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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีต่อความส�ำเร็จของโครงการลูกเสือต้านภัยยา
เสพติดในโรงเรียน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาที่เปิดการ
เรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (โรงเรียนขยายโอกาส) จ�ำนวน 360 คน โรงเรียนมัธยมศึกษา จ�ำนวน
115 คน และสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ�ำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 480 คน โดยใช้เกณฑ์ 20 เท่า
ของตัวแปร สุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบบจ�ำลองสมการ
โครงสร้าง
ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษา นโยบายสถานศึกษา ความร่วมมือของเครือข่าย
ทักษะของผู้บังคับบัญชา งบประมาณ เครื่องมือ การบริหารจัดการ มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จของโครงการลูกเสือต้าน
ภัยยาเสพติดในโรงเรียน
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ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา
ปั ญ หายาเสพติ ด เป็ น ปั ญ หาที่ ทุ ก ชาติ ใ นโลกให้ ค วามร่ ว มมื อ กั น ในการป้ อ งกั น และแก้ ไขจากการใช้
มาตรการ นโยบาย ที่เป็นกลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขแล้วส่วนหนึ่งในการที่ต้องเข้าถึงแหล่งข้อมูลและใกล้ชิดกับ
ปัญหามากที่สุดคือเยาวชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดมากที่สุด
ปัจจุบันจะเห็นว่ามีการค้าขายที่เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนในอายุที่น้อยลง จากปัญหาความต้องการในการเสพ
ที่ท�ำให้ผู้ผลิต มีการผลิต จ�ำหน่ายมากขึ้น ดังนั้นทุกประเทศจึงมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแตกต่างกัน
ไป และก�ำหนดบทลงโทษที่ร้ายแรงถึงประหารชีวิต ท�ำให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือจัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด
ขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนได้เข้าใจปัญหายาเสพติดและมีทักษะชีวิตในการท�ำให้ตนเองปลอดภัยจาก
ยาเสพติดได้ ซึ่งในการด�ำเนินการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดส่วนหนึ่งจัดในสถานศึกษาที่มีเยาวชนระดับพื้นฐานในการ
สร้างความเข้าใจ และสร้างการตระหนักรู้ในตนเองเองถึงความปลอดภัยจากยาเสพติด รวมถึงการเฝ้าระวังเพื่อนๆ
ในสถานศึกษาด้วย
ความส�ำเร็จจากการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาส่วนใหญ่ ได้รับแรงผลักดันจากผู้
บริหารสถานศึกษา ซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และความตั้งใจจริงในการต่อต้านยาเสพติด ถือเป็นภาวะผู้น�ำที่ผู้
บริหารต้องมี โดยผ่านกิจกรรมของลูกเสือ และส่งเสริมกิจกรรมให้ครอบคลุมผู้เรียน ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการที่ลูกเสือจัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งมีนักวิชาการ เช่น David Thomas Rolfe (2016) ; Ho, Jennifer (,2019 )
พบว่า ความส�ำเร็จในการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดงภาวะผู้น�ำออกมาให้
ชัดเจนทั้งวิสัยทัศน์ การปฏิบัติที่ต้องสนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณในการด�ำเนินการพัฒนาเยาวชนให้รู้และ
เข้าใจในพิษภัยของยาเสพติดและสามารถน�ำไปขยายผลกับคนอื่น ๆ หรือครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน
Kerry Cronin Mallini (2019) พบว่า ผู้น�ำคือผู้ที่สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ โดยการสื่อสารระหว่าง
เพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานให้ส�ำเร็จ ผู้น�ำยังต้องมีศักยภาพในการแก้ไขข้อขัดแย้งและปัญหา เพื่อการสร้างทีม
งานที่แข็งแกร่ง ทั้งยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น Shafai, Areej Abdullah, (2018) พบว่า ผู้น�ำต้องสร้างทิศทางหลักของวิสัยทัศน์ในองค์กรทางการศึกษา สามารถสร้างการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน ผู้น�ำระดับสูงทางการศึกษาต้องสามารถใช้อ�ำนาจได้อย่างเป็นทางการ ยังรับรู้ถึงอ�ำนาจการ
ควบคุม และอ�ำนาจทางศีลธรรม Chaney, Elizabeth (2018) พบว่า ผู้น�ำสามารถชี้น�ำให้เกิดความส�ำเร็จ ในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนโดยเฉพาะศักยภาพของนักเรียนทั้งการเรียนรู้ การควบควบคุมอารมณ์ จิตใจ พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตามที่สังคมต้องการ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนใน
ทุกด้านอย่างมีศักยภาพ Ho, Jennifer T. T.,(2019) พบว่า ผู้น�ำต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
