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บทคัดย่อ
เรื่อง

รายงานการศึกษาข้อมูลสารสนเทศการดาเนินงานกิจการลูกเสือและความต้องการของครู
และบุคลากรทางการลูกเสือสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
ผู้ศึกษา กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2562 จานวน 85 หน้า
คาสาคัญ ข้อมูลสารสนเทศ,ความต้องการของครูและบุคลากรทางการลูกเสือ
………...…………………………………………………………………………………………………………………………………
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลสารสนเทศด้านจานวนลูกเสือ – เนตร
นารี สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 2) เพื่อศึกษาข้อมูลสารสนเทศด้านกลุ่มลูกเสือ
กองลูกเสือ สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 และ 3)เพื่อศึกษาข้อมูลสารสนเทศการ
ผ่านการอบรมทางลู กเสื อวุฒิ ทางลู กเสื อและความต้องการฝึ กอบรมของครูและบุ คลากรทางการ
ลูกเสือ สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการครูและ
บุ คลากรทางการศึ ก ษาของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาพิ จิต ร เขต 1 ที่ ผ่ านการ
ฝึ ก อบรมวิช าผู้ ก ากับ ลู ก เสื อ จ านวนทั้ งสิ้ น 2,096 คน ในส่ ว นของสมาชิก ลู กเสื อ เนตรนารีข อง
โรงเรียนในสังกัด 136 โรงเรียน จานวนทั้งสิ้น 13,751 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จานวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสารวจสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี และการจัดตั้งกลุ่มลูกเสือ กอง
ลู ก เสื อ และจ านวนลู ก เสื อ เนตรนารี ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาพิ จิ ต ร เขต 1 ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น แบบกรอกข้ อ มู ล ลงใน แบบส ารวจโปรแกรม
Microsoft Excel และฉบับที่ 2 แบบสารวจผู้ผ่านการอบรมทางลูกเสือ วุฒิทางลูกเสือ และความ
ต้อ งการฝึ ก อบรม (หลั ก สู ต รลู ก เสื อ ) มี ลั ก ษณะเป็ น แบบกรอกข้ อ มู ล ลงในแบบส ารวจโปรแกรม
Microsoft Excel
ผลการการศึกษาพบว่า 1) ข้ อมูลสารสนเทศด้านจานวนลูกเสือ – เนตรนารี สานักงาน
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ มีจานวนมากที่สุด (5,988 คน)
รองลงมาลูกเสือ – เนตรนารีสารอง (5,623 คน) และลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (2,140 คน)
2) ข้อมูลสารสนเทศด้านกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
มีกลุ่มลูกเสือทั้งสิ้น 49 กลุ่ม โดยมีกองลูกเสือสามัญมากที่สุด (162 กอง) รองลงมาเป็นกองลูกเสือ
สารอง (143 กอง) และกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (108 กอง) 3) ข้อมูลสารสนเทศการผ่านการอบรม
ทางลูกเสือวุฒิทางลูกเสือและความต้องการฝึกอบรมของครูและบุคลากรทางการลูกเสือ สานักงาน
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 การผ่านการอบรมทางลูกเสื อ ความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้
เบื้องต้น (B.T.C.) ลูกเสือสามัญมากที่สุด (ร้อยละ 46.00) รองลงมาลูกเสือสารอง (ร้อยละ 31.00)
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ร้อยละ 21.70) และลูกเสือวิสามัญ (ร้อยละ 0.84) วุฒิทางลูกเสือ (สูงสุด)
วูดแบดจ์ 2 ท่อน W.B. มากที่สุด (ร้อยละ 72.60) รองลงมาวุฒิลูกเสือ (ร้อยละ 22.00) วูดแบดจ์
3 ท่อน A.L.T. (ร้อยละ 5.10) และวูดแบดจ์ 4 ท่อน L.T. (ร้อยละ 0.75) และในส่วนของความ
ต้องการฝึกอบรม (หลักสูตรลูกเสือ) ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ลูกเสือสารอง
มากที่สุด (ร้อยละ 54.95) รองลงมาลูกเสือสามัญ (ร้อยละ 30.77) และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ร้อย

ข
ละ 14.29) ความต้องการฝึกอบรม ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C ลูกเสือสามัญมากที่สุด (ร้อยละ 64.00)
รองลงมาลูกเสือสารอง (ร้อยละ 24.40) และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ร้อยละ 11.63)

ค

กิตติกรรมประกาศ
รายงานฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี คณะทางานขอขอบพระคุณสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
พิจิตร เขต 1 และสานั กงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร ที่กรุณ าให้ คาปรึกษาข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ จนทาให้รายงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คณะทางานขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ที่ รวมถึงผู้เขียนตารา เอกสารบทความต่าง ๆ ที่คณะทางานได้
ศึก ษาค้ น คว้าและน ามาอ้ างอิงในรายงานเล่ ม นี้ และขอขอบคุณ ท่ าน นางผกาภรณ์ พลายสั งข์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 และว่าที่พันตรีสุวิศิษฎ์ กันทา
รองผู้อานวยการสานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ที่ส่ งเสริมสนับสนุนและ
อนุญาตให้จัดทารายงานฉบับนี้
คุณค่าอัน พึงมี คุณความดี และประโยชน์อันเกิดจากรายงานฉบับ นี้ คณะทางานขอถวาย
ราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย มอบบูชาแด่ท่าน
ลอร์ดบาเดน เพาเวลล์ (บี.พี.) เป็นผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือโลก คณาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่
ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือมาโดยตลอด จนทาให้รายงานเล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
มีนาคม 2563

ง

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภูมิ
บทที่ 1 บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ขอบเขตของการศึกษา
นิยามศัพท์เฉพาะ
บทที่ 2 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. การบริหารกิจกรรมลูกเสือไทยพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
2. แนวคิดกระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือตามวัตถุประสงค์
คณะลูกเสือแห่งชาติ
3. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
4. การบริหารกิจกรรมลูกเสือ
5. การบริหารงานลูกเสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1
6. แนวการจัดกระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา
7. การขออนุมัติตั้งกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
8. วุฒิทางลูกเสือ
9. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
10. แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการ
11. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ก
ค
ง
ฉ
ช
1
2
3
3
4
5
9
11
12
14
18
28
31
32
36
42

จ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ 3 วิธีดาเนินงาน
เครื่องมือในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลสารสนเทศด้านจานวนลูกเสือ – เนตรนารี
สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาข้อมูลสารสนเทศด้านกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ
สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาข้อมูลสารสนเทศด้านความต้องการของครูและ
บุคลากรทางการลูกเสือ สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
พิจิตร เขต 1
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผล
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือแบบสารวจข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ
ภาคผนวก ข เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคผนวก ค หนังสือการนิเทศกากับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน
ประจาปี 2562
ภาคผนวก ง หนังสือการสารวจข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ
ประจาปี 2562
ภาคผนวก จ หนังสือแต่งตั้งคณะทางานวิจัยและรายงานการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศการดาเนินงานกิจการลูกเสือและความต้องการ
ของครูและบุคลากรทางการลูกเสือ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

50
50
51
52
53
53

61
61
65
66
72
74
77
79
83

ฉ

สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2
3

หน้า
จานวนสมาชิกลูกเสือ เนตรนารีแต่ละประเภทของโรงเรียนในสังกัด
การจัดตั้งกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ และจานวนลูกเสือ เนตรนารี ประจาปี
2562
จานวนร้อยละของครู และบุคลากรทางการลูกเสือที่ผ่านการอบรมทาง
ลูกเสือวุฒิทางลูกเสือ และความต้องการฝึกอบรม

52
53
54

ช

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่
1
2
3
4
5

หน้า
แสดงจานวนร้อยละของผู้ผ่านการอบรมขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้
เบื้องต้น (B.T.C) รายอาเภอ
แสดงจานวนร้อยละของผู้ผ่านการอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
รายอาเภอ
แสดงจานวนร้อยละของผู้ผ่านการอบรมขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การอบรม
(A.L.T.C) รายอาเภอ
แสดงจานวนร้อยละของผู้ผ่านการอบรมขั้นหัวหน้าผู้ให้การอบรม
(L.T.C) รายอาเภอ
แสดงจานวนร้อยละของผู้ได้รับวุฒิทางลูกเสือสูงสุด

56
57
58
59
60

1

บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบและช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้เกิดสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของชาติ
อีกทั้งพระราชบัญญัตินี้ยังได้กาหนดโครงสร้างเกี่ยวกับการบริหารกิจการลูกเสือ สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปโครงสร้างระเบียบบริหารราชการ และการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
คือ การให้มีลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารงานลูกเสือในเขตพื้นที่การศึกษา โดยกาหนดให้
มีคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา มีผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธาน
กรรมการ มี ส านั ก งานลู ก เสื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอยู่ ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานั้ น และ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหัวหน้าสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานั้นด้วย
เมื่ อ กฎหมายก าหนดบทบาทและให้ อ านาจกั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาดั งกล่ า วเท่ ากั บ มี
เจตนารมณ์ ที่ ต้ อ งการให้ กิ จ การลู ก เสื อ เข้ า ไปมี บ ทบาทในการช่ ว ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดแนวทาง ยกระดับคุณภาพ การ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในโรงเรียน และของสานักเขตพื้นที่การศึกษา “ด้านการ
พัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ ” กาหนดให้มีการ สารวจคุ ณวุฒิทางลูกเสือ ของบุคลากรทางลูกเสือใน
สังกัด และ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางลูกเสือ ได้รับการพัฒนาและเพิ่มวุฒิทางการลูกเสือ ควร
ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ สองท่อนเป็นอย่างน้อยและส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดตั้งกองลูกเสือ กลุ่ม
ลูกเสือ และ แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ครบและเป็นปัจจุบัน
ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ ขบวนการประมวลผลข่าวสารที่มีอยู่ให้อยู่
ในรูปของข่าวสารที่เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อ เป็นข้อสรุปที่ใช้สนับสนุนการบริหาร และการตัดสินใจทั้ง
ในระดับ ปฏิ บั ติก าร ระดั บ กลางและ ระดั บ สู ง ระบบสารสนเทศจึงเป็ นระบบที่ ได้จัด ตั้งขึ้น เพื่ อ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับข้อมูล ดังต่อไปนี้ 1) รวบรวมข้อมูลทั้งภายใน ภายนอก ซึ่งจาเป็นต่อหน่วยงาน
2) จัดกระทาเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ได้ 3)จัดให้มีระบบเก็บเป็น
หมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและนาไปใช้ 4) มีการปรับปรุงข้อมูลเสมอเพื่อให้ อยู่ในสภาพที่
ถูกต้องทันสมัยตลอดเวลา ( วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา ,2542)
ความต้องการจาเป็น (Need) เป็นสิ่งที่ชีวิตจะขาดเสียมิได้ ความต้องการจาเป็นชี้ให้เห็น
ว่าทุกกิริยา ท่าทาง หรืออาการที่มนุษย์แสดงออกมาในรูปพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นมาจาก แรงผลักดัน
ของความต้องการเป็นสาคัญ ความต้องการอาจเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมา ภายหลัง และ
จากสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องเรียนรู้ที่เป็นความต้องการทางชีววิทยาทั้งที่เป็นสิ่งที่ แสดงออกมาให้
เห็นได้ และสิ่งที่ซ่อนอยู่ใน
ในส่วนของหน้าที่หลักของท่านที่เป็นผู้กากับลูกเสือ เป็นผู้กากับกลุ่มลูกเสือนั้น คือ การ
พัฒนาลูกเสือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ดังนั้นผู้กากับลูกเสือ ต้องผ่านการ
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ฝึกอบรมพัฒนาตนเองตามหลักสูตรต่าง ๆ ของลูกเสือ เพื่อนาองค์ความรู้มาพัฒนาลูกเสือ การพัฒนา
ตนเอง หมายถึง ความพยายามพัฒ นา ตนเองในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยตนเอง
เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้าน ต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เช่น ด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และ
ด้านการเรีย นรู้ด้ว ยตนเอง เพื่ อให้ มี ความรู้ ทั กษะ ความช านาญงาน และทั ศนคติที่ ดี ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงาน อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เป็นที่ตั้งของสานักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 1 และ สานักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็น องค์กรหลัก ทางด้าน
ลูกเสือ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และจังหวัดพิจิตร ซึ่งมีหน้าที่ใน
การบริหารงานลูกเสือในเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 และลูกเสือในจังหวัดพิจิตร การบริหารงาน
ลูกเสือ เชื่อมโยงถึงการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา โดยให้ความส าคั ญ ในเรื่อง ของความประพฤติ
ปฏิบัติ มีระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งปลูกฝังให้ เด็กนักเรียน มีความเจริญ ทั้งร่างกาย
จิตใจและสติปัญญา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย การดาเนินการดังกล่าว ผู้บริหารโรงเรียน
ครูผู้สอน และ บุคลากรทางการลูกเสือ ต้องให้ค วามสาคัญ เกี่ยวกับการลูกเสือ โดยเริ่มตั้งแต่ การ
จัดทาระบบข้อมูล งานลูกเสือในโรงเรียน เช่น จานวนลูกเสือ – เนตรนารี แต่ละประเภท จานวนครู
และบุคลากรทางการลูกเสือ วุฒิทางลูกเสือ ของครู และบุคลากรทางการลูกเสือ
เพื่อเป็นการดาเนินการตามนโยบายดังกล่าว และ มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านลูกเสือของ
ส านั ก งานลู ก เสื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาพิ จิ ต ร เขต 1 เป็ น ปั จ จุ บั น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ กษาพิ จิ ต ร เขต๑ จึ งจะด าเนิ น การส ารวจข้อ มู ล สารสนเทศ ด้ านลู กเสื อของครู และ
บุคลากรทางการลูกเสือทุกโรงเรียนในสังกัด ประจาปี 2562 เพื่อนาข้อมูลสารสนเทศไปสู่การพัฒนา
กิจการลูกเสือต่อไป

วัตถุประสงค์
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศการดาเนินงานกิจการลูกเสือ และความต้องการของครูและ
บุคลากรทางการลูกเสือ สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาข้อมูลสารสนเทศด้านจานวนลูกเสือ – เนตรนารี สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษาพิจิตร เขต 1
2. เพื่ อศึกษาข้อมูล สารสนเทศด้านกลุ่มลู กเสื อ กองลู กเสือ ส านักงานลู กเสื อเขตพื้น ที่
การศึกษาพิจิตร เขต 1
3. เพื่อศึกษาข้อมูลสารสนเทศข้อมูลสารสนเทศการผ่านการอบรมทางลูกเสือวุฒิทางลูกเสือ
และความต้องการฝึกอบรมของครูและบุคลากรทางการลูกเสือ สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
พิจิตร เขต 1
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศการดาเนินงานกิจการลูกเสือ และความต้องการของครูและ
บุคลากรทางการลูกเสือ สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่ก ารศึกษาพิจิตร เขต 1 มีประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศ ด้าน
จานวนลูกเสือ – เนตรนารี
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2. สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศ การผ่านการ
อบรมทางลูกเสือวุฒิทางลูกเสือ ของครูและบุคลากรทางการลูกเสือ
3. ส านั กงานลู กเสื อ เขตพื้ นที่ การศึกษาพิ จิตร เขต 1 มีข้อ มูล สารสนเทศ ด้านความ
ต้องการของครูและบุคลากรทางการลูกเสือ
4. ส านั ก งานลู ก เสื อ เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาพิ จิ ต ร เขต 1 มี ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ส ามารถ
นาไปใช้ในการวางแผนและการดาเนินงานกิจการลูกเสือ กาหนดเป็นนโยบายและจุดเน้นโรงเรียนวิถี
ลูกเสือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ปีงบประมาณ 2563 ต่อไป
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศการดาเนินงานกิจการลูกเสือและความต้องการของครูและ
บุคลากรทางการลูกเสือ สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ผู้ศึกษานาเสนอขอบเขต
การศึกษาจาแนกตามแหล่งข้อมูล เนื้อหา และระยะเวลาดาเนินการวิจัย ดังนี้
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิ ตร เขต 1 ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ จานวนทั้งสิ้น 2,096
คน สมาชิกลูกเสือ เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัด 136 โรงเรียน จานวนทั้งสิ้น 13,751 คน
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. ระบบสารสนเทศ
2. ความต้องการความต้องการพัฒนาตนเอง
ขอบเขตด้านระยะเวลาการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ด าเนิ น การศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2562 (วั น ที่ 16 พฤษภาคม
พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563)
นิยามศัพท์เฉพาะ
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศการดาเนินงานกิจการลูกเสือ และความต้องการของครูและ
บุคลากรทางการลูกเสือ สานักงานลู กเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 มีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้
1. สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการต่าง ๆ อยู่ในรูปแบบที่มี
ความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน สามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้
2. ความต้องการ หมายถึง การที่บุคคลมีความปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็น ในบาง
สิ่งบางอย่าง หากถ้าได้รับการตอบสนองแล้วบุคคลก็จะเกิดความสุขความพึงพอใจ
3. การพั ฒ นาตนเอง หมายถึ ง ความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองในการที่ จ ะปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ด้านการฝึกอบรมลูกเสือ และด้าน
การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง เพื่ อ ให้ มี ความรู้ ทั ก ษะ ความช านาญงาน และทั ศ นคติ ที่ ดี ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงาน อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน
4. วุฒิทางลูกเสือ หมายถึงวุฒิทางลูกเสือที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือขั้น
ความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) สารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่
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วิสามัญ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้ การฝึกอบรม (A.L.T.C.) ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (L.T.C.) วูด
แบดจ์ 2 ท่อน (W.B.) เครื่องหมาย วูดแบดจ์ 3 ท่อน (A.L.T.) และเครื่องหมาย วูดแบดจ์ 4 ท่อน
(L.T.C.)
5. ผู้บั งคับบั ญชา หมายถึง บุคลากรทางการลูกเสือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือในตาแหน่งผู้กากับกลุ่มลูกเสือหรือรองผู้กากับกลุ่มลูกเสือ หรือผู้กากับกองลูกเสือ หรือรอง
ผู้กากับกองลูกเสือ
6. ลูกเสือ หมายถึง เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิ ง ที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือในโรงเรียน
ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่า “เนตรนารี”
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศการดาเนินงานกิจการลูกเสือ และความต้องการของครูและ
บุคลากรทางการลูกเสือ สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิ จิตร เขต 1 มีเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การบริหารกิจกรรมลูกเสือไทยพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
2. แนวคิดกระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
3. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
4. การบริหารกิจกรรมลูกเสือ
5. การบริหารงานลูกเสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
6. แนวการจัดกระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา
7. การขออนุมัติตั้งกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
8. วุฒิทางลูกเสือ
9. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
10. แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการ
11. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. การบริหารกิจกรรมลูกเสอื ไทยพระราชบัญญัตลิ กู เสอื พ.ศ. 2551
การบริ ห ารกิ จ กรรมลู ก เสื อ ไทยพระราชบั ญ ญั ติ ลู ก เสื อ พ.ศ. 2551 สามารถสรุป เป็ น
สาระสาคัญตามมาตราได้ดังนี้
มาตรา 4 “ลูกเสือ” หมายความว่า เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือ
ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่า “เนตรนารี”
มาตรา 6 ให้มีคณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้ว ย บรรดาลูกเสือทั้งปวงและบุคลากรทาง
การลูกเสือ
มาตรา 7 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
มาตรา 8 คณะลูกเสือแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาลู กเสือทั้งทางกาย สติปัญญา
จิตใจ และศีล ธรรม ให้ เป็ น พลเมืองดี มีความรับ ผิ ดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สั งคมให้ เกิด ความ
สามัคคีและมีความเจริญ ก้าวหน้ า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ตาม
แนวทาง
มาตรา 10 ให้กรรมการสภาลูกเสือไทย กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กรรมการ ลูกเสือ
จังหวัด และกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น ตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา 11 ให้มีสภาลูกเสือไทย ประกอบด้วย
1. นายกรัฐมนตรี เป็นสภานายก
2. รองนายกรัฐมนตรี เป็นอุปนายก
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3. กรรมการโดยตาแหน่งได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ กษาธิการ รัฐมนตรี
ว่า การกระทรวงกลาโหม รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย ปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ปลั ด
กระทรวง ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการพัฒ นา
สังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เลขาธิ การ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเลขาธิการสภากาชาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้ อ งถิ่ น ผู้ ว่ า ราชการกรุ งเทพมหานคร ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด และผู้ อ านวยการศู น ย์
ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน
4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินแปดสิบคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ แต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัยให้เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ
รองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภาลูกเสือไทย
อาจมีสภานายกกิตติมศักดิ์ อุปนายกกิตติมศักดิ์ และกรรมการกิตติมศักดิ์ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณ า
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ส่วนที่ 2 คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
มาตรา 15 ให้ มีคณะกรรมการบริห ารลูกเสือแห่ งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรบริห ารของ คณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
2. กรรมการ โดยตาแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน เลขาธิก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เลขาธิก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
เลขาธิการ สภากาชาดไทยผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ผู้อานวยการ สานัก
บริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินสิบห้าคนซึ่งสภานายกสภาลูกเสือไทยแต่งตั้ง โดย
ค าแนะน าของกรรมการบริ ห ารลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ต าม (1) และ (2) ซึ่ ง ในจ านวนนี้ ต้ อ งมาจาก
ภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ
รองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา 18 ให้มีสานักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น ให้สานักงานลูกเสือแห่งชาติ มี
ฐานะเป็ น นิ ติ บุ ค คลและอยู่ ในก ากั บ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร การจั ด แบ่ งส่ ว นงานภายในของ
สานักงานลูกเสือแห่งชาติให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
มาตรา 23 ให้ เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของ
สานักงานลูกเสือแห่งชาติและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในสานักงาน
มาตรา 24 ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติเป็น
ผู้แทนของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อการนี้เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติจะมอบอานาจ ให้
บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่เฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ บริหาร
ลูกเสือแห่งชาติกาหนด

7
มาตรา 25 กิจการของสานักงานลูกเสือแห่งชาติไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่ าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่า
ด้วยเงินทดแทน
มาตรา 26 การบัญชีของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้จัดทาตามมาตรฐานการบัญชี ตาม
กฎหมายว่าด้วยการบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ของ
ส านั ก งานลู ก เสื อ แห่ งชาติ ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้ ค ณะกรรมการบริห ารลู ก เสื อ
แห่ งชาติท ราบอย่ างน้ อ ยปี ล ะครั้ ง ทั้ งนี้ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ คณะกรรมการบริห ารลู ก เสื อแห่ งชาติ
กาหนด
มาตรา 27 ให้สานักงานลูกเสือแห่งชาติจัดทางบการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี ส่ง
ผู้ส อบบั ญ ชีภ ายในเก้าสิ บ วัน นั บ แต่วันสิ้ นปีงบประมาณเพื่อตรวจสอบให้ ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบ
จากส านั กงานการตรวจเงิน แผ่น ดินเป็นผู้ส อบบัญ ชีของส านักงานลู กเสื อแห่ งชาติ และให้ ทาการ
ตรวจสอบรับ รองบั ญ ชีและการเงินของส านั กงานลู กเสื อแห่ งชาติทุกรอบปี งบประมาณ แล้ ว ท า
รายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปี
ส่วนที่ 3 ลูกเสือจังหวัด
มาตรา 28 ในแต่ละจังหวัด ให้จัดระเบียบการปกครองลู กเสือตามเขตจังหวัดสาหรับ การ
จัดระเบี ยบการปกครองลู กเสื อในกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งเป็นรูปแบบพิเศษให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 29 ให้มีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ประกอบด้วย
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
2. กรรมการ โดยตาแหน่ง ได้แก่ รองผู้ ว่าราชการจังหวัด เป็น รองประธาน
กรรมการ ปลัดจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด นายกองค์การบริหาร
ส่ วนจังหวัดนายอาเภอ นายกเทศมนตรี นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด และอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. กรรมการประเภทผู้ แ ทนจ านวนห้ าคน ได้ แ ก่ ผู้ แ ทนสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ผู้แทน สถานศึกษาอาชีวศึกษา ผู้แทนค่ายลูกเสือจังหวัด ผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ และผู้แทน
จาก ลูกเสือชาวบ้านซึ่งเลือกกันเองกลุ่มละหนึ่งคน
4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินสิบคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดย
คาแนะนาของกรรมการลูกเสือจังหวัดตาม (2) และ (3) ในจานวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากภาคเอกชน ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัด เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการเลือกกรรมการตาม (3) ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือ แห่งชาติ
ส่วนที่ 4 ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา 35 ให้มีสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหารงานลูกเสือในเขตพื้นที่
การศึกษานั้น
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มาตรา 36 ให้มีคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ
2. กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรของทุกอาเภอใน
เขตพื้น ที่ การศึกษาหรือผู้กากับ การสถานีตารวจนครบาลของทุกสถานีในเขตพื้นที่ การศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร
3. กรรมการประเภทผู้แทน ได้แก่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน ผู้ แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอ ผู้แทนค่ายลู กเสือ และ
ผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ ซึ่งเลือกกันเองกลุ่มละหนึ่งคน
4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดย
คาแนะนาของกรรมการตาม (2) และ (3) ในจานวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่า กึ่ง
หนึ่งให้รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและ เลขานุการ
และให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
อีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการตาม (3) ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
มาตรา 44 การเข้าเป็นลูกเสือ การออกจากลูกเสือ การจัดประเภท ชั้น เหล่า และ การ
ฝึกอบรมลูกเสือในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการ บริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ
มาตรา 45 ตาแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีลาดับ ดังต่อไปนี้
1. ผู้อานวยการใหญ่
2. รองผู้อานวยการใหญ่
3. ผู้ช่วยผู้อานวยการใหญ่
4. ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด
5. รองผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด
6. ช่วยผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด
7. ผู้อานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
8. รองผู้อานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
9. ผู้อานวยการลูกเสือ โรงเรียน
10. รองผู้อานวยการลูกเสือ โรงเรียน
11. ผู้กากับกลุ่มลูกเสือ
12. รองผู้กากับกลุ่มลูกเสือ
13. ผู้กากับกองลูกเสือ
14. รองผู้กากับกองลูกเสือ
15. นายหมู่ลูกเสือ
16. รองนายหมู่ลูกเสือ
มาตรา 46 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้อานวยการใหญ่ ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็ นรองผู้ อานวยการใหญ่ และรองปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ ช่วยผู้อานวยการใหญ่ ให้ ผู้ว่า

