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บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 การศึกษาน้ัน มีบทบาทและความสําคัญย่ิงในการพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ

การเมือง อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติในสวนรวม การจัดการศึกษาในทุกระดับจะตองมุงให

ผูเรียน ไดคิดวิเคราะหเปน ทําเปน รูจักแกปญหา รักการทํางาน มีคุณลักษณะอันพึงประสงคของสังคม

และประเทศชาติ ดังน้ัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 43 และ 80 ระบุวา 

บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมี

คุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย โดยรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษา 

และวัฒนธรรม ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และทุกรูปแบบใหสอดคลอง

กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนา

การศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษาใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน

สวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 

2545 และ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษาไวใน หมวด 4 โดยมีสาระสําคัญ

ที่การศึกษาตองยึดถือ คือ มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม

ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษา

ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม 

กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปน้ี ความรู

เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก 

รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบการเมือง การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษา

และหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนินการ ดังตอไปน้ี 1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกบัความสนใจ

และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด 

การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 3) ไดจัด

กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน
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และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 4) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางได

สัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก

เพื่อใหผูเรียนเกดิการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ

เรียนรู ทั้งน้ีผูสอนและผูเรยีนอาจเรยีนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภท

ตาง ๆ  6) จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง 

และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรยีนตามศักยภาพ มาตรา 27 วรรคแรก ใหสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานมีหนาที่จดัทําสาระของหลกัสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหน่ึง ในสวนที่เกีย่วกบัสภาพปญหา

ในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ วรรคสอง ใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานกําหนดหลกัสตูรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบ

อาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอหลกัสตูรสถานศึกษาเปนหลักสูตรทีเ่กิดข้ึน โดยสถานศึกษาเปนผูกําหนด

สาระการเรียนรู และจัดกระบวนการเรียนรู ใหเปนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ

กําหนดข้ึน 

 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 กําหนดใหคณะลูกเสือแหงชาติ มีวัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปญญา จิตใจ ศีลธรรม ใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบสูงและชวย

สรางสรรคสงัคมใหเกิดความสามัคคี มีความเจริญกาวหนา ทั้งน้ี เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของ

ประเทศชาติตามแนวทางดังน้ี 1) ใหมีนิสัยในการสังเกต จดจํา เช่ือฟง และพึ่งตนเอง 2) ใหซื่อสัตยสุจริต 

มีระเบียบวินัยและเหน็อกเห็นใจผูอืน่ 3) ใหรูจักบําเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน 4) ใหรูจักทําการฝมือ

และฝกฝนใหทํากิจการตาง ๆ  ตามความเหมาะสม 5) ใหรูจักรักษา และสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม 

และความมั่นคงของประเทศชาติ ตามมาตรา 9 ใหกระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่สงเสริมและสนับสนุน

งานของคณะลูกเสือแหงชาติ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ รวมทั้งสงเสริมและ

สนับสนุนการดําเนินการของสาํนักงานลกูเสอืแหงชาติ สํานักงานลูกเสือจังหวัด สํานักงานลูกเสือเขตพื้นที่

การศึกษาสถานศึกษา และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจดักจิกรรมลูกเสอืเปนไปอยางทั่วถึงและ

มีประสิทธิภาพ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดจุดมุงหมาย ซึ่งถือเปน

มาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงควาเห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง 

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ซึ่งไดกําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อพัฒนาองครวม

ของความเปนมนุษยที่สมบูรณใหครบดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา สนองนโยบาย

ในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝง และสรางจิตสํานึก

ของการทําประโยชนเพือ่สงัคม ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการ 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 



3 

และกิจกรรมสาธารณประโยชน ทั้งน้ี กิจกรรมนักเรียนเปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง

อยางครบวงจร ต้ังแตศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทํางาน 

เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม เชน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เปนตน หลักการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

ซึ่งตองจัดใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ และความแตกตางระหวางบุคคล

