
 

51252908:สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ค าส าคญั:ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลกูเสือไทย 

นายสมบัติ  เดชบ ารุง : ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์:             
ผศ. ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ ์ และ รศ. ดร.ศิริชยั  ชินะตงักรู.  415  หนา้.   

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ได ้1) ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย 2)  แนวปฏิบติัให้
เกิดผลตามยุทธศาสตร์  วิธีด าเนินการวิจยัประกอบดว้ย  ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาวิเคราะห์ตวัแปรเก่ียวกบัประเด็น
กิจการลูกเสือไทย จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  และจดัสนทนากลุ่ม   ขั้นตอนท่ี 2  วิเคราะห์องคป์ระกอบ
เพื่อน าไปสร้างเคร่ืองมือวิจยัและน าเคร่ืองมือไปหาความตรงและความเช่ือมัน่และน าไปเก็บขอ้มูล ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชโ้รงเรียนเป็นหน่วยวเิคราะห์  จ านวน 100 โรงเรียน โดยการก าหนดขนาดตวัอยา่ง
ตามตารางของทาโรยามาเน  ท่ี ± .10 จากประชากร  35,000  โรงเรียน  ผูใ้หข้อ้มูลไดแ้ก่  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา  
รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา  และครูในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  วิเคราะห์องค์ประกอบ  เพื่อจดักลุ่ม
องคป์ระกอบของยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลกูเสือไทย  ขั้นตอนท่ี 3  น าร่างยทุธศาสตร์  และตวัแปรยอ่ยไปใหผู้ ้
ท่ีมีเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ  ระบุแนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  และน าไปยืนยนัโดยวิธีสัมมนาอิง
ผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 9 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ  แบบสอบถาม  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การหา
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์องคป์ระกอบ และการวเิคราะห์เน้ือหา  

ผลการวิจยัพบวา่   1) ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย  ประกอบดว้ย  8  ยทุธศาสตร์  คือ การมี
ส่วนร่วมของชุมชน  การสร้างจิตส านึกให้กบัเยาวชน   การจดัการลูกเสือในสถานศึกษา   การพฒันาเยาวชนดว้ย
กิจกรรมลูกเสือ  ดา้นทกัษะทางลูกเสือ   การพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกเสือ  ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของ
ลูกเสือ  และการประชาสัมพนัธ์กิจการลูกเสือ   2) แนวปฏิบัติให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 8  
ยุทธศาสตร์ 51 ตัวบ่งช้ี  สรุปได้ดังน้ี   การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการเชิญบุคคลภายนอกเข้ามาเป็น
คณะกรรมการของกิจการลูกเสือในสถานศึกษาและกองลูกเสือ  การสร้างจิตส านึกให้กบัเยาวชน  โดยการท า
ความดี  และปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  การจดัการลูกเสือในสถานศึกษา   โดยการบริหารจดัการ
กองลูกเสือในสถานศึกษาในดา้นต่างๆ  การพฒันาเยาวชนดว้ยกิจกรรมลูกเสือ  โดยการจดักิจกรรมลูกเสือโดยยดึ
ค าปฏิญาณและกฏของลูกเสือเป็นแนวทางในการปฏิบติั  ดา้นทกัษะทางลูกเสือ  โดยสร้างทกัษะเก่ียวกบักิจการ
ลกูเสือ  ใหมี้ทกัษะเก่ียวกบัความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  ใหมี้ทกัษะทางการลูกเสือ  ใหมี้ทกัษะในการวางแผน  และใหมี้
ทกัษะในการน าไปใชห้รือปฏิบติั  การพฒันาบุคลากรทางการลูกเสือ  โดยการเขา้รับการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบั
ลูกเสือในระดบัต่างๆ   ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ทางการลูกเสือ  โดยการจดัใหมี้คู่มือต่างๆ พระราชบญัญติัลูกเสือ 
พ.ศ.2551   ระเบียบส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  การใชค้่ายลูกเสือและไม่ยุง่เก่ียวกบัการเมือง 
และ  การประชาสัมพนัธ์กิจการลกูเสือ  โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญั  การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารขอ้มูล   
 
ภาควชิาการบริหารการศึกษา                                                                        บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร               
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51252908 : MAJOR:EDUCATIONAL  ADMINISTRATION 
KEYWORS  : SCOUT  AFFIRMATIVE  REINNOVATION  STRATEGIES/SCOUT  IN  THAILAND 

 SOMBAT  DEJBAMRUNG: SCOUT  AFFIRMATIVE  REINNOVATION STRATEGIES  IN  
THAILAND. THESIS   ADVISORS: ASST.PROF.PRASERT  INTARAK,Ed.D. AND  
ASSOC.PROF.SIRICHAI  CHINATANGKUL, Ph.D.  415  pp. 