9
ราชการจังหวัดเป็นผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรองผู้อานวยการลูกเสือ
จังหวัด และปลัดจังหวัด เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดให้ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา เป็น
ผู้อานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาเป็น รองผู้อานวยการ
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามมาตรา 45 (9) ถึง (16) ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
มาตรา 47 ตาแหน่งผู้ตรวจการลูกเสือมีลาดับดังต่อไปนี้
1. ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ
2. ผู้ตรวจการใหญ่
3. รองผู้ตรวจการใหญ่
4. ผู้ตรวจการลูกเสือประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
5. รองผู้ตรวจการลูกเสือประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
6. ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
7. ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด
8. รองผู้ตรวจการลูกเสือ จังหวัด
9. ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด
10. ผู้ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
11. รองผู้ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา 48 ให้ น ายกรั ฐ มนตรี เป็ น ผู้ ต รวจการใหญ่ พิ เศษ รองนายกรั ฐ มนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตรวจการใหญ่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการอธิบดีกรมการปกครอง และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นรอง
ผู้ตรวจการใหญ่การแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือและการกาหนดหน้าที่ของผู้ตรวจการลูกเสือตาม มาตรา
47 (4) ถึง (11) ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
2. แนวคิดกระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
แนวคิดกระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ มีรายละเอียดดังนี้
1. การลูกเสือไทยตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
คณ ะลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ (The National Scout Organization of Thailand : NSOT)
ก าหนด ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด กิ จ กรรม โดยยึ ด มั่ น ในวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องคณะลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ต าม
พระราชบั ญ ญั ติ ลู กเสื อ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2528 (มาตรา7) และปฏิ บัติตาม ข้อบั งคับ คณะลู กเสื อ
แห่งชาติว่าด้วย การปกครองหลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ดังนี้
2. วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางการ สติปัญญา จิตใจ ศีลธรรม
ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อ ความสงบสุข
และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้
2.1 ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
2.2 ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
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2.3 ให้รู้จักบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
2.4 ให้รู้จักทาการฝีมือ และฝึกฝนให้ทากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
2.5 ให้ รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒ นธรรมและความมั่นคงของ
ประเทศชาติ ทั้งนี้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมืองใด ๆ
3. ประเภทของลูกเสือ
ลูกเสือ (Scout) ได้แก่ เยาวชนชายและหญิง อายุระหว่าง 8-23 ปี ที่รับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรวิชาลูกเสือ โดยยึดมั่นในหลักการ (Principle) วิธี (Method) และวัตถุประสงค์ (Purpose)
และวิธีของการลูกเสือ (Scouting) โดยอุดมการณ์ของลูกเสือ อยู่ที่การปฏิบัติตามคาปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือเพื่อความสะดวกในการฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมของลูกเสือให้บรรลุตามหลักการ
วิธีการ และวัตถุประสงค์ของการลูกเสือ คณะลูก เสือแห่งชาติจึงได้แบ่งประเภทของลูกเสือ ออกเป็น
4 ประเภท โดยยึดระดับอายุของเด็กเป็นเกณฑ์ และคานึงถึงพัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจของ
เด็กเป็นพื้นฐาน ในการจัดหลักสูตร และกิจกรรมในการฝึกอบรม เพื่อให้เหมาะสมกับ วัยของเด็กโดย
ธรรมชาติ คือ
3.1 ลู ก เสื อ ส ารอง (Cub scout) มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 8 – 11 ปี การฝึ ก อบรมและ
กิจกรรม ลูกเสือสารองจะจัดให้เหมาะสมกับวัยเด็ก โดยคานึงถึงพัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจ
เป็น พื้นฐานไม่ว่าเด็กนั้นกาลังเรียนอยู่ชั้นใด ระดับใดก็ตาม จะเป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียน หรือไม่
เป็น นักเรียนก็ตาม
3.2 ลูกเสือสามัญ (Boy Scout) มีอายุตั้งแต่ 8 - 15 ปีลูกเสือสามัญเริ่มได้รับ
การ ฝึกอบรมให้มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น เริ่มใช้ชีวิตกลางแจ้งและการผจญภัย เน้นระบบหมู่และ
การเป็นผู้นา รวมทั้งการบาเพ็ญประโยชน์โดยทั่วไป
3.3 ลู ก เสื อ สามั ญ รุ่ น ใหญ่ (Senior Scout) มี อ ายุ ตั้ งแต่ 15 - 18 ปี ลู ก เสื อ
สามัญ รุ่นใหญ่นี้มีความรับผิดชอบสูง การฝึกอบรมและกิจกรรมเน้นเรื่องระบบหมู่และการเป็นผู้นา
ในระบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ฝึกการใช้ชีวิตกลางแจ้ง การผจญภัยและ
ทักษะวิชาลูกเสือ ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพตามที่ถนัด รวมทั้ งการบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
ผู้อื่นมากขึ้น
3.4 ลู กเสื อวิส ามัญ (Rover Scout) มี อายุตั้ งแต่ 17-23 ปี ลู กเสื อ วาสามั ญ
เป็นวัย ของคนหนุ่มสาว ดังนั้น การฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญจึงมุ่งที่จะเตรียมให้คนหนุ่มสาวเหล่านี้
พร้อม ที่จะใช้ชีวิตผู้ใหญ่อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบ ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อไป การ
ฝึกอบรมจะเน้ นการเป็ น ผู้นาในรบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การวางแผน
โครงการ และการปฏิบัติงานตามโครงการ ฝึกให้นิยมใช้ชีวิตกลางแจ้ง การให้บริการแก่ผู้อื่น และ
สังคมเป็นชีวิตจิตใจ
“ตามพระราชบั ญ ญั ติ ลู ก เสื อ พ.ศ. 2551 มาตรา4 ในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ “ลู ก เสื อ ”
หมายความว่าเด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่สมัครเข้าเป็นลู กเสือทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่า “เนตรนารี” (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2549
: ออนไลน์)
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3. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
กระบวนการบริห ารกิจ กรรมลูกเสือ (Administrative processes of boy scout) การ
บริหาร กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาต้องทราบถึง
หลั ก การ บริ ห าร หรื อ กระบวนการบริห ารกิ จกรรมลู ก เสื อ เป็ น อย่ างดี และต้ อ งถื อปฏิ บั ติ อ ย่า ง
เคร่งครัดจึงจะ ทาให้ กิจ กรรมลู กเสือมีประสิทธิภ าพ และประสิ ทธิผลตามวัตถุประสงค์ในการจัด
กิจกรรมลูกเสือ ได้มีนักการศึกษาเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือไว้
ดังนี้
สั งเวี ย น อ่ อ นแก้ ว (2537 : 3) ได้ ศึ ก ษาการบริ ห ารงานลู ก เสื อ โดยใช้ ก ระบวนการ
บริหารงาน ตามแนวคิดของเกรก (Gregg) ประกอบด้วย การตัดสินใจสั่งการ (Decision-making)
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การติดต่อสื่อสาร (Communicating) การใช้
อิทธิพล (Influencing) การประสานงาน (Coordinating) การประเมินผล (Evaluating)
วิเชียร รุ่งเจริญ (2540 : 3) ได้ศึกษากระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือ ตามกรอบ หน้าที่
กระบวนการบริหารงานใน 7 ด้าน คือ การวางแผนงานด้านกิจกรรมลูกเสือ การจัดองค์การ ด้าน
กิจกรรมลูกเสือ การบริหารบุคคลด้านกิจกรรมลูกเสือ การอานวยการสั่งการด้านกิจกรรม ลูกเสื อ
การประสานงานด้านกิจกรรมลูกเสือ การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมลูกเสือ และการ
บริหารงบประมาณด้านกิจกรรมลูกเสือ
ภิญโญ รินเกลื่อน (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
โดยศึกษาในเรื่องของกระบวนการบริหาร 5 ด้าน คือ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา
การประสานงาน และการควบคุม
พิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี (2540 : 7) ได้ศึกษางานบริหารกิจกรรมลูกเสือ โดยยึดกระบวนการ
บริหาร 5 องค์ประกอบ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคลากร การอานวยการ และ การ
ควบคุม
จเร สั ต ยารั ก ษ์ (2544 : 26) ได้ ศึ ก ษาการบริ ห ารกิ จ กรรมลู ก เสื อ ในสถานศึ ก ษาตาม
แนวคิ ด ของสมาคมผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษาแห่ งสหรั ฐ อเมริก า (American association of school
administrors) โดยได้ศึกษากระบวนการบริหารใน 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผนกิจกรรมลูกเสือ ด้าน
การจัดสรร ทรัพยากรกิจกรรมลูกเสือ ด้านการใช้แรงกระตุ้ นกิจกรรมลูกเสือ ด้านการประสานงาน
กิจกรรมลูกเสือ และด้านการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ
เอกชัย เรือนคา (2540 : 8) ได้ศึกษางานบริหารกิจกรรมลูกเสือ ตามภาระงานการบริหาร
7 ประการคือ การวางแผน (Planning) การจัดหน่วยงาน (Organizing) การจัดบุคลากร (Stafing)
การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และ
การงบประมาณ (Budgeting)
วัชระ ศรีคาตัน (2541 : 5) ได้ศึกษาการบริหารงานลูกเสือ ตามกรอบหน้าที่กระบวนการ
บริห ารงาน ใน 4 ด้าน คือ การวางแผนการบริห ารงานลูกเสือ การจัดองค์การ ในการบริห ารงาน
ลูกเสือ การนาในองค์การการบริหารงานลูกเสือ การควบคุมกากับดูแล การบริหารงานลูกเสือ
สรุ ป ได้ว่า กระบวนการบริห ารกิจกรรมลู กเสื อ หมายถึงกระบวนการวางแผนงานด้าน
กิจกรรมลูกเสือ การจัดองค์การ ด้านกิจกรรมลูกเสือ การบริห ารบุคคลด้านกิจกรรมลู กเสื อ การ
อานวยการสั่งการด้านกิจกรรม ลูกเสือ การประสานงานด้านกิจกรรมลูกเสือ การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมลูกเสือ และการบริหารงบประมาณด้านกิจกรรมลูกเสือ
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4. การบริหารกิจกรรมลูกเสือ
1. ความหมายของกิจกรรมลูกเสือและการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมลูกเสือ (Scout activities) เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ เพื่อ
การอยู่ร่วมกันในสภาพชีวิตต่าง ๆ นาไปสู่พื้นฐานการทาประโยชน์ให้สังคมและวิถีชีวิตในระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งกระบวนบริหารกิจกรรมลูกเสือเป็นไปตามข้อกาหนดของคณะลูกเสือแห่งชาติ
จเร สัตยารักษ์ (2544 : 6) ได้ให้คาจากัดความ กิจกรรมลูกเสือ หมายถึง กิจกรรมที่ ทางโรงเรียนจัด
ให้เด็กนักเรียนตามคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ใน
จังหวัดบุรีรัมย์
เอกชัย เรือนคา (2540 : 9) ได้ให้คาจากัดความ กิจกรรมลูกเสือ หมายถึง กิจกรรม ที่ทาง
โรงเรี ย นจั ด ให้ เด็ ก นั ก เรี ย นตามคู่ มื อการจัด กิ จกรรมลู ก เสื อ เนตรนารี ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1-4
(หลักสูตรลูกเสือสารอง) และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 (หลักสูตรลูกเสือสามัญ)
วิเชียร รุ่งทวีชัย (2540 : 4) ได้ให้คาจากัดความ กิจกรรมลูกเสือ หมายถึง กิจกรรม ภาค
บังคับในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุ ทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) โดยให้
ใช้เวลาจัดกิจกรรม 1 คาบ ต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป และ หมาย
รวมถึงการดาเนินการที่ครอบคลุม ภารกิจตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ อีกด้วย
กรมวิช าการ (2544 : 2) ได้ให้ คาจากัดความ กิจกรรมลู กเสื อ หมายถึง กิจกรรมที่มุ่ ง
ปลู ก ฝั งระเบี ย บวิ นั ย กฎเกณฑ์ เพื่ อ การอยู่ ร่ ว มกั น ในสภาพชี วิ ต ต่ าง ๆ น าไปสู่ พื้ น ฐานการท า
ประโยชน์ให้แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่ง
กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นไปตามข้อกาหนดของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งให้ สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ไพบูลย์ จันทร์แรม (2546 : 6) ได้ให้คาจากัดความ กิจกรรมลูกเสือ หมายถึง หลักสูตร
หรือข้อกาหนดการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ของกระทรวงศึกษาธิการ
สมชาย สุขเกษม (2544 : 6) ได้ให้คาจากัดความ กิจกรรมลูกเสือ หมายถึง กระบวนการ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี เป็นไปตามหลักสูตร วิธีการ และวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้ให้กาเนิด ลูกเสือ
โลกได้ให้ไว้
กระทรวงศึกษาธิการ (2549 : ออนไลน์) ได้ให้คาจากัดความ กิจกรรมลูกเสือ หมายถึง
กิจกรรม ที่มุ่งปลูกฝังให้เยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรัก ความสามัคคี รู้จักการเสียสละ การบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ นาไปสู่พื้นฐานของวิถีชีวิตในระบอบ ประชาธิปไตย
กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะ ลูกเสือแห่งชาติ และ
สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
จากเอกสารวรรณกรรมที่นักวิชาการหลายท่านได้นาเสนอ และเผยแพร่นั้นสามารถ สรุป
สาระสาคัญเกี่ยวกับความหมายของกิจกรรมลูกเสือ (Scout activities) หมายถึง กิจกรรม บั งคับ
เลือกในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเป็นกระบวนการในการพัฒนา เยาวชน
ให้เป็นพลเมืองดี มีวินัย เป็นไปตามหลักสูตร วิธีการ และวัตถุประสงค์ ของคณะลูกเสือ แห่งชาติ
การบริ ห ารกิ จ กรรมลู ก เสื อ (Administrative of boy scout) การบริ ห ารเป็ น ความ
พยายาม ที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่าง
มี ประสิทธิภ าพ การบริห ารกิจกรรมลูกเสือจะดาเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิทธิผ ล
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จะต้องมีผู้ร่วมดาเนินการในกิจกรรมนั้น ๆ ให้ดาเนินไปตามนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์
อย่างถูกต้องรวดเร็ว ได้มีนักการศึกษาได้ให้คาจากัดความไว้ ดังนี้
จเร สั ต ยารั ก ษ์ (2544 : 23) ให้ ค าจ ากั ด ความ การบริ ห ารกิ จ กรรมลู ก เสื อ หมายถึ ง
กระบวนการดาเนินงานจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาตามาแนวคิดทางการบริหารการศึกษา แห่ง
สหรัฐอเมริกา ซึ่งปรับมาใช้ในการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน 5 ด้าน คือ การวางแผน กิจกรรมลูกเสือ
การจัดสรรทรัพยากรกิจกรรมลูกเสือ การใช้แรงกระตุ้นกิจกรรมลูกเสือ การประสานงานกิจกรรม
ลูกเสือ และการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ
เอกชัย เรือนคา (2540 : 9) ให้คาจากัดความ การบริหารกิจกรรมลูกเสือ หมายถึง การ
ดาเนิ นงานจัดกิจ กรรมลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษาตามภาระงานการบริห าร 7 ประการ ตาม
แนวคิดของกูลิคและเออร์วิค (Gulick and Urwick) ได้แก่ การวางแผน การจัดหน่วยงาน การจัด
บุคลากร การอานวยการ การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ
สมชาย สุขเกษม (2544 : 6) ให้คาจากัดความ การบริหารกิจกรรมลูกเสือ หมายถึง การ
ควบคุม ดูแล และจัดการให้กิจกรรม
อัศวชัย อ่อนนาเรนทร์ (2548 : 9) ให้คาจากัดความ การบริหารกิจกรรมลูกเสือ หมายถึง
การบริห ารกิจ กรรมทุ กกิจ กรรมเกี่ยวกับการดาเนินการในเรื่องการจัดกิจกรรมลู กเสือที่ผู้ บริห าร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการพระราชดาริเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ ซึ่งบริหารกิจกรรม
ลูกเสือในด้านการวางแผน การจัดองค์การ การบังคับการ การประสานงาน และการควบคุมงาน
จากเอกสารวรรณกรรมที่นักวิชาการหลายท่าน ได้นาเสนอ และเผยแพร่นั้นสามารถ สรุป
สาระส าคัญเกี่ย วกับความหมายของ การบริห ารกิจกรรมลู กเสือ (Administrative ofboy scout)
หมายถึง การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยใช้กระบวนการบริหาร 4 ขั้น ซึ่งได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การใช้ภาวะผู้นา และ การ
ควบคุม
2. แนวทางการปรับปรุงการบริหารงานของสานักงานการลูกเสือและกิจกรรมนักเรียน
สานักงานการลูกเสือและกิจกรรมนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางการปรับปรุง
การบริหารงานในปีงบประมาณ 2550 (จรวยพร ธรณินทร์, 2549 : 27) ดังนี้
2.1 เร่งฟื้นฟูกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด ให้เป็นรูปธรรมโดยเน้น 2 ประเด็นหลัก
คือ การวางกิจกรรมเยาวชนลูกเสือ ยุวกาชาดในสถานศึกษา โดยจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันที่
ปรึกษาเพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.กพ.) มาเป็นที่ปรึกษา
2.2 พระราชบั ญ ญั ติ ลู ก เสื อ พ.ศ. 2507 ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การปฏิ รู ป ระบบ
ราชการและ พระราชบัญญัติ การศึกษา พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2545 ต้องดาเนินงานแก้ไข
โดยได้ ยกร่างพระราชบัญญัติลูกเสือฉบับใหม่ไว้แล้ว และจะต้องเร่งปรับปรุงข้อบังคับ เพื่อให้ใช้ใน
การ ดาเนินงานเป็นด้วยความเรียบร้อยเป็นการชั่วคราว
2.3 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการสานักงานคณะกรรมการบริ หาร
ลู ก เสื อ แห่ งชาติ โดยให้ จั ด ท าระบบงาน การจั ด ท าระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ ก ารบริห ารการเงิน ของ
สานักงานคณะกรรมการ บริหารลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งการระดมทุนเพื่อใช้ในฟื้นฟูรณรงค์ กิจการ
ลูกเสือ
2.4 จัดทา แผนยุทธศาสตร์ โดยเน้นการสร้างสังคมคุณธรรม ในการดาเนินงาน
พั ฒ นา กิ จ การลู ก เสื อ ยุ ว กาชาด และปฏิ ทิ น ปฏิ บั ติ ง าน พ.ศ. 2550 เร่ ง พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี
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ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดาเนินงาน จัดทาฐานข้อมูลทางการลูกเสือ และยุวกาชาด และ
ดาเนินการให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นประจาทุกเดือน รวมทั้งติดตาม
เร่งรัดให้มี การนามติของสภาลูกเสือแห่งชาติมาดาเนินการ
2.5 ดาเนินการคัดเลือกและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้คณะเยาวชนลูกเสือ
เนตรนารี และผู้ บั งคั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ จากทั่ ว ประเทศ ไปร่วมงานชุม นุ ม ลู กเสื อ โลก ครั้งที่ 21 ณ
ประเทศ อังกฤษ ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2550
2.6 จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ยกย่องสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชา สมาชิกลูกเสือยุวกาชาด และลูกเสือชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่น ทุก
ระดับ เพื่อกระตุ้นให้ เกิดโครงงาน กิจกรรมสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่โดยเน้นกิจกรรม สร้าง
คุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง
2.7 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซค์ (website) ให้มีกิจกรรมน่าสนใจ รวมทั้งการ
วางระบบ อีเลินนิ่ง (E – Learning) ด้านการฝึกอบรม สาหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาด และลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บาเพ็ญประโยชน์
5. การบริหารงานลูกเสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
หลั กการและแนวคิดการบริหารงานลูกเสือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1 ประกอบด้วยการลูกเสือ เป็นขบวนการทางการศึกษาสาหรับเยาวชน ที่มีวัตถุประสงค์
จะสร้างบุคลิกภาพ และพัฒนาการทางสังคมให้กับเยาวชนเพื่อให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ โดยใช้
วิธีการของลูกเสือ ยึดมั่นในกฎและคาปฏิญาณ (Scout Promise and Laws) การเรียนรู้โดยการ
กระท า (Learning by Doing) เน้ น การปฏิ บั ติ กิจ กรรมกลางแจ้ง (Outdoor Activities) การใช้
ระบบหมู่ (Patrol System) และความก้าวหน้าของบุคคล โดยใช้ห ลักสูตรและวิชาพิ เศษลูกเสือ
(Proficiency Badges)
การลู กเสื อ เป็ น การอาสาสมัครทางานให้ การศึกษาพัฒ นาเยาวชนโดยทั่ว ไป ไม่มีการ
แบ่งแยก กีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ลัทธิทางศาสนาใด ๆ และไม่อยู่ภายใต้อิทธิพล
หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเมื อ ง โดยยึ ด ปฏิ บั ติ ต ามอุ ด มการณ์ ข องผู้ ให้ ก าเนิ ด ลู ก เสื อ โลกอย่ า งมั่ น คง
วงการศึกษาทั่วโลกถือว่าการลูกเสือ เป็นขบวนการที่ให้ การศึกษาแก่เยาวชนนอกระบบโรงเรียน
(Non-formal Education Movement) ภายใต้พื้นฐาน ดังนี้
1. มีหน้าที่ต่อศาสนาที่ตนเคารพนับถือ
2. มีความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง
3. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
4. เข้าร่วมในการพัฒนาสังคมด้วยการยกย่องและเคารพในเกียรติของบุคคลอื่น
5. ช่วยเสริมสร้างสันติภาพความเข้าใจอันดี เพื่อความมั่นคงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วโลก
วัต ถุป ระสงค์ ข องคณะลู ก เสื อ แห่ งชาติ พระราชบั ญ ญั ติ ลู กเสื อ พ.ศ. 2551 มาตรา 8
กาหนดไว้ว่าคณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและ
ศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความ
เจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้
1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
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3. ให้รู้จักบาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
4. ให้รู้จักทาการฝีมือ และฝึกฝนให้ทากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ
มาตรา 9 ให้กระทรวงศึกษาธิการ มีห น้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานของคณะลูกเสื อ
แห่ งชาติ เพื่อให้ บ รรลุ วัตถุป ระสงค์ของคณะลู กเสื อแห่ งชาติ รวมทั้ งส่งเสริมและสนั บสนุ นการ
ด าเนิ น การของส านั ก งานลู ก เสื อ แห่ งชาติ ส านั ก งานลู ก เสื อ จั งหวั ด ส านั ก งานลู ก เสื อ เขตพื้ น ที่
การศึกษาสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ธรรมนูญขององค์การแห่งโลกว่าด้วยขบวนการลูกเสือ (The World Organization of the Scout
Movement ) ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของขบวนการลูกเสือไว้ดังต่อไปนี้
“จุดมุ่งประสงค์ของขบวนการลูกเสือ คือการสนับสนุนการพัฒนาอย่างเต็มที่ซึ่งศักยภาพ
ทางกาย สติปัญญา สังคม จิตใจและศีลธรรมให้แก่เยาวชนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เขาเป็นพลเมืองดีมี
ความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชนในท้องถิ่นในชาติและในชุมชนระหว่างนานาชาติ”
กิจการลูกเสือไทยถือกาเนิด โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อ
ครั้ งพระองค์ มี พ ระชนมายุ 14 พรรษา ได้ เสด็ จ ไปศึ ก ษา ณ ทวีป ยุโรป ทรงศึ ก ษาภาษาอังกฤษ
ณ แอสกอต ศึกษาวิชาฝ่ายพลเรือนในมหาวิยาลัยอ๊อกฟอร์ดและวิชาทหารบกที่โรงเรียนแซนด์เฮิสต์
ทรงศึกษาอยู่นานถึง 9 ปี และระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่ได้ทรงเรียนรู้ถึงการสู้รบ เพื่อรักษาเมืองมาฟิคิง
ของลอร์ด เบเด็ล โพเอลล์ โดยใช้กองทหารเด็กเป็นกาลั ง ช่วยเหลื อซึ่งปรากฏว่าได้ผ ลดีมาก เมื่อ
พระองค์เสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2445 ในเวลานั้นทรงมีพระชมมายุ 22
พรรษา เมื่อทรงเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งกองเสือป่าเมื่อวันเสาร์
ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 ทรงพระราชทานคาขวัญว่า “แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ
ศัตรู กล้ ามาประจั ญ จะอาจสู้ ริปู ส ลาย” และหลั งจากนั้น อีก 2 เดือ น ทรงจั ดตั้งกองลู กเสื อขึ้น ใน
ประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิยาลัยในปัจจุบัน) เมื่อวันที่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454
- วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันกาเนิดลูกเสือไทย ทรงพระราชทานคติพจน์ให้แก่คณะลูกเสือ
แห่งชาติว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” ลูกเสือคนแรกคือ “นายชัพพ์ บุนนาค” (ต่อมาได้รับพระราชทาน
ยศเป็นนายลิขิต สารสนอง) เพราะเป็นผู้กล่าวคาปฏิญาณของลูกเสือได้เป็นคนแรก
- พ.ศ. 2455 ขยายกิจการลูกเสือไปตามมณฑลต่าง ๆ ทั้ง 18 มณฑล รวมมีกองลูกเสือ
162 กอง
- พ.ศ. 2456 โปรดให้กองลูกเสือบางกองเข้าฝึกซ้อมร่วมกับกองเสือป่าเสนาหลวงรักษา
พระองค์ พระองค์ทรงเข้าร่วมซ้อมรบด้วยพระองค์เอง
- พ.ศ. 2457 พระราชทานธงประจากองแก่กองลูกเสือมณฑลกรุงเทพฯและกองลูกเสือ
มณฑลสุราษฎร์ที่ 1 อายุ 14 ปี ซึ่งได้ช่วยชีวิตชายชราและเด็กหญิงผ่องให้รอดพ้นจากความตาย เมื่อ
เรือโดยสารล่ม
- วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 พระราชทานเหรียญราชนิยมให้แก่ลูกเสือโทฝ้าย
บุญเลี้ยง แห่งกองลูกเสือมณฑลสุราษฎร์ที่ 1 อายุ 14 ปี ซึ่งได้ช่ วยชีวิตชายชราและเด็กหญิงผ่องให้
รอดพ้นจากความตาย เมื่อเรือโดยสารล่ม
- พ.ศ. 2458 โปรดให้มีการประชุมสภานายกกรรมการจัดการลูกเสือมณฑลต่าง ๆ พร้อม
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ด้ว ยสภากรรมการกลางขึ้น เป็ น ครั้งแรก ณ สโมสรเสื อ ป่ าสวนดุสิ ต และได้ เสด็ จมาประทั บ เป็ น
ประธานที่ประชุมด้วยพระองค์เอง โปรดให้ตั้ง “กองฝึกหัดผู้กากับลูกเสือในพระบรมราชูปถัมภ์ ” ขึ้น
ในบริเวณสโมสรเสือป่า เป็นสานักศึกษาวิชาผู้กากับลูกเสือทั่วไป
- พ.ศ. 2463 ส่งผู้แทนลูกเสือไทย 4 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรกที่ โอลิมเปีย
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- พ.ศ. 2465 คณะลู ก เสื อไทยสมั ครเข้าเป็น สมาชิ กคณะลู ก เสื อโลก เป็ น ประเทศที่ 3
ของโลก
- วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2468 พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว เสด็ จ
สวรรคต
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบและช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้เกิดสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของชาติ
อีกทั้งพระราชบัญญัตินี้ยังได้กาหนดโครงสร้างเกี่ยวกับการบริหารกิจการลูกเสือ สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปโครงสร้างระเบียบบริหารราชการ และการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
คือ การให้มีลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารงานลูกเสือในเขตพื้นที่การศึกษา โดยกาหนดให้
มีคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา มีผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธาน
กรรมการ มี ส านั ก งานลู ก เสื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอยู่ ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานั้ น และ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหัวหน้าสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานั้นด้วย
เมื่ อ กฎหมายก าหนดบทบาทและให้ อ านาจกั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาดั งกล่ า วเท่ ากั บ มี
เจตนารมณ์ ที่ ต้ อ งการให้ กิ จ การลู ก เสื อ เข้ า ไปมี บ ทบาทในการช่ ว ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย
การบริหารงานลูกเสือเชื่อมโยงถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้ความสาคัญในเรื่อง
ของความประพฤติ ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีความเจริญ
ทั้ ง ทางกาย สติ ปั ญ ญา จิ ต ใจ เป็ น คนดี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติด้วย ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมกัน
ใช้กิจการลูกเสือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและนักเรียน ซึ่งจะนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาก่อให้เกิดความสงบสุขในชาติ สืบต่อไป
สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 เป็นองค์กรหลักทางการลูกเสือ มีหน้าที่
ในการบริหารงานลูกเสือของเขตพื้นที่การศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
พิ จิ ต ร เขต 1 ตามค าสั่ งส านั ก งานลู ก เสื อ เขตพื้ น ที่ ศึ ก ษาพิ จิ ต ร เขต 1 ที่ 9 /2561 ลงวั น ที่ 6
ธันวาคม 2561 (พ.ร.บ.ลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2551 มาตร 38) โดยให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ควบคุ มดูแลกิจการลู กเสื อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคั บ และระเบียบของทาง
ราชการและคณะกรรมการบริหารลุกเสือแห่งชาติ
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือ
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมลูกเสือทั้งในและนอกสถานศึกษา
(4) ควบคุมดูแลทรัพย์สินในกิจการของลุกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
(5) พิ จ ารณารายงานประจ าปี ข องส านั ก ลู ก เสื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและรายงานให้
คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดทราบ
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(6) ให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจาปี
(7) ให้คาแนะนาแก่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาในการปฏิบัติงาน หรือ
จัดกิจกรรมลูกเสือ
(8) จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ
(9) กากับดูแล สนับสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้านในเขตพื้นที่การศึกษา
(10) ออกระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครองในเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ซึ่ งจะต้ อ งไม่ ขั ด แย้ งกั บ กฎหมาย ข้ อ บั งคั บ และระเบี ย บของทางราชการและ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
สานั กงานลู กเสื อเขตพื้ นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จึงได้จัดท าแผนปฏิ บัติการประจาปี
งบประมาณ 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบดาเนินงานการบริหารกิจการลูกเสือ โดยจัดทาให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานลูกเสือแห่งชาติ และ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเป้าหมาย กลยุทธ์ และงบประมาณ เป็นตัวขับเคลื่อนงาน/กิจกรรมให้
สาเร็จตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ
ข้อมูลทั่วไปของสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.
2551 มาตรา 35 ให้มีสานั กงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหารงานลูกเสือในเขตพื้นที่
การศึ ก ษานั้ น มาตรา 36 ให้ มี ค ณะกรรมการลู ก เสื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และ มาตรา 39 ให้ มี
ส านั กงานลู ก เสื อเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาอยู่ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา นั้ น โดยมี ผู้ อ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้อานวยการสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบการดาเนินงานของสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และให้รองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาซึ่ งผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามอบหมายเป็ น ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า
สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การ ศึกษา
สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ตั้ง อยู่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ที่อยู่ ถนนคลองคะเชนทร์ อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร มีผู้อานวยการ
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา เป็ นหั วหน้าสานักงานลู กเสื อเขตพื้นที่การศึกษา บังคับบั ญ ชาและ
รับผิดชอบการดาเนินงานของสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และมีรองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งผู้อานวยการสานักเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายเป็นผู้ช่วยหัวหน้าสานักงาน
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา และมีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน เป็น
ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร และ
มีตาแหน่งผู้บังคับบัญชา ตามพระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2551 มาตร 45 ดังนี้
1) ผู้อานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
2) รองผู้อานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
พระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2551 มาตร 36 กาหนดให้คณะกรรมการลูกเสือเขต
พื้นที่การศึกษา ทาหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบทาง
ราชการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ภารกิจ
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สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ตั้งอยู่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 มีภารกิจที่สาคัญ ดังนี้
1. ส่งเสริมให้ดาเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
และนักศึกษาวิชาทหาร เช่น การพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจ กรรมการเรียนการสอน และการฝึกอบรม
กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมวันสาคัญ เป็นต้น
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
และผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร เช่น จัดอบรมสัมมนา จัดอบรมทักษะเฉพาะวิชา เป็นต้น
3. สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียนทั้งระดับจังหวัด ชาติ และระดับโลก
4. สนั บสนุ นให้จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพั ฒ นาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เช่น การ
ส่งเสริมภาวะผู้น า การส่ งเสริมทักษะป้องกันตัว การส่ งเสริมทักษะการช่วยเหลื อสังคม และการ
บาเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
5. ดาเนิ น การจั ด ประชุมคณะกรรมลู กเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่ อกาหนดแนวทาง
แผนงาน/โครงการการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
6. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ-เนตรนารี หมู่ยุวกาชาด
7. จัดให้มีการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี
8. การดาเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาดสมมาคุณ
9. ดาเนินการขอรับเครื่องหมาย วูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
10. ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือ และส่งเสริมการจัดกิจกรรมในค่ายลูกเสือ
11. ประสาน ติดตาม นิเทศ และประเมินผล สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
12. การยกระดับ คุณ ภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
กิจกรรมที่จะสนองตอบนโยบายในการสร้างค่านิยมของไทย 12 ประการ
6. สภาพกระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือในการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
1.การเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการส่งเสริมให้
ลูกเสือทุกคนได้ใช้กระบวนการลูกเสือในการพัฒนาคุณธรรม โดยยึดมั่นในวินัย กฎ และคาปฏิญาณ
ของลูกเสือ ดังนั้น กิจกรรมที่เป็นกระบวนการของลูกเสือ จึงก่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมและ วินัย
ของลูกเสือ ซึ่งมีอยู่หลายประการ แต่การที่ผู้กากับลูกเสือจะนามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ลูกเสือ ในแต่
ละท้องถิ่นนั้น ผู้กากับลูกเสือจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมก่อน แล้วจึงนามาจัดกิจกรรม ให้กับลูกเสือ
โดนยึดหลักการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับคาปฏิญาณ และกฎของ
ลูกเสือในแต่ละประเภท คือ ลูกเสือสารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่ นใหญ่ และ ลูกเสือวิสามัญ
แต่ทั้งนี้ผู้กากับลูกเสือจะต้องมีความรู้ และความเข้าใจในคาปฏิญาณ และกฎของ ลูกเสือในทุกระดับ
ทุกประเภทอย่างถูกต้อง
2.คาปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ ไม่มีคาว่า “อย่า” หรือ “ต้อง” คือ ไม่มีการห้ามหรือ
บังคับ แต่เป็นคาปฏิญาณ หรือคามั่นสัญญาที่ ลูกเสือและผู้ บังคับบัญ ชาลูกเสือได้กล่าวรับรองด้วย
เกียรติของตนเองและด้วยความสมัครใจ ส่วนกฎของลูกเสือ ได้กาหนดไว้เป็นกลาง ๆ เพื่อให้ ลูกเสือ
ถือเป็ น หลั กปฏิบั ติในชีวิตประจาวัน และโดยเฉพาะผู้ บังคับบัญ ชาลู กเสื อจะต้องเคร่งครัด ในการ
ปฏิบัติตามกฎของลูกเสือเป็นพิเศษบาเพ็ญตนให้เป็นตัวอย่างที่ ดีแก่ลูกเสือ คาปฏิญาณ และ กฎของ
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ลู ก เสื อ ท าให้ ลู ก เสื อ มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริย์ รู้จั ก บ าเพ็ ญ ตน ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อผู้อื่นมีระเบียบวินัยอยู่ในกรอบประเพณีอันดีงาม และไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยาก ใด ๆ ใน
บ้านเมือง กิจกรรมลูกเสือจึงเป็นกาลังส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ
3. คาว่า “ปฏิญาณ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแปลว่า “การให้คามั่น โดย
สุ จ ริต ” ลู กเสื อจะต้องคานึ งว่าได้ กล่ าวคาปฏิ ญ าณด้ว ยความสมัค รใจ เมื่ อกล่ าวค าปฏิญ าณแล้ ว
จะต้องทาเหมือนปากพูดทุกอย่าง ดังคาปฏิญาณที่กล่าวว่า
ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
กฎของลูกเสือได้ดัดแปลงมาจาก กฎของลูกเสือข้ อ 10 ตามธรรมนูญของสมัชชาลูกเสือ
โลกทีว่ ่า“ลูกเสือเป็นผู้สะอาดในทางความคิด วาจา และการกระทา” กฎของลูกเสือมี 10 ข้อ คือ
ข้อ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และซื่อตรงต่อ
ผู้มีพระคุณ
ข้อ 3 ลูกเสือมีหน้าที่กระทาตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
ข้อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
ข้อ 5 ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
ข้อ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
ข้อ 7 ลูกเสือเชื่อฟังคาสั่งของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก
ข้อ 9 ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ
ดังนั้นในการสร้างคุณธรรมและวินัยให้แก่ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือควรปฏิบัติตน ตาม
กฎและคาปฏิญาณของลูกเสืออย่างจริงจัง เพราะกระบวนการบริ หารกิจกรรมลูกเสือ หรือ กิจกรรม
ต่าง ๆ ของลูกเสือ จะต้องสอดคล้องสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ หลักการและวิธีการของ ลูกเสือ จึง
จะก่อให้เกิดคุณค่า คุณประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่าแท้จริง
4. วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของกิจกรรมลูกเสือ
กระบวนการลูกเสือเป็นกระบวนการพัฒ นาเยาวชน เป็นกระบวนการทางการศึกษาแต่
เป็ น การศึ ก ษาในรู ป แบบนอกระบบโรงเรีย น วัต ถุ ป ระสงค์ โดยทั่ ว ไปของกิ จ กรรมลู ก เสื อ ก็ คื อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา กล่าวคือ เพื่อมีส่วนร่วมในช่วยให้เยาวชนได้พัฒ นาศักยภาพเต็มกาลัง
ความสามารถในทางกาย สติปัญญา สังคม จิตใจ ในรูปแบบบูรณาการ ในฐานะที่เป็นส่วนบุคคล เป็น
พลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบ ในฐานะสมาชิกของชุมชนในระดับท้องถิ่น ชาติ และ นานาชาติ
5. วัตถุประสงค์เฉพาะของกิจกรรมลูกเสือ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
5.1 คุณธรรม จริยธรรม ตามคาปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ
5.2 มีความสามารถ ได้แก่ 1) ช่วยตนเองได้ พัฒนาตนเองได้ 2) ช่วยผู้อื่น ช่วย
ชุมชน สิ่งแวดล้อม ช่วยชาติ บ้านเมือง และ 3) พัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสู่ความเป็นเลิศ
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การจั ด มวลกิจ กรรมลู ก เสื อ ต้ อ งค านึ งถึ งวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการลู ก เสื อ โดยเฉพาะวั ต ถุ
ประสงค์เฉพาะของการลู กเสื อ กล่ าวคือ ต้อ งจัดกิจกรรมให้ ลู กเสือมีคุณ ธรรม จริยธรรม ตามคา
ปฏิญาณและกฎทั้ง 10 ข้อของลูกเสือ ต้องจัดกิจกรรมให้ลูกเสือ มีความสามารถในการช่วย ตนเองได้
ป้องกันตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ได้ พัฒนาตนเองได้มีความสามารถช่วยเหลือผู้อื่น และชุมชนได้
และสามารถพัฒนาความถนัดตามธรรมชาติของตนสู่ความเป็นเลิศ
6. วิธีการของการลูกเสือ
กิจกรรมลูกเสือมุ่งเน้ นวิธีการให้ลูกเสือ ได้เรียนรู้ด้วยการกระทาและด้วยระบบหมู่เป็น
สาคัญ กิจกรรมของลูกเสือจึงอยู่ในรูปแบบ ดังต่อไปนี้
6.1 เรียนด้วยการกระทา
6.2 ส่งเสริมให้ได้รู้ ฝึกทักษะหาความรู้ ประสบการณ์ด้วยตนเอง
6.3 กระทากิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม
6.4 กระทากิจกรรมนอกห้องเรียน กลางแจ้ง ใกล้ชิด สัมพันธ์กับธรรมชาติ
6.5 ฝึกคิด ตัดสินใจ ดาเนินงานอย่างมีระบบ
6.6 กิจกรรมสนุก เร้าใจ ท้าทายยั่วยุให้แสดงความสามารถที่มีอยู่และแสดง
ความสามารถเหนือไปจากทีม่ ีอยู่
6.7 เป็นการเล่น เป็นเกมแข่งขัน
6.8 เป็นการศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ ทดลอง
6.9 ฝึกทักษะ สร้างประสบการณ์ใหม่
6.10 เป็ น กิ จ กรรมช่ ว ยเหลื อ การให้ บ ริ ก าร การท าประโยชน์ การผลิ ต
การสร้าง การริเริ่มสร้างสรรค์
6.11 กิจกรรมของลูกเสือต้องสอดคล้องตามวัย และสภาพแวดล้อม
การฝึ ก อบรมลู ก เสื อ ถ้ า จะให้ ป ระสบความส าเร็จ อย่ า งเต็ ม ที่ จ ะต้ อ งให้ ลู ก เสื อ มี ค วาม
ก้าวหน้า อยู่เสมอและให้ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ตามลาดับ คือ ลูกเสือสารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ
สิ่งจาเป็นประการแรกในการฝึกอบรมเด็ก คือ ผู้ สอนจะต้องสนองการฝึกอบรม ในแง่ของ
เด็ก แล้ วสอนวิชาต่าง ๆ ดังที่ เด็กอยากจะรู้และให้ เด็กสอนกันเอง เรียนด้วยตนเอง ลอร์ดบาเดน
เพาเวลล์ (Lord Baden Powell) ได้เสนอแนะการฝึกอบรมลูกเสือ 5 ขั้น ดังนี้ (ศาสตราวุธ กุ้งทอง,
2537 : 22)
ขั้นที่ 1 การเตรียม มีแผนกาหนดงานและอุปกรณ์พร้อม ขั้นที่ 2 การสาธิต แสดงให้เห็น
การกระทา และผลที่ได้รับ ขั้นที่ 3 การอธิบาย บรรยายให้ทราบว่าต้องทาอย่างไร โดยละเอียด ขั้นที่
4 การลอกแบบ ลูกเสือลงมือทาด้วยตนเอง ขั้นที่ 5 การซักถาม ผู้สอบถามเด็ก หรือให้เด็กถาม
จะเห็นได้ว่าการฝึกอบรมลูกเสื อสอดคล้องกับแนวการสอนแผนใหม่ โดยเน้นให้ ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยการกระทาและมีการเสริมแรงให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
7. ระบบหมู่ ฝึกความรับผิดชอบ การเป็นผู้นา ผู้ตาม การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
การฝึกอบรมลูกเสื อ มีการแบ่ งลู กเสือออกเป็นกอง แต่ล ะกองแบ่งออกเป็นหมู่ลู กเสื อ เป็นหน่วย
สาคัญในการดาเนินงานของลูกเสือ ไม่ว่าสาหรับการทางาน หรือการเล่น และไม่ว่าจะเป็นเรื่องวินัย
หรือหน้าที่การแต่งตั้งนายหมู่และรองนายหมู่ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับบัญชาลูกเสือ เป็น
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เรื่องของนายหมู่ที่จะต้องควบคุมและพัฒ นาคุณลักษณะของลูกหมู่ของตนแต่ละคน โดยมีนายหมู่
เป็นผู้ช่วย
การแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ ก็เพื่อสะดวกและเพื่อให้นายหมู่ลูกเสือได้มีหน้าที่ รับผิด
ชอบในการดาเนินงานตามระบบหมู่ นายหมู่มีหน้าที่วางแผนปฏิบัติกิจกรรมของหมู่ ทั้งการไป อยู่
ค่ายพักแรม โดยมีรองนายหมู่เป็นผู้ช่วย และผู้กากับลูกเสือเป็นผู้ให้คาแนะนา นอกจากนั้น นายหมู่
และผู้กากับ ยังมาประชุมพร้อมกันเป็นครั้งคราวในที่ประชุมนายหมู่ ที่ประชุมจะต้องรับผิดชอบ ใน
การรักษาเกียรติของกองลูกเสือของตน กับจะต้องพิจารณาแผนปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ
8. ระบบเครื่องหมายวิชาพิเศษ ลูกเสือทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมตามวิธีการของ ลูกเสือ
และเมื่อผ่านการทดสอบตามที่กาหนดไว้จะได้รับเครื่องหมายซึ่งนามาติดเครื่องแบบ เป็น การเชิดชู
เกียรติ และแสดงสมรรถภาพของตนส่วนหนึ่ง เครื่องหมายวิชาพิเศษมีมากมาย เช่น วิชา ผจญภัย
การเดินทางไกล ดาราศาสตร์ บุกเบิก สูทกรรม สะกดรอย ฯลฯ
9. กิจกรรมกลางแจ้ง ในการฝึกอบรมลูกเสือทุกประเภท ถือว่ากิจกรรมกลางแจ้งเป็น เรื่อง
สาคัญ และควรได้รับ การส่งเสริมให้ มากเท่าที่สามารถจะทาได้ ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมสุ ขภาพ ของ
ลูกเสือด้วย ในการฝึกอบรมลูกเสือ บางครั้งจะต้องกระทาภายในอาคาร แต่กิจกรรมเช่นเดี ยวกัน ถ้า
ได้กระทากลางแจ้ง เช่น ในสนาม ทุ่งนา ในป่า หรือสวนสาธารณะก็จะเป็นการดี
การเดิ น ทางไกลและอยู่ ค่ า ยพั ก แรม เป็ น หั ว ใจของการฝึ ก อบรมลู ก เสื อ เพราะมี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทางาน
ร่ว มกั บ ผู้ อื่น ตลอดจนมีโอกาสได้ เรีย นรู้และเข้าใจวิช าลู กเสื อ อย่างแจ่ มแจ้งด้ ว ยการปฏิ บั ติ จ ริง
นอกจากนี้กิจกรรมที่ท้าทายลูกเสือ เช่น การผจญภัย การบุกเบิก การเดินทางสารวจ ฯลฯ
ก็นับเป็นกิจกรรมที่ลูกเสือทุกคนควรเข้าร่วมตามโอกาส
10. การเล่น (เกมต่าง ๆ)
เกมหรือการเล่นของลู กเสือ เป็นกิจกรรมที่สาคัญในการฝึกอบรมลูกเสือ ทั้งในทางจิตใจ
และในการบริหารร่างกาย เกมช่วยพัฒ นาเด็กในเรื่องนิสัยใจคอ อารมณ์ น้าใจนักกีฬา การรักหมู่
คณะ ความอดทน ระเบียบวินัย และความไม่เห็นแก่ตัว
ทุกครั้งที่มีการฝึกอบรมลูกเสือ หรือที่เรียกว่าการเปิดประชุมกองจะต้องมีการจัดให้เด็ก ได้
เล่นเกมเพื่อเป็นการบริหารร่างกายและเป็นการอบรมเด็กในด้านจิตใจไปด้วย
11. การร้องเพลง และการชุมนุมรอบกองไฟ
วิธีการฝึกอบรมลูกเสือที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การร้องเพลง และการชุมนุมรอบกองไฟ การร้อง
เพลง นอกจากจะช่วยผ่อนคลายอารมณ์ให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจแล้ว ยังเป็นสื่อในการ
ปลุกใจ ให้เกิดความรักชาติบ้านเมืองอีกด้วย ทุกครั้งที่มีการชุมนุมรอบกองไฟ จะต้องมีการร้องเพลง
รอบ ๆ วงในการชุมนุมรอบกองไฟและการร้องเพลงสลับการแสดงต่าง ๆ และที่สาคัญหากมีการให้
เด็ก ๆ ร้องเพลงประจาหมู่ ซึ่งแต่ละหมู่แต่งขึ้นเองแล้ว ย่อมเป็น สิ่งที่ก่อให้ เกิดความสมัครสมาน
สามัคคีในหมู่คณะมากยิ่งขึ้น
วิธีการฝึกอบรมที่ลอร์ด บาเดน เพาเวลล์ (Lord Baden Powel) เป็นผู้กาหนดแบบอย่าง
ไว้นั้น ถือเอาความต้องการของเด็กที่เป็นไปตามธรรมชาติเป็นหลัก ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ต้องมี ความ
รับผิดชอบต่อการคัดเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการฝึกอบรมลูกเสือ ทั้งนี้
โดยเด็กได้มีส่วนรับรู้ และให้ความเห็นชอบด้วย บี.พี. จึงได้ชี้แนวทางในการจัดกิจกรรม ลูกเสือโดยได้

