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51252908:สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ค าส าคญั:ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลกูเสือไทย 

นายสมบัติ  เดชบ ารุง : ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์:             
ผศ. ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ ์ และ รศ. ดร.ศิริชยั  ชินะตงักรู.  415  หนา้.   

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ได ้1) ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย 2)  แนวปฏิบติัให้
เกิดผลตามยุทธศาสตร์  วิธีด าเนินการวิจยัประกอบดว้ย  ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาวิเคราะห์ตวัแปรเก่ียวกบัประเด็น
กิจการลูกเสือไทย จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  และจดัสนทนากลุ่ม   ขั้นตอนท่ี 2  วิเคราะห์องคป์ระกอบ
เพื่อน าไปสร้างเคร่ืองมือวิจยัและน าเคร่ืองมือไปหาความตรงและความเช่ือมัน่และน าไปเก็บขอ้มูล ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชโ้รงเรียนเป็นหน่วยวเิคราะห์  จ านวน 100 โรงเรียน โดยการก าหนดขนาดตวัอยา่ง
ตามตารางของทาโรยามาเน  ท่ี ± .10 จากประชากร  35,000  โรงเรียน  ผูใ้หข้อ้มูลไดแ้ก่  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา  
รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา  และครูในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  วิเคราะห์องค์ประกอบ  เพื่อจดักลุ่ม
องคป์ระกอบของยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลกูเสือไทย  ขั้นตอนท่ี 3  น าร่างยทุธศาสตร์  และตวัแปรยอ่ยไปใหผู้ ้
ท่ีมีเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ  ระบุแนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  และน าไปยืนยนัโดยวิธีสัมมนาอิง
ผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 9 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ  แบบสอบถาม  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การหา
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์องคป์ระกอบ และการวเิคราะห์เน้ือหา  

ผลการวิจยัพบวา่   1) ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย  ประกอบดว้ย  8  ยทุธศาสตร์  คือ การมี
ส่วนร่วมของชุมชน  การสร้างจิตส านึกให้กบัเยาวชน   การจดัการลูกเสือในสถานศึกษา   การพฒันาเยาวชนดว้ย
กิจกรรมลูกเสือ  ดา้นทกัษะทางลูกเสือ   การพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกเสือ  ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของ
ลูกเสือ  และการประชาสัมพนัธ์กิจการลูกเสือ   2) แนวปฏิบัติให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 8  
ยุทธศาสตร์ 51 ตัวบ่งช้ี  สรุปได้ดังน้ี   การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการเชิญบุคคลภายนอกเข้ามาเป็น
คณะกรรมการของกิจการลูกเสือในสถานศึกษาและกองลูกเสือ  การสร้างจิตส านึกให้กบัเยาวชน  โดยการท า
ความดี  และปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  การจดัการลูกเสือในสถานศึกษา   โดยการบริหารจดัการ
กองลูกเสือในสถานศึกษาในดา้นต่างๆ  การพฒันาเยาวชนดว้ยกิจกรรมลูกเสือ  โดยการจดักิจกรรมลูกเสือโดยยดึ
ค าปฏิญาณและกฏของลูกเสือเป็นแนวทางในการปฏิบติั  ดา้นทกัษะทางลูกเสือ  โดยสร้างทกัษะเก่ียวกบักิจการ
ลกูเสือ  ใหมี้ทกัษะเก่ียวกบัความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  ใหมี้ทกัษะทางการลูกเสือ  ใหมี้ทกัษะในการวางแผน  และใหมี้
ทกัษะในการน าไปใชห้รือปฏิบติั  การพฒันาบุคลากรทางการลูกเสือ  โดยการเขา้รับการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบั
ลูกเสือในระดบัต่างๆ   ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ทางการลูกเสือ  โดยการจดัใหมี้คู่มือต่างๆ พระราชบญัญติัลูกเสือ 
พ.ศ.2551   ระเบียบส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  การใชค้่ายลูกเสือและไม่ยุง่เก่ียวกบัการเมือง 
และ  การประชาสัมพนัธ์กิจการลกูเสือ  โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญั  การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารขอ้มูล   
 
ภาควชิาการบริหารการศึกษา                                                                        บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร               
ลายมือช่ือนกัศึกษา..................................................                                                                       ปีการศึกษา  2556     
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51252908 : MAJOR:EDUCATIONAL  ADMINISTRATION 
KEYWORS  : SCOUT  AFFIRMATIVE  REINNOVATION  STRATEGIES/SCOUT  IN  THAILAND 

 SOMBAT  DEJBAMRUNG: SCOUT  AFFIRMATIVE  REINNOVATION STRATEGIES  IN  
THAILAND. THESIS   ADVISORS: ASST.PROF.PRASERT  INTARAK,Ed.D. AND  
ASSOC.PROF.SIRICHAI  CHINATANGKUL, Ph.D.  415  pp. 

The purposes of this research were to indentify: 1) scout affirmative reinnovation strategies in 
Thailand, 2) the practices to attain scout affirmative reinnovation strategies. The study was divided into              
3 steps: 1) studied the variables of  Thai scouting from related documents and focus group discussion,               
2) analysed  factors to construct research instruments and established reliability and validity for data collection. 
100  schools was used as research units from 35,000 schools population. The sample size was estimated  from 
Taro Yamane’s table at .10 level of confidence. The informants were school administrators, deputy  
administrators and teachers under Ministry of Education. Analysed the factors for factor grouping of  Thai scout  
affirmative reinnovation strategies. 3)Introducing drafted strategies and detailed variables to scout minded  
people to identify the practice to yield the results according to the strategies and confirmed by                            
9  experts  focus  group discussion. The research instrument was a questionnaire. The  statistics for data analysis 
were  frequency, percentage. arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis and content 
analysis. 

The results of this research found that: 1)Thai scout affirmative reinnovation strategies composed  of  
8 strategies, namely, community participation, youth awareness building, school scouting management, south  
development through scouting, scout skills, scout mindedness personnel development, scout identity, and  scout 
public relation. 2)The practice to attain scout affirmative strategies composed of  8 strategies  with                   
51  indicators. They were community participation by inviting outsiders to be committee member in school  
scout  affair.  Youth awareness building by doing good things and obey scout promise and scout law. School 
scout  management by managing school scout company in various aspects. Youth development through scout  
activities by managing scout activities based on scout promise and scout law as practical guidelines. Scout  
skills by building scout activities skills yielding human relation skill, scout skill, planning skill and  
implementation skill. Scout mindedness  personnel development by attending scout leader training at various  
levels of school. Scout identity  by producing scout manuals, scout law of B.E.2551, the rules and  regulation  
of  nation  scout administrative committee, scout company management and political neutrality and  scout  affir  
public relation by participating in important days activities, publicized information.   
 
Department of Education Administration                                                 Graduate  School, Silpakorn  University  
Student’s signature………………………………………….                                                Academic  Year  2013 
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และสถานศึกษาสามารถน าไปใชใ้นการบริหารกิจการลูกเสือใหเ้กิดประโยชน์ไดต่้อไป 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

        ในปัจจุบนัน้ีถือว่าขบวนการลูกเสือเป็นขบวนการทางการศึกษาฝ่ายหน่ึงของเยาวชน

เพราะเป็นขบวนการท่ีมุ่งพฒันาศกัยภาพของบุคคลทางดา้นสมอง  เพื่อให้เด็กมีสติปัญญาท่ีเฉลียว

ฉลาด  พฒันาทางด้านร่างกาย  เพื่อให้มีร่างกายเจริญเติบโตเพียบพร้อมด้วยสุขภาพอนามยัท่ี

สมบูรณ์แขง็แรงและพฒันาทางดา้นจิตใจ  ให้เป็นผูมี้ศีลธรรม  คิดและท าในส่ิงท่ีดี  ทั้งน้ีเพื่อความ

เป็นพลเมืองดีต่อไปเม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่  การลูกเสือเปิดโอกาสใหเ้ด็กทุกเพศ  ทุกวยัและทุกฐานะ

มาร่วมในขบวนการดว้ยการสมคัรใจ  ดว้ยจิตใจท่ีเป็นอิสระเสรี  โดยไม่ค านึงถึงเช้ือชาติ  ศาสนา  

ซ่ึงอุดมการณ์อนัน้ีไดเ้ป็นไปตามความมุ่งประสงค ์ หลกัการและวิธีการซ่ึง Robert Stephenson 

Smyth Baden-Powell  ผูใ้ห้ก าเนิดลูกเสือโลกไดว้างไวเ้ม่ือ  100 กว่าปีท่ีผา่นมา  ขบวนการลูกเสือ

เป็นขบวนการท่ีมัน่คง1  เพราะการลูกเสือ  มีจุดประสงคร่์วมกนั  จุดประสงคข์องขบวนการลูกเสือ

เป็นเหตุผลและหลกัส าคญัและความมัน่คงของตนเอง  นัน่คือเพื่อช่วยพฒันาศกัยภาพของเยาวชน

เป็นรายบุคคล  เพื่อให้บรรลุถึงการพฒันาอย่างสมบูรณ์ซ่ึงร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจและศีลธรรม  

เพื่อให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืนรอบขา้ง  ในฐานะเป็นสมาชิกอยู่ในสังคม  

ทอ้งถ่ิน  ชุมชนในชาติ  และในสังคมนานาชาติดว้ย  แต่ละประเทศไดเ้ขียนวตัถุประสงคแ์ตกต่าง

กนัไปตามความนิยมของประเทศของตน  แต่ไม่หนีไปจากหลกัการท่ีไดก้ล่าวมา  ส าหรับประเทศ

ไทย  ไดก้ าหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายในการพฒันาลูกเสือไวพ้ื่อ  พฒันาลูกเสือทั้งทางกาย   

 

                                                            

         
1
 ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ, คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ  ขั้นความรู้ทั่วไป, 

พิมพค์ร้ังท่ีสาม(กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2555),15.  
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สติปัญญา  จิตใจและศีลธรรม ใหเ้ป็นพลเมืองดี  มีความรับผดิชอบ  ช่วยสร้างสรรคส์ังคมใหมี้ควา

เจริญกา้วหนา้   เพื่อความสงบสุข   ความมัน่คงของประเทศชาติ   ซ่ึงมีแนวทางในการพฒันาตาม

อุดมการณ์  ประกอบดว้ยพฒันาทางกาย ทางสติปัญญา ทางจิตใจและศีลธรรม การสร้างค่านิยม 

และเจตคติ  พฒันาสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล  สัมพนัธภาพทางสังคม  สัมพนัธภาพต่อชุมชนและ

พฒันาทางดา้นความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม  ในการพฒันาต่างๆ  เหล่าน้ี  ใชกิ้จกรรมเป็นส่ือและ

กิจกรรมมิใช่มุ่งฝึกทกัษะเป็นรายบุคคลอยา่งเดียว  แต่กิจกรรมนั้นมุ่งไปสู่ชุมชนท่ีตนอาศยัอยู ่ เป็น

กิจกรรมดา้นท่ีบริการใหเ้ดก็เกิดทกัษะ  โดยท างานเป็นกลุ่ม  เป็นหมู่  มีการวางแผนงาน  โดยผูใ้หญ่

ร่วมจัดท ากับเด็ก  ทั้ งน้ีให้สนองเจตนารมณ์และความตอ้งการของเยาวชนเอง  มีหลกัการอัน

เดียวกนั  กิจการลูกเสือทัว่โลก  จะยึดหลกัเดียวกนัอนัเป็นกา้วแรกท่ีจะน าไปสู่จุดหมายปลายทาง