ของผูเรียน เพื่อปลูกฝงและสรางจติสํานึกในการฝกการทํางานที่เปนประโยชนตอสังคมสวนรวม ที่เนน

กระบวนการทางานเปนกลุม โดยใหมีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอยางเปนระบบ และใหถือวา

เปนเกณฑประเมินผลการผานชวงช้ันตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครองหลักสูตร

และวิชาพิเศษลูกเสือ 

 กระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายตอกิจการลูกเสือ โดยใหทุกคนในโรงเรียนเปนลกูเสอืต้ังแต

อนุบาลจนกระทั่งออกไปประกอบอาชีพ โดยใหโรงเรียนเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใหเรียนรู

จากการกระทํา จัดกิจกรรมลกูเสือใหเปนกิจกรรมบงัคับและประสานงานกับคณะลูกเสอืแหงชาติอยาง

ใกลชิด โดยใหยกเวนเครือ่งแบบและมีผาผกูคอเปนสญัลักษณเทาน้ันใชประกอบกับเครื่องแบบนักเรียน 

ใหสถาบันการศึกษาจดัฝกอบรมวิชาผูบังคับบญัชาแกนักศึกษาทกุคน และใหมีการฝกอบรมวิชาผูกํากับ

ลูกเสือ แกผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการที่ยังไมมีวุฒิทางลูกเสือ และใหมีการวางแผนการ

ฝกอบรมรมผูกํากับลกูเสือช้ัน บี.ที.ซ ีและเอ.ที.ซี นอกจากน้ีใหครูที่ฝกอบรมลูกเสือใหมีความดีความชอบ

เปนกรณีพิเศษ (อเนก ปทมพงศา, 2550 : 39 - 40) 

 ความสําคัญของกิจกรรมลูกเสือน้ัน การลูกเสือ เปนขบวนการทางการศึกษาสําหรับเยาวชน

ที่มีวัตถุประสงคจะสรางบุคลิกภาพ และพัฒนาการทางสังคมใหกับเยาวชนเพื่อใหเปนพลเมืองดีของ

ประเทศ โดยใชวิธีการของลูกเสือ ยึดมั่นในกฎ และคําปฏิญาณการเรียนรู โดยการกระทําเนนการปฏิบัติ

กิจกรรมกลางแจง การใชระบบหมู และความกาวหนาของบุคคล โดยใชหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ

และการลกูเสอื เปนการอาสาสมัครทํางานใหการศึกษาพัฒนาเยาวชนโดยทั่วไป ไมมีการแบงแยกกีดกัน

ในเรื่องเช้ือชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ลัทธิทางศาสนาใด ๆ  และไมอยูภายใตอิทธิพล หรือเกี่ยวของกับ

การเมือง โดยยึดปฏิบัติตามอุดมการณของผูใหกําเนิดลูกเสือโลกอยางมั่นคง วงการศึกษาทั่วโลกถือวา

การลูกเสือ เปนขบวนการที่ใหการศึกษาแกเยาวชนนอกระบบโรงเรียนภายใตพื้นฐาน โดยมีหนาที่ตอ

ศาสนาที่ตนเคารพนับถือ มีความจงรักภักดีตอชาติบานเมือง มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง 

เขารวมในการพัฒนาสังคมดวยการยกยอง และเคารพในเกียรติของบุคคลอื่น ชวยเสริมสรางสันติภาพ

ความเขาใจอันดี เพื่อความมั่นคงเปนอันหน่ึงอันเดียวกันทั่วโลก 

 กิจกรรมลูกเสือสามัญ เปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่บังคับตามหลักสูตรการจัดการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน มุงจัดประสบการณตรงใหผูเรยีนเปนคนดี ใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข เปนมนุษยที่สมบรูณ 

สรางเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553 : 27) ทั้งน้ี เพราะปรัชญาของการลูกเสือคือการทําใหนักเรียนคนพบและ
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พัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะการดําเนินชีวิตมีวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม รูจักเรียนรู

ในเชิงพหุปญญา รูจักคิดตัดสินใจแกปญหา และการมีงานทํารวมทั้งดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมี

ความสุข การบริหารงานกิจกรรมลูกเสอืสามัญในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมสอดคลองกับวุฒิภาวะ

ของผูเรียนและบริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน จะสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของผูเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการพัฒนาการศึกษาของชาติ เพราะการบริหารและการจัด

กิจกรรมลูกเสือสามัญที่สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน และปฏิบัติ

ดวยตนเองในทุกข้ันตอน จะพัฒนาใหผูเรียนมีระเบียบวินัย ความเปนผูนํา ผูตามที่ดี ความรับผิดชอบ 

รูจักแกปญหา มีเหตุผล การชวยเหลือแบงปน เอื้ออาทรและสมานฉันท รูจัก การทํางานรวมกันเปนกลุม 

ดังน้ัน การบริหารงานลูกเสือสามัญจึงมีความสําคัญในการสงเสริมใหผูเรียนเปนคนดีมีคุณธรรม 

 กิจกรรมลูกเสือสามัญ มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมการพัฒนาในทางรางกาย สติปญญา จิตใจ 

ศีลธรรม และสังคมของลูกเสือ อายุ 11 ถึง 16 ป โดยถือวาเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงของแผนการฝกอบรม

ที่ตอเน่ืองกันกับของเด็กในวัยตาง ๆ ที่อยูในขบวนการลูกเสือ แผนการฝกอบรมลูกเสือสามัญ มีระดับสูง

ข้ึนตามวัย และสมรรถภาพของเด็กแตละคนกับมีหลักสูตรวิชาพิเศษตาง ๆ รวมทั้งกระบวนการพัฒนา

เยาวชน เพื่อฝกอบรมใหการศึกษาและพฒันาเยาวชนใหเปนพลเมืองดี โดยไมคํานึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา

ทั้งน้ีเพื่อเปนไปตามความมุงประสงค หลักการ และวิธีการ ซึ่งลูกเสือโลกน้ันไดกําหนดไว อีกทั้งปจจุบัน

กระบวนการลูกเสือ ถือเปนกระบวนการทางการศึกษาสวนหน่ึง ซึ่งมุงพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล

ทั้งทางสมองรางกาย จิตใจ และศีลธรรม เพื่อใหเปนบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไมกระทําตนใหเปน

ปญหาตอสังคม และดํารงชีวิตอยางมีความหมายและสุขสบาย 

 แมวากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนจะเปนกิจกรรมที่บังคับ แตเทาที่ผานมาการดําเนินกิจกรรม

ลูกเสือสามัญในโรงเรียนโดยทั่วไป ดูเหมือนวายังไมสมบูรณแบบตามเจตนารมณของรัชกาลที่ 6 ที่ทรง

ต้ังไว ในปจจุบันพบวา มีปญหาอุปสรรคหลายประการ เชน ผูบริหารสถานศึกษาหลายแหงไมได

ใหความสําคัญของกิจกรรม วัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอนมีไมเพียงพอ ครูผูสอนหรือผูบังคับบัญชา

ขาดทักษะ ความรูและประสบการณทางลูกเสือ ขาดการนิเทศติดตามอยางตอเน่ือง วิธีการวัดผลประเมินผล

ไมเหมาะสม ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทสาํคัญย่ิงตอการจัดกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งแตกตางกับ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอ ๆ ไป ผูบริหารเปนหัวหนาในองคกรทางการศึกษา ซึ่งมีหนาที่

โดยตรงที่ตองพัฒนาเยาวชนของชาติอยางตอเน่ือง ผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหความสนใจในกิจกรรม

ลูกเสือ พรอมทั้งชวยแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนใหดําเนินการไปสูเปาหมายของกิจกรรมลูกเสือ

ได (อเนก ปทมพงศา, 2550 : 3) 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 เปนหนวยงานทางการศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 189 โรงเรียน 

