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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความรู้ของการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่           

ขั้นความรู้เบ้ืองตน้ 2) เพ่ือศึกษาระดบัทกัษะของการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่   ขั้นความรู้เบ้ืองตน้ 3) เพ่ือ
ศึกษาแนวปฏิบติัระดบัความรู้และทกัษะของการฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้ กลุ่มตวัอยา่ง
คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยีและนวตักรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา  ชั้นปีท่ี 3  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี  จ านวน  140  คน  จากผูผ้่านการฝึกอบรมซ่ึงเป็นประชากร จ านวน 220 คน  สัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน  9  คน   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสอบถามเก่ียวกับระดบัความรู้และทกัษะของการ
ฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่   ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง  
การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป  สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือ  ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหาจากการสมัภาษณ์ 

 ผลการวจิยัพบวา่ 
1.  ระดบัความรู้ของผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรม พบวา่ระดบัความรู้ของผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมวิชาผกั ากบัลูกเสือสามญัรุ่น

ใหญ่  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้ ของมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่าวิชา
เฉพาะในการฝึกอบรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่วิชาแกนในการฝึกอบรม และต ่าสุดไดแ้ก่วิชาพิเศษและแนวปฏิบติั
ในการฝึกอบรม 

 2.  ระดบัทกัษะของผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรม พบวา่ระดบัความรู้ของผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมวชิาผกั ากบัลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้ ของมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทกัษะใน
การวางแผน มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ทกัษะทางความเขา้ใจในเร่ืองการลูกเสือโดยทัว่ไป   และต ่าสุดไดแ้ก่ทกัษะใน
การน าความรู้ไปใช ้  

3.  แนวทางปฏบัติในการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้เบ้ืองต้นเพ่ิมเติมขั้นความรู้ทั่วไป  ของ
มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี มีดงัน้ี 1)การฝึกอบรมภาคความรู้ทางลูกเสือควรเรียนรู้ในมหาวทิยาลยัทุกสปัดาห์ตามหลกัสูตร 
2)การฝึกอบรมภาคปฏิบติัทางลูกเสือควรฝึกปฏิบติับางส่วนในมหาวทิยาลยั  3)นกัศึกษาท่ีเรียนภาคความรู้และฝึกปฏิบติัใน
มหาวทิยาลยัตอ้งแต่งเคร่ืองแบบทุกคน  4)ควรมีการวดัผลประเมินผลทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบติัในมหาวทิยาลยั และ 5).
ตอ้งมีการผา่นการฝึกอบรมในค่ายลูกเสือเพ่ือรับวฒิุบตัร 
 
ค าส าคญั  วชิาผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่            
  



ABSTRACT 

The objectives of this research were to  1) Study  knowledge level of  senior  basic  unit  leader  
training  course of  Bangkokthonburi University  2) Study  skill   level of  senior  basic  unit  leader  training  
course of  Bangkokthonburi University  3) practical guideline knowledge and skill  for senior  basic  unit  
leader  training  course of  Bangkokthonburi University.  The samples of this research were 140 
undergraduate students in the third year, majoring in technology  and innovation  and computer study  
program at Faculty of Education in Bangkokthonburi University, and were retrieved from the population of 
220 students who passed training attendance. The respondents also included with interview of 9 expertises.  
The instrument was a questionnaire based on cub basic unit leader training. The data collection has been 
carried out by the researcher as well as the data analysis was performed by the computer program package. 
The statistics used for data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and 
content analysis. 
 The findings of the research revealed that:- 
 1. The  knowledge level of senior  basic  unit  leader  training  course  of  Bangkokthonburi 
University was at high level as a whole.  When considering with individual aspect, it was found that Special 
subject  was at the highest level while  Core  subject   was at respective level, , and Special subject and  
Implementing   was at the lowest level. 
         2. The  skill  level of senior  basic  unit  leader  training  course  of  Bangkokthonburi University was 
at high level as a whole.  When considering with individual aspect, it was found that Planning  skill was at 
the highest level while  Understanding  skill  was at respective level, and  Implementing  skill  was at the 
lowest level. 
 3. The practical guideline knowledge and skill for senior  basic  unit  leader  training  course   of 
Bangkokthonburi University revealed as follows; 1) Student should learn the scout knowledge on weekly 
basis. 2) Practice in scouting should be performed partially in the university site. 3) Student in both 
knowledge course and practice course should wear formal uniform. 4) Measurement and evaluation in 
knowledge course and practice course should be implemented. 5) Student should have passed training 
course in the scout camp for official certification.  
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