และการศึกษาของผู้เรียน โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนที่มาจากความหลากหลาย เพื่อการช่วยเหลือกัน ดูแลกันในด้าน
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น
ในปัจจุบัน บทบาทการจัดกิจกรรมลูกเสือลดน้อยลง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติอย่าง
แท้จริง กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอความร่วมมือมายังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยพัฒนาและส่งเสริมวินัยลูกเสือ
ด้วยกระบวนการลูกเสือในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด เป็นโครงการที่กระทรวง
ศึกษาธิการและส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งทาง
ปัญญา ผ่านกระบวนการของลูกเสือ ซึ่งมีทั้งหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน สื่อและอุปกรณ์ในการ
ด�ำเนินการ รวมถึงสถานที่ในการอบรม การขยายผลและการรณรงค์ เพื่อให้โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ประสบความส�ำเร็จ และเกิดประโยชน์กับอนาคตของชาติต่อไป ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา เรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีต่อความส�ำเร็จของโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความส�ำเร็จของโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส�ำคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาล จึงได้ก�ำหนดให้การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และก�ำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อให้
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด พร้อมทั้งได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนตั้งแต่เด็กปฐมวัย เยาวชนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงก�ำหนด
นโยบายในการเสริมสร้างทักษะการด�ำรงชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ยึดมั่น
ประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด โดยมีตัวชี้วัด 4 ด้าน คือ ด้านลูกเสือ ด้านครอบครัว
ด้านสังคม และ ด้านสถานศึกษา
กลยุทธ์การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน
1. ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ศักยภาพของผู้น�ำในสถานศึกษาที่สามารถสร้างการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน การสร้างความสัมพันธ์ให้กับเพื่อนร่วมงาน การสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมี
อิทธิพลต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเพื่อท�ำให้ผู้เรียนประสบความส�ำเร็จในการเรียนรู้และการมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคมและประเทศชาติต้องการ ในการด�ำเนินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน
โรงเรียนให้ประสบความส�ำเร็จ ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารมีความส�ำคัญที่จะท�ำให้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนช่วยกัน
ส่งเสริมและพัฒนาให้กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดด�ำเนินกิจกรรมได้ตามความคาดหวัง ในการป้องกันภัยจากยา
เสพติดให้กับนักเรียนทุกคน ทั้งเป็นก�ำลังส�ำคัญในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย
ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษา ถือเป็นความสามารถในการท�ำให้การด�ำเนินงานประสบความส�ำเร็จ ซึ่งขึ้นอยู่
กับทักษะในการบริหารงาน
2. นโยบายสถานศึกษา นักเรียนทุกคนในโรงเรียนจะได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพและก้าวสู่ความ
ส�ำเร็จได้มาน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับนโยบายทางการศึกษาของสถานศึกษาที่จะเป็นแนวทางส�ำหรับการส่งเสริม ดูแล
ช่วยเหลือ ให้กับนักเรียนทุกคนได้ประสบความก้าวหน้าและส�ำเร็จในการศึกษาต่อไป นโยบายสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนานักเรียนในแต่ละด้านให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่การเป็นพลเมืองและพลโลกที่มี
ค่า ต้องค�ำนึงถึงแนวโน้มและกระแสความต้องการในสังคมโลกด้วย ปัญหาที่สามารถท�ำให้นักเรียนก้าวไปสู่เส้นทาง
ที่ท�ำให้พลาดโอกาสแห่งความส�ำเร็จในชีวิต สถานศึกษาต้องมีนโยบายในการป้องกันและเฝ้าระวัง ให้โอกาสในการ
ติดอาวุธทางปัญญา เพื่อให้มีทักษะในการด�ำเนินชีวิตตามเป้าหมายที่ต้องการสามารถท�ำให้ตนเองมีความปลอดภัย
สถานศึกษาควรมีนโยบายในการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และมี
ความสุข ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรมีกรอบยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