ทุกโรงเรียนไดมีการจดักิจกรรมและการบริหารงานลูกเสือ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร
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การจัดการศึกษา ซึ่งการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือที่มีคุณภาพจะกอใหเกิดประโยชนอยางสมบูรณ

สําหรับการพฒันาเยาวชนใหเปนพลเมืองดีดวยการพัฒนา ทั้ง 8 ประการ คือ พัฒนาทางกาย สติปญญา 

จิตใจ และศีลธรรม คานิยม เจตคติ สัมพันธภาพระหวาง บุคคล สังคม ชุมชน และความรับผิดชอบตอ

สิ่งแวดลอม ชวยเสริมสรางคุณลักษณะพื้นฐานใหกับเด็กไดพัฒนาทางกาย สติปญญา จิตใจ ฝกการมี

ระเบียบวินัย เคารพกติกา มีความสามัคคี คิดริเริ่มสรางสรรค มีความรับผิดชอบ เสียสละ มีนํ้าใจ เอื้อเฟอ 

เผื่อแผ รูจักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน มีความรักชาติ (สํานักงานคณะกรรมการบรหิารลูกเสือ

แหงชาติ, 2551 : 9) ซึ่งเปนคุณลักษณะที่ปรารถนาของสังคมไทย แตเน่ืองดวยโรงเรียนแตละแหงมี

ความแตกตางในเรื่องของบริบท ประกอบดวย นโยบายการจัดการศึกษา ซึ่งเปนนโยบายของผูบริหาร 

การบริหารงานของกองการศึกษาจึงอาจทําใหมีการบริหารงานที่แตกตางกัน อีกทั้งถึงแมกิจกรรมลูกเสือ

ในโรงเรียนจะเปนกิจกรรมบงัคับในหลักสูตร แตการบรหิารงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ซึ่งแตกตาง

จากการจดักิจกรรม การเรยีนการสอนในกลุมสาระการเรยีนรูตาง ๆ  ยังไมสามารถบริหารใหเปนไปตาม

เจตนารมณของพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ และวัตถุประสงคของคณะลูกเสอืแหงชาติ อีกทั้งยัง

ไมสามารถพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ 

 นอกจากน้ัน แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปงบประมาณ สรุปวา การบริหารงาน

กิจกรรมลูกเสือสามญัในโรงเรยีนยุคปจจุบนัยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร สาเหตุของปญหาเกิดจาก

บุคลากรที่รับผิดชอบ ยังขาดความรูความเขาในหลักสูตร เน้ือหา และทักษะทางลูกเสือ บางโรงเรียน

ยังไมไดจัดต้ังกองลูกเสือโรงเรียน ผูสอนบางคนยังไมผานการอบรมผูกํากับลูกเสือข้ันความรูเบื้องตน 

หรืออบรมมาไมตรงกับประเภทที่ตนสอน เชน อบรมผูกํากับลูกเสือสํารอง แตตองสอนลูกเสือสามัญ

รุนใหญ ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ไมวางแผนกําหนดการสอน ไมมีแผนการสอน จึงทําใหการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนลูกเสือสามัญไมไดเปนไปตามข้ันตอนที่ถูกตอง และเน่ืองจากกิจกรรมลูกเสือสามัญ

เปนกิจกรรมกลางแจง เมื่อพบกบัสภาพอากาศที่รอนมาก ๆ  จึงทําใหผูสอนและผูเรียนเกิดความทอถอย 

รวมทั้งขาดการสนับสนุนดูแลเอาใจใสจากผูบริหาร อาจเปนเพราะผูบริหารไมชอบกิจกรรมลูกเสือสามัญ

หรือทางโรงเรียนขาดอุปกรณในการจัดการเรียนการสอน ความตองการพัฒนาของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสงักัดมคีวามตองการที่จะพัฒนาทกัษะ และความรูความเขาใจในกระบวนการ

จัดกิจกรรมลกูเสอืในสถานศึกษา และยังขาดการประเมนิผลอยางตอเน่ืองในสถานศึกษาอีกดวย สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 (2560 : 29) 

 จากที่กลาวมาช้ีใหเห็นวา การบริหารงานลูกเสือสามัญภายในโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงค

และอุดมการณของลูกเสอืน้ันเปนสิง่จาํเปน และมีความสําคัญที่ผูบรหิารสถานศึกษาจะตองบรหิารงาน

ภายใตกรอบงานที่เหมาะสมที่สงผลตอคุณภาพของลูกเสือสามัญภายในสถานศึกษาอยางแทจริง ดังน้ัน

ผูวิจัยเห็นวา การศึกษาการบริหารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จะชวยใหเห็นแนวทางการบริหารงานลูกเสือที่เหมาะสม เพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานลูกเสือภายในสถานศึกษา นอกจากน้ี ยังเปนขอมูล

ใหกับโรงเรียนที่ดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ ไดนําไปพัฒนากิจกรรมลูกเสือใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือสามัญตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา

และครูหัวหนางานกิจกรรมลูกเสือ จําแนกตาม เพศ วุฒิทางลูกเสือ ประสบการณดานลูกเสือ 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

 ผลการวิจัยมีประโยชน ดังน้ี 

  1. ทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานลูกเสือสามัญของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2  

  2. นําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนางานลูกเสือสามัญภายในโรงเรียน ใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ทั้งในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 และ

โรงเรียนอื่น ๆ 

  

ขอบเขตของการวิจัย 

 

 ขอบเขตดานเน้ือหา 

 ในการวิจัยครั้งน้ี มุงศึกษาการบริหารงานลูกเสือสามัญในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 

  1. การวางแผน 

  2. การจัดบุคลากร 

  3. การจัดการเรียนการสอน 

  4. งบประมาณวัสดุอุปกรณ 

  5. การประเมินผล  
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 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 

 ประชากร ไดแก โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

โรงเรียน ทั้งหมด 189 โรงเรียน ใน 8 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอไชยา อําเภอทาฉาง 

อําเภอทาชนะ อําเภอบานตาขุน อําเภอพนม อําเภอพุนพิน และอําเภอวิภาวดี 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จํานวน 127 โรงเรียน กําหนดตัวอยางจากตารางของเครจซี่และ

มอรแกน (Krejecie and Morgan) ใชวิธีสุมอยางงาย โดยจับสลากจากรายช่ือโรงเรียนแลวกําหนด

ผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน และครูหัวหนางานกิจกรรมลูกเสือ จํานวน 1 คน 

รวมทั้งหมด 254 คน 

 ขอบเขตดานตัวแปร 

 ตัวแปรที่จะศึกษาครั้งน้ี ไดแก 

    1. ตัวแปรตน คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูหัวหนางานกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งประกอบดวย 

เพศ วุฒิทางลูกเสือ และประสบการณในการปฏิบัติงานดานลูกเสือ 

  2. ตัวแปรตาม คือ การบริหารงานลูกเสือสามัญในโรงเรียน ไดแก  

        2.1 การวางแผน 

             2.2 การจัดบุคลากร 

             2.3 การจัดการเรียนการสอน 

             2.4 งบประมาณวัสดุอุปกรณ 

             2.5 การประเมินผล 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงานลูกเสือสามัญในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกีย่วของกบัการบริหารงานลกูเสอืสามัญในโรงเรียนระดับประถมศึกษาของตารางสังเคราะห

การบริหารงานลูกเสือสามัญในโรงเรียนจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรแตละดานจาก 

สํานักงานลูกเสือแหงชาติ (2550); อเนก ปทมพงศา (2550); อภิวาท กลกิจ (2551); สนิท ณ ระนอง 

(2551); ประจวบ ปานดี (2552); ปุณยนุช แสนสิงห (2552); อวยพร ซุนกี่ (2554); จุรียพร นิลสังข 

(2554); เยาวภา อินนุน (2556); ณัฐกร บุญนํา (2557); ประจวบ ผูวิจัยทําการศึกษาวา การบริหารงาน
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ลูกเสือสามัญตามทัศนะของผูบังคับบัญชาลูกเสือสรุปเปน 5 ดาน ไดแก ดานการวางแผน ดานการจัด