เดียวกนัหลกัการส าคญัๆ  ประกอบดว้ย  นบัถือศาสนา  มีความจงรักภกัดีต่อประเทศชาติของตน  มี

ความศรัทธาในมิตรภาพและความเป็นพี่นอ้งลูกเสือทัว่โลก  บ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น  ยอมรับและ

ปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  มีความเป็นอิสระต่ออิทธิพลทางการเมือง  มีก าหนดการ

พิเศษส าหรับการฝึกอบรมโดยอาศยั  ระบบหมู่  ระบบกลุ่ม  การทดสอบเป็นขั้นๆ  เคร่ืองหมายวิชา

พิเศษ  กิจกรรมกลางแจง้  และมีวิธีการในแนวเดียวกนั  วิธีการคือ  กุศโลบายส าคญัในการฝึกอบรม

ลูกเสือไปสู่จุดหมายหรืออุดมการณ์ท่ีวางไว ้ วิธีการนั้นให้เป็นไปเพื่อสนองความตอ้งการของเด็ก  

ประกอบดว้ย  ใหเ้รียนรู้ดว้ยการกระท า  ใชว้ิธีการฝึกอบรมดว้ยหมู่เลก็ๆ  ยดึค  าปฏิญาณและกฎเป็น

หลกัประจ าใจและใชใ้นชีวิตประจ าวนั  มีเคร่ืองแบบเฉพาะ  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ่ื้น  จดัใหมี้การ

ฝึกอบรมท่ีกา้วหนา้ทา้ทายและดึงดูดใจ  ให้มีความสนุกในการฝึกอบรม  เช่น  มีการเล่นเกม  ร้อง

เพลง  ชุมนุมรอบกองไฟ  เล่านิทาน  เป็นตน้  ส่งเสริมเร่ืองเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ  และมุ่งเน้น

กิจกรรมกลางแจง้เป็นหลกัในการฝึกอบรม2   และการท่ีคณะลูกเสือแห่งชาติมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

พฒันาลูกเสือทั้งทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ  ช่วย

สร้างสรรคส์งัคมใหมี้ความเจริญกา้วหนา้  เพื่อความสงบสุขและความมัน่คงของประเทศชาติตาม 
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แนวทางคือ  ใหมี้นิสัยในการสังเกตจดจ าเช่ือฟังและพึ่งตนเองให้ซ้ือสัตยสุ์จริตมีระเบียบวินยั  และ

และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นให้รู้จกับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ให้รู้จกัท าการฝีมือ  และฝึกฝนให้  

ท ากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  และ  ใหรู้้จกัรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วฒันธรรม และ

ความมัน่คงของประเทศชาติ  ทั้งน้ีโดยไม่เก่ียวขอ้งกบัลทัธิการเมืองใด    ขบวนการเยาวชน  มี

วตัถุประสงคเ์พื่อฝึกอบรมใหก้ารศึกษาและพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นพลเมืองดี  โดยไม่ค านึงถึงเช้ือชาติ  

ศาสนา  ทั้งน้ีเป็นไปตามความมุ่งประสงค ์ หลกัการ  และวิธีการ  ซ่ึงผูใ้หก้ าเนิดลูกเสือโลกไดใ้หไ้ว ้ 

โดยองคป์ระกอบส าคญัของการลูกเสือ  ประกอบดว้ย  ลูกเสือ    ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ    มีจุดหมาย

หรืออุดมการณ์    กิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจง้  และการบริหารงาน  พลเมืองดีในทศันะ

ของการลูกเสือ คือ มีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ มีเกียรติเช่ือถือได ้ มีระเบียบ

วินัย  สามารถบงัคบัใจตนเองได้     สามารถพึ่งตนเองได้     เต็มใจและสามารถช่วยเหลือชุมชน  

และบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นไดทุ้กเม่ือ  ประโยชน์ของการลูกเสือ  คือ    เป็นการศึกษานอกแบบ  

(NON  FORMAL  EDUCATION)   ช่วยเสริมการศึกษาในโรงเรียน  ในดา้นความประพฤติ  นิสัย

ใจคอ  สติปัญญา    ความมีระเบียบวินยัสุขภาพและพลงั    การฝีมือและทกัษะ    หนา้ท่ีพลเมืองและ

การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น และเดก็ไดอ้ะไรจากการเป็นลูกเสือ คือ  ไดผ้จญภยั  (ADVENTURE)   

มีมิตรมากข้ึน  (FRIENDSHIP)   มีชีวิตโลดแล่นในกลางแจง้  (OUT  DOOR  LIFE)     มีความสนุก  

(ENJOYMENT)  และได้รับความสัมฤทธิผล  (ACHIEVEMENT)  และทา้ยท่ีสุดกิจการลูกเสือ

ต้องการ  คือ   ต้องการเยาวชนมาสมัครเป็นลูกเสือมากข้ึน  (พลเมืองดีมีคุณภาพจะมากข้ึน)   

ตอ้งการผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีสมรรถภาพในการฝึกอบรม     และตอ้งการเงินเพียงพอ  เพื่อน ามาใชใ้น

การฝึกอบรมและบริหารกิจการลูกเสือ3 

 

 

                                                            

                          
3เร่ืองเดียวกนั,18-21.  
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

        กิจการลูกเสือโลก  ก าเนิดโดย  Robert Stephenson Smyth Baden-Powell เป็นช่ือเตม็

ของ บี-พี  เกิดเม่ือ ปี ค.ศ. 1857 (พ.ศ. 2400)  และเป็นนกัเรียนนายร้อยทหารบกท่ี Sandhurst และ

ไดรั้บการบรรจุเขา้เป็นนายทหารในกองร้อยท่ี 13 ในประเทศอินเดียในปี ค.ศ. 1876   บี-พี กลบัถึง

องักฤษ   สโมสรเยาวชนต่างๆ  ไดน้ าวิธีการในหนงัสือคู่มือทหาร Aids to Scouting  มาใชฝึ้ก 

เด็กชายต่อมาไดน้ าเด็กจ านวน 20 คน ซ่ึงเป็นบุตรของเพื่อนบา้ง และเป็นเด็กจากสโมสรเยาวชน

บา้ง น าเด็กเหล่าน้ีไปอยูค่่ายท่ีเกาะ Brown Sea Island ในอ่าว Poole ในปลายเดือนกรกฎาคม 1907 

ถึงตน้เดือนสิงหาคม 1907 (31 ก.ค. - 9 ส.ค.)  บี-พี แบ่งเด็ก 20 คน เป็น 4 หมู่ เรียกช่ือว่า Wolves, 

Curlew, Bulls และ Ravans   น่ีเป็นกองลูกเสือสามญักองแรกท่ีเกิดข้ึน  ภายหลงัการน าเด็กหนุ่มไป

อยูค่่ายท่ีเกาะ Brown Sea แลว้ บี-พี ไดเ้ขียนหนงัสือ ข้ึนใหม่ช่ือ  Scouting for Boys จนแลว้เสร็จ ได้

พิมพเ์ป็น 6 ตอน พิมพอ์อกจ าหน่ายห่างกนัทุก 2 สัปดาห์ ราคาเล่มละ 4 เพนนี เล่มแรกออกจ าหน่าย

ในเดือนมกราคม 1908 จ าหน่ายไดดี้มาก เยาวชนอ่านกนัมาก แลว้ รวมกนัตั้งเป็นหมู่ข้ึน โดยไป

ชกัชวนผูใ้หญ่ท่ีเขาเห็นว่าเหมาะสมท่ีจะเป็นผูน้ าเขาได ้มาเป็นผูน้ าหรือผูก้  ากบักิจการลูกเสือใหม่น้ี

ไดก้ระจายและมีจ านวนทวีมากข้ึนอย่างรวดเร็ว  กิจการลูกเสือขยายไป  นอกจากองักฤษ และ

ประเทศในเครือจกัรภพ  แลว้  Chile เป็นประเทศแรกท่ีรับเอากิจการลูกเสือไปใชใ้น ค.ศ. 1909    ปี 

ค.ศ. 1910  ขยายไปยงัอเมริกา โดย Mr. William D. Boyce นกัหนงัสือพิมพช์าวอเมริกนั   และ ปี 

ค.ศ. 1911    ขยายมายงัประเทศไทย โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั4   ปี 1909  ลูกเสือ

ในสหราชอาณาจกัรมาชุมนุม (Rally) กนัเป็นคร้ังแรกจ านวนนบัหม่ืนคน  บี-พี ไปร่วมชุมนุมดว้ย 

เดก็หญิงกลุ่มหน่ึงสวมหมวกลูกเสือเช่นเดก็ชาย เดก็หญิงเหล่านั้นอธิบายต่อ บี-พี วา่เขาตอ้งการเป็น

ลูกเสือเช่นพี่ชายของเขา  ปี ค.ศ. 1916 ไดจ้ดัตั้งลูกเสือส ารองข้ึน Cub Scouts  ปี ค.ศ. 1918 ไดจ้ดัตั้ง

ลูกเสือวิสามญั Rover Scouts  กิจการเนตรนารี (Girl Guide) จึงไดเ้กิดข้ึนในปีน้ี (1916)  ปี ค.ศ. 

1914-1918 เป็นปีระหวา่งสงครามโลก คร้ังท่ี 1  ปี ค.ศ. 1920 (พ.ศ.2463)ไดมี้การชุมนุม  

                                                            

                          
4ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ

ส ารอง  ขั้นความรู้เบือ้งต้น, พิมพค์ร้ังท่ีสาม(กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2550),32-35.  
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(Jamboree)คร้ังแรกท่ี  Olympia กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ มีลูกเสือมาชุมนุม 30,000 คน จาก 

21 ประเทศ  ในการชุมนุมคร้ังน้ี บี-พี ไดรั้บการประกาศแต่งตั้งจากคณะลูกเสือท่ีไปชุมนุมใหเ้ป็น

ประมุขลูกเสือโลก Chief Scout of the World  คณะผูก้  ากบัลูกเสือมีมติวา่จะมีการประชุมกนัทุก 2 ปี 

และจดัตั้งส านกังานข้ึนเรียกว่า International Bureau ข้ึน    กิจการองคก์ารลูกเสือโลก  การลูกเสือ

โลกเป็นขบวนการทางการศึกษาส าหรับเยาวชน มีวตัถุประสงคท่ี์จะสร้างบุคลิกภาพและพฒันาการ

ทางดา้นสังคม เป็นองคก์ารอาสาสมคัร ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง   เปิดโอกาสส าหรับคนทัว่ไป โดย

ข้ึนอยู่บนพื้นฐานดงัน้ี  ปฏิบติัตามหลกัการส าคญัของการลูกเสือท่ีไดก้ าหนดข้ึนโดยผูใ้ห้ก าเนิด

ลูกเสือโลก และยดึมัน่ตามค าสอนของศาสนาท่ีตนเคารพนบัถือ  มีความจงรักภกัดีต่อชาติบา้นเมือง 

ช่วยสร้างเสริมสันติภาพความเขา้ใจอนัดีและให้ความร่วมมือ มีความรับผิดชอบในการพฒันา

ตนเอง เขา้ร่วมในการพฒันาสังคมดว้ยการยกย่องและเคารพในเกียรติของบุคคลอ่ืน ๆ และเพื่อ

ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทัว่โลก  เป็นวิธีการพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นพลเมืองดี  มีความรับผดิชอบ

บนพื้นฐาน  ค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เรียนรู้โดยการกระท าใชว้ิธีการระบบหมู่ พฒันา

ความกา้วหนา้ของบุคคลโดยใชห้ลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ และกิจกรรมกลางแจง้   การชุมนุม

ลูกเสือโลก (World Jamboree)  การชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังแรก จดัข้ึนท่ีประเทศองักฤษ ในปี ค.ศ. 

