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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2  

2) การเปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือใน
สถานศึกษา  สังกัดเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 408 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า t-test (Independent)  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพงาน

ลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 อยู่ในระดับมาก  

2) การเปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือใน

สถานศึกษา สังกัดเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 ไม่แตกต่างกัน 
 

คำสำคัญ: การบริหารงานลูกเสือ, เกณฑ์การประเมินคุณภาพลูกเสือ 
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ABSTRACT 

 This research objectives were 1) To the Scout administration in schools by using 

the criteria for quality evaluation of Scout work in schools Under the Office of Phetchaburi 

Educational Service Area, Area 1 and zone 2. 2) A comparison of Scout administration in 

schools by using the criteria for quality evaluation of Scout work in schools Under the 

Office of Phetchaburi Educational Service Area, Area 1 and Zone 2. The questionnaires 

were used to collect data from sample which consisted of 306 persons. The instrument 

used in this research was a 5-rating scale questionnaire. The statistics used for data 

analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and independent t-test. 

The research results found that: 1) A comparison of Scout administration in 

schools by using the criteria for quality evaluation of Scout work in schools Under the 

Office of Phetchaburi Educational Service Area, Area 1 and Zone 2 were at high level in 

overall.  

2 )  A comparison of Scout administration in schools by using the criteria for quality 

evaluation 

of Scout work in schools Under the Office of  Phetchaburi Educational Service Area, Area 1  

and Zone 2, had no difference in overall. 

 
Keywords: The Scout administration, The criteria for quality evaluation of Scout work 

 

บทนำ 

 ในปัจจุบันขบวนการลูกเสือเป็นขบวนการทางการศึกษา ท่ีมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลท้ังทาง

กายสติปัญญา สังคม จิตใจและศีลธรรม เพ่ือให้เป็นบุคคลท่ีมีความประพฤติอันดีงาม ไม่กระทำตนเป็น

ปัญหาต่อสังคม ดำรงชีวิตอย่างมีความหมายและเป็นสุข ซ่ึงมีอุดมการณ์อยู่ท่ี การปฏิบัติตามคำปฏิญาณ 

และกฎของลูกเสือ มีองค์ประกอบสำคัญของการลูกเสือคือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือสามัญ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือ หมายถึง ลูกเสือ 

สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ จุดมุ่งหมายหรืออุดมการณ์ กิจกรรมการบริหารงาน  

ตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามมาตรา 8 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาลูกเสือ ท้ังทางกาย จิตใจ 
และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มี ความเจริญก้าวหน้า เพ่ือความ

สงบสุขและความม่ันคงของประเทศชาติ มีความศรัทธาในมิตรภาพ และความเป็นพ่ีน้องของลูกเสือท้ังโลก 

บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน การยอมรับและการปฏิบัติตาม คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เข้าเป็นสมาชิก 

ด้วยความสมัครใจ มีความอิสระต่ออิทธิพลทางการเมือง มีกำหนดการพิเศษสำหรับการฝึกอบรมโดยอาศัย
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ระบบหมู่ ระบบกลุ่ม การทดสอบมีเคร่ืองหมายวิชาพิเศษและกิจกรรมกลางแจ้ง (คณะกรรมการลูกเสือ

แห่งชาติ, 2558: 1) จากจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและหลักการสำคัญของลูกเสือ

ดังกล่าว นับว่ามีความสำคัญย่ิงต่อการพัฒนาคุณภาพคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ดังพระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในพิธีทบทวนคำ

ปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562  

ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ วันจันทร์ท่ี 1 กรกฎาคม 2562 กิจการลูกเสือสามารถยังประโยชน์

ให้แก่ปวงชนได้อย่างกว้างขวาง และเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยเสริมสร้างความม่ันคงให้แก่ประเทศไทยมาโดย
ตลอดต่อเน่ืองเห็นได้ชัดว่า การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับการฝึกอบรมเป็นลูกเสือ ได้เห็นคุณค่า 

และความสำคัญของการบำเพ็ญประโยชน์ อันเป็นเป้าหมายหลักของกิจการลูกเสือน้ัน นอกจากจะเป็นคุณ

แก่ตัวลูกเสือเองแล้ว ยังส่งผลดีต่อสังคมส่วนรวมด้วย ท่ีกล่าวเช่นน้ัน เพราะการบำเพ็ญประโยชน์ 

และช่วยเหลือผู้อ่ืน จะช่วยบ่มเพาะลูกเสือให้มีคุณลักษณะของพลเมืองท่ีดี คือเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ

เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงเม่ือรวมกับความรู้ความสามารถทางวิชาการแล้ว  

ย่อมส่งผลให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ ผู้สามารถสร้างความเจริญม่ันคงเป็นปึกแผ่นให้แก่ชาติบ้านเมืองได้ 

หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ลูกเสือทุกคนจะมีความมุ่งม่ันต้ังใจ ท่ีจะประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและธรรม
เนียมของลูกเสืออย่างแน่วแน่ ท้ังมีความเพียรพยายามท่ีจะปฏิบัติการทุกอย่าง ให้สำเร็จผลตามอุดมการณ์

