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บทคัดยอ
  การวิจยัคร้ังนี ้มวีตัถุประสงคเพ่ือ ศกึษากระบวนการบริหารกจิกรรมลูกเสือของโรงเรยีนมธัยมศึกษา 

กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้       

คือ ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน  รองผู อํานวยการลูกเสือโรงเรียน  หัวหนางานกิจกรรมลูกเสือและ                            

ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ปการศึกษา  2558  รวมทั้งสิ้นจํานวน  169  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม ซึง่เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั มคีาความเชือ่มัน่เทากบั 0.816 และการสัมภาษณ 

วิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา                    

ผลการวิจัยพบวา กระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ มดอยอางขาง                        

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 โดยแยกเปนกิจกรรมลูกเสือ 5 ดานไดแก ดานการ    

จัดตั้งกลุมหรือกอง  ดานการบังคับบัญชาลูกเสือ  ดานการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ ดานการเงินลูกเสือ  

และดานการรายงานกิจกรรมลูกเสือ พบวา โดยรวมและรายดาน ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา      

สถานศึกษามีการนํากระบวนการบริหารตามแนวคิดของเกรก (Gregg) มาปฏิบัติในระดับปานกลาง                   

ทัง้ 7 ขัน้ตอน คอื (1) การวินจิฉยัสัง่การ (2) การวางแผน (3) การจดัองคการ (4) การตดิตอส่ือสาร (5) การจงูใจ 

(6) การประสานงาน และ  (7) การประเมินผล  จากการสัมภาษณ พบวา ดานการจัดตั้งกลุมหรือกอง                

ควรมีการสงเสริม สนบัสนุนใหผูบงัคบับญัชาเขารับการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมวุฒทิางลูกเสือ และแตงตัง้ผูรบัผดิชอบ

กิจกรรมลูกเสือที่มีทักษะ ประสบการณในการทํางานกิจกรรมลูกเสือ ดานการบังคับบัญชาลูกเสือ                        
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พบวาผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนควรแตงเคร่ืองแบบลูกเสือเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี และควรมีการนิเทศ       

กาํกับ ตดิตาม เพือ่ใหผูบงัคับบัญชาลูกเสือตระหนักถงึบทบาทหนาท่ีของตนเอง  ดานการเรียนการสอนกิจกรรม

ลกูเสือ พบวา ควรเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูเพิม่เติม เพือ่ใหผูบงัคบับญัชาลูกเสือมคีวามรูความเขาใจ

ในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือมากย่ิงขึ้น ดานการเงินลูกเสือ พบวา ควรมีการระดมเงินจาก       

ชมรมครแูละผูปกครอง ชมุชน หรอืหนวยงานท่ีเกีย่วของ เพือ่นาํงบประมาณท่ีไดมาชวยในการจัดกจิกรรมลกูเสอื 

และดานการรายงานกิจกรรมลูกเสือ พบวา ควรนาํขอเสนอแนะจากรายงานการจัดกจิกรรมลูกเสือมาทาํวจิยั

เพื่อแกปญหาและพัฒนากิจกรรมลูกเสือตอไป

คําสําคัญ
  กิจกรรมลูกเสือ   โรงเรียนมัธยมศึกษา

Abstract
  This research aimed to investigate the administrative process of scout activity of Doi Ang 

Khang cluster schools under the Secondary Educational Service Area Office 34. The target group 

in this study included school scout directors, deputy directors of scout school, heads of scout 

activity and scoutmasters in the academic year 2015 numbering totally 169 people. The tools used 

in the research comprised 5-rating scale questionnaires analyzed by frequency, percentage, mean 

and standard deviation and the interviews were analyzed by content analysis. The findings were 

as follows: The administrative process of scout activity of Doi Ang Khang cluster schools under the 

