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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคหลัก เพือ่ พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา และมี
วัตถุประสงคเฉพาะ ดังนี้ 1.เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2. เพื่อพัฒนาแนว
ทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed
Methodology Research) ประกอบดวย วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยดําเนินการ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา มี 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 การสํารวจขอมูลโดยการสังเคราะหเอกสาร ที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมลูกเสือเพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา สวนที่ 2 การสํารวจ
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบดวย 5 ดาน
คือ 1) ดานการบริหารงาน 2) ดานผูกํากับลูกเสือ 3) ดานหลักสูตรและกิจกรรมลูกเสือ 4) ดานงบประมาณ
5) ดานการติดตามผลการดําเนินงานลูกเสือ กลุมเปาหมายในการวิจยั ในครั้งนี้ ไดแก ผูอํานวยการลูกเสือ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 62 คน และหัวหนางานลูกเสือโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 62 คน รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 124 คน ซึ่งเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาใน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัด
กําแพงเพชรและจังหวัดพิจติ ร จํานวน 62 โรงเรียน สวนที่ 3 การศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จ
ของโรงเรียนตนแบบลูกเสือ (Best Practices) โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 5
แหง ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน สถานศึกษาละ 1 คน หัวหนางานลูกเสือของโรงเรียน
สถานศึกษาละ 1 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใชเปนการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semistructured Interview) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาแนวทางการจัดกิจการลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา
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โดยการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) และการตรวจสอบการประเมินความเปนไปได และความเปน
ประโยชน ของแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยเปนผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน
จํานวน 62 คน และหัวหนางานลูกเสือโรงเรียน จํานวน 62 คน รวมทั้งสิ้น 124 คน ผลการวิจัยพบวา
การศึกษาสภาพและแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา ความคิดเห็นของผูอ ํานวยการ
ลูกเสือโรงเรียนและหัวหนากิจกรรมลูกเสือโรงเรียน ที่มีตอสภาพการดําเนินงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
มัธยมศึกษาแตละดาน ประกอบดวย 5 ดาน คือ ดานการบริหารงาน ดานผูกํากับลูกเสือดานหลักสูตรและ
กิจกรรมลูกเสือ ดานงบประมาณ และดานการติดตามผลการดําเนินงานลูกเสืออยูในระดับปานกลางแตมีคาเฉลี่ย
นอย และแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษาทีส่ รางขึ้น ไดแก 1) หลักการและแนวคิดการ
บริหารงานลูกเสือ 2) การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน ประกอบดวย 5 ดาน คือ ดานการบริหารงาน ดานผู
กํากับลูกเสือ ดานหลักสูตรและกิจกรรมลูกเสือ ดานงบประมาณ และดานการติดตามผลการดําเนินงานลูกเสือ
3) กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผน การติดตามและ
ประเมินผล การปรับปรุงและพัฒนา และการเปนผูนํา มีระดับผลแนวทางการประเมินความเปนไปได และความ
เปนประโยชน ในภาพรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ : โรงเรียนมัธยมศึกษา / กิจกรรมลูกเสือ / แนวทาง
ABSTRACT
This research aimed to study the developing guideline scout activities in secondary school.
The purpose for study the condition for organizing scout activities in secondary school. The
research aimed to Mixed Method Research : quantitative research and qualitative research,
there were 2 stages of research. The first to explore data by synthesizing scout documents.
The second use questions to study the conditions and guidelines for organizing scout activities
in secondary school. Consists to 5 aspects to 1) scout administration, 2) boy scout director,
3) curriculum and instruction work, 4) financial work and 5) measurement and evaluation. The
target group were 62 schools, administration and the chief of senior scout activities. A total of
124 people. The third for study to successful practices of the Scout Master School. (Best
Practice) by choose specific for 5 locations (Purposive Sampling). Information provider is
administrations and the chief of senior scout activities 1 each for 10 people. Tools used as
semi structured interview forms 2 stages : Developing guidelines school activities in secondary
school by focus discussion group. The guideline was the evaluated of its possibility by
administration by 62 people. And chief of senior scout activities by 62 stakeholders. A total of
124 people. The research results were as follows: 1) The results for study to conditions and
guidelines for organizing scout activities in secondary school. Consists of 5 aspects : scout
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administration, boy scout director, curriculum and instruction work, financial work and
measurement and evaluation. It was found oval, the level of scout activity is at a moderate
level. With a small average of each side. 2) Guidelines for organizing scout activities in
secondary schools created comprises three elements : 1) principles and concepts of scout
administration, 2) scout administration in schools, : scout administration, boy scout director,
curriculum and instruction work , financial work and measurement and evaluation and
3) scout activities in schools, : planning, doing, checking, ,acting and leading. Has a level of
evaluation results for highly beneficial and highly applicable.
Keywords : Secondary School / Scout Activities / Guidelines Scout
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากสังคมไทยในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง โดยเฉพาะความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสื่อสารก็เปนอีกปจจัยที่เรงทําใหโลกไร
พรมแดนเกิดความเคลื่อนไหวของขอมูล ขาวสารมีทั้งทางลบและทางบวก สงผลกระทบตอการเรียนรูข องเด็ก
และเยาวชนในชาติ กอใหเกิดปญหาทางสังคม เพราะมนุษยเปนพืน้ ฐานหลักในการพัฒนาประเทศจาก
ประชาชนที่มีคุณภาพ การปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบ การปลูกฝงระเบียบวินัย ตองกระทําอยางตอเนื่อง
จึงทําใหคานิยมเหลานี้ตดิ ตัวอยูกบั ประชาชนสวนใหญของประเทศชาติ การศึกษานับวาเปนวิธีการสําคัญที่จะ
ชวยใหเยาวชนของชาติ ไดรับการพัฒนาเปนไปตามความตองการของสังคมและประเทศชาติ ตามแนวทางการ
จัดการศึกษาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สดุ โดยกระบวนการ จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูมี
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางมีความสุข (Ministry of
Education, 2003, p.7)
“แมทุกวันนี้ สภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม แตวิธีการฝกหัดอบรมตามแบบของ
ลูกเสือก็ยังคงเปนที่ยอมรับวามีความเหมาะสม ไมลาสมัย และเปนวิธีที่ไดผลในการปลูกฝงเยาวชนใหเปนคนดี
เปนพลเมืองที่มีคาของสังคม” (His Highness HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Crown Prince
2012, p.4)
กระทรวงศึกษาธิการไดพิจารณาเห็นวา กิจกรรมลูกเสือชวยอบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดี มีระเบียบ
วินัย มีความซื่อสัตย สุจริต มีความสามัคคี รูจักบําเพ็ญประโยชนเพือ่ สวนรวม และพัฒนาตนเองอยูเสมอ
กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดใหเปนกิจกรรมที่อยูในหลักสูตรในการพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปนพลเมืองดี
(Office of the Red Cross Scout and Student Affairs Office of the Permanent Secretary for
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Education, 2008, p.1) กิจการลูกเสือถือเปนกิจกรรมที่ทรงคุณคา และมีประโยชนจึงไดกําหนดใหวิชาลูกเสือ
เปนกิจกรรมบังคับใหเรียนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตามวัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติที่ตั้งไววา
เพื่อฝกอบรมบมนิสัยลูกเสือใหเปนพลเมืองดี ตามจารีตประเพณีบา นเมืองและอุดมคติ คือ 1) ใหมีนิสยั ในการ
