


กำหนดการสนทนากลุ่ม (Focus  group) 
การวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญของโรงเรียนในสงักัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1   

 

วันพฤหัสบดี ท่ี 4 สิงหาคม 2565 
อาคารเรียน 12 ช้ัน 6 ห้อง 1    มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

08.45 น. – 09.00 น. -  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

09.00 น. – 11.00 น. สนทนากลุ่ม (Focus  group) การวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการ

บริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1   

 



คำช้ีแจง 

การสนทนากลุ่มย่อย (Focus  group) 
การวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1   
--------------------------------------------------------------- 

          1. ขอความอนุเคราะห์ท่านศึกษาเอกสารสรุปการวิจัย โดยละเอียด 
2. การสนทนากลุ่มย่อย (Focus  group) จะทำการบันทึกข้อมูลโดยการจดบันทึกในแบบบันทึก                 

การสนทนา  
3. ขอความกรุณาให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด ซึ่งข้อมูลในการสนทนากลุ่มย่อย (Focus  group) 

ครั้งนี้ ถือเป็นความลับ จะไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพและการปฏิบัติงานของท่านแต่จะเป็นประโยชน์ในการนำผล
ของการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
กำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี 
                  

 ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณ 
นายศุภกิจ บำรุงศรี 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารการสรุปการทำวิจัย 

           --------------------- 
ชื่อวิจัย  แนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.  เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญของสถานศึกษาในสังกัดสำนักเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 
 2.  เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญของสถานศึกษาในสังกัดสำนักเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 
ขอบเขตการวิจัย 

 1.ขอบเขตเนือ้หา 

 การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา ท่ีจะทำการศึกษาสภาพและปัญหาการ

บริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญของสถานศึกษาในสังกัดสำนักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1     

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารกิจกรรมโดยยึดแนวของ คู๊นท์ และ โอ ดอลแนล กระบวนการบริหารมี      

5 ประการคือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคลากร การอำนวยการ และการควบคุม (Koontz&  

O’Donnell ,1946, pp. 38-41 อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2553, หน้า 38-39) 

 2.ขอบเขตแหล่งข้อมูล 

 1) ประชากรได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 202 คน และครูผู้สอน ท่ีเป็นผู้กำกับลูกเสือและรองผู้

กำกับลูกเสือ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 จำนวน 404 คน รวม

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 606 คน (สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1, 2564 หน้า 5) 

 2) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 จำนวน 132 คน และครูผู้สอน ท่ีเป็นผู้กำกับลูกเสือและ

รองผู้กำกับลูกเสือ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 จำนวน 201 คน 

รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 333 คน ซึ่งกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & 

Morgan, 1970, p. 608) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (stratified random sampling) 

  
 
 



 
 3.ตัวแปรที่ศึกษา 
 สภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญของสถานศึกษาในสังกัดสำนักเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 (Koontz&  O’Donnell ,1946, pp. 38-41 อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 
2553, หน้า 38-39) ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคลากร การอำนวยการ และการควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



สภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญของสถานศึกษาในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  

 
ด้านการวางแผน 

สภาพการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญ ปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญ 
1. มีการวางแผนการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญ
ปรับปรุงและพัฒนามาจากการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
สามัญของปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
2. กำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาและวางแผนการ
บริหารกิจการลูกเสือสามัญก่อนการดำเนินกิจกรรม
ลูกเสือ 
3.มีการวางแผนการบริหารจัดการวิชาการ อาคาร 
สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือและเทคโนโลยี สำหรับใช้ใน
กิจกรรมลูกเสือสามัญ 

1. ขาดการวางแผนการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญ
ปรับปรุงและพัฒนามาจากการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
สามัญของปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
2. ขาดการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาและวาง
แผนการบริหารกิจการลูกเสือสามัญก่อนการดำเนิน
กิจกรรมลูกเสือ 
3.ขาดการวางแผนการบริหารจัดการวิชาการ อาคาร 
สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือและเทคโนโลยี สำหรับใช้ใน
กิจกรรมลูกเสือสามัญ 

    
แนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1    
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    สภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญของสถานศึกษาในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  

 
ด้านการจัดการองค์กร 

สภาพการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญ  ปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญ 
1.การจัดองค์กรสำหรับการบริหารกิจกรรมลูกเสือตาม
บริบทของสถานศึกษา 
2.การกำหนดการจัดองค์กรสำหรับการบริหารกิจกรรม
ลูกเสือท่ีสอดคล้องหลักสูตรลูกเสือสามัญ 
3.กำหนดลักษณะการทำงานและจัดระเบียบเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 

1. ขาดการจัดองค์กรสำหรับการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
ตามบริบทของสถานศึกษา 
2.ขาดการกำหนดลักษณะการทำงานและจัดระเบียบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 
3. ขาดการกำหนดการจัดองค์กรสำหรับการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือท่ีสอดคล้องกับนโยบายของหลักสูตร
ลูกเสือสามัญ 

    
แนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1    
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      สภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญของสถานศึกษาในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  

 
ด้านการจัดบุคลากร 

สภาพการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญ  ปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญ 
1. มีการกำหนดครูผู้สอนท่ีสอดคล้องตรงตามประเภท 
และตามลำดับช้ันของลูกเสือสามัญ 
2.มีการจัดครูผู้สอนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็น
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ 
3.ครูผู้สอนเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 

1.ขาดการกำหนดครูผู้สอนท่ีสอดคล้องตรงตามประเภท 
และตามลำดับช้ันของลูกเสือสามัญ 
2.ขาดครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
สามัญ 

3.ขาดจำนวนบุคลากรหรือครูผู้สอนท่ีร่วมทำกิจกรรม
ลูกเสือสามัญอย่างเพียงพอ 

    
แนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1    
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      สภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญของสถานศึกษาในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  

 
ด้านการอำนวยการ 

สภาพการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญ  ปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญ 
1. ผู้บริหารอำนวยการส่งเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมลูกเสือตามโครงสร้างขององค์กร 
2. มีการดำเนินการประชุมช้ีแจงให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ให้เข้าใจเกี่ยวกับงานและโครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
3.มีการดำเนินงานให้หมู่ลูกเสือเป็นหน่วยในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

1.ขาดผู้บริหารอำนวยการส่งเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมลูกเสือตามโครงสร้างขององค์กร 
2.ขาดการดำเนินการประชุมช้ีแจงให้ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือให้เข้าใจเกี่ยวกับงานและโครงการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ 
3.ขาดเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับลูกเสือสามัญถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

    
แนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1    
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  สภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญของสถานศึกษาในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  

 
ด้านการควบคุม 

สภาพการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญ  ปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญ 
1.มีการกำหนดวันเวลาในการนิเทศ ติดตาม การดำเนิน
กิจกรรมลูกเสืออย่างชัดเจน 
2. มีการนิเทศ ติดตาม การดำเนินกิจกรรมลูกเสือท่ีตรง
ตามนโยบาย ของสถานศึกษา 
3.มีการนิเทศ ติดตาม แผนการบริหารจัดการวิชาการ 
อาคาร สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือและเทคโนโลยี 

1.ขาดการกำหนดวันเวลาในการนิเทศ ติดตาม การ
ดำเนินกิจกรรมลูกเสืออย่างชัดเจน 
2.ขาดการนิเทศ ติดตาม แผนการบริหารงานในกอง
ลูกเสือสามัญ 
3.ขาดการนิเทศ ติดตาม แผนการพัฒนาตนเองทางด้าน
ลูกเสือสามัญ 

แนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1    
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