Secondary Educational Service Area Office 34 divided into 5 aspects of scout activities, namely 

group or cluster establishment, scout commanding, scouting teaching and learning, scout finance, 

and scouting reporting  revealed that the respondents thought as the whole picture and each aspect 

that the schools performed the administrative process based on Gregg’ concepts at moderate 

level with all 7 steps consisting of (1) directing, (2) planning, (3) organizing, (4) communicating, (5) 

motivating, (6) coordinating and (7) evaluating. The results of interviews were as follows.  The group 

or cluster establishment showed that the scoutmasters should be promoted and encouraged to 

attend trainings to enhance scouting qualifications and the people with scouting skills and                 

experiences should be appointed to be responsible for scout activities. The scout commanding 

indicated that the school scout directors should wear scout uniforms to be as good models and 

should supervise, monitor and follow-up to make scouts realize their own roles. The scouting      

teaching and learning revealed that outsource guest speakers should be invited to provide                

additional knowledge to help the scoutmasters have much more knowledge and understanding of 
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scouting teaching and learning.  The scout finance showed that some money should be raised from 

teacher and parents clubs, communities or organizations concerned in order that the budget       

obtained could support scouting arrangement. In addition, the scouting reports indicated that the 

suggestions from the scouting reports should be used for doing researches to solve problems and 

develop scout activities in the future.

Keywords
  Scout Activity, Secondary School 

บทนํา
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนการบูรณาการองคความรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551  มุงใหผูเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เปนกําลังของชาติ เปนมนุษยที่มีความสมดุล       

ทั้งดานรางกาย สติปญญา  อารมณและสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม  จริยธรรม มีระเบียบวินัยและ

สรางจิตสาํนกึในความเปนพลเมอืงไทยและพลโลก โดยเช่ือวา ผูเรียนทกุคนสามารถเรยีนรูและพฒันาตนเอง

ไดเตม็ศกัยภาพ ตองสรางองคความรู ทกัษะหรอืกระบวนการเรยีนรู และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค จงึจําเปน

ตองเรยีนรู 8 กลุมสาระการเรยีนรูและประสบการณของผูเรียนมาปฏบิตั ิเพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสาํคญั 

ไดแก ความสามารถในการส่ือสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแกไขปญหา ความสามารถ

ในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู เรียน (สํานักงาน                   

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน, 2553, 2)  กจิกรรมลูกเสอืเปนหน่ึงในกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน ซึง่มีวตัถปุระสงค

เพื่อฝกอบรมใหการศึกษาและพัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองดี โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งนี้เปนไป

ตามความมุงประสงค หลักการ และวิธีการ ซึ่งผูใหกําเนิดลูกเสือโลกไดใหไว  สําหรับในประเทศไทยพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รชักาลที่ 6 ไดทรงกอตั้งกองลูกเสือข้ึน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.  2454     

โดยมีการต้ังกองลูกเสือกองแรก คือ กองลูกเสือโรงเรียนมหาดเล็กหลวง (ปจจุบันคือ โรงเรียนมหาวชิราวุธ    

ราชวิทยาลัย) นับเปนประเทศที่สามที่มีกองลูกเสือข้ึนในโลก ปจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล

อดุลยเดช ทรงเปนพระประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2552, 6, 12) 

ซึง่ กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี เปนกิจกรรมท่ีมคีวามสาํคัญตอการศึกษา ทีไ่ดรบัการยกยองท่ัวโลกวา มคีณุภาพ

ในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาเยาวชนท้ังดานรางกาย สติปญญา จิตใจและ      

ศีลธรรม ใหมีความรับผิดชอบ ชวยพัฒนาสังคมใหมีความเจริญกาวหนา เพื่อความม่ันคงของประเทศชาติ 

(อภัย จันทวิมล, 2519, 4) นอกจากนี้กิจกรรมลูกเสือ ยังเปนกิจกรรมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปน

พลเมืองดี มีคุณธรรม รักและเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย รูจักการเปนผูนําและ                

ผูตามมีความอดทน มีนํ้าใจ และมีชีวิตรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีความสุข (สุเวศ กลับศรี, 2556, 28) 
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  การจัดกจิกรรมลกูเสอืในโรงเรยีนโดยเฉพาะในโรงเรยีนระดบัมัธยมศกึษามีความสาํคญัตอนกัเรียน

ซึ่งกําลังอยูในวัยรุน กิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมท่ีเนนกระบวนการกลุม ที่จะสรางมิตรภาพระหวางนักเรียน