1920 (พ.ศ. 2463)    หลงัจากนั้น โดยปกติมีการชุมนุมลูกเสือโลกทุก ๆ  4 ปี5   การก่อตั้งลูกเสือข้ึน

ในโลกนั้น ประเทศไทยตรงกบัรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว 6   เล็งเห็น

สถานการณ์ของโลกในขณะนั้นก าลงัทวีความรุนแรง   อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกเร่ิมไหลเขา้

สู่เมืองไทย  พระมหาธีรราชเจา้  จึงทรงมีพระราชด ารัสวา่ การลูกเสือ  เหมาะสมกบัเดก็ไทยกจ็ะเป็น

คุณประโยชน์อนัใหญ่หลวงแก่ชาติบา้นเมือง ทรงมัน่พระราชหฤทยัเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งทรง

ประกอบดว้ยความกลา้หาญฝ่าอุปสรรคทั้งปวง เป็นตน้   ขั้นแรก พระองคไ์ดด้ าเนินกุศโลบาย โดย

ไดท้รงพระอุตสาหะจดัตั้ง“กองเสือป่า” ข้ึนก่อน  เม่ือวนัท่ี  1 พฤษภาคม 2545 ทรงฝึกพวกผูใ้หญ่  

                                                            

                           
5
 ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ

สามัญ  ขั้นความรู้เบือ้งต้น, พิมพค์ร้ังท่ีสาม(กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2550),39-43.  
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(ส่วนใหญ่เป็นพวกขา้ราชการ) เรียกว่าพวกพ่อเสือดว้ยพระองคเ์อง โปรดเกลา้ฯ ให้มีการซอ้มรบ

และฝึกซอ้มกลยุทธ์ต่าง ๆ ตามหลกัวิชาการทหาร  ท่ีพระองคไ์ดรั้บการอบรมมา ทั้งน้ีเพื่อเป็นการ

ปลูกฝังความนิยมใหป้ระชาชนชาวไทยรู้จกัคุณค่าแห่งการทหาร ดว้ยทรงเลง็เห็นวา่ประเทศจะด ารง

คงอิสรภาพอยู่ไดก้็ดว้ยประชาชนทั้งหลายรักประเทศ ต่อมาไดท้รงพระราชด าริว่า กองเสือป่าได้

ตั้งข้ึนเป็นหลกัฐานแลว้พอท่ีจะหวงัไดว้่าจะเป็นผลดี แต่ผูท่ี้จะเป็นเสือป่านั้น ตอ้งนบัว่าเป็นผูใ้หญ่

แลว้ ฝ่ายเดก็ผูช้ายท่ียงัอยูใ่นวยัเดก็ กเ็ป็นผูท่ี้สมควรไดรั้บการฝึกฝนทั้งในส่วนร่างกายและจิตใจ ให้

มีความรู้ทางเสือป่า เพื่อวา่โตข้ึนจะไดรู้้จกัหนา้ท่ีผูช้ายไทยทุกคน ควรประพฤติใหเ้ป็นประโยชน์แก่

ชาติบา้นเมืองอนัเป็นบา้นเกิดเมืองนอนของตน และการฝึกฝนปลุกใจใหคิ้ดถูกเช่นน้ี ตอ้งรีบฝึกฝน

เสียตั้งแต่ยงัเยาว ์เปรียบเหมือนไมท่ี้ยงัอ่อน จะดดัให้เป็นรูปอยา่งไรก็เป็นไปไดโ้ดยง่ายและงดงาม 

แต่ถา้รอไวจ้นแก่เสียแลว้ เม่ือจะดัดก็ตอ้งเขา้ไฟ และมกัจะหักจะมิได้ในขณะท่ีดัดดังน้ีฉันใด

สันดานคนก็ฉันนั้น เม่ือมีพระราชด าริดงัน้ีแลว้ จึงโปรดเกลา้ฯ ให้ตั้งกองลูกเสือข้ึนตามโรงเรียน

และสถานท่ีอนัสมควร และโปรดเกลา้ฯ ให้มีก าหนดขอ้บงัคบัลกัษณะปกครองลูกเสือข้ึนไว ้เม่ือ

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2454   กองลูกเสือของประเทศไทยท่ีตั้ งข้ึน เป็นกองลูกเสือกองแรกตั้งข้ึนท่ี

โรงเรียนมหาดเลก็หลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยัในปัจจุบนั)  ต่อมากิจการลูกเสือก็ไดแ้พร่หลาย

ไปยงัทอ้งถ่ินต่าง ๆ ในประเทศไทย6 ประวติัการลูกเสือไทย  อาจแบ่งออกเป็น 5 ยุค  ยุคแรกคือ    

ยุคก่อตั้ง (พ.ศ. 2454-2495) ยุคท่ีสอง  ยุคส่งเสริม (พ.ศ. 2468-2482)    ยุคน้ีเร่ิมตั้ งแต่แผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ จนถึงตน้สงครามโลก คร้ังท่ี 2  ยคุน้ีอาจแบ่งออกให้เป็น 2 ตอน คือ   

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ก่อนเปล่ียนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2468-2475)   ระยะน้ี

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ ทรงด ารงต าแหน่งสภานายก สภากรรมการกลาง จดัการลูกเสือ

แห่งชาติ และพระองค์เจา้ธานีนิวติั ทรงด ารงต าแหน่งอุปนายกสภาฯ  พ.ศ. 2470   มีการชุมนุม

ลูกเสือแห่งชาติ คร้ังท่ี 1 พระราชอุทยานสราญรมย ์จงัหวดัพระนคร   ส่งผูแ้ทนไปร่วมการชุมนุม

ลูกเสือโลก   คร้ังท่ี 3  ณประเทศองักฤษ     ตั้งโรงเรียนผูก้  ากบัลูกเสือข้ึนใหม่ ณ พระรามราชนิเวศน์  

                                                            

                          
6ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ,คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ

สามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้เบือ้งต้น,พิมพค์ร้ังท่ีสาม(กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2550),78-
80.  
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จงัหวดัเพชรบุรี7   และรัชกาลสมเด็จพระเจา้อยู่หัวอานันทมหิดล จนถึงตน้สงครามโลก คร้ังท่ี 2 

(พ.ศ. 2477-2484)  ระยะน้ี   ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ.2482ก าหนดให้มีการจดัตั้ง

ลูกเสือสมุทรเสนา ข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย ยคุท่ีสาม  ยคุประคบัประคอง (พ.ศ. 2482-2489) 

ยุคน้ีเป็นตอนปลายของรัชกาลสมเด็จพระเจา้อยู่หัวอานันทมหิดล(พ.ศ.2477-2489)และอยู่ใน

ระหว่างสงครามโลก คร้ังท่ี 2(พ.ศ. 2482-2489)ระยะน้ีการลูกเสือในประเทศไทยซบเซาลงไปบา้ง 

เน่ืองจากประเทศไทยไดอ้ยู่ในภาวะสงคราม และไดมี้พระราชบญัญติัยุวชนแห่งชาติ มีการจดัตั้ง

หน่วยยวุชนทหาร  ซ่ึงมีการฝึกการใชอ้าวุธแบบทหาร ไดจ้ดัใหมี้การชุมนุมลูกเสือข้ึน ยคุท่ีส่ี    ยคุ

กา้วหน้า (พ.ศ. 2489-2514)   ยุคน้ีเร่ิมตน้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

และอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระยะ คือ   ระยะเร่ิมกา้วหน้า (พ.ศ. 2489-2503)    มีพระราชบญัญติั

ลูกเสือ พ.ศ. 2490   เร่ิมด าเนินการสร้างค่ายลูกเสือวชิราวธุ    ท าการฝึกวิชาผูก้  ากบัลูกเสือส ารอง ชั้น

ความรู้เบ้ืองตน้คร้ังแรก ตามหลกัสูตรของกิลเวลล์ปาร์ค  จัดตั้ งกองลูกเสือส ารองกองแรกใน

ประเทศไทย    และเปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือส ารอง ชั้นวูดแบดจ ์ ระยะท่ีสอง  คือระยะ

กา้วหนา้ (พ.ศ. 2504-2514)  โดยเหตุท่ีคณะลูกเสือแห่งชาติจะมีอายคุรบ 50 ปี   ผูท่ี้มีส่วนรับผดิชอบ

กิจการลูกเสือ จึงไดพ้ร้อมใจกนัวางแผนปรับปรุงงานลูกเสือ ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลและ

ทุกฝ่ายเป็นอยา่งดี ดงันั้น จึงอาจเรียกไดว้่าระยะน้ีเป็นระยะกา้วหนา้ของการลูกเสือในประเทศไทย 

กล่าวคือ  ไดมี้การเปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือสามญั ชั้นวดูแบดจ ์ และไดมี้การวางศิลาฤกษ ์

ศาลาวชิราวธุ  เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2504   เพื่อใชเ้ป็นส านกังานเลขาธิการท่ีพกัของลูกเสือและร้าน

ลูกเสือมีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ   และ เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือชั้นผูใ้ห้การฝึกอบรม    

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพิธีเปิดศาลาวชิราวุธ เม่ือวนัท่ี 1 

กรกฎาคม 2505 และจดัตั้งกองลูกเสือวิสามญั Rover Scouts เป็นคร้ังแรกในประเทศไทย และ เปิด

การฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ ชั้นผูใ้ห้การฝึกอบรม    และ  เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ

วิสามญั ชั้นวดูแบดจ ์    และ เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชั้นวดูแบดจ ์     
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 ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ,คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ

วสิามัญ  ขั้นความรู้เบือ้งต้น,พิมพค์ร้ังท่ีสาม(กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2550),100-101. 
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ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ. 2507 ข้ึน8 มีการประชุมสภาลูกเสือแห่งชาติ   จดทะเบียน

กองลูกเสือสามญัเหล่าสมุทรกองแรก ณ โรงเรียนสัตหีบ  คณะลูกเสือไทย สร้างพุทธศาลา ณ กิล

เวลลป์าร์ค ประเทศองักฤษ  ไดมี้การจดทะเบียนกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่กองแรกในประเทศไทย  

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์   จดทะเบียนกองลูกเสือสามญัเหล่าอากาศกองแรก ณ ศูนยพ์ฒันาเคร่ืองบิน

เลก็  มีการเร่ิมจดัสร้างและประกอบพิธีเปิดค่ายลูกเสือประจ าจงัหวดั และอ าเภอต่าง ๆ และเปิดการ

ฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ ขั้นผูใ้หก้ารฝึกอบรม  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ9 ยคุท่ีหา้  ยคุถึงประชาชน 

(พ.ศ. 2514 )  ท่ีเรียกว่ายคุถึงประชาชนนั้น เน่ืองดว้ยปี 2514 เป็นปีท่ีมีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบา้น

เป็นคร้ังแรก โดยใชว้ิธีฝึกอบรมแบบลูกเสือ และให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทุกคนเรียนรู้และปฏิบติั

ตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ แต่ใชห้ลกัสูตรพิเศษและเรียกการฝึกอบรมน้ีว่าการฝึกอบรม

ลูกเสือชาวบา้น ปรากฏว่า การฝึกอบรมคร้ังน้ีไดผ้ลดีมากเพราะเป็นการก่อให้เกิดความสามคัคีใน

