
ชื่อเร่ือง       รูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย 

                ในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 

ผู้วิจัย       นพพร  แก้วทอง 

ปีที่วิจัย       ปีการศึกษา 2563 
 

บทคัดย่อ 

 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางในการบริหารกิจกรรมลูกเสือส าหรับนักเรียน      

กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง      

เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา   

ตาก เขต 2 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเสริมสร้าง

ระเบียบวินัยในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2                 

4) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย

ในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  

 วิธีด าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางในการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3     
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการสนทนากลุ่ม  (Focus Group)  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ผู้ก ากับลูกเสือท่ีได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีสอนรายวิชา
ลูกเสือส ารอง สามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ เครือข่ายผู้ปกครอง ศึกษานิเทศก์ รวมจ านวน 46 คน กรณีศึกษา         
การบริหารสถานศึกษาท่ีมีการปฏิบัติ ท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) จ านวน 3 แห่ง และการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญ (Interview) จ านวน 3 คน 2) สร้างรูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือส าหรับ
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 12 คน 
ตรวจสอบร่างรูปแบบและคู่มือการบริหารกิจกรรมลูกเสือส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเสริมสร้าง
ระเบียบวินัย ในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2                              
โดยการประชุมสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ  (Connoisseruship) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ จ านวน 9 คน           
3) ทดลองใช้รูปแบบและคู่มือการบริหารกิจกรรมลูกเสือส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง  เพื่อเสริมสร้าง
ระเบียบวินัยในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2          
กับผู้บริหาร ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียน  ปีการศึกษา 2563                
รวมจ านวน 514 คน 4) ประเมินรูปแบบและคู่มือการบริหารกิจกรรมลูกเสือส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง 



เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 โดยการท าประชาวิจารณ์ (Public hearing) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ก ากับลูกเสือท่ีได้รับแต่งต้ัง          
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีสอนรายวิชาลูกเสือส ารอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ประจ าปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน รวมจ านวน 41 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าเฉล่ียร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า 

 1. สภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางในการบริหารกิจกรรมลูกเสือส าหรับนักเรียน               

กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 คือ ผู้เรียนไม่รักษาระเบียบวินัยท่ีโรงเรียนก าหนดขึ้น การบริหารกิจกรรมลูกเสือ      

ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ขาดการบริหารจัดการระบบท่ีมี

ประสิทธิภาพ ท้ังด้าน การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามและประเมินผล การปรับปรุงและพัฒนา 

แนวทางในการบริหารกิจกรรมลูกเสือประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่  1) ด้านการบริหารงานลูกเสือ                    

2) ด้านผู้ก ากับลูกเสือ 3) ด้านหลักสูตรและกิจกรรมลูกเสือ 4) ด้านงบประมาณ 5) ด้านการติดตามผลการ

ด าเนินงานลูกเสือ กระบวนการขับเคล่ือนการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระบบ PDCA ได้แก่ 1) การวางแผน   

(Planning) 2) การปฏิบัติการตามแผน (Doing) 3) การติดตามและประเมินผล (Checking) 4) การปรับปรุง

และพัฒนา (Acting)  

      2. รูปแบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเสริมสร้างระเบียบ
วินัยในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มี 3 ประเด็น
ได้แก่ 1) หลักการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน 2) ขอบข่ายการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนประกอบด้วย       
5 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานลูกเสือ ด้านผู้ก ากับลูกเสือ ด้านหลักสูตรและกิจกรรมลูกเสือ ด้านงบประมาณ 
ด้านการติดตามผลการด าเนินงานลูกเสือ 3) กระบวนการขับเคล่ือนการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระบบ 
OPDCAL ประกอบด้วย การจัดการองค์กร (Organizing) การวางแผน (Planning) การปฏิบัติการตามแผน 
(Doing) การติดตามและประเมินผล (Checking) การปรับปรุงและพัฒนา (Acting) และ การเป็นผู้น า 
(Leading)  
         3. ความพึ งพอใจ ต่อรูปแบบและ คู่มื อการบริหารกิจกรรม ลูกเ สือส าหรับนัก เรียน                       

กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินพฤติกรรมด้านวินัย ผู้เรียน                

มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 97.39  

    4. การประเมินรูปแบบและคู่มือการบริหารกิจกรรมลูกเสือส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง       

เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา      

ตาก เขต 2 มีความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก  


