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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือ และเพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร  
จังหวัดก าแพงเพชร ด าเนินการวิจัย  2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชรโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและครู
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ข้ันตอนที่ 2 หาแนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือโดยการสนทนากลุ่มซึ่งเป็นผู้บริหารการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์  ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกับบริหารการศึกษา
และมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัยพบว่า 
สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการวางแผนมีสภาพการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาเป็นด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการตรวจสอบ และด้านการปรับปรุงตามล าดับ  ปัญหาการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือ ในภาพรวมพบว่าด้านการปรับปรุงมีปัญหามากที่สุด รองลงมาเป็นด้านการวางแผน ด้านการ
ตรวจสอบ และด้านการปฏิบัติตามแผน ตามล าดับ ส าหรับแนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร พบว่าด้านการวางแผน ผู้บริหารโรงเรียน และหัวหน้ากิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียนควรท าเข้าใจด้านหลักสูตรของลูกเสือ ท าการขยายผลและสร้างความเข้าใจด้านหลักสูตรลูกเสือ 
ร่วมกันวางแผนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือให้เข้าสู่การแข่งขันด้านทักษะลูกเสือสู่
ความเป็นเลิศ  ด้านการปฏิบัติตามแผน ผู้บริหารโรงเรียน ต้องส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้กับบุคลากรในโรงเรียน
ด้านลูกเสือเพื่อให้มีวุฒิทางลูกเสือที่สูงขึ้น  ให้บุคลากรส่งลูกเสือเข้าร่วมแข่งขันทักษะลูกเสือ ด้านการตรวจสอบ 
ผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ต้องมีการก าหนดการติดตามการด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนกิจกรรมลูกเสืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการติดตามเป็นระยะๆ ด้านการปรับปรุง 
ส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือจัดท ารายงานการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ (SAR) 
รายงานต่อผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหาร  หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือและผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือร่วมรับฟังข้อสรุป 
ข้อเสนอแนะและช่วยกันแก้ไขปัญหากิจกรรมลกูเสอืในโรงเรียนร่วมกัน เพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
ต่อไป  
ค าส าคัญ: แนวทางพัฒนาการบริหาร / กิจกรรมลูกเสือ 

Abstract 
 The main purpose of this research are studying the approach of scouts managing activity 
of the units of  Kamphaeng Phet Municipality School, Kamphaeng Phet. This research is study 
about the states and problems of scouts managing activities and discovers the approach of 
development of Kamphaeng Phet Municipality school units. There are 2 steps for this research 
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which are including, study the states and problems of the scouts in Kamphaeng Phet municipality 
schools by collected the data from using the questionnaires through managements and teachers 
who teach the scouts as well as analysis by the percentage, cumulative frequency, and averages. 
The second step collected by the interviewed with education management, supervisor expertise, 
school’s directors, teachers, and other personnel who have the experiences for these topics. 
According to the research, the overall state is in the middle level, the majority of this research is 
aggregate planning, and the minority is the function of following the activity plan, checking, and 
improvement respectively. The most of managing the scouts problem activity is improvement, 
followed by planning, checking, and terms of following plan. For the approach of develop the 
managing the scouts activity of the units of  Kamphaeng Phet Municipality School, Kamphaeng 
Phet found that the planning case ,the school managements and head of the activity should 
understand the course of this subject and expand how to understand for this topics. Moreover, 
collaboration is very important ,pushing  the activity, and lead the scouts to the challenge in 
order to be the smart scouts. For following the plan, the managements have to support how to 
develop themselves for the staffs in school for more effective of scouts teaching. Bringing the 
students for scout competitions is needed. In terms of checking, the managements and scouts 
leader have to set the event for these scouts at least one time per semester. This is because 
they have to follow the result of their improvement and encourage teachers responsible for this 
subject. Furthermore, they have to do the report during the activity (SAR), report to the top 
management together with the summary and comment, in order to solve the problem and 
develop the scout activity for school. 