หมู่ประชาชน ยึดมัน่ในความรักชาติบา้นเมือง ศาสนา ประเพณีอนัดีงาม ตลอดจนความมีระเบียบ

วินัย ความเสียสละประโยชน์ส่วนตน และการบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อส่วนรวม กบัทั้งเป็นการช่วย

พฒันาชุมชน ท าใหป้ระชาชนรู้สึกสนุกสนาน ร่าเริง และเขา้กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลไดดี้ยิง่ข้ึนดว้ย  

และไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร ตลอดจนวิธีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบา้นใหดี้ยิง่ข้ึนเป็นล าดบั

มา ซ่ึงกป็รากฏวา่การฝึกอบรมลูกเสือชาวบา้นไดผ้ลดีมาก และอยูใ่นความนิยมของประชาชนตลอด

มา  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ   ทรงไดรั้บกิจการลูกเสือชาวบา้นไวใ้นพระบรมราชูปถมัภ ์กบั

ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้พระราชทานผา้ผกูคอลูกเสือชาวบา้น พร้อมดว้ยห่วงสวมผา้ผกูคอแก่

ประชาชนผูส้ าเร็จการฝึกอบรมลูกเสือชาวบา้นทุกคน     สภาลูกเสือแห่งชาติพิจารณาเห็นว่ากิจการ

ลูกเสือชาวบา้นเป็นประโยชน์แก่บา้นเมืองและการพฒันาชุมชน จึงได้ตกลงรับกิจการลูกเสือ

ชาวบา้นเขา้เป็นส่วนหน่ึงของคณะลูกเสือแห่งชาติ   กระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่งให้น าวิชาลูกเสือ

เขา้อยูใ่นหลกัสูตรของโรงเรียน  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมรูป 
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 ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ

ส ารอง  ขั้นความรู้เบือ้งต้น,พิมพค์ร้ังท่ีสาม(กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2550),135-138.  
                          

9
 ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ

สามัญ  ขั้นความรู้เบือ้งต้น,พิมพค์ร้ังท่ีสาม(กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2550),51-53.  
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พระบาทสมเด็จพระมงเกลา้ฯ ณ บริเวณดา้นหนา้ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ในวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2516 

และทรงประกอบพิธีเปิดการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวธุ10  

ปัญหาของการวิจัย 

                โรงเรียนทัว่ประเทศท่ีสงักดักระทรวงศึกษาธิการ  การศึกษาส่วนทอ้งถ่ิน  เมืองพทัยาและ

กรุงเทพมหานคร ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พทุธศกัราช  2551  และหลกัสูตรก าหนดใหน้กัเรียนไดเ้รียนสาระการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด  กิจกรรมแนะแนว  และ

กิจกรรมนักเรียน  ในกิจกรรมนกัเรียน  ประกอบดว้ยกิจกรรมลูกเสือ  ยุวกาชาด  และชุมนุมหรือ

ชมรม  โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัย่างยิ่งเน่ืองจากกิจกรรมลูกเสือ

ครูผูส้อนสามารถน ากระบวนการของลูกเสือไปประยุกตใ์ชก้บังานอ่ืนๆ  ได ้ ถึงแมว้่าโรงเรียนทัว่

ประเทศในแต่ละสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนทอ้งถ่ิ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  และหลกัสูตรก าหนดใหน้กัเรียนได้

เรียนสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรม

ลูกเสือ-ยุวกาชาด  กิจกรรมแนะแนว  และกิจกรรมนักเรียน   กิจกรรมลูกเสือเรายงัสามารถน า

กระบวนการของลูกเสือไปบูรณาการในกลุ่มสาระอ่ืนๆไดเ้ป็นอย่างดีจนเป็นท่ียอมรับกนัในเร่ือง

การเรียนการสอนโดยเนน้เดก็เป็นส าคญัมาเป็นเวลานานก็ตาม   แต่ปัญหาจากการท่ีผูบ้ริหารไม่ค่อย

ให้ความส าคญัต่อการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาจึงท าให้กิจการลูกเสือไม่เจริญกา้วหน้า

อนัเน่ืองมาจากสาเหตุดงัน้ีคือ 1) ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ค่อย

ใหค้วามส าคญักบักิจการลูกเสือในสถานศึกษามากนกั 2) ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่มีความเขา้ใจใน 
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สามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้เบือ้งต้น,พิมพค์ร้ังท่ีสาม(กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2550),84-
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เร่ืองงานลูกเสือในสถานศึกษาเน่ืองจากไม่เคยเป็นผูน้ าในกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา  3) ครูใน

สถานศึกษาไม่ค่อยมีความรู้เก่ียวกบังานลูกเสือในสถานศึกษาเน่ืองจากเห็นว่ากิจกรรมลูกเสือเป็น

วิธีการท่ียุง่ยากในการเรียนการสอน11 

                จากขอ้มูลดงักล่าวท าใหผู้ว้จิยัพบวา่  งานลูกเสือในสถานศึกษา  ผูบ้ริหารการศึกษา  
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูใหค้วามส าคญันอ้ย   จึงท าใหง้านลูกเสือไม่สามารถขบัเคล่ือนไป 
ทิศทางเดียวกนัและเจริญกา้วหนา้  ดงันั้นจึงตอ้งอาศยับุคคลดงักล่าวช่วยกนัฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย
ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัตามความตอ้งการของครูผูส้อนลูกเสือทัว่ประเทศ        
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  1.เพื่อใหไ้ดย้ทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย 
  2.เพื่อใหไ้ดแ้นวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ 

 
ข้อค าถามของการวจิัย 
                เพื่อเป็นแนวทางในการแสวงหาค าตอบและแนวทางการวิจยั  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอ้ค าถาม
ของการวิจยัดงัน้ี 

   1.ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย ควรด าเนินการอยา่งไร 
   2.แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ควรด าเนินการอยา่งไร 

 
สมมติฐานการวจิัย 

   1.ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย เป็นพหุยทุธศาสตร์ 
   2.แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์มีหลากหลายวิธีปฏิบติั 

 
 
 
 
                                                            

              11กอง  วิสุทธารมณ์,ส านักงานลูกเสือแห่งชาต ิ(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพเ์ทพนิมิตการ

พิมพ,์2549),84. 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
         ยุทธศาสตร์การพฒันากิจการลูกเสือไทย  พ.ศ.2554  ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ  ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  โดยหลกัการและเหตุผลนั้น  กิจกรรม
ลูกเสือเป็นกิจกรรมของเดก็และเยาวชนโดยมีผูใ้หญ่เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน  กิจการลูกเสือในสภาพ
ปัจจุบนัโดยรวมประสบปัญหานานาประการและไดซ้บเซาลงจากหลายสาเหตุ  เช่น การปฏิรูป
ระบบราชการเป็นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของคณะลูกเสือแห่งชาติ  จากเดิมท่ีเคยอยู่
ในความดูแลของกรมพลศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  บดัน้ี  กรมพลศึกษาได้โอนสังกดัไปอยู่
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  งานกิจการลูกเสือต้องเปล่ียนมาอยู่ในสังกัดส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  ท าให้พระราชบญัญติัลูกเสือฉบบัปัจจุบนัลา้สมยั  เน่ืองจากโครงสร้าง
การบริหารไดเ้ปล่ียนไป  บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานลูกเสือโดยต าแหน่งในระดบัจงัหวดัและระดบั
อ าเภอขาดหายไป  ท าให้การบริหารกิจการลูกเสือโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคขาดประสิทธิภาพ  
ผูบ้ริหารการศึกษาระดบัสูงไม่ไดใ้ห้ความสนใจกิจการลูกเสือเท่าท่ีควรและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ
จ านวนไม่น้อยท่ีขาดความรู้ความเขา้ใจในอุดมการณ์และแนวทางปฏิบติัท่ีแทจ้ริงของการลูกเสือ
โดยหลกัการลูกเสือเป็นกิจกรรมของเด็กและเยาวชนภายใตก้ารสนับสนุนของผูใ้หญ่  เยาวชน
ลูกเสือ เนตรนารีไม่มีโอกาสหรือมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมลูกเสือทุก
ระดบั  กิจกรรมท่ีจดัจึงไม่น่าสนใจไม่ตรงกบัความตอ้งการของเยาวชน  เป็นผลใหเ้ยาวชนไม่สนใจ
ในกิจการลูกเสือไปด้วย  งบประมาณสนับสนุนการบริหารกิจการลูกเสือไม่เพียงพอ  ไม่มีการ
จดัเก็บขอ้มูลให้เป็นระบบ  ขาดประชาสัมพนัธ์ท่ีดีและต่อเน่ือง  ค่ายลูกเสือทัว่ประเทศส่วนใหญ่
ไม่ไดรั้บการพฒันาหรือมีการใชค้่ายอยา่งคุม้ค่า  สาเหตุจากขาดงบประมาณ ขาดผูดู้แลรับผิดชอบ
และขาดระบบบริหารงานท่ีดี  ท าให้ค่ายไม่สามารถสนับสนุนรองรับการจดักิจกรรมลูกเสือไดดี้
เท่าท่ีควร12 จากสาเหตุและขอ้มูลดังกล่าว  ประกอบด้วยถอ้ยแถลงของนายจาตุรนต์  ฉายแสง  
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  เม่ือตน้เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2549  ไดก้ล่าวถึงภาวะวิกฤตของ 

 

                                                            

12
 ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ,ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ, “ยทุธศาสตร์การพฒันา

กิจการลูกเสือไทย”(เอกสารในการสัมมนากรรมการฝ่ายฝึกอบรม  คณะกรรมการอ านวยการ

ผูท้รงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ  เร่ืองมิติใหม่:การลูกเสือไทยในทศวรรษหน้า  เสนอท่ีค่าย

หลวงบา้นไร่  อ  าเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี,19-20 ธนัวาคม 2552),1. 
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กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบนัไว ้ 3  ประการ  คือการขาดแคลนครู  การขาดแคลนงบประมาณ
และการขาดแคลนการพฒันาดา้นจิรยธรรมของเยาวชน  ซ่ึงพฤติกรรมของเยาวชนไทยก าลงัเป็น
ปัญหาท่ีน่าวิตกของประเทศในเร่ืองการใชย้าเสพติด  การใชค้วามรุนแรง  การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยั
อนัควรและการใช้จ่ายฟุ่ มเฟือย  ซ่ึงนับวนัยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน  การแก้ไขปัญหาเหล่าน้ี
สามารถกระท าไดโ้ดยสนบัสนุนการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมใหก้บัเด็กและเยาวชน  กิจกรรมลูกเสือ
ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาเยาวชนไดเ้พราะการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  
เพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของสังคมเป็นภารกิจหลกัท่ีส าคญัของการลูกเสืออยู่แลว้  ดว้ยเหตุ
ขา้งตน้  ท าให้กิจการลูกเสือจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการองคก์รให้ทนัสมยัมี
ประสิทธิภาพ  สามารถช่วยเหลือสังคมแกปั้ญหาเยวชนได ้ ตรงวตัถุประสงค์ตามนโยบายของ
องคก์ารลูกเสือโลกและภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิกท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  ซ่ึงในวาระครบรอบ  100  
ปี  การลูกเสือโลกในปี พ.ศ.2550  น้ี  องคก์ารลูกเสือโลกไดมุ่้งหวงัให้ประเทศสมาชิกทัว่โลก  มี
การพฒันายทุธศาสตร์การด าเนินงานกิจการลูกเสือของตนใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบัยทุธศาสตร์ลูกเสือโลก  ส านกังานลูกเสือแห่งชาติจึงไดจ้ดัใหมี้การประชุมเชิงปฏิบติัการ  
เร่ืองการก าหนดแนวทางการพฒันากิจการลูกเสือไทย  โดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกับกิจการลูกเสือรวมทั้ งส านักงานลูกเสือภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิก  ซ่ึงผลท่ีได้จากการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ี  ได้น ามาปรับปรุงเสริมเพิ่มเติมโดยผูท้รงคุณวุฒิทางการลูกเสือ
ก าหนดเป็น  ยทุธศาสตร์การพฒันากิจการลูกเสือไทย  ท่ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน
พฒันากิจการลูกเสือให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นกรอบและแนวทาง
ในการพฒันากิจการลูกเสือให้สอดคล้องกับระบบการบริหารราชการ  นโยบายของรัฐบาล  
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าแผนปฏิบติัการ
ของลูกเสือให้สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัทัว่ประเทศและเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของคณะลูกเสือแห่งชาติและเป็นไปตามแนวทางเก่ียวกบัยทุธศาสตร์ลูกเสือโลกและลูกเสือภาคพื้น
เอเซีย-แปซิฟิก13  ซ่ึงมีการก าหนดวิสัยทศัน์ไวใ้นปี  พ.ศ.2554  ซ่ึงครบ  100 ปี  การลูกเสือไทย  
กิจการลูกเสือจะเป็นมาตรการส าคญัในการแก้ปัญหาและพฒันาเยาวชนของชาติ  โดยพฒันา
เสริมสร้างความเขม้แขง็ในระบบงาน  มีการบริหารจดัการองคก์รอยา่งมีอิสระและมีประสิทธิภาพ  
ดว้ยความร่วมมือสนบัสนุนจากภาครัฐ  เอกชนและองคก์รระหวา่งประเทศ  เพื่อใหกิ้จการลูกเสือ 
 