ดวยกัน และระหวางนักเรียนกับครูไดอยางแนนแฟนย่ิงข้ึน เพราะในหลักสูตรของกิจกรรมลูกเสือ นอกจาก

กระบวนการกลุมแลวยังจัดใหมีกิจกรรมกลางแจงที่เนนการปฏิบัติรวมกัน การสรางระเบียบวินัยจากการ       

ฝกวิชาตาง ๆ  เชน การเปดประชุมกองกอนและหลังเขารวมกิจกรรมลูกเสือ คือการสอนใหมีระเบียบวินัย       

ในการทําความเคารพระลึกถงึชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย และกตญัตูอผูมพีระคณุ การฝกวชิาระเบยีบแถว 

ทําใหลูกเสือมีระเบียบวินัยมากย่ิงขึ้น การจัดกิจกรรมลูกเสือจึงเปนการเตรียมเยาวชนใหมีคุณสมบัติพรอม   

ทั้ง 3 ดาน คือ เปนคนดี คนเกง และสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (กรมสามัญศึกษา, 2541) 

ซึ่งกระบวนการท่ีจะทําใหการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาประสบความสําเร็จ คือ    

ภารกิจที่สําคัญของสถานศึกษาในการจัดการระบบการบริหารและจัดการสถานศึกษา เพื่อพัฒนากิจกรรม   

ลูกเสือใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีวางไว ทั้งนี้วิโรจน สาระรัตนะ (2556, 1) กลาวไววา การบริหารเปนกระบวน     

การดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุจดุมุงหมาย ขององคการโดยอาศัย “หนาท่ีทางการบริหาร” ทีส่าํคญั คอื การวางแผน    

การจัดองคการ การนํา และการควบคุม สวนวิรัช นิภาวรรณ (2545, 1) กลาววา การบริหารบางคร้ัง เรียกวา        

การบรหิารจดัการ หมายถึง การดําเนินงานหรือปฏบิตังิานใด ๆ  ของหนวยงานของรัฐและหรอืเจาหนาทีข่องรัฐ 

ทีเ่กีย่วของกบัคน  สิง่ของและหนวยงาน  ทัง้นีก้ระบวนการบริหารตามแนวคิดของกูลกิและอวูคิ   ประกอบดวย

ขั้นตอนที่สําคัญ 7 ประการ คือ การวางแผน การจัดองคการ การดําเนินการบริหารงานบุคคล การสั่งการ      

การประสานงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการบริหารงบประมาณ (Gulick & Urwick, 1937               

อาถึงใน ศิริอร ขันธหัตถ, 2547, 44-45) ในขณะท่ี สมยศ นาวีการ (2543, 14) ไดสรุปวา กระบวนการใน       

การบริหารประกอบดวย การบริหาร 4 อยาง ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การสั่งการ และการควบคุม 

และ เม่ือศึกษาจากทฤษฎีตาง ๆ   พบวา มีความสอดคลองตามแนวคิดของ Gregg  (อางถึงใน ภิญโญ สาธร, 

2546, 73-75) ทั้งนี้ประกอบดวย การวินิจฉัย  สั่งการ การวางแผน การจัดองคกร การติดตอสื่อสาร การจูงใจ 

การประสานงาน และการประเมินผล

  โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34              

มีทั้งหมด 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 

โรงเรียนไชยปราการ และโรงเรียนฝางชนูปถัมภ ไดมีการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเปนหน่ึง        

ในกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนทีน่กัเรยีนทกุคนตองเรยีนตัง้แตระดบัชัน้มธัยมศกึษา  ปที ่1 ถงึระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ปที่ 3 ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีอยูในหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง และการบริหารกิจกรรมลูกเสือ      

ของโรงเรียนในสังกัดกลุมดอยอางขางน้ัน ทําใหทราบวาไดมีการนํากระบวนการบริหารของเกรก (Gregg)     

ทั้ง 7 ขั้นตอนซึ่งประกอบดวย (1) ขั้นวินิจฉัยสั่งการ (2) ขั้นการวางแผน (3) ขั้นการจัดองคการ (4) ขั้นการ

ตดิตอสือ่สาร (5) ขัน้การจงูใจ (6) ขัน้การประสานงานและ (7) การประเมนิผล มาใชเปนแนวทางในการบริหาร

