดานการรายงานกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งธีรวุฒิ กางกรณ (2558 : 5) สรุปไวมี 5 ดาน ดังนี้ 1) ดานการ
วางแผน 2) ดานการจัดบุคลากร 3) ดานการจัดการเรียนการสอน 4) ดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ
และ5) ดานการวัดและประเมินผล

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของความสําเร็จในการบริหารกิจการ
ลูกเสือ หมายถึง ผลการดําเนินงานท่ีผูบริหารตองทําใหมีหรือใหเกิดข้ึนกับกิจการลูกเสือในโรงเรียน
เพ่ือใหบรรลุตามหลักการ วัตถุประสงค และวิธีการของลูกเสือ ซึ่งผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงาน
ท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไดผลงานออกมาถูกตองตามคาดหมาย
ของผูบังคับบัญชาหรือหนวยงาน ซึ่งความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ ประกอบดวย 6 ดาน
ดังนี้ 1) ดานการวางแผน 2) ดานการจัดบุคลากร 3) ดานการเรียนการสอน 4) ดานการเงินลูกเสือ
5) ดานการวัดและประเมินผล และ 6) ดานการรายงานกิจกรรมประจําป

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ โดยนักวิจัยและหนวยงาน
ของทางการศึกษาท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงไดสังเคราะหเปนองคประกอบของความสําเร็จในการ
บริหารกิจการลูกเสือ เพ่ือใชเปนกรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้ ดังตารางท่ี 2.2
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ตารางท่ี 2.2 การสังเคราะหองคประกอบของความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ

องคประกอบ
ของความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
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1. ดานการวางแผน    3 

2. ดานการจัดการบุคลากร     4 

3. ดานการเรียนการสอน      5 

4. ดานการจัดตั้งกลุมหรือกองลูกเสือ   2
5. ดานการบังคับบัญชาลูกเสือ   2
6. ดานการเงินลูกเสือ     4 

7. ดานการจัดกิจกรรมและหลักสูตร   2
8. ดานการประเมินผล   2 

9. ดานประชาสัมพันธและบริการสังคม   2
10. ดานการรายงานกิจกรรมประจําป   2 

11. ดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ  1

จากตารางท่ี 2.2 การสังเคราะหความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ ตามผลการวิจัย
ของ Shinkwin (2006) ; ชาญชัย ชุมเมืองเย็น (2555) ; ไกรวัลย สังฆะสา (2557) ; อนุสรณ แทนออน
(2557) ; ณัฐกร บุญนํา (2557) และธีรวุฒิ กางกรณ (2558) จะเห็นวา องคประกอบของความสําเร็จ
ในการบริหารกิจการลูกเสือในตารางสังเคราะหมี 13 ดาน ผูวิจัยเลือกมาเพียง 6 ดาน ประกอบดวย
1) ดานการวางแผน 2) ดานการจัดบุคลากร 3) ดานการเรียนการสอน 4) ดานการเงินลูกเสือ 5) ดาน
การวัดและประเมินผล และ 6) ดานการรายงานกิจกรรมประจําป โดยยึดตามแนวคิดและงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของมาประกอบ ท้ังนี้ผูวิจัยใชองคประกอบท่ีมีความถ่ีมาก สรุปเปนกรอบแนวคิดของความสําเร็จ
ในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1
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สําหรับดานอ่ืน ๆ ผูวิจัยไมไดนํามาศึกษา เพราะไดสอดแทรกอยูใน 6 ดาน ท่ีผูวิจัยเลือก
ท่ีจะศึกษาแลว ดังนี้ ดานการจัดตั้งกลุมหรือกองลูกเสือ ดานการบังคับบัญชาลูกเสือ ดานการจัดกิจกรรม
และหลักสูตร สอดแทรกอยูในดานการวางแผน ดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ สอดแทรกอยูใน
ดานการเงินลูกเสือ สวนดานประชาสัมพันธและบริการสังคม สอดแทรกอยูในดานการเรียนการสอน
โดยขอเสนอรายละเอียดองคประกอบความสําเร็จในการบริการกิจการลูกเสือในแตละดาน ดังนี้

ดานการวางแผน
จากการศึกษาการวางแผน มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวไว ดังนี้
เสนาะ ติเยาว (2551 : 15) ไดกลาววา การวางแผน หมายถึง กระบวนการในการกําหนด

วัตถุประสงคและวิธีการวาจะทําอยางไรใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น หากจะกลาวในแงของสถานการณ
การวางแผนเปนกระบวนการในการเผชิญกับความไมแนนอนโดยการกําหนดการกระทําข้ึนลวงหนา
เพ่ือใหไดผลตามท่ีกําหนดไว การวางแผนจะเก่ียวของกัน 2 อยางคือ จุดหมายปลายทางกับวิธีการ
จุดหมายปลายทางก็คือจะทําอะไร วิธีการก็คือจะทําอยางไร การวางแผนอาจเปนเรื่องสวนตัวหรือ
เรื่องท่ีเปนทางการ เม่ือผูบริหารมีความคิดท่ีจะหาวิธีทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย ความคิดนั้นอาจ
เปนการสวนตัวคือไมไดเขียนไว ไมไดขอความคิดเห็นจากคนอ่ืนในองคการ การวางแผนเปนการ
สวนตัวนี้อาจเปนเรื่องของสวนบุคคลหรือขององคการขนาดเล็ก การวางแผนสวนตัวจะขาดความตอเนื่อง
และขาดขอมูลแตการวางแผนท่ีเปนทางการเปนเรื่องยุงยากซับซอน จะตองเขียนวัตถุประสงคไว
จะตองกําหนดวิธีการอยางชัดเจน จะตองอาศัยการมีสวนรวมของคนในองคการ ใหคนในองคการ
ยอมรับอาศัยขอมูลจํานวนมากกําหนดระยะเวลาไวและอ่ืน ๆ ขณะเดียวกันเดือนเพ็ญ อองทวีสุข
(2560) ไดกลาววา การวางแผน หมายถึง กระบวนการกําหนดวัตถุประสงคสําหรับการทํางานใน
อนาคตพรอมท้ังกําหนดแนวทางการกระทําในทางปฏิบัติจริงเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการกําหนดแผน 1. อนาคต เปนการกําหนดวิธีการท่ีจะปฏิบัติในอนาคต 2. การปฏิบัติ
ระบุวิธีปฏิบัติ 3. บุคคลหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เปนการกําหนดตัวบุคคล 4. การแกปญหาขัดแยง
ตองมีการกําหนดวิธีแกปญหาเอาไว 5. มาตรฐาน กําหนดมาตรฐานหรือเปาหมายท่ีตองการ
6. ความประหยัด ตองคํานึงถึงการใชทรัพยากรใหนอยท่ีสุด

สิระ บุญญานุสิทธิ์ (2554) ไดกลาววา การวางแผนเปนการคิดเตรียมการไวลวงหนา เพ่ือ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนจะมีการกําหนดเปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินงาน และทรัพยากรท่ีตองใช เพ่ือใหการทํางานบรรลุผลตามท่ีตองการ
สิ่งท่ีโรงเรียนตองจัดทํา คือ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป แผนการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร แผนประเมินคุณภาพการศึกษาและแผนงบประมาณ ข้ันตอนท่ีสําคัญ
ในการวางแผน คือ การกําหนดเปาหมาย การจัดอันดับความสําคัญของเปาหมาย การกําหนดแนวทาง
การดําเนินงาน การกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน การกําหนดผูรับผิดชอบหรือผูดําเนินการ และ



74

การกําหนดงบประมาณท่ีใช ตองศึกษาวิเคราะหขอมูลกอนการวางแผน เชน เปาหมายหรือมาตรฐาน
การศึกษาซึ่งเปนสวนรวมของประเทศชาติ ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมของทองถ่ินและชุมชน ขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาท่ีแสดงภาระของสถานศึกษาท่ีแทจริง วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล เพ่ือ
กําหนดเปาหมายของสถานศึกษา ความตองการสวนรวมของทองถ่ิน สถานศึกษา สําหรับรายงาน
ความตองการของสวนตาง ๆ การจัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย เพ่ือใหการวางแผนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน และกําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือวิธีปฏิบัติงาน เพ่ือนําเปาหมายท่ีมีลักษณะเปนความคิด
เชิงนามธรรมมาเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ โดยการคิดโครงการหรือกิจกรรม ตอมาโกวิทย หาญสมบัติ
(2555) ไดกลาววา การวางแผน ผูบริหารเปนผูประสานงานกับผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา เพ่ือใหทราบถึงความตองการและความหวังของผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา และ
ชุมชนท่ีมีตอสถานศึกษา และทําการศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายของหนวยงานตน
สังกัด รวมท้ังศึกษาศักยภาพของสถานศึกษากอนท่ีจะมารวมกําหนดเปนวิสัยทัศนหรือเปาหมายของ
สถานศึกษา แลวจึงรวมกับบุคลากรท่ีเก่ียวของจัดลําดับความสําคัญของเปาหมายและกําหนดภารกิจ
ของสถานศึกษา แลวจึงจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ฯลฯ และจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพระยะสั้น ไดแก แผนปฏิบัติการประจําป โดยผูบริหารสถานศึกษาเปนผูลงนามและรับรอง
แผนการดําเนินการท่ีรวมกันกําหนดข้ึน

ธีรวุฒิ กางกรณ (2558 : 38) ไดกลาววา การบริหารงานลูกเสือดานการวางแผน หมายถึง
การดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานเก่ียวกับลูกเสือไวลวงหนา เชน การรวบรวมขอมูล การกําหนด
นโยบาย วัตถุประสงคและเปาหมาย การกําหนดบทบาทหนาท่ี การกําหนดวิธีการท่ีจะบรรลุ ถึง
วัตถุประสงคและเปาหมายใหชัดเจน แนวทางการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบและหนาท่ีของผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินงาน ระยะเวลาและทรัพยากรท่ีตองใช จัดลําดับความสําคัญงบประมาณ การวางระบบ
การนิเทศกํากับ ติดตามและการรายงานผล การนําผลการประเมินไปปรับปรุงงาน ในขณะท่ี ณัฐกร
บุญนํา (2557 : 9) ไดกลาววา การวิเคราะหวัตถุประสงคและเปาหมายใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา การวางแผนท่ีดีจะตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา สามารถ
นําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เหมาะสมกับสถานการณและโอกาส มีการประเมินผล และ
การกําหนดบทบาทบุคคลใหชัดเจน กิจกรรมท่ีจัดข้ึนจะตองสงเสริมความมีระเบียบวินัย สงเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียน มีโครงการรองรับ มีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนและท่ีสําคัญ
ผูรับผิดชอบตองอยูในสถานศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรและมีการกระตุนใหบุคลากรมีการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้กิจกรรมทุกกิจกรรมจะตองอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสถานศึกษา

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของความสําเร็จในการบริหารกิจการ
ลูกเสือดานการวางแผน หมายถึง ผลการดําเนินงานท่ีผูบริหารตองทําใหมีหรือใหเกิดข้ึนกับกิจการ
ลูกเสือในโรงเรียน เพ่ือใหบรรลุตามหลักการ วัตถุประสงค และวิธีการของลูกเสือ ซึ่งผูใตบังคับบัญชา
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สามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไดผลงานออกมา
ถูกตองตามคาดหมายของผูบังคับบัญชาหรือหนวยงาน ซึ่งความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือดาน
การวางแผน ไดแก การศึกษาขอมูลท่ัวไปของลูกเสือ การวิเคราะหวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของกิจกรรมลูกเสือ มีการนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดเหมาะสมกับสถานการณ และ
โอกาสมีการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ มีการกําหนดบทบาทบุคคลใหชัดเจน สงเสริมความมีระเบียบ
วินัยจากกิจกรรมลูกเสือ สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียนโดยใชกิจกรรมลูกเสือ
เปนตัวเชื่อม มีการกําหนดโครงการเก่ียวกับลูกเสือในแผนปฏิบัติการ มีการควบคุมการเบิกจายเงิน
และพัสดุของกิจกรรมลูกเสือ มีการพัฒนาหลักสูตรและกระตุนใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ใหครูมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ตลอดจนการเตรียมการเรียนการสอน
ลูกเสือใหเปนไปอยางตอเนื่อง

ดานการจัดบุคลากร
จากการศึกษาการจัดบุคลากร มีนักวิชาการไดกลาวไว ดังนี้ การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน

จะตองมีผูบังคับบัญชาท่ีเหมาะสมกับจํานวนลูกเสือในโรงเรียน ตําแหนงตาง ๆ ท่ีปรากฏตามขอบังคับ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติกําหนดใหมีในโรงเรียนนั้น จึงตองไดรับการแตงตั้งใหเพียงพอ
กับจํานวนลูกเสือในโรงเรียนและจะตองมีคุณสมบัติท่ีถูกตองตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติดวย
จึงจะถือวาการแตงตั้งนั้นถูกตอง

ดังนั้นการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนจึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดใหถูกตองตามขอบังคับ
คณะกรรมการบริหารงานลูกเสือแหงชาติ ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง หลักสูตร
และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2551 ดังนี้

1. กองลูกเสือสามัญประกอบดวย หมูลูกเสืออยางนอย 2 หมู และไมเกิน 6 หมู หมูหนึ่ง
มีลูกเสือ 6 - 8 คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย

2. หมูลูกเสือเปนหนวยในการจัดกิจกรรมท้ังปวง ผูกํากับ รองผูกํากับลูกเสือสามัญ
มีคุณสมบัติ คือ เปนผูมีความรูหนังสือเก่ียวกับเด็กชาย คูมือลูกเสือสํารอง พระราชบัญญัติลูกเสือแหงชาติ
มีผูบังคับบัญชาลูกเสือแตงตั้งผูกํากับกลุมลูกเสือข้ึนไปรับรองวา เปนผูมีนิสัยดีและมีความประพฤติ
เรียบรอยสมควรเปนตัวอยางท่ีดีแกเด็ก เปนผูมีศาสนา เปนผูมีอาชีพเปนหลักฐาน เปนผูเสียสละอุทิศตน
เพ่ืออบรมเด็ก ผูกํากับลูกเสือสามัญตองไดรับการอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญข้ันความรูเบื้องตน
มาแลว

3. ผูกํากับลูกเสือสามัญมีหนาท่ีบังคับบัญชาฝกอบรมและรับผิดชอบกิจการในกองลูกเสือ
ของตน ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูกํากับกลุมลูกเสือ เปนท่ีปรึกษาในการประชุมนายหมูลูกเสือ รับผิดชอบ
ในเรื่องเก่ียวกับวินัยและการรับจายเงินของกองลูกเสือ ฝกอบรมนายหมูลูกเสือ
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4. กองลูกเสือสามัญ ใหมีผูกํากับ 1 คน เปนหัวหนาและมีรองผูกํากับลูกเสือ 1 คน หรือ
หลายคนเปนผูชวย

5. ผูกํากับลูกเสือสามัญ อาจแตงตั้งหัวหนานายหมู 1 คน เพ่ือทําหนาท่ีชวยเหลือก็ได
ท้ังนี้ใหหารือท่ีประชุมนายหมู หัวหนานายหมู มีคุณสมบัติคือ มีความสามารถในการเปนผูนํา มีอายุ
ไมนอยกวา 15 ป เคยเปนนายหมูมาแลวไมนอยกวา 2 เดือน เปนลูกเสือเอกมีความรูเก่ียวกับหนังสือ
การลูกเสือเก่ียวกับเด็กชายตามสมควร

6. ผูกํากับลูกเสือสามัญเปนผูแตงตั้งนายหมูลูกเสือ โดยหารือในหมูนั้นหรือผูกํากับลูกเสือ
เลือกนายหมูลูกเสือเอง โดยหารือท่ีประชุมนายหมู สวนรองนายหมูใหผูกํากับแตงตั้ง โดยหารือนายหมู
ของหมูนั้น ในกรณีท่ียังไมมีท่ีประชุมนายหมู (ตั้งกองใหม) ใหผูกํากับหารือลูกเสือในหมูนั้นเพ่ือแตงตั้ง
นายหมูข้ึน นายหมูควรมีความสามารถในการเปนผูนําและสอบไลไดวิชาลูกเสือเอก สวนรองนายหมู
สอบไลไดวิชาลูกเสือโท

7. นายหมูมีหนาท่ีวางแผนปฏิบัติกิจกรรมของหมู รวมท้ังการไปอยูคายพักแรม โดยมี
รองนายหมูเปนผูชวย ผูกํากับลูกเสือเปนผูใหคําแนะนํา

8. ท่ีประชุมนายหมูลูกเสือ ประกอบดวยหัวหนานายหมูลูกเสือ (ถามี) และนายหมูลูกเสือ
บางกรณีอาจเชิญรองนายหมูลูกเสือเขารวมประชุมดวย เวนแตการประชุมท่ีเก่ียวกับวินัย หากผูบังคับบัญชา
ลูกเสือเขารวมประชุมดวยควรทําหนาท่ีแตเพียงท่ีปรึกษา

9. เด็กชายจะสมัครเขาเปนลูกเสือสามัญได ตองมีอายุตั้งแต 11 ป ไมเกิน 17 ปบริบูรณ
อาจรับเด็กเขาเปนลูกเสือสามัญกอนอายุ 11 ป แตตองมีอายุไมนอยกวา 10 ป 6 เดือน ท้ังนี้อยูใน
ดุลยพินิจของผูกํากับลูกเสือสามัญ ผูกํากับกลุมท่ีจะพิจารณาถึงพัฒนาการทางรางกายและจิตใจของเด็ก
แตถาเด็กนั้นเปนลูกเสือสํารองอยูแลว การพิจารณาเชนวานั้น ใหเพ่ิมผูกํากับลูกเสือสํารองเขารวมดวย
ลูกเสือสามัญท่ีมีอายุถึง 15 ป ตองไดรับการฝกอบรมและการปฏิบัติเปนพิเศษใหเหมาะสมกับวัย
ในกลุมลูกเสือท่ีมีกองลูกเสือหรือหมูลูกเสือสามัญรุนใหญ อาจจัดใหลูกเสือสามัญท่ีมีอายุตั้งแต 15 ป
แตยังไมถึง 17 ปบริบูรณ เปนลูกเสือสามัญรุนใหญไดโดยสังกัดกองลูกเสือสามัญนั้น ลูกเสือสามัญ
ควรออกจากกองลูกเสือเม่ืออายุครบ 17 ปบริบูรณ เวนแตไดรับอนุญาตจากผูกํากับกลุมหรือผูกํากับ
ลูกเสือสามัญรุนใหญ แตเม่ือครบอายุ 18 ปบริบูรณแลวจะอยูในกองลูกเสือสามัญไมได

10. ชั้นของลูกเสือสามัญ แบงออกเปน 3 ชั้น คือ ลูกเสือตรี ลูกเสือโทและลูกเสือเอก
เม่ือลูกเสือเขาพิธีประจํากองแลว ใหไดรับการอบรมวิชาลูกเสือโท ลูกเสือเอก เม่ือเปนลูกเสือโทแลว
ก็อาจเลือกเรียนวิชาพิเศษได
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ไกรวัลย สังฆะสา (2557 : 10) ไดกลาววา การบริหารและพัฒนาบุคลากร หมายถึง การบริหาร
งานบุคคลโดยการมอบหมายงาน ชี้แจงนโยบาย วางแผน สงเสริมบุคลากร เชน การอบรม การศึกษา
ดูงาน ใหขวัญและกําลังใจ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีความรูความสามารถ เสริมทักษะความชํานาญ
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสรางเจตคติท่ีดีตอองคกรหนวยงานหรือสถานศึกษา อันจะนํามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงของเจตคติและพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ชวยใหบุคลากรมีความสามารถทํางานและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด นําไปสูความกาวหนาของตัว
บุคลากรเอง ในขณะท่ีธีรวุฒิ กางกรณ (2558 : 42) ไดกลาววา การบริหารงานลูกเสือดานการจัด
บุคลากร หมายถึง การดําเนินงานในการจัดบุคลากร ตามโครงสรางของงานลูกเสือในโรงเรียน โดย
คํานึงถึงบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงาน เพ่ือสรางความเจริญกาวหนาอยางมีคุณภาพ
ตามขอบขายของการบริหารงานลูกเสือและครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของทุกข้ันตอนของการ
บริหารงาน นับตั้งแตการวางแผนการหาบุคลากรเขามาปฏิบัติ การดูแลบํารุงรักษา อบรมพัฒนา
สงเสริมความกาวหนา บําเหน็จรางวัลคุณงามความดีจนกระท่ังบุคลากรพนไปจากการปฏิบัติงาน

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของความสําเร็จในการบริหารกิจการ
ลูกเสือ ดานการจัดบุคลากร หมายถึง ผลการดําเนินงานท่ีผูบริหารตองทําใหมีหรือใหเกิดข้ึนกับกิจการ
ลูกเสือในโรงเรียน เพ่ือใหบรรลุตามหลักการ วัตถุประสงค และวิธีการของลูกเสือ ซึ่งผูใตบังคับบัญชา
สามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไดผลงานออกมา
ถูกตองตามคาดหมายของผูบังคับบัญชาหรือหนวยงาน ซึ่งความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือดาน
การ จัดบุคลากร ไดแก มีการชี้แจงนโยบาย การจัดโครงสรางและจัดตั้งกลุมลูกเสือ กองลูกเสือและหมู
ลูกเสือ การจัดสายการบังคับบัญชา การกําหนดคุณสมบัติของผูบังคับบัญชาลูกเสือตามขอบังคับ
การกําหนดขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ มีการสงเสริมใหผูบังคับบัญชามีคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน มีการอบรม
การศึกษาดูงาน มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ มอบหมายงานแกผูกํากับ
ลูกเสือ ทดสอบความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ สรางเจตคติท่ีดีตอองคกร อันจะ
นํามา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเจตคติและพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ชวยใหบุคลากรมีความสามารถ
ทํางาน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการสรางขวัญ และ
กําลังใจเพ่ือให ผูท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดานการจัดการเรียนการสอน
จากการศึกษาการจัดการเรียนการสอน มีนักวิชาการไดกลาวไว ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2550 : 35 - 36) ไดกลาววา การพัฒนา

กระบวนการเรียนรูเปนสวนท่ีสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรูในสถานศึกษาประเภทท่ี 1 ประกอบดวย
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
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2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรู
มาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา

3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง

4. จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน
รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา

5. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน และ
อํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู ท้ังนี้ ผูเรียนและผูสอนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และ
แหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ

6. จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดาและบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ

7. ศึกษาคนควาพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู ท่ีกาวหนา
เพ่ือเปนผูนํา การจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือเปนตนแบบใหกับสถานศึกษาอ่ืน

ทิศนา แขมมณี (2551 : 24 - 25) ไดกลาววา การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู
นับวาเปนองคประกอบหลักท่ีแสดงถึงการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม ประกอบดวย ความเขาใจเก่ียวกับ
ความหมายท่ีแทจริงของการเรียนรู บทบาทของครู และบทบาทของผูเรียน การจัดการเรียนการสอน
โดยใหผูเรียนเปนสําคัญจะทําไดสําเร็จเม่ือผูท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน ไดแก ครูและนักเรียน
มีความเขาใจตรงกันเก่ียวกับความหมายของการเรียนรู ดังนี้

1. การเรียนรูเปนงานเฉพาะบุคคล ทําแทนกันไมได ครูท่ีตองการใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูตองเปดโอกาสใหเขามีประสบการณการเรียนรูดวยตัวของเขาเอง

2. การเรียนรูเปนกระบวนการทางสติปญญาท่ีตองมีการใชกระบวนการคิด สรางความเขาใจ
ความหมายของสิ่งตาง ๆ ดังนั้นครูจึงควรกระตุนใหผู เรียนใชกระบวนการคิดทําความเขาใจ
กระบวนการตาง ๆ

3. การเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคม เพราะในเรื่องเดียวกันอาจคิดไดหลายแงหลายมุม
ทําใหเกิดการขยาย เติมเต็มขอความรู ตรวจสอบความถูกตองของการเรียนรูตามท่ีสังคมยอมรับดวย
ดังนั้นครท่ีูปรารถนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลอ่ืน
หรือแหลงขอมูลอ่ืน ๆ

4. การเรียนรูเปนกิจกรรมท่ีสนุกสนาน เปนความรูสึกเบิกบาน เพราะหลุดพนจาก
ความไมรูนําไปสูความใฝรู อยากรูอีก เพราะเปนเรื่องนาสนุก ครูจึงควรสรางภาวะท่ีกระตุนใหเกิด



79

ความอยากรูหรือคับของใจบาง ผูเรียนจะหาคําตอบเพ่ือใหหลุดพนจากความของใจและเกิดความสุข
ข้ึนจากการไดเรียนรู เม่ือพบคําตอบดวยตนเอง

5. การเรียนรู เปนงานตอเนื่องตลอดชีวิต ขยายพรมแดนความรู ไดไมมี ท่ีสิ้นสุด
ครูจึงควรสรางกิจกรรมท่ีกระตุนใหเกิดการแสวงหาความรูท่ีไมรูจบ

6. การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลง เพราะไดรูมากข้ึนทําใหเกิดการนําความรูไปใช
ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ เปนการพัฒนาไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน ครูควรเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดรบัรูผลการพัฒนาของตัวเขาเองดวย