บุคลากร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานงบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ และดานการประเมินผล 

กําหนดขอบขายการบริหารงานลกูเสือสามัญในโรงเรียนประถมศึกษา ได 5 ดาน คือ ดานการวางแผน 

ดานการจัดบุคลากร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานงบประมาณ วัสดุ และอุปกรณ และดานการ

ประเมินผล รายละเอียด ดังภาพที่ 1.1 

 

  ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

 

 ผูบริหารสถานศึกษาและครูหัวหนางานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนที่มีเพศ วุฒิทางลูกเสือ 

และประสบการณในการปฏิบัติงานดานลูกเสือตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานลูกเสือสามัญ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไมแตกตางกัน 

 

 

 

สถานภาพท่ัวไป 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

2. วุฒิทางลูกเสือ 

2.1 ตํ่ากวา A.T.C. 

2.2 สูงกวา A.T.C. 

3. ประสบการณในการปฏิบัติงาน    

ดานลูกเสือ 

3.1 นอยกวา 6 ป 

3.2 6 - 10 ป 

3.3 11 ป ข้ึนไป  

การบริหารงานลูกเสือสามัญ 5 ดาน 

    1. ดานการวางแผน 

    2. ดานการจัดบุคลากร 

    3. ดานการจัดการเรียนการสอน 

    4. ดานงบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ 

    5. ดานการประเมินผล 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 การบริหารงานลูกเสือสามัญ หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมลูกเสอืสามัญ

มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมการพัฒนาในทางรางกาย สติปญญา จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของลูกเสือ

อายุ 10 ถึง 12 ป ใหมีสมรรถภาพของเด็กแตละคนกับมีหลักสูตรวิชาพิเศษตาง ๆ  รวมทั้งกระบวนการ 

พัฒนาเยาวชนเพื่อฝกอบรมใหการศึกษา และพัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองดี  

 ดานการวางแผน หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะหวัตถุประสงค และเปาหมาย

ใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา การวางแผนที่ดีจะตองสนับสนุนเปาหมาย และวัตถุประสงค

ของสถานศึกษา สามารถนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เหมาะสมกับสถานการณและโอกาส 

มีการประเมินผลและกําหนดบทบาทบุคคลใหชัดเจน กิจกรรมที่จัดข้ึนจะตองสงเสริมความมีระเบียบวินัย 

สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางครูกบันักเรียน มีโครงการรองรับ มีผูรับผิดชอบที่ชัดเจนและที่สําคัญ

ผูรับผิดชอบจะตองอยูในสถานศึกษา มีการควบคุมการเบิกจายเงินและพัสดุ มีการพัฒนาหลักสูตร และ

กระตุนใหบุคลากรปฏิบติังานอยางมปีระสิทธิภาพ ทั้งน้ีกิจกรรมทุกกิจกรรมจะตองอยูในดุลยพินิจของ

หัวหนาสถานศึกษา 

 ดานการจัดบุคลากร หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับการทีก่ําหนดผูบังคับบัญชาใหเหมาะสม

กับจํานวนลูกเสือในโรงเรียน ตําแหนงตาง ๆ ที่ปรากฏตามขอบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติ

กําหนดใหมีในโรงเรียนน้ัน สถานศึกษามีการกําหนดหมู จํานวนคนภายในกองลูกเสือมีการแตงต้ังตําแหนง

ตาง ๆ อยางถูกระเบียบ จํานวนผูกํากับตองเพียงพอกับจํานวนลูกเสือ มีการกําหนดคุณสมบัติของ

ผูบังคับบัญชาลูกเสือตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ  มีการประชุมนายหมู มีการกําหนดเกณฑ

อายุและช้ันของลูกเสือ มีการกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเปนนายหมูอยางชัดเจน 

 ดานการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การดําเนินงาน เกี่ยวกับการที่สถานศึกษาจดักจิกรรม

การเรียนการสอนรวมกันระหวางครูกับนักเรียน โดยมีสื่อการเรียนการสอนมาชวยใหเกิดการเรียนรู