สังเกต จดจํา เชื่อฟง และพึ่งตนเอง 2) ใหซื่อสัตย สุจริต มีระเบียบวินัย และเปนผูเห็นอกเห็นใจผูอื่น 3) ใหรูจัก
บําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน 4) ใหรูจักทําการฝมือ และ 5) ใหมีการพัฒนาในทางกาย จิตใจ และศีลธรรม
ทั้งนี้ไมเกี่ยวของลัทธิการเมืองใดๆ (National Scout Administration, Office of the Commission, 1966,
pp.1-2)
กิจกรรมลูกเสือในปจจุบันถูกบรรจุไวในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งเปนกิจกรรมที่จดั ใหผเู รียนไดพัฒนาความสามารถของตนเอง ตามศักยภาพ
มีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญ
 ญา มีความสุข มีศกั ยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแลวผูเรียนคือ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด
การแกปญหาเปนการใชเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต มีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตทีด่ ี มีสุขนิสัย รักการออก
กําลังกาย
มีความรักชาติมีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันที่พระมหากษัตริยเปนประมุขและมีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมปิ ญญาไทย
มีจิตสาธารณะ ที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคมสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
(Department of Academic Affairs. Basic education curriculum, 2008, p.10) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดแบงกิจกรรมเปน 3 ลักษณะ คือกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณะประโยชน (Department of Academic Affairs Basic education Curriculum, 2008,
pp.2-4)
การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ในระยะตอมาไมไดรับการสนับสนุนและสงเสริม
ใหมีความกาวหนาเทาที่ควร แมวา วิชาลูกเสือถูกบรรจุไวในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในยุคที่พลเอก
มานะ รัตนโกเศศ เปนรัฐมนตรีเมือ่ พ.ศ. 2531 วิชาลูกเสือก็กลายสภาพเหมือนเปนวิชาสามัญทั่วไปทีค่ รูทุกคน
จําเปนตองสอน เชนเดียวกับวิชาวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร ซึ่งเด็กจะตองเขาไปนั่งฟงคําบรรยายของครู
ในชั่วโมงเรียนที่จํากัด อาจเพียงสัปดาหละ 1 คาบเรียน หรือ 50 นาที ความคาดหวังใหครูผูสอน ทําอะไรไดมาก
เพียงไหนในการที่ตองสอนเนื้อหาสาระ ตองฝกปฏิบตั ิ ตองอบรมความประพฤติ ในเวลาที่จํากัดเชนนั้น
กระบวนการฝกอบรมแบบลูกเสือ ก็ถูกตัดทอนไป ในสวนของครูผสู อนเองก็ตามนอกเหนือจากการทําไปตาม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสถานศึกษา ครูที่มคี วามพึงพอใจที่จะสอนลูกเสือ ก็มีทักษะและสามารถเปน
แบบอยางใหเยาวชนไดเจริญรอยตามมีจํานวนนอยลง สิ่งตางๆ เหลานี้อาจสงผลกระทบตอบุคลิกภาพของ
เยาวชนในระยะยาว (Health Promotion Fund, Office, 2011, p.9) แมมุงเนนพัฒนาเยาวชนในถานศึกษา
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ใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพและลดปญหาสังคมระดับชาติ แตสภาพปญหาสังคมยังไมลดลง และการจัดกิจกรรม
ลูกเสือของไทยนั้น เยาวชนยังไมสามารถเปนพลังสําคัญในการสรางสรรคสังคมไดเทาที่ควรเพราะปญหาเยาวชน
ยังปรากฏใหรับทราบเสมอๆ เชน ปญหาการหนีเรียน ปญหายาเสพติด ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
ปญหาการพนันและคานิยมที่เปลีย่ นไป แมแตความคาดหวังของผูปกครองดานการศึกษา สิ่งยั่วยุหรือตัวแบบที่
ไมเหมาะสมตางๆ กอใหเกิดปญหาเด็กและเยาวชนอยางมาก ทั้งปญหาการปรับตัว ปญหาทางดานอารมณจิตใจ
ปญหาสุขภาพ ปญหาความรุนแรง ปญหาเด็กติดเกม เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตต่ํา ขาดภูมิคุมกันทางสังคมที่ดี
เมื่อจบการศึกษาไปแลวไมสามารถปรับตัวได มีปญหาทางอารมณจติ ใจ และเกิดความขัดแยงในชีวิต ลวนแลว
เปนปญหาที่มผี ลกระทบตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนอยางยิ่งในสังคมไทย (Basic education, Office of the
Commission, 2007, pp.8-9)
ดังนั้น การพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยคนในพื้นที่เปนผูขับเคลื่อน
พัฒนาและสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งนับวามีความสําคัญยิ่งในปจจุบนั และอนาคตของการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนโดยใชกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งในดานลูกเสือ ดานผูกํากับลูกเสือ ดานผูบ ริหารโรงเรียน
ดานการจัดมวลกิจกรรม และสงเสริมดานผลงานดีเดน ซึ่งลวนแลวเปนตัวชี้วัดถึงการขับเคลื่อนในการพัฒนา
กิจการลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยอาศัยขอมูลจากการศึกษาสภาพ แวดลอมและขอมูลจากสถานศึกษา
เปนการสงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ ทุกโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนที่จะสงผลตอ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของเยาวชนไทย การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐานในการทํางาน
ดวยกลไกและเครือขายในพื้นที่ของตนเองจะกอใหเกิดการทํางานทีห่ ลากหลาย เกิดความรวมมือของหลาย
หนวยงาน และมีการวางแผนจัดทําขอมูลเพื่อเปนฐานในการทํางานรวมกัน ซึ่งนับวามีความสําคัญยิ่งในปจจุบัน
และอนาคตของการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยใชกิจการลูกเสือ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผูวิจัยใช
วิธีการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology Research) ประกอบดวยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษา
สภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา วิธีดําเนินการเพื่อรวบรวม
ขอมูล และนํามาวิเคราะหใหทราบถึงสภาพและแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา มี 3 สวน
ดังนี้
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สวนที่ 1 การสํารวจขอมูลโดยการสังเคราะหเอกสาร ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมลูกเสือเพื่อศึกษาสภาพ
การจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยศึกษาเอกสาร ขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบดวย 5 ดาน คือ ดานการ
บริหารงาน ดานผูกํากับลูกเสือ ดานหลักสูตรและกิจกรรมลูกเสือ ดานงบประมาณ ดานการติดตามผลการ
ดําเนินงานลูกเสือ และ เกณฑการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนตนแบบลูกเสือ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบวิเคราะหเอกสารที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามเกณฑการประเมิน
โรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
1.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบวิเคราะหเอกสาร สรางขึน้ โดยผูวิจัยจําแนกตามประเด็นงานของกิจกรรมลูกเสือ
5 ดาน คือ ดานการบริหารงาน ดานผูกํากับลูกเสือ ดานหลักสูตรและกิจกรรมลูกเสือ ดานงบประมาณ ดานการ
ติดตามผลการดําเนินงานลูกเสือ
1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลทีเ่ กี่ยวของกับเอกสารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษาและ
แนวคิดเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษาของแตละแหงนั้น ผูวิจัย
ใชวิธีขออนุญาตจดบันทึก การถายเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นการวิจยั เพื่อนํามาวิเคราะหตามลําดับ
ตอไป
1.4 การวิเคราะหขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูล รองรอยและหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้ง 5 ดาน และแนวคิดเกี่ยวกับสภาพปญหาของการดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ จําแนก
ตามประเด็นกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อสรางขอสรุปเบื้องตนจากขอมูลที่เปนเอกสารตางๆ ของโรงเรียนและ
วิเคราะหขอมูลโดยจําแนกประเภท (Typological Analysis) วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และ
นําเสนอการวิเคราะหดวยการพรรณนาความ เพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับสภาพแนวทางจัดกิจการลูกเสือในโรงเรียน
มัธยมศึกษา
สวนที่ 2 การสํารวจขอมูลโดยใชแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
มัธยมศึกษา
หลังจากไดศึกษาเอกสารในขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการสํารวจขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัย
จัดทําขึ้น จากการนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหตามขั้นตอนที่ 1 มาสรางเปนขอคําถามตามกรอบแนวคิด
2.1 กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายในการวิจยั ในครั้งนี้ ไดแก ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนมัธยมศึกษา
จํานวน 62 คน และหัวหนางานลูกเสือโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 62 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 124 คน ซึ่งเปน
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โรงเรียนมัธยมศึกษาใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัด
พิจิตร จํานวน 62 โรงเรียน