3. ความร่ ว มมื อ ของเครื อ ข่ า ย ในการด� ำ เนิ น งานตามโครงการลู ก เสื อ ต้ า นภั ย ยาเสพติ ด ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนั้น จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
ในการให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้เกิดความตระหนัก การช่วยเหลือกัน การเฝ้าระวัง ทั้ง
การสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด นอกจากนั้นนักเรียนทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจในพิษภัย
ของยาเสพติด สามารถสื่อสารให้กับผู้อื่นตระหนักถึงโทษจากยาเสพติดได้ องค์กรต่าง ๆ ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับ
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ชาติต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุกคนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดทุกชนิด โดยสถานศึกษา
มีการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดขึ้น
4. ทักษะของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ความส�ำเร็จในกิจการลูกเสือส่วนส�ำคัญมาจากความรู้ความสามารถ
ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่จะก�ำหนดแนวทาง นโยบาย ตัวชี้วัดความส�ำเร็จในภารกิจของลูกเสือ โครงการลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน จึงเป็นหน่วยหนึ่งที่สามารถพัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียนทุกคนให้ตระหนัก
ถึงพิษภัยของยาเสพติด ดังนั้นประสบการณ์และทักษะของผู้บังคับบัญชาลูกเสือจึงมีความส�ำคัญที่จะสร้างการเรียน
รู้ให้กับนักเรียน ในการเฝ้าระวัง ดูแลเพื่อนนักเรียนด้วยกัน การเข้าถึงปัญหาแต่ละบุคคลของนักเรียน การท�ำให้
นักเรียนสามารถเปิดเผยความจริงและให้ความไว้วางใจจนท�ำให้นักเรียนสามารถขอค�ำปรึกษาได้ นอกจากนั้น
ทักษะหนึ่งของผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ส�ำคัญคือต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ การใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อ
จะท�ำให้โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทั้งทักษะการฝึกอบรม
ทักษะการจัดการและทักษะเกี่ยวกับลูกเสือ ที่จะท�ำให้การด�ำเนินโครงการประสบความส�ำเร็จ
5. งบประมาณ ในการด�ำเนินกิจกรรมให้ประสบความส�ำเร็จสถานศึกษาต้องมีการสนับสนุนงบประมาณ
อย่างเพียงพอ และเหมาะสม โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนมีการด�ำเนินกิจกรรมที่ต้องสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับผู้ก�ำกับและลูกเสือทุกคนในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด และน�ำความรู้ไป
ถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืน เพื่อสร้างความตระหนักในพิษภัยของยาเสพติด นอกจากนั้นยังต้องเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิด
อันตรายจากยาเสพติดกับผู้อื่น อีกด้วย ดังนั้นกิจกรรมจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ต้องมีการอบรม การให้ความรู้ การ
สนับสนุนงบประมาณจากทั้งสถานศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ส�ำนักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) จึงมีความจ�ำเป็น เมื่อการอบรมผ่านไป การจัดตั้งหน่วยลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติดต้องจัดให้เกิดขึ้นในแต่ละโรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) นอกจากนั้น การรณรงค์เพื่อให้นักเรียนและ
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด เกิดความตระหนักและห่างไกลจากยาเสพติด ต้องมีงบ
ประมาณในการด�ำเนินการ
6. เครื่องมือ โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการและส�ำนักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งทางปัญญาผ่านกระบวนการของลูก
เสือ ซึ่งมีทั้งหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน สื่อและอุปกรณ์ในการด�ำเนินการ รวมถึงสถานที่ในการจัด
อบรม การขยายผลและการรณรงค์เพื่อให้โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประสบความส�ำเร็จ และเกิดประโยชน์
กับอนาคตของชาติต่อไป
7. การบริหารจัดการ การด�ำเนินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามที่
ต้องการได้ การบริหารจัดการด้านกิจกรรมลูกเสือ การบริหารบุคลากร และการบริหารเวลาในการด�ำเนินโครงการมี
ความส�ำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือในการด�ำเนินการ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้ก�ำกับลูกเสือต้องมีการด�ำเนินการ
อย่างมีกลยุทธ์ มีการวางแผน การประสานเครือข่าย การจัดกิจกรรมที่คุ้มค่าเกิดประโยชน์มากที่สุดในงบประมาณที่
เหมาะสม บุคลากรที่สามารถมาสนับสนุนกิจกรรมต้องมีศักยภาพ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