Keywords: Guidelines for Management Development / Scouting 
  
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งคนไทยด้วย เยาวชนของชาติซึ่งต่อไปต้องเป็นก าลังของชาติอยู่ในสภาพที่
อ่อนแอ สภาพครอบครัวแตกแยก ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ การแพร่ระบาดเรื่องยาเสพติดในกลุ่มนักเรียนใน
สถานศึกษา การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การก้าวร้าวยกพวกตีกันสิ่งเหล่านี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เป็นไปอย่างรวดเร็วค่านิยมเปลี่ยนแปลงไปจากวัฒนธรรมเดิม มุ่งเน้นการแข่งขันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
มุ่งพัฒนาด้านความรู้วิชาการมากกว่าการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ (สุทธิพร  เทือก
สุบรรณ, 2548) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม  สามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข   
 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกันให้รู้จักการเสียสละ
และบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการจัดกิจกรรมลูกเสือให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 กระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือจึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังให้เยาวชนมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี 
รู้จักเสียสละ การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ น าไปสู่พื้นฐานของวิถีชีวิตในระบอบ
ประชาธิปไตย  ซึ่งการลูกเสือไทยเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีกิจการลูกเสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 
เนื่องจากมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  มีพระราชบัญญัติว่าด้วยลูกเสือเป็นกฎหมาย
ส าคัญ  ดังที่ พระราโชวาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ฯ พระราชทานแก่คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ 13 ตุลาคม พ.ศ.2542 ณ พระต าหนักนนทบุรี (สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ , 
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2542, หน้า 6) ความว่า “การลูกเสือเป็นกิจการที่ได้รับการยอมรับว่า  มีระเบียบแบบแผนที่ดีมีประสิทธิภาพในการ
ฝึกฝนเยาวชนไทยให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ท้ังมีความเช่ือมั่นในอันท่ีจะฝึกหัดปรับปรุงตัวเองให้
สามารถพึ่งตนเอง และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมได้  ท่านทั้งหลายย่อมซาบซึ้งถึงคุณค่าของ
กิจกรรมลูกเสือตามที่กล่าวมาแล้วเป็นอย่างดี  จึงยินดีเข้ามาบริหารงานและสนับสนุนกิจการลูกเสือ” 
 กองลูกเสือจะช่วยพัฒนาเยาวชนเหล่านี้เป็นความคาดหวังให้เป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาและแก้ปัญหา
ของประเทศชาติในอนาคต ดังท่ีพระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ณ สนามศุภช
ลาศัย (สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ, 2542, หน้า 8) ความว่า 
 “กิจการลูกเสือเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ที่น้อมน าและส่งเสริมเยาวชนของชาติให้เป็นคนดีมีความรู้  
ความเฉลียวฉลาด  ความรัก  ความสามัคคีให้กันและกันฉันพี่น้อง ทั้งเป็นคนที่รู้จักใช้โอกาสและความสามารถ
สร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมด้วยความเสยีสละ นับตั้งแต่กิจการลูกเสือไดก้่อก าเนิดขึ้นจนถึงบัดนี้ ลูกเสือได้ท าหน้าที่
ช่วยเหลือสังคมมากหมายหลายด้าน  รวมถึงด้านการรักษาความมั่นคงของประเทศและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
โดยเฉพาะปัญหาเยาวชนได้เป็นอย่างดี  ท้ังนี้โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกระดับช้ันทั้งในอดีต
และปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทุกด้านในบัดนี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุก 
ๆ ฝ่ายจึงจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ความคิด และความสามารถให้ก้าวหน้ากว้างขวางยิ่งขึ้นโดยไม่
หยุดยั้ง  ทั้งจะต้องเตรียมความพร้อมเสมอที่จะเสียสละช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือทุกวิถีทางให้เกิด
ประโยชน์อันพึงประสงค์แก่เยาวชนอย่างแท้จริง” 
 กระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือซึ่งเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่เป็นระบบ  มีหลักฐานชัดเจน 
มุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีความเพียบพร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นระเบียบวินัย  เป็น
กระบวนการพัฒนาเยาวชนที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพของคนในชาติทุกระดับ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม  ประเทศไทยได้น ากระบวนการลูกเสือมาใช้
ในการพัฒนาเยาวชนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 95 ปี และอีกทั้งยังมีการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ครอบคลุมทั่วประเทศ(อดิศัย โพธารามิก, 2548, หน้า 21) และยังกล่าวอีกว่า  มีลูกเสือทั่วโลกกว่า 150 ประเทศ มี
จ านวนประชากรลูกเสือ 28 ,000,000 คนเศษ ส าหรับประเทศไทยมีนักเรียนนักศึกษาในระบบประมาณ 
13,000,000 คน และในจ านวนนี้ได้รับการฝึกอบรมตามกระบวนการลูกเสืออย่างต่อเนื่องจ านวน 6 ,000,000 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.24 ของประชากรลูกเสือท่ัวโลก  
 อดิศัย โพธารามิก (2548, หน้า 22) แต่สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษาใน
ปัจจุบันเยาวชนเหล่านี้ยังไม่สามารถเป็นพลังส าคัญในการสร้างสรรค์สังคมได้ดีเท่าที่ควร จะเห็นได้จากการมีปัญหา
เยาวชน ในด้านต่าง ๆ เช่น การติดยาเสพติด การใช้ความรุนแรง พฤติกรรมเบี่ยงเบน การหนีเรียนไปเที่ยวเตร่ตาม
ห้างสรรพสินค้า ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ค่านิยมความฟุ้งเฟ้อ การใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดไปกับสิ่งที่ไม่