                                                            

13เร่ืองเดียวกนั,2. 
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สามารถเขา้ถึงเดก็และเยาวชนทัว่ประเทศไดอ้ยา่งแทจ้ริง โดยมีพนัธกิจท่ีจดัระบบการบริหารจดัการ
กิจการลูกเสือใหมี้ประสิทธิภาพ  มีเป้าหมายในการด าเนินงานท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม  เร่งรัดให ้
กระทรวงศึกษาธิการและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตระหนกัในความส าคญัของกิจการลูกเสือและให้
ความร่วมมือสนบัสนุนส่งเสริมกิจการลูกเสือเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาเด็กและเยาวชนของชาติ
และส่งเสริมประสานงานอยา่งต่อเน่ืองกบัหน่วยงานภาครัฐ  เอกชนและองคก์รต่างๆ  ในการมีส่วน
ร่วมพฒันากิจการลูกเสือ  ดงันั้นส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  จึงไดก้ าหนด
ยทุธศาสตร์และมาตรการด าเนินงานไวด้งัน้ีคือ14 ยทุธศาสตร์ท่ีหน่ึง การบริหารจดัการองคก์ร  เป็น
การจดัระบบบริหารจดัการองคก์รท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในทุกระดบั  โดยมีมาตรการ
ผลกัดันให้มีการตราพระราชบญัญติัลูกเสือฉบบัใหม่  ให้มีผลบงัคบัใช้โดยเร็ว  ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อปรับคณะกรรมการบริหารกิจการลูกเสือทุกระดบัให้สามารถปฏิบติังาน
ต่อไปได ้ ก่อนท่ีจะมีพระราชบญัญติัลูกเสือฉบบัใหม่  แกไ้ขขอ้บงัคบัเก่ียวกบักิจการลูกเสือให้
ทนัสมยัโดยเร็ว  จัดตั้งส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและส านักงาน
ลูกเสือให้ทนัสมยัโดยเร็ว   จดัตั้งส านกังานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  และ
ส านกังานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั  โดยให้มีการบริหารจดัการในแนวทางขององคก์รมหาชน
และแต่งตั้ง  มอบหมายงานและพฒันาบุคลากรทางลูกเสือให้มีคุณสมบติัและประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการลูกเสือ  ยุทธศาสตร์ท่ีสอง  มวลกิจกรรมลูกเสือและการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เนาวชน  โดยจดักิจกรรมลูกเสือท่ีดีมีคุณภาพไปสู่เด็กและเยาวชนรวมทั้งใหโ้อกาสเด็กและเยาวชน
ไดมี้ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในทุกระดบั  โดยมีมาตรการแกไ้ขทบทวนการจดักิจกรรมลูกเสือ
ให้น่าสนใจและตอบสนองต่อความตอ้งการของเด็กและยาวชนในปัจจุบนั  ให้เด็กและเยาวชนมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานและการแสดงความคิดเห็นในทุกระดับ  ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการเยาวชนลูกเสือในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและส่งเสริมการจดักิจกรรมร่วมกนัฉนัพี่
นอ้งของลูกเสือต่างศาสนา  ยุทธศาสตร์ท่ีสาม  บุคลากรทางการลูกเสือ  โดยเพิ่มศกัยภาพบุคลากร
ทางการลูกเสือ  โดยมีมาตรการดา้นพฒันาบุคลากรทางการลูกเสือให้ปฏิบติังานในหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ  พฒันาการจดัฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและปรับปรุงเผยแพร่คู่มือส่ือการ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  ยทุธศาสตร์ท่ีส่ี   ค่ายลูกเสือ  โดยพฒันาค่ายลูกเสือทัว่ประเทศให ้

                                                            

14เร่ืองเดียวกนั,3. 
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เป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นศูนย์ฝึกอบรม  ศูนย์จัดกิจกรรมลูกเสือและเป็นศูนย์พฒันาสุขภาพกาย
สุขภาพจิตของชุมชน  โดยมีมาตรการ  ด าเนินการพฒันาค่ายลูกเสือ  พิจารณาจ านวนค่าย  สถาน
ท่ีตั้ง  ระดบัการพฒันาของค่ายการบริหารจดัการ  การหารายไดแ้ละผูดู้แลรับผิดชอบค่าย  พฒันา
ส่งเสริมรูปแบบการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือให้เป็นรูปธรรม  สามารถให้บริการไดต้ามความ
เหมาะสมของแต่ละค่าย  และผลกัดนัออกกฎขอ้บงัคบัท่ีจ าเป็นในการพฒันาค่าย  ยทุธศาสตร์ท่ีห้า  
ประชาสัมพนัธ์  โดยส่งเสริมและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของกิจการลูกเสือให้เป็นท่ีประจกัษ์และ
ยอมรับโดยทัว่ไปว่ากิจการลูกเสือเป็นกระบวนการทางการศึกษาและพฒันาเยาวชนท่ีมีศกัยภาพยิ่ง  
โดยมีมาตรการ  จดัท าแผนการประชาสัมพนัธ์กิจการลูกเสือ  ให้ผูบ้ริหารการศึกษา  ผูป้กครอง  
นกัเรียน  นกัศึกษาและเยาวชนไดเ้ขา้ถึงอุดมการณ์  ความมุ่งหมายและแนวทางปฏิบติัท่ีแทจ้ริงของ
ลูกเสือว่ากิจการลูกเสือสามารถปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ใหก้บัเยาวชนและช่วยแกปั้ญหาสังคม
ได ้ ส่งเสริมให้ลูกเสือปฏิบติักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  ทั้งในทอ้งถ่ินของตนเองและใน
ระดบัชาติอย่างต่อเน่ือง  จดัให้มีการสัมมนา  อภิปรายในทุกระดบั  เพื่อส่งเสริมการพฒันากิจการ
ลูกเสือและเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมลูกเสือผ่านส่ือต่างๆ  เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของการ
ลูกเสือ  ยทุธศาสตร์ท่ีหก   เทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยน าเทคโนโลยีส่ารสนเทศมาใชป้ระโยชน์ให้
มากท่ีสุด  เพื่อพฒันาระบบขอ้มูลทางการบริหารและการเรียนรู้ โดยมีมาตรการจดัตั้งและพฒันา
ศูนยส์ารสนเทศของลูกเสือทัว่ประเทศ  และ  เช่ือมโยงสู่นานาชาติและส่งเสริมใหมี้ศูนยส์ารสนเทศ   
เผยแพร่ขอ้มูลสาระส าคญัต่างๆ เก่ียวกับกิจการลูกเสือสู่สาธารณะ15 ยุทธศาสตร์ท่ีเจ็ด  แหล่ง
เผยแพร่ขอ้มูลสาระส าคญัต่างๆ  เก่ียวกบักิจการลูกเสือสู่สาธารณะ16  เป็นแหล่งทรัพยากร  โดย
จดัระบบทรัพยสิ์นของคณะลูกเสือแห่งชาติและเพิ่มสมรรถนะในการหารายไดใ้หก้บักิจการลูกเสือ  
โดยมีมาตรการ  ส ารวจและจดัระบบทรัพยสิ์นของคณะลูกเสือแห่งชาติให้เป็นทุนส าคญัในการ
พฒันากิจการลูกเสือ  จดัหาทบทวนและพฒันารูปแบบการหารายไดใ้นกิจการลูกเสือท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบนัเพื่อเพิ่มรายไดใ้หก้บักิจการลูกเสือรวมทั้งการจดัเก็บค่าบ ารุงลูกเสือ  จดัท าขอ้เสนอแนะใน
การจดัหารายไดจ้ากกิจกรรมลูกเสือ  รณรงคห์ารายไดข้อรับการสนบัสนุนเงินทุนจากภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพฒันากิจการลูกเสือและจดัท าโครงการพฒันากิจการลูกเสือตามยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้
เพื่อใชใ้นการของบประมาณ  ยทุธศาสตร์ท่ีแปด  ลูกเสือชาวบา้น  โดยการส่งเสริมกิจการลูกเสือ 

                                                            

15เร่ืองเดียวกนั,4. 

16เร่ืองเดียวกนั,4. 
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ชาวบา้นให้เขา้ถึงประชาชนทัว่ประเทศ  เพื่อเป็นพลงัส าคญัในการแกปั้ญหา  พฒันาชุมชนและ
เสริมสร้างความมัน่คงของประเทศ  โดยมีมาตรการ  ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดักิจกรรมลูกเสือ 
ชาวบา้นและส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมร่วมกนัระหว่างลูกเสือชาวบา้นกบัลูกเสือและเนตรนารี
ทัว่ไป17   ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสรุปประเด็นต่างๆ  
ของกิจการลูกเสือไทยและน าประเด็นเหล่านั้นมาจดัสนทนากลุ่ม(Focus  Group  Discussion)  โดย
เชิญผู ้เ ช่ียวชาญ  จ านวน  9  คน  ซ่ึงมาจากผู ้เ ช่ียวชาญทางด้านลูกเสือ  จ านวน  6  คน  
บุคคลภายนอกท่ีสนใจกิจการลูกเสือ  จ  านวน  3  คน  และเชิญบุคคลทัว่ไปเขา้รับฟังการสนทนา
คร้ังน้ี  จ  านวน  100  คน  เพื่อหาขอ้สรุปและประเด็นในยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย    
โดยหาแนวทางดา้นงานวิจยัคุณภาพและงานวิจยัดา้นปริมาณ  จากการศึกษาเอกสาร  สรุปประเด็น
ต่างๆ  ไดด้งัน้ี  ความมุ่งหมายของการลูกเสือ  กระบวนการในการบริหารลูกเสือ18   ประกอบดว้ย  
วิธีการแนวทางในการ   พฒันาลูกเสือพลเมืองดีในทศันะของการลูกเสือ  ประโยชน์ของการลูกเสือ  
ท่านไดอ้ะไรจากการเป็นลูกเสือและกิจการลูกเสือตอ้งการอะไร  และยงัมีเร่ืองกิจกรรมลูกเสือ  ซ่ึง
ประกอบดว้ยหลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง  ลูกเสือสามญั  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และลูกเสือ
บริหารลูกเสือในสถานศึกษา  ประกอบดว้ย  การบริหารกิจการลูกเสือส ารอง  ลูกเสือสามญั  ลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามญั 19ส าหรับการสนทนากลุ่ม  สามารถสรุปประเด็นส าคญักิจการ
ลูกเสือไดด้งัน้ีคือ  ดา้นการบริหารในสถานศึกษา  ดา้นวิชาการ  ดา้นกิจกรรม  ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์  ดา้นเครือข่ายกิจการลูกเสือ  ดา้นการพฒันาคน  ดา้นข่าวสารขอ้มูล  ดา้นการพฒันา
ลูกเสืออาสาสมคัร  ดา้นการสนบัสนุนกิจการลูกเสือและกิจการลูกเสือพิเศษ 
 

 

                                                            

17เร่ืองเดียวกนั,2-3. 
18

 ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ.  คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ  ขั้นความรู้ทัว่ไป ,พิมพ ์
คร้ังท่ีสาม(กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2555), 10-25. 