ขอบเขตของการวิจัย
พื้นที่ในการวิจัย คือ สถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (โรงเรียนขยาย
โอกาส) โรงเรียนมัธยมศึกษา และสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

Journal of the Association of Researchers

Vol. 25 No. 1 January – April 2020

335

ฐาน, 2561) ศึกษาช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 – เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
จาก ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาที่เปิดการเรียน การสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (โรงเรียนขยาย
โอกาส) โรงเรียนมัธยมศึกษา และสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน, 2561) จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 480 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน แบบสอบถามผ่านการทดสอบ
ความเชื่อถือได้ (reliability test) โดยการทดสอบความสอดคล้องภายในด้วยวิธีการหาค่าครอนบาคอัลฟ่า (Cronbach’s alpha) พบว่า สัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได้ (ค่าครอนบาค อัลฟ่า) ของมาตรวัดตัวแปรประจักษ์ที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ มีค่ามากกว่า 0.70 ทุกมาตรวัด กล่าวได้ว่าข้อค�ำถามมีความน่าเชื่อถือได้ และใช้เทคนิคแบบจ�ำลองสมการ
โครงสร้าง (structural equation modeling : SEM) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรที่มีต่อความส�ำเร็จของ
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน และเพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแบบจ�ำลองการวิจัยกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีดัชนีชี้วัด ประกอบด้วย 1) Relative Chi-Square (Chi-square /df) น้อยกว่าหรือเท่ากับ
2.00 (Tabachnick & Fidell, 2007) 2) Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 0.05 (MacCallum, et al, 1996) 3) Root Mean Squared Residuals (RMR) และ Standardized Root
Mean Squared Residual (SRMR) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 (Diamantopoulos & Siguaw, 2000) 4) Comparative Fit Index (CFI) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 (Fan, et al, 1999) 5) Goodness of Fit Index (GFI) มากกว่า
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หรือเท่ากับ 0.90 (Tabachnick & Fidell, 2007) 6) Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.90 (Tabachnick & Fidell, 2007) และ 6) Critical N (CN) มากกว่าหรือเท่ากับ 200 (Joreskog; &
Sorbom, 1996)

ผลการวิจัย
อิทธิพลของตัวแปรที่มีต่อความส�ำเร็จของโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน
ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ดัชนีความกลมกลืนของแบบจ�ำลองสมการโครงสร้างที่ได้ด�ำเนินการปรับแก้ มี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาจากดัชนีความกลมกลืน (Fit Index) ดังนี้ X2= 382.65, df = 220
, p-value = .00000, X2 / df = 1.73, RMSEA = .039, RMR = .019, SRMR = .036, CFI = .98, GFI = .94, AGFI
= .91, CN = 337.33 จากค่าดัชนีความกลมกลืนดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า แบบจ�ำลองสมการโครงสร้างที่ด�ำเนินการ
ปรับแก้ (Adjust Model) มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และการประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจ�ำลองดัง
กล่าวจึงเป็นที่ยอมรับได้
ตาราง 1 ค่าสถิติที่ค�ำนวณได้กับเกณฑ์ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของแบบจ�ำลองสมการ
โครงสร้างปรับแก้ (Adjust Model)
รายการเกณฑ์

เกณฑ์ที่กำ�หนด

Relative X2 (X2/df)
Root Mean Squared Error of
Approximation (RMSEA)
Root Mean Squared Residuals
(RMR)
Standardized Root Mean Squared
Residual (SRMR)
Comparative Fit Index (CFI)
Goodness of Fit Index (GFI)
Adjusted Goodness of Fit Index
(AGFI)
Critical N (CN)

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.00
น้อยกว่าหรือเท่ากับ .05

ค่าสถิติของแบบ
การพิจารณา
จำ�ลอง
1.73
ผ่าน
.039
ผ่าน

น้อยกว่าหรือเท่ากับ .05

.019

ผ่าน

น้อยกว่าหรือเท่ากับ .05

.036

ผ่าน

มากกว่าหรือเท่ากับ .90
มากกว่าหรือเท่ากับ .90
มากกว่าหรือเท่ากับ .90

.00
.98
.91

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

มากกว่าหรือเท่ากับ 200

337.33

ผ่าน
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ผลการวิเคราะห์มาสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี้
succe = 0.48*leader +0.49*policy + 0.55*cooper + 0.41*comski
(0.05)
(0.09)
(0.08)
(0.06)
8.74
5.11
6.85
6.20
+ 0.32*budget + 0.68*tool + 0.22*admin, Errorvar.= 0.33 , R2 = 0.67
(0.04)
(0.15)
(0.02)
(0.086)
7.65
4.52
9.62
3.79
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษา (leader) นโยบายสถานศึกษา (policy) ความร่วมมือของเครือข่าย (cooper) ทักษะของผู้บังคับบัญชา (comski) งบประมาณ (budget) เครื่องมือ
(tool) การบริหารจัดการ (admin) มีอิทธิพลทางตรงต่อความส�ำเร็จของโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน
โรงเรียน (succe) ที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ .48, .49, .55, .41, .32, .68 และ .22 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สามารถร่วมกันท�ำนายความส�ำเร็จของโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน ได้ร้อยละ 67
ตาราง 2 พบว่าแบบจ�ำลองสมการโครงสร้างอิทธิพลของตัวแปรที่มีต่อความส�ำเร็จของโครงการลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน ที่ด�ำเนินการปรับแก้ (Adjust Model) มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งพิจารณาจากดัชนีความกลมกลืน (Fit Index) ดังนี้
X2= 382.65, df = 220 , p-value = .00000, X2 / df = 1.73, RMSEA = .039, RMR = .019, SRMR
= .036, CFI = .98, GFI = .94, AGFI = .91, CN = 337.33 โดยพบการประมาณค่าในแบบจ�ำลองสมการโครงสร้าง
ดังนี้
1. ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษา (leader) มีอิทธิพลทางตรงต่อความส�ำเร็จของโครงการลูกเสือต้าน
ภัยยาเสพติดในโรงเรียน ที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ .48 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นโยบายสถานศึกษา (policy) มีอิทธิพลทางตรงต่อความส�ำเร็จของโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน
โรงเรียน ที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ .49 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความร่วมมือของเครือข่าย (cooper) มีอิทธิพลทางตรงต่อความส�ำเร็จของโครงการลูกเสือต้านภัยยา
เสพติดในโรงเรียน ที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ .55 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ทักษะของผู้บังคับบัญชา (comski) มีอิทธิพลทางตรงต่อความส�ำเร็จของโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพ
ติดในโรงเรียน ที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ .41 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 2 ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ของสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวม
จากแบบจ�ำลองสมการปรับแก้