22
เขี ย นหนั งสื อ สเกาตั้ ง ฟอร์ บอย (Scoutiong For Boy) เพื่ อ เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ เด็ ก ปฏิ บั ติ
กิจกรรมที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น โดยใช้เสน่ห์ 3 ประการ คือ (ศาสตราวุธ กุ้งทอง, 2537 : 24)
1. กิจกรรมกลางแจ้ง การลูกเสือเป็นที่ดึงดูดใจนักผจญภัย นักบุกเบิก นักสารวจเสมอ อัน
ลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะนิสัยของมนุษย์ทุกคน และเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนในวัยเด็ก
2. ความส าเร็ จ เด็ ก ที่ ก าลั งเจริญ เติ บ โต จะพอใจกั บ ความรู้สึ ก ว่ าตนมี ค วามก้ าวหน้ า
เพิ่มพูนทักษะและความรู้เชิงปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ
3. การรับ ใช้ผู้อื่น นอกจากการฝึกอบรมให้ เด็กเติบโต เป็นผู้ มีนิสัยดีงาม มีสุขภาพดี มี
ทักษะในวิชาลูกเสือ และงานอดิเรกแล้ว ควรฝึกฝนและเปิดโอกาสให้เด็กลูกเสือได้รับใช้ผู้อื่นด้วย โดย
การบาเพ็ญประโยชน์เป็นประจาทุกวัน และการปฏิบัติตนตามลาพัง หรือเป็นกลุ่ม
สรุ ป ว่า วิธีการฝึ กอบรมลู กเสื อ คือระบบหมู่ โดยให้ เด็กมารวมกลุ่ มกัน ให้ คนหนึ่งเป็ น
หัวหน้า ให้อยู่กันเองตามธรรมชาติ เน้นให้ลู กเสือมีระเบียบวินัย รู้จักการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม รู้จัก
รับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รู้จักบริหารร่างกายในยามว่าง
ซึ่งทาให้เด็กมีสุขภาพดี บี. พี. ซึ่งเป็นผู้ให้กาเนิดลูกเสือ โลก จึงมีความเห็นว่าเด็กทุกคนชอบอยู่ค่าย
พักแรม กิจกรรมกลางแจ้ง และการสนุกสนาน ฉะนั้นกิจกรรมลู กเสือก็คือการเล่น (Scouting is
game) และสิ่งที่เด็กต้องการ 5 ประการ คือ
1. การผจญภัย (Adventure) ได้แก่การเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ที่ตื่นเต้นและไม่คาดหมาย มาก่อน
2. ได้เพื่อน (Friendship) ได้แก่การที่เด็กมีเพื่อน
3. เลื่อนธาร (The outdoor world) ได้แก่โลกภายนอก ประกอบด้วย ป่าเขา ลาธารทุ่งนา
4. การสนุก (Good fun) ได้แก่ความสนุกสนานในการประกอบกิจกรรม
5. สุขสม (A Feeling of achievement) ได้แก่ความรู้สึกภูมิใจในการที่ตนได้ทางานอย่าง
ใดอย่างหนึ่งจนประสบความสาเร็จ (ศาสตราวุธ กุ้งทอง 2537 : 25)
โดยสรุป ก็คือ การจัดมวลกิจกรรมลูกเสือจะต้องจัดให้สอดคล้องเป็นไปตาม วัตถุประสงค์
หลักการและวิธีการของลูกเสือ กิจการลู กเสือจึงจะก่อให้เกิดคุณค่า คุณประโยชน์ต่อ การพัฒ นา
เยาวชนอย่างแท้จริง (สานักงานคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานคร. 2549 : 9 - 13)
สภาพกระบวนการบริ ห ารกิ จ กรรมลู ก เสื อ ในสถานศึ ก ษา สภาพกระบวนการบริห าร
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา มีดังนี้
1. การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาจะแตกต่างกันไปตามสภาพของ สถานศึกษา
เช่น สถานศึกษาระดับประถมศึกษาจะมีลูกเสือสารองและลูกเสือสามัญ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
จะมีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับระดับวิทยาลัย จะมีลูกเสือวิสามัญ
1.1 จัดแบ่ งเป็น กลุ่มลู กเสือ กองลูกเสือ หมู่ลูกเสือ และลูกเสือ คือ 1) กลุ่ ม
ลูกเสือ ประกอบด้วยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตั้งแต่ 4 กองขึ้นไป 2) กองลูกเสื อ ประกอบด้วยลูกเสือ
สามัญ รุ่นใหญ่ ตั้งแต่ 2-6 หมู่ และ 3) หมู่ลูกเสือ ประกอบด้วยลูกเสือ 6 - 8 คน รวมทั้งนายหมู่และ
รองนายหมู่
1.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ได้แก่ 1) ผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
1 คน และรองผู้อานวยการลูกเสือ โรงเรียนอย่างน้อย 1 คน สาหรับสถานศึกษาที่มีกองลูกเสือขนาด
ใหญ่ 2) ผู้กากับ กลุ่มลู กเสื อโรงเรียน 1 คน และรองผู้กากับกลุ่มลูกเสือ โรงเรียนอย่างน้อย 1 คน
สาหรับ สถานศึกษาที่มีกองลูกเสือขนาดเล็ก
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1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา คือ 1)
ผู้ อ านวยการลู ก เสื อ โรงเรี ย น มี ห น้ าที่ อ านวยการลู ก เสื อ ทั่ ว ไปภายในสถานศึ ก ษา และ 2) รอง
ผู้ อ านวยการลู ก เสื อ โรงเรี ย นมี ห น้ าที่ เป็ น ผู้ ช่ ว ย และท าหน้ า ที่ แ ทน เมื่ อ ผู้ อ านวยการลู ก เสื อ ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
1.4 ผู้กากับกลุ่มลูกเสือ มีหน้าที่ คือ 1) ปรับปรุงกลุ่มลูกเสือให้เป็นกลุ่มลู กเสือ
ที่ สมบูรณ์ เว้นแต่มีความจาเป็นที่ไม่อาจทาเช่นนั้นได้ 2) ดูแลแนะนาและประสานงานของลูกเสือทุก
ประเภท 3) ทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมกลุ่ม 4) เสนอแต่งตั้งกรรมการกลุ่ม และตนเองเป็น
กรรมการร่วมด้วย
1.5 รองผู้กากับกลุ่มลูกเสือ มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยและทาหน้าที่แทน เมื่อผู้กากับ
กลุ่ม ลูกเสือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
1.6 ผู้กากับกองลูกเสือ มีหน้าที่ คือ 1) บังคับบัญชา ฝึกอบรมและรับผิดชอบ
กิจกรรมในกองลูกเสือของตน ทั้งต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้กากับกลุ่มลูกเสือ 2) เป็นที่ปรึกษา
ในการประชุมนายหมู่ 3) รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับวินัย และการรับจ่ายเงินในกองลูกเสือ และ 4)
ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ
1.7 รองผู้กากับกองลูกเสือ มีหน้าที่เป็นผู้ช่วย และทาหน้าที่แทน เมื่อผู้กากับ
กอง ลูกเสือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. กระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 4 ขั้น ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน
กิจกรรมลูกเสือ (Planning) การจัดองค์การกิจกรรมลูกเสือ (Organizing) การใช้ภาวะผู้นากิจกรรม
ลูกเสือ (Leading) และ การควบคุมกิจกรรมลูกเสือ (Controlling)
2.1 การวางแผนกิจกรรมลูกเสือ (Scout planning)
พิ เชษฐ์ เจ้ ย ทองศรี (2540 : 18) ได้ ให้ ค าจากั ด ความ การวางแผนปฏิ บั ติ งานบริ ห าร
กิ จ กรรมลู ก เสื อ หมายถึ ง การก าหนดแนวทางการฝึ ก อบรมลู ก เสื อ ก าหนดกิ จ กรรมต่ าง ๆ ไว้
ล่วงหน้า โดยให้สอดคล้องกับหลักสูตร นโยบายของอาเภอ จังหวัด รวมถึงวางแผนจัดสรรทรัพยากร
ที่จาเป็นในการฝึกอบรมลูกเสือ
วิจิตร ศรีสอ้าน (2540 : 40) ได้ให้คาจากัดความ การวางแผน (Planning) หมายถึง การ
จัดวางโครงการและแผนปฏิบั ติ รวมทั้ งวิธีปฏิ บัติงานไว้ล่ วงหน้า เพื่อให้ บ รรลุ วัตถุประสงค์ ของ
หน่วยงาน
วัชระ ศรีคาตัน (2541 : 15) ได้ให้ คาจากัดความ การวางแผน หมายถึง ความสามารถ
กาหนดการใช้ทรัพยากรในการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และ วิธีการบริหารโดยองค์ประกอบ
คือการควบคุมเวลา และเป้าหมายในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
สวัสดิ์ กาญจนสุวรรณ (2542 : 59) ได้ให้คาจากัดความ การวางแผน (Planning) หมายถึง
บรรดากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้บริหารใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานก่อนตัดสินใจลงมือปฏิบัติจริง
ทวีศักดิ์ ไทยประดิษฐ (2545 : 12) ได้ให้คาจากัดความ การวางแผน (Planning) หมายถึง
การเตรียมการอย่างรอบคอบสาหรับการปฏิบัติงานในอนาคต
มานิ ต ย์ อยู่ ค รอบ (2545 : 1) ได้ ให้ ค าจากั ด ความ การวางแผน (Planning) หมายถึ ง
ภาระหน้าที่ของผู้บริหารจะต้อ งทาการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อ
องค์การและกาหนดขึ้นเป็นแผน