The purposes of this research were to indentify: 1) scout affirmative reinnovation strategies in 
Thailand, 2) the practices to attain scout affirmative reinnovation strategies. The study was divided into              
3 steps: 1) studied the variables of  Thai scouting from related documents and focus group discussion,               
2) analysed  factors to construct research instruments and established reliability and validity for data collection. 
100  schools was used as research units from 35,000 schools population. The sample size was estimated  from 
Taro Yamane’s table at .10 level of confidence. The informants were school administrators, deputy  
administrators and teachers under Ministry of Education. Analysed the factors for factor grouping of  Thai scout  
affirmative reinnovation strategies. 3)Introducing drafted strategies and detailed variables to scout minded  
people to identify the practice to yield the results according to the strategies and confirmed by                            
9  experts  focus  group discussion. The research instrument was a questionnaire. The  statistics for data analysis 
were  frequency, percentage. arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis and content 
analysis. 

The results of this research found that: 1)Thai scout affirmative reinnovation strategies composed  of  
8 strategies, namely, community participation, youth awareness building, school scouting management, south  
development through scouting, scout skills, scout mindedness personnel development, scout identity, and  scout 
public relation. 2)The practice to attain scout affirmative strategies composed of  8 strategies  with                   
51  indicators. They were community participation by inviting outsiders to be committee member in school  
scout  affair.  Youth awareness building by doing good things and obey scout promise and scout law. School 
scout  management by managing school scout company in various aspects. Youth development through scout  
activities by managing scout activities based on scout promise and scout law as practical guidelines. Scout  
skills by building scout activities skills yielding human relation skill, scout skill, planning skill and  
implementation skill. Scout mindedness  personnel development by attending scout leader training at various  
levels of school. Scout identity  by producing scout manuals, scout law of B.E.2551, the rules and  regulation  
of  nation  scout administrative committee, scout company management and political neutrality and  scout  affir  
public relation by participating in important days activities, publicized information.   
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กติติกรรมประกาศ 
 

         วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี  ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีเพราะไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งดีจากผูช่้วย
ศาตราจารย ์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์  รองศาสตราจารย ์ ดร.ศิริชยั  ชินะตงักูร  ผูช่้วยศาสตรจารย ์ 
วา่ท่ีพนัตรี  ดร.นพดล  เจนอกัษร   ดร.อ านาจ  ช่างเรียน และคณาจารยภ์าควิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่านท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าช่วยเหลืออยา่งดียิ่ง  ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงและกราบ
ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
         ขอกราบขอบพระคุณผูท้รงคุณวิฒิทุกท่านท่ีเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม เก่ียวกบัประเด็นของ
กิจการลูกเสือในสถานศึกษา  ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือวิจยั  ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบักิจการลูกเสือ ในการหาแนวปฏิบติัเพื่อให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดย้ืนยนัโดย
วิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ  ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย  และแนวปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดผลตาม
ยุทธศาสตร์  และ  ดร.สมใจ  เดชบ ารุง  ท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือ  สนบัสนุนและเป็นก าลงัใจให้มา
ตลอดในการท างานวิจยัส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 
         ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสาตราจารย ์ ดร.สุรศกัด์ิ  หลาบมาลา  ท่ีไดช่้วยเหลือใน
การตรวจดา้นภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ในการเขียนงานวิจยัคร้ังน้ี 
                    ขอกราบขอบพระคุณมารดา  ญาติพี่น้องและเพื่อนๆ ท่ีให้ก าลงัใจในการท างานวิจยั
ฉบบัน้ีจนส าเร็จได ้
                     ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า    งานวิจยัเร่ือง “ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย”    
จะเป็นประโยชน์ต่อส านกังานลูกเสือแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
และสถานศึกษาสามารถน าไปใชใ้นการบริหารกิจการลูกเสือใหเ้กิดประโยชน์ไดต่้อไป 
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