ตัวแปรต้น
1.ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษา
(leader)

อิทธิพล

DE
IE
TE

ตัวแปรตาม
ความสำ�เร็จของโครงการลูกเสือต้านภัยยา
เสพติดในโรงเรียน (succe) R2 = .67
.48 (8.74)
n/a
.48 (8.74)
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ตาราง 2 (ต่อ)
ตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น
อิทธิพล
ความสำ�เร็จของโครงการลูกเสือต้านภัยยา
เสพติดในโรงเรียน (succe) R2 = .67
2.นโยบายสถานศึกษา (policy)
.49 (5.11)
DE
n/a
IE
49 (5.11)
TE
3.ความร่วมมือของเครือข่าย (cooper)
.55 (6.85)
DE
n/a
IE
.55 (6.85)
TE
4.ทักษะของผู้บังคับบัญชา (comski)
.41 (6.20)
DE
n/a
IE
.41 (6.20)
TE
5.งบประมาณ (budget)
.32 (7.65)
DE
n/a
IE
.32 (7.65)
TE
6.เครื่องมือ (tool)
.68 (4.52)
DE
n/a
IE
.68 (4.52)
TE
7.การบริหารจัดการ (admin)
.22 (9.62)
DE
n/a
IE
.22 (9.62)
TE
X2= 382.65, df = 220 , p-value = .00000, X2 / df = 1.73, RMSEA = .039, RMR = .019, SRMR = .036,
CFI = .98, GFI = .94, AGFI = .91, CN = 337.33
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หมายเหตุ ในวงเล็บ เป็นค่าสถิติทดสอบ t หากมีค่าไม่อยู่ระหว่าง -1.96 ถึง 1.96 แสดงว่ามีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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5. งบประมาณ (budget) มีอิทธิพลทางตรงต่อความส�ำเร็จของโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน
โรงเรียน ที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ .32 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. เครื่องมือ (tool) มีอิทธิพลทางตรงต่อความส�ำเร็จของโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน ที่ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ .68 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. การบริหารจัดการ (admin) มีอิทธิพลทางตรงต่อความส�ำเร็จของโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดใน
โรงเรียน ที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ .22 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษา (leader) นโยบายสถานศึกษา (policy) ความร่วมมือของเครือข่าย
(cooper) ทักษะของผู้บังคับบัญชา (comski) งบประมาณ (budget) เครื่องมือ (tool) การบริหารจัดการ (admin)
สามารถร่วมกันท�ำนายความส�ำเร็จของโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน ได้ร้อยละ 67