ท่ีต้ังไว้ เพ่ือความวัฒนาผาสุกของบ้านเมืองเราสืบไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือ 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพงาน
ลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 

  

สมมติฐานการวิจัย 

การเปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือ
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 ไม่แตกต่างกัน 

 

การดำเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 จำนวน 216 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา  

รองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน หัวหน้างานลูกเสือ และครูผู้สอนลูกเสือ 
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กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

จำนวน 44 โรงเรียน เขต 2 จำนวน 58 โรงเรียน โดยมีการกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง

สำเร็จรูปของเครซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified 

Random Sampling) เป็นการสุ่มโดยการแบ่งออกเป็น 4 ขนาด คือ 1) โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนน้อย

กว่า 120 คน) 2) โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121-600 คน) 3) โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601-1500 

คน) 4) โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1501 คนข้ึนไป) โดยการสุ่มแบบจับฉลากรายช่ือโรงเรียน ของ

กลุ่มตัวอย่างแต่ละขนาด ซ่ึงกำหนดผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน รองผู้บริหาร
สถานศึกษาฝ่ายวิชาการหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 1 คน หัวหน้างานลูกเสือ 1 คน และครูผู้สอนลูกเสือ 1 คน 

กลุ่มตัวอย่างผู้ท่ีให้ข้อมูล จำนวน 408 คน 

 2. ขอบเขตด้านตัวแปร  

ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 

เขต 1 และเขต 2 

ตัวแปรต้น คือ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ
เขต 2  

ตัวแปรตาม คือ เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 

 3. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษาในด้าน 1) ด้าน

ลูกเสือ 2) ด้านผู้บริหาร 3) ด้านผู้กำกับลูกเสือ และ 4) ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ (สำนักงานลูกเสือ 

ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1-10) 

 4. ขอบเขตด้านเวลา 

 การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาการบริหารงานลูกเสือกับผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงาน

ลูกเสือภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2   

ในปีการศึกษา 2562 

5. เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเร่ือง เปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 

และเขต 2 ได้แก่ แบบสอบถามท่ีใช้สอบถามการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา กับเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเร่ือง เปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 



 
 

95 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 

และเขต 2 ได้แก่ แบบสอบถามท่ีใช้สอบถามการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษากับเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ 

การทำงาน และตำแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมิน

คุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 

2 ประกอบด้วย ข้อคำถามท่ีจำแนกตามตัวแปร  ดังน้ี 
1) ด้านลูกเสือ 

2) ด้านผู้บริหาร 

3) ด้านผู้กำกับลูกเสือ 
4) ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

แบบสอบถามตอนท่ี 2 น้ันเป็นแบบสอบถามประเภทจัดลำดับคุณภาพ 5 ระดับ โดยกำหนด

ความหมาย ดังน้ี 

ระดับ 5 หมายถึง เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับ
มากท่ีสุด ให้มีค่าน้ำหนัก 5 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับ

มาก ให้มีค่าน้ำหนัก 4 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับ
ปานกลาง ให้มีค่าน้ำหนัก 3 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับ 

น้อย ให้มีค่าน้ำหนัก 2 คะแนน 
ระดับ 1 หมายถึง เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา มีการปฏิบัติในระดับ 

น้อยท่ีสุด ให้มีค่าน้ำหนัก 1 คะแนน 

6. การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือน้ัน ผู้วิจัยได้การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือโดยการศึกษาจากเอกสาร
และงานวิจัยต่าง ๆ ทำการสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบความสมบูรณ์ ก่อนนำไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ

ความตรงของเน้ือหา (Content validity) พิจารณาสำนวนภาษา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

เคร่ืองมือวิจัยอีกคร้ังหน่ึง หลังจากปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญแล้ว ผู้วิจัยจึงนำ

แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญได้ค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่า 0.67-1.00 และปรับปรุง
แล้วไปทดลองใช้กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างคร้ังน้ี แต่มีคุณลักษณะท่ีเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากิจการลูกเสือ และครูผู้สอนลูกเสือ จำนวน 30 คน เพ่ือหาความเช่ือม่ัน  
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(Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ อัลฟ่าของครอนบาค (Alpha Coefficient Cronbach) ได้ค่าความ

เช่ือม่ันท้ังฉบับ 0.96 

7. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมิน

คุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 

มีข้ันตอนในการเก็บรวมรวมข้อมูล ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขอหนังสือ
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลถึงผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี

เขต 1 และ เขต 2 จำนวน 216 โรงเรียน  ช่วยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 2 ผู้วิจัยได้จัดเอกสารพร้อมส่งแบบสอบถาม เพ่ือดำเนินการแจ้งสถานศึกษาตอบ
แบบสอบถาม 

