
บทที่ 4  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่องการบรหิารงานลูกเสือสามญัของโรงเรยีน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผูวิจัยเสนอตามลําดับ ดังน้ี 

  1. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  2. การวิเคราะหขอมูล 

  3. ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

  n  แทน ขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) 

  Χ  แทน คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 

  S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  F แทน สถิติที่ใชทดสอบเอฟ (F - test) 

  t  แทน สถิติที่ใชทดสอบที (t - test) 

  df แทน ระดับช้ันของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

  SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 

  MS แทน คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 

  Sig แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

  * แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพของครูผูสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมลูการบริหารงานลกูเสือสามัญของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพของครูผูสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ วุฒิทางลูกเสือ และประสบการณ

ในการปฏิบัติงานดานลูกเสือ 

 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

1.1 ชาย 169 66.54 

1.2 หญิง 85 33.46 

รวม 254 100.00 

2. วุฒิทางลูกเสือ   

2.1 ตํ่ากวา ATC. 23 9.05 

2.2 ATC 67 26.38 

2.3 สูงกวา ATC. 164 64.57 

รวม 254 100.00 

3. ประสบการณในการปฏิบัติงานดานลูกเสือ   

3.1 นอยกวา 6 ป 40 15.75 

3.2 6 - 10 ป 114 44.88 

3.3 11 ป ข้ึนไป 100 39.37 

รวม 254 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย มีวุฒิทางลูกเสือตํ่ากวา 

ATC. จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 9.05 มีวุฒิทางลูกเสือ ATC. มีประสบการณในการปฏิบัติงาน

ดานลูกเสือ นอยกวา 6 ป  
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 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลการบริหารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

 

ตารางท่ี 4.2 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ในภาพรวมและ 

รายดาน 

 

ท่ี การบริหารงานลูกเสือสามัญ Χ  S.D. ระดับ 

1. ดานการวางแผน 3.99 0.24 มาก 

2. ดานการจัดบุคลากร 4.03 0.24 มาก 

3. ดานการจัดการเรียนการสอน 4.05 0.27 มาก 

4. ดานงบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ 3.93 0.28 มาก 

5. ดานการประเมินผล 3.74 0.19 มาก 

รวม 3.95 0.13 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.2 พบวา การบริหารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี ดาน

การจัดการเรียนการสอน ดานการจัดบุคลากร ดานการวางแผน ดานงบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ 

และดานการประเมินผล  

 

ตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดานการวางแผน 

ในภาพรวมและรายขอ 

 

ขอ การบริหารงานลูกเสือสามัญ 

ดานการวางแผน 

Χ  S.D. ระดับ 

1. มีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และความตองการ

ของสถานศึกษาในการฝกอบรมลกูเสือ 3.89 0.70 มาก 

2. มีการวางแผนทีส่นับสนุนเปาหมาย และวัตถุประสงค

ของสถานศึกษา 3.85 0.76 มาก 

3. นําเอาทรพัยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

เกี่ยวกับการลูกเสือ 4.06 0.80 มาก 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 

 
ขอ การบริหารงานลูกเสือสามัญ 

ดานการวางแผน 
Χ  S.D. ระดับ 

4. นําเอาทรพัยากรมาใชอยางเหมาะสมกบัสถานการณ

และโอกาส 4.08 0.64 มาก 

5. มีการดําเนินการตามลําดับข้ันตอนและตามที่กําหนด 4.02 0.70 มาก 

6. กิจกรรมทุกกจิกรรมมผีูรบัผิดชอบที่ชัดเจน 3.74 0.73 มาก 

7. มีการกําหนดหนาที่ของบุคลากรอยางชัดเจน 3.83 0.70 มาก 

8. มีการจัดกิจกรรมทีส่งเสริมความมรีะเบียบวินัย 

ใหกับนักเรียน 4.13 0.73 มาก 

9. จัดกิจกรรมทีส่งเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง

ผูบังคับบญัชากับลูกเสือ 4.13 0.60 มาก 

10. โรงเรียนจัดกิจกรรมทกุกจิกรรมอยูในดุลยพินิจ 

ของผูบงัคับบัญชาลกูเสือ 4.21 0.65 มาก 
รวม 3.99 0.24 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.3 พบวา การบริหารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2 ดานการวางแผน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา โรงเรียนจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาลูกเสือ มีคาเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมา มีการจัดกิจกรรมที่สงเสรมิความมีระเบียบวินัยใหกับนักเรียนและกิจกรรมทุกกิจกรรม 

มีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ 
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ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัด 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดานการจัดบุคลากร 

  ในภาพรวมและรายขอ 

 

ขอ การบริหารงานลูกเสือสามัญ 

ดานการจัดบุคลากร 
Χ  S.D. ระดับ 

1. โรงเรียนจัดต้ังหมูลกูเสืออยางเปนระบบชัดเจน 4.26 0.62 มาก 

2. จํานวนลูกเสือในหมูถูกตองตามกฎกระทรวงที่กําหนด 3.95 0.56 มาก 

3. มีการแตงต้ัง ผูกํากับ รองผูกํากบันายหมูและรองนายหมู

อยางถูกตอง 3.77 0.69 มาก 

4. มีการกําหนดหนาที่ของผูกํากบัรองผูกํากับ นายหมู

และรองนายหมู 4.04 0.76 มาก 

5. มีจํานวนผูกํากับและรองผูกํากบัเพียงพอกบัจํานวน

ลูกเสือ 4.03 0.71 มาก 

6. มีการกําหนดคุณสมบัติของผูบงัคับบญัชาลูกเสอื 

ตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ 4.05 0.71 มาก 

7. มีการประชุมนายหมูอยูเสมอ 4.03 0.78 มาก 

8. มีการกําหนดเกณฑอายุของลูกเสือ 4.14 0.73 มาก 

9. มีการกําหนดช้ันของลกูเสือ 4.06 0.73 มาก 

10. มีการกําหนดคุณสมบัติของนายหมูตามขอบังคับ 

ของคณะลูกเสือแหงชาติ 4.00 0.77 มาก 

รวม 4.03 0.24 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.4 พบวา การบริหารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดานการจัดบคุลากร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา โรงเรียนจัดต้ังหมูลูกเสอือยางเปนระบบชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา มีการกําหนด

เกณฑอายุของลูกเสือ และมีการแตงต้ัง กํากับ รองผูกํากับนายหมูและรองนายหมูอยางถูกตอง มีคาเฉลี่ย

ตํ่ากวาขออื่น ๆ 
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ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัด

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดานการจัดการ 

  เรียนการสอน ในภาพรวมและรายขอ 

 
ขอ การบริหารงานลูกเสือสามัญ 

ดานการจัดการเรียนการสอน 
Χ  S.D. ระดับ 

1. มีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางครูกับนักเรียน 4.10 0.72 มาก 

2. มีเทคนิคการสอนมาชวยใหเกิดการเรียนรู 4.04 0.75 มาก 

3. มีองคประกอบของการเรียนการสอนครบ 7 ประการ 

(ผูสอน ผูเรียน หลักสูตร วิธีสอน วัตถุประสงค  

สื่อการสอน และการประเมินผล) 4.05 0.72 มาก 

4. จัดครูที่มีความรูความเขาใจ ความรบัผิดชอบ และมี

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.12 0.71 มาก 

5. ครูจัดกจิกรรมการสอนตามแนวการจัดกจิกรรมพัฒนา

ผูเรียน คําปฏิญาณและกฎ การเรียนรูจากการกระทํา 

ระบบหมู การใชสัญญาณรวมกัน การศึกษาธรรมชาติ 

ความกาวหนาในการฝกอบรม 4.05 0.75 มาก 

6. การฝกอบรมใหลูกเสือ เปนผูทีม่ีระเบียบวินัยสามารถ

ปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลกูเสือได 4.01 0.71 มาก 

7. โรงเรียนจัดกิจกรรมสรางความตระหนักในคุณคา 

และมีความสุขกบัการเปนลูกเสือ 4.14 0.72 มาก 

8. จัดกิจกรรมฝกทักษะทางลูกเสือ 4.04 0.75 มาก 

9. จัดกิจกรรมใหลูกเสอืชวยเหลอืผูอื่น ชุมชนชาติ

บานเมือง และสังคมโลก 3.89 0.72 มาก 

10. มีการนําลูกเสือไปบําเพญ็ประโยชน 4.00 0.72 มาก 
รวม 4.05 0.27 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.5 พบวา การบริหารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดานการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา โรงเรียนจดักิจกรรมสรางความตระหนักในคุณคาและมีความสุขกับการเปน