24
วิโรจน์ สารรัตนะ (2545 : 35) ได้ให้ คาจากัดความ การวางแผน (Planning) หมายถึง
กระบวนการของการก าหนดองค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ ที่ ส าคั ญ เริ่ ม จากภารกิ จ (Mission) ตามด้ ว ย
จุดมุ่งหมาย (Goals) และแผน (Plans) ที่จะให้บรรลุจุดมุ่งหมาย (Goal attainment)
ฤทธิ ศั ก ดิ์ ชาติ เจริ ญ ศิ ล ป์ สุ ข (2545 : ออนไลน์ ) ได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความ การวางแผน
(Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารจะต้องทาการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
จะมีผลกระทบต่อองค์การและกาหนดขึ้นเป็นแผน
เมตต์ เมตตการณ์จิต (2547 : 82) ได้ให้คาจากัดความ การวางแผน (Planning) หมายถึง
การตั ด สิ น ใจไว้ ล่ ว งหน้ า ว่ า ในอนาคตจะท าอะไร จะมี วิ ธี ด าเนิ น การอย่ า งไร และใครจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการนาความรู้ทางนโยบาย
และแผนมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ความสาเร็จของการวางแผนก็คือแผน (เอกสารแผน)
ชฎาภรณ์ สงวนแก้ว (2549 : 16) ได้ให้คาจากัดความ การวางแผน (Planning) หมายถึง
การกาหนดเป้าหมายขององค์การ การกาหนดแนวทางการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย การตัดสินใจ
ล่วงหน้าว่าจะดาเนินการอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย กิจกรรมการวางแผนประกอบด้วย การวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันขององค์การ การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ การกาหนด
นโยบาย มาตรการและกลยุ ท ธ์ ก ารด าเนิ น งาน รวมทั้ งการก าหนดทรั พ ยากรที่ ต้ อ งใช้ ในการ
ดาเนินงาน
ธงชัย สันติวงษ์ (2549 : 1) ได้ให้คาจากัดความ การวางแผน (Planning) หมายถึง การ
ออกแบบ หรือกาหนดงานที่จะต้องทา แล้ วพัฒ นาแผนการเพื่อให้งานที่คาดการณ์ ไว้นั้น ประสบ
ความสาเร็จ
พิชัย บานญาติ (2549 : 1) ได้ให้ คาจากัดความ การวางแผน (Planning) หมายถึงการ
กาหนด สิ่งที่ต้องการบรรลุ กาหนดวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่จะบรรลุผลมีการวางแผนเพื่อมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
(Result-based)
กูลิค (Gulick. 1963 : 13) ได้ให้คาจากัดความ การวางแผน (Planning) หมายถึง การวาง
โครงการ อย่างกว้าง ๆ ว่ามีงานอะไรบ้างที่จะต้องทาตามลาดับ พร้อมทั้งกาหนดวิธีการปฏิบัติ และ
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้น ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติ
เซอร์จี และคณะ (Sergiovanni & et al. 1983 : 13) ได้ให้ คาจากัดความการวางแผน
(Planning) หมายถึ ง การเชื่ อ มโยงความมุ่ งหมายและโครงการปฏิ บั ติ ง านในระยะยาวให้ เป็ น
เชิงประจักษ์
สเตคเมคฮอร์น (Schermerhorn, 1989 : 9) ได้ให้คาจากัดความ การวางแผน (Planning)
หมายถึง การกาหนดวัตถุประสงค์ การกาหนดเป้าหมาย และการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม
สรุปได้ว่า การวางแผนกิจกรรมลูกเสือ หมายถึง การกาหนดแนวทางการฝึกอบรมลูกเสือ
โดยการวางแผน วางโครงการที่จะให้ บรรลุจุดมุ่งหมาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักวิชาการ
หลักสูตร นโยบายของคณะลูกเสือแห่งชาติ ด้วยการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีวางแผน
จัดสรรทรัพยากรในการบริหารทั้ง คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการฝึกอบรมลูกเสือ การวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันขององค์การ การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจมาตรการและกลยุทธ์การดาเนินงาน เพื่อ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีการตัดสินใจไว้ล่วงหน้า และการประเมินอย่างรอบคอบ
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2.2 การจัดองค์การกิจกรรมลูกเสือ (Scout Organizing)
พิเชษฐ์ เจ้ ยทองศรี (2540 : 21) ได้ให้ คาจากัดความ การจัดองค์การในการปฏิ บัติงาน
บริหารกิจกรรมลูกเสือ หมายถึง การจัดโครงสร้างของกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ หมู่ลูกเสือ การจัดสาย
บังคับบัญชา ตลอดจนถึงการดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ
วัชระ ศรีคาตัน (2541 : 16) ได้ให้คาจากัดความ การจัดองค์การ หมายถึง การกาหนด โครงสร้าง
ขององค์การที่ชัดเจน การกาหนดบทบาทหน้าที่และภารกิจที่ชัดเจน จะช่วยให้การดาเนินงาน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถขจัดความซ้าซ้อนและความขัดแย้งในหน้าที่ การงานทา
ให้งานบรรลุเป้าหมายที่องค์การวางไว้
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (2541 : 251) ได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความ การจั ด องค์ ก าร
(Organizing) หมายถึง กระบวนการที่กาหนด กฎ ระเบียบ แบบแผนในการปฏิบัติงานขององค์การ
ซึ่งรวมถึง วิธีการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
บุญเลิศ กลิ่น รัตน์ (2542 : 63 - 64) ได้ให้คาจากัดความ การจัดองค์การ (Organizing)
หมายถึง กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกัน โดยมีจุดหมายที่จะปฏิบัติภารกิจใดภารกิจหนึ่งหรือหลายภารกิจ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มตน อย่างสอดคล้องกลมกลืนไปกับวัตถุประสงค์ของแต่ละคน ที่
เป็นสมาชิก มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ มีความพยายามที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกให้ คง
อยู่เสมอ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในฐานะที่เป็นหน่วยย่อยหนึ่งของสังคม
สวัสดิ์ กาญจนสุวรรณ (2542 : 59) ได้ให้คาจากัดความ การจัดหน่วยงาน (Organizing)
หมายถึง การรวมกิจกรรมทุกอย่างที่ก่อให้บังเกิดผลตามลักษณะของภารกิจและอานาจหน้าที่ เป็น
การกาหนดใช้เครื่องจักร วัส ดุอุปกรณ์และบุคลากรผสมผสานกันอย่างเหมาะสม ตามความจาเป็น
เพื่อให้สามมารถดาเนินการได้สาเร็จตามที่กาหนดไว้ในแผน
ทวีศักดิ์ ไทยประดิษ ฐ (2545 : 12) ได้ให้ คาจากัดความ การจัดองค์การ (Organizing)
หมายถึง การจัดองค์การและการกาหนดอานาจหน้าที่ หรือตาแหน่งบุคคล
มานิตย์ อยู่ครอบ (2545 : 1) ได้ให้คาจากัดความ การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง
ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีโครงสร้างของงานต่าง ๆ
วิ โ รจน์ สารรั ต นะ (2545 : 66) ได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความ การจั ด องค์ ก าร (Organizing)
หมายถึง รู ป แบบอย่ างเป็ น ทางการที่แ สดงถึงความมีป ฏิสั ม พัน ธ์ และการติดต่อ สื่ อสารหรือการ
ประสานงาน ที่เชื่อมโยงงานบุคคล หรือกลุ่มองค์การเพื่อบรรลุจุดหมายขององค์การ
ฤทธิศักดิ์ ชาติเจริญศิลป์สุข (2545 : 3) ได้ให้คาจากัดความ การจัดองค์การ (Organizing)
หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีโครงสร้างของงานต่าง ๆ
ชฎาภรณ์ สงวนแก้ ว (2549 : 16) ได้ ให้ ค าจ ากั ด ความ การจั ด องค์ ก าร (Organizing)
หมายถึงการจั ดการทรัพ ยากรต่าง ๆ และการกาหนด การจัดระบบการดาเนิ นงานเพื่ อให้ บ รรลุ
เป้าหมายขององค์การ กิจกรรมการจัดองค์การประกอบด้วย การจัดทาแผนภูมิการปฏิบัติงาน การจัด
บุ คคลรั บ ผิ ด ชอบงานต่ าง ๆ การจัด ท ามาตรฐาน และรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ การปฏิ บั ติ งาน การ
จั ด ระบบการบั งคั บ บั ญ ชาและการประสานงาน การก าหนดภารกิ จ ขององค์ ก าร การจั ด ระบบ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในองค์การ
ธงชัย สันติวงษ์ (2549 : 1) ได้ให้คาจากัดความ การจัดการ (Organizing) หมายถึง การ
แบ่งหน้าที่การทางานและจัดการสายการประสานงาน หรือ สายการบังคับบัญชาในองค์กร
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พิชัย บานญาติ (2549 : 1) ได้ให้คาจากัดความ การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง
ทั้งการจัดโครงสร้างองค์การ จัดคน จัดทรัพยากรต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ที่
วางไว้
กู ลิ ต และเออร์ วิค (Gulick & Urwick. 1973 : 149) ได้ ให้ ค าจากัด ความ (Organizing)
หมายถึง การจัดส่วนราชการหรือองค์การ ซึ่งอาจรวมถึงการปฏิบัติงานหรือวิธีการจัดการด้วย เรื่อง
การจัดแบ่งส่วนงานนี้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น การจัดแบ่งงาน (Division
of work) เป็น กรม กองแผนก โดยอาศัยปริมาณงาน คุณภาพของงาน หรือจัดตามลักษณะของงาน
เฉพาะอย่าง (Specialization) นอกจากนี้อาจพิจารณาในแง่ช่วงของการควบคุม (Span of control)
หรือพิจารณาในแง่ของหน่วยงาน เช่น หน่วยงานหลัก (Line) หน่วยงานที่ปรึกษา (Staf) หรือบางที
แยกเรียกเป็นหน่วยงานหลัก (Line) หน่วยแนะนาหรือที่ปรึกษา (Staff) และหน่วยงานช่วยสนับสนุน
(Auxiliary) เป็นต้น
รอบบิ้ น (Robbins. 1980 : 196) ได้ ให้ ค าจ ากั ด ความ การจั ด องค์ ก าร (Organizing)
หมายถึง การแบ่งงานหรือการมอบหมายงาน การกาหนดช่วงการบริหารหรือ โครงสร้างองค์การ การ
กาหนด กลุ่มงาน การประสานงาน และเอกภาพในการบังคับบัญชา
สเตคเมคฮอร์ น (Schermerhorn. 1989 : 9) ได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความ การจั ด องค์ ก าร
(Organizing) หมายถึง การกาหนดตัวบุคคล จัดสรรคนและวัส ดุอุปกรณ์ เข้าไปให้เหมาะสม และ
กลมกลืนกับการปฏิบัติงานตามแผน
สรุปได้ว่า การจัดองค์การกิจกรรมลูกเสือ หมายถึง การจัดโครงสร้างของกองลูกเสือ หมู่
ลูกเสือ การจัดสายงานบังคับบัญชา มีการมอบหมายงาน การกาหนดตัวบุคคล ลักษณะของ ภารกิจ
และอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ กาหนดการใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่
เหมาะสมและกลมกลืนกับการปฏิบัติงานตามแผน มีวิธีการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มงาน ซึ่งรวมทั้งการ
ประสานงาน การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือตาม กระบวนการที่กาหนด
กฎ ระเบียบแบบแผน ในการปฏิบัติงานของการจัดองค์การกิจกรรมลูกเสือ
3. การใช้ภาวะผู้นากิจกรรมลูกเสือ (Scout leading)
วัช ระ ศรี ค าตั น (2541 : 17) ได้ ให้ ค าจากั ดความ การน าในองค์ ก าร หมายถึ ง การใช้
อิทธิพลของผู้บริหารต่อผู้อยู่ในองค์การในทิศทางที่จะช่วยให้พวกเขาทางานด้วยความพึงพอใจ โดยใช้
เทคนิคการบริหารชนิดต่าง ๆ เพื่อให้งานบรรลุสู่เป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
วิโรจน์ สารรัตนะ (2545 : 92) ได้ให้ คาจากัดความ การนา (Leading) หมายถึง ความ
พยายามให้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู้ อื่ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านบรรลุ จุ ด หมายขององค์ ก ารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ในองค์ประกอบ 4 ประการดังนี้คือ การจูงใจ ภาวะผู้นา การติดต่อสื่อสาร ทางการ
บริหาร และการบริหารกลุ่ม
ชฎาภรณ์ สงวนแก้ว (2549 : 16) ได้ให้คาจากัดความ การนา (Leading) หมายถึง การ
อานวยการและการประสานงานเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งต้อง อาศัย
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร กิจกรรมการนาประกอบด้วยการจูงใจ การตัดสินใจสั่งการ การสื่อสาร การ
แก้ปัญหาความขัดแย้งของบุคลาสกร การอานวยความสะดวกและส่งเสริม และ การประชาสัมพันธ์
พิ ชั ย บานญาติ (2549 : 1) ได้ ให้ ค าจ ากั ด ความ ภาวะผู้ น า (Leading) หมายถึ ง การ
กระตุ้น ให้พนักงานทางานให้สาเร็จด้วยความเต็มใจหรือไม่ต้องบังคับเพราะผู้บริหารคือผู้ที่ ทางานให้
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สาเร็จโดยไม่ต้องลงมือทาเองหรืองานสาเร็จโดยผู้อื่น จึงต้องใช้ภาวะผู้นาจูงใจคนให้อยากทางานให้ดี
กระตุ้นความกระตือรือร้นของคนในองค์การให้ทางานหนักเพื่อบรรลุแผนงานที่สาคัญ
สเตคเมคฮอร์น (Schermerhorn, 1989 : 9) ได้ให้คาจากัดความ การอานวยการหรือการ
ชี้นา (Leading) หมายถึง การชี้นาให้บุคคลเกิดความมุมานะในการปฏิบัติงานทั้งการกาหนดแนวทาง
ที่เหมาะสมส าหรั บ การปฏิบั ติงานตามแผน และรวมไปถึงการสร้าง ความเห็ น ชอบร่วมกัน และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว้
สรุปได้ว่า การใช้ภ าวะผู้นากิจกรรมลูกเสือ หมายถึง การอานวยการ การประสานงาน
และ การชี้นาให้บุคคลเกิดความมุมานะในการปฏิบัติงาน โดยใช้ภาวะผู้นาจูงใจคนให้อยากทางานให้
ดี ด้วย การกระตุ้นความกระตือรือร้นของคนในองค์การ และมีความพยามใช้อิทธิพลของผู้บริหาร ต่อ
ผู้ อยู่ ในองค์ การ ในการก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิ บัติ งาน รวมถึงการสนั บสนุ น การ
ติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจสั่งการ เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของบุคลากร และ การประชาสัมพันธ์
เพื่อให้งานบรรลุสู่เป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การควบคุมกิจกรรมลูกเสือ (Scout controlling)
พิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี (2540 : 21) ได้ให้ คาจากัดความ การควบคุมการในการปฏิบัติงาน
บริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน หมายถึง ความพยายามของผู้บริหารโรงเรียน ในการที่จะทา ให้
การฝึกอบรมลูกเสือดาเนินไปตามแผนฝึกอบรมที่กาหนด ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน ที่
คณะลูกเสือแห่งชาติกาหนด การรายงานผล การประเมินผล และการสอบเลื่อนขั้นทางลูกเสือ
วัช ระ ศรี ค าตั น (2541 : 18) ได้ ให้ ค าจ ากั ด ความ การควบคุ ม ดู แ ล หมายถึ ง เทคนิ ค
กระบวนการอย่างหนึ่งของการบริหารที่จะช่วยให้งานขององค์การดาเนินไปอย่างราบรื่นช่วยให้คน
ร่ว มงานได้ป ฏิบั ติงานด้วยควายรับผิดชอบ ตลอดจนด้วยแรงจูงใจที่เกิดจากความเข้าใจอันดี ต่อ
ผู้บังคับบัญชา และงานของตนเอง
สวั ส ดิ์ กาญจนสุ ว รรณ (2542 : 59) ได้ ให้ ค าจ ากั ด ความ การควบคุ ม (Controlling)
หมายถึง กิจกรรมที่ประกันว่าการปฏิบัติงานทุกอย่างในหน่วยงาน สอดคล้องกับแผนที่วางไว้
มานิ ตย์ อยู่ครอบ (2545 : 1) ได้ให้คาจากัดความ การควบคุม (Controlling) หมายถึง
ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องกากับให้สามารถประกันได้ว่ากิจกรรมได้ทาตามแผนที่วางไว้
วิโรจน์ สารรัตนะ (2545 : 144) ได้ให้คาจากัดความ การควบคุม (Controlling) หมายถึง
การมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การ ได้ประพฤติปฏิบัติในทิศทาง ที่จะทาให้
บรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมาย มุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์และ ลดพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ลง
ฤทธิ ศั ก ดิ์ ชาติ เจริ ญ ศิ ล ป์ สุ ข (2545 : ออนไลน์ ) ได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความ การควบคุ ม
(Controling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จ ะต้องกากับให้สามารถประกันได้ว่ากิจกรรมได้ ทาตาม
แผนที่วางไว้
ชฎาภรณ์ สงวนแก้ ว (2549 : 16) ได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความ การควบคุ ม (Controlling)
หมายถึง การกากับติดตาม ตรวจสอบให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และแผนของ องค์การ
กิจกรรมควบคุมประกอบด้วย การนิเทศติดตาม การประเมินผล การเปรียบเทียบผล การปฏิบัติงาน
กับเกณฑ์ที่กาหนดไว้การรายงาน และการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
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ธงชั ย สั น ติ ว งษ์ (2549 : 1) ได้ ให้ ค าจากั ด ความ การควบคุ ม (Controlling) หมายถึ ง
กาหนดมาตรฐาน วัดผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และปรับพฤติกรรมพนักงาน ให้
เป็นไปตามที่ต้องการ
พิชัย บานญาติ (2549 : 1) ได้ให้คาจากัดความ การควบคุม (Controlling) หมายถึง การ
ติดตาม (Monitoring) และประเมินผลงาน (Evaluation) ว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หรือไม่
สเตคเมคฮอร์น (Schermerhorn. 1989 : 9) ได้ให้คาจากัดความ การควบคุมติดตามผล
การทางาน (Controlling) หมายถึง การติดตามการปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมาย
ที่วางไว้ และทาการปรับปรุงแก้ไขงาน นอกจากนี้การควบคุม ยังมีความหมายรวมไปถึง กระบวนการ
ในการรวบรวม และสะท้อนผลของการปฏิบัติงานเพื่อปรับเปลี่ยนตลอดจนสร้างวิธี ปฏิบัติงานใหม่
สรุปได้ว่า การควบคุมกิจกรรมลูกเสือ หมายถึง การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานกับ เกณฑ์
ที่ ก าหนดไว้ เพื่ อ การประเมิ น ผลงานว่ า เป็ น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ว างไว้ และบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือไม่ เพื่อการปรับปรุงแก้ ไขการปฏิบัติงาน และควบคุมให้มีการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการสอบเลื่อนชั้นทางลูกเสือที่คณะลูกเสือแห่งชาติกาหนด รวมทั้งการวัดผล การ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เพื่อการรายงานผล
7. การขออนุมัติตั้งกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ตามที่ คณะรั กษาความมั่ นคงแห่ งชาติ ได้ มี นโยบายในการสร้ างค่ านิ ยมของคนไทย 12
ประการซึ่งเป็นค่านิยมที่สอดคล้องในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 8 ประการ และกิจกรรมที่จะสนองตอบนโยบายในการสร้างค่านิยม
ของคนไทย 12 ประการ คือ กิจ กรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี
มีความรับ ผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน และส่งเสริม สนับสนุนการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยให้สถานศึกษาดาเนินการตามมาตรการและแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมลูกเสือ
จากข้อบั งคับ คณะลู กเสื อแห่ งชาติ ว่าด้ วยการปกครองหลั กสู ต รและวิช าพิ เศษ พ.ศ.
2509, 2522, 2525, 2528 และ 2529 ข้อ 64 การจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือต้องได้รับอนุญาตจาก
เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี และตามข้อบังคับ
คณะกรรมการบริ ห ารลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการแต่ ง ตั้ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ พ.ศ.2553 ข้ อ
7 ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามเขตจังหวัด
การดาเนินการขออนุมัติตั้งกองและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
1. กองลูกเสือสารอง 1 กอง มีจานวนลูกเสือ 8 – 36 คน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3) โดย
แบ่ งลูกเสือออกเป็น หมู่ ๆ ละ 4 – 6 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ ลูกเสือ 1 กอง ต้องมี
ลูกเสืออย่างน้อย 2 หมู่ ไม่เกิน 6 หมู่
2. กองลูกเสือสามัญ 1 กอง มีจานวนลูกเสือ 12 – 48 คน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)
โดยแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ ละ 6 – 8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ ลูกเสือ 1 กอง ต้องมี
ลูกเสืออย่างน้อย 2 หมู่ ไม่เกิน 6 หมู่
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3. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 1 กอง มีจานวนลูกเสือ 8 – 48 คน (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)
โดยแบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ ละ 4 – 8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ ลูกเสือ 1 กอง ต้องมี
ลูกเสืออย่างน้อย 2 หมู่ ไม่เกิน 6 หมู่
4. กองลูกเสือวิสามัญ 1 กอง มีจานวนลูกเสืออย่างน้อย 10 คน ไม่เกิน 40 คน อายุ
16 – 25 ปี หรือกาลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา
กองลูกเสือวิสามัญต้องมีลูกเสือวิสามัญหมู่ละ 4 – 6 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือด้วย
ในการดาเนินการ ให้โรงเรียนรับสมัครเด็กเข้าเป็นลูกเสือ โดยใช้แบบ ลส.3 ใบสมัครเข้า
เป็นลูกเสือ เมื่อโรงเรียนรับสมัครเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องขอตั้งกองลูกเสือ โดย กองลูกเสือ 1
กอง ต้องมีผู้กากับกอง 1 คน และมีรองผู้กากับกองลูกเสือ 1 คน หรือหลายคนแต่ไม่เกิน 10 คน (วิธี
ปฏิบัติของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ)

การขออนุมัติตั้งกลุ่มลูกเสือ และแต่งตั้งผู้กากับกลุ่มรองผู้กากับกลุ่มลูกเสือ
การขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือ จะต้องมีกองลูกเสือตั้งแต่ 4 กองขึ้นไป กลุ่มลูกเสือแบ่งออกได้
เป็น 2 ลักษณะ คือ
1. กลุ่มลูกเสือที่สมบูรณ์ จะต้องมีกองลูกเสือครบทุกประเภท คือ กองลูกเสือสารอง
กองลู ก เสื อ สามั ญ กองลู ก เสื อ สามั ญ รุ่ น ใหญ่ และกองลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ รวมกั น ประเภทละ 1
กอง รวม 4 กอง
2. กลุ่มลูกเสือที่ไม่สมบูรณ์ ประกอบด้วย กองลูกเสือ 2 – 3 ประเภท ๆ ละ 2 กองขึ้นไป
หรือมีลูกเสือ ประเภทเดียว 4 กองขึ้นไป (ข้อบังคับ ข้อ 63 พ.ศ. 2509) เมื่อรวมกองลู กเสือ 4 กอง
เป็น 1 กลุ่ม จะต้องมีผู้กากับกลุ่ม 1 คน และมีรองผู้กากับกลุ่มเป็นผู้ช่วย
กรณีโรงเรียนมีจานวนลูกเสือหรือผู้บังคับบัญชาลูกเสือไม่พอ ให้ขอตั้งกองลูกเสือก่อน เมื่อ
มีกองลูกเสือครบ 4 กอง จึงขอตั้งกลุ่มลูกเสือ
การจัดทาเอกสารการขอตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
1. เอกสารประกอบการขออนุญาต ตั้งกลุ่ม กอง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ผอ.
ลูกเสือโรงเรียน รองผอ.ลูกเสือโรงเรียน ผู้กากับกลุ่ม รองผู้กากับกลุ่ม ผู้กากับกอง รองผู้กากับกอง )
1.1 หนังสือนาส่งขออนุญาต
1.2 แบบ ลส.1 (แบบคาร้องขอจัดตั้งกลุ่ม หรือกองลูกเสือ) 2 ฉบับ / 1 กอง,กลุ่ม
1.3 แบบ ลส.2 (ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ) 2 ฉบับ / 1 ตาแหน่ง
1.4 วุฒิบัตรผ่านการอบรมในแต่ละประเภท (แนบตามจานวนใบสมัคร)
1.5 เอกสารอื่น ๆ (กรณีชื่อสกุลไม่ตรงกับวุฒิบัตร) (แนบตามจานวนใบสมัคร)
2. การดาเนินการ ขอตั้งกลุ่ม กอง ผอ.ลูกเสือโรงเรียน รองผอ.ลู กเสือโรงเรียน และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ผู้กากับกลุ่ม รองผู้กากับกลุ่ม ผู้กากับกอง รองผู้กากับกอง)
2.1 ใบขอตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ (แบบ ลส.1) ผอ.โรงเรียนเป็นผู้กรอกข้อมูลและ
ลงนามขอตั้ง