ข้ันตอนท่ี 3 ผู้วิจัยติดตามรวบรวมแบบสอบถาม 

ข้ันตอนท่ี 4 ผู้วิจัยนำข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบข้อคำถาม 

ก่อนนำข้อมูลน้ันไปวิเคราะห์ผล 
8. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยใช้สถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และหาค่า t-test 

9. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น เพ่ือให้รู้จักลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง และพรรณนาระดับตัวแปร

แต่ละตัวในกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีพัฒนาข้ึน โดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และหาค่า t-test (Independent) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป มีการใช้สถิติ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

9.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม นำมาแจกแจงความถ่ี 

(Frequencies) แล้วนำมาคำนวณหาค่าร้อยละ (Percentage) 

9.2 การวิเคราะห์การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพงาน
ลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 โดยใช้ 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูล จะอยู่ในช่วงค่าเฉล่ีย 

ใดน้ัน ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์การแปลความหมายตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  

ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษาใน
ระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา

ระดับมาก 
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ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษาใน

ระดับปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษาใน
ระดับน้อย 

ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง  เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษาใน

ระดับน้อยท่ีสุด 

9.3 การเปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพงาน
ลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 โดยใช้  

ค่า t-test (Independent) 

10. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์วิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ

การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านลูกเสือ (  = 4.36,  

SD = 0.44) รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ (  = 4.22, SD = 0.52) และต่ำสุดคือ ด้านผู้กำกับ
ลูกเสือ (  = 3.92, SD = 0.63) 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมิน

คุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ค่าเฉล่ีย

สูงสุดคือ ด้านลูกเสือ (  = 4.37, SD = 0.44) รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ  (  = 4.00, SD = 

0.58) และต่ำสุดคือ ด้านผู้กำกับลูกเสือ (  = 3.92, SD = 0.63) และต่ำสุดคือด้านผู้กำกับลูกเสือ 

(  = 3.77, SD = 0.61)  

 

อภิปรายผล 

ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1และ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับสมมติฐานการ

วิจัยท่ีต้ังไว้ว่า ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีนโยบายในการ

ดำเนินงานตามประกาศจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบุรีได้

มอบหมายให้สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 นำนโยบายและเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษาของ

สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาใช้ในการนิเทศ 

กำกับ ติดตามการดำเนินงานกิจการลูกเสือในสถานศึกษาในโรงเรียนท่ีอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

X

X

X

X X

X

X
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การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2   

มีการนิเทศ กำกับติดตามแต่ละโรงเรียนทุกปี และมีการจัดการประเมินกองลูกเสือต้นแบบในแต่ละเขตพ้ืนท่ี

ข้ึน โดยมีการประเมินกองลูกเสือต้นแบบ แบ่งเป็นประเภท คือ กองลูกเสือสำรองต้นแบบกองลูกเสือสามัญ
ต้นแบบ และกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้นแบบ กองลูกเสือโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน เป็นกองลูกเสือ

ต้นแบบ ในแต่ละประเภทจะได้รับมอบโล่กองลูกเสือต้นแบบ จึงทำให้กองลูกเสือของโรงเรียนท่ีอยู่ในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 2 มีผลการดำเนินงานกิจการลูกเสือในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พิมพรรณ ศรสุวรรณ (2562) เร่ืองการบริหารงานลูกเสือกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือของ

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของมนรัตน์ แก้วเกิด (2558) เร่ืองกลยุทธ์การบริหารงานลูกเสือของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัจจุบันของงานลูกเสือของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยในภาพรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง สภาพท่ีพึงประสงค์ของงานลูกเสือของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงลำดับความต้องการจำเป็นได้เป็น 1) ด้านลูกเสือ 2) ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ 3) ด้านผู้บริหาร 

และ 4) ด้านผู้กำกับลูกเสือและสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนต์ชัย ม่ันวศิน (2552: ง) เร่ืองแนวทางการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการบริหารกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม 

ผลการวิจัยพบว่า  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน:การบริหารกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดนครปฐมโดยรวมท้ัง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินาฏ เจาะจง 

(2557: 75) เร่ืองการศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิจิตรผลการวิจัยพบว่า
สภาพการ บริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือใน

สถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านโดยเรียงลำดับจากค่ามากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 

ได้แก่ ด้านลูกเสือ มีสภาพการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านผู้กำกับลูกเสือ และด้าน

ผู้บริหารตามลำดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริกมล พุมมา (2562: 133) ได้วิจัยเร่ืองการบริหารงาน
ลูกเสือกับผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การประเมินตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านลูกเสือ รองลงมาคือ  ด้านการจัด
กิจกรรมลูกเสือ และต่ำสุดคือ ด้านผู้กำกับลูกเสือ และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านลูกเสือ รองลงมาคือ ด้านการจัด

กิจกรรมลูกเสือ และต่ำสุดคือ ด้านผู้กำกับลูกเสือ และต่ำสุดคือ ด้านผู้กำกับลูกเสือ 
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