ชาญชัย ชุมเมืองเย็น (2555 : 7) ไดกลาววา การเรียนการสอนวิชาลูกเสือ หมายถึง การเรียน
การสอน การฝกอบรมตามหลักสูตรลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญและวิชาพิเศษ
ลูกเสือ ตามขอกําหนดของคณะลูกเสือแหงชาติรวมท้ังไดสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในเวลาตอมาอนุสรณ แทนออน (2557 : 7) ไดกลาววา การเรียนการสอน
ลูกเสือ หมายถึง การเรียนการสอน การฝกอบรมตามหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญและหลักสูตรวิชา
พิเศษลูกเสือของกลุมและกองลูกเสือโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
สวนณัฐกร บุญนํา (2557 : 9) ไดกลาววา การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การท่ีสถานศึกษาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนรวมกันระหวางครูกับนักเรียน โดยมีสื่อการสอนมาชวยในการจัดการเรียนรู ในการ
จัดการเรียนการสอนจะตองมีองคประกอบครบ 7 ประการ ครูจะตองมีลักษณะของความเปนครูท่ีดี
มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการทางลูกเสือหลังการเรียนรูลูกเสือจะตองมี
ระเบียบวินัย มีความสนุกสนาน มีความภาคภูมิใจและตระหนักในการเปนลูกเสือ ซึ่งธีรวุฒิ กางกรณ
(2558 : 49) ไดกลาววา การบริหารงานลูกเสือดานการจัดการเรียนการสอน หมายถึง แผนการเรียนการสอน
การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน การจัดครูเขาสอน การจัดกิจกรรมสอนเสริม การจัดหนังสือแบบเรียน
และการนิเทศการสอน การจัดการเรียนการสอนจะเนนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งเปนกิจกรรม
ท่ีใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพ่ิมเติมจากกิจกรรมท่ีจัดใหเรียนรู
ตามกลุมสาระ 8 กลุมสาระ การเขารวมและปฏิบัติตามกลุมกิจกรรมท่ีเลือกดวยตนเองตามความถนัด
และความสนใจอยางแทจริง การพัฒนาท่ีสําคัญไดแก การพัฒนาองครวมของการพัฒนาความเปนมนุษย
ใหครบทุกดาน ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม โดยอาจจัดเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะสนองนโยบาย
ในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ใหมีคุณภาพเพ่ือพัฒนา
องคของความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือสังคม

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของความสําเร็จในการบริหารกิจการ
ลูกเสือดานการเรียนการสอน หมายถึง ผลการดําเนินงานท่ีผูบริหารตองทําใหมีหรือใหเกิดข้ึนกับกิจการ
ลูกเสือในโรงเรียน เพ่ือใหบรรลุตามหลักการ วัตถุประสงค และวิธีการของลูกเสือ ซึ่งผูใตบังคับบัญชา
สามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไดผลงานออกมา
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ถูกตองตามคาดหมายของผูบังคับบัญชาหรือหนวยงาน ซึ่งความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
ดานการเรียนการสอน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกันระหวางครูกับนักเรียน
มีองคประกอบในการจัดการเรียนการสอนครบ 7 ประการ มีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามวิธีการของลูกเสือ หลังการเรียนรูลูกเสือมีทักษะ ระเบียบวินัย มีความสนุก สนใจ ภาคภูมิใจ
มีความสุขและตระหนักในการเปนลูกเสือ มีการสงเสริมสนับสนุนใหผูกํากับลูกเสือเห็นความสําคัญ
ในการจัดการเรียนการสอน มีการใชสื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอน มีกิจกรรมสงเสริมใหเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห ยึดผู เรียนเปนสําคัญ จัดทําแผนการสอนและทําการสอนตามแผนท่ี
ออกแบบไว ลูกเสือแตงเครื่องแบบในการเรียนการสอน การฝกอบรมตามหลักสูตรของคณะลูกเสือ
แหงชาติรวมท้ังสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

ดานการเงินลูกเสือ
จากการศึกษาการเงินลูกเสือ มีนักวิชาการไดกลาวไว ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ (2553 : 11) ไดกลาววา สําหรับการเก็บเงิน

บํารุงลูกเสือของกลุมหรือกองลูกเสือท่ีตั้งอยูในโรงเรียนใหผูอํานวยการโรงเรียน อาจารยใหญ ครูใหญ
เปนผูเก็บเงินคาบํารุงลูกเสือ หรือผูบังคับบัญชา ลูกเสือในสังกัดเปนผูเก็บเงินก็ได ในการเก็บเงินนี้นั้น
จะตองออกใบเสร็จรับเงินทุกคราว และใหมีการควบคุมรายไดกลุมหรือกองลูกเสือ เงินรายไดทุกประเภท
ท่ีกลุมหรือกองลูกเสือไดรับ ใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบ 3 คน ประกอบดวย ผูบังคับบัญชาลูกเสือ
หรือรองผูบังคับบัญชากองลูกเสือในโรงเรียนนั้น เงินรายไดนี้นําฝากธนาคารหรือแผนกศึกษาธิการ
อําเภอหรือจังหวัด

การเก็บเงินบํารุงลูกเสือประจําป
ตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.

2509 ไดกําหนดไวเก่ียวกับเงินบํารุงลูกเสือ และกรุงเทพมหานครนํามาใชโดยอนุโลม (สํานักงาน
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาต,ิ 2553 : 11) ดังนี้

1. วัตถุประสงคในการเก็บเงินคาบํารุงลูกเสือ มีดังตอไปนี้
1.1 เพ่ือใหไดเงินมาใชจายในกิจการลูกเสือ
1.2 เพ่ือใหลูกเสือ ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ผูตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และ

เจาหนาท่ีลูกเสือ ทะนุบํารุงองคการของตนดวยความเสียสละ
1.3 เพ่ือฝกอบรมลูกเสือใหรูจักทํางานเพ่ือใหไดเงินมาดวยน้ําพักน้ําแรงของตนเอง

โดยสุจริต
2. เงินคาบํารุงลูกเสือ ไดแก เงินคาบํารุงประจําปท่ีเก็บจากลูกเสือ ผูบังคับบัญชาลูกเสือ

ผูตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ กรรมการลูกเสือพิเศษ และเจาหนาท่ีลูกเสือ
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3. เงินคาบํารุงลูกเสือเก็บคนหนึ่งไมเกินปละ 5 บาท จะเก็บในอัตราเทาใดใหผูอํานวยการ
ลูกเสือกรุงเทพมหานครเปนผูกําหนด สําหรับกองลูกเสือท่ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติใหเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติเปนผูกําหนด

4. เงินคาบํารุงประจําปของผูบังคับบัญชาลูกเสือ ผูตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ
ลูกเสือ และเจาหนาท่ีลูกเสือ กําหนดปละ 10 บาท เม่ือชําระครบ 10 ปแลว ถือวาเปนสมาชิกตลอดชีพ
หรือจะชําระตลอดชีพครั้งเดียว 100 บาท เลยก็ได

5. ใหลูกเสือ ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ผูตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจาหนาท่ี
ลูกเสือ ชําระเงินคาบํารุงประจําปตามอัตราท่ีกําหนดไวใหเสร็จภายในเดือนสิงหาคมของทุกป

6. กลุมหรือกองลูกเสือท่ีตั้งอยูในโรงเรียน หรือนอกโรงเรียนใหอาจารยใหญ ครูใหญ
หรือผูจัดการโรงเรียนเปนผูเก็บเงินคาบํารุงหรือผูบังคับบัญชาลูกเสือในสังกัดเปนผูเก็บเงินก็ได ในการ
เก็บเงินนั้นจะตองออกใบเสร็จรับเงินทุกคราว สําหรับผูบังคับบัญชาลูกเสือ ผูตรวจการลูกเสือ
กรรมการลูกเสือ ลูกเสือ และเจาหนาท่ีลูกเสือ ท่ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการลูกเสือเขตใหสํานักงาน
ท่ีเก่ียวของแลวแตกรณีเปนผูเก็บ

7. การแบงเงินคาบํารุงลูกเสือใหแบง ดังนี้
7.1 ตามขอบังคับของสมาคมลูกเสือโลก คณะลูกเสือแหงชาติจะตองเสียเงินคาบํารุง

ใหแกสมาชิกลูกเสือโลกตามจํานวนลูกเสือและเจาหนาท่ีลูกเสือ ในอัตราคนหนึ่งปละประมาณ 50 สตางค
เงินยอดนี้ใหลูกเสือสังกัดสํานักงานคณะกรรมการลูกเสือแหงชาติและกรุงเทพมหานครรวบรวมสงไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการลูกเสือแหงชาติเพ่ือใชจายในสวนเก่ียวกับการลูกเสือโลก

7.2 ใหแบงเงินขางตนจากท่ีเหลือ ดังนี้
1) กองลูกเสือท่ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ

1.1) สําหรับคาใชจายในกลุมหรือกองลูกเสือแหงชาติ รอยละ 70
1.2) สงเปนคาใชจายในสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ

รอยละ 30
2) กองลูกเสือท่ีข้ึนตอกรุงเทพมหานคร

2.1) สําหรับคาใชจายในกลุมหรือกองลูกเสือ รอยละ 78
2.2) สําหรับเปนคาใชจายในสํานักงานลูกเสือเขต รอยละ 8
2.3) สําหรับเปนคาใชจายในสํานักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร รอยละ 8
2.4) สําหรับเปนคาใชจายในสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ

รอยละ 6
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3) เงินบํารุงลูกเสือท่ีเก็บจากผูบังคับบัญชาลูกเสือ ผูตรวจการลูกเสือ
กรรมการลูกเสือ และเจาหนาท่ีลูกเสือ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการลูกเสือแหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการลูกเสือเขต ใหเปนของสํานักงานนั้น

8. เงินคาบํารุงของกลุมหรือกองลูกเสือท่ีข้ึนตรงตอสํานักงานเขตหรือกรุงเทพมหานคร
ใหกลุมหรือกองลูกเสือนําสงสํานักงานเขตหรือกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี สําหรับกลุมหรือกองลูกเสือ
ท่ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ใหกลุมหรือกองลูกเสือนําสงสํานักงาน
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ท้ังนี้ใหกลุมหรือกองลูกเสือหักเงินคาบํารุงท่ีเปนสวนของตนไวกอน

9. เงินคาบํารุงกองลูกเสือท่ีสํานักงานเขตไดรับจากกองลูกเสือหรือกลุมลูกเสือใหสํานักงาน
เขตหักสวนท่ีเปนของสํานักงานเขตไวกอน สวนท่ีเหลือใหนําสงกรุงเทพมหานคร (สํานักการศึกษา)
เพ่ือกรุงเทพมหานครจะไดนําสงสํานักงานคณะกรรมการลูกเสือแหงชาติตอไป

10. กลุมหรือกองลูกเสือหาเงินรายไดโดยชอบดวยกฎหมายในจังหวัดของตน โดยรับ
อนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ผูอํานวยการลูกเสือกรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการลูกเสือเขต แลวแตกรณี

11. คณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการลูกเสือเขตอาจหาเงินรายได
ภายในกรุงเทพมหานครเพ่ือสงเสริมกิจการลูกเสือ

11.1 ผูบังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือตองไมเรี่ยไรเงินและไมเขารวมขายสิ่งของ
ใด ๆ ตามทองถนนหรือเก็บบัตรผานประตู หรือปฏิบัติงานใด ๆ ท่ีไมสมเกียรติของลูกเสือ

11.2 ในกรณีทีเห็นสมควรเลขาธิการคณะกรรมการลูกเสือแหงชาติ ผูอํานวยการ
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร อาจอนุญาตเปนกรณีพิเศษใหผูบังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือเขารวมเรี่ยไรเงิน
ขายสิ่งของหรือบัตรผานประตูเฉพาะรายการในระยะเวลาท่ีกําหนดใหก็ได

12. สมาชิกของคณะกรรมการลูกเสือแหงชาติทุกคนตองไมสนับสนุนหรือเก่ียวของกับ
วิธีการใด ๆ ท่ีขัดตอกฎหมายบานเมืองหรือเปนไปในทํานองสงเสริมใหลูกเสือเลนการพนัน

13. การจายเงินรายไดลูกเสือ ตองจายตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
13.1 เพ่ือจัดหาอุปกรณการฝกอบรมลูกเสือ
13.2 เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ
13.3 เพ่ือจัดพิมพตํารา คูมือ และเอกสารเก่ียวกับลูกเสือ
13.4 เพ่ือเปนคาใชจายอ่ืน ๆ เก่ียวกับกิจการลูกเสือ

ชาญชัย ชุมเมืองเย็น (2555 : 7) ไดกลาววา การเงินลูกเสือ หมายถึง การเงินงบประมาณ
ในกองลูกเสือ ไดแก รายได รายจาย การควบคุมและรายการเก่ียวกับการเงินและทรัพยสิน เชน เงิน
คาบํารุงกองลูกเสือ เงินคาบํารุงการศึกษาหรือคาอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ของกิจการ
ลูกเสือในสถานศึกษา สวนไกรวัลย สังฆะสา (2557 : 10) ไดกลาววา การจัดสรรทรัพยากรและการเงิน
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หมายถึง การจัดหาวัสดุและอุปกรณ หรือครุภัณฑ การเงินสนับสนุนลูกเสือสามัญรุนใหญใหมีประสิทธิภาพ
เชน สื่อ อุปกรณการสอนเทคโนโลยีใหม ๆ และการระดมทุนมาสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ สอดคลอง
กันกับอนุสรณ แทนออน (2557 : 7) ไดกลาววา การเงินลูกเสือ หมายถึง รายได รายจาย การควบคุม
และรายงานเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของกองลูกเสือสามัญรุนใหญในสถานศึกษาของกลุม และ
กองลูกเสือโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ธีรวุฒิ กางกรณ (2558 : 52)
ไดกลาววา การบริหารงานลูกเสือดานการจัดงบประมาณและวัสดุอุปกรณ หมายถึง การจัดหา
งบประมาณ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ จัดหาวัสดุอุปกรณ ซึ่ง
ไดมาจากการเก็บเงินบํารุงกองลูกเสือท่ีเก็บจากลูกเสือ จากเงินบํารุงการศึกษาและจากเงินบริจาค
ภายนอกอ่ืน ๆ

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของความสําเร็จในการบริหารกิจการ
ลูกเสือดานการเงินลูกเสือ หมายถึง ผลการดําเนินงานท่ีผูบริหารตองทําใหมีหรือใหเกิดข้ึนกับกิจการ
ลูกเสือในโรงเรียน เพ่ือใหบรรลุตามหลักการ วัตถุประสงค และวิธีการของลูกเสือ ซึ่งผูใตบังคับบัญชา
สามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไดผลงานออกมา
ถูกตองตามคาดหมายของผูบังคับบัญชาหรือหนวยงาน ซึ่งความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือดาน
การเงินลูกเสือ ไดแก การจัดการเก่ียวกับรายได การเก็บรักษา การใชจาย เงินคาบํารุงกองลูกเสือ
เงินคาบํารุงการศึกษาหรือคาอ่ืน ๆ การสงเงิน การควบคุม การจัดหาวัสดุอุปกรณหรือสื่อการเรียน
การสอนท่ีหลากหลายนาสนใจ การระดมทุนมาสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือการรายงานเก่ียวกับการเงิน
และทรัพยสินของกิจการลูกเสือตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ

ดานการวัดและประเมินผล
การวัดผลเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความจําเปนในการจัดกิจกรรมลูกเสือ เพราะจะทําใหเรา

ไดทราบความสามารถ ความกาวหนา และพัฒนาการของลูกเสือ ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการกลาวไว
ดังนี้

สํานักงานมาตรฐานการศึกษา. (2551) ไดกลาวถึงการวัดประเมินผลกิจกรรมลูกเสือไว ดังนี้
การวัดผลและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมบังคับ เปนการวัดผลและประเมินผล
เพ่ือใหลูกเสือ ผานชวงชัน้หรือจบหลักสูตร โดยการเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และผานการประเมินผล
ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดและมีการวัดผลตลอดภาคเรียนโดยการสังเกต การซักถาม และการ
ทดสอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และวิชาพิเศษ เปนการวัดผลและประเมินผลในแตละวิชา โดย
การทดสอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และใชเกณฑ ผานและไมผาน กิจกรรมการอยูคายพักแรม
ของลูกเสือ การอยูคายพักแรมเปนหัวใจของลูกเสือ ลูกเสือทุกคนตางก็มีโอกาสท่ีจะอยูคายพักแรม
เนื่องจากขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.
2509 ขอ 273 - 279 กําหนดไววา ใหผูกํากับกลุมหรือผูกํากับลูกเสือนําลูกเสือไปฝกเดินทางไกล และ
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แรมคืน ในปหนึ่งไมนอยกวา 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งใหพักแรมอยางนอย 1 คืน การเดินทางไกลและแรมคืน
มีวัตถุประสงคเพ่ือฝกใหลูกเสือมีความอดทน อยูในระเบียบวินัย รูจักชวยเหลือตัวเอง รูจักอยู และ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพ่ิมเติม ผูบังคับบัญชาลูกเสือจําเปนตองวางแผนนํา
ลูกเสือไปเดินทางไกลและแรมคืนไวใหพรอมกอนแตเนิ่น ๆ ดังนั้น บทบาทผูบังคับบัญชาลูกเสือท่ีมี
หนาท่ีรับผิดชอบตอลูกเสือ ตองานการอยูคายพักแรมและตามหนาท่ีของตนเอง จึงจําเปนตองหาโอกาส
ใหลูกเสือของตนไดมีโอกาสในการอยูคายพักแรมเสมอ ผูบังคับบัญชาลูกเสือตองเขาใจวา กิจกรรม
การอยูคายพักแรมนี้ เปนกิจกรรมสําหรับเด็กไมใชกิจกรรมของผูใหญ ความสําเร็จคือ กิจกรรม
ท่ีตอบสนองความตองการของเด็ก ไดแก การผจญภัย การไดเพ่ือน ไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ไดความสนุก
และความสุข พรอมท้ังเกิดทัศนคติตอการไปอยูคายพักแรมดวย ถือวาสิ่งนี้เปนจุดหมายสําคัญ

วิชาพิเศษลูกเสือ วิชาพิเศษเปนวิชาหนึ่งท่ีสงเสริมความสามารถของลูกเสือ นอกจากนี้ยัง
สามารถใชเปนเครื่องมือวัดความพยายามและความอดทนของลูกเสืออีกดวย ลูกเสือท้ัง 4 ประเภทท่ี
เรียนหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญและลูกเสือวิสามัญ อาจสอบ
วิชาพิเศษไดตามหลักสูตรท่ีกําหนดไว วิชาเหลานี้มุงหมายใหลูกเสือไดแสดงออกซึ่งทักษะและความสนใจ
ของตนเองกับเพ่ือใหไดมีสวนในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับลูกเสืออ่ืน ๆ ดวย

แนวปฏิบัติการสอนวิชาลูกเสือพิเศษ มีแนวปฏิบัติสําคัญ ดังนี้
1. ทําการสอนวิชาพิเศษโดยใชเวลานอกเหนือจากท่ีลูกเสือเขารวมกิจกรรมตามปกติ

หรือในขณะอยูคายพักแรม นอกจากนี้ ลูกเสืออาจใชเวลาวางของตนเองทําการฝกฝนทักษะตาง ๆ
ของวิชาพิเศษ แลวทําการขอสอบหรือสงรายงานผลการปฏิบัติงานของรายวิชานั้นแกผูกํากับลูกเสือ
เพ่ือขอประดับเครื่องหมาย การสอนจะจัดใหมีข้ึนปละก่ีครั้งก็ได โดยเนนการปฏิบัติจริง เม่ือสอบผาน
แลวใหผูกํากับลงนามรับรองในสมุดประจําตัวลูกเสือ

2. วิชาพิเศษลูกเสือวิชาใดท่ีมีเนื้อหาสัมพันธกับกิจกรรมท่ีลูกเสือเขารวมตามปกติก็ให
นําไปบูรณาการ รวมท้ังทําการสอบภาคปฏิบัติของวิชาพิเศษนั้น ๆ และใหถือวาลูกเสือท่ีผานการสอน
แลวมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษนั้นดวย

3. ใหโรงเรียนเปนผูดําเนินการขอซื้อเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือตามท่ีลูกเสือไดรับ
จากรานคาขององคการคาของคุรุสภา

4. สําหรับวิชาพิเศษลูกเสือ ใหใชขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง
หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ

ณัฐกร บุญนํา (2557 : 9) ไดกลาววา การประเมินผล หมายถึง การท่ีสถานศึกษามีการ
เปรียบเทียบผลท่ีไดจากการเรียนรูของผูเรียนกับมาตรฐานท่ีกําหนดไวใหสอดคลองและสัมพันธกับการ
วัดผล และนําผลท่ีไดไปปรับปรุง พัฒนาตอไป ซึ่งการวัดผลกิจกรรมลูกเสือมีอยู 2 กิจกรรม คือ
กิจกรรมบังคับ และวิชาพิเศษ สวนการประเมินผลก็มีอยู 2 ลักษณะ คือผานและไมผาน สําหรับการ
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อยูคายพักแรมเปนกิจกรรมบังคับหนึ่งท่ีลูกเสือทุกคนจะตองเขารวมและวิชาพิเศษลูกเสือสามารถสอบ
ไดตามท่ีหลักสูตรกําหนดและตามความสนใจของผูเรียนจํานวน 76 วิชา ในขณะท่ีธีรวุฒิ กางกรณ
(2558 : 6) ไดกลาววา การบริหารงานลูกเสือดานการวัดและประเมินผล หมายถึง การดําเนินงาน
เก่ียวกับการกําหนดกฎเกณฑ วิธีการ กระบวนการ การวัดและประเมินผล โดยการจัดทําเอกสาร
หลักฐานการอบรมพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผล การนําผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนการมีสวนรวมหรือทํางานเปนทีม

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
ดานการวัดและประเมินผล หมายถึง ผลการดําเนินงานท่ีผูบริหารตองทําใหมีหรือใหเกิดข้ึนกับกิจการ
ลูกเสือในโรงเรียน เพ่ือใหบรรลุตามหลักการ วัตถุประสงค และวิธีการของลูกเสือ ซึ่งผูใตบังคับบัญชา
สามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไดผลงานออกมา
ถูกตองตามคาดหมายของผูบังคับบัญชาหรือหนวยงาน ซึ่งความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือดาน
การวัดและประเมินผล ไดแก การจัดทําเครื่องมือวัดผล การกําหนดเกณฑการประเมินผล การจัดทํา
ขอสอบภาคทฤษฎีและการทดสอบภาคปฏิบัติ การวิเคราะหผลและการนําผลท่ีไดจากการประเมิน
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป มีการอยูคายพักแรม มีวิชาพิเศษ
ลูกเสือ มีการสงเสริมการเรียนรูและตัดสินผลการเรียนของผูเรียนตามจุดประสงคในวิชากิจกรรม
ลูกเสือครอบคลุมท้ังความรู ความเขาใจ ทักษะการปฏิบัติ มีการใชวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง
มีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท่ีไดกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว

ดานการรายงานกิจกรรมประจําป
การดําเนินการดานการรายงานกิจกรรมลูกเสือประจําป จะตองดําเนินการตามขอบังคับ

ของคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ลูกเสือ พุทธศักราช 2551 โดยมีรายละเอียดท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้

การบริหารลูกเสือจังหวัด ภายใตมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติลูกเสือ พุทธศักราช 2551
การบริหารลูกเสือในจังหวัด มีดังตอไปนี้

1. ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือใหเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบแบบแผน
2. ออกระเบียบเพ่ิมเติม เพ่ือความเหมาะสมแกการปกครองในจังหวัด ซึ่งจะตอง

ไมขัดแยงกับกฎหมาย ระเบียบแบบแผนหรือขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ
3. จัดตั้งกลุมลูกเสือและกองลูกเสือ
4. จัดตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือ ผูตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ เจาหนาท่ีลูกเสือ
5. จัดใหมีทะเบียนและสถิติตาง ๆ เก่ียวกับการลูกเสือ
6. จัดควบคุมดูแลทรัพยสิน ทะเบียนการเงินและพัสดุของลูกเสือใหเรียบรอย และเปน

ปจจุบัน
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7. จัดสงรายงานประจําปและรายงานอ่ืนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แหงชาติกําหนด

8. จัดใหมีการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ นายหมูลูกเสือ และลูกเสือทุกประเภท
9. วางแผนกิจกรรมประจําปแลวจัดตั้งกรรมการตาง ๆ เพ่ือชวยเหลือกิจการลูกเสือ
10. สงเสริมกิจกรรมตอไปนี้เปนพิเศษ คือ เดินทางไกลและอยูคายพักแรม การบําเพ็ญ

สาธารณประโยชน การฝกอบรมวิชาพิเศษลูกเสือ
จากขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือประกอบ

กับพระราชบัญญัติลูกเสือ พุทธศักราช 2551 จึงสามารถสรุปประเด็นท่ีเก่ียวของกับการบริหารกิจการ
ลูกเสือ ดานการรายงานกิจการลูกเสือ ดังนี้

ในการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ทุกระดับกลุมหรือกองลูกเสือ ตองจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตามลําดับข้ัน คือ กลุมหรือกองลูกเสือรายงานคณะกรรมการลูกเสืออําเภอ รายงาน
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด และจังหวัดรายงานคณะกรรมการลูกเสือแหงชาติ ตามลําดับ โดยรายงาน
ตามแบบรายงานลูกเสือประจําป (ลส.5) ท่ีสํานักคณะกรรมการลูกเสือแหงชาติกําหนดข้ึน ซึ่งแบบ
รายงานลูกเสือประกอบดวย (สํานักงานคณะกรรมการลูกเสือแหงชาต,ิ 2553 : 29 - 32)