 
19เร่ืองเดียวกนั,11-14. 
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แผนภูมิท่ี 1  แสดงกรอบแนวคิดของการวิจยั 

การฟ้ืนฟูกจิการลูกเสือไทย

ไทย 

    การค้นคว้าจากเอกสาร     การสนทนากลุ่ม 

 ความรู้ทัว่ไปในกจิการลูกเสือ 

1. กิจการลูกเสือโดยสงัเขป 

2. สาระส าคญัของการลูกเสือ 

3. ผูใ้หญ่ในกิจการลูกเสือ 

    (ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ) 

กจิกรรมในหลกัสูตรและวชิาพเิศษ 

1. ลูกเสือส ารอง   
2. ลูกเสือสามญั              
3. ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่     
4. ลูกเสือวสิามญั 

   (ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ)   

การฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ  
1.  ลูกเสือส ารอง   
2.  ลูกเสือสามญั   
3.  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

4.  ลูกเสือวสิามญั  
    (ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ)  
 

ดา้นการบริหารใน

สถานศึกษา 

ดา้นวชิาการ   

ดา้นกิจกรรม   

ดา้นการประชาสัมพนัธ์   

ดา้นเครือข่ายกิจการลูกเสือ   

ดา้นการพฒันาคน   

ดา้นข่าวสารขอ้มูล   

ดา้นการพฒันาลูกเสืออาสาสมคัร   

ดา้นการสนบัสนุนกิจการลูกเสือ 

กิจการลูกเสือพิเศษ 

 
 

การบริหารกจิการลูกเสือ          
ในสถานศึกษา 

1.  ลูกเสือส ารอง   
2.  ลูกเสือสามญั   
3.  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

4.  ลูกเสือวสิามญั  
    (ส านกังานลูกเสือแห่งชาติและ   
      งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง)  
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ท่ีมา: :ส านกังานลกูเสือแห่งชาติ.  คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ  ขั้นความรู้ทัว่ไป (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2555),10-25. 
 :ส านกังานคณะกรรมการบริหารลกูเสือแห่งชาติ.  คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือส ารอง   ขั้น 
ความรู้เบือ้งต้น (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550),32-199. 
          :ส านกังานคณะกรรมการบริหารลกูเสือแห่งชาติ.  คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากบัลูกเสือสามัญ  ขั้น 
ความรู้เบือ้งต้น  (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550),36-198. 
 :ส านกังานคณะกรรมการบริหารลกูเสือแห่งชาติ.  คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่   
ขั้นความรู้เบือ้งต้น  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550),37-182. 
 :ส านกังานคณะกรรมการบริหารลกูเสือแห่งชาติ. คู่มอืการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือวสิามญั  ขั้น
ความรู้เบือ้งต้น  (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550),38-247. 
  :ส านกังานลกูเสือแห่งชาติ.ข้อบังคบัคณะลูกเสือแห่งชาตว่ิาด้วยการปกครองหลกัสูตรและวชิาพเิศษ
ลูกเสือ  พ.ศ.2509.พิมพค์ร้ังท่ี 18 (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2555)1-155. 
      :ช านาญ  สุวรรณเรือง.  “รูปแบบการบริหารงานกิจกรรมลกูเสือสามญัในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬาสินธ์ุ เขต 3” (วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหาร
การศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร,2549),112-116.    

        :สมบัติ  ธรรมนาถพงศ์    “การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน  สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม  เขต  2”  (การคน้ควา้อิสระหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตร  มหาบณัฑิต  
ภาควชิาการบริหาร การศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั    มหาวิทยาลยัศิลปากร,2551),88-89. 
         :ขจรเกียรติ  เครือประดบั “การบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเขตพื้นท่ี
การศึกษาประจวบคีรีขนัธ์  เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต  แขนงวิชาบริหารการศึกษา  
สาขาศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชม,2551),115-117.  
         :สุรสิทธ์ิ  กาฬมาตย ์ “ การศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร”   (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา
ยทุธศาสตร์การพฒันา  คณะสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี,2553),69-71.    
                        :ณัฐพงศ ์ ปะนาสังข์.  “การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 3” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อนเอ็ด
,2553),89-90.  
          :บุญตรง  มูลพร้อม “ แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานกิจการลูกเสือสามัญในโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัเช่ียงราย,2554),99-110. 
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ข้อตกลงเบือ้งต้น   
        การวิจยัคร้ังน้ี  ยดึขอ้มูลจากคู่มือการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือส ารอง  สามญั  สามญั
รุ่นใหญ่และวิสามญั  รวมทั้งหลกัสูตรวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง  สามญั  สามญัรุ่นใหญ่และวิสามญั  
คู่มือและเอกสารต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาของส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
 
ค านิยามศัพท์เฉพาะ          
          ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะการวจิยัเพื่อความเขา้ใจตรงกนัดงัน้ี 
          ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟ ู หมายถึง  การก าหนแนวทางในการปฏิบติักิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา  ใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตร  ตามระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ  ของส านกังานคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  อยา่งถูกตอ้งและต่อเน่ืองตลอดไป 
         กิจการลูกเสือไทย  หมายถึง  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี
สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งเปิดการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  2551 
                    สถานศึกษา  หมายถึง  โรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1-6  และ
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1-6  สงักดักระทรวงศึกษาธิการ 
                  ลูกเสือ  หมายถึง  เด็กหรือเยาวชนท่ีสมคัรเขา้เป็นลูกเสือส ารอง  สามญั  สามญัรุ่น
ใหญ่และวิสามญั  ลูกเสือเหล่าสมุทรและลูกเสือเหล่าอากาศ  ในสถานศึกษาตามระดบัชั้นของ
สถานศึกษานั้นๆ 
           ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  หมายถึง  ครูผูส้อนลูกเสือท่ีผ่านการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากับ
ลูกเสือประเภทต่างๆ  ตามระดบัชั้นของลูกเสือในสถานศึกษาและไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูก้  ากบัหรือ
รองผูก้  ากบัลูกเสือจากผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั  โดยมีเอกสารแต่งตั้งถูกตอ้งตามกฎหมาย     
          หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ  หมายถึง  หลกัสูตรวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง  สามญั  
สามญัรุ่นใหญ่  วิสามญั  และเนตรนารี  ตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง
หลกัสูตรวิชาพิเศษ  พ.ศ.2509   หลกัสูตรวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง  ตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือ
แห่งชาติว่าดว้ยการปกครองหลกัสูตรวิชาพิเศษ  พ.ศ.2522   หลกัสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามญั  ตาม
ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติว่าดว้ยการปกครองหลกัสูตรวิชาพิเศษ  พ.ศ.2524   หลกัสูตรวิชา
พิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติว่าดว้ยการปกครองหลกัสูตรวิชา
พิเศษ  พ.ศ.2528   หลกัสูตรวิชาพิเศษลูกเสือวิสามญั  ตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติว่าดว้ยการ
ปกครองหลกัสูตรวิชาพิเศษ  พ.ศ.2529   หลกัสูตรวิชาพิเศษเนตรนารี  ตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือ 
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แห่งชาติว่าดว้ยการปกครองหลกัสูตรวิชาพิเศษและเคร่ืองแบบเนตรนารี  พ.ศ.2522   หลกัสูตรการ
ฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  หมายถึง   หลกัสูตรวิชาผูก้  ากบัลูกเสือส ารอง  สามญั  สามญัรุ่นใหญ่
และวิสามญั  ขั้นความรู้ทัว่ไป  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้และขั้นความรู้ชั้นสูง  ส าหรับอบรมครูผูส้อน
ลูกเสือ  โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายพฒันาบุคลากรทางการลูกเสือ  ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

บทที่  2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
          การวิจยัเร่ือง  ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย  ก าหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจยัไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี  แนวคิดยทุธศาสตร์การ
ฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย  และการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 1)ความรู้ทัว่ไปในกิจการลูกเสือ 2)กิจกรรม
ในหลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ  3)การฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  4)การบริหารกิจการลูกเสือใน
สถานศึกษา  และ  5)งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
  