30
2.2 ผู้ ส มั ค ร (ผอ.โรงเรี ย น รองผอ.โรงเรี ย น ครู บุ ค ลากร) สมั ค รเป็ น
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กรอกแบบใบสมัคร (แบบ ลส.2) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 1 คน สามารถดารง
ตาแหน่งทางลูกเสือได้เพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น
3. ส่งแบบ ลส.1 และ ลส.2 พร้อมแนบสาเนาคุณวุฒิทางลูกเสือ หรือสาเนาวุฒิบัตร
ผ่านการฝึกอบรมฯ ทาอย่างละ 2 ฉบับ ส่ง สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่
4. สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่ดาเนินการจัดทาใบอนุญาต ตั้งกลุ่ม (ลส.11) ตั้งกอง (ลส.
12) และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.13) เสนอผู้อานวยการลูกเสือจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
ลงนาม
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. โรงเรี ย นส่ งค าร้ องขอจัด ตั้งกลุ่ ม กองลู ก เสื อ และแต่งตั้งผู้ บั งคั บ บั ญ ชาลู ก เสื อตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์การตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ
และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาตามประเภทของลูกเสือ (ลูกเสือสารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
และลูกเสือวิสามัญ) ดังนี้
2.1 ตรวจสอบคาร้องขอตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
2.2 มีจานวนลูกเสือ เนตรนารี มีจานวนเด็กไม่เกินจานวนหมู่
2.3 มีจานวนลูกเสือ เนตรนารี มีจานวนเพียงพอกับการตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ
2.4 ต้ อ งมี ผู้ รับ รองคุ ณ สมบั ติ ในใบค าร้องการตั้งกลุ่ ม กองลู กเสื อ ผู้ บั งคั บ
บัญชาลูกเสือ
2.5 ตรวจสอบคุณ สมบัติของผู้ บังคับบัญ ชาผู้ กากับกลุ่ ม ผู้กากับกองลู กเสื อ
ต้องเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
พ.ศ.2553
2.6 เสนอผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดพิจารณาอนุมัติตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และ
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
2.7 ลงทะเบียนข้อมูลการตั้งกลุ่ม กอง และ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
2.8 จัดส่งใบแต่งตั้งให้หน่วยงาน สถานศึกษาที่เสนอขอ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
2. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
พ.ศ.2553
3. แนวปฏิบัติการขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
4. แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ของสานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
แบบพิมพ์ลูกเสือ (แบบ ลส.) ดาวน์โหลดได้จากเว็บทั่วไป
ลส.1 คาร้องขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ (โรงเรียน)
ลส.2 ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ (โรงเรียน)
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ลส.3 ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ (นักเรียน)
ลส.4 ใบโอนกองลูกเสือ (โรงเรียน ส่งไปกับนักเรียนย้ายออก)
ลส.5 รายงานการลูกเสือประจาปี (โรงเรียน)
ลส.6 ทะเบียนกองลูกเสือสารอง (ผู้กากับ รองผู้กากับ)
ลส.7 ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ (ผู้กากับ รองผู้กากับ)
ลส.8 ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ผู้กากับ รองผู้กากับ)
ลส.9 ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ (ผู้กากับ รองผู้กากับ)
ลส.10 รายงานการเงินลูกเสือ (โรงเรียน)
ลส.11 ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ (สนง.ลส. จังหวัด)
ลส.12 ใบตั้งกองลูกเสือ (สนง.ลส. จังหวัด)
ลส.13 ใบตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ (สนง.ลส. จังหวัด)
ลส.14 ใบสาคัญคู่กับเข็มลูกเสือสมนาคุณ (สนง.ลส. จังหวัด)
ลส.15 บัตรประจาตัวลูกเสือสารอง (ผู้กากับ รองผู้กากับ)
ลส.16 บัตรประจาตัวลูกเสือสามัญ (ผู้กากับ รองผู้กากับ)
ลส.17 บัตรประจาตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ผู้กากับ รองผู้กากับ)
ลส.18 บัตรประจาตัวลูกเสือวิสามัญ (ผู้กากับ รองผู้กากับ)
ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบารุงลูกเสือ (โรงเรียน)
8. วุฒิทางลูกเสือ
วุฒิทางลูกเสือ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ
1. ขั้ น ความรู้ ทั่ ว ไป (General Information Course) ระยะเวลาอบรม 1 วั น ได้ รั บ
วุฒิบัตร ไม่แยกประเภท ไม่มีตัวอักษรย่อ
2. ขั้นความรู้เบื้องต้น ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน ได้รับวุฒิ บัตร และห่วงกิลเวลล์
(Gillwell Woggle) หากอบรมก่อนปี พ.ศ.2522 ใช้ตัวอักษรย่อ P.T.C. ในปัจจุบัน ใช้ตัวอักษรย่อ
B.T.C. (Basic Unit Leader Training Course) แยกเป็น 4 ประเภท คือ
2.1 ผู้กากับลูกเสือสารอง C.B.T.C.
2.2 ผู้กากับลูกเสือสามัญ S.B.T.C.
2.3 ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ S.S.B.T.C.
2.4 ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ R.B.T.C.
3. ขั้นความรู้ชั้นสูง ระยะเวลาอบรม 7วัน 6 คืน หรือ 8 วัน 7 คืน ได้รับวุฒิบัตร ใช้
ตัวอักษรย่อ A.T.C. (Advance Unit Leader Training Course) แยกเป็น 4 ประเภท (ยังไม่ได้รับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน และผ้าผูกคอกิลเวลล์) คือ
3.1 ผู้กากับลูกเสือสารอง C.A.T.C.
3.2 ผู้กากับลูกเสือสามัญ S.A.T.C.
3.3 ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ S.S.A.T.C.
3.4 ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ R.A.T.C.
4. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน โดยปฏิบัติงานในกองลูกเสือตามประเภทที่ผ่าน
การฝึกอบรมขั้น ความรู้ชั้น สู ง ไม่น้อยกว่า 4 เดือน ไม่เกิน 2 ปี และผ่ านการตรวจขั้น ที่ 5 ขั้น
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ปฏิ บั ติ ก ารและประเมิ น ผล จากกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ก็ จ ะได้ รั บ วุ ฒิ บั ต รให้ มี สิ ท ธิ์ ป ระดั บ
เครื่ อ งหมายวูด แบดจ์ 2 ท่ อ น มี สิ ท ธิ์ใช้ผ้ าผู ก คอกิ ล เวลล์ ใช้ ตั ว อั กษรย่ อ W.B. แยกเป็ น 4
ประเภท คือ
4.1 ผู้กากับลูกเสือสารอง C.W.B.
4.2 ผู้กากับลูกเสือสามัญ S.W.B.
4.3 ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ S.S.W.B.
4.4 ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ R.W.B.
.
5. การฝึ กอบรมผู้ บั งคั บ บั ญ ชาลู กเสื อ ขั้ น ผู้ ช่ ว ยผู้ ให้ ก ารฝึ ก อบรมวิช าผู้ กากั บ ลู กเสื อ
ระยะเวลาอบรม 7 วั น 6 คื น ได้ รั บ วุ ฒิ บั ต ร ไม่ แ ยกประเภท ใช้ ตั ว อั ก ษรย่ อ A.L.T.C.
(Assistance Leader Trainers Course) (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน)
หมายเหตุ A.L.T.C./A.L.T. (สาเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะ
ไปเป็นวิทยากร/ผู้อานวยการฝึกขั้น B.T.C.)
6. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานเป็น
วิทยากรฝึ กอบรมวิช าผู้กากับ ลูก เสือ 6 ครั้ง อนุโลมให้ ใช้ผลงานการฝึ กอบรมลู กเสื อได้ 3 ครั้ง
นาเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน ใช้ตัวอักษร
ย่อ A.L.T.
7. การฝึ กอบรมผู้ บั งคับบั ญ ชาลู กเสื อ ขั้นหั วหน้าผู้ ให้ การฝึ กอบรมวิช าผู้ กากับลู กเสื อ
อบรม 7 วัน 6 คื น ได้ รับ วุฒิ บั ต ร ไม่แ ยกประเภท ใช้ตั ว อักษรย่อ L.T.C. (Leader Trainers
Course) (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน)
หมายเหตุ L.T.C./L.T. (ส าเร็ จ การอบรมหลั ก สู ต รผู้ ให้ การฝึ ก อบรม – กรณี จะไปเป็ น วิท ยากร/
ผู้อานวยการฝึกอบรมทุกหลักสูตร)
8. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานเป็น
ผู้อานวยการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น 2 ครั้ง และเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้
กากับ ลู กเสือขั้น ความรู้ชั้น สูง 4 ครั้ง นาเสนอผลการปฏิบั ติงาน ได้รับวุฒิ บั ตรให้ มีสิ ทธิ์ ประดับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน ใช้ตัวอักษรย่อ L.T.
9. สาหรับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นาสนใจและส่งเสริมกิจการลูกเสือ (หลักสูตรผู้นา Adult Lesder
Training Course) ได้รับวุฒิบัตร ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ( W.B )
9. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ความหมายของข้อมูล (Data)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (Information System) เป็นระบบการรวบรวม
ข้ อ มู ล และด าเนิ น การประมวลผลให้ เป็ น สารสนเทศ ซึ่ ง มี ผู้ นิ ย มใช้ ค าว่ า ข้ อ มู ล (Data) และ
สารสนเทศ (Information) ควบคู่กันหรือใช้แทนกันมีความหมายเกี่ยวข้องกันมาก แต่โดยแท้จริง คา
ว่าข้อมูลและสารสนเทศนั้นมีความแตกต่างกัน โดยมีผู้ให้ความหมายของคาทั้งสองไว้ดังนี้
ไพโรจน์ คชชา (2544 : 9) กล่าวว่า ข้อมูล หมายถึง เอกสารข่าวสารข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มี
ในรูปของตัวเลข ภาษา สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีความหมายเฉพาะตัว ยังไม่มีการประมวลผลหรือการ
คิดวิเคราะห์ผล ไม่เกี่ยวข้องกับการนาไปประกอบการตัดสินใจ
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สุ พ จน์ ทรายแก้ ว (2545 : 202) ได้ ก ล่ า วว่ า ข้ อ มู ล หมายถึ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง กลุ่ ม ของ
สัญลักษณ์ แทนปริมาณ และการกระทาต่าง ๆ ที่อาจเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ สัญลักษณ์ ภาพ เสียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผสมผสานกัน
จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ (2544 : 3) กล่าวว่า ข้อมูล เป็นข้อเท็จจริง หรือความเป็นจริง
ที่อธิบายถึงวัตถุ สิ่งที่จับต้องได้ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วไปในชีวิตประจาวัน ในการทางาน ใน
สั ง คมในรู ป ตั ว อั ก ขระ (Character) ตั ว เลข (Number) เสี ย ง (Voice)ภาพกราฟิ ก (Graphic)
ภาพลักษณ์ (Image) ภาพเคลื่อนไหว (Vedio) หรือมัลติมีเดีย (Multimedia) เป็นข้อเท็จจริงที่เรา
สนใจแล้วทาการเก็บรวบรวมไว้ แต่ยังไม่มีการจัดเรียบเรียงหรือยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บไว้ ทา
ให้ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547 : 241) ได้ให้ความหมายว่า
ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่เราสนใจ ไม่ว่าเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือ เหตุการณ์ต่าง ๆ ข้อมูลสามารถ หา
ได้จากแหล่งต่าง ๆ
เมอร์ดิค และ รอส (Merdick and Ross. 1978 : 12) ได้กล่าวไว้ว่า ข้อมูลคือข้อเท็จจริง หรือตัวเลข ไม่สามารถมาประกอบการตัดสินใจโดยตรงตามปกติ ข้อมูลจะอยู่ในรูปการจดบันทึก
ประวัติความเป็นมา โดยมิได้นามาประมวลเพื่อใช้ในการตัดสินใจทันที
ชัชวาลย์ วงษ์ป ระเสริฐ (2548 : 35) ได้กล่าวว่า ข้อมูล มาจากภาษาละตินว่า Datum
หมายถึงข้อเท็จจริงและเป็นส่วนประกอบของสารสนเทศ สาหรับข้อเท็จจริงนั้นหมายถึง เหตุการณ์
หรื อปรากฏการณ์ ที่เป็ น อยู่ ตามความเป็ นจริง ซึ่งข้อมู ล จะเกี่ยวกับสิ่ งของ ความคิด สถานภาพ
สถานการณ์ หรือปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ก็ได้ แต่ข้อมูล
นั้นถือว่าเป็นข้อมูลดิบ
จากความหมายของข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ข้อมูล หมายถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ
ที่มีอยู่ในสังคมในธรรมชาติ ที่ใช้แทนด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์การประมวลผล
อาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวหนังสือ สัญลักษณ์ ภาพและเสียง เป็นต้น โดยไม่สามารถนามาใช้ ในการ
ตัดสินใจได้โดยตรง
ความหมายของสารสนเทศ (Information)
เกรีย งศักดิ์ พราวศรี และคนอื่น ๆ (2544 : 1) ได้ให้ ความหมายไว้ว่า สารสนเทศเป็ น
ข้อมูล ที่ผ่านการประมวลผล หรือการวิเคราะห์ แล้ว อยู่ในรูปแบบที่มีความหมาย สามารถนาไป
ประกอบ ในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์
สัมฤทธิ์ ต้นสวรรค์ (2544 : 13) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่าน
การเปลี่ยนแปลง โดยการนาข้อมูลตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปที่มีความเกี่ยวข้องกันมาจัดกระทาหรือนามา
ประมวลผล เพื่อให้ได้ความหมายหรือคุณค่าเพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
สมคิด พรมจัย และ สุพักตร์ พิบูลย์ (2544 : 117) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สารสนเทศ เป็น
ข้อมูลที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ หรือประมวลผลแล้ว อยู่บนรูปที่มีความหมายนาไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจหรือนาไปใช้ในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์
เมอร์ ดิ ค และรอส (Merdick and Ross, 1978 : 12) กล่ า วว่ า สารสนเทศ หมายถึ ง
ข้อมูลที่ - ผ่านการเลือกสรรแล้วประมวลผล หรือข้อมูลที่ใช้เป็นข้อถกเถียง อ้างอิงหรือใช้เป็นพื้นฐาน
คาดการณ์ล่วงหน้า หรือช่วยในการวินิจฉัยสั่งการได้
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2547 : 1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการที่เหมาะสม และถูกต้องจนได้ ผลลัพธ์
ตรงตามความต้องการ
ดังนั้ นสรุปได้ว่า สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วย
วิธีการ ต่าง ๆ ให้ อยู่ ในรูป แบบที่มีความสั ม พันธ์ห รือเกี่ยวข้องกัน สามารถนาไปใช้ป ระกอบการ
ตั ด สิ น ใจได้ และจะเห็ น ได้ ว่ า ข้ อ มู ล และสารสนเทศจะมี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั น ซึ่ ง พอสรุ ป เป็ น
ความสัมพันธ์ของ ข้อมูลและสารสนเทศได้
ความหมายของระบบสารสนเทศ (Information System)
วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา (2542 : 147 - 148) กล่าวไว้ว่า ระบบสารสนเทศ (Information
System) คือ ขบวนการประมวลผลข่าวสารที่มีอยู่ให้อยู่ในรูปของข่าวสารที่เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อ
เป็ น ข้ อ สรุ ป ที่ ใช้ ส นั บ สนุ น การบริ ห าร และการตั ด สิ น ใจทั้ งในระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ระดั บ กลางและ
ระดับสูง ระบบสารสนเทศจึงเป็นระบบที่ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. รวบรวมข้อมูลทั้งภายใน ภายนอก ซึ่งจาเป็นต่อหน่วยงาน
2. จัดกระทาเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ได้
3. จัดให้มีระบบเก็บเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและนาไปใช้
4. มีการปรับปรุงข้อมูลเสมอเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องทันสมัยตลอดเวลา
ขบวนการที่ ท าให้ เกิ ดสารสนเทศเรียกว่า “การประมวลผลสารสนเทศ (Information
Processing) และเรี ย กวิ ธี ก ารการประมวลผลสารสนเทศด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ว่ า
“เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)
สั ล ยุ ท ธ์ สว่ า งวรรณ (2545 : 6) กล่ า วว่ า ระบบสารสนเทศ (Information System)
หมายถึง กลุ่มของระบบงานที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์หรือตัวอุปกรณ์ และซอฟแวร์หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ทาหน้าที่รวบรวมประมวลผลจัดเก็บ และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุน การ
ตัดสินใจและการควบคุมภายในองค์กร
กรมวิชาการ (2545 : 20) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลให้อยู่ในรูปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สูงสุด และการจัดเก็บรักษา
อย่างมีระบบเพื่อสะดวกต่อการน าไปใช้ สารสนเทศที่ถูกเก็บอย่างเป็นระบบ จะสามารถนาไปใช้
สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับปฏิบัติ ระดับหมวด/งาน/สายชั้น หรือระดับ บริหาร
กิตติ ภั ก ดีวัฒ นะกุ ล (2546 : 281) ให้ ค วามหมายของระบบสารสนเทศไว้ว่า ระบบ สารสนเทศ
หมายถึง การรวบรวมองค์ป ระกอบต่าง ๆ (ข้อมูล การประมวลผล การเชื่อมโยง เครือข่าย) เพื่อ
นาเข้า (Input) สู่ระบบใด ๆ แล้วนามาผ่านกระบวนการบางอย่าง (Process) ที่อาจใช้ คอมพิวเตอร์
ช่วยเพื่อเรียบเรียงเปลี่ยนแปลง และจัดเก็บ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Output) คือ สารสนเทศ ที่สามารถใช้
สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้
ดังนั้นสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง รูปแบบของกระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูล แล้ว
จัดกระทาให้ เป็นสารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ ประกอบไปด้วย คน
กระบวนการ และทรัพยากรมารวมกันเพื่อรวบรวม เปลี่ยนแปลง และเผยแพร่สารสนเทศที่ได้ ไปใช้
ในองค์กร
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ความสาคัญของระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศมีความสาคัญต่อการบริหารงานในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ซึ่งมีนักวิชาการ
หลายท่านได้กล่าวถึงความสาคัญของระบบสารสนเทศไว้ดังนี้
อรุ ณี อิ น ทรไพโรจน์ (ออนไลน์ , 2549) ได้ ก ล่ า วว่ า ระบบสารสนเทศ เป็ น กลุ่ ม ของ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งรวบรวมหรือนาเข้ามา (Input) เพื่อผ่านกระบวนการจัดซึ่งส่วนใหญ่ คือ การ
ประมวลผล (Process) แล้วเผยแพร่ผลลัพธ์ที่ได้ (Output) ซึ่งได้แก่ข้อมูลและสารสนเทศ และ ให้
ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ (Feedback) เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ ระบบสารสนเทศที่ แ สดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนาเข้า การประมวลผล ผลลัพธ์ การป้อนกลับ
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล (2547 : 40) กล่าวถึง ความสาคัญของ
ระบบสารสนเทศที่ช่วยสร้างประโยชน์ต่อการดาเนินงานขององค์การ ได้ดังนี้
1. ช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถเข้ า ถึ งสารสนเทศที่ ต้ อ งการได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และทั น ต่ อ
เหตุการณ์ เนื่องจากข้อมูลถูกจัด เก็บและบริหารอย่างเป็นระบบทาให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบที่เหมาะสม และสามารถนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ทันต่อความต้องการ
2. ช่วยผู้ใช้ในการกาหนดเป้าหมายกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการ โดยผู้บริหารจะ
สามารถน าข้อมู ล ที่ ได้จ ากระบบสารสนเทศ มาช่ว ยในการวางแผนและกาหนดเป้ าหมายในการ
ดาเนินงาน เนื่องจากสารสนเทศถูกเก็บรวบรวมและจัดการอย่างเป็นระบบ ทาให้มีประวัติของ ข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง สามารถที่จะชี้แนวโน้มของการดาเนินงานได้ว่าน่าจะเป็นไปในลักษณะใด
3. ช่ ว ยผู้ ใช้ ในการตรวจสอบผลการด าเนิ น งาน เมื่ อ แผนงานถู ก น าไปปฏิ บั ติ ในช่ ว ง
ระยะเวลาหนึ่ ง ผู้ ค วบคุ ม จะต้ อ งตรวจสอบผลของการด าเนิ น งาน โดยน าข้ อ มู ล บางส่ ว น มา
ประมวลผลเพื่อประกอบการประเมิน สารสนเทศที่ได้จะแสดงให้เห็นผลการดาเนินงานว่า สอดคล้อง
กับเป้าหมายที่ต้องการเพียงใด
4. ช่ ว ยผู้ ใช้ ในการศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ส าเหตุ ข องปั ญ หาผู้ บ ริ ห ารสามารถใช้ ร ะบบ
สารสนเทศประกอบการศึกษาและการค้นหาสาเหตุ หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการดาเนินงาน ถ้า
การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ อาจจะเรียกข้อมูลเพิ่มเติมออกมาจากระบบ เพื่อให้
ทราบว่าความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นมาจากสาเหตุใดหรือ จัดรูปแบบสารสนเทศในการ
วิเคราะห์ปัญหาใหม่
5. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อหาวิธีควบคุม ปรับปรุง
และแก้ไขปัญหา สารสนเทศที่ได้จากการประมวลผล จะช่วยให้ผู้บริหารวิเคราะห์ว่าการ ดาเนินงาน
ในแต่ล ะทางเลื อกจะช่ว ยแก้ไข หรือควบคุมปัญ หาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ธุรกิจต้องทา อย่างไรเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนงานหรือเป้าหมาย
6. ช่วยลดค่าใช้จ่าย ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ธุรกิจลดเวลา แรงงาน และ
ค่าใช้จ่ายในการทางานลง เนื่องจากระบบสารสนเทศสามารถรับภาระงานที่ต้องใช้แรงงาน จานวน
มาก ตลอดจนช่วยลดขั้นตอนในการทางาน ส่งผลให้ธุรกิจสามารถลดจานวนคน และ ระยะเวลาใน
การประสานงานให้ น้ อ ยลงโดยผลงานที่ อ อกมาอาจเท่ าเดิ ม หรื อ ดี ก ว่ าเดิ ม ซึ่ งจะเป็ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
ดังนั้นสรุปได้ว่า องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ มีสิ่งนาเข้า (Input) สู่ระบบใด ๆ แล้ว
นามาผ่านกระบวนการบางอย่าง (Process) ที่อาจใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เพื่อเรียบเรียงเปลี่ยนแปลง
และจัดเก็บ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Output) เป็นสารสนเทศที่สามารถใช้สนับสนุนการตัดสินใจได้
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10. แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการจาเป็น
ความหมายของความต้องการ
ความต้องการของมนุษย์เป็นเครื่องกระตุ้นและแรงผลักดันให้มนุษย์แสดงพฤติกรรม อย่าง
ใดอย่างหนึ่งออกมาในอันที่จะปฏิบัติงานให้ สาเร็จบนพื้นฐานความเชื่อหรือสมมุติฐานว่า มนุษย์มี
ความต้องการ และพฤติกรรมของมนุษย์จากความต้องการทางจิตวิทยาที่ทาการศึกษา เกี่ยวกับความ
ต้องการของมนุษย์ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปก็คือ
French and Bell (1961 อ้ างถึงใน สริญ ญา แพทย์ พิ ทัก ษ์ 2553, หน้ า 21) กล่ าวว่า
มนุษย์ มีความต้องการและมีความหวังในการใช้เหตุผลของตนเองและใช้ความพยายามปฏิบัติงานใน
องค์การให้ดีที่สุด จึงต้องมีมโนทัศน์ที่กว้างไกลในการวางแผนพัฒนา คือ มนุษย์สามารถพัฒนาได้ ใน
ด้านส่วนตัวและสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ผู้นาการเปลี่ยนแปลงจึงมีบทบาทในการที่จะ ทาให้
คน ท างาน ร่ ว มกั น (Collaboration) ตั้ ง เป้ าห มาย (Goal setting) วิ นิ จฉั ย และแก้ ปั ญ ห า
(Diagnosing and solving problems) และนาแผนไปปฏิบัติ (Implementing plan)
ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ (2550, หน้า 168) ได้
ให้ความหมายของความต้องการ หมายถึง สภาวะที่บุคคลขาดความสมดุล ขาดบางสิ่งบางอย่าง และ
ต้องการ ได้ รับ สิ่ งนั้ น เช่น ขาดอาหารท าให้ รู้สึ กหิ ว ก็ต้องการอาหารรับ ประทาน เกิดความรู้สึ ก
เหนื่อย เพลีย เนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอ ก็ต้องการพักผ่อน ไม่มีเงิน ก็ต้องการเงินสาหรับการใช้
จ่าย ไม่ได้รับการยอมรับ ไม่ได้รับการยกย่อง ไม่มีชื่อเสียง ไม่มีเกียรติยศ ก็ต้องการการยอมรับ การ
ยกย่อง ต้องการมีชื่อเสียง ต้องการเกียรติยศ เป็นต้น ซึ่งความต้องการเหล่านี้อาจสรุปได้ว่าเป็น ความ
ต้องการทั้งทางร่างกายและความต้องการทางด้านจิตใจ
ศรีชล ฉายาพงษ์ (2553, หน้า 10) ได้ให้ความหมายของความต้องการ หมายถึง ความ
ต้องการของคนที่แสดงออกในรูปของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ตลอดเวลา
ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ และเมื่อมนุษย์มีความต้องการที่จะได้รับการยกย่องนับถือ ทาให้ผู้อื่นเห็น
ความสาคัญของตน ต้องการประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน มีความเจริญ ก้าวหน้า มนุษย์ย่อม
ต้องปรารถนาที่จะพัฒ นาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความสามารถ ทาให้ ตนเองมีศักยภาพ
สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มณฑิรา สุวรรณมณีรัตน์ (2553, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของความต้องการ หมายถึง
ความต้องการอยากได้ หรือประสงค์จะได้ และแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น ๆ
วิจิ ตร อาวกุล (2540 อ้างถึงใน เทียมรัตน์ คงทนต์ , 2554, หน้า 7) ได้กล่ าวว่า ความ
ต้องการ (Need) เป็นความต้องการของมนุษย์ หมายถึง สภาวะที่บุคคลยังไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และมี
ความต้องการที่จะมี หรือให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้น ซึ่งมีความต้องการจาเป็นที่เป็นพื้นฐานแล้วมนุษย์ก็
จะมีความต้องการทางด้านสังคม การที่บุคคลขวนขวายให้ได้มาซึ่งตนยังขาดอยู่จะเป็น แรงผลักดันให้
บุคคลมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายในตนเองอย่างไม่หยุดยั้งด้วยการ เรียนรู้ ศึกษาจาก
วิชาการประสบการณ์ จนกว่าจะได้รับสิ่งที่ตนปรารถนาตามความต้องการ
วราภรณ์ ตระกู ล สฤษดิ์ (2547, หน้ า 12 อ้างถึงใน รัช นี รัต นะ, 2550, หน้ า 9) ได้ ให้
ความเห็นว่าความต้องการจาเป็น (Need) เป็นสิ่งที่ชีวิตจะขาดเสียมิได้ และผลจากการศึกษาหลาย
ชิ้นชี้ให้เห็นว่าทุกกิริยา ท่าทาง หรืออาการที่มนุษย์แสดงออกมาในรูปพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นมาจาก
แรงผลักดันของความต้องการเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ความต้องการอาจเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมา
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ภายหลั ง และจากสิ่ งที่เกิดขึ้น เองโดยไม่ต้องเรียนรู้ที่เป็นความต้องการทางชีววิทยาทั้งที่เป็นสิ่งที่
แสดงออกมาให้เห็นได้ และสิ่งที่ซ่อนอยู่ใน
สรุปได้ว่าความต้องการ หมายถึง การที่มนุษย์มีความปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็น
ในบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งบุคคลจะมีความต้องการในระดับที่แตกต่างกัน แม้จะมีสถานะหรือปัจจัย ส่วน
บุคคลที่เหมือนกันก็ตาม การให้หรือการสนองความต้องการจึงควรให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการ จริง ๆ ซึ่ง
ถ้าได้รับการตอบสนองแล้วบุคคลก็จะเกิดความสุขความพึงพอใจ
ลักษณะของความต้องการของบุคคล
นั ก ปราชญ์ ได้ท าการศึก ษามาเป็ น เวลานานถึ งเรื่อ งของความต้ องการของบุ ค คล โดย
พยายามที่จะทาความเข้าใจว่าทาไมคนจึงประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ แนวคิดที่อธิบายถึงความต้องการ
ของบุ ค คล ได้แ ก่ พวก Hedonism ซึ่งมีค วามเห็ น ว่า มนุ ษ ย์ห ลี กหนี ความเจ็บ ปวดและแสวงหา
ความสุขสบาย (Avoid pain and seek pleasure) จากการสังเกตจากสิ่งที่คนนั้นเลือกการกระทา
หรือ หลีกเลี่ยงการกระทา ซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ความเจ็บปวดสาหรับคนหนึ่งอาจเป็นความสุข
สบายของอีกคนหนึ่งก็ได้ เช่น นักมวยพอใจการชกต่อยซึ่งเรามองว่านั้นเป็นความเจ็บปวด ความ
ต้องการของมนุษย์ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ (ปรียาพร วงศ์บุตร โรจน์, 2535 อ้างถึงใน ปัญญาภรณ์
เอี่ยมละออ, 2547, หน้า 7)
1. ความต้ อ งการทางกายภาพ (Physical needs) เป็ น แรงผลั ก ดั น ที่ เกิ ด ขึ้ น พร้อ มกั บ
ความต้องการมีชีวิต การดารงชีวิต วุฒิภาวะไม่จาเป็นต้องอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้แต่อย่างไร
เกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการทางด้านร่างกายของเราเป็นสาคัญ เป็นแรงขับเบื้องต้นที่ร่างกาย ถูก
กระตุ้นทาให้เกิดความรู้สึก กระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาที่จะต้องสนองต่อสิ่งเร้าเกิดขึ้นจากสภาวะ ทาง
อารมณ์ สิ่งกระตุ้นทั้งจากภายในและภายนอก ได้แก่
1.1 ความต้องการอาหาร ความหิวทาให้คนเราต้องกินอาหาร เพื่อหล่อเลี้ยง
ชีวิต อาหารเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับชีวิต
1.2 ความต้องการน้า เมื่อร่างกายของคนเราขาดน้า ทาให้เรารู้สึกว่า ลาคอแห้ง
และปากแห้ง ปากเกิดความต้องการที่จะได้น้ามาดื่ม เพื่อรักษาความสมดุลของร่างกาย ร่างกายของ
เรา มักจะมีน้ าเสีย เนื่ องจากอากาศร้อน การออกกาลั งกาย การทางานหนัก ทาให้ เหงื่อออกจาก
ร่างกาย
1.3 ความต้องการทางเพศ ความต้องการด้านนี้เริ่มขึ้นเมื่อคนเราย่างเข้าสู่วัยรุ่น
และเป็นผู้ใหญ่ การแสดงถึงความต้องการทางเพศขึ้นอยู่ กับปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความพึงพอใจ รสนิยม
ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น
1.4 ความต้อ งการอุณ หภูมิ ที่เหมาะสม คนเราจะด ารงชีวิตอยู่ได้ต้องอาศั ย
ความสมดุล ทางร่างกาย อุณหภูมิที่ไม่ต่างเกินไปและสูงเกินไปพอร่างกายจะทนได้
1.5 ความต้องการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด เพื่อให้ร่างกายเกิดความปลอดภัย
ความเจ็บ ไข้ได้ป่วยของร่างกาย ทาให้ร่างกายพยายามสร้างภูมิคุ้มกันขึ้น เมื่อมีคนมาทาร้ายคนเราจะ
หลีกหนี หรือต่อสู้ป้องกันตัว
1.6 ความต้องการในการพักผ่อนนอนหลับ เมื่อร่างกายเกิดความเหน็ดเหนื่อย
เนื่องจากใช้พลังงานออกแรงในการทางาน เกิดความเหนื่อยล้าจากความอ่อนเพลียของร่างกายเราจึง
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ต้ อ งการนอนหลั บ และพั ก ผ่ อ น เพื่ อ จะผ่ อ นคลายให้ ร่างกายได้ มี โอกาสสะสมพลั งงานใหม่ และ
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
1.7 ความต้ องการอากาศบริสุ ท ธิ์ ที่ มี ก๊ าซออกซิ เจนส าหรับ การหายใจ เรา
อาจจะอด ข้าว อดน้าได้หลายชั่วโมง แต่กลั้นลมหายใจได้ไม่นาน
1.8 ความต้องการขับถ่าย เป็นการขับของเสียออกจากร่างกายซึ่งเป็นสิ่งจาเป็น
เช่น เดียวกับอาหารและน้า เพราะของเสียเหล่านี้เป็นพิษต่อร่างกายทาให้เราอึดอัดไม่สบาย บางครั้ง
อาจ ทาให้เสียชีวิตได้
2. ความต้ อ งการทางด้ านจิ ต ใจและสั งคม (Phychological and social needs) ตาม
ความ ต้องการทางด้านนี้ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนและเกิดขึ้นจากของสภาพสังคม วัฒ นธรรม การ
เรีย นรู้ ประสบการณ์ ที่บุ คคลนั้ น ได้รับและเป็นสมาชิกอยู่ ความต้องการทางจิตใจและสังคมนี้ยัง
แตกต่าง กันออกไปด้วย ลักษณะสาคัญของความต้องการทางจิตใจและสังคมมีดังนี้
2.1 ความต้องการทางจิตใจและสังคมที่เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม และ
กลายเป็นลักษณะนิสัยประจาตัวของแต่ละคน สิ่งเหล่านี้แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม
2.2 ความต้องการทางสังคมที่เกิดจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ เราต้องมี
ประสบการณ์และการเรียนรู้มาก่อน จึงจะเข้าใจและเลือกระทาได้ บางทีเราต้องการศึกษาว่า จะ
เริ่มต้นอย่างไรและควรจะทาอย่างไรต่อไป
2.3 ความต้องการนี้เปลี่ยนแปลงได้ แม้ในตัวคนเดียวกัน
2.4 ความต้องการนี้จะมีมากขึ้น เมื่ออยู่รวมกลุ่มมากกว่าคนเดียว
2.5 ความต้องการนี้เป็นพฤติกรรมปกปิดมากกว่าเปิดเผย ซึง่ จะแสดงออกเมื่อมีสิ่งเร้า
2.6 ความต้องการที่มองไม่เห็นเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม
2.7 ความต้องการทางจิตใจและสังคมมีอิทธิพลที่จะผลักดันให้คนเราทาอะไรก็ได้
บางครั้งปราศจากเหตุผลและคุณธรรม
ทฤษฎีความต้องการของบุคคล ทฤษฎีลาดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of needs
theory) ของ Abraham Maslow มาสโลว์ (Maslow, 1954 อ้างถึงใน พิทยา บวรวัฒนา, 2550,
หน้ า 30) หลั ก ของทฤษฎี นี้ มี ว่ า ความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ส ามารถจั ด เป็ น ล าดั บ ชั้ น ได้ 5 ขั้ น
ตามลาดับความสาคัญมาก่อนมา หลังได้ดังนี้
1. ความต้ อ งการทางกายภาพ (Physiological needs) ได้ แ ก่ อาหาร น้ าดื่ ม ความ
ต้องการ ที่อยู่อาศัย ความต้องการทางเพศ และความต้องการอื่น ๆ ของร่างกาย
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) ได้แก่ ความต้องการความมั่นคง และ
การป้องกันภัยอันตรายจากสิ่งรอบตัวและจากการทาร้ายจิตใจ
3. ความต้องการที่จะผูกพันในสังคม (Social needs) ได้แก่ ความรัก ความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม การได้รับการยอมรับและมิตรภาพ
4. ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นและได้รับการยกย่องจากสังคม (Esteem needs) ได้แก่
การเคารพนับถือตัวเอง การเป็นตัวของตัวเองและการประสบความสาเร็จ การมีฐานะในวงสังคม การ
ได้รับการยอมรับจากคนอื่นและการได้รับความสนใจจากคนอื่น
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5. ความต้องการที่จะประจักษ์ตน (Self-actualization needs) ได้แก่ แรงผลักดันที่ทา
ให้ คนสามารถเป็นในสิ่งที่ตนเป็นได้ดีที่สุด ซึ่งรวมถึงการเจริญเติบโต การได้ใช้ศักยภาพของตน อย่าง
เต็มที่ และความสมปรารถนา
Maslow อธิบายไว้ว่า ในขณะที่ความต้องการขั้นหนึ่งได้รับการตอบสนองพอสมควร แล้ว
ความต้องการที่สูงขึ้นถัดไปจะทาหน้าที่เป็นแรงผลักดันที่จูงใจให้มนุษย์ทางาน
ทฤษฎีความต้องการสามประการ (Three-needs theory) เสนอโดย David McClelland
McClelland (1961 อ้างถึงใน พิทยา บวรวัฒนา, 2550 หน้า 32) นักวิชาการท่านนี้มี ความคิดว่า
ในที่ทางานนั้นมีแรงจูงใจหรือความต้องการอยู่ 3 ประการ คือ
1. ความต้ อ งการที่ จ ะประสบความส าเร็ จ (Achievement) หมายถึ ง พลั ง ผลั ก ดั น ที่
ต้อ งการแสดงออกถึงความดี เด่ น ความต้ อ งการที่ จ ะท าอะไรให้ ส าเร็จ ได้ ดี ก ว่าคนอื่ น หรือดี ก ว่ า
มาตรฐานทั่วไป ความมุมานะพยายามต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อความสาเร็จ คนที่มีความต้องการแบบนี้เป็นคน
ที่ ป รารถนาจะท าอะไรให้ ได้ ดี ก ว่ า คนอื่ น เป็ น คนที่ ถื อ ว่ า งานเป็ น เรื่ อ งที่ ท้ า ทาย และเป็ น คนที่
รับผิดชอบต่อความสาเร็จ หรือความล้มเหลวต่อการทางานของตน
2. ความต้องการที่จะมีอานาจ (Power) หมายถึง ความต้องการที่จะมีอิทธิพลและเข้าไป
ควบคุมกากับคนอื่นให้กระทาตามที่ตนต้องการ คนพวกนี้ชอบทาตัวเป็นคนคุมเกมส์ ชอบมีอานาจ
ชอบศักดิ์ศรีมากกว่าที่จะให้ความสาคัญต่อการทางานที่ดี และชอบทางานในลักษณะที่แข่งขันกับ คนอื่น
3. ความต้องการที่จะผูกพัน (Affiliation) หมายถึง ความต้องการที่จะให้คนอื่นชอบ และ
เป็นมิตรด้วย คนพวกนี้ต้องการบรรยากาศการทางานแบบต่างฝ่ายต่างเข้าใจและร่วมมือกันทางาน
ทฤษฎีการจูงใจ ERG (Existence-relatedness-growth theory) พัฒนาโดย Clayton P.
Alderfer ซึ่งเน้นการทาให้เกิดความพอใจตามความต้องการของมนุษย์ แต่ไม่คานึงถึงความ
ต้องการว่าความต้องการใดจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง และความต้องการหลาย ๆ อย่างอาจเกิดขึ้น พร้อม
กัน ก็ได้ (ศิริว รรณ เสรี รัตน์ , สมชาย หิ รัญ กิตติ และธนวรรธ ตั้งสิ นทรัพ ย์ศิริ , 2550, หน้า 173-174)
Alderfer (1972) แบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 3 ประการ ดังนี้
1. ความต้องการในการอยู่รอด (Existence needs) เป็นความต้องการของบุคคลในระดับ
ต่าสุดที่ต้องการการตอบสนองทางกาย เช่น ต้องการอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เพื่อให้
คารงชีวิตอยู่ได้ ผู้ บ ริห ารจึ งควรตอบสนองความต้องการของบุคคลด้วยการให้ค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรม เช่น เงินโบนัส สวัสดิการอื่น ๆ รวมถึงความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยจากการทางาน เช่น มีการทา
สัญญาว่าจ้างการทางาน เป็นต้น
2. ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relatedness needs) เป็นความต้องการของบุคคล
ที่จะมีมิตรไมตรี และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลที่อยู่แวดล้อม ในการทางานผู้บริหารควรส่งเสริม ให้
บุคลากรในองค์การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลภายนอก ด้วย
เช่น การจัดกิจกรรมที่ทาให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้สถานภาพ เป็นที่
ยอมรับทางสังคม
3. ความต้ อ งการความเจริญ ก้าวหน้ า (Growth needs) เป็ น ความต้ อ งการสู งสุ ด ของ
บุคคล ได้แก่ ความต้องการได้รับการยกย่อง และต้องการความสาเร็จในชีวิต ผู้บริหารควรสนับสนุน
ให้ พ นั ก งานพั ฒ นาตนเองให้ เจริ ญ ก้ าวหน้ าด้ ว ยการพิ จ ารณาการเลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นต าแหน่ ง หรื อ
มอบหมายให้ รับ ผิดชอบงานในระดับสู งขึ้น อันจะเป็นโอกาสในการก้าวหน้าไปสู่ความส าเร็จของ
พนักงาน
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จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า ความต้องการของมนุษย์มีความหลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับ
พื้น ฐานของความต้องการแต่ล ะบุคคล ดังนั้นมนุษย์จึงพยายามที่ขวนขวายที่จ ะตอบสนอง ความ
ต้องการของตนเองให้ ได้ ซึ่งความต้องการพั ฒ นาตนเองให้ สู งขึ้นดี ขึ้น นั้น จะเห็ น ได้ว่าบุ คคล จึ ง
แสวงหาเพื่ อที่ จ ะตอบสนองความต้ องการของตนเอง ในล าดับ ขั้นที่ 4-5 ของมาสโลว์ คือ ความ
ต้องการที่จะมีฐานะเด่นและได้รับการยกย่องจากสังคม และความต้องการที่จะประจักษ์ตน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
ของการพัฒนาตนเอง
ไพศาล ไกรสิทธิ์ (2541, หน้า 20) ได้ให้ความหมายของคาว่าการพัฒนาตน หมายถึง การ
ที่บุคคลพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตน ด้วยตนเอง ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เหมาะสมกว่าเดิม ทาให้
สามารถดาเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรมเพื่อสนองความต้องการ แรงจูงใจหรือเป้าหมายที่ตน ตั้งไว้
การพัฒนาตนด้วยตนเอง ตามศักยภาพของตนให้ดีขึ้นทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อให้ตน
เป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคม เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ตลอดจนเพื่อการดารงชีวิต อย่างสันติ
สุขของตน
วิภาพร มาพบสุข (2543, หน้า 113) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาตนเอง หมายถึง การ
ที่บุคคลแต่ละคนใช้ความพยายามในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งในด้านสุขภาพร่างกาย ด้าน
อารมณ์และจิตใจ ด้านความสามารถและสติปัญญา และด้านการมีมารยาทในสังคมของตนให้ดี ขึ้น
อันจะนามาซึ่ งความผาสุกและการสร้างมิตรภาพที่ดีให้เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล ระดับสังคม และ
ประเทศชาติ
สมใจ ลักษณะ (2548, หน้า 81) ได้ให้ความหมายของการพัฒ นาตนเอง หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไข สร้างสรรค์ เกี่ยวกับตนเอง เพื่อนาไปสู่ความดี ความงาม ความเจริญใน
ตนเอง โดยมีความมุ่งหมายสูงสุด คือ การมีชีวิตที่มีคุณภาพ มีความสาเร็จใน การปฏิบัติหน้าที่การ
งาน และมีความสุข
เกศรา รักชาติ (2554 อ้างถึงใน ทศพร พี่สะระ, 2554, หน้า 9) ได้ให้ความหมายของ การ
พัฒนาตนเอง (Self-devlopment) ว่า หมายถึง การพัฒนาตนเองลงมือทาด้วยตัวคุณเอง โดยผ่าน
กระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราออกแบบทาขึ้นมาด้วยความจงใจ ตั้งใจ และเต็มใจ
ของเราเอง การพัฒนาตนเองของคุณจะต้องมาจากทัศนคติในตัวคุณ มาจากแรงปรารถนาในตัวคุณ
โดยต้องสอดคล้องกับพฤติกรรม และการกระทาที่สื่อออกมาภายนอกด้วยการลงมือทาด้วยตัวคุณ
เอง หัวใจการพัฒนาตนเองอยู่ตรงที่เราต้องลงมือทาเอง เรารับผิดชอบการพัฒนาด้วยตัวเราเอง
เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ (2544, หน้า 113 อ้างถึงใน ชลิตา เทพวรสุข 2552, หน้า 22)
ได้ให้ความหมายของการพัฒนาตนว่า หมายถึง การรับรู้และการยอมรับตนเอง รู้ว่าตัวเราแยกจาก
คนอื่น ๆ มีคุณภาพ ความสามารถ ความรู้สึก ความคิด การรู้ดังกล่าวเป็นผลมาจากกระบวนการ
เรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน การพัฒนาตนจะเกิดพร้อม ๆ กับการประเมินตนเอง บุคคลจะรู้ว่า
ตนเป็นใคร น่าสนใจเพียงใด เฉลียวฉลาดเพียงใด เหมือนใคร ทางานได้ดีเพียงใด การตอบคาถาม
ต่าง ๆ เกีย่ วกับตนเองจะเป็นสิ่งกาหนดความนับถือตนเอง (Self esteem) หรือคุณค่าของบุคคลที่จะ
มีส่วนในการสร้างเอกลักษณ์ของบุคคล
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Ulschak (1983 อ้างถึงใน สริญ ญาแพทย์พิทักษ์ , 2553, หน้า 21) ให้ ความหมายของ
ความต้องการในการพัฒนาว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งสาหรับตัดสินอย่างมีเหตุผลในการค้นหา ปัญหา
และสภาพการณ์เกี่ยวกับบุคคลที่ต้องการแก้ไขด้วยการพัฒนา
สมิต อาชวนิจกุล (2543 อ้างถึงใน รัชนี เกิดดี, 2554, หน้า 5) ได้ให้ความหมายของ การ
พัฒนาตนเอง หมายถึง การพัฒนาตนเองด้วยตนเองหรือการสอนใจตนเองในการสร้างอุปนิสัย ที่ดี
เข้าทดแทนอุปนิสัยที่เลว อันจะยังประโยชน์ให้แก่ตนเองในการอยู่ภายในสังคมได้อย่างสงบสุข และมี
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน การพัฒนาบุคคลจะประสบความสาเร็จไม่ได้เลย หากผู้ที่จะ รับการ
พัฒ นาไม่ให้ความสนใจใฝ่พัฒ นาตนเองอยู่เสมอ ฉะนั้นการพัฒนาตนเองจึงเป็นปัจจัยสาคัญ อย่าง
หนึ่งที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในการพัฒนาบุคคล
สรุป จากความหมายดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาตนเอง หมายถึง ความพยายามพัฒ นา
ตนเองในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยตนเอง เพื่อพัฒ นาศักยภาพของตนเองในด้าน
ต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เช่น ด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้านการเรียนรู้ด้ว ยตนเอง เพื่อให้ มี
ความรู้ ทักษะ ความช านาญงาน และทัศนคติที่ดี ส่งผลต่อประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน
แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง
ความเชื่อพื้นฐานของบุคคลในการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยส่งเสริมให้การ พัฒนา
ตนเองประสบความสาเร็จ ประกอบด้วย (เรียม ศรีทอง, 2542, หน้า 144)
1. มนุ ษย์ ทุกคนมีเอกลั กษณ์ มีศักยภาพที่มีคุณ ค่าเป็ นของตนเอง และทุกคนสามารถ
ฝึกหัดพัฒนาได้ในทุกเรื่อง
2. ไม่มีใครที่มีความสมบูรณ์ไปหมดทุกด้าน จนไม่สามารถจะพัฒนาได้อีก
3. แม้ จ ะไม่ มี ใครรู้ จั ก ตั ว เองได้ ดี เท่ า ตั ว เอง แต่ ในบางเรื่ อ งตนเองก็ ไม่ ส ามารถจั ด การ
ปรับเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง
4. การควบคุมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคม กับการควบคุมความคิดความรู้สึกและ
การกระทาของตนเอง มีผลกระทบซึ่งกันและกัน
5. อุปสรรคสาคัญของการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง คือ การที่บุคคลไม่ยอม ปรับเปลี่ยน
วิธีคิด วิธีการปฏิบัติไม่สร้างนิสัยและฝึกทักษะใหม่ ๆ ที่จาเป็น
6. การพัฒนาตนเองดาเนินการได้ทุกเวลา เมื่อต้องการหรือพบปัญหาข้อบกพร่องหรือ พบ
อุปสรรค ยกเว้นคนที่ประกาศว่าตนมีความสมบูรณ์ไปหมดทุกด้านแล้ว
นอกจากนี้ไพศาล ไกรสิทธิ์ (2541, หน้า 76-77) กล่าวว่า การพัฒนาตน จะดาเนินไปได้
ด้วยดี จะต้องอาศัยความเชื่อ ความมั่นใจ และความรู้ความเข้าใจที่เป็นพื้นฐานที่สาคัญ 2 ประการ คือ
1. ความเชื่อมั่นในธรรมชาติของมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกฝนพัฒนาได้ มีศักยภาพของการ
พัฒนาได้สูงสุด พัฒนาได้เต็มศักยภาพ
2. การทาให้แต่ละบุคคลรู้จักตนเอง เพื่อเสริมความพร้อมความสามารถที่ตอบรับต่อสิ่ง
ภายนอก การรู้จักตน จะต้องรู้จักตามความเป็นจริงว่า มีรากฐานเป็นอย่างไร มีความถนัดในด้านใด
ควรจะลด เสริม หรือฝึกฝนพิเศษในด้านใด การรู้จักตนทาให้เกิดความมั่นใจในตัวเอง มีความมั่นใจ
ในการที่จะพัฒนาตนให้ก้าวหน้าต่อไป
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11. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลูกเสือ ผู้วิจัยได้ค้นคว้ามาได้ดังนี้
ชโลธร ชิตรัฐถา (2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาการบริห ารกิจการ
ลูกเสือในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS for
Windows โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริห าร
กิ จ การลู ก เสื อ ในวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค จั น ทบุ รี โดยรวมและทุ ก รายด้ า นมี ปั ญ หาในระดั บ ปานกลาง
2) ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือแต่ละคณะวิชามีความเห็น ต่อปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือในระดับ
ปานกลาง 3) ครูผู้ส อนกิจ กรรมลู กเสือในแต่ล ะคณะวิช ามีความเห็ นต่อปัญ หาการบริห ารกิจการ
ลูกเสือแตกต่างกัน
อุดร แคกระโทก (2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิผล ต่อ
การจั ด กิ จ กรรมการสอนลู ก เสื อ สามั ญ รุ่ น ใหญ่ โดยใช้ ก ระบวนการท างานเชิ งระบบ โดยใช้ การ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลวิจัยพบว่า ขั้นตอนกระบวนการทางานเชิงระบบที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิผล ต่อ
ความสาเร็จของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ทั้งด้านกระบวนการทางานและผลงาน ลูกเสือปรับปรุง การ
ทางานร่วมกันจาการเรียนวิชาต่าง ๆ ได้อย่างก้ าวหน้า มีคุณภาพในกระบวนการทางานและผลงาน
โดยเฉลี่ยมากว่า 3.50 จากระดับคะแนนที่ตั้งไว้ 5 คะแนน
อานุภ าพ แพทยาไทย (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒ นาการจัดดาเนินการลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลาปาง ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน ผู้กากับ ลูก เสือ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และผู้ปกครองโดยทดสอบค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ด้วย
วิธีการของ ฮอกค์เบิร์ก (Hochberg's GT2) โดยกาหนดค่านัยทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย พบว่า
ผลการวิ เคราะห์ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าเฉลี่ ยรวม ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และผลการเปรียบ เที ย บ ความ
แตกต่างของระดับ ความคิดเห็ น ของผู้ บริห ารโรงเรียน ผู้ กากับลู กเสื อ ลูกเสื อสามัญ รุ่นใหญ่ และ
ผู้ปกครอง ที่มีต่อการพัฒนาการจัดดาเนินการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานสามัญศึกษา จังหวัดลาปาง
กิตติศักดิ์ ทองเสมอ (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือของบังคับ
บัญชาลูกเสือ โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 4 โดยใช้หาค่าเฉลี่ยและ
หาค่าความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดยน าค่าเฉลี่ ยไปเที ยบกับ เกณฑ์ของเบสต์ ผลการวิจัยพบว่า 1)
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกั ดเทศบาล ในเขตการศึกษา 4 มีระดับปัญหา โดย
ภาพรวมและรายกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
เทศบาลในเขตการศึกษา4 ที่มีวุฒิทางลูกเสือต่างกันมีปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือไม่แตกต่างกัน 3)
ผู้บังคับบั ญชาลูกเสือ โรงเรียนประถมศึ กษา สังกัดเทศบาล ในเขตการศึกษา 4 ที่มีประสบการณ์
ต่างกัน มีปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อเปรียบเทียบรายด้ายพบว่า ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและด้านการบังคับ
บั ญ ชา ลู ก เสื อ แตกต่ างกั น อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01 โดยผู้ บั งคั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ ที่ มี
ประสบการณ์ ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีปัญหาด้านการเรียนการสอน และด้านการบังคับบัญชาลูกเสือ
มากกว่าบังคับบัญชา ลูกเสือที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี และพบว่าปัญหาด้านการจัดตั้งกลุ่ม
ลูกเสือหรือกองลูกเสือ ปัญ หาด้านการรายงานกิจกรรมลูกเสือและปัญหาด้านการเงินลูกเสือมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
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ทางสถิติ .05 โดยผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีปัญหาด้าน
การจัดตั้ง กลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ ปัญหาด้านการรายงานกิจกรรมลูกเสือ และปัญหาด้านการเงิน
ลูกเสือ มากกว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี 4) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การ ปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดเทศบาลใน
เขต การศึกษา 4 การจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือควรมีผู้รับผิดชอบโดยตรง การจัดกิจกรรมการ
เรียน การสอนลูกเสือควรจัดให้มีการเขียนแผนร่วมกันในระดับเขตการศึกษา 4 การบังคับบัญชา
ลู ก เสื อ ผู้ บ ริ ห ารควรเอาใจใส่ กิ จ การลู ก เสื อ สม่ าเสมออย่ างต่ อ เนื่ อ ง การเงิน ลู กเสื อ ควรจัด สรร
งบประมาณ เกี่ย วกับ ลู กเสือเหมือนกับการเรียนการสอนอื่น ๆ การรายงานกิจกรรมลู กเสื อ ควร
รายงานกิจกรรม อย่างสม่าเสมอและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
สมชาย สุขเกษม (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารงานกิจการลูกเสือในโรงเรียน
เอกชน กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานกิจการ
ลูกเสือในโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานครมีการจัดตั้งกอง - กลุ่มลูกเสือ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
ลูกเสือสารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา ลูก
เสื่ อพิ จ ารณาจากครู ที่ผ่ านการฝึ กอบรมวิช าผู้ ก ากับ ลู กเสื อ การจัด การเรียนการสอนวิช าลู กเสื อ
สัปดาห์ละ 50 นาที โดยมีจุดประสงค์หลักให้ลูกเสือปฏิบัติจริงตามหลักสูตรของวิชาลูกเสือ ส่วน ใหญ่
ไม่ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเดิ น ทางไกลและพั ก แรมลู ก เสื อ ประเมิ น ผลโดยการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมและ
ภาคปฏิบัติ มีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผล แหล่งเงินที่ใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมได้มาจากเงิน ที่เรียก
เก็บจากลูกเสือในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละครั้ง และเงินค่าบารุงลูกเสือการลงโทษทางวินัย ลูกเสือ
โดยวิธีการตักเตือน การพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเข้าอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จัดให้มี
ห้องลูกเสือที่ใช้ดาเนิ น กิจกรรมโดยเฉพาะ โรงเรียนสนับสนุนให้ ลูกเสื อบาเพ็ญ ประโยชน์ ภายใน
โรงเรียนและชุมชนในหมู่บ้าน สาหรับปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ ได้แก่ ขาดผู้สนับสนุน
ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ และขาดงบประมาณสนับสนุน
สมคิด แสนเสริม (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง : การศึกษาสภาพปัญหาการบริการ
กิจกรรมลูกเสือ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้
การวิเคราะห์โดยทดสอบค่า t-test เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทาการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีของ Scheffe” ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารโรงเรียนและ
ผู้กากับ ลูกเสือสามั ญ รุ่น ใหญ่ มีความคิดเห็ นสภาพการ บริห ารกิจกรรมลูกเสื อในสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมทุกด้านมีปัญหาอยู่ ในระดับ
น้อย 2) การเปรียบเทียบสภาพปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตาม ความคิดเห็นของ
ผู้บริห ารโรงเรียนและผู้กากับลู กเสือสามัญ รุ่นใหญ่ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จาแนกตาม เพศ ขนาดโรงเรียนและอายุ พบว่า มีความคิดเห็น
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 3) การเปรียบเทียบสภาพปัญหาการบริหารกิจกรรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ตาม ความคิดเห็นของผู้ บริหารโรงเรียนและผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จาแนกตามตาแหน่ง พบว่าผู้บริหาร โรงเรียน
และผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่มีตาแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพปัญหาการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 4) สภาพ
ปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร โรงเรียนและผู้กากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
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จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน โดยรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยผู้มีประสบการณ์ในการทางาน 6-9 ปี กับมากกว่า 9 ปี พบว่ามี ความคิดเห็น แตกต่างกัน
ฤทธิศักดิ์ ชาติเจริญ ศิล ป์สุ ข (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริห ารกิจกรรมลูกเสื อ เนตรนารี ของโรงเรียนมัธยมดีเด่นสังกัดกรมสามัญจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูล
คือ ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของประชากรการทดสอบ Kruskal Wallis Test ผลการวิจัย พบว่า
1) ด้านวางแผน บุ คคลทั้ง 3 กลุ่มมีการวางแผนร่วมกัน มีแนวทางในการปฏิบัติและมีปฏิทิน การ
ปฏิ บั ติ งานที่ ชัด เจน มี การวางแผนงบประมาณที่ ชั ดเจน 2) ด้านการจัดองค์ การ มี การจัด ระบบ
องค์กรทางาน มีการอบรมพัฒนาคุณภาพบุคลากรมีห้องสานักงาน และมีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือ
แนะนา 3) ด้านการบังคับบัญชา มีการจัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็นการกระจายงาน มีปฏิทิน การ
ปฏิบัติงาน มีการกาหนดเป้าหมายและกระบวนการในการทางาน กาหนดระเบียบและ บทลงโทษ
ควบคุ ม ดู แ ล ส่ ง เสริ ม การท างานเป็ น ระบบงานหมู่ 4) ด้ า นการประสานงาน มี ก ารประสาน
ประชาสัมพันธ์ทุกฝ่าย ทุกหมู่ร่วมคิด ร่วมทา ดูแล ช่วยเหลือ รับทราบและช่วยกันแก้ปัญหา 5) ด้าน
การควบคุม ได้รับความช่วยเหลือจากศึกษานิเทศก์ ได้รับความเอาใจใส่จากผู้บริหาร โรงเรียนและมีผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง มีการตรวจสอบ รายงานการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
ปรีชา เอติยัติ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดกิจกรรม
ลูกเสือสามัญในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว (One Way Analysis of Variance หรือ F – test) เมื่อมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทาการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีผลต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติน้อยที่สุด (Least significant difference) ผลการวิจัย พบว่า สภาพการจัด
กิจ กรรมลู ก เสื อ สามั ญ ในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา ตามความคิด เห็ น ของครูป ฏิ บั ติ งานในโรงเรีย น
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ด้านหลักสูตร โดยรวมเห็นด้วยใน
ระดับมาก เป็นรายข้อเห็นด้วยในระดับมากเช่นกัน ลาดับแรก คือ หลักสูตรมีจุดประสงค์การเรียนที่
ชัดเจน รองลงมาคือจุดประสงค์ของการเรียนที่กาหนดไว้ในหลักสูตรสามารถปฏิบัติได้ ด้านเนื้อหา
โดยรวมเห็นด้วยในระดับมาก เป็นรายข้อ เห็นด้วยในระดับมากเช่นกัน ลาดับแรก คือ เรื่องเนื้อหาที่
กาหนดไว้ในหลักสู ตร มีความเหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนการสอน รองลงมาคือ
เนื้อหาที่กาหนดขึ้นเมื่อนักเรียนเรียนผ่านแล้ว สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ด้านกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยรวมเห็นด้วยในระดับมากเป็นรายข้อเห็นด้วยในระดับมากเช่นกัน ลาดับแรกคือ
เรื่องการจั ดการเรี ย นการสอนวิช าลู กเสื อสามัญ สามารถบูรณาการกับวิช าชีพ ได้อย่างเหมาะสม
รองลงมาคือเรื่อง เทคนิคการสอนมีความสาคัญมากต่อ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา ด้านสื่อการเรียน
การสอน โดยรวมเห็นด้วยในระดับมาก เป็นรายข้อเห็นด้วยในระดับมากเช่นกัน ลาดับแรกคือ เรื่อง
ขาดงบประมาณในการสนับสนุนผลิตสื่อการเรียนการสอน รองลงมาคือ เรื่องการจัดกิจกรรมการ
เรี ย น การสอนวิช าลู กเสื อสามัญ ที่ ได้ผ ลจะต้ อ งใช้ สื่ อ การสอนประกอบด้ ว ย ด้ านการวัด ผลและ
ประเมินผล โดยรวมเห็นด้วยในระดับมาก เป็นรายข้อเห็นด้วยในระดับมากเช่นกัน ในลาดับแรกคือ
เรื่องการวัดผล ประเมิน ผล เป็ นหั วใจส าคัญของการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ เรื่องการ
วิเคราะห์แบบวัดผล ประเมินผล สามารถทาให้ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนได้ชัดเจน ส่วน
ปัญหาการจัดกิจกรรม ลูกเสือสามัญใน โรงเรียนประถมศึกษา มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน
คือ ด้านหลักสูตร ด้านเนื้อหาด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการ
วัดผลและประเมินผล ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา ระหว่าง
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โรงเรียนที่มีขนาด แตกต่างกัน ต่อสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ และปัญหาการจัดกิจกรรม
ลูกเสือสามัญแล้ว พบว่า ครูปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการจัด กิจกรรมลูกเสือสามัญ โดยรวมในด้านหลักสูตร ด้านเนื้อหา และด้านกิจกรรมการ
เรียนการสอน ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านสื่อการเรียนการสอนและด้านการวัดผลประเมินผล มีความ
แตกต่างกั น อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 ส่ ว นปั ญ หาการจัด กิจ กรรมลู กเสื อสามั ญ ทั้ ง
โดยรวมและ รายด้านทั้ง 5 ด้าน ไม่แตกต่างกัน
มานิ ต ย์ อยู่ ค รอบ (2545 : บทคั ด ย่ อ) ได้ ศึก ษาเรื่ อง การศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการ
ด าเนิ น งาน ตามเกณฑ์ ม าตรฐานของกองลู ก เสื อ ในโรงเรีย นประถมศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานการ
ประถมศึกษา จังหวัดกาแพงเพชร โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย , ค่า
ความเบี่ยงเบน มาตรฐาน, การทดสอบแบบ t-test (ตัวแปรอิสระ), F-test, และการทดสอบด้วย
วิธีการของ Scheffe's สรุปผลการวิจัยพบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏผลดังนี้ คื อ 1) สภาพ
การดาเนินงานตามเกณฑ์ มาตรฐานของกองลูกเสือในภาพรวมปรากฏว่า อยู่ในระดับปานกลาง 2)
ปัญหาการดาเนินงานตาม เกณฑ์มาตรฐานด้านมาตรฐานผู้เรียนอยู่ในระดับน้อย นอกนั้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง 3) เมื่อเปรียบเทียบสภาพและ ปัญหาการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานลูกเสือทั้ง 3 ด้าน
จาแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4)
ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการลู ก เสื อ ให้ ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ งกิ จ การลู ก เสื อ ดั งนี้ 4.1) ด้ า นการ
บริหารงาน ควรมีการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการขอตั้งกลุ่มหรือกอง
ลูกเสือ 4.2) ด้านการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ควรให้มีการฝึกอบรมการทาหลักสูตรและการจัด
กิจกรรมลูกเสือเป็นประจาทุกปี 4.3) ด้านผู้เรียน ควรมีการดูแลให้ผู้เรียนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎ
และคาปฏิญาณของลูกเสืออย่าง เคร่งครัด
วันสาร แสงมณี (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการตามหลักสูตร ลูกเสือ
ในโรงเรี ย นเอกชน โดยใช้ ก ารสุ่ ม แบบระดั บ ชั้ น อย่ า งเป็ น สั ด ส่ ว น (Proportionate stratified
sampling) จากจานวนครูผู้สอนวิชาลูกเสือแต่ละโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) งานหลักสูตรและ
การน าไปใช้ ข้อ ค้ น พบคื อ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นและครูผู้ ส อนไม่ ได้ รับ การฝึ ก อบรมการบริห ารงาน
วิชาการลูกเสืออย่างต่อเนื่อง ไม่มีการฝึกอบรมลักษณะการทบทวนจึงทาให้การพัฒนางานหลักสูตร
และการใช้หลักสูตรเกิดความอ่อนแอ สานักงานคณะกรรมการลูกเสืออาเภอ และจังหวัดขาด การ
ดูแล ดังนั้นโรงเรียนควรร่วมมือกันในการจัดโปรแกรมฝึกอบรมเป็นการศึกษาทบทวน หรือ ฝึกอบรม
โดยมีกาหนดการที่ต่อเนื่องเพื่อเป็นการพัฒนางานวิชาลูกเสือให้เข้มแข็งขึ้น 2) งานการเรียน การสอน
ข้อค้นพบคือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนไม่มีวุฒิทางลูกเสือได้รับมอบหมายให้สอน วิชาลูกเสือ สา
หนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดและอาเภอควรร่วมมือกับโรงเรียนสารวจผู้ที่ ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
แล้ ว ร่ ว มกั น จั ด ให้ มี การฝึ ก อบรมเพื่ อ วุฒิ ท างลู ก เสื อ ให้ กั บ ผู้ บ ริห ารโรงเรีย นและ ครูผู้ ส อน และ
โรงเรียนควรจัดครูผู้สอนให้ตรงกับวุฒิทางลูกเสือที่ได้รับ และควรใช้วิธีการสอนของ วิชาลูกเสือบูรณา
การกับ การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ด้วย 3) งานสื่ อและอุปกรณ์ ข้อค้นพบคือ
โรงเรียนขาดห้องเก็บสื่อวัสดุและอุปกรณ์วิชาลูกเสือที่แน่นอน ขาดทักษะการผลิตสื่อ โรงเรียนควรจัด
ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นสัดส่วนที่แน่นอน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน การสอน โดยการ
ร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการลูกเสืออาเภอ หรือจังหวัด จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการ เพื่อผลิตสื่อ
ที่ถูกต้องตรงกับเนื้อหาวิชาลูกเสือที่มีการจัดการเรียนการสอน 4. งาน การวัดผลและการประเมินผล
ข้อค้น พบคือ การวัดและประเมินผลยังไม่ครอบคลุมเนื้อหา ผู้บริห าร โรงเรียนและครูผู้ส อนควร
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ร่วมมือกันกาหนดเกณฑ์วิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ เจตนารมณ์ของการจัดการเรียน
การสอนวิชาลูกเสือให้ครบทุกจุดประสงค์
เรืองศิล ป์ นิ ราราช (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปัญ หาการบริห ารกิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหา ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ (Secheffe) ผลการวิจัยพบว่า 1) โรงเรียนสังกัดสานักงาน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทั้งภาพรวมและรายด้าน เรียงลาดับดังนี้ ด้านการประเมินผล ด้านการ
จัดการเรีย นการสอน ด้านการวางแผน ด้านการจัดบุ คลากร ด้านการจัดงบประมาณ และ วัส ดุ
อุปกรณ์ 2) โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มีปัญหาการบริหาร กิจกรรม
ลูกเสืออยู่ในระดับน้อยทั้งภาพรวมและรายด้าน เรียงลาดับดังนี้ ด้านการจัดงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
ด้านการจัดบุคลากร ด้านการวางแผน ด้านการจัดการเรียน การสอน และด้าน การประเมินผล ผล
การเปรียบเทียบสภาพการบริห ารกิจกรรมลูกเสือ พบว่า ผู้บริหารระดับ นโยบาย มีความคิดเห็ น
เกี่ยวกับสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือสูงกว่าผู้บริ หารระดับกลุ่มลูกเสือ และผู้บริหารระดับกลุ่ม
ลูกเสือ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในภาพรวม และด้านการจัด การเรียนการสอน ส่วนใน
ด้านการวางแผน ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ และ ด้านการประเมินผล ผู้บริหาร
ระดับนโยบาย มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้บริ หารระดับกลุ่มลูกเสือ และผู้บริหารระดับกลุ่มลูกเสือ
ในขณะที่ ไม่พบความแตกต่างระหว่างผู้บริหารระดับกลุ่มลูกเสือ และผู้บริหารระดับกลุ่มลูกเสือในทุก
ด้าน 3) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือ พบว่า ผู้บริหารระดับนโยบาย และ
ผู้บริหารระดับกลุ่มลูกเสือ และผู้บริหารระดับกลุ่มลูกเสือ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือ ไม่แตกต่างกัน
อัศวชัย อ่อนนาเรนทร์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหา
การบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโครงการพระราชดาริ เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย
ความค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพ การบริหาร
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโครงการพระราชดาริ เพื่ อเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสต่าง ๆ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในภาพรวม และราย ด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงลาดับดังนี้ ด้านการจัดการ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ด้านงบประมาณ 2) ปัญหาใน
การบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโครงการ พระราชดาริเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการใน ภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ และระดับน้อย 1 ด้าน คือ ด้านการจัดการ 3) ผลการเปรียบเทียบ สภาพและปัญหาการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการ พระราชดาริเพื่อเฉลิม
พระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่าง ผู้บริหารระดับนโยบาย
และผู้ บ ริ ห ารระดั บ ปฏิ บั ติ การทั้ งภาพรวมและรายด้านไม่ แตกต่ างกั น จากเอกสารวรรณกรรมที่
นักวิช าการหลายท่านได้น าเสนอ และเผยแพร่งานวิจัยใน ประเทศนั้นสามารถสรุปกระบวนการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือได้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ การวางแผน การจัดองค์การ การใช้ภาวะผู้นา และ การ
ควบคุม
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เซ็ปเฟิล (Czepiel. 1992 : Abstract) ได้ทาการวิจัยเรื่อง รูปแบบอาสาสมัคร และการ
สร้าง องค์การของผู้นาลูกเสือหญิงเป็นการสารวจบทบาทที่เกี่ยวข้องและการจัดการด้านเวลา โดย
สะท้อน ให้เห็นความสมบูรณ์แบบของชีวิตผู้นาและความรู้สึกของการจัดตั้งลูกเสือหญิง เป็นการวิจัย
แบบ ส ารวจและการสั ม ภาษณ์ รู ป แบบของการมี ส่ ว นร่วม อิท ธิพ ลทางด้านสั งคมต่อการพั ฒ นา
เยาวชน และด้านวัฒนธรรม
ดี น (Dean, 1992 : Abstract) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง “การลู ก เสื อ ในอเมริ ก า” เป็ น การ
เคลื่อนไหวทางด้านการลูกเสือในอเมริกาเริ่มตั้งแต่ปี 1910 - 1990 ผู้ก่อตั้งและผู้นากิจการลูกเสือได้
พิจารณาว่าการลูกเสือเป็นการศึกษาและการสร้างคุณลักษณะที่ ดีให้แก่เด็กผู้ชายต่อมาการลูกเสือ
หญิงจากอังกฤษ เข้ามาสู่อเมริกา ในปี 1912 โดยเริ่มจากกิจกรรม การจัดบ้าน อาสาสมัคร และ
กองทัพ การเคลื่อนไหวนี้ประสบผลสาเร็จ เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะ พัฒนาการเป็นผู้นาให้แก่เด็กหญิง
วัยรุ่น และสัญญาที่จะทาให้ลูกเสือหญิงมีวินั ยและเป็นผู้หญิงอย่างแท้จริง ในที่สุดการลูกเสือหญิง
เจริญงอกงามมีประสิทธิภาพ และได้สร้างคาสอนคู่กับลูกเสือและความเสมอภาคทางสังคมเท่าเทียม
กับผู้ชาย ทาให้ผู้หญิงเป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้น
ลู (Lu. 1993 : Abstract) การศึกษาเกี่ยวกับหลั กสู ตรลูกเสือในประเทศไต้ ห วันโดย มี
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่ออธิบายและวิจารณ์ความต้องการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษา ของ
ลูกเสือและระบุความเป็นไปได้ ตลอดจนเนื้อหาเบื้องต้นสาหรับหลักสูตรการศึกษาของลูกเสือ ใน
ไต้ห วัน ในการศึกษาครั้งนี้ มีส่วนที่ถูกแนะนาสาหรับหลักสูตรใหม่ของการลูกเสื ออยู่ 5 กลุ่ม การ
ประชุ มกลุ่ มเดลไฟ ยอมรั บ ว่าความสามัคคีและสิ่ งแวดล้ อมมีค วามส าคั ญ ต่ อหลั ก สู ตรการศึ กษา
ลูกเสือ ส่วนกลุ่มอื่น ๆ มีความสาคัญพอประมาณ
สตอร์เน่ (Steme, 1993 : Abstract) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับการก่อตั้งลูกเสือและเพศของ
สมาชิก เป็นการศึกษาการก่อตั้งลู กเสือชายและหญิงในอเมริกา ตอนต้นศตวรรษที่ 20 เชื่อว่าลูกเสือ
ทั้งสองเพศเป็นตัวแทนของรูปแบบทางวัฒนธรรม การก่อตั้งลูกเสือทั้งสองอย่างแทนความพยายาม ที่
จะสร้างรูป แบบของเพศเป็ นแนวทางในการสร้างปรับปรุงสังคมทางด้านจริยธรรม การวิเคราะห์
ชี้ให้เห็นถึงความคิดเกี่ยวกับการรับและการให้และอานาจหน้าที่ด้านจริยธรรมจะแตกต่างกันในชุมชน
ของลูกเสือทั้งสองเพศ
ราสคอฟ (Raskoff. 1994 : Abstract) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับอาสาสมัครในการลูกเสื อ
หญิงการเก็บรวมรวบข้อมูลได้มาจากสัมภาษณ์ลูกเสือหญิง ลูกเสือชาย และผู้ให้การสนับสนุน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าอาสาสมัครใช้องค์กรเพื่อสร้างอานาจและควบคุมชีวิต
ตนเอง โดย ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและผลสาเร็จที่ได้เกี่ยวข้องบุคคลอื่น และความเป็นอิสระใน
การปกครอง ตนเอง อาสาสมัครมีอานาจเป็นกลุ่ม พัฒนาทักษะในด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
อาสาสมัคร ผู้ที่ใช้องค์กรลูกเสือหญิงสร้างคานิยามของเพศเอง โดยใช้คาแนะนาขององค์กรในเรื่อง
ความเสมอภาค และความแตกต่าง
ฟรอดเตอร์ (Proctor. 1995 : Abstract) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับเพศ ชนชั้น และนโยบาย
ของการแนะน าการลู กเสื อ ในสงครามภายในอังกฤษ งานวิจัยได้ผ ลในเรื่อง การเข้า ใจว่าองค์ก ร
มวลชนปฏิบัติอย่างไร ให้วัตถุประสงค์ที่มีความหมายขณะเดียวกันก็สร้างสรรค์ ช่องว่างซึ่งกลุ่ม หนุ่ม
สาว ทาให้เต็มไปด้วยวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล งานวิจัยนี้สอบถามความหมายของเพศจากวัยรุ่น โดยการ
ตรวจสอบจากการตั้งกลุ่มของมวลชนในช่วงสงครามภายใน คือ ลูกเสือและเนตรนารี จน กลายเป็น
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องค์กรอาสาสมัครวัยรุ่นที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษและในโลก ในช่วงปี ค.ศ. 1920 – 1930 ลูกเสือและ
เนตรนารีระงับความกลัวของผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องข้อขัดแย้งระหว่างชนชั้น และ การละเมิดทางเพศ
บุญส่ง อันอาสา สมชาย วงศ์เกษม และ อนุสรณ์ ถูสินแก่น (2556 : บทคัดย่อ )ได้ทา
การวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดกาฬสิ น ธุ์มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญ หาการเปรียบเทียบและข้อเสนอแนะ การจัด
กิจกรรมลูกเสือสามัญ รุ่น ใหญ่ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสิ นธุ์ กลุ่ มตัว อย่างเป็นผู้ บริห าร
สถานศึกษา 48 คน ครูผู้สอนลูกเสือ จานวน 297 คน โดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่ .23 ถึง .79 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ า กั บ .92 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ก ารวิ เคราะห์ ส ถิ ติ พื้ น ฐาน และ t - test (independent
samples) ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปั ญ หาการจั ด กิ จกรรมลู ก เสื อสามัญ รุ่น ใหญ่ ในโรงเรียนมั ธ ยมศึ กษา จังหวั ด
กาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ผู้บริหารและครูผู้สอนลูกเสือ มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่ น
ใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน
3. ผู้ บ ริห ารและครูผู้ ส อนลู กเสื อที่มีวุฒิ ลูกเสื อต่างกัน มีความคิดเห็ น ต่อปัญ หาการจัด
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่แตกต่างกัน
4. ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดประชุมทาความเข้าใจร่วมกัน
ของผู้กากับลูกเสือ ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง เข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือให้สูงขึ้น มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามทิศทางการพัฒนากิจการและกิจกรรมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียน
ชัยวุฒิ สังข์ขาว (2558 : บทคัดย่อ )ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการบริหารกิจกรรม
ลู ก เสื อในสถานศึ ก ษาจั งหวัด กาแพงเพชร ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ กษา เขต 41 มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหา และเสนอแนวทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาจังหวัด
กาแพงเพชร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 การดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น
2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวน 291 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนลูกเสือ เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล ได้แก่ แบบสอบถาม ใช้ค่าสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล 2) เสนอ
ทางการบริ ห ารกิ จ กรรมลู ก เสื อ ในสถานศึ ก ษา โดยการจั ด ประชุ ม กระบวนการสนทนากลุ่ ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
ปั ญ หาการบริ ห ารกิ จ กรรมลู ก เสื อ ในสถานศึ ก ษาจั งหวัด ก าแพงเพชร สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แนวทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึ ก ษา มี ดั งนี้ 1) การจั ด ตั้ งกลุ่ ม หรือ กอง คื อ ก ากับ ติ ด ตาม ประชุ ม ชี้ แ จงนโยบายการจั ด
กิจกรรมลูกเสือ แต่งตั้งผู้รับ ผิดชอบที่มีค วามรู้ด้านลูกเสือ จัดทาโครงสร้างการบริหาร จัดผู้กากับ
ระดับวูดแบดจ์ให้ครบทุกกอง และส่งเสริมให้เข้าฝึกอบรมเพิ่มคุณวุฒิทางลูกเสือ 2) การบังคับบัญชา
ลูกเสือ คือ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ประกาศเกียรติคุณ พิจารณาความดีความชอบประจาปี
ในงานลู กเสื อ ให้ ครูเข้าร่ วมกิจกรรมทางลูกเสือ วางแผน สนับสนุนงบประมาณ พัฒ นาบุคลากร
ทางด้านลูกเสือ 3) การเรียนการสอนวิชาลูกเสือ คือ ส่งเสริมให้ครูเข้าใจหลักสูตรลูกเสือจัดทาแผน
ฝึกอบรมลูกเสือแบบบูรณาการ วางแผนเลือกวิชาพิเศษลูกเสือ และสร้างความตระหนักให้ลูกเสือเห็น
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คุณ ค่า และประโยชน์ ของการจัดกิจกรรมลูกเสือ 4) การเงินลูกเสือ คือ จัดทาแผน กาหนดกรอบ
งบประมาณ จัดประชุมรณรงค์ทุนภายนอกแก่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ และประชุมผู้จัดทาภารกิจ
การเงินและทรัพย์สิน สร้างความตระหนักให้ผู้รับผิดชอบ และจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ
5) การรายงานกิจกรรมลู กเสือ คือ มอบหมายให้มีผู้สังเกต การจัดกิจกรรมประจาสัปดาห์ ประชุม
กาหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดให้มีห้องลูกเสือ เว็บไซต์ลูกเสือโรงเรียน จดหมายข่าวถึงผู้ปกครอง
จัดทาสรุปทุกครั้งที่จัดกิจกรรม และรายงานประจาปีตามระเบียบ
ราศรี สวอินทร์และคณะ (2562 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับความหมายและกระบวนการเกิดแรงบันดาลใจของนักศึกษาวิชาชีพครูในสามจังหวัด
ชายแดนใต้และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากครูต้นแบบในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของนักศึกษา
วิช าชี พ ครู ในสามจั งหวั ด ชายแดนใต้ ก ารวิ จัย ครั้งนี้ เป็ น การวิ จัย เชิ งคุ ณ ภาพ กลุ่ ม ตั ว อย่ างได้ แ ก่
นักศึกษาวิชาชีพครูในสามจังหวัดชายแดนใต้จานวน 20 คน เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบ
สังเกต สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาร้อยละ 80 ตั้งใจเลือกเรียน
วิชาชีพครูมาตั้งแต่ต้นเพราะมีครูต้ นแบบที่ประทับใจ ร้อยละ 15 เลือกเรียนตามความต้องการของ
ผู้ปกครอง และร้อยละ 5 เลือกเรียนตามเพื่อน ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและกระบวนการเกิด
แรงบันดาลใจผ่านมุมมองของนักศึกษาสรุปได้ 3 ประเด็น คือ 1) แรงผลักดันไปสู่เป้าหมาย 2) แรงใน
ตนเอง 3) แรงรับจากผู้อื่นองค์ความรู้ที่ได้หลังจากการสังเกตการณ์ สรุปได้ 4 ประเด็น คือ 1) ความมี
บุคลิกภาพภูมิฐานสมกับความเป็นครู 2) ความเป็นวิถีชีวิตแบบครู 3) การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู และ
4) การปฏิบั ติตนต่อเพื่อนร่วมงาน โรงเรียน ชุมชน และสั งคม ผลการพัฒ นาด้านการศึกษา โดย
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวม พบว่า หลังสังเกตการณ์นักศึกษามีผลการเรียน
พัฒนาขึ้น จานวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 70 ไม่เปลี่ยนแปลง จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และมี
ผลการเรียนลดลง จานวน4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการไปสังเกตการณ์ ติดตามวิถี
ชีวิตครูต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาพัฒนาตนเอง และมีแนวโน้มว่าจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต
จากเอกสารวรรณกรรมที่นักวิชาการหลายท่าน ได้นาเสนอ และเผยแพร่ของนั้นงานวิจัย ต่างประเทศ
จะเห็นได้ว่าเป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ ที่ดีของเด็ก การก่อตั้งลูกเสือ โดย ประเทศอั งกฤษ
เป็นประเทศแรก ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ 2 และประเทศไทย เป็นประเทศที่ 3 รวมทั้ง
ยั งกล่ าวถึ งสิ ท ธิ ค วามเสมอภาคของลู ก เสื อ และเนตรนารี ในรูป ของ อาสาสมั ค ร ความสามั ค คี
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความขัดแย้งระหว่างชนชั้น ซึ่งกิจกรรมลูกเสือ สามารถที่จะช่วยระงับยับยั้ งได้
สามารถร้อยรัดกับวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติที่ว่า “เพื่อให้ ลูกเสือพัฒนาทางกาย สติปัญญา
จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ช่วย สร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า
ความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ ” กิจกรรม เหล่านี้ล้วนเป็นกระบวนการจัดกิจกรรม
ลูกเสือที่ควร ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเยาวชน ต่อไป
:
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บทที่ 3
วิธีดาเนินงาน
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศการดาเนินงานกิจการลูกเสือ และความต้องการของครูและ
บุคลากรทางการลูกเสือ สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 มี สาระสาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับวิธีดาเนินการ ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย
2. เครื่องมือในการดาเนินงาน
3. ขั้นตอนดาเนินงาน
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ จานวนทั้งสิ้น 2,096 คน
สมาชิกลูกเสือ - เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัด 136 โรงเรียน จานวนทั้งสิ้น 13,751 คน
เครื่องมือในการดาเนินงาน
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศการดาเนินงานกิจการลูกเสือ และความต้องการของครูและ
บุคลากรทางการลูกเสือ สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 มีเครื่องมือที่ใช้ ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จานวน 2 ฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ 1 แบบสารวจสมาชิกลูกเสือ - เนตรนารี และการจัดตั้งกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ
และจานวนลูกเสือ - เนตรนารี ประจาปีการศึกษา 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1 ซึง่ มีลักษณะเป็นแบบกรอกข้อมูลลงในแบบสารวจโปรแกรม Microsoft Excel
ฉบับที่ 2 แบบสารวจผู้ผ่านการอบรมทางลูกเสือ วุฒิ ทางลูกเสือ และความต้องการฝึก
อบรม (หลักสูตรลูกเสือ) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มีลักษณะเป็นแบบ
กรอกข้อมูลลงในแบบสารวจโปรแกรม Microsoft Excel
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือ
2. ศึ ก ษาเอกสาร ต าราที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้า งเครื่อ งมื อ รวบรวมข้ อ มู ล ของ สุ วิ ม ล
ติรกานันท์ (2551 : 17-47) และบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2553 : 121–156)
3. สร้างแบบสารวจข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ซึ่งสารวจข้อมูลเกี่ยวกับ จานวนสมาชิก
ลูกเสือ - เนตรนารี และการจัดตั้งกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ และจานวนลูกเสือ - เนตรนารี ข้าราชการ
ครู และบุ คลากรทางการศึกษาที่ ผ่ านการอบรมขั้นความรู้ทั่ วไป ขั้นความรู้เบื้ องต้น (B.T.C.) ขั้ น
ความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C.) ขั้นหัวหน้าผู้ให้การอบรม (L.T.C)
วุฒิทางลูกเสือ (สูงสุด) และความต้องการฝึกอบรม (หลักสูตร)
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4. จัดส่งแบบสารวจไปยังทุกโรงเรียนในสังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร
เขต 1 ผ่านทาง AMSS
5. โรงเรียนส่งแบบสารวจข้อมูลด้านลูกเสือตามเวลาที่กาหนด
6. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสารวจข้อมูล
7. สรุปผลการดาเนินการเป็นสารสนเทศ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษา คณะทางานใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งใช้ค่าสถิติ
ต่าง ๆ ดังนี้
1. ค่าความถี่
2. ค่าร้อยละ (%)
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บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศการดาเนินงานกิจการลูกเสือ และความต้องการของครูและ
บุคลากรทางการลู กเสื อ ส านั กงานลู กเสื อเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 มีผลการดาเนินงาน
แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลสารสนเทศด้านจานวนลูกเสือ – เนตรนารี สานักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาข้อมูลสารสนเทศด้านกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ สานักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาข้อมูลสารสนเทศข้อมูลสารสนเทศการผ่านการอบรมทางลูกเสือ
วุฒิทางลูกเสือ และความต้องการฝึกอบรมของครูและบุคลากรทางการลูกเสือ สานักงานลูกเสือเขต
พื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลสารสนเทศด้านจานวนลูกเสือ – เนตรนารี สานักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
จากการสารวจจานวนลูกเสือ – เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัด จานวน 136 โรงเรียน
ในปีการศึกษา 2562 มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ตาราง 1 แสดงจานวนสมาชิกลูกเสือ เนตรนารีแต่ละประเภทของโรงเรียนในสังกัด (N=136)
ที่
1
2
3
4
5
6