1. กลุมลูกเสือ โดยแยกเปนกองลูกเสือสํารอง กองลูกเสือสามัญ กองลูกเสือสามัญ
รุนใหญและกองลูกเสือวิสามัญ และจํานวนลูกเสือ จํานวนผูบังคับบัญชาลูกเสือท้ังหมด

2. ผูบังคับบัญชาลูกเสือ รายงานเก่ียวกับจํานวนผูบังคับบัญชาลูกเสือตามกลุมหรือกอง
ลูกเสือแตละประเภทและรายงานข้ันหรือวุฒิของผูบังคับบัญชา ดังนี้ ข้ันความรูท่ัวไป ข้ันความรูเบื้องตน
ข้ันความรูชั้นสูง ข้ันผูใหการฝกอบรมระดับชาติและข้ันผูบริหารลูกเสือมืออาชีพ

3. การเงินและทรัพยสิน รายการรับจายเงินในรอบปและทรัพยสินท่ีไดมาระหวางป
ตั้งแต 5,000 บาทข้ึนไป

4. การเรียนการสอน รายงานการฝกวิชาชีพตาง ๆ วิชาชีพลูกเสือ การฝกอบรมนายหมู
ลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือท่ีสําคัญในรอบป

นอกจากนี้ จะมีรายงานลูกเสือประจําปตามแบบรายงานลูกเสือประจําป (ลส.5) แลวในการ
จัดกิจกรรมลูกเสือท่ีสําคัญของกลุมหรือกองลูกเสือในแตละครั้ง ผูบังคับบัญชาลูกเสือท่ีเปนผูกํากับ
ลูกเสือควรรายงาน ใหผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของทราบตามลําดับ เชน การบําเพ็ญประโยชนของลูกเสือ
การจัดพิธีถวายราชสดุดี การจัดพิธีสวนสนามในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ การไปอยู
คายพักแรมของกลุมหรือกองลูกเสือ

ชาญชัย ชุมเมืองเย็น (2555 : 7) ไดกลาววา การรายงานกิจการลูกเสือ หมายถึง การรายงาน
กิจกรรมลูกเสือและรายงานการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ตามแบบรายงานการลูกเสือ
ประจําป (ลส.5) และการจัดกิจกรรมลกูเสือ ในขณะท่ีอนุสรณ แทนออน (2557 : 7) ไดกลาววา การรายงาน
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กิจกรรมลูกเสือ หมายถึง การรายงานกิจกรรมลูกเสือและการรายงานการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
สามัญรุนใหญในสถานศึกษา ตามแบบการรายงานลูกเสือประจําป (ลส.5) ของกลุมและกองลูกเสือ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของความสําเร็จในการบริหารกิจการ
ลูกเสือดานการรายงานกิจกรรมประจําป หมายถึง ผลการดําเนินงานท่ีผูบริหารตองทําใหมีหรือใหเกิด
ข้ึนกับกิจการลูกเสือในโรงเรียน เพ่ือใหบรรลุตามหลักการ วัตถุประสงค และวิธีการของลูกเสือ
ซึ่งผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และไดผลงานออกมาถูกตองตามคาดหมายของผูบังคับบัญชาหรือหนวยงาน ซึ่งความสําเร็จในการ
บริหารกิจการลูกเสือดานการรายงานกิจกรรมประจําป ไดแก การรายงานกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของ
ลูกเสือ การรายงานการจัดพิธีถวายราชสดุดีในวันคลายวันสวรรคตของพระบิดาลูกเสือไทย
การรายงานการจัดพิธีสวนสนามในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ การอยูคายพักแรมของกลุม
หรือกองลูกเสือ การรายงานการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนตามแบบรายงานการลูกเสือประจําป
(ลส.5) ตามกลุมและกองลูกเสือโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

บริบทของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เปนหนวยงานทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนด
และแกไข เปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตั้งแตวันท่ี 17 สิงหาคม
พุทธศักราช 2553 มีภารกิจในการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ใหประชากรวัยเรียน
ทุกคนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยเนนการพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหผูเรียนมีความรู
มีคุณธรรม จริยธรรมมีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการพัฒนาสูคุณภาพ
ระดับสากลโดยมีทิศทางการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งตั้งอยูเลขท่ี 60/1 หมูท่ี 5 ตําบลขุนกระทิง
อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190 โทรศัพท 0 - 7757 - 6253, 0 - 7757 - 6448 เว็บไซต
สํานักงาน http://www.cpn1.go.th/main/ หางจากกรุงเทพมหานคร ตามเสนทางรถยนต (ถนน
เพชรเกษม) ประมาณ 498 กิโลเมตร และเสนทางรถไฟสายใตประมาณ 476 กิโลเมตร มีเขตบริการ
ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย 3 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอทาแซะ และอําเภอปะทิว
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 2,829.39 ตารางกิโลเมตร สําหรับอาณาเขตนั้น ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอบางสะพาน
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทิศใต ติดตอกับอําเภอสวี จังหวัดชุมพร ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทย และ
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง สามารถสรุปเปนขอมูลพ้ืนฐาน ดังตารางท่ี 2.3

ตารางท่ี 2.3 ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

อําเภอ
พื้นท่ี

ตําบล หมูบาน
เทศบาล

อบต.
(ตร.กม.) เมือง ตําบล

เมือง 748.39 17 165 1 9 9
ทาแซะ 1,485.00 10 116 - 2 10
ปะทิว 596.00 7 70 - 6 4

รวม 2,829.39 34 351 1 17 23

ท่ีมา : กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1, 2559 : 19

ลักษณะภูมิประเทศ
อําเภอตาง ๆ ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ตอนกลางและทิศตะวันออก

จะมีลักษณะเปนท่ีราบ ทิศตะวันตก สวนใหญจะเปนท่ีราบดอนลุม และทิวเขาสลับ
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศมีฤดูฝนมากกวาฤดูอ่ืน นั่นคือ ระหวางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนมกราคม

สวนฤดูรอน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธจนถึงเดือนพฤษภาคม โดยมีลมมรสุมพัดผาน และลักษณะภูมิอากาศ
ดังกลาวทําใหประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีประชากรบางสวน ท่ีอาศัยอยู
บริเวณชายฝงทะเลประกอบอาชีพการประมง

สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
อาชีพหลักของประชาชนคือ เกษตรกรรม ซึ่งพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญ ไดแก ทุเรียน เงาะ

มังคุด ลองกอง ยางพารา ปาลมน้ํามัน และกาแฟ รองลงมา คือการประมง การคาสงและคาปลีก
รวมถึงดานอุตสาหกรรม สวนใหญเปนอุตสาหกรรมท่ีตอเนื่องจากการเกษตร เชน อุตสาหกรรมผัก
และผลไมบรรจุกระปอง อุตสาหกรรมการสกัดน้ํามันปาลม อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็ง และ
อุตสาหกรรมปลาปน เปนตน ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีการจัดงานประเพณีท่ีเปนวัฒนธรรม
สืบทอดกันมาเปนเวลา อันยาวนานซึ่งสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตความเปนอยูดานวัฒนธรรม และสังคม
ของชุมชน
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ภารกิจสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เปนหนวยงานราชการของสวนกลาง

ท่ีตั้งอยูในสวนภูมิภาค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
มีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ดังตอไปนี้

1. จัดทํานโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และความตองการของทองถ่ิน

2. การวิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงาน
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ัง
กํากับตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว

3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

4. กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริมสนับสนุน

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

10. ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา
11. ประสาน ปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน

และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
12. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ี

ของหนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย
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เครือขายในการบริหารจัดการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 แบงเครือขายสถานศึกษา ออกเปน

10 เครือขาย เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ดังตารางท่ี 2.4

ตารางท่ี 2.4 เครือขายสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

เครือขายท่ี ช่ือเครือขาย อําเภอ จํานวนโรงเรียน ท่ีตั้งเครือขาย
1 เมืองชุมพร 1 เมือง 12 โรงเรียนวัดนอมถวาย
2 เมืองชุมพร 2 เมือง 11 โรงเรียนวัดหาดทรายแกว
3 เมืองชุมพร 3 เมือง 9 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร
4 เมืองชุมพร 4 เมือง 12 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
5 เมืองชุมพร 5 เมือง 11 โรงเรียนชุมชนบานถํ้าสิงห
6 ทาแซะ 1 ทาแซะ 18 โรงเรียนบานเนินทอง
7 ทาแซะ 2 ทาแซะ 14 โรงเรียนอนุบาลทาแซะ
8 ทาแซะ 3 ทาแซะ 13 โรงเรียนบานดอนเค่ียม
9 ปะทิว 1 ปะทิว 17 โรงเรียนอนุบาลปะทิว
10 ปะทิว 2 ปะทิว 15 โรงเรียนบานหวยรากไม

รวม 132

ท่ีมา : กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1, 2559 : 6 - 10

ขอมูลจํานวนโรงเรียนท่ีเปดสอนจําแนกตามระดับการศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีการจําแนกจํานวนโรงเรียนท่ีเปด

สอนตามระดับการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ดังตารางท่ี 2.5
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ตารางท่ี 2.5 จํานวนโรงเรียนท่ีเปดสอนจําแนกตามระดับการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ระดับการศึกษา
จํานวนโรงเรียน

สพฐ. สช. รวม
กอนประถม - ประถมศึกษา 74 7 81
กอนประถม - มัธยมศึกษาตอนตน 41 - 41
กอนประถม - มัธยมศึกษาตอนปลาย - 1 1
ประถมศึกษา 4 1 5
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนตน 2 1 3
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย - 1 1
มัธยมศึกษาตอนตน - - -

รวมโรงเรียนท้ังหมด 121 11 132

ท่ีมา : กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1, 2559 : 18

ขอมูลจํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับการศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีการจําแนกจํานวนนักเรียน

ตามระดับการศึกษา ดังตารางท่ี 2.6

ตารางท่ี 2.6 จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ระดับการศึกษา
จํานวนนักเรียน

สพฐ. สช. รวม
กอนประถม 4,793 2,360 7,153
ประถมศึกษา 16,362 4,664 21,026
มัธยมศึกษาตอนตน 3,966 444 4,410
มัธยมศึกษาตอนปลาย 39 259 298

รวม 25,160 7,727 32,887

ท่ีมา : กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 (2559 : 19)
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จํานวนขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีจํานวนขาราชการและบุคลากร

ทางการศึกษา ท้ังสิ้นจํานวน 1,435 คน ซึ่งจําแนกตามตําแหนง ดังตารางท่ี 2.7

ตารางท่ี 2.7 จํานวนขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1

สายงาน
อันดับ

รวม
ครูผูชวย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4

ครูผูชวย 226 - - - - 226
ครู - 315 479 295 - 1,089
ผูบริหารสถานศึกษา - 1 17 86 1 105
ผูบริหารการศึกษา - - - 9 1 10
ศึกษานิเทศก - - 1 4 - 5

รวม 226 316 497 394 2 1,435

ท่ีมา : กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1, 2559 : 19

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาประจําปงบประมาณ 2559
วิสัยทัศน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเปนไทย

ภายในป 2560
พันธกิจ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ไดกําหนดพันธกิจ ไวดังนี้

1. สงเสริมสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ
2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบตอ

คุณภาพการศึกษา
คานิยมองคกร
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ไดกําหนดคานิยมองคกรไว ดังนี้
เปนองคกรมีชีวิต คิดสิ่งใหม เต็มใจบริการ รวมประสานสัมพันธ ยึดม่ันหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ไดกําหนดกลยุทธ ไว ดังนี้
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กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
กลยุทธท่ี 2 ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหท่ัวถึง ครอบคลุมผูเรียน

ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณธรรม
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เปาประสงค
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ไดกําหนดเปาประสงค ไวดังนี้

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

2. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. สถานศึกษามีคุณภาพ และผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาในระดับ

ดีข้ึนไป
5. ผูรับการบริการมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของสถานศึกษา
6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและผานการประเมิน

ตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
7. ผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี

ตาง ๆ สารสนเทศ เพ่ือการศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาไดรับการสนับสนุนในการจัดการศึกษา

จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เต็มตามศักยภาพ (กลุมนโยบายและแผน สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1, 2559 : 22 - 23)

สําหรับการบริหารกิจการลูกเสือของสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต 1 มีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ทางการลูกเสือ เชน การฝกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือวิชาผูกํากับลูกเสือสํารอง ข้ันความรูเบื้องตน การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผูกํากับ
ลูกเสือสามัญ ข้ันความรูเบื้องตน การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญ
ข้ันความรูชั้นสูง การอบรมลูกเสือจราจร การฝกอบรมผูกํากับลูกเสือตานภัยยาเสพติด การชุมนุม
ลูกเสือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 การจัดงานวันคลายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแหงชาติ การจัดงานวันวชิราวุธ เปนประจําทุกป อีกท้ังยังสรางขวัญและกําลังใจใหผูกํากับ
ลูกเสือโดยการสนับสนุนใหมีการสงผลงานเพ่ือรับรางวัล เชน รางวลัผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน เปนตน

สํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีการแตงตั้งกลุมลูกเสือ
ท้ังหมด 145 กลุม และมีการแตงตั้งกองลูกเสือตามประเภทของลูกเสือ ดังนี้ ลูกเสือสํารอง จํานวน
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187 กอง ลูกเสือสามัญ จํานวน 154 กอง ลูกเสือสามัญรุนใหญ จํานวน 115 กอง มีการแตงตั้ง
ผูบังคับบัญชาลูกเสือแยกตามประเภท ดังนี้ ผูบังคับบัญชาลูกเสือสํารอง จํานวน 291 คน ผูบังคับบัญชา
ลูกเสือสามัญ จํานวน 280 คน ผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุนใหญ จํานวน 230 คน มีการแตงตั้ง
ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน จํานวน 198 คน มีการแตงตั้งผูกํากับกลุม และ
รองผูกํากับกลุม จํานวน 227 คน ผูบังคับบัญชาท่ีไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ สามทอน จํานวน 34 คน
วูดแบดจ สี่ทอน จํานวน 11 คน (สุมนา นุนแกว และคนอ่ืน ๆ, สัมภาษณ 23 กันยายน 2559) โดยมี
โครงสรางการบริหารสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 แสดงไดดังภาพท่ี 2.1

ผูวาราชการจังหวัดชุมพร
(ผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด)

รองผูวาราชการจังหวัดชุมพร                             รองผูวาราชการจังหวัดชุมพร
(รองผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด) (รองผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด)

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
(ผูอํานวยการลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1)

(หัวหนาสํานักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร)

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
(รองผูอํานวยการลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1)

ผูอํานวยการโรงเรยีน
(ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรยีน)

ผูกํากับกลุมลูกเสือโรงเรียน

รองผูกํากับกลุมลูกเสือโรงเรียน

ผูกํากับกองลูกเสือโรงเรียน

รองผูกํากับกองลูกเสือโรงเรียน

ลูกเสือ

ภาพท่ี 2.1 โครงสรางการบริหารสํานักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ท่ีมา : กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1, 2559 : 35
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จในการบริหาร
กิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ไดศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ดังนี้

งานวิจัยในประเทศ
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะของผูบริหารและการบริหารกิจการลูกเสือ

ของโรงเรียนภายในประเทศ ดังตอไปนี้
ชัชชัย ไชยโย (2555) ไดทําการวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็น

ของครูผูสอน อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณลักษณะ
ของผูบริหารมืออาชีพ ตามความคิดเห็นของครูผูสอนอําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ และเปรียบเทียบ
กับคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ ตามความคิดเห็นของครูผูสอน อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่
จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณสอน กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษา
เปนครูผูสอนในอําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ จํานวนท้ังหมด 165 คน โดยผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะ
ของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของครูผูสอน อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวม และ
รายดานนั้นจะอยูในระดับมากทุกดาน โดยคุณลักษณะท่ีครูผูสอนมีความคิดเห็นสูงสุด คือ คุณลักษณะ
ดานคุณธรรมจริยธรรม การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพนั้น ตามความคิดเห็น
ของครูผูสอน พบวา ครูผูสอนมีระดับการศึกษา และประสบการณสอนตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนครูผูสอน
ท่ีมีเพศ อายุตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ชาญชัย ชุมเมืองเย็น (2555) ไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือ
ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริหารสถานศึกษา และ
ครูผูรับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ปฏิบัติราชการในปการศึกษา 2553 จํานวน 1,320 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน 315 คน
จําแนกออกเปน 2 กลุมคือ กลุมท่ี 1 เปนคณะครูและผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปฏิบัติราชการในป 2553 จํานวน 306 คน และกลุมท่ี 2 เปนผูทรงคุณวุฒิ
ผูเชี่ยวชาญและเจาหนาท่ีลูกเสือสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
จํานวน 9 คน ใชวิธีการสุมโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการ
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วิจัยแบงออกเปน 2 ชุด ชุดท่ี 1 เปนแบบสอบถามสภาพและปญหาการบริหารกิจการลูกเสือใน
สถานศึกษาและชุดท่ี 2 เปนโครงสรางประเด็นการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) สถิติ
ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกสถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและสถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ สภาพการ
ดําเนินงานกิจการลูกเสือในสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่งดานท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติ
สูงสุดไดแก การจัดตั้งกลุมหรือกองลูกเสือ รองลงมาคือ ดานการบังคับบัญชาลูกเสือและดานท่ีมี
คาเฉลี่ยการปฏิบัติต่ําสุดคือ ดานการเงินลูกเสือ ปญหาการดําเนินงานกิจการลูกเสือในสถานศึกษา
โดยภาพรวมและรายดานมีปญหาอยูในระดับนอยซึ่งดานท่ีมีคาเฉลี่ยของปญหาสูงท่ีสุด ไดแก ดานการ
จัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ ดานการเงินลูกเสือ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยของปญหาต่ําท่ีสุด คือ
ดานการจัดตั้งกลุมหรือกองลูกเสือ แนวทางในการบริหารงานกิจการลูกเสือในสถานศึกษาและผล
การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการลูกเสือ
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลปรากฏ ดังนี้
ดานการจัดตั้งกลุมกองลูกเสือ ควรมีการจัดตั้งกลุมท่ีมีความม่ันคงและศึกษาระเบียบปฏิบัติการจัดตั้ง
ใหถูกตองและเผยแพรประชาสัมพันธรายละเอียดการจัดตั้งกองลูกเสือใหกับสถานศึกษาและควรให
ความรูและความสําคัญในการจัดตั้งกลุมหรือกองลูกเสือแกผูบริหารสถานศึกษาอยางจริงจังและควรให
ความสําคัญในการมีสวนรวมขององคกรในกิจการลูกเสือ ดานการบังคับบัญชาลูกเสือ ผูบริหาร
ควรสงเสริมสนับสนุนใหครูผูรับผิดชอบงานลูกเสือ ไดรับการอบรม พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนวิชาลูกเสือ ใหมีการพัฒนาตนอยูเสมอ ผูบริหารควรรับฟงขอคิดเห็นแนวทางหรือสภาพ
ปญหาจากครูผูรับผิดชอบงานลูกเสือ ครูผูสอนลูกเสือตองมีความแมนยําในข้ันตอน ระเบียบ และ
หลักการจัดกระบวนการเรียนการสอนและมีระบบนิเทศติดตาม การดําเนินงาน เพ่ือนําผลการ
ปฏิบัติงานเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบ นําไปสูการสรางขวัญและกําลังใจท่ีดีแกครู
ผูรับผิดชอบงานกิจการลูกเสือ ดานการจัดการเรียนการสอน ควรเสริมศักยภาพครูผูรับผิดชอบงาน
ลูกเสือพัฒนาทักษะความสามารถดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตามเปาประสงค
ของกิจการลูกเสือ ครูผูสอนควรจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรูอยางจริงจัง มีการใชสื่อและนวัตกรรมใหม ๆ ดานการเงินลูกเสือ ผูบริหาร
ควรสนับสนุนงบประมาณบริหารจัดการดานการเงินอยางเปนระบบ เพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือ มีระเบียบข้ันตอนการเบิกจาย ครูผูรับผิดชอบตองมีความเขาใจในกระบวนการ
ลูกเสือและหัวใจของการจัดกิจกรรมท่ีมีการดําเนินการดานการเงินลูกเสืออยางมีระบบ มีความโปรงใส
สามารถติดตาม ตรวจสอบไดและมีขอมูลดานการเงินท่ีเปนปจจุบัน ดานการรายงานกิจการลูกเสือ
โรงเรียนควรมีการรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมลูกเสือเปนรูปเลม (SAR) นําเสนอตอสํานักงาน
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เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทุก ๆ สิ้นปการศึกษาและควรมีการประชาสัมพันธ
การดําเนินกิจการลูกเสือในสถานศึกษาใหแพรหลายท่ัวถึง

สุนันทา พวงทอง (2555) ไดทําการวิจัยเรื่องคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา
ในทรรศนะของครูในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามภูมิหลังของครู ไดแก
อายุ เพศ ประสบการณการสอน ระดับการศึกษา ขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
เปนครูผูสอนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดภูเก็ต จํานวน 248 คน เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคาที (t - test) ทดสอบคาเอฟ (f - test) และวิเคราะหคาเฉลี่ยรายคูของเชฟเฟ
ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในทรรศนะของครูในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมอยูในระดับพึงประสงคมากท่ีสุด โดยมีคุณลักษณะ
ดานความรูความสามารถเปนอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ
ดานภาวะผูนํา คุณลักษณะดานมนุษยสัมพันธและคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ตามลําดับ สวนการ
เปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในทรรศนะของครูในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดภูเก็ต พบวา ครูท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ขนาดของสถานศึกษา
ท่ีตางกันมีทรรศนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน
ครูท่ีมีประสบการณการสอนตางกัน มีทรรศนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา
โดยภาพรวมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูท่ีมีเพศตางกัน มีทรรศนะเก่ียวกับ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาดานภาวะผูนําแตกตางกัน ครูท่ีมีประสบการณ
ตางกัน มีทรรศนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาดานภาวะผูนํา ดานความรู
ความสามารถ และดานคุณธรรมจริยธรรมแตกตางกัน ครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาขนาดตางกัน
มีทรรศนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาดานบุคลิกภาพแตกตางกัน

ปติพร วงศรัตนโชติกุล (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอคุณลักษณะ
ของผูบริหารในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง ในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอ
คุณลักษณะของผูบริหารในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง ในอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 จํานวน 4 ดาน คือ ดานความเปนผูนําทางวิชาการ
ดานบุคลิกภาพ ดานความสามารถในการบริหารงานและดานคุณธรรมจริยธรรม และเพ่ือเปรียบเทียบ
ตามความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
เพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกัน กลุมตัวอยางไดแก ครูผูสอน
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงชั้นท่ี 1 - 3 ปการศึกษา 2554 จํานวน 135 คน โดยใชตารางเครจซี่
และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ผลการวิจัยพบวา ประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง วุฒิการศึกษา
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ระดับปริญญาตรีและประสบการณทํางานสูงกวา 10 ปข้ึนไป คุณลักษณะของผูบริหารในยุคแหงการ
เปลี่ยนแปลง ในอําเภอเกาะสมุย คือ ดานความเปนผูนํา ดานวิชาการ ดานบุคลิกภาพ ดานความสามารถ
ในการบริหารงาน และดานคุณธรรมจริยธรรม พบวาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ดานความ
เปนผูนําวิชาการ มีการสงเสริมใหครูนําเปาหมายและวัตถุประสงคทางวิชาการของสถานศึกษาไป
ปฏิบัติมากท่ีสุด ดานบุคลิกภาพ โดยมีความเชื่อม่ันในตนเองในการตัดสินใจมากท่ีสุด ดานความสามารถ
ในการบริหารงาน การสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค
มากท่ีสุด และดานคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตยสุจริตตอหนาท่ีการงานและมีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานมากท่ีสุด สวนการเปรียบเทียบตามความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอคุณลักษณะของผูบริหาร
ในโรงเรียนยุคแหงการเปลี่ยนแปลงจําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณทํางาน ท้ัง 4 ดาน
ไมแตกตางกัน

วงษเดือน ทองคํา (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหาร
สถานศึกษากับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในอําเภอลําลูกกา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ระดับคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา ระดับการเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษาและความสัมพันธระหวางคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา
กับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในอําเภอลําลูกกา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนอําเภอลําลูกกา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2 จํานวน 199 คน เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา
มี 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัย พบวา คุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา
การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาและความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ
ความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษากับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
ในอําเภอลําลูกกา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อยูในระดับมาก
โดยภาพรวมและรายดาน เรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานการพัฒนาวิชาชีพ
ผูบริหาร ดานวิชาการ ดานประสานสังคมและชุมชน ดานการบริหารจัดการ ดานการจัดระบบท่ีดี
ตามลําดับ สวนความสัมพันธระหวางคุณลักษณะความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษากับการ
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในอําเภอลําลูกกา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
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ชมัยพร วงศกองแกว (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพ
ตามความคิดเห็นของครูในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับ
ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
และเพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของครู ในอําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี ท่ีมีเพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกัน กลุมตัวอยาง
186 คน ผลการวิจัยโดยรวมพบวาครู ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เรียงลําดับจากมากไป
นอยดังนี้ ดานบุคลิกภาพ ดานวิชาการ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานมนุษยสัมพันธ ดานการบริหาร
จัดการ ตามลําดับ และจากผลการเปรียบเทียบของความแตกตางของคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ วุฒิทางการศึกษา และประสบการณตาง ๆ ท่ีแตกตางกัน
ทําใหความคิดเห็นของครูตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ไกรวัลย สังฆะสา (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารลูกเสือ
สามัญรุนใหญ ของโรงเรียนในอําเภอปะทิวท่ีจัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุนใหญ ใน 4 ดาน คือ
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรมและหลักสูตร การจัดสรรทรัพยากรและการเงิน
การประชาสัมพันธและการบริการสังคม เก็บรวบรวมขอมูลจาก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 16 คน
และผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญของโรงเรียน ในอําเภอปะทิวท่ีจัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุนใหญ
จํานวน 80 คน รวมจํานวน 96 คน โดยใชแบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ัน .98 การวิเคราะหขอมูลใช
สถิติพ้ืนฐานไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบไดแก สถิติทดสอบที ซึ่ง
ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารลูกเสือสามัญรุนใหญของโรงเรียนในอําเภอปะทิวท่ีจัดการเรียน
การสอนลูกเสือสามัญรุนใหญ อยูในระดับมาก สวนปญหาการบริหารลูกเสือสามัญรุนใหญของโรงเรียน
ในอําเภอปะทิวท่ีจัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุนใหญ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการ
เปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานลูกเสือสามัญรุนใหญระหวางผูบริหารกับผูกํากับลูกเสือ
สามัญรุนใหญของโรงเรียนในอําเภอปะทิวท่ีจัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุนใหญ โดยภาพรวม
และรายดานไมตางกัน