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  ขาดจิตวิญญาณการเป็นลูกเสือ  ไม่สามารถน าพาเยาวชน
เหล่านี้ไปสู่ความดีงามตามอุดมการณ์ลูกเสือให้สมกับความยิ่งใหญ่ของการลูกเสือไทยได้ 
 จากเหตุผลดังกล่าว  รัฐบาลตระหนักถึงความส าคัญของกิจการลูกเสือในการพัฒนาเยาวชน  จึงก าหนดให้
กิจกรรมลูกเสือมีบทบาทส าคัญในนโยบายข้อหน่ึง คือ นโยบายการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ (จาตุรนต์  ฉาย
แสง, 2548, หน้า 5)  กระทรวงศึกษาธิการมีความเช่ือมั่นว่าถ้าน ากระบวนการลูกเสือ  ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทันสมัย
และเป็นกลไกส าคัญที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบ (อดิศัย  โพธารามิก, 2548, หน้า 23) 
รวมทั้งใช้ในการแก้ปัญหาเยาวชนและปัญหาสังคมของชาติได้  จึงมีความจ าเป็นต้องให้ความส าคัญใน การปฏิรูปการ
ลูกเสือไทยในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการบริหารกองลูกเสือต้องพยายามส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือใช้เวลาว่าง
อย่างถูกต้อง ท างานเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม พร้อมทั้งให้มีการพัฒนาปรับปรุงบริบทเกี่ยวข้อง  เช่น  
กระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือ ค่ายลูกเสือซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการทางลูกเสือ  และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม สภาลูกเสือแห่งชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2549) ได้มีมติ
ขอให้กระทรวงศึกษาธิการประสานงานให้ส านักงานรับรองและประเมินมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)  ก าหนด
กิจกรรมลูกเสือเป็นองค์ประกอบประการหนึ่ง ในการประเมินภายนอกของสถานศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาที่
ผลิตบุคลากรสายวิชาชีพครูบรรจุวิชาการลูกเสือไว้ในหลักสูตรวิชาชีพครู 
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 ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีนโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ  ซึ่งเป็นค่านิยม
ที่สอดคล้องในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 8 ประการ 
และกิจกรรมที่จะสนองตอบนโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ คือ กิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน จึงส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือมาโดยตลอด และได้พิจารณาให้ด าเนินการยกระดับคุณภาพการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลที่ชัดเจนตอบสนองนโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย 12 ประการ (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ,2557) 
 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึง
ระดับอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของ
สังคมและประเทศชาติ จึงได้ด าเนินการตามนโยบายการศึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ คิดเชิงระบบ ช่างสังเกตสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันเป็น ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เจริญ
งดงามในตัวผู้เรียนจนเกิดจิตสาธารณะ (รายงานประเมินตนเองโรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ -บุญประคอง
พิทยาคม) ,2557, หน้า 135) ซึ่งจากปัจจัยภายนอกสถานศึกษาผู้เรียนประสบปัญหาผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจใส่
ดูแลบุตรหลานเท่าที่ควรท าให้ผู้เรียนบางส่วนพัฒนาการล่าช้า ท าให้ผู้เรียนขาดความพร้อมในการเรียนและสภาพ
ครอบครัวแตกแยกท าให้ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน รวมทั้งสภาพสังคมในชุมชนเมืองมีแนวโน้มเพิ่ม
ความรุนแรงมากขึ้น สมาชิกในชุมชนขาดคุณธรรมจริยธรรมส่งผลต่อพฤติกรรมท าให้นักเรียนถูกการละเลยในการ
อบรมดูแลจากครอบครัว จนกลายเป็นเด็กขาดความมีระเบียบวินัย ขาดความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดการลักเล็ก
ขโมยน้อยขาดความเสียสละ นักเรียนอยู่ในความเสี่ยงต่อการออกกลางคัน (รายงานประเมินตนเองโรงเรียนเทศบาล 
1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ,2557, หน้า 149) 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสืออันเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ให้สามารถเรียนได้เต็มศักยภาพโดยมุ่งผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีระเบียบวินัย เกิด
ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีความรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นการปลูกฝักจิตส านึกในการเป็นพลเมืองที่ดีมาก
ยิ่งขึ้น และอาจเป็นข้อมูลเสนอผู้บริหารให้ได้จัดการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 2.เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการวิจัยเป็น 2  ขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
  1.ขอบเขตเนื้อหา 
  การศึกษาสภาพและปัญหากิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) สังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชรตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2555, หน้า 3) ดังนี้ องค์ประกอบด้านลูกเสือ องค์ประกอบด้านผู้ก ากับลูกเสือ องค์ประกอบด้านผู้บริหาร
โรงเรียนองค์ประกอบด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ องค์ประกอบด้านผลงานดีเด่น โดยใช้กระบวนการบริหาร
วงจรเดมิ่ง (Deming Cycle) ตามแนวคิดของเดมิ่ง (W.E.Deming) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การ
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วางแผน ขั้นตอนที่  2 การปฏิบัติตามแผน ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง (ศุภชัย  อาชีว
ระงับโรค, 2547, หน้า 17-21) 