ลูกเสือ – เนตรนารี
ลูกเสือ – เนตรนารี
ลูกเสือ – เนตรนารี
สารอง
สามัญ
สามัญรุ่นใหญ่
อาเภอ
ป.1 ป.2 ป.3 รวม ป.4 ป.5 ป.6 รวม ม.1 ม.2 ม.3 รวม
เมืองพิจิตร
548 619 613 1780 664 667 702 2033 183 166 148 497
โพธิ์ประทับช้าง 314 318 308 940 308 331 309 948 186 178 178 542
สามง่าม
338 340 313 991 337 347 359 1043 51
46 46 143
วังทรายพูน
116 189 182 537 157 157 189 503 80
69 77 226
สากเหล็ก
172 179 176 527 214 201 201 616 117 160 97 374
วชิรบารมี
264 280 268 812 275 283 287 845 120 125 113 358
รวม
1838 1925 1860 5623 1955 1986 2047 5988 737 744 659 2140
ร้อยละ
32.69 34.23 33.08 100 32.65 33.17 34.19 100 34.44 34.77 30.79 100
จากตาราง 1 พบว่า ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ มีจานวนมากที่สุด (5,988 คน) รองลงมา
ลูกเสือ – เนตรนารีสารอง (5,623 คน) และลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (2,140 คน)
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาข้อมูลสารสนเทศด้านกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ สานักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
จากการสารวจกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือของโรงเรียนในสังกัด จานวน 136 โรงเรียน
ในปีการศึกษา 2562 มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ตาราง 2 แสดงการจัดตั้งกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ และจานวนลูกเสือ - เนตรนารี ประจาปี 2562
กลุ่มลูกเสือ
ที่