อภิปรายผล
1. ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ประกอบด้วย การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ การต่อต้านยาเสพติด
และการสนับสนุนงบประมาณ เป็นกลยุทธ์การจัดการที่สามารถส่งเสริมให้กิจกรรมลูกเสือเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ ทั้งการสร้างวินัย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมโลก ซึ่งผู้บริหารให้การสนับสนุนเพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือมีศักยภาพและพัฒนานักเรียนได้ ดังที่
นักวิชาการ เช่น Chaney, Elizabeth (2018) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกสติในโรงเรียนที่มีต่อการควบคุมตนเองของ
เด็ก พบว่า ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กนักเรียน โดยการส่งเสริม
กิจกรรมการควบคุมตนเองไม่ให้เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและอบายมุข การควบคุมตนเองของนักเรียนก็มีแนวโน้มที่จะ
เห็นการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ Ho, Jennifer (2019 ) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมิน
ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วม พบว่า การมีส่วนร่วมกับเพื่อนท�ำให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส�ำหรับเยาวชน
เช่น ลดการใช้สารเสพติดลง ลดภาวะซึมเศร้าลง มีความภูมิใจในตนเองมากขึ้น ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ�ำเป็น
ต้องให้ความส�ำคัญและสนับสนุนกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกันในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในเชิงบวกมาก
ขึ้น นอกจากนั้น André Moreira Claudia Lemos Vóvio Denise De Micheli . (2015) ; David Thomas Rolfe.
(2016) ยังพบว่า การป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ที่มีประสิทธิภาพเกิดจากภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่ง
เสริมการป้องกัน ท�ำให้นักเรียนมีจิตใจที่เข้มแข็งและความมีคุณธรรมของลูกเสือท�ำให้ลูกเสือไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษานั้น มีความส�ำคัญต่อการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ ใน
การต่อต้านยาเสพติดและการสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน
2. นโยบายสถานศึกษา ที่ประกอบด้วย การป้องกันยาเสพติด ความปลอดภัยของนักเรียน และการมีส่วน
ร่วม เป็นกลยุทธ์การจัดการที่สามารถสร้างความตระหนักในพิษภัยของยาเสพติด ท�ำให้เกิดการต่อต้านยาเสพติด
และการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถน�ำความปลอดภัยมาสู่นักเรียนจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งการเฝ้าระวัง และการแจ้งเบาะแส ดังที่นักวิชาการ เช่น David Thomas Rolfe (2016)ได้ศึกษาเกี่ยว
กับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด พบว่า นโยบายสถานศึกษาในการให้ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมคุณธรรมในการต้านภัยยา
เสพติดในสหรัฐอเมริกา สามารถป้องกันปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากการมีส่วน
ร่วมในสถานศึกษาและเครือข่ายในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ Castellane, William S.,(2019)ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของครูกับผลการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา พบว่า การที่ครูมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
นโยบายต่อผู้บริหารในการรับข้อมูลที่จ�ำเป็น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้กับผู้เรียน นอกจากนั้น Alfonso, Erick (2019) ; Brewer, Helen Castellanos (2019) ; Jaana
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Markkula, Tommi Härkänen & Kirsimarja Raitasalo. (2019) ยังพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกับ
องค์กรสาธารณสุขสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความปลอดภัยจากสารเสพติดได้ และการมีส่วนร่วมของนักเรียนใน
การก�ำหนดนโยบายที่สนับสนุนด้านวิชาการและสังคม มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความส�ำเร็จของนักเรียนที่เป็นเช่นนี้
เพราะว่า นโยบายสถานศึกษา มีความส�ำคัญต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ทั้งด้านการ
ป้องกันยาเสพติด ด้านความปลอดภัยของนักเรียน และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเพื่อให้โครงการลูกเสือต้านภัยยา
เสพติดในโรงเรียนประสบความส�ำเร็จ
3. ความร่วมมือของเครือข่ายที่มีผลต่อความส�ำเร็จของโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน ได้ข้อ
ค้นพบว่า ตัวแปรด้านความร่วมมือของเครือข่าย ที่ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมลูกเสือ และการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติดเป็นกลยุทธ์การจัดการที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนในการด�ำเนินกิจกรรมตาม
กระบวนการของลูกเสือ ทั้งการได้รับความช่วยเหลือจากวิทยากรภายนอกในการจัดการเรียนรู้ด้านการป้องกันยา
เสพติด ท�ำให้การด�ำเนินงานในโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเป็นไปตามที่คาดหวัง นักเรียนมีความปลอดภัยจาก