  2. ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการหาสภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือครั้งนี้ ได้แก่ผู้บริหารและครู
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 
2558 จ านวน 127 คน 
  3.ตัวแปรที่ศึกษา 
  3.1 สภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร  
  1.ขอบเขตเนื้อหา 
  การศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) สังกัด
เทศบาลเมืองก าแพงเพชรตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2555, หน้า 3) ดังนี้ องค์ประกอบด้านลูกเสือ องค์ประกอบด้านผู้ก ากับลูกเสือ องค์ประกอบ
ด้านผู้บริหารโรงเรียนองค์ประกอบด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ องค์ประกอบด้านผลงานดีเด่น โดยใช้
กระบวนการบริหารวงจรเดมิ่ง (Deming Cycle) ตามแนวคิดของเดมิ่ง (W.E.Deming) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน ขั้นตอนที่  2 การปฏิบัติตามแผน ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ ขั้นตอนที่ 4 การ
ปรับปรุง (ศุภชัย  อาชีวระงับโรค, 2547, หน้า 17-21) 
  2. ขอบเขตผู้ให้ข้อมูล 
  ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ ได้แก่ 
ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์  ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกับ
บริหารการศึกษาและมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ รวมจ านวน 9 คน 
  3. ตัวแปรที่ศึกษา 
  แนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
   ประชากรที่ใช้ในการหาสภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือครั้งนี้ ได้แก่ผู้บริหารและครู
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 
2558 จ านวน 127 คน   
  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตอนท่ี 3 ปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือเป็นเป็นแบบก าหนดค าตอบให้เลือก  
  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผลการวิเคราะห์
พบว่า ด้านการวางแผน (Plan) มีค่าระหว่าง 0.80 – 1.00 ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) มีค่าระหว่าง 0.80 – 1.00 
ด้านการตรวจสอบ (Check) มีค่าระหว่าง 0.60 – 1.00 และด้านการปรับปรุง (Act) มีค่า 0.80 – 1.00 วิเคราะห์หา
ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient : α) 
ของครอนบาค (Cronbach) พบว่า ด้านการวางแผน (Plan) มีค่าความเช่ือมั่น 0.91  ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 
มีค่าความเช่ือมั่น 0.91  ด้านการตรวจสอบ (Check) มีค่าความเช่ือมั่น 0.91  และด้านการปรับปรุง (Act) มีความ
เชื่อมั่น 0.91  
  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามคืนมา 113 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 88.97  
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร  

 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
ของส านั กพัฒนากิ จ กรรมนั ก เ รี ย น   ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านักพัฒนา
กิจกรรมนักเรียน, 2552)  ดังนี ้
1.องค์ประกอบด้านลูกเสือ 
2.องค์ประกอบด้านผู้ก ากับลูกเสือ 
3.องค์ประกอบด้านผู้บริหาร 
4.องค์ประกอบด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ  
5.องค์ประกอบด้านผลงานดีเด่น 
 

กระบวนการบริหารวงจรเดมิ่ง  
ศุภชัย อาชีวระงับโรค (2547) ซึ่งประกอบด้วย 4 
ขั้นตอนคือ  
ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (Plan-P)  
ขั้นตอนท่ี  2 การปฏิบัติตามแผน (Do-D)  
ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบ (Check-C)  
ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุง (Act-A) 

ส ภ า พแ ล ะ ปั ญ ห า ก า ร บ ริ ห า ร
กิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองก าแพงเพชรจังหวัด
ก าแพงเพชร 
 

แนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรม
ลูกเสือของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองก าแพงเพชร  จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 2) 235 

 

  ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์  ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกับบริหารการศึกษาและมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ รวม
จ านวน 9 คน 
 
สรุปผลการวิจัย  
 1. สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนมีสภาพการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาเป็นด้านการปฏิบัติตามแผน ด้านการตรวจสอบ และด้านการปรับปรุง ตามล าดับซึ่งแต่ละด้านมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1.1 ด้านการวางแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การก าหนดกิจกรรม
โครงการจิตอาสาเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็นการวางแผนและการจัด
กิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ และวางแผนการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
 1.2 ด้านการปฏิบัติตามแผน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการจัด
กิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็นจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ และการด าเนินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าสุด
คือ การบริหารงานและจัดท าเอกสารประจ ากองลูกเสือของโรงเรียน และ สถานศึกษา ผู้ก ากับลูกเสือส่งผลงานเพื่อ
ขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  
 1.3 ด้านการตรวจสอบ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การก ากับติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตนตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็นประเมินผลกิจกรรมการ
ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคม และ สรุปผลรางวัลเชิดชูเกียรติของสถานศึกษา และผู้ก ากับลูกเสือมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