โรงเรียน

1
2
3
4
5
6

เมือง
สามง่าม
โพธิ์ประทับช้าง
วังทรายพูน
สากเหล็ก
วชิรบารมี
รวมทั้งหมด

จานวน
กลุม่
ลูกเสือ
16
6
13
3
3
8
49

สารอง

กองลูกเสือ
สามัญ

สามัญรุ่นใหญ่

หมาย
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน เหตุ
สมาชิก กอง สมาชิก กอง สมาชิก กอง สมาชิก
2048
241
1401
418
709
938
5755

33
58
23
7
12
10
143

840
498
695
209
437
353
3032

48
58
24
8
12
12
162

1259
650
739
258
441
535
3882

25
4
16
6
52
5
108

472
125
607
126
230
312
1872

จากตาราง 2 พบว่า มีกลุ่ มลู กเสื อทั้งสิ้น 49 กลุ่ม โดยมีกองลูกเสือสามัญ มากที่สุ ด
(162 กอง) รองลงมาเป็นกองลูกเสือสารอง (143 กอง) และกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (108 กอง
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาข้อมูลสารสนเทศข้อมูลสารสนเทศการผ่านการอบรมทางลูกเสือวุฒิทาง
ลูกเสือ และความต้องการฝึกอบรมของครูและบุคลากรทางการลูกเสือ สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษาพิจิตร เขต 1
จากการสารวจครูและบุคลากรทางการลูกเสือของโรงเรียนในสังกัด จานวน 136 โรงเรียน
ในปีการศึกษา 2562 มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
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ตาราง 3 แสดงจานวน ร้อยละของครู และบุคลากรทางการลูกเสือที่ผ่านการอบรมทางลูกเสือวุฒิทางลูกเสือ และความต้องการฝึกอบรม
ผ่านการฝึกอบรม

11 3 26 15
11
5
4
6
1 24
6
7
6
5
12 1 45 11
3
1
16
3
0 19 11
5
0
6
0
0 12
5
0
0
7
2
0 18
2
2
1
4
34 5 144 50
28
13
42
5.1 0.75 21.6 54.95 30.77 14.29 24.42

สามัญรุ่นใหญ่

สามัญ

ขั้นความรู้ชั้นสูง
(A.T.C.)

สารอง

สามัญรุ่นใหญ่

สามัญ

ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้น
ความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

สารอง

ไม่มีวุฒิลูกเสือ

3
85
1 115
2 134
1
52
0
47
0
51
7 484
1.2 72.56

วูดแบดจ์ 4 ท่อน L.T.

13
4
9
3
4
3
36
6.2

วูดแบดจ์ 3 ท่อน A.L.T.

วูดแบดจ์ 2 ท่อน W.B.

หัวหน้า L.T.C.

55 41 1
41 37 2
97 51 1
39 25 0
17 24 2
26 45 2
275 223 8
47 38.3 1.4

ผู้ช่วยฯ A.L.T.C.

วิสามัญ

สามัญ

สามัญรุ่นใหญ่

สารอง
23
10
26
6
6
5
76
13

สามัญ

1. สามง่าม
54 74 53
1
2. โพธิ์ประทับช้าง 42 99 33
6
3. เมืองพิจิตร
121 146 54
0
4. วชิรบารมี
36 54 32
0
5. วังทรายพูน
26 27 11
1
6. สากเหล็ก
18 37 23
0
รวม
297 437 206 8
คิดเป็นร้อยละ
31 46.1 21.73 0.84

สารอง

ความต้องการฝึกอบรม
(หลักสูตร)

ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

วิสามัญ

สามัญรุ่นใหญ่

อาเภอ

ขั้นความรู้ทั่วไป
และขั้นความรู้เบื้องต้น
(B.T.C.)

วุฒิทางลูกเสือ
(สูงสุด)

30
2
19
8
20
3
15
3
15
2
11
2
110 20
64 11.63
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จากตาราง 3 พบว่า ครู และบุคลากรทางการลูกเสือที่ผ่านการอบรมทางลูกเสือ มีความรู้
ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ลูกเสือสามัญมากที่สุด (ร้อยละ 46.00) รองลงมาลูกเสือสารอง
(ร้อยละ 31.00) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ร้อยละ 21.70) และลูกเสือวิสามัญ (ร้อยละ 0.84) วุฒิทาง
ลูกเสือ (สูงสุด) วูดแบดจ์ 2 ท่อน W.B. มากที่สุด (ร้อยละ 72.60) รองลงมาวุฒิ ลูกเสือ (ร้อยละ
22.00) วูดแบดจ์ 3 ท่อน A.L.T. (ร้อยละ 5.10) และวูดแบดจ์ 4 ท่อน L.T. (ร้อยละ 0.75) ความ
ต้องการฝึกอบรม (หลักสูตรลูกเสือ) ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ลูกเสือสารอง
มากที่สุด (ร้อยละ 54.95) รองลงมาลูกเสือสามัญ (ร้อยละ 30.77) และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ร้อยละ
14.29) ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C ลูกเสือสามัญมากที่สุด (ร้อยละ 64.00) รองลงมาลูกเสือสารอง (ร้อยละ
24.40) และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ร้อยละ 11.63)
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แผนภูมิ 1 แสดงจานวนร้อยละของผู้ผ่านการอบรมขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้
เบื้องต้น (B.T.C) รายอาเภอ

57
แผนภูมิ 2 แสดงจานวนร้อยละของผู้ผ่านการอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) รายอาเภอ

58
แผนภูมิ 3 แสดงจานวนร้อยละของผู้ผ่านการอบรมขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การอบรม
(A.L.T.C) รายอาเภอ

59
แผนภูมิ 4 แสดงจานวนร้อยละของผู้ผ่านการอบรมขั้นหัวหน้าผู้ให้การอบรม (L.T.C)
รายอาเภอ

60
แผนภูมิ 5 แสดงจานวนร้อยละของผู้ได้รับวุฒิทางลูกเสือสูงสุด
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศการดาเนินงานกิจการลูกเสือ และความต้องการของครูและ
บุคลากรทางการลูกเสือ สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 มีสาระสาคัญที่จะสรุปผล
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้
สรุปผล
จากการดาเนิ นงาน เก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ ผ ลการดาเนินงานทาให้ ได้
ข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. การศึกษาข้อมูลสารสนเทศด้านจานวนลูกเสือ – เนตรนารี สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษาพิจิตร เขต 1 พบว่า ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ มีจานวนมากที่สุด (5,988 คน) รองลงมา
ลูกเสือ – เนตรนารีสารอง (5,623 คน) และลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (2,140 คน)
2. การศึกษาข้อมูลสารสนเทศด้านกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ สานักงานลู กเสือเขตพื้ นที่
การศึกษาพิจิตร เขต 1 พบว่า มีกลุ่มลูกเสือทั้งสิ้น 49 กลุ่ม โดยมีกองลูกเสือสามัญมากที่สุด
(162 กอง) รองลงมาเป็นกองลูกเสือสารอง (143 กอง) และกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (108 กอง)
3. การศึกษาข้อมูล สารสนเทศการผ่ านการอบรมทางลู กเสือวุฒิ ทางลูกเสื อ และความ
ต้องการฝึกอบรมของครูและบุคลากรทางการลูกเสือ สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
พบว่า ครู และบุคลากรทางการลู กเสือที่ผ่านการอบรมทางลูกเสือ ความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้
เบื้องต้น (B.T.C.) ลูกเสือสามัญมากที่สุด (ร้อยละ 46.00) รองลงมาลูกเสือสารอง (ร้อยละ 31.00)
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ร้อยละ 21.70) และลูกเสือวิสามัญ (ร้อยละ 0.84) วุฒิทางลูกเสือ (สูงสุด)
วูดแบดจ์ 2 ท่อน W.B. มากที่สุด (ร้อยละ 72.60) รองลงมาวุฒิลูกเสือ (ร้อยละ 22.00) วูดแบดจ์
3 ท่ อ น A.L.T. (ร้ อ ยละ 5.10) และวู ด แบดจ์ 4 ท่ อ น L.T. (ร้ อ ยละ 0.75) และความต้ อ งการ
ฝึกอบรม (หลักสูตรลูกเสือ) ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ลูกเสือสารองมากที่สุด
(ร้ อ ยละ 54.95) รองลงมาลู ก เสื อสามั ญ (ร้อ ยละ 30.77) และลู ก เสื อ สามั ญ รุ่น ใหญ่ (ร้อ ยละ
14.29) ขั้น ความรู้ชั้นสูง A.T.C ลูกเสือสามัญมากที่สุด (ร้อยละ 64.00) รองลงมาลู กเสือส ารอง
(ร้อยละ 24.40) และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ร้อยละ 11.63)
อภิปรายผล
จากการศึกษาข้อมูลสารสนเทศการดาเนินงานกิจการลูกเสือและความต้องการของครู
และบุค ลากรทางการลูกเสือสานั กงานลูกเสือเขตพื้ น ที่ก ารศึกษาพิ จิตร เขต 1 นั้น สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
1. ข้อมูลสารสนเทศด้านจานวนลูกเสือ – เนตรนารี สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
พิจิตร เขต 1 พบว่า ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ มีจานวนมากที่สุด (5,988 คน) ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก
จานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 6 อาเภอ ประกอบ
อาเภอเมืองพิจิตร , อาเภอโพธิ์ประทับช้าง , อาเภอสามง่าม , อาเภอวังทรายพูน , อาเภอสากเหล็ก
และ อาเภอวชิรบารมี มีจานวนนักเรียนมากกว่าลูกเสือ – เนตรนารีสารอง และลูกเสือ – เนตรนารี
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สามัญรุ่นใหญ่ พร้อมทั้งมีความสนใจและสมัครเป็นสมาชิกลูกเสือในโรงเรียนมาก จึงส่งผลให้จานวน
ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ มีจานวนมากที่สุด สอดคล้องกับระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
(Data management Center ) ปีการศึกษา 2562 กลุ่ มส่ งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
2. ข้อมูลสารสนเทศด้านกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
พิจิตร เขต 1 พบว่า มีกลุ่มลูกเสือทั้งสิ้น 49 กลุ่ม จากกองลูกเสือสารอง กองลูกเสือสามัญ และ
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เมื่อพิจารณาจานวนกองลูกเสือที่น้อยที่สุด คือกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
สาเหตุที่ทาให้กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีการจัดตั้งกองลูกเสือจานวนน้อยที่สุด อาจเกิดจากจานวน
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร
เขต 1 มีจานวนโรงเรียนเพียง 35 โรงเรียน หากพิจารณาเปรียบเทียบกับกองลูกเสือสารอง และ
กองลูกเสือสามัญ การจัดตั้งกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จึงมีจานวนกองลูกเสือน้อยที่สุด
3. ข้ อ มูล สารสนเทศการผ่ านการอบรมทางลู กเสื อ วุฒิ ท างลู กเสื อ และความต้ อ งการ
ฝึกอบรมของครูและบุคลากรทางการลูกเสือ สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 มี
ดังนี้
ประการแรกการผ่านการอบรมทางลูกเสือวุฒิทางลูกเสือ พบว่าครู และบุคลากรทางการ
ลูกเสือที่ผ่าน การอบรมทางลูกเสือ มีความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ลูกเสือสามัญมาก
ที่ สุ ด อาจเกิ ด ครู และบุ ค ลากรทางการลู ก เสื อ ได้ รั บ มอบหมายการสอนลู ก เสื อ ในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จากผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการลูกเสือ จึงมีความ
จาเป็นที่ต้องการพัฒนาตนเอง เพื่อนาองค์ความรู้ กระบวนการจัดการเรียนการสอน มาจัดกิจกรรม
ลูกเสือตามที่ได้รับมอบหมายสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันสาร แสงมณี (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การบริหารงานวิชาการตามหลักสูตร ลูกเสือในโรงเรียนเอกชน โดยใช้การสุ่มแบบระดับชั้นอย่างเป็น
สั ด ส่ ว น (Proportionate stratified sampling) จากจ านวนครู ผู้ ส อนวิ ช าลู ก เสื อ แต่ ล ะโรงเรี ย น
ผลการวิจั ยพบว่า งานการเรียน การสอน ข้อค้นพบคือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนไม่มีวุฒิทาง
ลูกเสือได้รับมอบหมายให้สอน วิชาลูกเสือ สาหนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดและอาเภอควร
ร่วมมือกับโรงเรียนสารวจผู้ที่ ไม่มีวุฒิทางลูกเสือแล้วร่วมกันจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อวุฒิทางลูก เสือ
ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและ ครูผู้สอน และ โรงเรียนควรจัดครูผู้สอนให้ตรงกับวุฒิทางลูกเสือที่ได้รับ
ต่อมา ครู และบุคลากรทางการลูกเสือที่ผ่านวุฒิทางลูกเสือ (สูงสุด) คือ วูดแบดจ์ 2 ท่อน
W.B. พบว่าครู และบุคลากรทางการลูกเสือที่ผ่านวุฒิ ทางลูกเสือ (สูงสุด) วู ดแบดจ์ 2 ท่อน W.B.
มากที่สุด ทั้งนี้ เกิดจากครู และบุคลากรทางการลูกเสื อได้ผ่ านการอบรมลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสู ง
A.T.C (ขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สี่)และมีโรงเรียนในกลุ่มรองรับการประเมินผลขั้นที่ห้าจึงทาใหมีคุณวุฒิวูด
แบดจ W.B.) และสานั กงานลู กเสื อเขตพื้นที่ ก ารศึกษาพิ จิตร เขต 1 ได้เปิดการอบรมลู กเสื อขั้น
ความรู้ชั้นสูง A.T.C อย่างต่อเนื่องทาให้การพัฒนาวุฒิทางการลูกเสือวูดแบดจ์ 2 ท่อน W.B. มีจานวน
มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวุฒิ สังข์ขาว (2558 : บทคัดย่อ )ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับแนว
ทางการบริห ารกิจ กรรมลู กเสื อในสถานศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหา และเสนอแนวทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษาจั งหวัด กาแพงเพชร สั งกัด ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษามั ธยมศึก ษาเขต 41 การ
ดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2557 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวน 291 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และ
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ครูผู้สอนลูกเสือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ใช้ค่าสถิติพื้นฐานในการ
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล 2) เสนอทางการบริ ห ารกิ จ กรรมลู ก เสื อ ในสถานศึ ก ษา โดยการจั ด ประชุ ม
กระบวนการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า การจัดตั้งกลุ่มหรือกอง คือ กากับติดตาม ประชุมชี้แจงนโยบายการจัด
กิจกรรมลูกเสือ แต่งตั้งผู้รั บผิดชอบที่มีความรู้ด้านลูกเสือ จัดทาโครงสร้างการบริห าร จัดผู้กากับ
ระดับวูดแบดจ์ให้ครบทุกกอง และส่งเสริมให้เข้าฝึกอบรมเพิ่มคุณวุฒิทางลูกเสือ การบังคับบัญชา
ลูกเสือ คือ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ประกาศเกียรติคุณ พิจารณาความดีความชอบประจาปี
ในงานลูกเสือ ให้ ครูเข้าร่วมกิจกรรมทางลูกเสื อ วางแผน สนับสนุนงบประมาณ พั ฒ นาบุคลากร
ทางด้านลูกเสือ
ประการที่สองความต้องการฝึกอบรมของครูและบุคลากรทางการลูกเสือ พบว่าครู ครู
และบุคลากรทางการลูกเสือมีความต้องการฝึกอบรม (หลักสูตรลูกเสือ) ลูกเสือสารองมากที่สุด ทั้งนี้
เกิดจากสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 เปิดการอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เป็น
หลั ก และ มีก ารจั ดการชุมนุ มลู กเสื อ -เนตรนารีส ามั ญ เป็ นประจาทุก ปี ท าให้ ครูและบุ คลากร
ทางการลูกเสือจึงเลือกอบรมลูกเสือ -เนตรนารีสามัญเป็นส่วนมาก ซึ่งทาให้โรงเรียนขาดครู และ
บุ คลากรทางการลู กเสื อที่ผ่ านการอบรมหลั กสู ต รลู กเสื อ ขั้นความรู้ทั่ว ไปและขั้น ความรู้เบื้องต้ น
(B.T.C.) ลูกเสือสารอง จึงทาให้มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการลูกเสือ
หลักสูตรการอบรมลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ลูกเสือสารองมากที่สุด
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราศรี สวอินทร์และคณะ (2562 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับการ
สร้างแรงบัน ดาลใจจากครูต้น แบบเพื่อพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่องของนักศึกษาวิช าชีพครูในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและกระบวนการเกิดแรง
บั น ดาลใจของนั กศึ กษาวิช าชีพ ครูในสามจั งหวัด ชายแดนใต้ และเพื่ อสร้างแรงบั น ดาลใจจากครู
ต้นแบบในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของนักศึกษาวิชาชีพครูในสามจังหวัดชายแดนใต้การวิจัย
ครั้ งนี้ เป็ น การวิจั ยเชิงคุณ ภาพ กลุ่ มตัว อย่างได้แก่ นั กศึกษาวิช าชีพครูในสามจังหวัดชายแดนใต้
จานวน 20 คน เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า มีบุคลิกภาพภูมิฐานสมกับความเป็นครู ความเป็นวิถีชีวิตแบบครู การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ครู
ต่อมา ครู และบุ ค ลากรทางการลู กเสื อความต้ อ งการฝึ กอบรม (หลั กสู ต รลู กเสื อ ) ขั้ น
ความรู้ชั้นสูง A.T.C ลูกเสือสามัญมากที่สุด ทั้งนี้ เกิดจากครู และบุคลากรทางการลูกเสือมีวุฒิทาง
ลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ลูกเสือสามัญมากที่สุด และมีความต้องการ
พัฒ นาตนเองให้ มีวุฒิ ทางการลูกเสือที่สูงขึ้ น ทั้งนี้จึงทาให้ครู และบุคลากรทางการลู กเสือความ
ต้องการฝึกอบรม (หลักสูตรลูกเสือ) ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C ลูกเสือสามัญมากที่สุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญส่ง อันอาสา สมชาย วงศ์เกษม และ อนุสรณ์ ถูสินแก่น (2556 : บทคัดย่อ )ได้ทา
การวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดกาฬสิน ธุ์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเปรียบเทียบและข้อเสนอแนะ การจัด
กิจกรรมลูกเสื อสามัญรุ่น ใหญ่ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสิ นธุ์ กลุ่ มตัวอย่างเป็นผู้ บริห าร
สถานศึกษา 48 คน ครูผู้สอนลูกเสือ จานวน 297 คน โดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าอานาจจาแนกรายข้อตั้งแต่ .23 ถึง .79 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ า กั บ .92 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ก ารวิ เคราะห์ ส ถิ ติ พื้ น ฐาน และ t - test (independent
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samples) ผลการวิจัยพบว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดประชุมทาความเข้าใจร่วมกัน
ของผู้กากับลูกเสือ ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง เข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือให้สูงขึ้น มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามทิศทางการพัฒนากิจการและกิจกรรมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียน
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาข้อมูล สารสนเทศด้านความต้องการของครูและบุคลากรทางการลู กเสื อ
สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 มีข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการวาง
แผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการลูกเสือของสานักงานลกเสือเขตพื้นที่ทางการศึกษาพิจิตร เขต 1
ดังนี้
1. ควรจัดการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
ตามลาดับความต้องการคือ การฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสารอง การฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ
สามัญ และการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
2. ควรจั ด การฝึ ก อบรมวิช าผู้ ก ากั บ ลู กเสื อ ขั้น ความรู้ชั้น สู ง (A.T.C.) ตามล าดั บ ความ
ต้องการคือ การฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญ การฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสารอง และ
การฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร
เขต 1 ให้ เข้ารับ การการฝึ กอบรมขั้น ผู้ ช่ ว ยให้ การฝึ กอบรม (A.L.T.C) และขั้น ผู้ ให้ การฝึ ก อบรม
(L.T.C.)
4. ควรจัดฝึกทบทวนให้กับผู้กากับลูกเสือได้ตรงตามวุฒิที่ได้รับ
5. ควรวางแผนพัฒนากิจการลูกเสือของสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร
เขต 1 ได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและตรงตามความต้องการ
6. ควรใช้เป็ น ข้อมูลเพื่อใช้นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมลู กเสือของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
7. ควรใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือโรงเรียนของโรงเรียน
8. ควรใช้เป็นข้อมูลประกอบการเก็บเงินค่าบารุงลูกเสือประจาปี
9. ควรนาไปใช้ประกอบการรายงานลูกเสือประจาปี
10. ควรใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดงานชุมนุมลูกเสือของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และงานชุมนุมฯ อื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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(แบบสารวจฉบับที่ 1)
แบบสารวจสมาชิกลูกเสือ - เนตรนารี และการจัดตั้งกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ และจานวน
ลูกเสือ - เนตรนารี ประจาปีการศึกษา 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
...............................................................................................................................................................
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1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
1.1 โรงเรียน.......................................อาเภอ........................................................
1.2 ลูกเสือ - เนตรนารี สารอง จานวนทั้งสิ้น.................................คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จานวน............................................คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จานวน............................................คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จานวน............................................คน
1.3 ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ จานวนทั้งสิ้น.................................คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จานวน............................................คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จานวน............................................คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จานวน............................................คน
1.4 ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จานวนทั้งสิ้น.................................คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวน............................................คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จานวน............................................คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน............................................คน
2. ข้อมูลการจัดตั้งกลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ
1.1 กลุ่มลูกเสือ
2.1.1 จานวนกลุ่มลูกเสือ
...................กลุ่ม
2.1.2 จานวนสมาชิกลูกเสือ - เนตรนารี .....................คน
2.2 กองลูกเสือ
2.2.1 กองลูกเสือสารอง
จานวนกอง.....................................................กอง
จานวนสมาชิกลูกเสือ - เนตรนารี...................คน
2.2.2 กองลูกเสือสามัญ
จานวนกอง.....................................................กอง
จานวนสมาชิกลูกเสือ - เนตรนารี...................คน
2.2.3 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จานวนกอง.....................................................กอง
จานวนสมาชิกลูกเสือ - เนตรนารี...................คน
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แบบสารวจผู้ผ่านการอบรมทางลูกเสือ วุฒิทางลูกเสือ และความต้องการฝึกอบรม (หลักสูตรลูกเสือ)
ประจาปีการศึกษา 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
................................................................................................................................................................
คาชี้แจง 1. ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลในแบบสารวจผู้ผ่านการอบรมทางลูกเสือ วุฒิทางลูกเสือ และความต้องการฝึกอบรม (หลักสูตรลูกเสือ)
ประจาปีการศึกษา 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ให้ถูกต้องครบถ้วน
โรงเรียน................................................ กลุ่มโรงเรียน........................................... สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
จานวนบุคลากร (รวมอัตราจ้าง) .................... คน ผ่านการฝึกอบรม....................... คน ยังไม่ผ่านการฝึกอบรม..................... คน
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่งราชการ/
ตาแหน่งทางลูกเสือ

ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น
(B.T.C.)
สารอง สามัญ
สามัญ
วิสามัญ
รุ่นใหญ่

ผ่านการฝึกอบรม
ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
สารอง

สามัญ

สามัญ
รุ่นใหญ่

วิสามัญ

ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(............................................)
ตาแหน่ง.............................................................

ขั้นผู้ช่วย
ขั้น
หัวหน้า หัวหน้า
ผู้ให้การ ผู้ให้การ
ฝึกอบรม ฝึกอบรม
(A.L.T.C.) (L.T.C.)

วูดแบดจ์
2 ท่อน
(W.B.)

วุฒิทางลูกเสือ (สูงสุด)
เครื่องหมาย เครื่องหมาย
วูดแบดจ์
วูดแบดจ์
3 ท่อน
4 ท่อน
(A.L.T.)
(L.T.C.)

ไม่มี
วุฒิ
ลูกเสือ

ความต้องการฝึกอบรม
ขั้นความรู้ทั่วไปและขึ้นความรู้
ขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.)
เบื้องต้น (B.T.C.)
สารอง สามัญ
สามัญ
สารอง สามัญ
สามัญ
รุ่นใหญ่
รุ่นใหญ่

ลงชื่อ..................................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน..............................

76

77

ภาคผนวก ค
หนังสือการนิเทศกากับติดตามงานลูกเสือในโรงเรียน ประจาปี 2562

78

79

ภาคผนวก ง
หนังสือการสารวจข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ประจาปี 2562

80

81

82

83

ภาคผนวก จ
หนังสือแต่งตั้งคณะทางานวิจัยและรายงานการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ
การดาเนินงานกิจการลูกเสือและความต้องการของครูและบุคลากรทางการลูกเสือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
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