2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ขอคําถามที่สอดคลองตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อนํามาเปนแนวทางในการศึกษาสภาพปญหาการดําเนินกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
มัธยมศึกษา
2.3 การสรางเครื่องมือในการวิจัย
ผูวิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา องคประกอบทั้ง 5 ดาน คือ 1) ดานการบริหารงาน 2) ดานผูกํากับลูกเสือ 3) ดาน
หลักสูตรและกิจกรรมลูกเสือ 4) ดานงบประมาณ 5) ดานการติดตามผลการดําเนินงานลูกเสือ กําหนดขอบเขต
ขอคําถามจากองคประกอบทั้ง 5 ดานแลวสรางขอคําถามโดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่
กําหนดไว นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบและนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง
แกไขกอนสงใหผูเชี่ยวชาญตรวจนําแบบสอบถามเสนอผูเ ชี่ยวชาญ ตรวจสอบความครอบคลุมและหาความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยวิเคราะหหาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of item
objective congruence) (Buonson, 2009, pp.81-82) โดยคัดเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองตัง้ แต .60
ขึ้นไป ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ไดดําเนินการตามขั้นตอน โดยผูวิจยั ดําเนินการ
ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อทําหนังสือขอความอนุเคราะหถึงโรงเรียนที่เปน
กลุมเปาหมายเพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูล สงหนังสือถึงผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 62 โรงเรียน
พรอมแบบสอบถามทางไปรษณียแ ละแนบซองเปลาจาหนาซองพรอมติดแสตมป เพื่ออํานวยความสะดวก ในการ
สงแบบสอบถามกลับคืน และผูวิจยั เก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเองในบางสวน
2.5 การวิเคราะหขอมูล
เปนการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ผูว ิจัยนําแบบสอบถามทีส่ มบูรณไปวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป โดยวิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณดวยสถิตภิ าคบรรยาย ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.6 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
นําขอมูลจากคําถามปลายเปดที่ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
มาวิเคราะหจําแนกประเภท ( Typological Analysis) การเปรียบขอมูล (Comparison) และสรางขอสรุปแบบ
อุปนัย (Inductive Analysis) จากนั้นนําเสนอขอมูลการวิเคราะหแบบพรรณนาความและมีตารางประกอบ
สวนที่ 3 การศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จ ของโรงเรียนตนแบบลูกเสือ (Best
Practices) ผูวิจยั ไดกําหนดแนวทางการศึกษา ดังนี้
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3.1 แหลงขอมูล
ผูวิจัยกําหนดแหลงขอมูลโรงเรียนที่ผานการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนตนแบบลูกเสือ
(Best Practices) ตามเกณฑการคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
ดานกิจการลูกเสือ โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 5 แหง
3.2 ผูใหขอมูล
ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน สถานศึกษาละ 1 คน หัวหนางานลูกเสือ
ของโรงเรียน สถานศึกษาละ 1 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 10 คน โดยผูว ิจัยไดกําหนดคุณสมบัตผิ ูใหขอมูล
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย เครื่องบันทึกเสียง แบบสัมภาษณ โดยเปนแบบ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-structure Interview) ประกอบดวย ขอมูลของผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน
และหัวหนากิจการลูกเสือ โดยมีขอ คําถามในการสัมภาษณเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนตนแบบลูกเสือ (Best Practices) ประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) ดานการ
บริหารงาน 2) ดานผูกํากับลูกเสือ 3) ดานหลักสูตรและกิจกรรมลูกเสือ 4) ดานงบประมาณ 5) ดานการติดตาม
ผลการดําเนินงานลูกเสือ โดยสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนแหงละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน และหัวหนางานลูกเสือ
ของแหงละ 1 คน รวมทั้งสิ้นเปนจํานวน 5 คน เกี่ยวกับการสงเสริมกิจการลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนตนแบบลูกเสือ (Best Practices)
3.4 การวิเคราะหขอมูล
เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลในภาคสนามทั้งการบันทึกเสียง
การสัมภาษณโดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis)
ตอนที่ 2 การพัฒนาแนวทางการจัดกิจการลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา
การพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผูว ิจัยไดดําเนินการนําขอมูล
จากตอนที่ 1 ของวัตถุประสงคขอที่ 1 ดําเนินการ 2 สวนดังนี้
สวนที่ 1 การยกรางแนวทางการจัดกิจการลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยการสนทนากลุม
(Focus Group Discussion)
ผูวิจัยไดนําขอมูลจากตอนที่ 1 ที่ไดจากภาคสนามทั้ง 3 ขั้นตอน ที่ไดจากการ 1) ขอมูลจากการ
สังเคราะหเอกสาร 2) การสํารวจขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม 3) การศึกษาแนวทางการปฏิบตั ิที่ประสบ
ความสําเร็จ ของโรงเรียนตนแบบลูกเสือ (Best Practices) นํามาสรางเปนตนรางแนวทางการพัฒนาแนว
ทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผูใหขอมูลเปนผูเ ชี่ยวชาญที่มีความรู ความสามารถในการจัด
กิจกรรมลูกเสือ และมีประสบการณเกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ โดยการสนทนากลุม (Focus Group
Discussion) ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (Tirakanan, 2004, p.170) โดยกําหนด
เกณฑการคัดเลือกผูเ ชี่ยวชาญ
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
โดยลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนการยกรางแนวทางการจัดกิจกรรรมลูกเสือในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในการสนทนากลุม แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ ผูรวมสนทนา และสวนที่ 2
รางการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่
ใชในการวิจัย คือ 1) ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของในการสนทนากลุม และการพัฒนาแนว
ทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) สรางแนวทางการสนทนากลุม (Focus Group
Discussion) กําหนดประเด็นในการสนทนากลุมเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูรวมสนทนาที่
ตรงกันอยางเปนขั้นตอน โดยกําหนดเปนประเด็นในการสนทนาเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนเรื่องทั่วๆ ไป
เกี่ยวกับสภาพของการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา สวนที่ 2 การพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา และ 3) นําแนวทางสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ที่สรางขึ้นเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบความตรงและความเหมาะสมตามขอบเขตเนื้อหา ในการเรียงลําดับ
ขอความ ประเด็นการสนทนากลุมในดานความเหมาะสม ความเปนไปไดและความสมบูรณของการยกรางแนว
ทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา สวนที่ 2 การตรวจสอบผลการยกรางแนวทางการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา หลังจากที่ดําเนินการสรุปขอมูลจากขัน้ ตอนที่ 1 แลวนําผลการรางแนวทางการจัด
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ไดรับการตรวจสอบจากการสนทนากลุม ของผูเชี่ยวชาญ มาดําเนินการ
ประเมินความเปนไปได และความเปนประโยชน โดยกลุมผูใหขอมูล เปนผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 62 คน
และหัวหนากิจกรรมลูกเสือ จํานวน 62 คน รวม 124 คน เปนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนของรางแนว
ทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามเกณฑ
(Thiam Chanpanich Phin Chai. (MS.P.), p.183) สําหรับเกณฑการตัดสิน ความเปนไปได และความมี
ประโยชน ของแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยพิจารณาจากประเด็นที่มีคา เฉลี่ยตั้งแต
3.50 ขึ้นไป และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาไมเกิน 1.00 และขอเสนอแนะอื่นๆ ผูวิจยั ไดวิเคราะหขอ มูลดวย
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา ไดสรุปผลการวิจยั ตามประเด็น
สําคัญดังนี้
1. การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา
1.1 ผลการสังเคราะหเอกสาร ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา
ขอบขายการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนที่สาํ คัญไดแก หลักการและแนวคิดการบริหารงานลูกเสือ การ
บริหารงานลูกเสือในโรงเรียนประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) ดานการบริหารงานลูกเสือ 2) ดานผูกํากับลูกเสือ
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3) ดานหลักสูตรและกิจกรรมลูกเสือ 4) ดานงบประมาณ 5) ดานการติดตามผลการดําเนินงานลูกเสือ และ
กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน แบบ PDCAL กลาวคือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน
(Doing) การติดตามและประเมินผล (Checking) การปรับปรุงและพัฒนา (Acting) การเปนผูนํา (Leading)
1.2 ผลการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร พบวา ความคิดเห็นของผูอํานวยการลูกเสือ
โรงเรียนและหัวหนากิจกรรมลูกเสือโรงเรียน ที่มีตอสภาพการดําเนินงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา
แตละดาน อยูในระดับปานกลางแตมีคาเฉลี่ยนอย (ത= 2.68, S.D. = 0.29)
2. การสรางแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา
2.1 ผลการยกรางแนวทางการจัดกิจการลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา ของผูอํานวยการลูกเสือ
โรงเรียน ประกอบดวย
1) หลักการและแนวคิดการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยสถานศึกษายึด
หลักแนวคิดการบริหาร ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตลิ ูกเสือ พ.ศ. 2551 ซึ่งกําหนดใหมีความชัดเจนขึ้นโดย
กําหนดใหลูกเสือและบุคลากรทางลูกเสือ มีการปรับองคประกอบคณะกรรมการลูกเสือระดับจังหวัด ปรับการ
บริหารลูกเสือระดับอําเภอ เปนการใชเขตพื้นที่การศึกษาแทน นํานโยบายเกีย่ วกับกิจกรรมลูกเสือไปสูการ
ปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางอยางเปนรูปธรรม ในดานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 มีกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็ก และ
เยาวชนไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีศักยภาพดานความรู ทักษะ ปลูกฝงและเสริมสรางใหผเู รียนมี
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึกและมีความภาคภูมใิ จในความเปนไทย มีระเบียบ วินยั
มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และรังเกียจการทุจริต ตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และจัดสรรงบประมาณที่ใชในกิจกรรม
ลูกเสือโดยกําหนดไวในแผนพัฒนาสถานศึกษาอยางชัดเจน และมีการสงเสริมการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมลูกเสือจากบุคคลภายนอก เชน คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป กครองนักเรียน
2) การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก
2.1) ดานการบริหารงานลูกเสือ โดยโรงเรียนกําหนดโครงสรางการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
ในโรงเรียน มีคําสั่งแตงตั้งผูร ับผิดชอบงานลูกเสือโรงเรียน และกําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบของทุกคนอยาง
จริงจังโรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนผูกํากับลูกเสือเพื่อพัฒนาตนเองในดานทักษะลูกเสือและนําหลักสูตรสู
ลูกเสือสูการปฏิบัติ โรงเรียนกําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
ลูกเสือที่กําหนด และมีการรายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ผูม ีเชี่ยวชาญดานลูกเสือจาก
ภายนอกเขามามีสวนรวมในการติดตามผลการดําเนินงานลูกเสืออยางจริงจัง โรงเรียนมีความพรอมในการจัด
กิจกรรมลูกเสือ ทั้งบุคลากร สื่อ สถานที่ จัดทําทะเบียน เอกสารที่เกีย่ วของรวมทั้งอุปกรณในการดําเนินกิจกรรม
ลูกเสือ และโรงเรียนนําผลการดําเนินงานกิจกรรมลูกเสือในรอบปที่ผานมา แกไขและพัฒนาปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง
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2.2) ดานผูกํากับลูกเสือ โดยโรงเรียนมีคําสั่งแตงตั้งผูกํากับลูกเสือตามคุณสมบัติที่คณะ
ลูกเสือแหงชาติกําหนด มีคณ
ุ วุฒิ W.B. 100% และสนับสนุนใหผูกํากับลูกเสือมีคุณวุฒิ ตรงกับประเภทของ
ลูกเสือที่รบั ผิดชอบ โรงเรียนมีการประชุมรวมกัน ศึกษาขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติหลักสูตรลูกเสือสูก าร
ปฏิบัติอยางจริงจัง โรงเรียนกําหนดเปนนโยบายใหผูกํากับลูกเสือทุกคนแตงเครื่องแบบลูกเสือทุกครั้งทีม่ ีการ
จัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนมีการแกปญหาผูกํากับลูกเสือไมเพียงพอในการจัดกิจกรรมฝก
ทักษะลูกเสือ โดยการใชลูกเสือรุนพี่ ลูกเสือวิสามัญทีผ่ านการฝกอบรมลูกเสือมาแลว เปนผูชวยผูกํากับลูกเสือ
โรงเรียนสนับสนุนใหผูกํากับลูกเสือเขารับการพัฒนาตนเองดานทักษะลูกเสือ โดยตรงตามประเภททีร่ ับผิดชอบ
และโรงเรียนนําผลงานดานลูกเสือ มาใชในการพิจารณาความดีความชอบใหกับผูกํากับลูกเสือและบุคลากรที่
เกี่ยวของกับงานลูกเสือ
2.3) ดานหลักสูตรและกิจกรรมลูกเสือ โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือตามเวลาเรียนที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐานกําหนด โรงเรียนสนับสนุนผูก ํากับลูกเสือ ศึกษาตํารา เอกสารเกี่ยวกับ
ลูกเสือเพื่อนํามาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมลูกเสือตามที่หลักสูตรกําหนดอยางจริงจัง ผูกํากับลูกเสือศึกษา
วัตถุประสงคหลักสูตรลูกเสือเพื่อจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด โรงเรียนจัด
กิจกรรมลูกเสือ ที่สงเสริมการสรางจิตสาธารณะประโยชน และมีวินัยโดยสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและกิจกรรมวันสําคัญ โรงเรียนมีสื่อ อุปกรณที่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมลูกเสือ มีแหลงเรียนรูที่
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน และโรงเรียนนํากิจกรรมลูกเสือมาประยุกตใช ในการแกปญหาเยาวชนให
มีระเบียบวินัย เสริมสรางจิตสาธารณะประโยชน ตามหลักคานิยม 12 ประการ
2.4) ดานงบประมาณ โดยโรงเรียนจัดเก็บเงินบํารุงลูกเสือประจําป จากผูกํากับลูกเสือ
และลูกเสือ อยางเปนระบบและถูกตองตามระเบียบขอบังคับ โรงเรียนจัดซื้อสื่อ อุปกรณลูกเสือตามงบประมาณ
จัดสรร และของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกและผูป กครองนักเรียนสนับสนุน โรงเรียนสนับสนุน
งบประมาณจัดซื้อเอกสาร ตํารา คูมือที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมลูกเสือใหเหมาะสมในงบประมาณที่จํากัด
และโรงเรียนแตงตั้งเจาหนาที่ จัดทําบัญชีเกี่ยวกับเงินบํารุงลูกเสืออยางถูกตองตามระเบียบขอบังคับ วาดวยการ
บริหารงบประมาณและมีการรายงานใหผูกํากับลูกเสือทราบ
2.5) ดานการติดตามผลการดําเนินงานลูกเสือ โดยผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนแตงตั้ง
ผูติดตามผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุง แกไขการจัดกิจกรรมลูกเสือ
อยางตอเนื่อง โรงเรียนมีการประชุมผูกํากับลูกเสือ กําหนดแนวทางในการติดตามผลการดําเนินงานลูกเสือใน
โรงเรียน ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคลูกเสือ โรงเรียนมีการนิเทศและ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สมศ. โรงเรียนแตงตั้งกรรมการติดตามผลการดําเนินกิจกรรมลูกเสือใน
โรงเรียน โดยมีบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการประเมินกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน และโรงเรียนมีการ
จัดทํารายงาน สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ประจําปการศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียน
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3) กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน มีกระบวนการ (Process) 5 ขั้นตอน (PDCAL)
ประกอบดวย
3.1) การวางแผน (Planning) โดยกําหนดโครงสรางการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน
มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบงานลูกเสือในโรงเรียน ตามคุณสมบัติที่คณะลูกเสือแหงชาติกําหนด มีคณ
ุ วุฒิ W.B.
ตรงกับประเภทของลูกเสือที่รับผิดชอบ มีการประชุมรวมกัน เพื่อศึกษาขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ หลักสูตร
ลูกเสือสูการปฏิบัติอยาง มีกําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบงานลูกเสือในโรงเรียนทุกคนอยางจริงจัง กําหนดเปน
นโยบายใหผูกํากับทุกคนแตงเครื่องแบบลูกเสือทุกครั้ง ทีม่ ีการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ กําหนดเวลา
เรียนกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด และมีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาทีจ่ ัดทําบัญชี
เกี่ยวกับเงินบํารุงลูกเสืออยางถูกตอง ตามระเบียบขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ
3.2) การปฏิบัติตามแผน (Doing) โดยศึกษาขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการ
ปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ สํานักงานงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ กําหนดรูปแบบการ
จัดกิจกรรมลูกเสือ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักสูตรลูกเสือกําหนด มีบุคลากรลูกเสือ สื่อ อุปกรณ สถานที่
และเอกสารทีเ่ กีย่ วของกับงานลูกเสือพรอมในการจัดกิจกรรมลูกเสือ จัดกิจกรรมเนนการฝกทักษะ และ
กระบวนการลูกเสือโดยการบูรณาการดานเนื้อหาตามหลักสูตรกําหนด และมีการจัดเก็บเงินบํารุงลูกเสือประจําป
จากผูกํากับลูกเสือและลูกเสืออยางถูกตองตามาระเบียบขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ
3.3) การติดตามและประเมินผล (Checking) ไดแก มีคําสั่งแตงตั้งผูร ับผิดชอบติดตาม
ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน มีการปรับปรุง แกไขและพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการนิเทศและติดตามผล
การจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สมศ. กําหนดปฏิทินการติดตามผลการ
ดําเนินงานลูกเสือ และมีการรายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนอยางชัดเจน มีผเู ชี่ยวชาญดาน
ลูกเสือจากภายนอกโรงเรียน เขามามีสวนรวมในการติดตามผลการดําเนินงานลูกเสือในโรงเรียนอยางจริงจัง
และมีการจัดเก็บเงินบํารุงลูกเสืออยางถูกตอง ตามระเบียบขอบังคับวาดวยงบประมาณและมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานอยางเปนปจจุบัน
3.4) การปรับปรุงและพัฒนา (Acting) ไดแก มีการนําผลการดําเนินงานกิจกรรมลูกเสือ
ในรอบปที่ผานมาพัฒนา ปรับปรุงและแกไขอยางจริงจัง การนํากิจกรรมลูกเสือมาประยุกตใชในการการ
แกปญหาเยาชนใหมรี ะเบียบวินัย และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีการจัดซื้อเอกสาร ตํารา คูมือทีเ่ กี่ยวของ
ในการจัดกิจกรรมลูกเสือในงบประมาณที่จดั สรรจํากัด ของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกและ
ผูปกครองนักเรียนสนับสนุน
3.5) การนํากระบวนการ (Leading) ไดแก ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนสงเสริมและ
สนับสนุนผูกํากับลูกเสือพัฒนาตนเองในดานทักษะลูกเสือสูการปฏิบตั ิ สนับสนุนใหมีการจัดทําทะเบียนและ
เอกสารงานลูกเสือที่เปนระบบ ปจจุบันอยางตอเนื่อง มีการจัดกิจกรรมลูกเสือที่สรางจิตสาธารณะประโยชน
ใหกับลูกเสือ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสติปญ
 ญา จิตใจ รางกายและสังคมของลูกเสือ และผูอํานวยการสนับสนุนใน
การจัดซื้อสื่อ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกดานลูกเสือในการจัดกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
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3. ผลการประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชน ของแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
ผูวิจัยนํา (ราง) แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ไดพัฒนาขึ้นจากการ
สนทนากลุมของผูทรงคุณวุฒิ แลวดําเนินการใหผูที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่
ไดแก ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน จํานวน 62 คน และหัวหนางานลูกเสือโรงเรียน จํานวน 62 คน รวมจํานวน
124 คน ซึ่งเปนบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ไดทํา
การตรวจสอบแนวทางและวิเคราะหความเปนไปไดและความเปนประโยชนของแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา
ดานผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน ความเปนไปไดและความเปนประโยชน โดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความเปนไปไดที่มคี าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ หลักการและแนวคิดการบริหารงาน
งานลูกเสือ รองลงมา คือ กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน และดานการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน
ตามลําดับ และความเปนประโยชนในภาพรวมอยูในระดับมาก และความเปนประโยชนที่มีคาเฉลีย่ สูงที่สุด คือ
กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน รองลงมาคือ หลักการและแนวคิดการบริหารงานลูกเสือ และการ
บริหารงานลูกเสือในโรงเรียนตามลําดับ
ดานหัวหนางานลูกเสือโรงเรียน ความเปนไปไดและความเปนประโยชน โดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความเปนไปไดทมี่ ีคาเฉลี่ยสูงที่สูด คือ การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน
รองลงมา คือ กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน และหลักการ แนวคิดการบริหารงานลูกเสือ ตามลําดับ
และความเปนประโยชนในภาพรวมอยูในระดับมาก และความเปนประโยชนที่มีคาเฉลีย่ สูงที่สดุ คือ
การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน รองลงมา คือ กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน และหลักการ แนวคิด
การบริหารงานลูกเสือ ตามลําดับ
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ภาพที่ 1 แสดงแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีประเด็นสําคัญในการ
นํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้
1. สภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับงานลูกเสือ พบวา แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยยึดหลักแนวคิดการ
บริหาร ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตลิ ูกเสือ พ.ศ. 2551 ซึ่งกําหนดใหมีความชัดเจนขึ้นโดยกําหนดให
ลูกเสือและบุคลากรทางลูกเสือ มีการปรับองคประกอบคณะกรรมการลูกเสือระดับจังหวัด ปรับการบริหาร
ลูกเสือระดับอําเภอ เปนการใชเขตพื้นที่การศึกษาแทน นํานโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือไปสูการปฏิบัติให
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางอยางเปนรูปธรรม มีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มีกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชนไทยในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีศักยภาพดานความรู และทักษะ กิจกรรมลูกเสือตามโครงสรางหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดใหสถานศึกษาตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ผูเรียน เพื่อใหไดรับการพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณครบทุกดาน
การศึกษาสภาพและแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา สภาพและแนว
ทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัด
กําแพงเพชรและจังหวัดพิจติ ร โดยรวมมีการดําเนินงานจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา อยูใ นระดับ
ปานกลาง และมีคาเฉลี่ยนอย ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Leoppho. (2012) ไดศึกษาสภาพการดําเนินงาน
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1 พบวา สภาพการดําเนินกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมากเพื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉลีย่ คือ 1) ดานกิจกรรม
การเรียนการสอน 2) ดานหลักสูตร 3) ดานการบริหาร 4) ดานการวัดผลและประเมินผล 5) ดานวัสดุและ
อุปกรณและ 6) ดานการเงิน ยังพบอีกวา ผูบริหารและครูผูสอนสวนใหญไมใหความสําคัญตอกิจกรรมลูกเสือ
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ครูผูสอนไมมีความรู ความเขาใจในหลักสูตรของลูกเสือ กระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
รวมทั้งงบประมาณในการบริหารจัดการมีนอย ขาดแคลนวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม
2. แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเด็นที่เปนแนวทางการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา ประเด็นหลักการและแนวคิดการบริหารงานลูกเสือ ตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตลิ ูกเสือ พ.ศ. 2551 ซึ่งกําหนดใหมีความชัดเจนขึ้นโดยกําหนดใหลูกเสือและบุคลากรทางลูกเสือ
มีการปรับองคประกอบคณะกรรมการลูกเสือระดับจังหวัด ปรับการบริหารลูกเสือระดับอําเภอ เปนการใชเขต
พื้นที่การศึกษาแทน นํานโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือไปสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางอยาง
เปนรูปธรรม ในดานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีกรอบและทิศทางใน การ
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชนไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมี
ศักยภาพดานความรู ทักษะ ปลูกฝงและเสริมสรางใหผูเรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึก
และมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีระเบียบ วินัย มีจติ สาธารณะ สอดคลองกับ (Chantana, 1992,
quoted in Chanbanchong. C. Dissertation, 1992, pp.432-443-446,473-475,476-788) ไดศึกษา
ผลกระทบของนโยบายรัฐบาลตอการปลูกฝงจิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนในระดับ
การศึกษาภาคบังคับ พบวา นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2464 ถึง
พ.ศ. 2533 เนนทั้งเนื้อหาและกิจกรรมในการสรางนิสัยและความเปนพลเมืองดีแตการดําเนินงานตามนโยบายไม
ประสบความสําเร็จหลายดาน เพราะปญหาตางๆ เชน ครูไมมีคณ
ุ ภาพและมีจาํ นวนไมเพียงพอ ครูไมสามารถ
สอนแบบเนนกิจกรรม และกิจกรรมบางอยางเปนเรื่องที่ไมคุนเคย เพราะรับเขามาจากตางประเทศ นอกจากนั้น
ยังมีการแทรกแซงจากหนวยงานตางๆ ทีต่ องการใชโรงเรียนเปนเครือ่ งมือพัฒนาทางการเมือง เมื่อเปรียบเทียบ
กับกิจกรรมพิเศษของญี่ปุน พบวา ญี่ปุนใชกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาเพื่อพลเมืองดี และ
สอดคลองกับวัฒนธรรมดั้งเดิมคอนขางมาก นอกจากนี้ยังเนนกระบวนการคิด วิเคราะห การมีสวนรวม และการ
แกปญหาสังคม ที่สอดคลองกับอายุของเด็ก ซึ่งทําใหเกิดผลดีในการพัฒนาความมีจิตสาธารณะและความ