 1.4 ด้านการปรับปรุง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการน าผลการก ากับ
ติดตามและประเมินผลแต่ละกิจกรรมมาพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมและพัฒนาเอกสารประจ ากองลูกเสือโรงเรียน
ต่อไปมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็นการน าผลการก ากับติดตามและประเมินผลของแต่ละกิจกรรมมาวางแผนการจัด
กิจกรรมในครั้งต่อไป และรายงานผลรางวัลเชิดชูเกียรติของสถานศึกษา และผู้ก ากับลูกเสือที่ได้รับให้กับผู้บริหาร
ระดับเทศบาลทราบมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
 2. ปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ใน
ภาพรวมพบว่าด้านการปรับปรุงมีปัญหามากที่สุด รองลงมาเป็นด้านการวางแผน ด้านการตรวจสอบ และด้านการ
ปฏิบัติตามแผน ตามล าดับซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 ด้านการวางแผน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การวางแผนและการจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรลูกเสือมีค่าความปัญหามากที่สุด รองลงมาเป็นการวางแผนพัฒนาลูกเสือสู่ความเป็นเลิศให้ได้รับรางวัลใน
ระดับต่างๆ และการวางแผนการบริหารงานในกอง ตามล าดับ  
  2.2 ด้านการปฏิบัติตามแผน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขาดการด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรลูกเสือมีปัญหามากท่ีสุด รองลงมาเป็นขาดการน านโยบาย เทคนิคใหม่ๆมาพัฒนากิจการลูกเสือ และไม่ได้
จัดให้เข้ารับการฝึกอบรมและแข่งขันกิจกรรมทางทักษะลูกเสือ กับสถานศึกษา ผู้ก ากับลูกเสือไม่ได้ส่งผลงานเพื่อ
ขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ ตามล าดับ 
  2.3 ด้านการตรวจสอบ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขาดการก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับสัญลักษณ์ลูกเสือเป็นรายสัปดาห์และระยะยาว มีปัญหามากที่สุด รองลงมาเป็นขาด
การก ากับ ติดตามและประเมินการฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสืออย่างต่อเนื่อง และ ขาดการประเมิน
ความก้าวหน้าในการฝึกอบรมวิชาตามหลักสูตรและทักษะสัญลักษณ์ลูกเสือ ตามล าดับ 
  2.4 ด้านการปรับปรุง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขาดการน าผลการประเมินจุดเด่น จุดด้อย
ของลูกเสือมาวางแผนการฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศมีปัญหามากที่สุด  รองลงมาเป็นไม่น าผลการก ากับติดตามและ
ประเมินผลแต่ละกิจกรรมมาพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมและพัฒนาเอกสารประจ ากองลูกเสือโรงเรียนต่อไป และ ไม่
น าผลการก ากับติดตามประเมินผลมาวางแผนการบริหารกิจการลูกเสือโรงเรียนในด้านงบประมาณ อาคารสถานที่
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และสื่อเทคโนโลยี  กับขาดการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ตามล าดับ 
 3. แนวทางพัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร แบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้ 
  3.1 ด้านการวางแผน มีแนวทางดังต่อไปนี้ 
   3.1.1 ผู้บริหารโรงเรียน และหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนควรท าเข้าใจด้านหลักสูตรของ
ลูกเสือในแต่ละระดับช้ัน 
   3.1.2 ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือขยายผลและสร้างความเข้าใจด้านหลักสูตร
ลูกเสือให้กับคณะครู ผู้ก ากับลูกเสือในแต่ละระดับ ให้มีความเข้าใจตรงกันเพ่ือพัฒนากิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรให้
มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
   3.1.3 บุคลากรในโรงเรียนร่วมกันวางแผนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนในการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือให้เข้าสู่การแข่งขันด้านทักษะลูกเสือสู่ความเป็นเลิศ 
  3.2 ด้านการปฏิบัติตามแผน มีแนวทางดังต่อไปนี้ 
   3.2.1 ผู้บริหารโรงเรียน และหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนสร้างข้อตกลงร่วมกันกับผู้
ก ากับลูกเสือเพื่อติดตามการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ 
   3.2.2 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้กับบุคลากรในโรงเรียนด้านลูกเสือเพื่อให้มีวุฒิทางลูกเสือที่
สูงขึ้น และส่งเสริมการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ทางหน่วยงานจัดการฝึกอบรมเมื่อกลับจากการฝึกอบรมแล้ว
มีการขยายผลการฝึกอบรมสู่เพื่อนครูในโรงเรียน 
   3.2.3 สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรส่งลูกเสือเข้าร่วมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
   3.2.4 สถานศึกษาส่งเสริมบุคลากรด้านลูกเสือ ในการให้ขวัญและก าลังใจโดยการน ามาเป็น
ส่วนหน่ึงของการพิจารณาความดีความชอบของบุคลการ 
  3.3 ด้านการตรวจสอบ มีแนวทางดังต่อไปนี้ 
   3.3.1 ผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ต้องมีการก าหนดการติดตาม
การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการติดตามเป็น
ระยะๆ และเป็นการช่วยเหลือ แก้ปัญหาในการด าเนินการจัดกิจกรรม และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ รับผิดชอบ
กิจกรรมลูกเสือในแต่ละระดับ 
  3.4 ด้านการปรับปรุง มีแนวทางดังต่อไปนี้ 
   3.4.1 ส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือในแต่ละระดับจัดท ารายงานการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ (SAR) ของแต่ละบุคคลหรือของแต่ละดับเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ในแต่ละภาคเรียนหรือแต่ละปีการศึกษา ตามที่สถานศึกษาร่วมกันสร้างข้อตกลงตั้งแต่เริ่มวางแผนการด าเนินงาน
กิจกรรมลูกเสือ 
   3.4.2 หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานของผู้ก ากับหรือครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมลูกเสือ รายงานต่อผู้บริหารโรงเรียน 