ในการจัดการเรยีนการสอน จะตองมีองคประกอบครบทั้ง 7 ประการ ครูจะตองมีคุณลักษณะของความ

เปนครูที่ดี มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการของลูกเสือ ฝกอบรมใหลูกเสือ

จะตองมีระเบียบวินัย มีความสนุก สนใจ ภาคภูมิใจ มีความสุข ตระหนักในการเปนลกูเสอื และมีทักษะ

ทางลูกเสือ 
 ดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับการที่สถานศึกษามีการ

ดําเนินการเพื่อใหไดมา ซึ่งเงินที่มาใชจายในกิจการลูกเสือดวยวิธีการตาง ๆ พรอมทั้ง การจัดการวัสดุ

อุปกรณหรือสื่อการเรียนการสอนมาชวยใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งสื่อการสอนน้ัน

จะตองมีความเหมาะสมกับเน้ือหา รูปแบบการเรยีน ผูเรียน สภาพแวดลอม มีความหลากหลายนาสนใจ 

นอกจากน้ีจะตองมีการวิจัยและพัฒนาสื่อ มีการศึกษาการใชสื่อ วิเคราะหและประเมินคุณภาพของสื่อ 
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จัดใหมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ตลอดจนมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการเกี่ยวกับสื่อ

อยางตอเน่ือง 

 ดานการประเมินผล หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับการที่สถานศึกษามีการเปรียบเทียบ

ผลที่ไดจากการเรียนรูของผูเรียนกับมาตรฐานที่กําหนดไวใหสอดคลองและสัมพันธกับการวัดผล และ

นําผลที่ไดไปปรับปรงุพัฒนาตอไป ซึ่งการวัดผลกิจการลูกเสือ มีอยู 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมบังคับ และ

วิชาพิเศษ สวนการประเมินผลก็มีอยู 2 ลักษณะ คือ ผานและไมผาน สําหรับการอยูคายพักแรมเปนกิจกรรม

บังคับกิจกรรมหน่ึงที่ลูกเสือทุกคนจะตองเขารวม และวิชาพิเศษลูกเสือสามารถสอบไดตามที่หลักสูตร

กําหนด และตามความสนใจของผูเรียน จํานวน 76 วิชา 

 ลูกเสือสามัญ หมายถึง นักเรียนที่สมัครเปนลูกเสือ หรือกําลังเรียนอยูในช้ันประถมศึกษา

ปที่ 4 - 6 และหมายความรวมถึงเด็กหญิงที่เรียกวาเนตรนารีดวย 

 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูรักษาราชการแทน

ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

 หัวหนา หมายถึง ผูที่รับผิดชอบกิจกรรมลกูเสอืหรือผูที่ทาํการสอนลูกเสือสามัญ ในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ในปการศึกษา 2560 

 กิจกรรมลูกเสือ หมายถึง กิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อฝกลูกเสือ – เนตรนารี ในโรงเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ 

มีวินัย มีคุณธรรม และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 2 ซึ่งประกอบดวย อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอไชยา อําเภอทาฉาง อําเภอทาชนะ อําเภอบานตาขุน 

อําเภอพนม อําเภอพุนพิน และอําเภอวิภาวดี 

 เพศ หมายถึง เพศของผูตอบแบบสอบถาม แบงเปน 2 กลุม คือ เพศชาย และเพศหญิง 

 ประสบการณดานลูกเสือ หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาหรือครูผูสอนกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนก ดังน้ี 

  1. นอยกวา 6 ป 

  2. 6 – 10 ป 

  3. 11 ปข้ึนไป  

 วุฒิทางลูกเสือ หมายถึง การที่บุคคลไดเขารับการฝกอบรมและผานการฝกอบรมวิชาผูกํากับ

ลูกเสือไดวุฒิทางลูกเสือ ดังน้ี 

  1. ตํ่ากวา A.T.C. 

  2. A.T.C.  

  3. สูงกวา A.T.C. 