อนุสรณ แทนออน (2557) ไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารกิจการกองลูกเสือสามัญรุนใหญ
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช 2551 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 การวิจยั
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับการบริหารกิจการกองลูกเสือสามัญรุนใหญ
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช 2551 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
เก็บรวบรวมขอมูลจาก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูรับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ จํานวน 272 คน
โดยใชแบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .82 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก
คาเฉลี่ย
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คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบ ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัย
พบวา การบริหารกิจการกองลูกเสือสามัญรุนใหญตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช 2551
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ยกเวนดาน
การเงินลูกเสือ ดานการรายงานกิจกรรมลูกเสือ มีการบริหารอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมาก
ไปนอยดังนี้ ดานการจัดตั้งกลุมหรือกองลูกเสือ ดานการบังคับบัญชาลูกเสือ ดานการเรียนการสอน
ลูกเสือ ดานการเงินลูกเสือ ดานการรายงานกิจกรรมลูกเสือ ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบการบริหาร
กิจการกองลูกเสือสามัญรุนใหญตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช 2551 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ของผูบริหารและครูผูรับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือท่ีมีตําแหนงทางราชการ
และวุฒิทางลูกเสือตางกัน มีการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุนใหญไมแตกตางกัน

ณัฐกร บุญนํา (2557) ไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
เอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือ
ศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนเอกชน และเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการ
กิจการลูกเสือในโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เก็บรวบรวม
ขอมูลจาก ผูบริหารโรงเรียนเอกชน จํานวน 26 คน และครูผูสอนกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนเอกชน
จํานวน 185 คน โดยใชแบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ัน .86 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ไดแก สถิติทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนเอกชน โดยรวมและรายดาน
อยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานการประเมินผล ดานการจัดบุคลากร ดานการวางแผน
ดานการจัดการเรียนการสอน ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือ
ในโรงเรียนเอกชน ผูบริหารโรงเรียนเอกชนและครูผูสอนจําแนกตามประเภทของผูกํากับตางกัน
มีการบริหารจัดการกิจการลูกเสือแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

วิรตี ศิรินาโพธิ์ (2558) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ
ของผูบริหารกับประสิทธิผลการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาคุณลักษณะ
ของผูบริหาร ศึกษาประสิทธิผลของหารบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานและศึกษาความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะของผูบริหารกับประสิทธิผลของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 เก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอน จํานวน
310 คน โดยใชแบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ัน .97 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัย พบวา คุณลักษณะ
ของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานความรู
ความสามารถ ดานบุคลิกภาพ ดานคุณธรรม จริยธรรมและดานภาวะผูนํา ตามลําดับ ประสิทธิผล
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ของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไป
นอยดังนี้ ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักการบริหารตนเอง ดานหลักการคืนอํานาจจัดการศึกษา
ใหประชาชน ดานหลักการกระจายอํานาจและดานหลักการตรวจสอบและถวงดลุ ตามลําดับความสัมพันธ
ระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับประสิทธิผลการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 พบวา คุณลักษณะของผูบริหาร
มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับปานกลาง
(r = .58) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

จุฬารัตน เกตุยอย (2558) ไดทําการวิจัยเรื่องคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพตามทัศนะ
ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพ
ตามทัศนะของครูและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 จําแนกตามหนาท่ีความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางานและขนาด
โรงเรียนท่ีสังกัด เก็บรวบรวมขอมูลจากครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 556 คน
โดยใชแบบสอบถามซึ่งมีคาความเชื่อม่ัน .95 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบไดแก การทดสอบที และการทดสอบเอฟ ซึ่งผลการวิจัย พบวา
คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพตามทัศนะของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานบุคลิกภาพ
ดานวิชาการ ดานสังคมและชุมชน ดานการบริหารจัดการและดานการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร
ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามทัศนะของครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตามหนาท่ีความรับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ระดับการทํางานและขนาด
ของโรงเรียนท่ีสังกัดโดยรวมทุกดานมีทัศนะเก่ียวกับคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

จันทรจิรา ศรีบัวโรย (2558) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ท่ีพึงประสงคตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จังหวัดสุราษฎรธานี การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงคตามความคิดเห็น
ของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จังหวัดสุราษฎรธานี เก็บรวบรวมขอมูลจากครู จํานวน 253 คน
โดยใชแบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ัน .97 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสถิติทดสอบ ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบวา คุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงคตามความคิดเห็นของครูโดยรวมและรายดานเห็นดวยอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความเปนผูนํา ดานบุคลิกภาพ
และดานความสามารถในการบริหารงาน ผลจากการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
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ท่ีพึงประสงคตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามวุฒิ
การศึกษาและประสบการณทํางานโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน

อารีรัตน ปลอดนคร (2558) ไดทําการวิจัยเรื่องคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในยุค
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2561) ตามทัศนะของครูผูสอนในอําเภอ
กาญจนดิษฐ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในยุคการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ท่ี 2 (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2561) ตามทัศนะของครูผูสอนในอําเภอกาญจนดิษฐ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เก็บขอมูลจากครูผูสอน จํานวน 220 คน โดยใชแบบสอบถาม
ซึ่งมีคาความเชื่อม่ัน .97 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติทดสอบ ไดแก การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบวา
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในยุคการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2561)
ตามทัศนะของครูผูสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้
ดานภาวะผูนํา ดานบุคลิกภาพ ดานวิชาการ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานการบริหารจัดการ ดานสังคม
และชุมชน และดานมนุษยสัมพันธ ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
จําแนกตามเพศ ขนาดสถานศึกษา และประสบการณทํางานตางกันโดยภาพรวมไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05

ธีรวุฒิ กางกรณ (2558) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาการบริหารงานลูกเสือของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงาน
ลูกเสือของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี เก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอน จํานวน 155 คน
โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเชื่อม่ัน .94 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบไดแก การทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานลูกเสือ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
จากมากไปนอยดังนี้ ดานการจัดบุคลากร ดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ ดานการจัดการเรียนการสอน
ดานการวางแผน และดานการวัดและการประเมินผล ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบการบริหารงาน
ลูกเสือตามความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณในการจัดกิจกรรมลูกเสือ วุฒิการศึกษาตางกัน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 และระดับชั้นท่ีสอนไมแตกตางกัน

งานวิจัยตางประเทศ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะของผูบริหารกับการบริหาร

กิจการลูกเสือของโรงเรียนท่ีเปนภาษาตางประเทศ ดังตอไปนี้
Kreitton (1991) ไดทําการวิจัยแยกแยะคุณลักษณะผูนํา โดยเนนวาลักษณะผูนําท่ีดีจะตอง

ประกอบดวยบัญญัติ 21 ประการคือ 1) ตองมีความรูดี 2) มีลักษณะจูงใจผูพบเห็น 3) มีใจท่ีเยือกเย็น
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เม่ือประสบปญหา 4) นอบนอม 5) ตัดสินปญหาทันทวงที 6) เปนกลางโดยไมเอนเอียง 7) เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงได 8) มีความกลาหาญ 9) เปนผูราเริงมองโลกในแงดี 10) เตรียมใจท่ีจะรับงานหนัก 11) มีอารมณ
ม่ันคง 12) มีเมตตาจิต 13) เปนผูมีความกระตือรือรน 14) เสมอตนเสมอปลาย 15) สามารถคุมการประชุม
และแนะนําความคิด 16) รักงานท่ีทํา 17) ไมหมดกําลังใจงาย ๆ 18) มีความสามารถทํางานไดดี
มากกวาหนึ่งสิ่ง 19) มีพลังแหงความคิดคํานึง 20) ซื่อสัตยและตรงไปตรงมา 21) ตองมีศีลธรรม

Mayton (1991) ไดทําการวิจัยพฤติกรรมและหลักการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ของผูบริหารในรัฐอะลาบามา (Alabama) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 สวน
คือ สวนท่ีหนึ่งเปนแบบท่ีสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป คุณลักษณะและคุณสมบัติทางวิชาชพีสวนท่ีสอง
เปนแบบสอบถามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนตอบุคลากรโรงเรียน ระเบียบขอบังคับกิจกรรมนักเรียน
บทบาททางการศึกษาและการติดตอสื่อสาร พบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสวนใหญมีประสบการณ
การดํารงตําแหนงตั้งแต 1 - 2 ป และหลักการบริหารงานท่ีจําเปนไดแกประสบการณในตําแหนง
ดานทักษะมนุษยสัมพันธกับบุคลากรและชุมชนท่ีดี อันมีผลใหการดําเนินงานทางการศึกษาของโรงเรียน
นั้นเปนไปอยางรวดเร็วและรัดกุม เม่ือพิจารณาคุณลักษณะและคุณสมบัติทางวิชาชีพของผูบริหาร
โรงเรียนตามขนาดของโรงเรียนพบวา ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญมีความพรอม และการปฏิบัติ
ท่ีเหมาะสมมากกวาผูบริหารโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

Francis (2002) ไดศึกษาเก่ียวกับลูกเสือและสมาชิก 4 - H ของรัฐยูทาห เพ่ือกําหนด
ผลกระทบจากการท่ีเขาเก่ียวของในองคการเยาวชนท่ีมีตอภาวะผูนํา และพัฒนาทักษะชีวิตของการ
เปนสมาชิก 4 - H วิธีการศึกษาใชแบบวัดภาวะผูนําของเยาวชนและการพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งนอร
มันดีและซีฟเวอรไดพัฒนาข้ึน ผลการศึกษา พบวา คะแนนแบบวัดเฉลี่ยของลูกเสือเทากับ 69.65 และ
69.14 สําหรับสมาชิก 4 - H ผูรวมวิจัยบงชี้วาไดประโยชนปานกลางถึงมากในทุกดานของแบบสํารวจ
ดวยแบบวัดของภาวะผูนําของเยาวชนและการพัฒนาทักษะชีวิต ยกเวนดานเดียว คือ สามารถกําหนด
ความตองการไดซึ่งสมาชิกเหลานี้ใหคะแนนเปนประเภทท่ีมีการพัฒนาเล็กนอย ผลการวิเคราะหแบบ
สํารวจเปนรายขอ พบวา คะแนนเฉลี่ยดานภาวะผูนําและทักษะชีวิตสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีบุคลิกภาพ
เปนกันเองเขากับบุคคลอ่ืนไดและเคารพผูอ่ืน สวนขอท่ีไดรับคะแนนเฉลี่ยดานภาวะผูนําและทักษะ
ชีวิตต่ําสุด คือ รูกาลเทศะ ใชการคิดอยางมีเหตุผลและกําหนดความตองการ

Magnuson (2006) ไดทําการวิจัยคุณลักษณะของผูบริหารพบวา คุณลักษณะของผูบริหาร
โรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนนั้น ตองประกอบดวยคุณลักษณะท้ังในดานสวนตัว
และลักษณะดานวิชาชีพ ดังนี้ 1) คุณลักษณะสวนตัว ไดแก มีความยุติธรรม มีความรู มีอารมณม่ันคง
เปดเผย เขาใจงาย มีความม่ันคงคือ คงเสนคงวา และมีความอกเห็นใจผูอ่ืน 2) คุณลักษณะดานวิชาชีพ
ไดแก มีความรูในการบริหารดี รูจักท่ีจะมอบหมายงาน มีการวางแผนและจัดหนวยงานไดเปนอยางดี
สามารถทํางานกับผูอ่ืนได และรูจักใชอํานาจอยางเหมาะสม
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Shinkwin (2006 อางถึงใน ศักดิ์ดา สุขผยุ, 2551 : 74) ไดศึกษาบทบาทของผูกํากับลูกเสือ
ท่ีมีตอการพัฒนากองลูกเสือ ท่ีมหาวิทยาลัยอลาสกา พบวา ผูกํากับลูกเสือท่ีมีความเมตตากรุณา
เห็นอกเห็นใจ เขาใจในกิจการลูกเสือเปนอยางดีอารมณดีสนุกสนาน มีการวางแผนแบงกลุมการเรียน
ออกเปนกลุม ๆ มีการอภิปรายและการละเลนตาง ๆ สิ่งเหลานี้จะชวยใหนายหมูลูกเสือและสมาชิก
อายุนอย ยังไมมีความพรอมไมอยากเขารวมกิจกรรม ผูปกครองไมสนับสนุนไดรับการแกไขตรงขาม
กับผูกํากับลูกเสือท่ีไมมีหลักจรรยาบรรณในจิตใจตรงขามกับผูกํากับลูกเสือท่ีไมมีหลักจรรยาบรรณ
ในจิตใจ ไมมีความม่ันใจจัดตั้งกองลูกเสือ ประชุมเงียบ ๆ เครงขรึมเกินไป จะพัฒนากองลูกเสือนอยกวา
ผูกํากับลูกเสือท่ีมีลักษณะดังท่ีกลาวมาขางตน

Moreillon (2009 อางถึงใน อเนก เกตุวงศา, 2552 : 74) ไดนําเสนอเรื่องลูกเสือใหบริการ
การรูหนังสือบทเรียนเพ่ือการเรียนรูหนังสือตอองคการการศึกษานานาชาติ เม่ือป ค.ศ.1990 ท่ีประเทศ
สวิตเซอรแลนด สรุปไดความวา การลูกเสือไดขยายออกไปในขบวนการคนหนุมอยางกวางขวางท่ัวโลก
จุดหมายของการลูกเสือคือ การชวยเหลือในดานสุขภาพรางกาย สติ ปญญา สังคมและการพัฒนา
จิตใจของคนหนุม การรวมมือกันพัฒนาเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมลูกเสือ จึงมิอาจหลีกเลี่ยงจาก
การทาทายเก่ียวกับการรณรงคการรูหนังสือได หากไดมีการฝกอบรมและการจัดการท่ีดี ลูกเสือสามารถจัด
โปรแกรมการรูหนังสืออยางกวางขวาง ซึ่งพวกเขาไดจัดใหมีการจัดอบรมการเรียนรูหนังสือ มีศูนย
การศึกษา การฝกอบรมดานอาชีพและโปรแกรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย พวกลูกเสือท่ีไดเขารับการอบรม
ในข้ันสูงข้ึนและไดใชทักษะในการเรียนรูหนังสือประเทศไฮดิ สวนในอินเดียนั้น ลูกเสือชายและหญิง
ไดรวมมือกันในโครงการรูหนังสือ ในบังคลาเทศ ปากีสถานชิเนกัล เบนินไซร เบอรกีนา เคนยา โบลิเวีย
และซาอุดิอาระเบีย ลูกเสือไดจัดพิมพหนังสือคูมือจํานวน 4 เลม เพ่ือชวยใหกลุมลูกเสืออ่ืน ๆ สามารถ
เริ่มงานดานการรูหนังสือไดอยางดี

Sesow and Vancleaf (2009 อางถึงใน เรืองศิลป นิราราช, 2553 : 70) ไดเสนอบทวิจัย
ตอท่ีประชุมครูสอนสังคมศึกษาท่ีเมืองชิคาโก เม่ือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1988 สรุปไดวาแผนการสอน
สังคมศึกษาจะทําไดดีตองใหนักเรียนปฏิบัติตนใหเปนพลเมืองดี มีพฤติกรรม คานิยม มีการพัฒนา
บุคลิกภาพและความรูไดดีท้ังเด็กในระบบและนอกระบบโรงเรียน โดยใหไดมีสวนรวมในกิจกรรม มีมิติ
สัมพันธซึ่งทางสมาคม วาย เอ็ม ซี เอ ไดจัดใหมีกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี โดยการแบงผูเรียนออกเปน
4 กลุม ใหทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมประชาธิปไตย ครูในโรงเรียนและผูบริหารตองยอมรับวา เด็กท่ี
อยูนอกระบบโรงเรียนนั้นจะตองจัดกิจกรรมสนองความตองการของเขาดวย เชนเดียวกับการฝก
ความเปนผูนําของเด็กในระบบโรงเรียน เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ซึ่งการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ - เนตรนารี มีสวนชวยไดมาก
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จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีดังกลาวขางตน ซึ่งจะเห็นไดวาการบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลนั้นคุณลักษณะของผูบริหารเปนคุณสมบัติท่ีจําเปนอยางยิ่ง กลาวคือ
มีรางกายท่ีแข็งแรงและสมบูรณ มีวัยอันเหมาะสม มีการศึกษาท่ีดี มีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจดี
เปนผูมีเกียรติไดรับการยอมรับทางสังคม มีความรูความสามารถ มีดุลยพินิจในการตัดสินใจท่ีดี
สามารถปรับตัวใหทันสมัยมองโลกในแงดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีวิสัยทัศนท่ีสามารถควบคุม
อารมณไดอยางเหมาะสม มีความม่ันใจในตนเอง มีความมุงม่ันในการทํางานใหประสบความสําเร็จ
และมุงม่ันใหถึงจุดหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธท่ีดี
เปนท่ียอมรับของสมาชิกและเขาสังคมไดดี คุณลักษณะเหลานี้จะสงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
กิจการลูกเสือหลายดาน เชน ดานการวางแผน ดานการจัดบุคลากร ดานการจัดการเรียนการสอน
ดานการเงินลูกเสือ ดานการวัดและประเมินผลและดานการรายงานกิจกรรมประจําป ผูวิจัยจึงไดนํา
คุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ มาศึกษาวิจัยในครั้งนี้



บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผูวิจัยไดนําเสนอข้ันตอนในการดําเนินการ
ในหัวขอตาง ๆ ดังตอไปนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร
ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 1 จํานวน 1,315 คน (กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1, 2559 : 19)

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร

เขต 1 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ Krejcie and Morgan (1970 อางถึงใน พิษณุ ฟองศรี,
2554 : 109) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 298 คน โดยกําหนดสัดสวนเปนรายอําเภอ และดําเนินการสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีจับสลาก ดังรายละเอียด ในตารางท่ี 3.1
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ตารางท่ี 3.1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ช่ืออําเภอ ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน)
เมืองชุมพร 616 139
ทาแซะ 450 102
ปะทิว 249 57

รวม 1,315 298

ท่ีมา : กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1, 2559 : 21

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล

การสรางเครื่องมือเพ่ือการวิจัยไดแบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ
1. ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีข้ันตอนในการสราง
ตามลําดับดังนี้

1.1 ศึกษาหลักการทฤษฎีเอกสารตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะ
ของผูบริหารและการบริหารกิจการลูกเสือของโรงเรียน แลวนํามาเปนกรอบความคิดในการสราง
เครื่องมือวิจัย

1.2 กําหนดกรอบความคิดในการสรางเครื่องมือ
1.3 นําขอมูลจากการศึกษามาสรางแบบสอบถามและนําแบบสอบถามไปใหอาจารย

ผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจเนื้อหาภาษาสํานวนศัพททางวิชาการ
1.4 เสนอรางเครื่องมือใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการ

บริหารการศึกษา 2 คน ผูเชี่ยวชาญดานลูกเสือ 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย 1 คน ผูเชี่ยวชาญ
ดานการวิจัยและประเมิน 1 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของคุณภาพของเครื่องมือดานเนื้อหา
โครงราง รูปแบบ ภาษาและความถูกตองของคําชี้แจง โดยมีเกณฑการพิจารณาคือขอใดท่ีมีคาความ
เท่ียงตรง (IOC) ต่ํากวา 0.6 ตัดขอนั้นออกปรับปรุงเครื่องมือตามท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอความคิดเห็น และ
เสนอแนะแลวนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบดานภาษาเนื้อหาใหถูกตอง
สมบูรณและนํามาปรับปรุงตามท่ีเสนออีกครั้งหนึ่ง

1.5 นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try Out)
1.6 สรางเครื่องมือฉบับสมบูรณ
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2. โครงสรางและลักษณะเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้เปน
แบบสอบถาม ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนจากการรวบรวมขอมูลและศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
คุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู แบงออกเปน
3 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคําถาม
เปนแบบสํารวจรายการ (Check List) จํานวน 4 ขอ ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด
วุฒิทางลูกเสือข้ันสูงสุด ประสบการณทางดานลูกเสือ

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เนื้อหาครอบคลุมคุณลักษณะของผูบริหาร
5 ดาน ประกอบดวย ดานวิชาการ ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ ดานความเปนผูนํา และดานคุณธรรม
จริยธรรมโดยแบบสอบถามท่ีใชเปนแบบสอบถามประเภทมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert อางถึงใน นิตพร บุญหนัก, 2553 : 146 - 150) จํานวน 55 ขอ

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดกําหนดน้ําหนัก
ของคะแนนโดยมีเกณฑใหผูตอบพิจารณา ดังนี้

5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็น
ของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 แบงออกเปน 6 ดาน ประกอบดวย
ดานการวางแผน ดานการจัดบุคลากร ดานการเรียนการสอน ดานการเงินลูกเสือ ดานการวัด และ
ประเมินผล ดานการรายงานกิจกรรมประจําป โดยแบบสอบถามท่ีใชเปนแบบสอบถามประเภทมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ Likert (อางถึงใน นิตพร บุญหนัก, 2553 :
146 - 150) จํานวน 48 ขอ

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดกําหนดน้ําหนัก
ของคะแนนโดยมีเกณฑใหผูตอบพิจารณา ดังนี้

5 หมายถึง ผลการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด
4 หมายถึง ผลการปฏิบัติอยูในระดับมาก
3 หมายถึง ผลการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ผลการปฏิบัติอยูในระดับนอย
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1 หมายถึง ผลการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 5 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการศึกษา 2 คน ผูเชี่ยวชาญดานลูกเสือ 1 คน ผูเชี่ยวชาญ
ดานภาษาไทย 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมิน 1 คน ทําการตรวจสอบความถูกตอง
ความเหมาะสมในเนื้อหาของแบบสอบถามโดยไดเสนอแนะแนวทางและแกไขแบบสอบถามใหถูกตอง
เหมาะสม แลวนํามาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เพ่ือใหแบบสอบถามสามารถวัดไดตรง
ตามเนื้อหาท่ีตองการศึกษา ซึ่งจะเลือกเฉพาะขอท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.6 ข้ึนไป และทําการปรับปรุง
แกไขพัฒนาในสวนท่ีบกพรองตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเพ่ือใหถูกตองเหมาะสม สมบูรณยิ่งข้ึน
กอนท่ีจะนําไปทดลองใชเก็บขอมูล

4. หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแลวไปทดลองใช
กับครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach กําหนดคาความเชื่อม่ัน
ตั้งแต 0.71 - 1.00 (อางถึงใน เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552 : 144)

นํามาวิเคราะหคาความเชื่อม่ันไดความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ
5. นําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบคุณภาพแลวไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง

สมบูรณอีกครั้งหนึ่ง
6. จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปเก็บรวบรวมขอมูลตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้
1. ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีออกหนังสือ

ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว

2. นําหนังสือหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเสนอตอผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ จากนั้นนําหนังสือ
ท่ีผานการพิจารณาแลวเสนอตอผู อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลตอไป

3. สงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง และขอความรวมมือใหผูตอบและกรอกแบบสอบถาม
ใหเรียบรอย โดยผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามดวยตนเองและสงทางไปรษณียบางสวน
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4. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยเก็บคืนดวยตนเองจากนั้นนํามาจัดกระทําขอมูล
และการวิเคราะหขอมูลตอไป

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้
1. วิเคระหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยการคํานวณหาคาความถ่ี (Frequency)

และคารอยละ (Percentage)
2. วิเคราะหคุณลักษณะของผูบริหารในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และแปลความหมายระดับคุณลักษณะของผูบริหาร ใชเกณฑการแปลความหมาย
ของลวน สายยศและอังคณา สายยศ (2547 : 156 - 157) ดังนี้

คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมากท่ีสุด
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีคุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 0.51 - 1.50 หมายถึง มีคุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับนอยท่ีสุด

3. วิเคราะหความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลความหมายระดับความสําเร็จในการบริหาร
กิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู ใชเกณฑการแปลความหมายของลวน สายยศและ อังคณา สายยศ
(2547 : 156 - 157) ดังนี้

คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสืออยูในระดับ
มากท่ีสุด

คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสืออยูใน
ระดับมาก

คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสืออยูใน
ระดับปานกลาง
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คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสืออยูใน
ระดับนอย

คาเฉลี่ย 0.51 - 1.50 หมายถึง มีความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสืออยูใน
ระดับนอยท่ีสุด

4. วิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จในการบริหาร
กิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ใชคาสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)

สวนเกณฑการแปลผลขอมูลความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับ
ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ใชเกณฑการแปลผลของ พวงรัตน ทวีรัตน (2543 : 144) ดังนี้

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.81 ข้ึนไป หมายถึง มีความสัมพันธสูง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.61 - 0.80 หมายถึง มีความสัมพันธคอนขางสู ง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.41 - 0.60 หมายถึง มีความสัมพันธปานกลาง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.21 - 0.40 หมายถึง มีความสัมพันธคอนขางต่ํ า
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.20 ลงไป หมายถึง มีความสัมพันธต่ํา

สถิติท่ีใช
ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติ ดังนี้

1. สถิติท่ีหาคุณภาพของเครื่องมือ หาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือโดยการ
หาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และหาคาคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability)
ของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach

2. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( Χ) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

3. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหาร
กับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ใชสถิติการหาคาสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient)



บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จในการบริหาร
กิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
จากกลุมตัวอยาง จํานวน 298 คน ในท่ีนี้จะกลาวถึงสัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้

สัญลักษณทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยกําหนด
สัญลักษณตาง ๆ ไวในการแปลความหมาย ดังนี้

n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
Χ แทน คาเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
** แทน คานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
r แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
X1 แทน ดานวิชาการ
X2 แทน ดานบุคลิกภาพ
X3 แทน ดานมนุษยสัมพันธ
X4 แทน ดานความเปนผูนํา
X5 แทน ดานคุณธรรมจริยธรรม
Xsum แทน คุณลักษณะของผูบริหาร
Y1 แทน ดานการวางแผน
Y2 แทน ดานการจัดบุคลากร
Y3 แทน ดานการเรียนการสอน
Y4 แทน ดานการเงินลูกเสือ
Y5 แทน ดานการวัดและประเมินผล
Y6 แทน ดานการรายงานกิจกรรมประจําป
Ysum แทน ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
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การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลตามลําดับตอไปนี้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหาร สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ

ตามความคิดเหน็ของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จ

ในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1

ผลการวิเคราะหขอมูล

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
การนําผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามใชคาสถิติพ้ืนฐาน คารอยละ

ปรากฏตามตารางท่ี 4.1

ตารางท่ี 4.1 จํานวนรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง รอยละ
1. เพศ

ชาย
หญิง

85
213

28.50
71.50

รวม 298 100.00
2. ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด

ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

213
85

71.50
28.50

รวม 298 100.00
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง รอยละ
3. วุฒิทางลูกเสือข้ันสูงสุด

B.T.C. 171 57.40
A.T.C. 65 21.80
W.B.
สูงกวา W.B.

