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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือสามัญในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ประชากร ไดแก สถานศึกษา จํานวน 

189 โรงเรียน กลุมตัวอยางไดแก สถานศึกษา จํานวน 127 โรงเรียน ไดมาโดยการสุมอยางงาย กําหนด

ผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา และครูหัวหนากิจกรรมลูกเสือ จํานวน 254 คน โดยใช

แบบสอบถาม คาความเช่ือมั่น 0.96 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติทดสอบ ไดแก สถิติทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 

 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานลกูเสือสามัญในโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี การจัดการเรียนการสอน 

การจัดบุคลากร การวางแผน งบประมาณและวัสดุอุปกรณ และการประเมินผล  เมื่อพิจารณารายดาน

พบวา การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจัดกิจกรรมสรางความตระหนักในคุณคาและมีความสุขกับการ

เปนลูกเสอื มีคาเฉลี่ยสูงสดุ การจัดบุคลากร โรงเรียนจัดต้ังหมูลกูเสืออยางเปนระบบชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

การวางแผน โรงเรียนจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาลูกเสือ มีคาเฉลี่ยสูงสุด

งบประมาณและวัสดุ อุปกรณ โรงเรียนมีการใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหา จุดหมายการเรียน 

รูปแบบการเรยีนการสอน ผูเรียนและสภาพแวดลอม มีคาเฉลี่ยสูงสุด และการประเมินผล โรงเรียนไดนําผล

การประเมินไปปรับปรุงพัฒนา มีคาเฉลี่ยสูงสุด ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือสามัญในโรงเรยีน

ตามความคิดเห็นของผูบรหิารสถานศึกษาและครหูัวหนากิจกรรมลูกเสือ จําแนกตามเพศ วุฒิทางลูกเสือ 

และประสบการณในการปฏิบัติงานดานลูกเสือ พบวา ไมแตกตางกัน 
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 The Objectives of this research were to study and compare boy - scout 

administration in schools under Suratthani Primary Educational Service Area Office 2. 

The research population are 189 schools and the sample are 127 schools, by simple 

random sampling. The questionnaire answers are 254 school administrators and boy - 

scout head teachers. The instrument was a questionnaire with reliability index of 0.96. 

Data were analyzed by means and standard deviation. Moreover, the statistics used for 

testing the hypothesis are t - test and One - Way ANOVA. 

 The results found that boy - scout administration in the schools under Suratthani 

Primary Educational Service Office 2. was at high level in overall. It was arranged respectively 

from the highest score as following aspescts; instructional management, personnel 

management, planning, evaluation, included budget and material, evaluation. In individual 

aspect consideration, the highest level are; awareness and happiness in boy - scout activities, 

clarity in group management, acivities planning and organizing under  school administrator 

advising, suitability in environment and learning management, suitability in materials 

and medias using and using assessments results for development According to comparison 

of the scout administration in the schools classified by genders, boy - scout qualification, 

and experiences, it indicated that there was no difference between these factors. 
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 การคนควาอิสระฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณา ใหการชวยเหลืออยางดีย่ิงจาก

ผูชวยศาสตราจารย ดร. โสภณ เพ็ชรพวง ประธานกรรมการควบคุมการคนควาอิสระ และผูชวยศาสตราจารย  

ดร.นัฎจรี เจริญสุข กรรมการควบคุมการคนควาอิสระ ในการใหคําแนะนํา ตลอดจนแกไขขอบกพรอง

ตาง ๆ ทุกข้ันตอนของการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยขอกราบพระคุณทานทั้งสองเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ นายโชคดี อิ้ววังโส, นางสาวจันทรจิรา อินทรชนะ, นางเยาวภา

สารเทพ, นางสุปราณี ไกรสิทธ์ิ และนางสาวณฐกร รักษธรรม ที่กรุณาชวยเหลือดานการคนควาหนังสือ

ตํารางานวิจัยภายในและตางประเทศ บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีที่กรุณาใหคําแนะนํา

การจัดทําการคนควาอิสระ 

 ขอขอบคุณผูบริหารและผูรบัผิดชอบกจิกรรมลกูเสอืสามัญในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ทุกทานที่กรุณาสละเวลาใหขอมูล ขอบคุณเพื่อนนักศึกษา

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุน 22 และทุกคนที่มีสวนรวมในความสําเร็จ ที่คอยเปนกําลังใจใหแก

ผูวิจัยมาโดยตลอด คุณประโยชนของงานวิจัยน้ี ผูวิจัยขอมอบแดคุณพอ คุณแม ครู อาจารย ผูเขียน 

หนังสือตําราทุกเลมที่ผูวิจัยไดรับแสงสวางแหงความรู ในครั้งน้ี 
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