   3.4.3 ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือและผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือร่วมรับฟัง
ข้อสรุป ข้อเสนอแนะและช่วยกันแก้ไขปัญหากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนร่วมกัน เพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรมลูกเสือใน
โรงเรียนต่อไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
พบว่าท้ัง 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีรายละเอียดดังนี้  
 ด้านการวางแผน มีสภาพการก าหนดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็นการวางแผนและการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ และวางแผนการนิเทศติดตามการ
จัดกิจกรรมลูกเสือมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
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 ด้านการปฏิบัติตามแผน มีสภาพการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็นจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ และการด าเนินการ
จัดกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การบริหารงานและจัดท าเอกสารประจ ากองลูกเสือของ
โรงเรียน และ สถานศึกษา ผู้ก ากับลูกเสือส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  
 ด้านการตรวจสอบ มีการก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตนตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็นประเมินผลกิจกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคม และ สรุปผลรางวัลเชิดชูเกียรติ
ของสถานศึกษา และผู้ก ากับลูกเสือมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
 ด้านการปรับปรุง มีสภาพการน าผลการก ากับติดตามและประเมินผลแต่ละกิจกรรมมาพัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมและพัฒนาเอกสารประจ ากองลูกเสือโรงเรียนต่อไปมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็นการน าผลการก ากับ
ติดตามและประเมินผลของแต่ละกิจกรรมมาวางแผนการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป และรายงานผลรางวัลเชิดชูเกียรติ
ของสถานศึกษา และผู้ก ากับลูกเสือท่ีได้รับให้กับผู้บริหารระดับเทศบาลทราบมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
 จากผลวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรืองศิลป์ นิราราช (2548) ได้ศึกษาสภาพ
และปัญหาการบริหารกิจกรรม ลูกเสือในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มีสภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวางแผน 
ด้านการจัดบุคลากร ด้านการจัดงบประมาณ และ วัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับน้อยทั้งภาพรวมและรายด้าน เรียงล าดับ
ดังนี้ด้านการจัดงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ด้านการจัดบุคลากร ด้านการวางแผน ด้านการจัดการเรียนการสอน และ
ด้านการประเมินผล การบริหารงานลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี มีการบริหารงานลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านทรัพยากร และด้านการติดตามผลและ
ประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีวุฒิทางลูกเสือ ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีและสอดคลอ้งกับงานวิจัยของจุฑามาส โกมลมรรค (2556) ได้ศึกษาการบริหารกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง  ผลการวิจัยพบว่าการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ตามความคิดเห็น ของครูผู้สอน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ คือ 
การประเมินและรายงาน การนิเทศ และติดตาม การส่งเสริมและสนับสนุน การก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของไฮเดล และ เคียธ (Haidle & Keith. 1996, p.142) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เป็น
แรงจูงใจในการสนับสนุนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนคริสเตียน พบว่า โรงเรียนที่ผู้ปกครอง 
ส่วนใหญ่นิยมคือ โรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมนักเรียนได้อย่างดีเยี่ยมเหมาะสมกับวัยของนักเรียน และ มีครูที่คอย
ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี 
 2. ปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชรทั้ง 4 
ด้าน พบว่ามีรายละเอียดดังนี้  
 ด้านการวางแผนมีปัญหาการวางแผนและการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือมีปัญหามากที่สุด รองลงมา
เป็นการวางแผนพัฒนาลูกเสือสู่ความเป็นเลิศให้ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ และการวางแผนการบริหารงานในกอง 
ตามล าดับ  
 ด้านการปฏิบัติตามแผน มีปัญหาขาดการด าเนินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือมีปัญหามากที่สุด 
รองลงมาเป็นขาดการน านโยบาย เทคนิคใหม่ๆมาพัฒนากิจการลูกเสือ และไม่ได้จัดให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
แข่งขันกิจกรรมทางทักษะลูกเสือ กับสถานศึกษา ผู้ก ากับลูกเสือไม่ ได้ส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลเชิดชูเกียรติใน
โอกาสต่างๆ ตามล าดับ  
 ด้านการตรวจสอบ มีปัญหาขาดการก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์ลูกเสือเป็นรายสัปดาห์และระยะยาว มีปัญหามากที่สุด รองลงมาเป็นขาดการก ากับ ติดตามและประเมิน
การฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสืออย่างต่อเนื่อง และ ขาดการประเมินความก้าวหน้าในการฝึกอบรมวิชา
ตามหลักสูตรและทักษะสัญลักษณ์ลูกเสือ ตามล าดับ  
 ด้านการปรับปรุง มีปัญหาขาดการน าผลการประเมินจุดเด่น จุดด้อยของลูกเสือมาวางแผนการฝึกอบรม
เพื่อความเป็นเลิศมีปัญหามากที่สุด  รองลงมาเป็นไม่น าผลการก ากับติดตามและประเมินผลแต่ละกิจกรรมมาพัฒนา
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แผนการจัดกิจกรรมและพัฒนาเอกสารประจ ากองลูกเสือโรงเรียนต่อไป และ ไม่น าผลการก ากับติดตามประเมินผล