สิ่งเสพติดและอบายมุข ดังที่นักวิชาการ เช่น Isaac Masiye, Daniel Ndhlov. (2016) ; Kabo Diraditsile Omogolo Mabote (2017) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการดื่มสุราและสารเสพติดในโรงเรียนมัธยมในบอตสวานา พบว่า การใช้
แอลกอฮอล์และสารเสพติดในหมู่นักเรียนโรงเรียนมัธยมในบอตสวานา ได้รับการแก้ไขโดยความร่วมมือจากนัก
สังคมสงเคราะห์ แก้ไขโดยการท�ำจิตสังคมบ�ำบัด เพราะปัญหาของเด็กมาจากการถูกทอดทิ้ง และการไร้ที่อยู่ของเด็ก
ทั้งหมดได้รับการดูแลแก้ไขไปจนถึงครอบครัวและสังคมที่เด็กสัมผัส ซึ่งสอดคล้องกับ André Moreira ,Claudia
Lemos Vóvio ,Denise De Micheli (2015) ; Emeka W. Dumbili. (2019) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพ
ติดในโรงเรียน พบว่า เครือข่ายทางสังคมสามารถส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่ลดการมั่วสุมของเด็ก ให้เด็กใช้
เวลาว่างท�ำประโยชน์มากขึ้น นอกจากนี้การศึกษา ยังพบว่า การเรียนสุขศึกษาจากเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข สามารถ
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในโรงเรียนรวมถึงการฝึกอบรมทักษะชีวิต เอื้อต่อการพัฒนาโครงการ
ป้องกันการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน
4. ทักษะของผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีผลต่อความส�ำเร็จของโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน
ได้ข้อค้นพบว่า ตัวแปรด้านทักษะของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่ประกอบด้วย ทักษะการฝึกอบรม ทักษะการจัดการ
และความรู้เกี่ยวกับลูกเสือเป็นกลยุทธ์การจัดการที่สามารถท�ำให้การด�ำเนินการบริหารจัดการ ตามโครงการลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติดเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งการฝึกอบรมที่ต้องการประสิทธิภาพของผู้บังคับบัญชา ในการจัด
กระบวนการ การให้ความรู้ที่สอดแทรกความบันเทิงและวิชาลูกเสือ ในการเปิดประชุมกอง การเรียนรู้ตามฐานความ
รู้ การชุมนุมรอบกองไฟ และกิจกรรมชาวค่ายที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักเรียน เพื่อน�ำความรู้ ไปปฏิบัติ
ในชีวิตจริงอย่างมีทักษะ สิ่งเหล่านี้เป็นการบริหารจัดการที่ส่งเสริมความส�ำเร็จในโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ในโรงเรียนทั้งสิ้น ดังที่นักวิชาการ เช่น David Thomas Rolfe (2016)ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความแข็งแกร่งทางร่างกาย
จิตใจ และการมีคุณธรรมของลูกเสืออเมริกา พบว่า ความรู้และประสบการณ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถ
พัฒนาเยาวชนเชิงบวกได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Boy Scouts of America (2019) ที่กล่าวถึงทักษะของผู้บังคับ
บัญชาลูกเสือว่า สามารถสร้างพลังบวกที่อยู่ในตัวของลูกเสือทุกคนให้ปฏิบัติกิจกรรมจนส�ำเร็จ ส่วน Central Florida Council. Boy Scouts of America. (2019) กล่าวถึง ความส�ำคัญของผู้บังคับบัญชาลูกเสือว่า ต้องเป็นผู้มีความ
รู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในการสร้างแรงจูงใจให้กับลูกเสือทุกคนในการปฏิบัติกิจกรรมจนส�ำเร็จ
5. งบประมาณ ที่ประกอบด้วย งบประมาณด้านการฝึกอบรม ด้านการจัดตั้งหน่วย และด้านการรณรงค์
เป็นกลยุทธ์การจัดการที่สามารถท�ำให้การอบรมตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ส�ำเร็จพร้อมน�ำผลการอบรมไปจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดตามข้อก�ำหนดได้ถูกต้อง งบประมาณที่เพียงพอ
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ยังสามารถจัดการในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่นักวิชาการ เช่น Brewer, Helen
Castellanos ( 2019) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ ด้านวิชาการและสังคม มีอิทธิพลในเชิง
บวกต่อความส�ำเร็จของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ Boy Scouts of America (2019) ที่พบว่า ในการปฏิบัติกิจกรรม
ของลูกเสือ ความเพียงพอของงบประมาณจะท�ำให้กิจกรรมมีความสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งยังสร้างการเรียนรู้ที่แปลก
ใหม่ให้กับลูกเสือในกิจกรรมกลางแจ้งได้ ส่วน Castellane, William S.,(2019) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยของครูกับผลการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา พบว่า การที่ครูมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายด้าน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถสร้างความส�ำเร็จทางการเรียนให้กับผู้เรียน และยังสอดคล้องกับ
Dow, Shae-Brie M(2019)ที่ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการมีส่วนร่วมของโรงเรียนต่อความพร้อมด้านอาชีพของ
นักเรียนมัธยมปลาย รัฐนิวเจอร์ซีย์ ตามนโยบายสาธารณะแห่งชาติ พบว่า การศึกษาแต่ละระดับมีนโยบายของการมี
ส่วนร่วมที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
6. เครื่องมือ ที่ประกอบด้วย หลักสูตร อุปกรณ์ และสถานที่ เป็นกลยุทธ์การจัดการที่สามารถสร้างการ
เรียนรู้ให้กับลูกเสือในการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน เพราะหลักสูตรจะก�ำหนดโครงสร้างที่ชัดเจนว่าลูกเสือต้องมี
การเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการของลูกเสือ ทั้งยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน
ยาเสพติดในโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้สถานที่จัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีบรรยากาศเย็นสบาย
อุปกรณ์ครบครัน สามารถท�ำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น ดังที่นักวิชาการ เช่น Kerry Cronin Mallini
(2019) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาความเป็นผู้น�ำของชุมชนนักปฏิบัติ พบว่า การใช้หลักสูตรพัฒนาผู้น�ำ รวมทั้งสื่อ
และอุปกรณ์ในการสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพสามารถท�ำให้ผู้น�ำมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ Castellane,
William S.,(2019) ที่ได้ศึกษาศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของครูกับผลการเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษา พบว่า การที่ครูมี หลักสูตร และสื่อ อุปกรณ์ในการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน สามารถสร้างคุณภาพ
ในการสอนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน Dow, Shae-Brie M(2019)
ได้ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการมีส่วนร่วมของโรงเรียนต่อความพร้อมด้านอาชีพของนักเรียนมัธยมปลาย พบว่า สถาน
ศึกษาที่มีหลักสูตร และอุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่เหมาะสม สามารถพัฒนานักเรียนได้ตามที่ต้องการ จากนโยบายการมี
ส่วนร่วมกับเครือข่ายด้านการส่งเสริมอาชีพ และยังสอดคล้องกับ Selpher K. Cheloti and Anthony Mungai
Gathumbi.(2016) ที่ศึกษาเรื่องการควบคุมการใช้ยาและสารเสพติดในโรงเรียนมัธยมในเคนยา พบว่า การใช้ สื่อ
อุปกรณ์ และพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนสามารถ ควบคุมการใช้ยาและสาร
เสพติดในโรงเรียนมัธยมในเคนยาได้
7. การบริหารจัดการ ที่ประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ บุคลากร และเวลา เป็นกลยุทธ์การจัดการที่สามารถ
ท�ำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในกิจกรรมของลูกเสือ จากผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีทักษะและประสบการณ์ที่จะสร้างความส�ำเร็จในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในเวลาที่
ก�ำหนด ดังที่นักวิชาการ เช่น Veronica - Oana Moldovana , Muşata-Dacia Bocoş-Binţinţan (2016) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับลูกเสือในประเทศโรมาเนีย พบว่า มีการจัดการ ด้านการท�ำงานเป็นทีม องค์การลูกเสือแห่งโรมาเนียมี
หลักสูตรการศึกษาที่ครอบคลุมระยะเวลา 16 ปี (จาก 5 ปี –21 ปี) มีเป้าหมายในการพัฒนาหลายด้าน เช่น สติ
ปัญญา อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ มีวิธีการสอนเฉพาะวิธีการลูกเสือเป็นรูปแบบของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ผ่านการทดสอบและผลส�ำเร็จในการเรียนรู้โดยการท�ำงานเป็นทีม ความก้าวหน้าส่วนบุคคล ธรรมชาติและกฎหมาย
ซึ่งสอดคล้องกับ Boy Scouts of America (2019) ที่พบว่า การจัดการในกิจกรรมการเรียนรู้ของลูกเสือแต่ละวัย
เป็นไปด้วยความเหมาะสมอย่างท้าทาย มีการอยู่แค้มป์ผจญภัย ฝึกความสามารถด้านต่างๆ กีฬาบนบก ทางน�้ำ 
ทักษะเพื่อชีวิต กิจกรรมกลางแจ้ง การช่วยเหลือตนเองในค่ายพักแรม การประกอบอาหารในป่า และการ
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ปฐมพยาบาล ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะมีหลักสูตรให้เลือกพร้อมวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่
สร้างความปลอดภัยให้กับลูกเสือได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ส่วน Lorna Novlette Wilson Morgan (2015) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับอิทธิพลของการฝึกความเป็นผู้น�ำของผู้บริหารในโรงเรียนที่มีต่อการจัดการห้องเรียนและสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน พบว่า ความเป็นผู้น�ำของโรงเรียนต้องอาศัยความร่วมมือจากครู ผู้ปกครองนักเรียนและสมาชิกชุมชน
อื่น ๆ เพื่อให้บรรลุความส�ำเร็จด้านการศึกษา และยังสอดคล้องกับ Affleck, Katelyn C (2019 )ที่ พบว่า การบริหาร
จัดการเพื่อให้เด็กได้รับการฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต้องใช้กิจกรรมทางสังคมร่วมกับ
การประเมินพฤติกรรมเป็นระยะ

ข้อเสนอแนะ
1. รัฐบาล โดยกระทรวงยุติธรรมในหน่วยงานของส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและ
กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการในการสนับสนุนการเรียนรู้ตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน เพื่อ
สร้างความยั่งยืน ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของลูกเสือตามแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถาน
ศึกษาให้มากขึ้น
2. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น ควรก�ำหนดนโยบายความร่วมมือ การบูรณาการงบ
ประมาณ ในการส่งเสริมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างความยั่งยืนในการป้องกัน แก้ไข
และเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษาทั่วประเทศ
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