กิจกรรมลูกเสือ ตั้งแตปการศึกษา 2553 แตยังไมมีการศึกษา วา มีการนํากระบวนการบริหารของ Gregg     
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มาใชในการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนอยางไร  (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34, 

2558)

  ดวยเหตุผลดงักลาว  ผูวจิยัจงึมคีวามสนใจและศึกษากระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน

มัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  วา  มีกระบวนการ

บรหิารกจิกรรมลกูเสอือยางไรเพือ่นาํผลการวจิยัคร้ังนีไ้ปวางแผน ปรับปรุงกระบวนการบริหารกจิกรรมลูกเสอื 

ตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
  เพื่อศึกษากระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

วิธีการวิจัย
  1. กลุมเปาหมาย  ไดมีการเลือกกลุมเปาหมายโดยเลือกแบบเจาะจง  ไดแก  ผูอํานวยการลูกเสือ

โรงเรียน  จํานวน  5  คน  รองผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน จํานวน 11 คน  หัวหนางานกิจกรรมลูกเสือจํานวน 

5 คน และผูบังคับบัญชาลูกเสือที่ทําการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน  จํานวน  148  คน  

รวมทั้งสิ้นจํานวน  169  คน  ปการศึกษา  2558

  2.    เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  คือ  แบบสอบถามเก่ียวกับกระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือ

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  เปน       

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน   

และนําไปทดลองใชกบัโรงเรียนพราววิทยาคม และโรงเรียนแมออนวิทยาลัย มคีาความเช่ือมัน่โดยรวมเทากบั 

0.896  และแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางเพ่ือสัมภาษณขอมูลเพ่ิมเติมจากแบบสอบถามเก่ียวกับ

กระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนมัธยมศึกษา

  3. การวิเคราะหขอมูล  ขอมูลจากแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สวนขอมูลจากแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัย
  กระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงาน         

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา โดยรวมและรายดาน                      

มีการปฏิบัติอยูระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.23  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ดานการจัดต้ังกลุมหรือกอง พบวา  กระบวนการบริหารที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ การจัดองคกร    

โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.83 มีการปฏิบัติอยูระดับมาก และกระบวนการบริหารที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การติดตอ

สือ่สาร โดยมคีาเฉลีย่อยูที ่2.47 มกีารปฏิบตัอิยูระดับนอย  จากการสมัภาษณ พบวา  สถานศกึษามกีารบรหิาร
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งานลูกเสือโรงเรียนตามระเบียบ ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ มีการจัดต้ังกลุม กองลูกเสือ มีการแตงตั้ง         

ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ตามโครงสรางการบริหารงานลูกเสือถูกตองตามระเบียบของคณะลูกเสือแหงชาติ          

แตยังไมสมบูรณ เพราะสถานศึกษาแตงตั้งผูรับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือที่ขาดทักษะ ขาดประสบการณ            

ขาดการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล ดังนั้น ควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูบังคับบัญชาเขารับการฝกอบรม

เพื่อเพิ่มวุฒิทางลูกเสือ เปนการเพิ่มขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร ไดมีทักษะ ประสบการณในการทํางาน

กิจกรรมลูกเสือ ซึ่งจะสงผลใหสถานศึกษาสามารถตั้งกลุมหรือกองไดอยางสมบูรณ

  2. ดานการบังคับบัญชาลูกเสือ พบวา กระบวนการบริหารท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การประเมินผล 

โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.77 มีการปฏิบัติอยูระดับมากและกระบวนการบริหารที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การจูงใจ      

โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.40 มีการปฏิบัติอยูระดับนอย จากการสัมภาษณ พบวา สถานศึกษาไดมีการประชุม 

วางแผนเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีนโยบายใหแตงเคร่ืองแบบลูกเสือเพ่ือ                

เปนตัวอยางที่ดีใหกับลูกเสือ แตผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนและผูบังคับบัญชาลูกเสือไมแตงเครื่องแบบ        

ลกูเสอื และผูอาํนวยการลกูเสอืโรงเรยีนขาดการนเิทศ กาํกบั ตดิตามผูบงัคบับญัชาลกูเสอืในการจดัการเรยีน