มาวางแผนการบริหารกิจการลูกเสือโรงเรียนในด้านงบประมาณ อาคารสถานท่ีและสื่อเทคโนโลยี กับขาดการจัดท า
ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามล าดับ  
 จากผลการวิจัยที่กล่าวมา มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของศิรชัช สุทธิชาติ (2557) ได้ศึกษากระบวนการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ของผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชี ยงราย 
พบว่าปัญหาในด้าน การวางแผนคือ ผู้บริหารไม่มีการประชุมวางแผนในการจัดทากิจกรรมแต่ละครั้งว่าจะประสบ
ความส าเร็จในการท างานหรือไม ่ส าหรบัในด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี พบว่า ผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายมีการ
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมวันส าคัญที่เกี่ยวกับลูกเสือ เนตรนารี เป็นประจ าทุกปี ปัญหาที่พบก็คือผู้บริหารไม่เปิด
โอกาสให้องค์กรหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากนัก ด้านการจัดคนเข้าท างานกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี พบว่า ผู้บริหารกลุ่มเครือข่าย ได้มีการกระตุ้นให้ผู้ที่ไม่มีวุฒิทางลูกเสือได้เข้ารับการอบรมและ
ส่งเสริมให้เข้ารับ การอบรมในระดับที่สูงขึ้น แต่ปัญหาที่พบ คือ ผู้บริหารไม่ส่งเสริมให้มีการประชุมของ
คณะกรรมการลูกเสือใน โรงเรียนเพื่อท่ีจะรับทราบปัญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีที่เกิดขึ้น ในขณะ
ที่ทางด้านการสั่งการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี พบว่า ผู้บริหารกลุ่มเครือข่าย ควร กระตุ้นให้ครูได้เห็นถึง
ความส าคัญในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีโดยพบปัญหาคือ ผู้บริหารไม่มีการนานโยบายต่างๆ มาประเมินเพื่อการ
ก าหนดทิศทางเกี่ยวกับการสั่งการให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สาหรับในด้าน
การควบคุมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี พบว่าผู้บริหารกลุ่มเครือข่าย ได้มีการนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของ
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โดยมีปัญหาคือมีการให้ก าลังใจบุคลากรในการปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือ เนตรนารีน้อย
มาก ดังนั้นจึงท าให้ผลการสอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีนั้น ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของระวิวรรณ ไตรคุ้มดัน (2553) ได้ศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของบุคลากรโรงเรียนระดิ่งหิน
ประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรีผลการวิจัยพบว่าปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของ
บุคลากร โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ด้านการจัดการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านวัสดุ
อุปกรณ์และด้านงบประมาณมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 3. แนวทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชรมี
รายละเอียดดังนี้ 
  3.1 ด้านการวางแผนผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือใน
โรงเรียนควรท าเข้าใจด้านหลักสูตรของลูกเสือในแต่ละระดับช้ัน ขยายผลสร้างความเข้าใจด้านหลักสูตรลูกเสือให้กับ
คณะครู ผู้ก ากับลูกเสือในแต่ละระดับให้มีความเข้าใจตรงกันเพื่อพัฒนากิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมกันวางแผนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือใน
โรงเรียนในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือให้เข้าสู่การแข่งขันด้านทักษะลูกเสือสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของกฤษณะ ค าสุวรรณ (2550) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการบริหารกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนบูรณะศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารใน 4 ด้าน คือ ด้านการก าหนด
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ด้านการนิเทศและติดตาม ด้านการส่งเสริม สนับสนุนด้านการประเมินและรายงาน 
ผลการวิจัยพบว่า ควรมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผู้ปฏิบัติ
ให้ชัดเจน และควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิพย์พา คล้ายกมล (2554) ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงาน
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ว่า ผู้บริหารควรส่งเสริม
ให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนเข้าอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้มีความรู้ 
ความสามารถก่อนปฏิบัติงานจริงและประชุมร่วมกันจัดท าแผนพัฒนางานลูกเสือในโรงเรียน (แผนระยะยาว 4 ปี 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี) ให้ชัดเจน แล้วปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนด  
  3.2  ด้านการปฏิบัติตามแผน  ผู้เช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยให้ผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้า
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนสร้างข้อตกลงร่วมกันกับผู้ก ากับลูกเสือเพื่อติดตามการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือส่งเสริม
การพัฒนาตนเองให้กับบุคลากรในโรงเรียนด้านลูกเสือเพื่อให้มีวุฒิทางลูกเสือที่สูงขึ้น และส่งเสริมการเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่ทางหน่วยงานจัดการฝึกอบรมเมื่อกลับจากการฝึกอบรมแล้วมีการขยายผลการฝึกอบรมสู่

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 2) 239 

 

เพื่อนครูในโรงเรียน รวมทั้งสถานศึกษาต้องส่งเสริมให้บุคลากรส่งลูกเสือเข้าร่วมแข่งขันทักษะลูกเสือ ส่งเสริม
บุคลากรด้านลูกเสือในการให้ขวัญและก าลังใจโดยการน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบของบุ
คลการ  การบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมลูกเสือไว้คือการสง่เสรมิให้การสนับสนุนงบประมาณให้
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม การส่งเสริมการให้บุคลากรและลูกเสือได้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับต่าง ๆ มากขึ้น และมี
การพัฒนาบุคลากรด้านความรู้เรื่องลูกเสือให้มีวุฒิสูงข้ึน 
  3.3 ด้านการตรวจสอบ ผู้เช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ
ในโรงเรียน ต้องมีการก าหนดการติดตามการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสืออย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือเป็นการติดตามเป็นระยะๆ และเป็นการช่วยเหลือ แก้ปัญหาในการด าเนินการจัดกิจกรรม และ
ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือในแต่ละระดับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฤทธิศักดิ์  ชาติ
เจริญศิลป์สุข (2545) ได้ศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีของโรงเรียนมัธยมดีเด่นสังกัดกรมสามัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการควบคุมได้รับความช่วยเหลือจากศึกษานิเทศก์ ได้รับความเอาใจใส่จากผู้บริหาร โร งเรียน
และมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็งมีการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกฤษณะ ค าสุวรรณ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการบริหารกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนบูรณะศึกษา มีแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ควรก าหนดให้มีการนิเทศ การติดตาม 
และ สรุปผลการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิพย์พา คล้ายกมล (2554) ได้ศึกษา
แนวทางพัฒนาการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 2 ได้มีแนวทางให้ออกก ากับติดตาม และนิเทศการปฏิบัติงานของคณะครู และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง เมื่อพบข้อผิดพลาด หรือบกพร่องในการปฏิบัติงานซึ่งไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ผู้นิเทศต้องแนะน าทันที ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารงานลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียน  
  3.4  ด้านการปรับปรุง ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนวทางโดยส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือในแต่
ละระดับจัดท ารายงานการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ (SAR) ของแต่ละบุคคลหรือของแต่ละ
ดับเพือ่วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในแต่ละภาคเรียนหรือแต่ละปีการศึกษา ตามที่สถานศึกษาร่วมกันสร้างข้อตกลง
ตั้งแต่เริ่มวางแผนการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ  รวมทั้งหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือด าเนินการสรุปผลการด าเนินงาน
ของผู้ก ากับหรือครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือรายงานต่อผู้บริหารโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากิจกรรม
ลูกเสือและผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือร่วมรับฟังข้อสรุป ข้อเสนอแนะและช่วยกันแก้ไขปัญหากิจกรรมลูกเสือใน
โรงเรียนร่วมกัน เพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนต่อไปซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิพย์พา คล้าย
กมล (2554) ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ว่าควรน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และแปลผลไปใช้ในการตัดสินใจ วางแผน 
พัฒนางาน โครงการ กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและการรายงานกิจกรรมลูกเสือ ตามข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารกิจกรรมลกูเสือของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร เพื่อให้พัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชรให้ประสบ
ความส าเร็จยิ่งข้ึนนั้น ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรมีการก ากับ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือหลังจากการขยายผลว่าครูผู้รับผิดชอบมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือไม่ 
 2. สถานศึกษาควรวางแผนจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านลูกเสือเพื่อส่งเสริมให้ 
ครูมีความรู้ทางด้านลูกเสือมากยิ่งขึ้นและควรก าหนดบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมลูกเสือให้ชัดเจน 
 3. ผู้บริหารควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีความก้าวหน้าเพื่อคุณวุฒิทางลูกเสือให้สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
สร้างความมั่นใจในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
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 4. ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือควรจัดท ารายงานการด าเนินงานเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาและเพื่อเป็น
ข้อมูลในการางแผนในการด าเนินกิจกรรมต่อไป 
 5. หน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนงบประมาณในการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในด้านลูกเสือ 
รวมทั้งจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างเพียงพอและต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนในการ
ด าเนินการกิจกรรมลูกเสือในสังกัด 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามและ
ประเมินผลความก้าวหน้า และควรศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในรูปแบบอื่น เช่น การสนับสนุน
กิจกรรมลูกเสือ การวัดผลและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ การส่งเสริมกิจการในกองลูกเสือเป็นต้น เพื่อให้เกิด
แนวทางในการพัฒนาในหลายๆมิติ เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ 
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