55
7

18.50
2.3

รวม 298 100.00
4. ประสบการณทางดานลูกเสือ

นอยกวา 5 ป 132 44.3
5 - 10 ป 98 32.9
มากกวา 10 ป 68 22.80

รวม 298 100.00

จากตารางท่ี 4.1 ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีวุฒิทางลูกเสือข้ันสูงสุด B.T.C. และมี
ประสบการณทางดานลูกเสือนอยกวา 5 ป เปนสวนมาก

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารตามความคิดเห็น
ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

การนําผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหาร สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ท้ังในภาพรวมและรายดาน โดยใชคาสถิติพ้ืนฐาน
คาเฉลี่ย ( Χ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏตามตารางท่ี 4.2 - 4.7



115

ตารางท่ี 4.2 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะของผูบริหารสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยรวม

คุณลักษณะของผูบริหาร Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ
1. ดานวิชาการ 4.54 .53 มากท่ีสุด
2. ดานบุคลิกภาพ 4.61 .44 มากท่ีสุด
3. ดานมนุษยสัมพันธ 4.63 .44 มากท่ีสุด
4. ดานความเปนผูนํา 4.59 .43 มากท่ีสุด
5. ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.64 .43 มากท่ีสุด

รวม 4.60 .39 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 4.2 พบวาคุณลักษณะของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เรียงลําดับจากมากไปหานอยได ดังนี้

ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานมนุษยสัมพันธ ดานบุคลิกภาพ ดานความเปนผูนํา ดานวิชาการ
ตามลําดับ

ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะของผูบริหารสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานวิชาการ

คุณลักษณะของผูบริหารดานวิชาการ Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล 4.55 .58 มากท่ีสุด
2. ผูบริหารมีการถายทอดนโยบายใหผูใตบังคับบัญชา

เขาใจตรงกัน 4.48 .63 มาก
3. ผูบริหารมีความรูความเขาใจในกฎ ระเบียบงานวิชาการ 4.57 .62 มากท่ีสุด
4. ผูบริหารมีการบริหารหลักสูตรการศึกษาไดทุกระดับ 4.54 .60 มากท่ีสุด
5. ผูบริหารมีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.49 .63 มาก
6. ผูบริหารใหความสําคัญและสามารถจัดหาแหลงเรียนรู

ท้ังในและนอกโรงเรียน 4.56 .63 มากท่ีสุด
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ)

คุณลักษณะของผูบริหารดานวิชาการ Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ
7. ผูบริหารมีความรูความสามารถในการสงเสริม

และจัดการเรียนการสอน 4.56 .61 มากท่ีสุด
8. ผูบริหารมีกลยุทธในการประเมินเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน 4.53 .63 มากท่ีสุด
9. ผูบริหารมีความรูความสามารถในการนิเทศ 4.53 .66 มากท่ีสุด
10. ผูบริหารมีการพัฒนาครูใหครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน

ภายในโรงเรียน 4.53 .69 มากท่ีสุด
11. ผูบริหารมีการสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 4.54 .63 มากท่ีสุด
รวม 4.54 .53 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 4.3 พบวาคุณลักษณะของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 ดานวิชาการ โดยรวมการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ผูบริหารมีความรูความเขาใจในกฎ ระเบียบงานวิชาการ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือผูบริหาร
ใหความสําคัญและสามารถจัดหาแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียนและผูบริหารมีความรูความสามารถ
ในการสงเสริมและจัดการเรียนการสอน และผูบริหารมีการถายทอดนโยบายใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจ
ตรงกันมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด
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ตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะของผูบริหารสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานบุคลิกภาพ

คุณลักษณะของผูบริหารดานบุคลิกภาพ Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ
1. ผูบริหารแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอยเหมาะสม

กับสถานการณ 4.72 .48 มากท่ีสุด
2. ผูบริหารมีความสุภาพออนโยน วาจาไพเราะ 4.61 .56 มากท่ีสุด
3. ผูบริหารมีความกระตือรือรนในการทํางาน

กระฉับกระเฉงตื่นตัวอยูเสมอ 4.63 .50 มากท่ีสุด
4. ผูบริหารมีอารมณม่ันคง ไมหวั่นไหวงาย สุขุม รอบคอบ

ในการปฏิบัติงาน 4.57 .58 มากท่ีสุด
5. ผูบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเอง 4.65 .52 มากท่ีสุด
6. ผูบริหารเปนผูนําผูตามท่ีดี 4.64 .58 มากท่ีสุด
7. ผูบริหารใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม 4.60 .59 มากท่ีสุด
8. ผูบริหารใชกระบวนการทางปญญาในการแกปญหา

และตัดสินใจ 4.61 .56 มากท่ีสุด
9. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 4.52 .68 มากท่ีสุด
10. ผูบริหารมีความคลองตัวในการทํางาน 4.55 .57 มากท่ีสุด
11. ผูบริหารวางตนเหมาะสมตามกาลเทศะ 4.62 .51 มากท่ีสุด

รวม 4.61 .44 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 4.4 พบวาคุณลักษณะของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานบุคลิกภาพ โดยรวมการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ
พบวาผูบริหารแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอยเหมาะสมกับสถานการณมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา คือ
ผูบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเอง และผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด
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ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะของผูบริหารสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานมนุษยสัมพันธ

คุณลักษณะของผูบริหารดานมนุษยสัมพันธ Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ
1. ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 4.63 .52 มากท่ีสุด
2. ผูบริหารเปนผูมีความโอบออมอารี อัธยาศัยดี 4.67 .50 มากท่ีสุด
3. ผูบริหารไมทําตนใหอยูเหนือผูใตบังคับบัญชา

ใหเกียรติผูใตบังคับบัญชา มองผูใตบังคับบัญชา
ในแงดี 4.63 .54 มากท่ีสุด

4. ผูบริหารมีความสามารถติดตอประสานงานกับบุคคล
หรือหนวยงานอ่ืนๆ 4.68 .50 มากท่ีสุด

5. ผูบริหารสรางเจตคติท่ีดีในการทํางาน มีทัศนคติท่ีดี
ตอเพ่ือนรวมงาน 4.64 .57 มากท่ีสุด

6. ผูบริหารรูจักใชศิลปะในการวิพากษวิจารณ พูดคุย
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานเปนประจํา 4.57 .54 มากท่ีสุด

7. ผูบริหารดูแล เอาใจใสในทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชา 4.59 .59 มากท่ีสุด
8. ผูบริหารสามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืน 4.67 .50 มากท่ีสุด
9. ผูบริหารรวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน 4.67 .48 มากท่ีสุด
10. ผูบริหารมีความเมตตากรุณา รวมทุกขรวมสุข 4.59 .59 มากท่ีสุด
11. ผูบริหารไมพูดถึงเรื่องท่ีผิดพลาด ใหอภัยในขอ

ท่ีผิดพลาด 4.60 .58 มากท่ีสุด
รวม 4.63 .44 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 4.5 พบวา คุณลักษณะของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานมนุษยสัมพันธ โดยรวมการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
รายขอ พบวา ผูบริหารมีความสามารถติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยสูง
ท่ีสุด รองลงมาคือผูบริหารเปนผูมีความโอบออมอารี อัธยาศัยดี ผูบริหารสามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืน
ผูบริหารรวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน และผูบริหารรูจักใชศิลปะในการวิพากษวิจารณ
พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานเปนประจํามีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด
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ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะของผูบริหารสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานความเปนผูนํา

คุณลักษณะของผูบริหารดานความเปนผูนํา Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ
1. ผูบริหารมีความกลาในการตัดสินใจ 4.55 .57 มากท่ีสุด
2. ผูบริหารมีการกระจายอํานาจในการทํางาน 4.55 .54 มากท่ีสุด
3. ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา 4.59 .56 มากท่ีสุด
4. ผูบริหารมีการใชกระบวนการสื่อความหมาย

การติดตอสื่อสาร 4.64 .52 มากท่ีสุด
5. ผูบริหารมีการประสานงานท่ีดี 4.64 .51 มากท่ีสุด
6. ผูบริหารมีการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู 4.63 .53 มากท่ีสุด
7. ผูบริหารมีความสามารถในการกระตุนครู ใหรวมกัน

พัฒนาโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 4.57 .54 มากท่ีสุด
8. ผูบริหารมีการมอบหมายงานและใชคนใหเหมาะสม

กับงาน 4.59 .57 มากท่ีสุด
9. ผูบริหารกลาเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม ๆ ท่ีไมขัดกับกฎ

ขององคกร 4.59 .53 มากท่ีสุด
10. ผูบริหารใชศาสตรและศิลปสรางแรงจูงใจ

ใหผูใตบังคับบัญชา ผูปกครองรวมมือรวมใจในการ
ทํากิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย 4.57 .55 มากท่ีสุด

11. ผูบริหารมีการใหบริการชุมชนและรวมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาโรงเรียนอยางหลากหลาย 4.55 .57 มากท่ีสุด

รวม 4.59 .43 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 4.6 พบวาคุณลักษณะของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานความเปนผูนํา โดยรวมการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
รายขอพบวา ผูบริหารมีการใชกระบวนการสื่อความหมาย การติดตอสื่อสาร ผูบริหารมีการประสานงาน
ท่ีดี มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ผูบริหารมีการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู และผูบริหารมีความกลา
ในการตัดสินใจ ผูบริหารมีการกระจายอํานาจในการทํางาน ผูบริหารมีการใหบริการชุมชนและรวมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนอยางหลากหลายมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด
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ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คุณลักษณะของผูบริหารสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานคุณธรรมจริยธรรม

คุณลักษณะของผูบริหารดานคุณธรรมจริยธรรม Χ S.D. ระดับการปฏิบัติ
1. ผูบริหารมีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 4.52 .59 มากท่ีสุด
2. ผูบริหารเห็นแกประโยชนสวนรวม 4.56 .62 มากท่ีสุด
3. ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา

ท้ังการครองตน ครองคนและครองงาน 4.57 .57 มากท่ีสุด
4. ผูบริหารหลีกเลี่ยงอบายมุข 4.69 .49 มากท่ีสุด
5. ผูบริหารมีการสรางความศรัทธาใหเกิดกับตนเอง

และบุคคลรอบขาง 4.62 .59 มากท่ีสุด
6. ผูบริหารตั้งใจปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงดวยดี 4.68 .51 มากท่ีสุด
7. ผูบริหารมีความรับผิดชอบในหนาท่ี รักษาวินัย 4.67 .51 มากท่ีสุด
8. ผูบริหารไมประพฤติตนลวงละเมิดตอศีลธรรมอันดีงาม

ของผูอ่ืน 4.70 .49 มากท่ีสุด
9. ผูบริหารมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ความศรัทธาในอาชีพ

คานิยมท่ีดีตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย 4.70 .49 มากท่ีสุด
10. ผูบริหารใหโอกาสผูผูใตบังคับบัญชาแสดงความรู

ความสามารถ 4.65 .53 มากท่ีสุด
11. ผูบริหารปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาท่ีนับถือ 4.66 .52 มากท่ีสุด

รวม 4.64 .43 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 4.7 พบวาคุณลักษณะของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
รายขอพบวา ผูบริหารไมประพฤติตนลวงละเมิดตอศีลธรรมอันดีงามของผูอ่ืน ผูบริหารมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ความศรัทธาในอาชีพ คานิยมท่ีดีตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด
รองลงมา คือ ผูบริหารหลีกเลี่ยงอบายมุข และผูบริหารมีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมีคาเฉลี่ย
ต่ําท่ีสุด
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

การนําผลการวิเคราะหเก่ียวกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็น
ของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ท้ังในภาพรวมและรายดาน โดย
ใชคาสถิติพ้ืนฐาน คาเฉลี่ย ( Χ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏตามตารางท่ี 4.8 - 4.14

ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 โดยรวม

ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
ตามความคิดเห็นของครู Χ S.D.

ระดับ
ผลการปฏิบัติ

1. ดานการวางแผน 4.52 .50 มากท่ีสุด
2. ดานการจัดบุคลากร 4.58 .50 มากท่ีสุด
3. ดานการเรียนการสอน 4.49 .53 มาก
4. ดานการเงินลูกเสือ 4.48 .62 มาก
5. ดานการวัดและประเมินผล 4.47 .54 มาก
6. ดานการรายงานกิจกรรมประจําป 4.62 .48 มากท่ีสุด

รวม 4.53 .47 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 4.8 พบวาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยรวมผลการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด
เรียงลําดับจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานการรายงานกิจกรรมประจําป ดานการจัดบุคลากร
ดานการวางแผน ดานการเรียนการสอน ดานการเงินลูกเสือ ดานการวัดและประเมินผล ตามลําดับ
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ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความสําเร็จในการบริหาร
กิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานการวางแผน

ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
ดานการวางแผน Χ S.D.

ระดับ
ผลการปฏิบัติ

1. มีการศึกษาขอมูลท่ัวไปของลูกเสือ 4.42 .63 มาก
2. มีการวิเคราะหวัตถุประสงค เปาหมายของกิจกรรมลูกเสือ 4.41 .62 มาก
3. มีการนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เหมาะสม

กับสถานการณและโอกาส 4.48 .60 มาก
4. มีการพัฒนาหลักสูตรและกระตุนใหบุคลากรมีการปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ 4.57 .60 มากท่ีสุด
5. มีการมอบหมายผูรับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือท่ีชัดเจน 4.56 .60 มากท่ีสุด
6. ใหครูมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 4.53 .64 มากท่ีสุด
7. มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความสัมพันธอันดี

ระหวางผูบังคับบัญชาลูกเสือกับลูกเสือ 4.54 .61 มากท่ีสุด
8. มีการกําหนดโครงการงานลูกเสือไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําป 4.63 .53 มากท่ีสุด
รวม 4.52 .50 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 4.9 พบวาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานการวางแผน โดยรวมผลการปฏิบัติ
อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการกําหนดโครงการงานลูกเสือไวในแผนปฏิบัติ
การประจําปมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือมีการพัฒนาหลักสูตรและกระตุนใหบุคลากรมีการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ และมีการวิเคราะหวัตถุประสงค เปาหมายของกิจกรรมลูกเสือมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด
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ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความสําเร็จในการบริหาร
กิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานการจัดบุคลากร

ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
ดานการจัดบุคลากร Χ S.D.

ระดับ
ผลการปฏิบัติ

1. มีการชี้แจงนโยบาย การจัดโครงสรางทางลูกเสือ
ของโรงเรียน 4.55 .59 มากท่ีสุด

2. มีการจัดตั้งกลุมลูกเสือ กองลูกเสือและหมูลูกเสือ ท่ีชัดเจน
ตามกฎกระทรวงท่ีกําหนด 4.56 .58 มากท่ีสุด

3. มีการจัดสายการบังคับบัญชา การกําหนดคุณสมบัติ
ของผูบังคับบัญชาลูกเสือ 4.60 .57 มากท่ีสุด

4. มีการสงเสริมใหผูบังคับบัญชามีคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน 4.64 .60 มากท่ีสุด
5. ชวยใหบุคลากรมีความสามารถทํางานและจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 4.58 .61 มากท่ีสุด
6. มีการสรางขวัญและกําลังใจเพ่ือใหผูท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะ

ดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.57 .58 มากท่ีสุด
7. มีการมอบหมายงานแกผูกํากับลูกเสือ 4.58 .59 มากท่ีสุด
8. สรางเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 4.56 .59 มากท่ีสุด

รวม 4.58 .50 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 4.10 พบวาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานการจัดบุคลากร โดยรวมผลการปฏิบัติ
อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการสงเสริมใหผูบังคับบัญชามีคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน
มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือมีการจัดสายการบังคับบัญชา การกําหนดคุณสมบัติของผูบังคับบัญชา
ลูกเสือ และมีการชี้แจงนโยบาย การจัดโครงสรางทางลูกเสือของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด
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ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความสําเร็จในการบริหาร
กิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานการเรียนการสอน

ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
ดานการเรียนการสอน Χ S.D.

ระดับ
ผลการปฏิบัติ

1. ผูบริหารมีความรูความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนลูกเสือ 4.50 .63 มาก

2. ผูบริหารมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกัน
กับผูกํากับลูกเสือกับลูกเสือ 4.46 .67 มาก

3. ผูบริหารมีการสนับสนุนสื่อนวัตกรรมมาใชในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูท่ีหลากหลาย 4.55 .58 มากท่ีสุด

4. มีองคประกอบของการเรียนการสอนครบ 7 ประการ
(ผูสอน ผูเรียน หลักสูตร วิธีการสอน วัตถุประสงค
สื่อการสอนและการประเมินผล) 4.43 .63 มาก

5. ผูบริหารใหแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามวิธีการของลูกเสือ จัดทําแผนการสอน
และทําการสอนตามแผนท่ีออกแบบไว 4.41 .62 มาก

6. มีการแตงเครื่องแบบลูกเสือในการจัดการเรียนการสอน 4.50 .69 มาก
7. มีการจัดกิจกรรมลูกเสือท่ีสงเสริมใหเกิดกระบวนการ

คิดวิเคราะห ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 4.50 .64 มาก
8. ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนใหผูกํากับลูกเสือ

เห็นความสําคัญในการจัดการเรียนการสอน
ตามกระบวนการทางลูกเสือ 4.55 .63 มากท่ีสุด

รวม 4.49 .53 มาก

จากตารางท่ี 4.11 พบวาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานการเรียนการสอน โดยรวมผลการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารมีการสนับสนุนสื่อนวัตกรรมมาใชในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนใหผูกํากับ
ลูกเสือเห็นความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการทางลูกเสือมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด
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รองลงมา คือ ผูบริหารมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ มีการแตงเครื่องแบบลูกเสือ
ในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมลูกเสือท่ีสงเสริมใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห ยึดผูเรียน
เปนสําคัญ และผูบริหารใหแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการของลูกเสือ จัดทําแผน
การสอนและทําการสอนตามแผนท่ีออกแบบไวมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

ตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความสําเร็จในการบริหาร
กิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานการเงินลูกเสือ

ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
ดานการเงินลูกเสือ Χ S.D.

ระดับ
ผลการปฏิบัติ

1. มีการเก็บเงินคาบํารุงลกูเสือปฏิบัติไดถูกตองตามระเบียบ
ขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการลูกเสือแหงชาติ 4.50 .72 มาก

2. มีการใชจายเงินคาบํารุงกองลูกเสือถูกตองตามระเบียบ 4.50 .69 มาก
3. มีการควบคุมการเบิกจายเงินและพัสดุของกิจกรรมลูกเสือ

ถูกตองตามระเบียบ 4.52 .67 มากท่ีสุด
4. มีการจัดหาวัสดุอุปกรณหรือสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย

นาสนใจ 4.51 .66 มากท่ีสุด
5. มีการระดมทุนมาสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ 4.36 .77 มาก
6. มีการสงเงินคาบํารุงกองลูกเสือ 4.49 .70 มาก
7. มีการรายงานเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของกิจการลูกเสือ

ตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ 4.47 .76 มาก
8. การจัดทําทะเบียนวัสดุ อุปกรณและเอกสารของกองลูกเสือ

ในสถานศึกษาอยางเปนระบบ 4.47 .72 มาก
รวม 4.48 .62 มาก

จากตารางท่ี 4.12 พบวาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานการเงินลูกเสือ โดยรวมผลการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการควบคุมการเบิกจายเงินและพัสดุของกิจกรรม
ลูกเสือ ถูกตองตามระเบียบมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือมีการจัดหาวัสดุอุปกรณหรือสื่อการเรียน
การสอนท่ีหลากหลายนาสนใจ และมีการระดมทุนมาสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด
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ตารางท่ี 4.13 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความสําเร็จในการบริหาร
กิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1ดานการวัดและประเมินผล

ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
ดานการวัดและประเมินผล Χ S.D.

ระดับ
ผลการปฏิบัติ

1. มีการจัดทําเครื่องมือวัดผล เชน ขอสอบภาคทฤษฎี
และการทดสอบภาคปฏิบัติ 4.39 .73 มาก

2. มีการกําหนดเกณฑการประเมินผลท่ีชัดเจน 4.43 .69 มาก
3. มีการวัดผลประเมินผลท่ีสัมพันธกันและนําผล

การประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 4.44 .72 มาก
4. มีการจัดกิจกรรมการอยูคายพักแรมตามกระบวนการ

ทางลูกเสือ 4.61 .59 มากท่ีสุด
5. มีวิชาพิเศษลูกเสือ 4.45 .67 มาก
6. มีการใชวิธีการประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพจริง 4.49 .63 มาก
7. มีการสงเสริมการเรียนรูและตัดสินผลการเรียน

ของผูเรียนตามจุดประสงคในวิชากิจกรรมลูกเสือ 4.51 .65 มากท่ีสุด
8. มีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ท่ีไดกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว 4.46 .64 มาก

รวม 4.47 .54 มาก

จากตารางท่ี 4.13 พบวาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานการวัดและประเมินผล โดยรวมผล
การปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการจัดกิจกรรมการอยูคายพักแรม
ตามกระบวนการทางลูกเสือมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือมีการสงเสริมการเรียนรูและตัดสินผลการเรียน
ของผูเรียนตามจุดประสงคในวิชากิจกรรมลูกเสือ และมีการจัดทําเครื่องมือวัดผล เชน ขอสอบ
ภาคทฤษฎีและการทดสอบภาคปฏิบัติมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด
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ตารางท่ี 4.14 แสดงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความสําเร็จในการบริหาร
กิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานการรายงานกิจกรรมประจําป

ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
ดานการรายงานกิจกรรมประจําป Χ S.D.