ลูกเสือ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ครูมีความรูความเขาใจ ความรับผิดชอบ และมีความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน และลูกเสอืสามารถชวยเหลอืผูอื่น ชุมชนชาติบานเมืองและสังคมโลก มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาขออืน่ ๆ  
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ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัด

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดานงบประมาณ 

  และวัสดุ อุปกรณ ในภาพรวมและรายขอ 

 

ขอ การบริหารงานลูกเสือสามัญ 

ดานงบประมาณและวัสดุ อุปกรณ 
Χ  S.D. ระดับ 

1. มีการบันทึกการรบัเงิน เบกิเงิน จายเงิน และสงเงิน

เกี่ยวกับลูกเสือ 3.77 0.72 มาก 

2. มีการเก็บรักษา และลงบัญชีเอกสารทางการเงินลูกเสือ 4.02 0.79 มาก 

3. มีการควบคุม จําหนายพสัดุอยางเปนปจจุบัน 4.01 0.73 มาก 

4. มีการจัดหาวัสดุอปุกรณหรือสือ่การเรียนการสอนมาใช 3.98 0.80 มาก 

5. โรงเรียนมกีารใชสือ่การเรียนการสอนทีเ่หมาะสมกับ

เน้ือหา จุดหมายการเรียน รูปแบบการเรียนการสอน 

ผูเรียนและสภาพแวดลอม 4.03 0.70 มาก 

6. มีการใชสื่อที่หลากหลาย นาสนใจ เขาใจงาย 3.90 0.77 มาก 

7. มีการวิจัยและพฒันาสื่ออยูเสมอ 3.99 0.77 มาก 

8. มีการศึกษาการใชสื่ออยางมีประสิทธิภาพ 3.87 0.73 มาก 

9. มีการวิเคราะหและประเมินคุณภาพสื่อ 3.88 0.78 มาก 

10. จัดใหมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 3.90 0.72 มาก 

รวม 3.93 0.28 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.6 พบวา การบริหารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดานงบประมาณและวัสดุ อุปกรณ โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา โรงเรียนมีการใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหา จุดหมายการเรียน 

รูปแบบการเรียนการสอน ผูเรียนและสภาพแวดลอม มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา มีการเก็บรักษา และ

ลงบัญชีเอกสารทางการเงินลูกเสือ และมีการบันทึกการรับเงิน เบิกเงิน จายเงิน และสงเงินเกี่ยวกับ

ลูกเสือ มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ 
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ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบริหารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัด 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2 ดานการประเมินผล 

  ในภาพรวมและรายขอ 

 

ขอ การบริหารงานลูกเสือสามัญ 

ดานการประเมินผล 
Χ  S.D. ระดับ 

1. มีการเปรียบเทียบผลที่ไดจากการเรียนของผูเรียน 

กับมาตรฐาน 3.77 0.78 มาก 

2. มีการกําหนดเกณฑจากการวัดผลที่ชัดเจน 3.77 0.77 มาก 

3. มีการวัดผลประเมินผลทีส่ัมพันธกัน 3.84 0.75 มาก 

4. โรงเรียนไดนําผลการประเมินไปปรับปรงุพฒันา 4.01 0.75 มาก 

5. มีการวัดผลในกจิกรรมบังคับ 3.64 0.69 มาก 

6. มีการวัดผลในวิชาพิเศษตามที่หลักสูตรกําหนด  

และตามความสนใจของผูเรียน 3.63 0.71 มาก 

7. มีการจัดกิจกรรมอยูคายพักแรมอยางนอยปละ 1 ครั้ง 3.70 0.70 มาก 

8. มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกบัสือ่ 

อยางตอเน่ือง 3.80 0.72 มาก 

9. มีการพกัแรมคืนอยางนอย 1 คืน 3.77 0.82 มาก 

10. มีการรายงานผลการประเมินอยางตอเน่ือง 3.50 0.66 มาก 

รวม 3.74 0.19 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.7 พบวา การบริหารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดานการประเมินผล โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา โรงเรียนไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา มีการวัดผล