การสอน ดังนั้นผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนควรแตงเคร่ืองแบบลูกเสือเพ่ือเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูกเสือ      

และควรมกีารนเิทศ กาํกบั ตดิตาม การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลกูเสือเพ่ือใหบงัคบับญัชาลกูเสอืตระหนกั

ถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง

  3. ดานการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ พบวา กระบวนการบริหารท่ีมคีาเฉล่ียสงูสุด คอื การติดตอ

สือ่สาร โดยมคีาเฉลีย่อยูที ่3.69 มกีารปฏบิตัอิยูระดับมากและกระบวนการท่ีมคีาเฉล่ียต่ําสดุ คอื การประสานงาน 

โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.33  มีการปฏิบัติอยูระดับนอย จากการสัมภาษณ พบวา  สถานศึกษาไดมีการจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษา ผูบังคับบัญชาลูกเสือมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูระยะส้ัน 

และระยะยาว แตผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนไมเขารวมในการประชุม ปรึกษาหารือ อีกทั้งผูบังคับบัญชา      

ลูกเสือขาดทักษะในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ประกอบกับสถานศึกษาไมมีการเชิญวิทยากรภายนอก

มาใหความรูเพิม่เตมิใหกบัผูบงัคบับัญชาลกูเสอื ดงันัน้ควรเชิญวทิยากรภายนอก มาใหความรู เพือ่ใหผูบงัคบับญัชา

ลูกเสือมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือมากยิ่งข้ึน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนกิจกรรมลูกเสือตอไป  

  4. ดานการเงินลูกเสือ  พบวา กระบวนการบริหารท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การติดตอสื่อสาร โดยมี     

คาเฉลี่ยอยูที่ 3.82 มีการปฏิบัติอยูระดับมาก และกระบวนการที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การประสานงาน โดยมี

คาเฉลี่ยอยูที่ 1.86  มีการปฏิบัติอยูระดับนอยจากการสัมภาษณ พบวา  สถานศึกษาไดมีการวางแผนใน       

การจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรของสถานศึกษาแตไมครอบคลุมกับกิจกรรม   

ลูกเสือที่สถานศึกษาตองจัดใหกับผูเรียน เพราะไดรับจัดสรรงบประมาณนอย  ดังนั้นสถานศึกษาควรมี            

การระดมเงินจากชมรมครูและผูปกครอง ชุมชน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนํางบประมาณที่ไดมาชวย     

ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ และควรมีนโยบายในการจัดเก็บเงินคาบํารุงลูกเสือใหชัดเจนเพ่ือพัฒนาการ               

จัดกิจกรรมลูกเสือตอไป
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  5. ดานการรายงานกิจกรรมลูกเสือ พบวา กระบวนการท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การวินิจฉัยสั่งการ 

โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.06 มีการปฏิบัติอยูระดับมาก และกระบวนการที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การจูงใจ โดยมี      

คาเฉล่ียอยูที่ 2.17 มีการปฏิบัติอยู ระดับนอย จากการสัมภาษณ พบวา  สถานศึกษามีการวางแผน                        

ใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ มีการรายงานกิจกรรมลูกเสือตามที่หลักสูตรกําหนด และมีการประชาสัมพันธ              

ใหสาธารณชนทราบอยางสมํ่าเสมอแตผูบังคับบัญชาลูกเสือ ยังไมมีการนําผลจากการรายงานกิจกรรม           

มาทําวิจัยเพื่อแกปญหา 

อภิปรายผลการวิจัย
  1. ดานการจัดตัง้กลุมหรือกอง พบวา กระบวนการท่ีมคีาเฉล่ียสูงสุด  คอื การจัดองคกร เมือ่พจิารณา

เปนรายขอ พบวา  ขอท่ีมคีาเฉล่ียสงูสดุคือ สถานศกึษาจัดโครงสรางการบริหารงานลกูเสือถกูตองตามระเบียบ

ของคณะลูกเสือแหงชาติ ทั้งนี้เปนเพราะวา ในการจัดตั้งกลุมหรือกองลูกเสือนั้น สถานศึกษายึดหลักใน         