ความรู้ทัว่ไปในกจิการลูกเสือ 
 
 ก าเนิดการของลูกเสือโลก   Robert Stephenson Smyth Baden-Powell เป็นช่ือเตม็ของ 
บี-พี ผูใ้หก้  าเนิดลูกเสือโลก  ไดน้ าเด็กจ านวน 20 คน ไปอยูค่่ายท่ีเกาะ Brown Sea Island ในอ่าว 
Poole ในเดือนกรกฎาคม 1907 ถึงดือนสิงหาคม 1907   บี-พี แบ่งเด็ก 20 คน เป็น 4 หมู่ เรียกช่ือว่า 
Wolves, Curlew, Bulls และ Ravens    น่ีเป็นกองลูกเสือสามญักองแรกท่ีเกิดข้ึน   แลว้ บี-พี ไดเ้ขียน
หนงัสือ Scouting for Boys จนแลว้เสร็จ   เยาวชนอ่านกนัมาก แลว้ รวมกนัตั้งเป็นหมู่ข้ึน แลว้ไป
ชกัชวนผูใ้หญ่ท่ีเขาเห็นว่าเหมาะสมท่ีจะเป็นผูน้ าเขาได ้ มาเป็นผูน้ าหรือผูก้  ากบักิจการลูกเสือ   
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 6 เห็นว่าสถานการณ์ของโลกในขณะนั้น
ก าลงัทวีความคบัขนั อิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกเร่ิมไหลเขา้สู่เมืองไทย พระองคไ์ดด้ าเนินกุศ
โลบาย โดยไดท้รงจดัตั้ง “กองเสือป่า” ข้ึน  เม่ือวนัท่ี  1 พฤษภาคม 2545 ทรงฝึกพวกผูใ้หญ่ เรียกว่า
พวกพ่อเสือ  ดว้ยพระองคเ์อง โปรดเกลา้ฯ ให้มีการซ้อมรบและฝึกซ้อมกลยุทธ์ ต่าง ๆ ตามหลกั
วิชาการทหาร     กองลูกเสือของประเทศไทยท่ีตั้งข้ึน นับไดเ้ป็นล าดบัท่ี 3 ของประเทศท่ีมีการ
ลูกเสือในโลก และกองลูกเสือกองแรกตั้งข้ึนท่ีโรงเรียนมหาดเลก็หลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยั
ในปัจจุบนั) ลูกเสือคนแรก คือ นายชพัน์  บุนนาค  นักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ซ่ึงถือว่าได้
แต่งเคร่ืองแบบลูกเสือเป็นคนแรก และเป็นผูท่ี้ได้กล่าวค าปฏิญาณของลูกเสือเป็นคนแรก โดย
พระองค์ท่านได้มีพระราชโองการว่า “อา้ยชัพน์ เอ็งเป็นลูกเสือแลว้” ต่อมากิจการลูกเสือก็ได้
แพร่หลายไปยงัทอ้งถ่ินต่าง ๆ ในประเทศไทย     
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         กจิการลูกเสือโดยสังเขป  ก าหนดการฝึกอบรมแต่ละประเภท 
         1.กองลูกเสือส ารอง อาย ุ8–11ปี หรือก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1–4 แต่ละ
กองควรมีเดก็  36  คน  แบ่งออกเป็นหมู่ละ  4 – 6  คน  รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่วตัถุประสงค์
ของกองลูกเสือส ารอง  คือ  เพื่อช่วยเหลือเด็กแต่ละคนให้พฒันาทั้งทางกาย สติปัญญา  จิตใจและ
ศีลธรรม  ภายในบรรยากาศเหมือนครอบครัวเดียวกนั  ทั้งน้ีโดยการช่วยเหลือใหเ้ด็กไดรั้บความรู้ท่ี
เป็นพื้นฐานและเกิดความมัน่ใจในการปรับปรุงตนเองเพื่อว่าเติบโตข้ึนจะไดส้ามารถผจญกบัความ
ตอ้งการของสังคมซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและจะไดมี้ส่วนในการเสริมสร้างสังคมให้ดี
ข้ึนวิธีการฝึกอบรมลูกเสือส ารอง  คือ  เรียนโดยการกระท า  ผูก้  ากบัแนะน าความสนใจของลูกเสือ
ส ารองใหสู่้แผนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีแปลกใหม่  หรือมีการผจญภยัตามลกัษณะและความตอ้งการของ
เด็ก  ในเด็กแต่ละคนจะได้รับการสนับสนุนให้พฒันาทักษะและการแสดงออกตามวิธีการท่ี
ก าหนดการฝึกอบรมตามหลกัสูตรลูกเสือส ารอง  คือ  หลกัสูตรเตรียมลูกเสือส ารอง  เคร่ืองหมาย
ดาวดวงท่ี  1  ดาวดวงท่ี  2  ดาวดวงท่ี  3  และเคร่ืองหมายลูกเสือสัมพนัธ์สอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของเด็กวยั       8 – 11 ปีกองลูกเสือส ารองจะแบ่งออกเป็นหมู่ ๆ ละ 4 – 6  คน  รวมทั้งนาย
หมู่และรองนายหมู่ดว้ยนั้น  ในการแบ่งเช่นน้ีก็เพื่อความสะดวกในการบริหารเป็นส่วนใหญ่ นาย
หมู่ รองนายหมู่ท่ีมีอายมุากจะเรียนรู้ในเร่ืองความรับผดิชอบเลก็ๆ นอ้ยๆ ซ่ึงไม่เหมือนกบัระบบหมู่
ในกองลูกเสือสามญั  การเป็นผูน้ ายงัอยู่ในมือของผูใ้หญ่เคร่ืองหมายลูกเสือสัมพนัธ์จะช่วยน าให้
ลูกเสือส ารองเขา้ไปสู่การเป็นลูกเสือสามญัทีละนอ้ย ๆ ในช่วงสุดทา้ยท่ียงัเป็นลูกเสือส ารองอยู ่20 
         2.กองลูกเสือสามัญ  อายุ 11 – 16 ปี  หรือก าลงัศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5–6 
แต่ละกองควรมีเดก็  48  คน  ในกองลูกเสือ 2 – 6  หมู่ ๆ ละ  6 – 8  คนวตัถุประสงคข์องกองลูกเสือ
สามญั  มีแผนการฝึกอบรมก็เพื่อส่งเสริมการพฒันาของเด็กแต่ละคนทั้งทางกายสติปัญญา  จิตใจ  
และศีลธรรม  โดยมีการกระท ากิจกรรมท่ีสนุกสนาน  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการกระท ากลางแจง้หลกั
ของการฝึกอบรมลูกเสือสามญั  คือ  ระบบหมู่  โดยใหลู้กเสือเป็นผูว้างแผนและด าเนินกิจกรรมของ
ตนเองส่วนผูใ้หญ่มีหนา้ท่ีเพียงคอยให้ความช่วยเหลือแนะน าเท่าท่ีจ  าเป็น  เพื่อความปลอดภยัและ
ให้ลูกเสือทุกคนไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุดดงันั้น  กองลูกเสือสามญั  หน่วยท่ีส าคญั  คือ  หมู่  ซ่ึงมี
ลูกเสือ  6 - 8 คน  รวมทั้ง  นายหมู่และรองนายหมู่ดว้ยนายหมู่ไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีความ 

                                                            

 20 ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ.  คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ  ขั้นความรู้ทัว่ไป 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2555),11. 
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รับผิดชอบให้เป็นผูน้ าและฝึกอบรมสมาชิกหมู่ของตน ท่ีประชุมนายหมู่เป็นผูว้ินิจฉัยว่าแต่ละหมู่
ควรจะประกอบกิจกรรมอะไรบา้ง  หลงัจากนั้นนายหมู่มีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานของหมู่  
ความส าเร็จหรือความลม้เหลวของกองลูกเสือสามญัอยูท่ี่วิธีการของผูก้  ากบัในการใชป้ระโยชน์จาก
ท่ีประชุมนายหมู่และระบบหมู่เป็นส่วนใหญ่  ในการน้ีผูก้  ากบัจะตอ้งเขา้ใจเด็กและรู้จกัวิธีการ
ส่งเสริมเด็กให้สามารถวางแผนงาน  ซ่ึงประกอบดว้ยแนวความคิดท่ีมีจินตนาการ  รู้จกัตดัสินใจ
และหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  แมว้่ากิจกรรมจะเป็นเร่ืองส าคญัแต่คุณค่าส่วนใหญ่ในการฝึกอบรมอยู่
ท่ีการพฒันาให้หมู่และกองลูกเสือไดเ้ป็นกลุ่มเด็กแต่ละคนไดเ้รียนรู้ในการช่วยเหลือกนัท างานให้
ไดผ้ลในหมู่ลูกเสือนั่นเอง  ท่ีก่อให้เกิดโอกาสส าหรับการพฒันาทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และ
ศีลธรรมของลูกเสือแต่ละคนการฝึกอบรมลูกเสือสามญัแบ่งออกเป็น  3  ชั้น  คือ  ลูกเสือตรี  ลูกเสือ
โท  ลูกเสือเอก  และวิชาพิเศษ  เพื่อมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมการพฒันาเด็กเป็นรายบุคคล  ตาม
ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ  ว่าดว้ยการปกครอง  หลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามญั (ฉบบัท่ี  
13)  พ.ศ. 2525 ลูกเสือสามญัใหม่จะตอ้งศึกษาวิชาลูกเสือตรีตามหลกัสูตรท่ีก าหนดไวเ้พื่อเป็น
การศึกษาวิชาลูกเสือสามญัเบ้ืองตน้  เม่ือสอบวิชาลูกเสือตรีไดแ้ลว้  จึงไดท้  าพิธีเขา้ประจ ากองและมี
สิทธ์ิประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือตรี  หลกังจากนั้นก็ไดรั้บการฝึกอบรมวิชาลูกเสือโทรและวิชาพิเศษ
ตามหลกัสูตรต่อไป  ในการฝึกอบรมระดบัลูกเสือตรีและลูกเสือโทน้ี  ควรเป็นหน้าท่ีและอยู่ใน
ความรับผิดชอบของนายหมู่  โดยยึดหลกัให้การเรียนรู้ในการกระท าจริง  สนุกสนาน  และจดัให้
เป็นกิจกรรมกลางแจง้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าไดผู้ท่ี้เป็นลูกเสือโทแลว้จะตอ้งฝึกอบรมวิชา
ลูกเสือเอกและเลือกเรียนวิชาพิเศษต่าง ๆ ตามหลกัสูตรท่ีก าหนดไวใ้นการฝึกอบรมระดบัลูกเสือ
เอกน้ี  ควรกระท าเป็นหมู่  และผูก้  ากบัจะตอ้งดูแลการปฏิบติังานของลูกเสือและนายหมู่ให้อยู่ใน
ความรับผดิชอบอยา่งใกลชิ้ดกิจกรรมของลูกเสือสามญั  ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย  การอยูค่่ายพกัแรม
และการส ารวจ  กิจกรรมผจญภัย  โดยเฉพาะกิจกรรมทางน ้ า  และกิจกรรมท่ีเก่ียวกับภูเขา  
โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น  เร่ืองท่ีลูกเสือสนใจและงานอดิเรกของแต่ละบุคคลค าปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือเป็นรากฐานของบรรดากิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือโดยวิธีการใช้ระบบหมู่  
ลูกเสือสามญัท่ีมีอายุมากย่อมมีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการฝึกอบรมเป็นพิเศษท่ีเหมาะสมแก่อายุ
ของเขา  โดยจดัการฝึกอบรมนอกเหนือไปจากหมู่ของเขาให้เหมาะสมเป็นราย ๆ ไป  ทั้งน้ี  ตอ้ง
พิจารณาอย่างระมดัระวงัดว้ยความรอบคอบนอกจากนั้นยงัตอ้งเตรียมแผนงานไวส้ าหรับลูกเสือ
สามญัท่ีอายยุงันอ้ย  เพื่อเตรียมสมคัรเขา้เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ต่อไป21 
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        3.กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  อาย ุ 14 – 18  ปี  หรือก าลงัเรียนอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 – 3 แต่ละกองควรมีลูกเสือ  48  คน  ประกอบดว้ยหมู่  2 – 6  หมู่ ๆ ละ  4 – 8  คน  รวมทั้งนายหมู่
และรองนายหมู่ดว้ยกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มุ่งหมายให้แต่ละกองก าหนดแผนงานของตนเอง  
ปกครองตนเอง  และคิดว่าตนเองเป็นผูใ้หญ่แลว้  หลกัการน้ีเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินงานของ
กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  และช่วยให้เยาวชนรู้จกัจดัการเร่ืองราวของตนเอง  เพื่อต่อไปจะไดมี้
ส่วนเสริมสร้างสังคมให้ดีข้ึน ดงันั้น  กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ต่าง ๆ จึงแตกต่างกนัมากในวิธี
จดัการ  และในเร่ืองกิจกรรมต่าง ๆ แต่แผนงานควรจะมีสัดส่วนท่ีประกอบดว้ยกิจกรรมทั้งภายใน
อาคารและกิจกรรมกลางแจ้ง  เปิดโอกาสให้ลูกเสือได้บ าเพ็ญประโยชน์แก่ผูอ่ื้น  พร้อมทั้ งมี
กิจกรรมท่ีทา้ทายและจูงใจให้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ไดมี้ประสบการณ์อย่างกวา้งขวางกองลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่บางกองมุ่งในเร่ืองวิชาใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะ  และมีหลายกองท่ีท างานใกลชิ้ดกบั
กองเนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่  การด าเนินงานของกองลูกเสือรุ่นใหญ่จะมีความยืดหยุ่นปรับตาม
สถานการณ์และความจ าเป็นท่ีแตกต่างกนัออกไป การฝึกอบรมควรจดัให้มีโครงการสอนเพื่อรับ
เคร่ืองหมายวิชาพิเศษส าหรับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ไดแ้ก่  เคร่ืองหมายสายยงยศ  เคร่ืองหมาย
ลูกเสือโลก  เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ  และเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง  เพื่อใชเ้ป็นโครงสร้างใน
การวางแผนงาน  และฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมใหลู้กเสือสามญัรุ่นใหญ่ไดมี้โอกาสศึกษาคน้ควา้หาทาง
ไปสู่ประสบการณ์ใหม่ ๆ และเพื่อจะไดมี้ทกัษะหรือความช านาญในเร่ืองใหม่ ๆ ดว้ยในเร่ืองต่าง ๆ 
เหล่าน้ี  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มีบทบาทส าคญัท่ีจะตอ้งแสดงออกซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ง่ายนกังาน
ของผูก้  ากบัคือ  ช่วยให้ความสะดวกแก่กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในการด าเนินงานตามแผนงาน  
ช่วยให้ค  าแนะน าและการช่วยเหลือสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริหารและลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
เป็นรายบุคคลเท่าท่ีจ าเป็น  พร้อมทั้งส่งเสริมการพฒันาของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เป็นรายบุคคลทั้ง
ในทางกาย  สติปัญญา  จิตใจและศีลธรรม22 
         4.กองลูกเสือวิสามัญ  อายุ 16 – 25 ปี  หรือก าลงัศึกษาอยู่ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4–6  
หรือระดบัอาชีวศึกษา  หรือระดบัอุดมศึกษา  แต่ละกองควรมีลูกเสือ  10 – 40  คน  หมู่ละ   
4 – 6  คน  รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ดว้ย  กองลูกเสือวิสามญัมีความมุ่งหมายท่ีจะฝึกอบรมเด็ก
หนุ่มให้เป็นพลเมืองดีสืบเน่ืองจากการเป็นลูกเสือส ารองลูกเสือสามญั  และลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
ตามล าดบั  มีขอบเขตกวา้งขวางยิ่งข้ึนตามวยั  หลกัการท่ีดีท่ีสุด  คือการส่งเสริมให้เด็กหนุ่มนิยม
ชีวิตกลางแจง้  ส่งเสริมใหมี้อาชีพและการบริการต่อชุมชนเดก็หนุ่มเหล่าน้ีตอ้งส ารวจตวัเอง 
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เสียก่อนว่า  มีความพร้อมในชีวิตแลว้หรือยงัในการท่ีจะไปใชเ้จตคติแห่งชีวิตดว้ย  “บริการ”  เม่ือ
เขาไดรั้บความส าเร็จในการส ารวจตวัเองแลว้  เขาก็จะไดรั้บโอกาสฝึกฝนอบรมอนัเป็นแนวทางท่ี
จะท าให้เขาไดรั้บการพฒันาทั้งทางกาย  สติปัญญา  จิตใจและศีลธรรมกองลูกเสือวิสามญัอาจแบ่ง
ออกเป็นชุดหรือหมู่ตามความจ าเป็นและความตอ้งการกไ็ด ้ หมู่ลูกเสือเป็นหน่วยในการจดักิจกรรม
ทั้งปวง กองลูกเสือวิสามญัท่ีมีลูกเสือมาก  อาจตั้งกรรมการประจ ากองข้ึน  ซ่ึงประกอบดว้ย  ผูก้  ากบั
ลูกเสือ  หัวหน้านายหมู่ลูกเสือ  นายหมู่ลูกเสือ  รองนายหมู่ลูกเสือวิสามญั  และลูกเสือวิสามญัท่ี
ไดรั้บคดัเลือก  ลูกเสือวิสามญัตอ้งส านึกไวเ้สมอว่า  การฝึกอบรมอย่างดีของเขานั้นตอ้งบริการแก่
ชุมชนอยา่งกวา้งขวาง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดว้ย23 
         5.ลูกเสือเหล่าสมุทรและลูกเสือเหล่าอากาศ  คณะลูกเสือแห่งชาติส่งเสริมให้กอง
ลูกเสือสามญั  กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และกองลูกเสือวิสามญั  เป็นลูกเสือเหล่าสมุทรและลูกเสือ
เหล่าอากาศ  ซ่ึงกองลูกเสือเหล่าน้ีอาจจดัให้มีกิจกรรมทางน ้ าและอากาศในเม่ือสามารถจะท าได้
อน่ึง  หมู่ลูกเสือเหล่าสมุทรและหมู่ลูกเสือเหล่าอากาศ  ก็อาจได้รับอนุญาตให้จดัตั้ งข้ึนในกอง
ลูกเสือสามญัธรรมดาได ้ ในเม่ือสามารถจดัหาผูส้อนท่ีทรงคุณวฒิุมาท าการฝึกอบรมใหไ้ด้24 
         6.การลูกเสือประเภทพิเศษ  เด็กพิการอาจสมคัรเขา้เป็นลูกเสือในกองลูกเสือส ารอง  
กองลูกเสือสามญั  กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่หรือกองลูกเสือวิสามญัได ้ ส าหรับเด็กในโรงพยาบาล
หรือสถาบนัอ่ืน ๆ  อาจมีการจดัตั้งกองลูกเสือส ารองหรือกองลูกเสือสามญั  ประเภทพิเศษเพื่อเป็น
การให้โอกาสแก่เด็กท่ีมีขอ้บกพร่องทางร่างกายหรือทางการศึกษา  สมคัรเขา้เป็นลูกเสือได้ถา้
พอท่ีจะเขา้ใจความหมายของค าปฏิญาณ  ในการน้ีเป็นหนา้ท่ีของทุกฝ่ายท่ีจะแสวงหาเด็กทุกคนท่ี
อาจไดรั้บประโยชน์จากการลูกเสือ25