ระดับ
ผลการปฏิบัติ

1. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
ของลูกเสือ 4.64 .52 มากท่ีสุด

2. มีการรายงานผลการจัดพิธีถวายราชสดุดีในวัน
คลายวันสวรรคตของพระบิดาลูกเสือไทย 4.68 .52 มากท่ีสุด

3. มีการรายงานผลการจัดพิธีสวนสนามในวัน
คลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ 4.69 .50 มากท่ีสุด

4. มีการรายงานผลการอยูคายพักแรมของกลุม
หรือกองลูกเสือ 4.67 .54 มากท่ีสุด

5. มีการรายงานการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
ตามแบบรายงานการลูกเสือประจําป (ลส.5) 4.64 .58 มากท่ีสุด

6. โรงเรียนมีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการ
จัดกิจกรรมลูกเสืออยางเปนระบบ คนหางาย 4.55 .66 มากท่ีสุด

7. มีการนําแบบรายงานผลเผยแพรใหผูท่ีเก่ียวของ
ผูสนใจไดรับทราบอยางท่ัวถึง 4.58 .66 มากท่ีสุด

8. มีการนําขอมูลท่ีผานมา มาวิเคราะหเพ่ือเปนประโยชน
ในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป 4.54 .66 มากท่ีสุด

รวม 4.62 .48 มากท่ีสุด

จากตารางท่ี 4.14 พบวาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานการรายงานกิจกรรมประจําป
โดยรวมผลการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการรายงานผลการจัด
พิธีสวนสนามในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือมีการรายงาน
ผลการจัดพิธีถวายราชสดุดีในวันคลายวันสวรรคตของพระบิดาลูกเสือไทย และมีการนําขอมูลท่ีผานมา
มาวิเคราะหเพ่ือเปนประโยชนในการจัดกิจกรรมครั้งตอไปมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด
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ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จ
ในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1

การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จในการบริหาร
กิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) ปรากฏตามตารางท่ี 4.15

ตารางท่ี 4.15 แสดงคาสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสันแสดงความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Ysum

X1 .480** .458** .468** .493** .529** .499** .550**
X2 .491** .463** .438** .375** .403** .315** .466**
X3 .486** .448** .429** .392** .428** .343** .474**
X4 .616** .512** .474** .442** .571** .420** .569**
X5 .520** .510** .429** .424** .467** .483** .530**

Xsum .597** .551** .518** .494** .556** .480** .599**
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (P ≤.01)

จากตารางท่ี 4.15 แสดงวาคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จในการบริหารกิจการ
ลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชมุพร เขต 1

มีความสัมพันธกันในทางบวก (r = .599) อยูในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01

ซึ่งแสดงวาคุณลักษณะของผูบริหารมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

คุณลักษณะของผูบริหารมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตาม
ความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง (r= .599) เม่ือแยกเปนรายดานปรากฏวา คุณลักษณะของผูบริหารมีความสัมพันธกัน
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ในระดับปานกลาง (r = .597) กับดานการวางแผน สัมพันธกันในระดับปานกลาง (r = .551) กับดาน
การจัดบุคลากร มีความความสัมพันธกันในระดับปานกลาง (r = .518) กับดานการเรียนการสอน

มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง (r = .494) กับดานการเงินลูกเสือ มีความสัมพันธ
อยูในระดับปานกลาง (r = .556) กับดานการวัดและประเมินผล มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
(r = .480) กับดานการรายงานกิจกรรมประจําป



บทที่ 5

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จในการบริหาร
กิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผูบริหาร ศึกษาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ และ
เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
ตามความคิดเห็นของครู กลุมตัวอยาง ไดแก ครู จํานวน 298 คน โดยกําหนดสัดสวนเปนรายอําเภอ
และดําเนินการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีจับสลาก เครื่องมือท่ีใช คือ
แบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .992 และ .986 โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1
แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด
วุฒิทางลูกเสือข้ันสูงสุด ประสบการณทางดานลูกเสือ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของ
ผูบริหาร แบงเปน 5 ดาน ประกอบดวย ดานวิชาการ ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ ดานความ
เปนผูนํา และดานคุณธรรมจริยธรรม และตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความสําเร็จในการบริหาร
กิจการลูกเสือ แบงเปน 6 ดาน ประกอบดวย ดานการวางแผน ดานการจัดบุคลากร ดานการเรียนการ
สอน ดานการเงินลูกเสือ ดานการวัดและประเมินผล และดานการรายงานกิจกรรมประจําป แลวนํามา
ประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย ( Χ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient)

สรุปผล

จากการวิจัยสรุปผลได ดังนี้
1. ผลการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานมนุษยสัมพันธ ดานบุคลิกภาพ ดานความเปนผูนํา ดานวิชาการ ตามลําดับ

1.1 ผลการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานวชิาการ โดยรวมการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ผูบริหารมีความรูความเขาใจในกฎ ระเบียบงานวิชาการ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ผูบริหาร
ใหความสําคัญและสามารถจัดหาแหลงเรียนรู ท้ังในและนอกโรงเรียนและผูบริหารมีความรู



131

ความสามารถในการสงเสริมและจัดการเรียนการสอน และผูบริหารมีการถายทอดนโยบาย
ใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจตรงกันมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

1.2 ผลการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานบุคลิกภาพ โดยรวมการปฏิบัตอิยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ
พบวาผูบริหารแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอยเหมาะสมกับสถานการณมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา คือ
ผูบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเอง และผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

1.3 ผลการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานมนุษยสัมพันธ โดยรวมการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
รายขอพบวา ผูบริหารมีความสามารถติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด
รองลงมาคือผูบริหารเปนผูมีความโอบออมอารี อัธยาศัยดี ผูบริหารสามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืน
ผูบริหารรวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน และผูบริหารรูจักใชศิลปะในการวิพากษวิจารณ
พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานเปนประจํามีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

1.4 ผลการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานความเปนผูนํา โดยรวมการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
รายขอพบวา ผูบริหารมีการใชกระบวนการสื่อความหมาย การติดตอสื่อสาร ผูบริหารมีการประสานงาน
ท่ีดี มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือผูบริหารมีการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู และผูบริหารมีความกลา
ในการตัดสินใจ ผูบริหารมีการกระจายอํานาจในการทํางาน ผูบริหารมีการใหบริการชุมชนและรวมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนอยางหลากหลายมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

1.5 ผลการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
รายขอพบวา ผูบริหารไมประพฤติตนลวงละเมิดตอศีลธรรมอันดีงามของผูอ่ืน ผูบริหารมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ความศรัทธาในอาชีพ คานิยมท่ีดีตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา
คือ ผูบริหารหลีกเลี่ยงอบายมุข และผูบริหารมีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

2. ผลการศึกษาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยรวมผลการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด
เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการรายงานกิจกรรมประจําป ดานการจัดบุคลากร ดานการ
วางแผน ดานการเรียนการสอน ดานการเงินลูกเสือ ดานการวัดและประเมินผล ตามลําดับ

2.1 ผลการศึกษาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานการวางแผน โดยรวมผลการปฏิบัติ
อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการกําหนดโครงการงานลูกเสือไวในแผนปฏิบัติ
การประจําปมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือมีการพัฒนาหลักสูตรและกระตุนใหบุคลากรมีการ
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ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีการวิเคราะหวัตถุประสงค เปาหมายของกิจกรรมลูกเสือ
มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

2.2 ผลการศึกษาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานการจัดบุคลากร โดยรวมผลการปฏิบัติ
อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการสงเสริมใหผูบังคับบัญชามีคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน
มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา คือ มีการจัดสายการบังคับบัญชา การกําหนดคุณสมบัติของผูบังคับบัญชา
ลูกเสือ และมีการชี้แจงนโยบาย การจัดโครงสรางทางลูกเสือของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

2.3 ผลการศึกษาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานการเรียนการสอน โดยรวมผลการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารมีการสนับสนุนสื่อนวัตกรรมมาใช
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนให
ผูกํากับลูกเสือเห็นความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการทางลูกเสือมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด
รองลงมา คือ ผูบริหารมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ มีการแตงเครื่องแบบ
ลูกเสือในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมลูกเสือท่ีสงเสริมใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห
ยึดผูเรียนเปนสําคัญ และผูบริหารใหแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการของลูกเสือ
จัดทําแผนการสอนและทําการสอนตามแผนท่ีออกแบบไวมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

2.4 ผลการศึกษาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานการเงินลูกเสือ โดยรวมผลการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการควบคุมการเบิกจายเงินและพัสดุของกิจกรรม
ลูกเสือ ถูกตองตามระเบียบมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือมีการจัดหาวัสดุอุปกรณหรือสื่อการเรียน
การสอนท่ีหลากหลายนาสนใจ และมีการระดมทุนมาสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

2.5 ผลการศึกษาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานการวัดและประเมินผล โดยรวมผล
การปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการจัดกิจกรรมการอยูคายพักแรมตาม
กระบวนการทางลูกเสือมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือมีการสงเสริมการเรียนรูและตัดสินผลการเรียน
ของผูเรียนตามจุดประสงคในวิชากิจกรรมลูกเสือ และมีการจัดทําเครื่องมือวัดผล เชน ขอสอบภาคทฤษฎี
และการทดสอบภาคปฏิบัติมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

2.6 ผลการศึกษาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานการรายงานกิจกรรมประจําป
โดยรวมผลการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการรายงานผลการ
จัดพิธีสวนสนามในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา คือ มีการ
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รายงานผลการจัดพิธีถวายราชสดุดีในวันคลายวันสวรรคตของพระบิดาลูกเสือไทย และมีการนําขอมูล
ท่ีผานมา มาวิเคราะหเพ่ือเปนประโยชนในการจัดกิจกรรมครั้งตอไปมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด

3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จในการ
บริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต 1พบวามีความสัมพันธกันในทางบวก (r = .599) อยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 ซึ่งแสดงวาคุณลักษณะของผูบริหารมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการบริหารกิจการ
ลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

คุณลักษณะของผูบริหารมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (r = .599) เม่ือแยกเปนรายดานปรากฏวา คุณลักษณะของผูบริหารมีความสัมพันธ
กันในระดับปานกลาง (r = .597) กับดานการวางแผน สัมพันธกันในระดับปานกลาง (r = .551) กับดาน
การจัดบุคลากร มีความความสัมพันธกันในระดับปานกลาง (r = .518) กับดานการเรียนการสอน

มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง (r = .494) กับดานการเงินลูกเสือ มีความสัมพันธ
อยูในระดับปานกลาง (r = .556) กับดานการวัดและประเมินผล มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
(r = .480) กับดานการรายงานกิจกรรมประจําป

อภิปรายผล

ผลการวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จในการ
บริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต 1 ผูวิจัยขอกลาวถึงประเด็นสําคัญและอภิปรายจากขอมูลท่ีคนพบท่ีไดจากการศึกษาวิจัย ดังนี้

1. คุณลักษณะของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยรวมการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย ดังนี้ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานมนุษยสัมพันธ ดานบุคลิกภาพ ดานความเปนผูนํา
และดานวิชาการ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารนั้นจะตองมีคุณธรรมจริยธรรม เพราะผูบริหาร
เปนแบบอยางใหผูใตบังคับบัญชา มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ความศรัทธาในอาชีพ คานิยมท่ีดีตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ไมประพฤติตนลวงละเมิดตอศีลธรรมอันดีงามของผูอ่ืน มีการบริหาร
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ครูสวนใหญจึงลงความเห็นวาดานคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสําคัญท่ีสุด
โดยมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีคุณลักษณะผูนําของ ธนสาร บัลลังกปทมา (2553)
ท่ีกลาววา ผูนําจะชวยพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนานั้น จะตองประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดี
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แกผูใตบังคับบัญชา มีความซื่อสัตยสุจริตตอหนาท่ีการงานและหนวยงาน มีความสํานึกรับผิดชอบ
ตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตามนโยบายของหนวยงาน มีความยุติธรรมและสามารถปฏิบัติตอผูรวมงาน
ไดอยางเสมอภาค มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและการแกปญหาไดอยางมีเหตุผล มีความ
บริสุทธิ์ใจและจริงใจตอผูรวมงาน มีความเมตตา กรุณาตอบุคลากรและนักเรียน สอดคลองกับธีระ
รุญเจริญ (2545) ท่ีกลาววา ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรมเปนท่ียอมรับของสังคมและใชระบบคุณธรรม
ในการบริหารจัดการ ไดแก ผูบริหารอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง มีความ
เมตตา กรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม และซื่อสัตย มีการปกครองท่ีดี ไมมีหนี้สินลนพนตัว ไมเก่ียวของ
กับอบายมุข สิ่งเสพติด ผูบริหารสถานศึกษาไดรับความศรัทธาและยอมรับดวยคุณธรรมจริยธรรม
จากนักเรียน ครู เพ่ือนผูบริหารสถานศึกษา ผูบังคับบัญชา กรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน
และชุมชน ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของชัชชัย ไชยโย (2555) ไดศึกษาคุณลักษณะของ
ผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของครูผูสอน อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ สอดคลองกับ ชมัยพร
วงศกองแกว (2556) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของครูในอําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และสอดคลองกับจันทรจิรา ศรีบัวโรย (2558) ไดศึกษาคุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงคตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จังหวัด
สุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุดเชนเดียวกัน

1.1 คุณลักษณะของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานคุณธรรมจริยธรรม พบวาโดยรวมการปฏิบัติอยูในระดับมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอพบวาการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ โดยผูบริหารไมประพฤติตนลวง
ละเมิดตอศีลธรรมอันดีงามของผูอ่ืน ผูบริหารมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ความศรัทธาในอาชีพ คานิยมท่ีดี
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ผูบริหารหลีกเลี่ยงอบายมุข
สวนผูบริหารมีการบริหารโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลมีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอ่ืน ๆ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา
ผูบริหารไมประพฤติตนลวงละเมิดตอศีลธรรมอันดีงามของผูอ่ืน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ความศรัทธา
ในอาชีพ คานิยมท่ีดีตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา
ท้ังการครองตน ครองคนและครองงาน ทําใหผูรวมงานเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดรวมงาน สอดคลอง
กับแนวคิดของธนสาร บัลลังกปทมา (2553) ท่ีกลาววา ผูนําจะชวยพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนา
นั้น จะตองประพฤติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา มีความซื่อสัตยสุจริตตอหนาท่ีการงาน
และหนวยงาน มีความสํานึกรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตามนโยบายของหนวยงาน มีความ
ยุติธรรมและสามารถปฏิบัติตอผูรวมงานไดอยางเสมอภาค มีความสามารถในการวิเคราะหปญหา และ
การแกปญหาไดอยางมีเหตุผล มีความบริสุทธิ์ใจและจริงใจตอผูรวมงาน มีความเมตตา กรุณา ตอบุคลากร
และนักเรียน สอดคลองกับธีระ รุญเจริญ (2545) ท่ีกลาววา ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรมเปนท่ียอมรับ
ของสังคมและใชระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการ ไดแก ผูบริหารอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงาน
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ในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง มีความเมตตา กรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม และซื่อสัตย มีการปกครอง
ท่ีดี ไมมีหนี้สินลนพนตัว ไมเก่ียวของกับอบายมุข สิ่งเสพติด ผูบริหารสถานศึกษาไดรับความศรัทธา
และยอมรับดวยคุณธรรมจริยธรรมจากนักเรียน ครู เพ่ือนผูบริหารสถานศึกษา ผูบังคับบัญชา
กรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน และชุมชน ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัชชัย
ไชยโย (2555) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของครูผูสอน อําเภออาวลึก
จังหวัดกระบี่ และสอดคลองกับชมัยพร วงศกองแกว (2556) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ
ตามความคิดเห็นของครูในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี และสอดคลองกับจันทรจิรา ศรีบัวโรย
(2558) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงคตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล จังหวัดสุราษฎรธานีผลการวิจัยพบวา ดานคุณธรรมจริยธรรม มีการปฏิบัติอยูในระดับ
มากท่ีสุดเชนเดียวกัน

1.2 คุณลักษณะของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานมนุษยสัมพันธ พบวาโดยรวมการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด
เม่ือพิจารณารายขอพบวาการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ โดยผูบริหารมีความสามารถติดตอ
ประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือผูบริหารเปนผูมีความโอบออม
อารี อัธยาศัยดี ผูบริหารสามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืน ผูบริหารรวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน และ
ชุมชน และผูบริหารรูจักใชศิลปะในการวิพากษวิจารณ พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงาน
เปนประจํามีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอ่ืน ๆ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารมีความสามารถติดตอประสานงาน
กับบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน ๆ มีการรวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน ผูบริหารเปนผูมีความ
โอบออมอารี อัธยาศัยดี ไมทําตนใหอยูเหนือผูใตบังคับบัญชาใหเกียรติผูใตบังคับบัญชา มองผูใตบังคับบัญชา
ในแงดี สอดคลองกับแนวคิดของ Stogdill (1982) ท่ีกลาววา ผูนําเปนผูท่ีมีความมุงม่ันท่ีจะทํางาน
ใหประสบผลสําเร็จ มีความรับผิดชอบสูง มีความริเริ่ม มีความมุงม่ันในการกําจัดอุปสรรค และมุงม่ัน
ใหถึงเปาหมาย รวมถึงผูนําเปนผูท่ีมีความสามารถในการประสานงาน มีความสามารถในการบริหาร
มีเสนห มีความใสใจผูอ่ืน เปนท่ีชื่นชอบและกวางขวาง มีมนุษยสัมพันธ เปนท่ียอมรับของสมาชิกและ
คนอ่ืน ๆ เขาสังคมไดเกง ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของชมัยพร วงศกองแกว (2556) ไดศึกษา
คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของครูในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
และสอดคลองกับอารีรัตน ปลอดนคร (2558) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในยุคการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2561) ตามทัศนะของครูผูสอนในอําเภอกาญจนดิษฐ
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ดานมนุษยสัมพันธ
มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุดเชนเดียวกัน
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1.3 คุณลักษณะของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานบุคลิกภาพ พบวาโดยรวมการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด
เม่ือพิจารณารายขอพบวาการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ โดยผูบริหารแตงกายสุภาพ สะอาด
เรียบรอยเหมาะสมกับสถานการณมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือผูบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเอง และ
ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืนมีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอ่ืน ๆ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหาร
แตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอยเหมาะสมกับสถานการณ ผูบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเอง ผูบริหาร
มีความกระตือรือรนในการทํางาน กระฉับกระเฉงตื่นตัวอยูเสมอ เปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความ
คิดเห็นในการแกไขปญหาทําใหปญหาไดรับการแกไขอยางถูกตองโดยการมีสวนรวมของทุกคนใน
องคกร สอดคลองกับแนวคิดของธนสาร บัลลังกปทมา (2553) ท่ีกลาววา ผูบริหารควรมีบุคลิกภาพ
ท่ีดี โดยเฉพาะความสามารถในการควบคุมอารมณ มีความเชื่อม่ันในตนเอง แตงกายสุภาพ เรียบรอย
เหมาะสมตามรูปแบบวัฒนธรรมและคานิยม ซึ่งจะเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีทําใหผูใตบังคับบัญชา
มีความเลื่อมใสศรัทธา และเปนท่ียอมรับกับบุคคลท้ังภายในและภายนอกองคกร ผลการวิจัยนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของสุนันทา พวงทอง (2555) ไดศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหาร
สถานศึกษาในทรรศนะของครูในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัย พบวา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในทรรศนะของครูในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับปติพร วงศรัตนโชติกุล (2556) ไดศึกษา
ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอคุณลักษณะของผูบริหารในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง ในอําเภอเกาะสมุย
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 และสอดคลองกับชมัยพร
วงศกองแกว (2556) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของครูในอําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา ดานบุคลิกภาพ มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด
เชนเดียวกัน

1.4 คุณลักษณะของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานความเปนผูนํา พบวาโดยรวมการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด
เม่ือพิจารณารายขอพบวาการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ โดยผูบริหารคอยดูแล เสนอแนะ
ใหคําปรึกษา ในการปฏิบัติงานแกผูรวมงานเปนรายบุคคลดวยความเปนกันเองอยางใกลชิดมีคาเฉลี่ย
สูงท่ีสุด รองลงมาผูบริหารและผูรวมงานมีความสัมพันธอันดีตอกันในการทํางาน และผูบริหารมีการ
ติดตอสื่อสารและมีปฏิสัมพันธอันดีตอผูรวมงานเปนรายบุคคลมีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอ่ืน ๆ ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวาผูบริหารมีการใชกระบวนการสื่อความหมาย การติดตอสื่อสาร ผูบริหารมีการประสานงานท่ีดี
ผูบริหารมีการมอบหมายงานและใชคนใหเหมาะสมกับงาน ผูบริหารกลาเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม ๆ ท่ีไมขัด
กับกฎขององคกร สอคลองกับแนวคิดของธนสาร บัลลังกปทมา (2553) ท่ีกลาววา ผูบริหารควรมี
ความสามารถในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งงานและมอบหมายงาน
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ใหผู อ่ืนปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว มีความสามารถในการใหคําแนะนําการแกปญหาการบริหารงาน
ในสํานักงานได อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการมีภาวะผูนําสูงจะสงผลตอการบริหารจัดการใหหนวยงาน
ดําเนินการไปสูเปาหมาย มีความสามารถในการแกปญหา ขจัดความขัดแยงในองคกร ผลการวิจัยนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของจันทรจิรา ศรีบัวโรย (2558) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ท่ีพึงประสงคตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จังหวัดสุราษฎรธานี และสอดคลองกับ
วิรตี ศิรินาโพธิ์ (2558) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับประสิทธิผลการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 2 ผลการวิจัย พบวา ดานความเปนผูนํา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุดเชนเดียวกัน

1.5 คุณลักษณะของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานวิชาการ พบวา โดยรวมการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณารายขอพบวาการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 9 ขอ และอยูในระดับมาก 2 ขอ โดยผูบริหาร
มีความรูความเขาใจในกฎ ระเบียบงานวิชาการ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือผูบริหารใหความสําคัญ
และสามารถจัดหาแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียนและผูบริหารมีความรูความสามารถในการสงเสริม
และจัดการเรียนการสอน และผูบริหารมีการถายทอดนโยบายใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจตรงกันมีคาเฉลีย่
ต่ํากวาดานอ่ืน ๆ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารมีความรูความเขาใจในกฎ ระเบียบงานวิชาการ ผูบริหาร
ใหความสําคัญและสามารถจัดหาแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน ผูบริหารมีความรูความสามารถ
ในการสงเสริมและจัดการเรียนการสอน ผูบริหารมีการสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สอดคลองกับแนวคิดของธีระ รุญเจริญ (2545) ท่ีกลาววา การคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ
เพ่ือการปฏิรูปการเรียนรูนั้นผูบริหารสถานศึกษาตองมีความเปนผูนําทางวิชาการ (Instructional
Leadership) ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของกับชมัยพร วงศกองแกว (2556) ไดศึกษาคุณลักษณะ
ของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของครูในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัย
พบวา ดานวิชาการ มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุดเชนเดียวกัน

2. ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยรวมผลการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ผลการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 3 ดาน และ
อยูในระดับมาก 3 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการรายงานกิจกรรมประจําป
ดานการจัดบุคลากร ดานการวางแผน ดานการเรียนการสอน ดานการเงินลูกเสือ และดานการวัด
และประเมินผล ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ ถือเปนตัวบงชี้ความสําเร็จ
ของการจัดการศึกษา โดยมีคุณลักษณะของผูบริหารอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงคุณภาพ
ของผูเรียนเปนหลัก ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของชาญชัย ชุมเมืองเย็น (2555) ท่ีกลาววา
การรายงานกิจการลูกเสือ หมายถึง การรายงานกิจกรรมลูกเสือและรายงานการบริหารกิจกรรม
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ลูกเสือในสถานศึกษา ตามแบบรายงานการลูกเสือประจําป (ลส.5) และสอดคลองกับงานวิจัยของ
ไกรวัลย สังฆะสา (2557) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารลูกเสือสามัญรุนใหญ ของโรงเรียน
ในอําเภอปะทิวท่ีจัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุนใหญ ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมอยูในระดับ
มากท่ีสุดเชนเดียวกัน

2.1 ผลการศึกษาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานการรายงานกิจกรรมประจําป
โดยรวมผลการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีผลการปฏิบัติอยูในระดับ
มากท่ีสุดทุกขอ โดยมีการรายงานผลการจัดพิธีสวนสนามในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ
มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือมีการรายงานผลการจัดพิธีถวายราชสดุดีในวันคลายวันสวรรคตของ
พระบิดาลูกเสือไทย และมีการนําขอมูลท่ีผานมา มาวิเคราะหเพ่ือเปนประโยชนในการจัดกิจกรรม
ครั้งตอไปมีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอ่ืน ๆ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารมีความเขาใจในการรายงานผล
การจัดพิธีสวนสนามในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ มีการนําแบบรายงานผลเผยแพร
ใหผูท่ีเก่ียวของ ผูสนใจไดรับทราบอยางท่ัวถึงและนําความรูมาใชในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของชาญชัย ชุมเมืองเย็น (2555) ไดศึกษาการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ความสําเร็จในการ
บริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู ดานการรายงานกิจกรรมประจําป มีผลการปฏิบัติอยูใน
ระดับมากเชนเดียวกัน

2.2 ผลการศึกษาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานการจัดบุคลากร โดยรวมผลการปฏิบัติ
อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีผลการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ โดยมี
การสงเสริมใหผูบังคับบัญชามีคุณวุฒิท่ีสูงข้ึนมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือมีการจัดสายการบังคับบัญชา
การกําหนดคุณสมบัติของผูบังคับบัญชาลูกเสือ และมีการชี้แจงนโยบาย การจัดโครงสรางทางลูกเสือ
ของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอ่ืน ๆ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวามีการสงเสริมใหผูบังคับบัญชามีคุณวุฒิ
ท่ีสูงข้ึน มีการจัดสายการบังคับบัญชา การกําหนดคุณสมบัติของผูบังคับบัญชาลูกเสือ มีการจัดตั้งกลุม
ลูกเสือ กองลูกเสือและหมูลูกเสือ ท่ีชัดเจนตามกฎกระทรวงท่ีกําหนด สอดคลองกับแนวคิดของ Shinkwin
(2006) ท่ีกลาววา ผูกํากับลูกเสือท่ีมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจ เขาใจในกิจการลูกเสือเปนอยางดี
อารมณดีสนุกสนาน มีการวางแผนแบงกลุมการเรียนออกเปนกลุม ๆ มีการอภิปรายและการละเลน
ตาง ๆ สิ่งเหลานี้จะชวยใหนายหมูลูกเสือและสมาชิก อายุนอย ยังไมมีความพรอมไมอยากเขารวม
กิจกรรม ผูปกครองไมสนับสนุนไดรับการแกไขตรงขามกับผูกํากับลูกเสือท่ีไมมีหลักจรรยาบรรณ
ในจิตใจตรงขามกับผูกํากับลูกเสือท่ีไมมีหลักจรรยาบรรณในจิตใจ ไมมีความม่ันใจจัดตั้งกองลูกเสือ
ประชุมเงียบ ๆ เครงขรึมเกินไป จะพัฒนากองลูกเสือนอยกวาผูกํากับลูกเสือท่ีมีลักษณะดังท่ีกลาวมา
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ขางตน ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของไกรวัลย สังฆะสา (2557) ไดศึกษาสภาพและปญหา
การบริหารลูกเสือสามัญรุนใหญ ของโรงเรียนในอําเภอปะทิวท่ีจัดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุนใหญ
สอดคลองกับณัฐกร บุญนํา (2557) ไดศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนเอกชน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และสอดคลองกับธีรวุฒิ กางกรณ
(2558) ไดศึกษาการบริหารงานลูกเสือของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี ผลการวิจัย
พบวา ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู ดานการจัดบุคลากร มีผลการ
ปฏิบัติอยูในระดับมากเชนเดียวกัน