รับผิดชอบตอสังคม
สอดคลองกับ ชิงควิน (Shinkwin, 2008, quoted in Thiwakachai, 2013, p.33) ไดศึกษาเรื่อง
บทบาทของผูกํากับลูกเสือที่มหาวิทยาลัยลาสกา พบวา ผูกาํ กับลูกเสือที่มีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจ เขาใจ
ในกิจกรรมลูกเสือเปนอยางดี สนุกสนาน มีการวางแผนแบงกลุมการเรียนออกเปนกลุม มีการอภิปรายกลุมและ
ละเลนสิ่งเหลานี้ จะชวยใหนายหมูลูกเสือและสมาชิกอายุนอยยังไมมีความพรอม อยากเขารวมกิจกรรม
ผูปกครองสนับสนุนใหไดรับการแกไข ตรงกันขามกับผูกํากับลูกเสือที่ไมมีหลักจรรยาบรรณในจิตใจ ไมมีความ
มั่นคง จัดตั้งกองลูกเสือเครงขรึมเกินไป จะพัฒนากองลูกเสือไดผลนอยกวาผูกํากับลูกเสือที่มลี ักษณะขางตน
สอดคลองกับ Saengchan. (2010) ไดศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบวา สภาพการบริหารหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานกิจกรรมลูกเสือโดยภาพรวมมีสภาพการบริหารหลักสูตรกิจกรรมพัฒนา
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ผูเรียน ดานกิจกรรมลูกเสืออยูในระดับปานกลาง โดยดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและดานนโยบายมี
สภาพการบริหารหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยูในระดับมาก
สอดคลองกับ ซีเซา และแวนคลิฟ (Sesow & Vancleaf, 1988, p.79, quoted in Hiranchat,
1998, pp.47-48) ไดเสนอบทวิจยั ตอที่ประชุมครูผสู อนสังคมศึกษาที่เมืองชิคาโก เมื่อเดือนพฤศจิกายน
ค.ศ. 1988 ผลการวิจัยสรุปไดวา แผนการสอนสังคมศึกษาจะทําไดดีตองใหนักเรียนปฏิบัตติ นใหเปนพลเมืองดี
มีพฤติกรรมคานิยม มีการพัฒนาบุคลิกภาพและความรูไดดี ทั้งเด็ก ในระบบและนอกระบบในโรงเรียน โดยให
เขามีสวนรวมในกิจกรรมมีมิติสมั พันธซึ่งสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ ไดจดั ใหมีกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีโดยการแบง
ออกเปน 4 กลุมโดยใหทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมทางประชาธิปไตย ครูในโรงเรียนและผูบริหารตองยอมรับวา
เด็กที่อยูนอกระบบโรงเรียนนั้น จะตองจัดกิจกรรมสนองความตองการของเขาดวยเชนกัน การฝกความเปนผูนํา
ของเด็ก ในระบบโรงเรียนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว ซึ่งกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมีสวนชวยมาก และ
สอดคลองกับ แบรนดท (Brandt, 1999, p.1349-A, quoted in Panasang, 2010, p.41) ไดศึกษาปจจัยที่
สัมพันธกับการออกจากหรือการยืนหยัดอยูในบทบาทของผูอบรมกิจกรรมลูกเสือ โดยใชวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวของ
ทั้งในอดีต และจากทฤษฏีในเรื่องเดียวกัน แลวกําหนดวาการรวมกระบวนการทางสังคมเขากับสภาพการทดสอบ
มีความสัมพันธตอกัน ซึ่งผลการวิจัย พบวา เด็กวัยรุนที่เขารวมกิจกรรมพรอมการสนับสนุนของทางครอบครัว
และเพื่อนๆ มีการแสดงเหตุผลออกมาจํานวนมาก และสะทอนใหเห็นการเกิดทักษะ ความชํานาญและ
คุณลักษณะอื่นๆ ในระดับมาก
ประเด็นการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน ประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) ดานการบริหารงาน
ลูกเสือ 2) ดานผูกาํ กับลูกเสือ 3) ดานหลักสูตรและกิจกรรมลูกเสือ 4) ดานงบประมาณ 5) ดานการติดตามผล
การดําเนินงานลูกเสือ โดย
1) ดานการบริหารงานลูกเสือ พบวา แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนและหัวหนางานลูกเสือโรงเรียน โดยโรงเรียนมีการศึกษาขอบังคับคณะลูกเสือ
แหงชาติ วาดวยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
กําหนดโครงสรางการบริหารลูกเสือในโรงเรียนอยางชัดเจน มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบงานลูกเสือโรงเรียน และ
กําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบของทุกคน จัดกิจกรรมลูกเสือที่สอดคลองกับหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและ
บริบทของโรงเรียน โรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนผูกํากับลูกเสือเพือ่ พัฒนาตนเองในดานทักษะลูกเสือและนํา
หลักสูตรสูลูกเสือสูการปฏิบตั ิ โรงเรียนกําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตรลูกเสือที่กําหนด และมีการรายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน โรงเรียนมีความพรอมใน
การจัดกิจกรรมลูกเสือ ทั้งบุคลากร สื่อ สถานที่ จัดทําทะเบียน เอกสารที่เกี่ยวของรวมทั้งอุปกรณในการดําเนิน
กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนนําผลการดําเนินงานกิจกรรมลูกเสือในรอบปที่ผานมา แกไขและพัฒนาปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง และโรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือทีส่ รางจิตสาธารณะประโยชนใหกับลูกเสือโดยมีผูเชี่ยวชาญภายนอก
และชุมชนเขามามีสวนรวมในการใหคําแนะนํา ติดตามผลการดําเนินงานลูกเสือในโรงเรียนอยางจริงจัง
สอดคลองกับ Nirat. (2005) ไดศึกษาสภาพปญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดเขตดอนเมือง
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กรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียน มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด และการจัดบุคลากรตามโครงสรางของกลุมลูกเสือในโรงเรียนมี
การปฏิบัติในระดับนอยที่สุดและเมื่อเปรียบเทียบผลการบริหารกิจกรรมในโรงเรียน พบวา ดานการวางแผนและ
ดานการจัดการเรียนการสอนแตกตางกัน
2) ดานผูกํากับลูกเสือ พบวา โรงเรียนแตงตั้งผูกํากับลูกเสือในโรงเรียน มีการกําหนด
คุณสมบัติตามระเบียบขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ และกําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจนและ
สนับสนุนใหผูกํากับลูกเสือมีคณ
ุ วุฒิ ตรงกับประเภทของลูกเสือทีร่ ับผิดชอบ โรงเรียนมีการประชุมรวมกัน ศึกษา
ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติหลักสูตรลูกเสือสูการปฏิบตั ิอยางจริงจัง โรงเรียนกําหนดเปนนโยบายใหผูกํากับ
ลูกเสือทุกคนแตงเครื่องแบบลูกเสือทุกครั้งที่มีการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนจัดกิจกรรม
ลูกเสือในเรียนเนนการฝกทักษะ และกระบวนการลูกเสือ โดยการบูรณาการดานเนื้อหาทีส่ อดคลองกับหลักสูตร
กําหนด มีชุมชนเขามามีสวนรวม โรงเรียนนําผลงานดานลูกเสือ มาใชในการพิจารณาความดีความชอบใหกับผู
กํากับลูกเสือและบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานลูกเสือ และโรงเรียนมีการแกปญหาผูกํากับลูกเสือไมเพียงพอในการ
จัดกิจกรรมฝกทักษะลูกเสือ โดยการใชลูกเสือรุนพี่ ลูกเสือวิสามัญทีผ่ านการฝกอบรมลูกเสือมาแลว เปนผูชวยผู
กํากับลูกเสือ สอดคลองกับ ชิงควิน (Shinkwin, 2008, quoted in Thiwakachai, 2013, p. 33) ไดศึกษาเรื่อง
บทบาทของผูกํากับลูกเสือที่มหาวิทยาลัยลาสกา พบวา ผูกาํ กับลูกเสือที่มีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจ เขาใจ
ในกิจกรรมลูกเสือเปนอยางดี สนุกสนาน มีการวางแผนแบงกลุมการเรียนออกเปนกลุม มีการอภิปรายกลุมและ
ละเลนสิ่งเหลานี้ จะชวยใหนายหมูลูกเสือและสมาชิกอายุนอยยังไมมีความพรอม อยากเขารวมกิจกรรม
ผูปกครองสนับสนุนใหไดรับการแกไข ตรงกันขามกับผูกํากับลูกเสือที่ไมมีหลักจรรยาบรรณในจิตใจ ไมมีความ
มั่นคง จัดตั้งกองลูกเสือเครงขรึมเกินไป จะพัฒนากองลูกเสือไดผลนอยกวาผูกํากับลูกเสือที่มลี ักษณะขางตน
3) ดานหลักสูตรและกิจกรรมลูกเสือ พบวา ผูกํากับลูกเสือศึกษาหลักสูตรลูกเสือ วิเคราะห
วัตถุประสงคของลูกเสือกอนจัดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสติปญญา จิตใจ รางกายและสังคมใหกับลูกเสือโรงเรียน
จัดกิจกรรมลูกเสือ ที่สงเสริมลูกเสือในการสรางจิตสาธารณะประโยชนเพื่อสวนรวม รูจักชวยเหลือผูอ ื่น
มีจิตอาสา มีวินัยในตัวเอง โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือตามเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด โรงเรียนสนับสนุนในการจัดซื้อสื่อ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกดานลูกเสือในการจัดกิจกรรม
อยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนไมนาํ ชั่วโมงเรียนกิจกรรมลูกเสือไปใชสอนเพิ่มเติมวิชาพื้นฐานเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือ ที่สงเสริมการสรางจิตสาธารณะประโยชน และมีวินัยโดย
สอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมวันสําคัญ โรงเรียนมีสื่อ อุปกรณที่เหมาะสมในการ
ดําเนินกิจกรรมลูกเสือ มีแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน และโรงเรียนนํากิจกรรมลูกเสือมา
ประยุกตใช ในการแกปญหาเยาวชนใหมีระเบียบวินยั เสริมสรางจิตสาธารณะประโยชน ตามหลักคานิยม 12
ประการ สอดคลองกับ Saengchan. (2010) ไดศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบวา สภาพการบริหารหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดาน
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานกิจกรรมลูกเสือโดยภาพรวมมีสภาพการบริหารหลักสูตรกิจกรรม
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พัฒนาผูเรียน ดานกิจกรรมลูกเสืออยูในระดับปานกลาง โดยดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและดาน
นโยบายมีสภาพการบริหารหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ ซีเซา และ
แวนคลิฟ (Sesow & Vancleaf, 1988, p.79, quoted in Hiranchat, 1998, pp.47-48) ไดเสนอบทวิจัยตอที่
ประชุมครูผสู อนสังคมศึกษาที่เมืองชิคาโก เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1988 ผลการวิจัยสรุปไดวา แผนการสอน
สังคมศึกษาจะทําไดดีตองใหนกั เรียนปฏิบัตติ นใหเปนพลเมืองดี มีพฤติกรรมคานิยม มีการพัฒนาบุคลิกภาพและ
ความรูไดดี ทั้งเด็ก ในระบบและนอกระบบในโรงเรียน โดยใหเขามีสว นรวมในกิจกรรมมีมติ ิสมั พันธซึ่งสมาคม
วาย.เอ็ม.ซี.เอ ไดจดั ใหมีกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีโดยการแบงออกเปน 4 กลุมโดยใหทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางประชาธิปไตย ครูในโรงเรียนและผูบ ริหารตองยอมรับวาเด็กที่อยูน อกระบบโรงเรียนนั้น จะตองจัดกิจกรรม
สนองความตองการของเขาดวยเชนกัน การฝกความเปนผูนําของเด็ก ในระบบโรงเรียนเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่วางไว ซึ่งกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมีสวนชวยมาก และสอดคลองกับ แบรนดท (Brandt, 1999,
p.1349-A, quoted in Panasang, 2010, p.41) ไดศึกษาปจจัยที่สมั พันธกับการออกจากหรือการยืนหยัดอยูใน
บทบาทของผูอบรมกิจกรรมลูกเสือ โดยใชวรรณกรรมที่เกี่ยวของทั้งในอดีต และจากทฤษฏีในเรื่องเดียวกัน แลว
กําหนดวาการรวมกระบวนการทางสังคมเขากับสภาพการทดสอบมีความสัมพันธตอกัน ซึ่งผลการวิจัย พบวา
เด็กวัยรุนที่เขารวมกิจกรรมพรอมการสนับสนุนของทางครอบครัวและเพื่อนๆ มีการแสดงเหตุผลออกมาจํานวน
มาก และสะทอนใหเห็นการเกิดทักษะ ความชํานาญและคุณลักษณะอื่นๆ ในระดับมาก
4) ดานงบประมาณ พบวา โรงเรียนแตงตั้งเจาหนาที่ จัดทําบัญชีเกีย่ วกับเงินบํารุงลูกเสือ
อยางถูกตองตามระเบียบขอบังคับ วาดวยการบริหารงบประมาณและมีการรายงานใหผูกํากับลูกเสือทราบ
โรงเรียนจัดเก็บเงินบํารุงลูกเสือประจําป จากผูกํากับลูกเสือและลูกเสือ อยางเปนระบบและถูกตองตามระเบียบ
ขอบังคับ โรงเรียนสนับสนุนจัดซื้อสื่อ อุปกรณลูกเสือตามงบประมาณจัดสรรและจํากัด และของบประมาณ
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอกและผูป กครองนักเรียนสนับสนุน โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณใหผกู ํากับ
ลูกเสือ เขารับการพัฒนาตนเองดานทักษะลูกเสือ สอดคลองกับ Kongnan. (2004) ไดศึกษาการดําเนินงาน
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 จังหวัดหนองคาย
พบวา ผูอํานวยการโรงเรียนขาดการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนดานผูกํากับลูกเสือ ขาดครูทมี่ ีความรู
ความสามารถและครูทผี่ านการอบรมหลักสูตรผูกาํ กับลูกเสือ ดานหลักสูตรขาดการชวยเหลือจากศึกษานิเทศก
เกี่ยวกับแหลงวิทยากรมาใหความรูดานการมีสวนรวมขององคกรและชุมชนภายนอก งบประมาณและอุปกรณที่
ไดรับไมเพียงพอ ดานการติดตามนิเทศประเมินผล ขาดความรวมมือจากศึกษานิเทศกในการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการเรียนการสอน
5) ดานการติดตามผลการดําเนินงานลูกเสือ พบวา โรงเรียนมีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบในการ
ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน เพื่อปรับปรุง แกไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสืออยาง
ตอเนื่อง โรงเรียนแตงตั้งกรรมการติดตามผลการดําเนินกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน โดยมีบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการประเมินกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยมีการ
บันทึกหลังการจัดกิจกรรม และมีรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคการเรียนรู โรงเรียนจัดทํา
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รายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตามเกณฑการประเมินคุณภาพกิจกรรมลูกเสือภายใน
โรงเรียนที่ สมศ.กําหนด โรงเรียนมีการประชุมผูกํากับลูกเสือ ทําความเขาใจในการกําหนดแนวทางการจัด
กิจกรรมลูกเสือ การติดตามผลและการประเมินผลการกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน โรงเรียนสงเสริมและสนับสนุน
ใหผูกํากับลูกเสือจัดทําเครื่องมือการประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือที่สอดคลองกับหลักสูตรลูกเสือกําหนด
โรงเรียนกําหนดปฏิทินการติดตามผลการดําเนินงานลูกเสืออยางชัดเจน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง สอดคลองกับ
Maniwan. (2004, pp.124-126) ไดศึกษาการพัฒนาครูดานการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญ โรงเรียนบาน
ชอระกา พบวา ครูมีปญหาดานการวางแผน ไมมีแผนการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมไมถูกตอง ไมครบ
ตามกระบวนการ ขาดการนิเทศติดตามผลผูเรียนไมสนใจที่จะเรียน ขาดความรับผิดชอบ เมื่อดําเนินการพัฒนา
โดยใชกลยุทธ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหความรูความเขาใจดานการเขียนแผนการจัดกิจกรรม และนิเทศ
ติดตามผลเกี่ยวกับการนําแผนการจัดกิจกรรมไปใช และนิเทศติดตาผล พบวา ครูผูสอนวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ
มีความรู ความเขาใจ สามารถเขียนแผนและจัดกิจกรรมตามกระบวนการและวิธีการของลูกเสือได
ประเด็นกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนแบบ PDCAL กลาวคือ การวางแผน
(Planning) การปฏิบตั ิตามแผน (Doing) การติดตามและประเมินผล (Checking) การปรับปรุงและพัฒนา
(Acting) การเปนผูนํา (Leading) เปนแนวทางการขับเคลื่อนดวยกระบวนการที่จําเปนในทุกขั้นตอน ซึ่งผูวิจัยนํา
ประเด็นมาอภิปรายผล ดังนี้
1) การวางแผน (Planning) ประกอบดวยการกําหนดโครงสรางการบริหารงานลูกเสือใน
โรงเรียน มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบงานลูกเสือในโรงเรียน ตามคุณสมบัติที่คณะลูกเสือแหงชาติกําหนด มีคุณวุฒิ
W.B. ตรงกับประเภทของลูกเสือทีร่ ับผิดชอบ มีการประชุมรวมกัน เพื่อศึกษาขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ
หลักสูตรลูกเสือสูการปฏิบัติอยาง มีกําหนดบทบาทหนาที่รบั ผิดชอบงานลูกเสือในโรงเรียนทุกคนอยางจริงจัง
กําหนดเปนนโยบายใหผูกํากับทุกคนแตงเครื่องแบบลูกเสือทุกครั้ง ที่มีการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ
กําหนดเวลาเรียนกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด และมีคําสั่งแตงตั้ง
เจาหนาที่จัดทําบัญชีเกี่ยวกับเงินบํารุงลูกเสืออยางถูกตอง ตามระเบียบขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ
สอดคลองกับ Khemkornnant. (2009) ไดสรุปการวางแผน (plan) ไววา จะเปนจุดเริม่ ตนของวงจรการบริหาร
คุณภาพ เพราะแผนจะกําหนดเปาหมายและทิศทางในการแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพ โดยแผนจะอธิบาย
ความจําเปนและสรางความเขาใจในการแกปญหา ซึ่งตองอาศัยการรวมแรงรวมใจจากทุกหนวยงานทีจ่ ะรวมมือ
ในการปรับปรุง แกไข อุปสรรค และขอบกพรองตางๆ ขององคการใหเหมาะสมอยางเปนขั้นตอน เพือ่ ใหองคการ
สามารถดําเนินงานบรรลุความสําเร็จตามทีต่ องการ
2) การปฏิบัติตามแผน (Doing) ประกอบดวย การศึกษาขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวย
การปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ สํานักงานงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ กําหนดรูปแบบ
การจัดกิจกรรมลูกเสือ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักสูตรลูกเสือกําหนด มีบุคลากรลูกเสือ สื่อ อุปกรณ
สถานที่ และเอกสารที่เกีย่ วของกับงานลูกเสือพรอมในการจัดกิจกรรมลูกเสือ จัดกิจกรรมเนนการฝกทักษะ และ
กระบวนการลูกเสือโดยการบูรณาการดานเนื้อหาตามหลักสูตรกําหนด และมีการจัดเก็บเงินบํารุงลูกเสือประจําป
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จากผูกํากับลูกเสือและลูกเสืออยางถูกตองตามระเบียบขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ สอดคลองกับ
Chokdee. (2002) การปฏิบัติตามแผน (Do) เพื่อใหมั่นใจวามีการนําแผนการไปปฏิบตั ิอยางถูกตองนั้น จะตอง
สรางความมั่นใจวาฝายที่รับผิดชอบในการนําแผนไปปฏิบตั ิไดรับทราบถึงความสําคัญและความจําเปนใน
แผนการนั้นๆ มีการติดตอสื่อสารไปยังที่หนาที่ในการปฏิบัติอยางเหมาะสม มีการจัดใหมีการศึกษาและการอบรม
ทีต่ องการ เพื่อการนําแผนการนั้นๆ มาปฏิบตั ิและมีการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนในเวลาที่จําเปนดวย และ
Saeng. (2002) ไดสรุปการทํางาน 3 ระยะ คือระยะหนึ่ง คือ การวางกําหนดการ โดยการแยกแยะกิจกรรมตางๆ
ที่ตองกระทํา กําหนดเวลาที่คาดวาจะตองใชกิจกรรมแตละอยาง และการจัดสรรทรัพยากรตางๆระยะสอง คือ
การจัดการแบบแมทริกซ การจัดการแบบนี้สามารถชวยดึงเอาผูเชี่ยวชาญหลายแขนงจากแหลงตางๆ มาได และ
เปนวิธีชวยประสานงานระหวางฝายตางๆ ระยะสาม คือ การพัฒนาขีดความสามารถของผูร วมงาน โดยให
ผูรวมงานเขาใจงานทั้งหมด และทราบเหตุผลที่ตองกระทํานั้นๆ ใหผรู วมงานพรอมที่จะใชดลุ ยพินิจอันเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานดวยความยืดหยุน ภายใตขีดจํากัดของแนวทางที่กําหนดไว และสอนใหผูรวมงานฝก