การจัดโครงสรางท่ีสํานักงานลูกเสือแหงชาติไดกําหนดข้ึน เปนแนวทางในการบริหารงานซ่ึงเปนไปตาม

โครงสรางการบริหารงานลูกเสือตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 (ฉบับที่4) พ.ศ. 2530 มาตรา 17           

ทีค่ณะลกูเสอืแหงชาติไดกาํหนดใหสถานศกึษาใชเปนเกณฑในการจดัองคกร ซึง่ประกอบไปดวย การต้ังกลุม 

ตัง้กองลกูเสอื การแตงต้ังตําแหนงของผูบงัคับบญัชาลูกเสอื  (สาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแหงชาติ, 

2538, 35) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิรชัช สุทธิชาติ (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารกิจกรรม

ลกูเสอื เนตรนารีของผูบรหิารกลุมเครอืขายโรงเรียน ตาํบลทากอ อาํเภอแมสรวย  จงัหวดัเชียงราย  ผลการวจิยั 

พบวา ดานกระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือ ในสวนตัวบงช้ีการจัดองคกร พบวา ผูบริหารกลุมเครือขาย

โรงเรียนตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สวนใหญ ไดมีการจัดองคกรในการบริหารกิจกรรม       

ลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษาโดยยึดหลักการและวัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ

  2. การบังคับบัญชาลูกเสือ พบวา กระบวนการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ การวางแผน เม่ือพิจารณา     

เปนรายขอ พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบังคับบัญชาลูกเสือจัดทําแผนการจัดการเรียนรูวิชาลูกเสือ

อยางถูกตอง ชัดเจน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนมีการวางแผนรวมกับผูบังคับบัญชา

ลูกเสือ ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามท่ีหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ และสอดคลอง   

กับงานวิจัยของไพรินทร สกุลโพน (2546) ที่ไดศึกษาถึงการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญในโรงเรียน

ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดอุตรดิตถ  ผลการวิจัยพบวา ดานการวางแผน สวนใหญ        

มกีารจดัทาํแผนปฏบิตักิารประจาํป มกีารประชมุเกีย่วกบัแผนการจดัการเรยีนรูกจิกรรมลกูเสอืสามญัรุนใหญ

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุนใหญมีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไวอยางสม่ําเสมอ     

และกาํหนดวตัถปุระสงคและเปาหมายในการวางแผนการจดัการเรยีนรูกจิกรรมลกูเสอืสามญัรุนใหญไวอยาง

ชัดเจน
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  3.  ดานการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ กระบวนการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ การติดตอส่ือสาร            

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนและผูบังคับบัญชา

ลูกเสือสงเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสืออยางสมํ่าเสมอ เชน การเดินทางไกลและอยูคายพักแรม  ทั้งนี้อาจ        

เปนเพราะ สถานศกึษาเลง็เหน็วา กจิกรรมลกูเสอืเปนกจิกรรมทีช่วยฝกความรบัผิดชอบและสรางระเบยีบวนิยั

ใหกับผูเรียน จึงมีนโยบายใหผูที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมลูกเสืออยางตอเน่ือง และสอดคลองกับงานวิจัยของ    

สุรพล  ทํานุพันธุ (2550) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญในโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอตุรดติถ เขต 1 ผลการวจิยัพบวา สถานศกึษาสวนใหญ มกีารตดิตอสือ่สาร

กนัในองคกร และประสานงานในการจดักจิกรรมลกูเสอืตาง ๆ  อยางตอเนือ่ง และมกีารจดัการเขาคายพกัแรม

ใหกับลูกเสือ อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง

  4.  ดานการเงินลกูเสอื พบวา กระบวนการท่ีมคีาเฉล่ียนอยทีส่ดุ  คอื การประสานงาน เม่ือพจิารณา

เปนรายขอ พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนขอความรวมมือหนวยงานตาง ๆ         

ในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูอํานวยการสถานศึกษาซ่ึงทํา

หนาที่ผู อํานวยการลูกเสือโรงเรียนดวย มักจะขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอกมาชวยสนับสนุน              

งบประมาณในการบริหารงานสถานศึกษา เพราะงบประมาณท่ีไดรบัจากหนวยงานตนสงักดันัน้มจีาํนวนไมเพยีงพอ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยวุฒิ สังขขาว (2549) ที่ศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน           