2.3 ผลการศึกษาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานการวางแผน โดยรวมผลการปฏิบัติ
อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีผลการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 5 ขอ และอยู
ในระดับมาก 3 ขอ โดยมีการกําหนดโครงการงานลูกเสือไวในแผนปฏิบัติการประจําปมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด
รองลงมาคือมีการพัฒนาหลักสูตรและกระตุนใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และมี
การวิเคราะหวัตถุประสงค เปาหมายของกิจกรรมลูกเสือมีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอ่ืน ๆ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา
มีการกําหนดโครงการงานลูกเสือไวในแผนปฏิบัติการประจําป มีการมอบหมายผูรับผิดชอบกิจกรรม
ลูกเสือท่ีชัดเจน มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชาลูกเสือกับลูกเสือ
มีการพัฒนาหลักสูตรและกระตุนใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยสอดคลอง
กับงานวิจัยของณัฐกร บุญนํา (2557) ไดศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนเอกชน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และสอดคลองกับธีรวุฒิ กางกรณ (2558)
ไดศึกษาการบริหารงานลูกเสือของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี ผลการวิจัย พบวา
ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู ดานการวางแผน มีผลการปฏิบัติ
อยูในระดับมากเชนเดียวกัน

2.4 ผลการศึกษาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานการเรียนการสอน โดยรวมผลการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีผลการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 2 ขอ และ
อยูในระดับมาก 6 ขอ โดยผูบริหารมีการสนับสนุนสื่อนวัตกรรมมาใชในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนใหผูกํากับลูกเสือเห็นความสําคัญ
ในการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการทางลูกเสือมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือผูบริหารมีความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ มีการแตงเครื่องแบบลูกเสือในการจัดการเรียนการสอน
มีการจัดกิจกรรมลูกเสือท่ีสงเสริมใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห ยึดผูเรียนเปนสําคัญ และผูบริหาร
ใหแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการของลูกเสือ จัดทําแผนการสอนและทําการสอน
ตามแผนท่ีออกแบบไวมีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอ่ืน ๆ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารมีการสนับสนุนสื่อ
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นวัตกรรมมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ผูบริหารมีการสงเสริม
สนับสนุนใหผูกํากับลูกเสือเห็นความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการทางลูกเสือ
ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของอนุสรณ แทนออน (2557) ไดศึกษาการบริหารกิจการกองลูกเสือ
สามัญรุนใหญตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช 2551 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11 สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐกร บุญนํา (2557) ไดศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือ
ในโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และสอดคลองกับ ธีรวุฒิ
กางกรณ (2558) ไดศึกษาการบริหารงานลูกเสือของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี
ผลการวิจัยพบวา ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู ดานการเรียนการสอน
มีผลการปฏิบัติอยูในระดับมากเชนเดียวกัน

2.5 ผลการศึกษาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานการเงินลูกเสือ โดยรวมผลการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีผลการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 2 ขอ และอยูใน
ระดับมาก 6 ขอ โดยมีการควบคุมการเบิกจายเงินและพัสดุของกิจกรรมลูกเสือ ถูกตองตามระเบียบ
มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือมีการจัดหาวัสดุอุปกรณหรือสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายนาสนใจ
และมีการระดมทุนมาสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือมีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอ่ืน ๆ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวามีการ
ควบคุมการเบิกจายเงินและพัสดุของกิจกรรมลูกเสือ ถูกตองตามระเบียบ มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ
หรือสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายนาสนใจ มีการใชจายเงินคาบํารุงกองลูกเสือถูกตองตามระเบียบ
มีการระดมทุนมาสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของชาญชัย ชุมเมืองเย็น
(2555) ไดศึกษาการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 สอดคลองกับอนุสรณ แทนออน (2557) ไดศึกษาการบริหารกิจการกองลูกเสือสามัญ
รุนใหญตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช 2551 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
และสอดคลองกับธีรวุฒิ กางกรณ (2558) ไดศึกษาการบริหารงานลูกเสือของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู
ดานการเงินลูกเสือ มีผลการปฏิบัติอยูในระดับมากเชนเดียวกัน

2.6 ผลการศึกษาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดานการวัดและประเมินผล โดยรวมผล
การปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีผลการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 2 ขอ
และอยูในระดับมาก 6 ขอ โดยมีการจัดกิจกรรมการอยูคายพักแรมตามกระบวนการทางลูกเสือ
มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา คือ มีการสงเสริมการเรียนรูและตัดสินผลการเรียนของผูเรียนตามจุดประสงค
ในวิชากิจกรรมลูกเสือ และมีการจัดทําเครื่องมือวัดผล เชน ขอสอบภาคทฤษฎีและการทดสอบภาคปฏิบัติ
มีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอ่ืน ๆ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวามีการจัดกิจกรรมการอยูคายพักแรมตามกระบวนการ
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ทางลูกเสือ มีการสงเสริมการเรียนรูและตัดสินผลการเรียนของผูเรียนตามจุดประสงคในวิชากิจกรรม
ลูกเสือ มีการใชวิธีการประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพจริง ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัย
ของณัฐกร บุญนํา (2557) ไดศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และสอดคลองกับธีรวุฒิ กางกรณ (2558) ไดศึกษาการบริหาร
งานลูกเสือของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานีผลการวิจัยพบวา ความสําเร็จในการบริหาร
กิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู ดานการวัดและประเมินผล มีผลการปฏิบัติอยูในระดับมาก
เชนเดียวกัน

3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จในการ
บริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต 1 พบวามีความสัมพันธกันในทางบวก (r = .599) อยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือแยกเปนรายดานปรากฏวา คุณลักษณะของผูบริหาร
มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู ในระดับปานกลาง
ทุกดาน โดยความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูดานการวางแผนมีความ
ความสัมพันธมากท่ีสุด (r = .597) สวนดานการรายงานกิจกรรมประจําปมีความสัมพันธต่ําสุด (r = .480)
ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาคุณลักษณะของผูบริหารผูบริหารมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ความศรัทธาในอาชีพ
คานิยมท่ีดีตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ผูบริหารไมประพฤติตนลวงละเมิดตอศีลธรรมอันดี
งามของผูอ่ืน ผูบริหารมีความสามารถติดตอประสานงานกับบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ผูบริหาร
แตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอยเหมาะสมกับสถานการณ มีความรูความสามารถในการสงเสริม และ
จัดการเรียนการสอน มีความรูความเขาใจในกฎ ระเบียบงานวิชาการ มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
แสวงหาความรูใหม ๆ ท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาตอ
ในระดับสูง สอดคลองกับแนวคิดของวิรตี ศิรินาโพธิ์ (2558) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ
ของผูบริหารกับประสิทธิผลการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01

ขอเสนอแนะ

จากผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จในการ
บริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารเพ่ือใหเกิดความสําเร็จ
ในการบริหารกิจการลูกเสือ ดังตอไปนี้
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ขอเสนอแนะสําหรับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารเพ่ือใหเกิดความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
ดังตอไปนี้

1. คุณลักษณะของผูบริหารดานคุณธรรมจริยธรรม ดานมนุษยสัมพันธ ดานบุคลิกภาพ
ดานความเปนผูนํา และดานวิชาการ มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ

ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ควรมีการสงเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาผูบริหารตนแบบ และขยายผลไปยังผูบริหารภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และควรมีการประกาศเกียรติคุณหรือใหรางวัลแกผูบริหารท่ีมีผลงานดีเดน เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานใหเต็มกําลังความรูความสามารถยิ่งข้ึน

2. คุณลักษณะของผูบริหารดานคุณธรรมจริยธรรม ดานมนุษยสัมพันธ ดานบุคลิกภาพ
ดานความเปนผูนํา และดานวิชาการ มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ

ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ควรมีการจัดทําโครงการ
พัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารในดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํา โดยเฉพาะดานวิชาการ ดานความเปนผูนํา และ
ดานบุคลิกภาพ เพ่ือสงเสริมคุณลักษณะของผูบริหารสูความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตอไป

ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียน
ผูบริหารสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหาร

เพ่ือใหเกิดความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ ดังตอไปนี้
1. คุณลักษณะของผูบริหารดานวิชาการ ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีการถายทอด

นโยบายใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจตรงกัน มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ดังนั้นผูบริหารควรปรับปรุงและพัฒนา
คุณลักษณะดานการถายทอดนโยบายใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจตรงกันใหมากข้ึน โดยการชี้แจง ถายทอด
นโยบาย วิสัยทัศน ระเบียบของงานวิชาการในการบริหารกิจการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือ การจัดหา
แหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือใหเกิดความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือท่ีดี
ยิ่งข้ึน

2. คุณลักษณะของผูบริหารดานบุคลิกภาพ ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ดังนั้นผูบริหารควรปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะดานการรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืนใหมากข้ึน โดยผูบริหารมีการเปดใจยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลรอบขาง รวมถึง
ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือท่ีดียิ่งข้ึน

3. คุณลักษณะของผูบริหารดานมนุษยสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารรูจักใชศิลปะ
ในการวิพากษวิจารณ พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานเปนประจํา มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด
ดังนั้นผูบริหารควรปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะดานการใชศิลปะในการวิพากษวิจารณ พูดคุย
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สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานเปนประจําใหมากข้ึน โดยผูบริหารมีการใชศิลปะในการ
วิพากษวิจารณ พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจการลูกเสือในเชิงสรางสรรค เปนแบบอยางการพูด
ท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชา สรางเจตคติท่ีดีในการทํางาน รวมถึงความมีเมตตากรุณา รวมทุกขรวมสุข
ใหอภัยในขอท่ีผิดพลาดของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหเกิดความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือท่ีดี
ยิ่งข้ึน

4. คุณลักษณะของผูบริหารดานความเปนผูนํา ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีความกลา
ในการตัดสินใจ ผูบริหารมีการกระจายอํานาจในการทํางาน ผูบริหารมีการใหบริการชุมชนและรวมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนอยางหลากหลาย มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ดังนั้นผูบริหารควรปรับปรุง และ
พัฒนาคุณลักษณะดานการมีความกลาในการตัดสินใจ การกระจายอํานาจในการทํางาน การใหบริการ
ชุมชนและรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนอยางหลากหลายใหมากข้ึน โดยผูบริหารใชเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ อาจรวมความรูความคิดของผูใตบังคับบัญชา มีการกระจายอํานาจในการทํางาน
ไววางใจการทํางานของผูใตบังคับบัญชา มีการเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
สนับสนุนในการพัฒนากิจการลูกเสือของโรงเรียน เพ่ือใหเกิดความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
ท่ีดียิ่งข้ึน

5. คุณลักษณะของผูบริหารดานคุณธรรมจริยธรรม ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีการ
บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ดังนั้นผูบริหารควรปรับปรุงและพัฒนาคุณลักษณะ
ดานการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลใหมากข้ึน โดยผูบริหารมีการใชหลักธรรมในการบริหารงาน
อาทิ หลักนิติธรรม คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ โดยถือวาเปนการปกครอง
ภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจ หลักคุณธรรม คือ การยึดม่ันในความถูกตอง ดีงาม การสงเสริม
ใหบุคลากรพัฒนาตนเอง ไปพรอมกัน เพ่ือใหบุคลากรมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ
วินัย ประกอบอาชีพสุจริตหลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม คือ การใหโอกาสใหบุคลากรหรือผูมี
สวนเก่ียวของเขามามีสวนรวมทางการ บริหารจัดการเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ หลักความ
รับผิดชอบ คือ การตระหนักในสิทธิและหนาท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจ
ปญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือรนในการแกปญหา และเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง รวมท้ัง
ความกลาท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทําของตนเอง หลักความคุมคา คือ การบริหารจัดการ
และใชทรัพยากรท่ีมีจํากัด เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม เพ่ือใหเกิดความสําเร็จในการบริหารกิจการ
ลูกเสือท่ีดียิ่งข้ึน

6. ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือดานการวางแผน ผลการวิจัยพบวา มีการ
วิเคราะหวัตถุประสงค เปาหมายของกิจกรรมลูกเสือ มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ดังนั้นผูบริหารควรมอบหมาย
ใหครูมีการวิเคราะหวัตถุประสงค เปาหมายของกิจกรรมลูกเสือ เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจและเกิด
ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือท่ีดียิ่งข้ึน
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7. ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือดานการจัดบุคลากร ผลการวิจัย พบวา
มีการชี้แจงนโยบาย การจัดโครงสรางทางลูกเสือของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ดังนั้นผูบริหารควรชี้แจง
นโยบายในการบริหารกิจการลูกเสือใหครูทุกคนไดรับรูรับทราบและมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบในการ
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ผูบริหารใหแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการของลูกเสือ จัดทําแผนการสอน และ
ทําการสอนตามแผนท่ีออกแบบไว มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ดังนั้นผูบริหารควรมอบหมายใหครูจัดกิจกรรม
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ต่ําท่ีสุด ดังนั้นผูบริหารควรใหครูนําขอมูลการรายงานผลการจัดกิจกรรมของปท่ีผานมา มาวิเคราะห
ใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป เพ่ือใหเกิดความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือท่ีดียิ่งข้ึน

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
จากผลการวิจัย ผูจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปดังนี้

1. ควรศึกษาเก่ียวกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือดานการวัดและประเมินผล
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพ่ือนําผลการวิจัยมาพัฒนาดานการวัด
และประเมินผลของโรงเรียนตอไป

2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จ
การบริหารกิจการลูกเสือดานการวัดและประเมินผลตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ
มากยิ่งข้ึน
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3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จการ
บริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานและนําขอคนพบใหมท่ีเปนประโยชน
ไปประยุกตใชในการพัฒนากิจการลูกเสือตอไป



ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผูบริหาร ความสําเร็จในการบริหาร
กิจการลูกเสือ และความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จในการบริหารกิจการ
ลูกเสือ ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประชากร
ท่ีใชในการศึกษา คือ ครู จํานวน 1,315 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย จํานวน 298 คน
โดยใชแบบสอบถาม 2 ชุด มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .992 และ .986 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน
ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน

ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหาร โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากท่ีสุดเรียงลําดับ
จากมากไปนอยดังนี้ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานมนุษยสัมพันธ ดานบุคลิกภาพ ดานความเปนผูนํา
และดานวิชาการ ตามลําดับ ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
ท่ีสุด เรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานการรายงานกิจกรรมประจําป ดานการจัดบุคลากร ดานการ
วางแผน ดานการเรียนการสอน ดานการเงินลูกเสือ และดานการวัดและประเมินผลตามลําดับความสัมพันธ
ระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 อยูในระดับปานกลาง (r = .599) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
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The purpose of this research were to study the characteristics of school
administrators, the successful management of the boyscout and the relationship
between the characteristics of school administrators and the successful management
of the boyscout as perceived by the teachers under Chumphon Primary Educational
Service Area Office 1.The populations were 1,315 teachers. The samples were 298 teachers
by simple random sampling. Data were collected by using the questionnaire. The
reliability of the questionnaire was .992 and .986. The statistics used for data analyzed
were mean, standard deviation and Pearson product moment correlation coefficient.

The results showed that the characteristics of school administrators was at
a highest level in overall and individual aspects in descending orders : morality,
human relations, personality, leadership and academic respectively.The successful
management of the boyscout as perceived by the teachers was at a highest level
in overall and individual aspects in descending orders : annual report of activities,
personal management, planning, teaching, financial and measurement and evaluation
respectively.The relationship between the characteristics of school administrators
and the successful management of the boyscout as perceived by the teachers under
Chumphon Primary Educational Service Area Office 1 was at a moderage level
(r = .599) at statistical significant level of .01.



ง

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปได ผูวิจัยไดรับความกรุณาและความอนุเคราะหอยางดียิ่ง
จาก รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ประธานควบคุมวิทยานิพนธ และ ดร.สมคิด นาคขวัญ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ท่ีใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทําวิทยานิพนธ ตลอดจนแกไขปรับปรุง
ขอบกพรองตางๆ ทุกข้ันตอน จนทําใหวิทยานิพนธนี้สมบูรณมากยิ่งข้ึน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ทานท้ังสองมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ นายบรรจง โลกมิตร นายสมชาย อรุณโรจน นายธีระ ขันบุตร
นางสาววิไลรัตน จินตนาสิรินุรักษ นางสาวรุงนภา สโมสร ท่ีกรุณารับเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ ใหขอคิดและใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุงแกไขเครื่องมือจนแลวเสร็จ

ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนและคณะครูของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหในการสืบคนขอมูลและอํานวย
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลและตอบแบบสอบถาม

คุณคาและคุณประโยชนอันพึงจะมีจากการวิจัยครั้งนี้ ขอมอบแดบุพการี คณาจารย และ
ผูท่ีเก่ียวของทุกทานท่ีคอยสนับสนุนและใหกําลังใจจนการศึกษาคนควาครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี

เอกพล กาญจนสําเริง
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ

ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

คําช้ีแจง
1. แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ตอน ดังนี้

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
2. โปรดตอบคําถามใหครบทุกหนาและทุกตอน
3. ขอมูลท่ีทานตอบแบบสอบถามครั้งนี้ จะเก็บไวเปนความลับและนําผลไปใชเฉพาะ

การวิจัยในครั้งนี้เทานั้น
4. ผลท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจะนําขอมูลไปวิเคราะหเพ่ือตอบวัตถุประสงค

ของการวิจัย ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูบริหารในการปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะในตนเอง รวมท้ัง
พัฒนาการบริหารกิจการลูกเสือของสถานศึกษาใหเกิดความสําเร็จและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ ท่ีไดรับความอนุเคราะหจากทานในการตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี้

นายเอกพล กาญจนสําเริง
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมายลงในชอง ( ) หนาขอความท่ีเปนจริงเก่ียวกับตัวทาน

1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง

2. ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกวาปริญญาตรี

3. วุฒิทางลูกเสือข้ันสูงสุด
( ) B.T.C.
( ) A.T.C.
( ) W.B.
( ) สูงกวา W.B.

4. ประสบการณทางดานลูกเสือ
( ) นอยกวา 5 ป
( ) 5 - 10 ป
( ) มากกวา 10 ป
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

คําช้ีแจง
แบบสอบถามนี้ใชเพ่ือการศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ใน 5 ดาน ประกอบดวย ดานวิชาการ
ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ ดานความเปนผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม

โปรดตอบแบบสอบถามโดยการทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับคุณลักษณะ
ของผูบริหาร ตามสภาพท่ีเปนอยูจริงของโรงเรียนท่ีทานปฏิบัติงานอยู โดยพิจารณาระดับคุณลักษณะ
ของผูบริหาร จากเกณฑตอไปนี้

5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยท่ีสุด

ตัวอยาง

ขอ คุณลักษณะของผูบริหาร
ระดับการปฏิบัติ

5 4 3 2 1
ดานวิชาการ
0 ผูบริหารมีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน 

คําอธิบาย
จากตัวอยางขอ 0 ผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย  ในชองหมายเลข 5 ของระดับการ

ปฏิบัติ แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาคุณลักษณะของผูบริหารตามความคิดเห็นของครู
ดานวิชาการ ผูบริหารมีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด
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ขอ คุณลักษณะของผูบริหาร
ระดับการปฏิบัติ

5 4 3 2 1
ดานวิชาการ
1 ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล
2 ผูบริหารมีการถายทอดนโยบายใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจ

ตรงกัน
3 ผูบริหารมีความรูความเขาใจในกฎ ระเบียบงานวิชาการ
4 ผูบริหารมีการบริหารหลักสูตรการศึกษาไดทุกระดับ
5 ผูบริหารมีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ผูบริหารใหความสําคัญและสามารถจัดหาแหลงเรียนรู

ท้ังในและนอกโรงเรียน
7 ผูบริหารมีความรูความสามารถในการสงเสริมและจัด

การเรียนการสอน
8 ผูบริหารมีกลยุทธในการประเมินเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน
9 ผูบริหารมีความรูความสามารถในการนิเทศ
10 ผูบริหารมีการพัฒนาครใูหครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน

ภายในโรงเรียน
11 ผูบริหารมีการสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา
ดานบุคลิกภาพ
12 ผูบริหารแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอยเหมาะสม

กับสถานการณ
13 ผูบริหารมีความสุภาพออนโยน วาจาไพเราะ
14 ผูบริหารมีความกระตือรือรนในการทํางาน

กระฉับกระเฉงตื่นตัวอยูเสมอ
15 ผูบริหารมีอารมณม่ันคง ไมหวั่นไหวงาย สุขุม รอบคอบ

ในการปฏิบัติงาน
16 ผูบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเอง
17 ผูบริหารเปนผูนําผูตามท่ีดี
18 ผูบริหารใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม
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ขอ คุณลักษณะของผูบริหาร
ระดับการปฏิบัติ

5 4 3 2 1
19 ผูบริหารใชกระบวนการทางปญญาในการแกปญหา

และตัดสินใจ
20 ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
21 ผูบริหารมีความคลองตัวในการทํางาน
22 ผูบริหารวางตนเหมาะสมตามกาลเทศะ
ดานมนุษยสัมพันธ
23 ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี
24 ผูบริหารมีความโอบออมอารี อัธยาศัยดี
25 ผูบริหารไมทําตนใหอยูเหนือผูใตบังคับบัญชาใหเกียรติ

ผูใตบังคับบัญชา มองผูใตบังคับบัญชาในแงดี
26 ผูบริหารมีความสามารถติดตอประสานงานกับบุคคล

หรือหนวยงานอ่ืน ๆ
27 ผูบริหารสรางเจตคติท่ีดีในการทํางาน มีทัศนคติท่ีดี

ตอเพ่ือนรวมงาน
28 ผูบริหารรูจักใชศิลปะในการวิพากษวิจารณ

พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
29 ผูบริหารดูแล เอาใจใสในทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชา
30 ผูบริหารสามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืน
31 ผูบริหารรวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน
32 ผูบริหารมีความเมตตากรุณา รวมทุกขรวมสุข
33 ผูบริหารไมพูดถึงเรื่องท่ีผิดพลาด ใหอภัยในขอท่ีผิดพลาด
ดานความเปนผูนํา
34 ผูบริหารมีความกลาในการตัดสินใจ
35 ผูบริหารมีการกระจายอํานาจในการทํางาน
36 ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา
37 ผูบริหารมีการใชกระบวนการสื่อความหมาย

การติดตอสื่อสาร
38 ผูบริหารมีการประสานงานท่ีดี
39 ผูบริหารมีการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู
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ขอ คุณลักษณะของผูบริหาร
ระดับการปฏิบัติ

5 4 3 2 1
40 ผูบริหารมีความสามารถในการกระตุนครู ใหรวมกัน

พัฒนาโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
41 ผูบริหารมีการมอบหมายงานและใชคนใหเหมาะสมกับงาน
42 ผูบริหารกลาเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม ๆ ท่ีไมขัดกับกฎ

ขององคกร
43 ผูบริหารใชศาสตรและศิลปสรางแรงจูงใจ

ใหผูใตบังคับบัญชา ผูปกครองรวมมือรวมใจในการ
ทํากิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย

44 ผูบริหารมีการใหบริการชุมชนและรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาโรงเรียนอยางหลากหลาย

ดานคุณธรรมจริยธรรม
45 ผูบริหารมีการบริหารโดยยึดหลักธรรมมาภบิาล
46 ผูบริหารเห็นแกประโยชนสวนรวม
47 ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีท้ังการครองตน

ครองคนและครองงาน
48 ผูบริหารหลีกเลี่ยงอบายมุข
49 ผูบริหารมีการสรางความศรัทธาใหเกิดกับตนเอง

และบุคคลรอบขาง
50 ผูบริหารตั้งใจปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงดวยดี
51 ผูบริหารมีความรับผิดชอบในหนาท่ี รักษาวินัย
52 ผูบริหารไมประพฤติตนลวงละเมิดตอศีลธรรมอันดีงาม

ของผูอ่ืน
53 ผูบริหารมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ความศรัทธาในอาชีพ

คานิยมท่ีดีตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
54 ผูบริหารใหโอกาสผูผูใตบังคับบัญชาแสดงความรู

ความสามารถ
55 ผูบริหารปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาท่ีนับถือ
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

คําช้ีแจง
แบบสอบถามนี้ใชเพ่ือการศึกษาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็น

ของครสูังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ใน 6 ดาน ประกอบดวย ดานการวางแผน
ดานการจัดบุคลากร ดานการเรียนการสอน ดานการเงินลูกเสือ ดานการวัดและประเมินผล
ดานการรายงานกิจกรรมประจําป

โปรตอบแบบสอบถามโดยการทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความสําเร็จในการ
บริหารกิจการลูกเสือของผูบริหาร ตามสภาพท่ีเปนอยูจริงของโรงเรียนท่ีทานปฏิบัติงานอยู โดยพิจารณา
ระดับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ จากเกณฑตอไปนี้

5 หมายถึง ผลการปฏิบัตอิยูในระดับมากท่ีสุด
4 หมายถึง ผลการปฏิบัตอิยูในระดับมาก
3 หมายถึง ผลการปฏิบัตอิยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ผลการปฏิบัตอิยูในระดับนอย
1 หมายถึง ผลการปฏิบัตอิยูในระดับนอยท่ีสุด

ตัวอยาง

ขอ ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือของผูบริหาร
ระดับผลการปฏิบัติ

5 4 3 2 1
ดานการวางแผน
0 มีการประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงานกิจกรรมลูกเสือ 

คําอธิบาย
จากตัวอยางขอ 0 ผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย  ในชองหมายเลข 5 ของระดับ

การปฏิบัติ แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
ของผูบริหาร ดานการวางแผน มีการประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงานกิจกรรมลูกเสือ มีผล
การปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด
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ขอ ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือของผูบริหาร
ระดับผลการปฏิบัติ

5 4 3 2 1
ดานการวางแผน
1 มีการศึกษาขอมูลท่ัวไปของลูกเสือ
2 มีการวิเคราะหวัตถุประสงค เปาหมายของกิจกรรมลูกเสือ
3 มีการนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เหมาะสม

กับสถานการณและโอกาส
4 มีการพัฒนาหลักสูตรและกระตุนใหบุคลากรมีการ

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
5 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือท่ีชัดเจน
6 ใหครูมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
7 มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง

ผูบังคับบัญชาลูกเสือกับลูกเสือ
8 มีการกําหนดโครงการงานลูกเสือไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําป
ดานการจัดบุคลากร
9 มีการจัดโครงสรางทางลูกเสือของโรงเรียน
10 มีการจัดตั้งกลุมลูกเสือ กองลูกเสือและหมูลูกเสือ

ท่ีชัดเจนตามกฎกระทรวงท่ีกําหนด
11 มีการกําหนดคุณสมบัติของผูบังคับบัญชาลูกเสือ
12 มีการสงเสริมใหผูบังคับบัญชามีคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน
13 ชวยใหบุคลากรมีความสามารถทํางานและจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
14 มีการสรางขวัญและกําลังใจใหผูท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะ

ดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพ
15 มีการมอบหมายงานแกผูกํากับลูกเสือ
16 มีการสรางเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
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ขอ ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือของผูบริหาร
ระดับผลการปฏิบัติ

5 4 3 2 1
ดานการเรียนการสอน
17 ผูบริหารมีความรูความสามารถในการจัดการเรียน

การสอนลูกเสือ
18 ผูบริหารมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกันกับผู

กํากับลูกเสือกับลูกเสือ
19 ผูบริหารสนับสนุนสื่อนวัตกรรมมาใชในการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูท่ีหลากหลาย
20 มีองคประกอบของการเรียนการสอนครบ 7 ประการ

(ผูสอน ผูเรียน หลักสูตร วิธีการสอน วัตถุประสงค สื่อการ
สอนและการประเมินผล)

21 ผูบริหารใหแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามวิธีการของลูกเสือ เชน จัดทําแผนการสอน
สอนตามแผนท่ีออกแบบไว

22 มีการแตงเครื่องแบบลูกเสือในการจัดการเรียนการสอน
23 มีการจัดกิจกรรมลูกเสือท่ีสงเสริมใหเกิดกระบวนการคิด

วิเคราะห ยึดผูเรียนเปนสําคัญ
24 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนใหผูกํากับลูกเสือเห็น

ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ
ทางลูกเสือ

ดานการเงินลูกเสือ
25 มีการเก็บเงินคาบํารุงลูกเสือปฏิบัติไดถูกตองตามระเบียบ

ขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการลูกเสือแหงชาติ
26 มีการใชจายเงินคาบํารุงกองลูกเสือถูกตองตามระเบียบ
27 มีการควบคุมการเบิกจายเงินและพัสดุของกิจกรรมลูกเสือ

ถูกตองตามระเบียบ
28 มีการจัดหาวัสดุอุปกรณหรือสื่อการเรียนการสอน

ท่ีหลากหลายนาสนใจ
29 มีการระดมทุนมาสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ
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ขอ ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือของผูบริหาร
ระดับผลการปฏิบัติ

5 4 3 2 1
ดานการเงินลูกเสือ
31 มีการรายงานเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของกิจการ

ลูกเสือตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ
32 การจัดทําทะเบียนวัสดุ อุปกรณและเอกสารของกอง

ลูกเสือในสถานศึกษาอยางเปนระบบ
ดานการวัดและประเมินผล
33 มีการจัดทําเครื่องมือวัดผล เชน ขอสอบภาคทฤษฎี

และการทดสอบภาคปฏิบัติ
34 มีการกําหนดเกณฑการประเมินผลท่ีชัดเจน
35 มีการวัดผลประเมินผลท่ีสัมพันธกันและนําผลการประเมิน

ไปปรับปรุงพัฒนา
36 มีการจัดกิจกรรมการอยูคายพักแรมตามกระบวนการ

ทางลูกเสือ
37 มีการจัดกิจกรรมวิชาพิเศษลูกเสือ
38 มีการใชวิธีการประเมินผลท่ีหลากหลายตามสภาพจริง
39 มีการสงเสริมการเรียนรูและตัดสินผลการเรียนของผูเรียน

ตามจุดประสงคในวิชากิจกรรมลูกเสือ
40 มีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท่ี์ไดกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว
ดานการรายงานกิจกรรมประจําป
41 มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน

ของลูกเสือ
42 มีการรายงานผลการจัดพิธีถวายราชสดุดีในวันคลายวัน

สวรรคตของพระบิดาลูกเสือไทย
43 มีการรายงานผลการจัดพิธีสวนสนามในวันคลายวัน

สถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ
44 มีการรายงานผลการอยูคายพักแรมของกลุม

หรือกองลูกเสือ
45 มีการรายงานการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน

ตามแบบรายงานการลูกเสือประจําป (ลส.5)
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ขอ ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือของผูบริหาร
ระดับผลการปฏิบัติ

5 4 3 2 1
46 โรงเรียนมีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการจัด

กิจกรรมลูกเสืออยางเปนระบบ คนหางาย
47 มีการนําแบบรายงานผลเผยแพรใหผูท่ีเก่ียวของ ผูสนใจ

ไดรับทราบอยางท่ัวถึง
48 มีการนําขอมูลท่ีผานมา มาวิเคราะหเพ่ือเปนประโยชน

ในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป

ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง
(นายเอกพล กาญจนสําเริง)

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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ภาคผนวก ข
คาดัชนีความสอดคลองโดยใชเทคนิค IOC ของแบบสอบถาม
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คาดัชนีความสอดคลองโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence)
ของแบบสอบถามเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จ

ในการบริหารกิจการลูกเสือ ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ขอ
คุณลักษณะของผูบริหาร
ตามความคิดเห็นของครู

ความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญ รวม คา

IOC
แปล
ผล

1 2 3 4 5
ดานวิชาการ
1 ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
2 ผูบริหารมีการถายทอดนโยบายให

ผูใตบังคับบัญชาเขาใจตรงกัน +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชได
3 ผูบริหารมีความรูความเขาใจในกฎ ระเบียบ

งานวิชาการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
4 ผูบริหารมีการบริหารหลักสูตรการศึกษา

ไดทุกระดับ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
5 ผูบริหารมีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได
6 ผูบริหารใหความสําคัญและสามารถจัดหา

แหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
7 ผูบริหารมีความรูความสามารถในการ

สงเสริมและจัดการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
8 ผูบริหารมีกลยุทธในการประเมินเพ่ือวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
9 ผูบริหารมีความรูความสามารถในการนิเทศ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
10 ผูบริหารมีการพัฒนาครใูหครูมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
11 ผูบริหารมีการสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
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ขอ
คุณลักษณะของผูบริหาร
ตามความคิดเห็นของครู

ความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญ รวม คา

IOC
แปล
ผล

1 2 3 4 5
ดานบุคลิกภาพ
12 ผูบริหารแตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอย

เหมาะสมกับสถานการณ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
13 ผูบริหารมีความสุภาพออนโยน วาจาไพเราะ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
14 ผูบริหารมีความกระตือรือรนในการทํางาน

กระฉับกระเฉงตื่นตัวอยูเสมอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
15 ผูบริหารมีอารมณม่ันคง ไมหวั่นไหวงาย สุขุม

รอบคอบในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
16 ผูบริหารมีความเชื่อม่ันในตนเอง +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได
17 ผูบริหารเปนผูนําผูตามท่ีดี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
18 ผูบริหารใชภาษาไดถูกตองเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
19 ผูบริหารใชกระบวนการทางปญญาในการ

แกปญหาและตัดสินใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
20 ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใชได
21 ผูบริหารมีความคลองตัวในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
22 ผูบริหารวางตนเหมาะสมตามกาลเทศะ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
ดานมนุษยสัมพันธ
23 ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชได
24 ผูบริหารมีความโอบออมอารี อัธยาศัยดี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
25 ผูบริหารไมทําตนใหอยูเหนือผูใตบังคับบัญชา

ใหเกียรติผูใตบังคับบัญชา
มองใตบังคับบัญชาในแงดี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได

26 ผูบริหารมีความสามารถติดตอประสานงานกับ
บุคคลหรือหนวยงานอ่ืน ๆ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได

27 ผูบริหารสรางเจตคติท่ีดีในการทํางาน
มีทัศนคติท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได

28 ผูบริหารรูจักใชศิลปะในการวิพากษวิจารณ
พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
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ขอ
คุณลักษณะของผูบริหาร
ตามความคิดเห็นของครู

ความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญ รวม

คา
IOC

แปล
ผล

1 2 3 4 5
29 ผูบริหารดูแล เอาใจใสในทุกขสุขของ

ผูใตบังคับบัญชา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
30 ผูบริหารสามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
31 ผูบริหารรวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนและ

ชุมชน +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชได
32 ผูบริหารมีความเมตตากรุณา รวมทุกขรวมสุข +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
33 ผูบริหารไมพูดถึงเรื่องท่ีผิดพลาด ใหอภัยในขอ

ท่ีผิดพลาด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
ดานความเปนผูนํา
34 ผูบริหารมีความกลาในการตัดสินใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
35 ผูบริหารมีการกระจายอํานาจในการทํางาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
36 ผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
37 ผูบริหารมีการใชกระบวนการสื่อความหมาย

การติดตอสื่อสาร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
38 ผูบริหารมีการประสานงานท่ีดี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
39 ผูบริหารมีการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
40 ผูบริหารมีความสามารถในการกระตุนครู

ใหรวมกันพัฒนาโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
41 ผูบริหารมีการมอบหมายงานและใชคน

ใหเหมาะสมกับงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
42 ผูบริหารกลาเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม ๆ ท่ีไมขัดกับ

กฎขององคกร +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
43 ผูบริหารใชศาสตรและศิลปสรางแรงจูงใจ

ใหผูใตบังคับบัญชา ผูปกครองรวมมือรวมใจใน
การทํากิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได

44 ผูบริหารมีการใหบริการชุมชนและรวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนอยางหลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
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ขอ คุณลักษณะของผูบริหาร
ตามความคิดเห็นของครู

ความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญ

รวม คา
IOC

แปล
ผล

1 2 3 4 5
ดานคุณธรรมจริยธรรม
45 ผูบริหารมีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
46 ผูบริหารเห็นแกประโยชนสวนรวม +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได
47 ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีท้ังการ

ครองตน ครองคนและครองงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
48 ผูบริหารหลีกเลี่ยงอบายมุข +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
49 ผูบริหารมีการสรางความศรัทธาใหเกิดกับ

ตนเองและบุคคลรอบขาง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
50 ผูบริหารตั้งใจปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงดวยดี +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
51 ผูบริหารมีความรับผิดชอบในหนาท่ี รักษาวินัย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
52 ผูบริหารไมประพฤติตนลวงละเมิดตอศีลธรรม

อันดีงามของผูอ่ืน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
53 ผูบริหารมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ความศรัทธา

ในอาชีพ คานิยมท่ีดีตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได

54 ผูบริหารใหโอกาสผูใตบังคับบัญชา
แสดงความรูความสามารถ +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใชได

55 ผูบริหารปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนา
ท่ีนับถือ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ขอ ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
ตามความคิดเห็นของครู

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม คา
IOC

แปล
ผล1 2 3 4 5

ดานการวางแผน
1 มีการศึกษาขอมลูท่ัวไปของลูกเสือ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
2 มีการวิเคราะหวัตถุประสงค เปาหมายของ

กิจกรรมลูกเสือ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
3 มีการนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชน

สูงสุด เหมาะสมกับสถานการณและโอกาส +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
4 มีการพัฒนาหลักสูตรและกระตุนใหบุคลากร

มีการปฏิบตัิงานอยางมีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
5 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ

ท่ีชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
6 ใหครูมีสวนรวมในการวางแผนการจัด

กิจกรรมลูกเสือ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
7 มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความสมัพันธอันดี

ระหวางผูบังคับบญัชาลูกเสือกับลกูเสือ +1 +1 0 +1 0 3 0.60 ใชได
8 มีการกําหนดโครงการงานลูกเสือไว

ในแผนปฏิบัติการประจําป +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
ดานการจดับุคลากร
9 มีการจัดโครงสรางทางลูกเสือของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
10 มีการจัดตั้งกลุมลูกเสือ กองลูกเสอืและหมู

ลูกเสือ ท่ีชัดเจนตามกฎกระทรวงท่ีกําหนด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
11 มีการกําหนดคุณสมบตัิของผูบังคบับัญชา

ลูกเสือ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
12 มีการสงเสรมิใหผูบังคับบญัชามีคณุวุฒิ

ท่ีสูงข้ึน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
13 ชวยใหบุคลากรมคีวามสามารถทํางานและ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือได
อยางมีประสิทธิภาพสงูสุด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
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ขอ
ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ

ตามความคิดเห็นของครู
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม คา

IOC
แปล
ผล1 2 3 4 5

14 มีการสรางขวัญและกําลังใจใหผูท่ีมี
คุณสมบัติท่ีจะดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได

15 มีการมอบหมายงานแกผูกํากับลูกเสือ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
16 มีการสรางเจตคติท่ีดตีอกิจกรรมลกูเสือ

ในโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
ดานการเรียนการสอน
17 ผูบริหารมีความรูความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอนลูกเสือ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
18 ผูบริหารมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

รวมกันกับผูกํากับลูกเสือกับลูกเสอื +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
19 ผูบริหารสนับสนุนสื่อนวัตกรรมมาใชในการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรู
ท่ีหลากหลาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได

20 มีองคประกอบของการเรยีนการสอนครบ
7 ประการ (ผูสอน ผูเรียน หลักสูตร วิธีการสอน
วัตถุประสงค สื่อการสอนและการประเมินผล) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได

21 ผูบริหารใหแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามวิธีการของลูกเสือ เชน จัดทํา
แผนการสอน สอนตามแผนท่ีออกแบบไว +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได

22 มีการแตงเครื่องแบบลูกเสือในการจัด
การเรยีนการสอน +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชได

23 มีการจัดกิจกรรมลูกเสือท่ีสงเสรมิใหเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห ยึดผูเรียนเปนสําคัญ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได

24 ผูบริหารมีการสงเสรมิสนับสนุนใหผูกํากับ
ลูกเสือเห็นความสําคญัในการจัดการเรยีน
การสอนตามกระบวนการทางลูกเสือ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได

25 มีการเก็บเงินคาบํารุงลูกเสือปฏิบตัิไดถูกตอง
ตามระเบียบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได

26 มีการใชจายเงินคาบํารุงกองลูกเสอืถูกตอง
ตามระเบียบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได

27 มีการควบคุมการเบิกจายเงินและพัสดุของ
กิจกรรมลูกเสือ ถูกตองตามระเบียบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
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ขอ ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ
ตามความคิดเห็นของครู

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม คา
IOC

แปล
ผล1 2 3 4 5

ดานการเงินลูกเสือ
25 มีการเก็บเงินคาบํารุงลูกเสือปฏิบตัิไดถูกตอง

ตามระเบียบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
26 มีการใชจายเงินคาบํารุงกองลูกเสอืถูกตอง

ตามระเบียบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
27 มีการควบคุมการเบิกจายเงินและพัสดุของ

กิจกรรมลูกเสือ ถูกตองตามระเบียบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
28 มีการจัดหาวัสดุอุปกรณหรือสื่อการเรียนการ

สอนท่ีหลากหลายนาสนใจ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
29 มีการระดมทุนมาสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
30 มีการสงเงินคาบาํรุงกองลูกเสือ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
31 มีการรายงานเก่ียวกับการเงินและทรัพยสิน

ของกิจการลูกเสือตามขอบังคับของคณะ
ลูกเสือแหงชาติ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได

32 การจัดทําทะเบียนวัสดุ อุปกรณและเอกสาร
ของกองลูกเสือในสถานศึกษาอยางเปน
ระบบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได

ดานการวัดและประเมินผล
33 มีการจัดทําเครื่องมือวัดผล เชน ขอสอบ

ภาคทฤษฎีและการทดสอบภาคปฏิบัติ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
34 มีการกําหนดเกณฑการประเมินผลท่ีชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
35 มีการวัดผลประเมินผลท่ีสมัพันธกัน

และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
36 มีการจัดกิจกรรมการอยูคายพักแรม

ตามกระบวนการทางลูกเสือ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
37 มีการจัดกิจกรรมวิชาพิเศษลูกเสือ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
38 มีการใชวิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย

ตามสภาพจริง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
39 มีการสงเสรมิการเรียนรูและตัดสินผลการ

เรียนของผูเรียนตามจุดประสงคในวิชา
กิจกรรมลูกเสือ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได

40 มีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิท่ีได
กับมาตรฐานท่ีกําหนดไว +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใชได
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ขอ
ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือ

ตามความคิดเห็นของครู
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม คา

IOC
แปล
ผล1 2 3 4 5

ดานการรายงานกิจกรรมประจําป
41 มีการรายงานผลการจดักิจกรรมบาํเพ็ญ

ประโยชนของลูกเสือ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
42 มีการรายงานผลการจดัพิธีถวายราชสดุดีใน

วันคลายวันสวรรคตของพระบิดาลูกเสือไทย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
43 มีการรายงานผลการจดัพิธีสวนสนามในวัน

คลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
44 มีการรายงานผลการอยูคายพักแรมของกลุม

หรือกองลูกเสือ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได
45 มีการรายงานการบริหารกิจกรรมลูกเสือ

ในโรงเรียนตามแบบรายงานการลกูเสือ
ประจําป (ลส.5) +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได

46 โรงเรียนมีการจัดเก็บขอมลูสารสนเทศ
เก่ียวกับการจดักิจกรรมลูกเสือ
อยางเปนระบบ คนหางาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได

47 มีการนําแบบรายงานผลเผยแพรใหผูท่ี
เก่ียวของ ผูสนใจไดรับทราบอยางท่ัวถึง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได

48 มีการนําขอมลูท่ีผานมา มาวิเคราะหเพ่ือเปน
ประโยชนในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได



177

ภาคผนวก ค
คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
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คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม
ดานคุณลักษณะของผูบริหารตามความคิดเห็นของครู

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

คุณลักษณะของผูบริหารตามความคิดเห็นของครู คาความเช่ือม่ัน
1. ดานวิชาการ .970
2. ดานบุคลิกภาพ .960
3. ดานมนุษยสัมพันธ .980
4. ดานความเปนผูนํา .974
5. ดานคุณธรรมจริยธรรม .963

Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0 N of Items = 55
Cronbach ’s Alpha = .992
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คาความเช่ือม่ันแบบสอบถาม
ดานความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ความสําเร็จในการบริหารกิจการลูกเสือตามความคิดเห็นของครู คาความเช่ือม่ัน
1. ดานการวางแผน .941
2. ดานการจัดบุคลากร .939
3. ดานการเรียนการสอน .929
4. ดานการเงินลูกเสือ .954
5. ดานการวัดและประเมินผล .956
6. ดานการรายงานกิจกรรมประจําป .959

Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0 N of Items = 48
Cronbach ’s Alpha = .986
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ภาคผนวก ง
หนังสือขอความอนุเคราะห
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ท่ี ศธ ๐๕๖๑.๑๑/ว๐๑๖๙ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐

๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

เรียน

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. เครื่องมือวิจัย จํานวน ๑ ชุด
๒. วิทยานิพนธ บทท่ี ๑ และบทท่ี ๓

ดวย นายเอกพล กาญจนจสําเริง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ
เ รื่ อ ง “ความสั มพั นธ ระหว างคุณลั กษณะของผู บริ หารกั บความสํ าเร็ จการบริ หารกิ จการลู กเสื อ
ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑” มีความประสงค
ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เพ่ือนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย เห็นวาทานเปนผูรอบรูและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาวจึงขอ
ความอนุเคราะหทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย พรอมท้ังใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน
ทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและหวั งเปนอย างยิ่ งว าจะไดรับความอนุ เคราะหจากทานดวยดี
และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๑ หรือ ๐๘ ๑๗๘๗ ๒๐๒๐
โทรสาร ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๒
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ท่ี ศธ ๐๕๖๑.๑๑/ว๐๑๘๗ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุญาตทดลองใชเครื่องมือวิจัย

เรียน

สิ่งท่ีสงมาดวย เครื่องมือวิจัย จํานวน ชุด

ดวย นายเอกพล กาญจนสําเริง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ
เรื่อง “ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จการบริหารกิจการลูกเสือตาม
ความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑” มีความประสงค
เก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยในหนวยงานของทานเพ่ือนําไปหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงขออนุญาตใหนักศึกษาตามรายชื่อขางตนดําเนินการเก็บขอมูล
ในหนวยงานของทานเพ่ือเปนประโยชนทางวิชาการตอไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน
ดวยดี และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.กฤษณี สงสวัสดิ)์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๑ หรือ ๐๘ ๑๗๘๗ ๒๐๒๐
โทรสาร ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๒
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ท่ี ศธ ๐๕๖๑.๑๑/๐๒๐๑ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุญาตเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย

เรียน

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน ชุด

ดวย นายเอกพล กาญจนสําเริง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ
เรื่อง “ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสําเร็จการบริหารกิจการลูกเสือตาม
ความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑” ขณะนี้ได
ดําเนินการถึงข้ันตอนเก็บขอมูลวิจัยเพ่ือนําไปวิเคราะหผลการศึกษาวิจัย

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงขออนุญาตใหนักศึกษาดังกลาวขางตน ดําเนินการเก็บขอมูล
กับบุคลากรในหนวยงานของทาน เพ่ือเปนประโยชนทางวิชาการตอไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางยิ่ งว าจะไดรับความอนุ เคราะหจากทานดวยดี
และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.กฤษณี สงสวัสดิ)์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๑ หรือ ๐๘ ๑๗๘๗ ๒๐๒๐
โทรสาร ๐ ๗๗๙๑ ๓๓๘๒
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ภาคผนวก จ
รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

1. ช่ือ - สกุล นายบรรจง โลกมิตร
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
สถานท่ีทํางาน โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ความเช่ียวชาญ ดานการบริหารการศึกษา

2. ช่ือ - สกุล นายสมชาย อรุณโรจน
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
สถานท่ีทํางาน โรงเรียนบานในเหมือง อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ความเช่ียวชาญ ดานการบริหารการศึกษา

3. ช่ือ - สกุล นายธีระ ขันบุตร
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
สถานท่ีทํางาน โรงเรียนบานปากน้ํา(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห) อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วุฒิทางลูกเสือ วูดแบดจ 4 ทอน (L.T.)
ความเช่ียวชาญ ดานลูกเสือ

4. ช่ือ - สกุล นางสาววิไลรัตน จินตนาสิรินุรักษ
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ
สถานท่ีทํางาน โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ความเช่ียวชาญ ดานภาษาไทย
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5. ช่ือ - สกุล นางสาวรุงนภา สโมสร
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ
สถานท่ีทํางาน โรงเรียนวัดกงตาก อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี
วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน

มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเช่ียวชาญ ดานการวิจัยและประเมิน
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ประวัติผูทําวิทยานิพนธ

ช่ือ - สกุล นายเอกพล กาญจนสําเริง

วัน เดือน ปเกิด 21 กันยายน 2524

ท่ีอยูปจจุบัน 149/149 หมูท่ี 6 ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2543 มัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี

พ.ศ. 2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

พ.ศ. 2548 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

ประสบการณการทํางาน พ.ศ. 2551 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับประถมศึกษา ปท่ี 4 - 6
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา ปท่ี 6
โรงเรียนวัดสมหวัง อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี เปนเวลา 4 ป

พ.ศ. 2555 ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อําเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร

ตําแหนงหนาท่ี ครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

สถานท่ีทํางานปจจุบัน โรงเรียนวัดพิชัยยาราม อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

โทรศัพท 061-7832392

E - mail ekakan2109@hotmail.co.th
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