กระบวนการทางความคิด โดยการฝกฝนดวยการทํางาน
3) การติดตามและประเมินผล (Checking) ประกอบดวย มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบติดตามผล
การจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน มีการปรับปรุง แกไขและพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการนิเทศและติดตามผลการ
จัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สมศ. กําหนดปฏิทินการติดตามผลการ
ดําเนินงานลูกเสือ และมีการรายงานผลการปฏิบตั ิกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนอยางชัดเจน มีผเู ชี่ยวชาญดาน
ลูกเสือจากภายนอกโรงเรียน เขามามีสวนรวมในการติดตามผลการดําเนินงานลูกเสือในโรงเรียนอยางจริงจัง
และมีการจัดเก็บเงินบํารุงลูกเสืออยางถูกตอง ตามระเบียบขอบังคับวาดวยงบประมาณและมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานอยางเปนปจจุบัน สอดคลองกับ Chokdee. (2002) ไดสรุป การติดตามและประเมินผล ไววา เปน
การประเมินผลลัพธของการปฏิบตั ิตามแผนควรจะตองมีการประเมินใน 2 ประการ คือ มีการปฏิบตั ิแผนหรือไม
และตัวแผนการเองมีความเหมาะสมหรือไม การที่ไมประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว เปนเพราะไม
ปฏิบัติตามแผนการ หรือความไมเหมาะสมของแผนการ หรือจากทั้งประการรวมกันเราจึงตองหาวาสาเหตุมา
จากประการไหน เนื่องจากการนําไปปฏิบตั ิ การแกไขปรับปรุงจะแตกตางกัน อยางสิ้นเชิง สอดคลองกับ
Khemkornnant. (2009) สรุปการติดตามและประเมินผลไววา เปนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ที่ปฏิบัติ โดยการเปรียบเทียบผลการทํางานกอนการปฏิบตั ิงานและหลังการปฏิบตั ิงานวามีความแตกตางกันมาก
นอยเพียงใด ถาผลลัพธออกมาตามเปาหมายก็จะนําไปจัดทําเปนมาตรฐาน สําหรับการปฏิบตั ิงานในครั้งตอไป
แตถาผลลัพธที่เกิดขึ้นไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยอาจจะสูงหรือต่ํากวาที่ตองการทีมงานคุณภาพก็ตอง
ทําการศึกษาและวิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อทําการแกไขปรับปรุงใหมปี ระสิทธิภาพขึ้น
4) การปรับปรุงและพัฒนา (Acting) ประกอบดวย การนําผลการดําเนินงานกิจกรรมลูกเสือใน
รอบปที่ผานมาพัฒนา ปรับปรุงและแกไขอยางจริงจัง การนํากิจกรรมลูกเสือมาประยุกตใชในการการแกปญหา
เยาชนใหมีระเบียบวินัย และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และมีการจัดซื้อเอกสาร ตํารา คูมือที่เกีย่ วของในการจัด
กิจกรรมลูกเสือในงบประมาณที่จดั สรรจํากัด ของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกและผูป กครอง
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นักเรียนสนับสนุน สอดคลองกับ Vijayakom. (2004) สรุปไดวา การปรับปรุง (Act) จะพิจารณาผลที่ไดจากการ
ตรวจสอบ ซึ่งมีอยู 2 กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามแผนที่วางไว หรือไมเปนไปตามแผนที่วางไว หากเปนกรณี
แรก ก็ใหนําแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทําใหเปนมาตรฐาน พรอมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงใหดี
ยิ่งๆ ขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึง สามารถบรรลุเปาหมายไดเร็วกวาเดิม หรือเสียคาใชจายนอยกวาเดิม หรือทําให
คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได แตถา หากเปนกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ไดไมบรรลุตามวัตถุประสงคตามแผนที่วางไว เราควร
นําขอมูลที่รวบรวมไวมาวิเคราะห และพิจารณาวาควรมองหาทางเลือกใหมที่นาจะเปนไปได ใชความพยายามให
มากขึ้นกวาเดิม ขอความชวยเหลือจากผูรู หรือเปลีย่ นเปาหมายใหม สอดคลองกับ Pongwarin. (2009) สรุปได
วา ปญหาและอุปสรรคในการปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) วามีสาเหตุมา
จากพนักงานไมใหความสําคัญ ความคิดที่วาไมมีเวลา การขาดความรูในการปรับปรุงงาน และขาดเครือ่ งมือและ
แรงจูงใจในการปรับปรุงงาน คุณภาพของวงจรเดมมิ่ง มีประโยชนตอนักเรียน โรงเรียน ประชาชน หนวยงาน
และสังคม
5) การเปนผูนํา (Leading) ประกอบดวย ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนผู
กํากับลูกเสือพัฒนาตนเองในดานทักษะลูกเสือสูการปฏิบัติ สนับสนุนใหมีการจัดทําทะเบียนและเอกสารงาน
ลูกเสือที่เปนระบบ ปจจุบันอยางตอเนื่อง มีการจัดกิจกรรมลูกเสือที่สรางจิตสาธารณะประโยชนใหกับลูกเสือ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสติปญญา จิตใจ รางกายและสังคมของลูกเสือ และผูอํานวยการสนับสนุนในการจัดซื้อสื่อ
อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกดานลูกเสือในการจัดกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
Suksiwong. (2008) สรุปไดวา ความพยายามของผูบริหารที่ตองทําใหสมาชิกเกิดความรวมมือในการปฏิบัตดิ วย
ความเต็มใจ มีความเปนผูนํา สอดคลองกับ Wat Si. (2001) ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่ผูนําชวยสรางความ
ชัดเจน แกผูใตบังคับบัญชาใหรับรู วิสัยทัศน เปาหมายของโรงเรียนใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับ Ratana.
(2003) สรุปไดวา การนําองคกร ผูบริหารเปนความพยายามใหมีอทิ ธิพลตอผูอื่น เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุ
จุดมุงหมายขององคการ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ Basic education, Office of the
Commission. (2007) กลาววา การนําองคนั้น ผูบริหารตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ รวมทั้งถายทอดให
บุคลากรในสวนราชการไปปฏิบตั ิ ตองคํานึงถึงการมีสวนรวม สวนไดสวนเสีย บรรยากาศ กระจายอํานาจและ
การตัดสินใจไปได
และประเด็นการประเมินแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา การ
ประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาพรวมมีความเปนประโยชนอยูในระดับมาก และผลการประเมินความเปนไปได ของแนวทางการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษาของผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน และหัวหนางานลูกเสือโรงเรียนอยูในภาพรวมมี
ความเปนไปไดอยูในระดับมากเชนกัน อาจเนื่องมาจาก แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา
เปนแนวทางในการดําเนินงานที่สอดคลองกับ Phonwiang. (2012, p.324) ที่กลาวไววา แนวทางที่มีความ
ชัดเจน เปนการดําเนินงานที่เปนตามลําดับขั้นตอน ตามความพรอมของแตละสถานศึกษา คํานึงถึงขอจํากัดของ
สังคม และมีเปาหมายในการดําเนินการ และปฏิบัติอยางตอเนื่องตามแนวทางที่กําหนดก็นาจะทําใหเกิด
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ประโยชน มีความเปนไปไดและเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ Chaowachai & Rachewin. (2018)
ไดศึกษากลยุทธการบริหารสโมสรลูกเสือจังหวัด พบวา การพัฒนาระบบการบริหารสโมสรลูกเสือใหมคี ุณภาพ
มากขึ้น สมาชิกไดรับการพัฒนา เกิดการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทางลูกเสือ สงผลทําใหสามารถพัฒนา
ผูบังคับบัญชาลูกเสือใหมีความรู ความสามารถและทางทักษะกระบวนการทางลูกเสือ สามารถจัดกิจกรรมลูกเสือ
ไดอยางถูกตอง ตามระเบียบการปฏิบัติ
จากที่กลาวมาขางตน การนําแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษาไป
ประยุกตใชในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน เพื่อใหเกิดคุณคาอยางแทจริง ควรนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง
และจริงจัง มีการจัดการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน โดยบูรณาการในแตละกลุมสาระการเรียนรู เพื่อให
เกิดประโยชนตอผูเรียนและประเทศตอไป
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูที่เกี่ยวของนําแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา ควรเปนแบบอยางที่ดีและมี
ความมุงมั่นที่จะพัฒนางานลูกเสืออยางจริงจัง
2. สถานศึกษาที่จะนําแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา ไปใชในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียนควรดําเนินการอยางตอเนื่อง
3. แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษา ควรจัดกิจกรรมที่บูรณาการกับกลุม สาระ
การเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนทั้งทางดานกาย จิตใจและการอยูร วมกับสังคม
4. การนําแนวทางการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมัธยมศึกษาไปใช ควรไดรับความรวมมือจาก
ผูบริหารโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนและผูที่เกี่ยวของจากภายนอกโรงเรียน เพื่อเกิดประโยชนตอผูเรียนตอไป
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาแนวทางการสรางเครื่องมือในการประเมินกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
2. ควรมีการศึกษาแนวทางการจัดระบบขอมูลพื้นฐาน เพื่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ควรมีการศึกษาแนวทางการสรางความกาวหนาของผูบริหารลูกเสือโรงเรียนและผูกํากับลูกเสือ
โรงเรียน ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ) เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานดานกิจกรรม
ลูกเสือ
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