ประเมินผลที่สัมพันธกัน และมีการรายงานผลการประเมินอยางตอเน่ือง มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ 
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ตารางท่ี 4.8 เปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามเพศ ในภาพรวมและรายดาน 

 
ท่ี การบริหารงาน 

ลูกเสือสามัญ 

เพศชาย เพศหญิง t Sig. 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานการวางแผน 4.02 0.25 3.95 0.22 2.236* .026 

2. ดานการจัดบุคลากร 4.04 0.24 4.02 0.24 .780 .436 

3. ดานการจัดการเรียน 

การสอน 4.05 0.27 4.05 0.28 -.118 .906 

4. ดานงบประมาณ 

และวัสดุ อุปกรณ 3.93 0.28 3.94 0.28 -.072 .942 

5. ดานการประเมินผล 3.74 0.18 3.75 0.20 -.518 .605 
รวม 3.95 0.12 3.94 0.14 .871 .385 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่ 4.8 แสดงวา การบริหารงานลกูเสอืสามัญของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ยกเวนดานการวางแผน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตารางท่ี 4.9 เปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามวุฒิทางลูกเสือ  

  ในภาพรวมและรายดาน  

 

การบริหารงาน 

ลูกเสือสามัญ 

ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

1. ดานการวางแผน ระหวางกลุม 2 .231 .116 1.960 .143 

ภายในกลุม 251 14.799 .059   

รวม 253 15.030    

2. ดานการจัดบุคลากร ระหวางกลุม 2 .019 .010 .157 .855 

ภายในกลุม 251 15.320 .061   

รวม 253 15.340    

3. ดานการจัดการเรียน

การสอน 

ระหวางกลุม 2 .122 .061 .799 .451 

ภายในกลุม 251 19.168 .076   

รวม 253 19.290    

4. ดานงบประมาณ     

และวัสดุ อุปกรณ 

ระหวางกลุม 2 .039 .019 .243 .785 

ภายในกลุม 251 20.028 .080   

รวม 253 20.066    

5. ดานการประเมินผล ระหวางกลุม 2 .005 .003 .068 .935 

ภายในกลุม 251 9.369 .037   

รวม 253 9.374    

รวม ระหวางกลุม 2 .007 .003 .184 .832 

ภายในกลุม 251 4.474 .018   

รวม 253 4.481    

 

 จากตารางที ่4.9 แสดงวา การบรหิารงานลกูเสอืสามญัของโรงเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามวุฒิทางลกูเสอื โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการ 

  ปฏิบัติงานดานลูกเสือ ในภาพรวมและรายดาน  

 

การบริหารงาน 

ลูกเสือสามัญ 

ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

1. ดานการวางแผน ระหวางกลุม 2 .076 .038 .634 .531 

ภายในกลุม 251 14.954 .060   

รวม 253 15.030    

2. ดานการจัดบุคลากร ระหวางกลุม 2 .143 .072 1.182 .308 

ภายในกลุม 251 15.196 .061   

รวม 253 15.340    

3. ดานการจัดการเรียน

การสอน 

ระหวางกลุม 2 .042 .021 .274 .761 

ภายในกลุม 251 19.248 .077   

รวม 253 19.290    

4. ดานงบประมาณและ

วัสดุ อุปกรณ 

ระหวางกลุม 2 .126 .063 .793 .454 

ภายในกลุม 251 19.940 .079   

รวม 253 20.066    

5. ดานการประเมินผล ระหวางกลุม 2 .065 .033 .877 .417 

ภายในกลุม 251 9.309 .037   

รวม 253 9.374    

รวม ระหวางกลุม 2 .078 .039 2.212 .112 

ภายในกลุม 251 4.403 .018   

รวม 253 4.481    

 

 จากตารางที ่4.10 พบวา การบรหิารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงานดานลูกเสือ 

โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 

 

 