สถานศกึษาจังหวัดกาํแพงเพชร สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา เขต 41 ผลการวจิยั พบวา   ปญหา

ดานระบบการสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ โดยภาพรวมแลวมีปญหาในระดับนอย แตเมื่อพิจารณารายขอแลว

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การสนับสนุนดานงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)        

ซึ่งมีปญหาอยูในระดับปานกลาง

  5.  ดานการรายงานกิจกรรมลูกเสือ พบวา กระบวนการท่ีมคีาเฉล่ียอยูในระดับนอย คอื การวางแผน

และการจูงใจ   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีการปฏิบัตินอย คือ ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนสงเสริม

ใหผูบังคับบัญชาลูกเสือจัดทํางานวิจัยวิชาลูกเสือ เพ่ือนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เปนเพราะ

วา ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนมีภารกิจหลายดาน จึงอาจจะขาดการนิเทศ กํากับ ติดตาม  การจัดกิจกรรม

ลกูเสอืของผูบงัคบับัญชาลกูเสอื โดยเฉพาะการจดัทาํงานวจิยัวชิาลกูเสอืซึง่ผูบงัคบับญัชาลูกเสอืสามารถนาํ

ผลท่ีไดจากการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  ซึ่งภารกิจ          

ที่สําคัญประการหนึ่งของผูบริหารสถานศึกษาและผูรวมบริหาร คือ การนิเทศติดตาม ใหคําแนะนําชวยเหลือ 

ใหขวัญกําลังใจ สงเสริมเก่ียวกับการเรียนการสอนและพัฒนาการดําเนินงานของโรงเรียนใหเปนไปตาม

มาตรฐานของโรงเรียนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของผูรับ

ประโยชนจากโรงเรียนทุกฝาย เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไว             

(ชัด บุญญา, 2546, 44) และสอดคลองกับงานวิจัยของณรงค จันทะคัด (2550) ที่ไดศึกษา ปจจัยการบริหาร

งานของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพดานลูกเสือภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่      

การศึกษาเพชรบุรีเขต 1  ผลการวิจัยพบวา สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ถึงการ
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รายงานกิจกรรมลูกเสืออยางตอเนื่องทุกภาคเรียนและทุกปการศึกษา จัดใหมีการรายงานผลและเผยแพร    

ผลการปฏิบัติงานตอชุมชนหรือสาธารณชน และหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบทุกปเพื่อวิเคราะห                   

ความสําเร็จหรือลมเหลว และกําหนดแนวทางการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในปการศึกษาตอไป

สรุป
  จากผลการศึกษาสรุปไดวาโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่                 

การศกึษามธัยมศกึษาเขต 34 มกีระบวนการบรหิารกจิกรรมลกูเสอืโรงเรยีนตามระเบยีบขอบงัคบัคณะลกูเสอื    

แหงชาติ มกีารจัดตัง้กลุม กองลูกเสอื มกีารแตงต้ังผูบงัคับบญัชาลูกเสือ ตามโครงสรางการบริหารงานลูกเสือ

ถกูตองตามระเบียบของคณะลูกเสอืแหงชาติ  แตยงัไมสมบรูณ เพราะสถานศึกษาแตงตัง้ผูรบัผดิชอบกิจกรรม

ลูกเสือที่ขาดทักษะ ขาดประสบการณ ขาดการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ     

โดยผูอาํนวยการลกูเสอืโรงเรยีนและผูบงัคบับญัชาลกูเสอืควรเขารวมประชมุ อบรมสมัมนา เพือ่พฒันากจิกรรม

ลูกเสืออยางตอเนื่อง และควรจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือใหมากขึ้น ตลอดจนสงเสริม

ใหผูบังคับบัญชาควรสงเสริมใหผูบังคับลูกเสือจัดทํางานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ เพื่อนําไปพัฒนา            

การจัดการเรียน   สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดกิจกรรม       

ลูกเสือของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  

และควรศึกษาเก่ียวกับการสรางคุณลกัษณะท่ีพงึประสงคของลูกเสือของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
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