 

         
         สาระส าคญัของการลูกเสือ 

         1.ขบวนการลูกเสือคอือะไร  ขบวนการลูกเสือ  คือ  ขบวนการเยาวชน  มีวตัถุประสงค์
เพื่อฝึกอบรมใหก้ารศึกษาและพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นพลเมืองดี  โดยไม่ค านึงถึงเช้ือชาติ  ศาสนา  
ทั้งน้ีเป็นไปตามความมุ่งประสงค ์ หลกัการ  และวิธีการ  ซ่ึงผูใ้หก้ าเนิดลูกเสือโลกไดใ้หไ้ว ้
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ขบวนการน้ีเป็นขบวนการระดบัโลก  มีประเทศสมาชิก  162  ประเทศ  (พ.ศ.2556)  ประกอบดว้ย
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือประมาณ  40,000,000  คน 

         2.องค์ประกอบส าคัญของการลูกเสือ  ประกอบดว้ย  ลูกเสือ  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือมี
จุดหมายหรืออุดมการณ์  กิจกรรม  (โดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจง้)  การบริหารงาน       
         3.จุดหมายหรืออุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาต ิ โดยตามมาตรา  7  แห่ง
พระราชบญัญติัลูกเสือ  พ.ศ. 2507  แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัลูกเสือฉบบัท่ี  3  พ.ศ. 2528  ระบุวา่ 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาลูกเสือทั้งทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และศีลธรรมให้
เป็นพลเมืองดีมีความรับผดิชอบ  ช่วยสร้างสรรคส์งัคมใหมี้ความเจริญกา้วหนา้  เพื่อความสงบสุข
และความมัน่คงของประเทศชาติตามแนวทางประกอบดว้ย 1)ใหมี้นิสัยในการสังเกต  จดจ า  เช่ือฟัง  
และพึ่งตนเอง  2) ใหซ่ื้อสัตยสุ์จริต  มีระเบียบวินยั  และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 3) ใหรู้้จกับ าเพญ็ตนเพือ่
สาธารณประโยชน์  4) ใหรู้้จกัท าการฝีมือ  และฝึกฝนใหท้ ากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  และ 
5) ใหรู้้จกัรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วฒันธรรม  และความมัน่คงของประเทศชาติ  ทั้งน้ีโดย
ไม่เก่ียวขอ้งกบัลทัธิการเมืองใด 

           4.หลกัการส าคญัของการลูกเสือ  ประกอบดว้ย  1) นบัถือศาสนา  2) มีความ
จงรักภกัดีต่อประเทศชาติของตน  3) มีความศรัทธาในมิตรภาพและความเป็นพี่นอ้งของลูกเสือทัว่
โลก  4) บ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น  5) ยอมรับและปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  6) เขา้
เป็นสมาชิกดว้ยความสมคัรใจ  7) มีความเป็นอิสระต่ออิทธิพลทางการเมือง  8) มีก าหนดการพิเศษ
ส าหรับการฝึกอบรม  โดยอาศยั  ระบบหมู่  ระบบกลุ่ม  การทดสอบเป็นขั้น ๆ  เคร่ืองหมายวิชา
พิเศษ  และกิจกรรมกลางแจง้ 

        5.วิธีการ  วิธีการท่ีจะบรรลุถึงจุดหมายหรืออุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  คือ  
การจดัให้มีการฝึกอบรมท่ีกา้วหนา้สนุกสนาน  ดึงดูดใจ  โดยอาศยัค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
เป็นบรรทดัฐาน  มีผูใ้หญ่เป็นผูค้อยให้ค  าแนะน าโดยมีกโลบายในการฝึกอบรมลูกเสือ  ใช้หลกั
ส าคญัต่อไปน้ี 

             5.1  เคร่ืองแบบลูกเสือ  ถือว่าเป็นเคร่ืองแบบท่ีมีเกียรติ  เป็นเคร่ืองหมายแห่งความดี  
ดงันั้น  ลูกเสือจะตอ้งพิถีพิถนัในการแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือท่ีถูกตอ้งและสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ  
กบัทั้งจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตนใหส้มกบัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นลูกเสือ  เพื่อเป็นการรักษาช่ือเสียงของตน 

และของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ส่วนเจา้หนา้ท่ีทุกคนก็ควรแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือในโอกาสอนัควร  
และถือว่าเคร่ืองแบบลูกเสือเป็นเคร่ืองหมายแห่งความเสียสละในการท่ีตนได้มีบทบาทในการ
ฝึกอบรมใหเ้ป็นพลเมืองดี 
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        5.2  ค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  ผูก้  ากับพึงหมัน่ฝึกอบรมให้ลูกเสือเขา้ใจและ
ปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสืออยู่เสมอ  โดยเฉพาะในเร่ืองความจงรักภักดีต่อชาติ  
ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ ความเป็นพี่นอ้งของลูกเสือทัว่โลก  และการกระท าความดีต่าง ๆ โดยเนน้
ใหเ้ห็นวา่เป็นพลเมืองดีนั้นจะตอ้งเป็นผูก้ระท าความดี  และใชค้วามดีนั้นใหเ้ป็นประโยชน์ มิใช่เป็น
คนดีโดยอยูเ่ฉย ๆ ไม่ท าอะไรเลย 

             5.3  การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น  เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีท าให้กิจการลูกเสือมีช่ือเสียง
และเป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป  รากฐานของคติพจน์ของลูกเสือทั้ง  4  ประเภท  เก่ียวขอ้งกบัอุดม 

คติในการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น  “ท าดีท่ีสุด”  คือ  การท าเพื่อคนอ่ืนหรือเพื่อส่วนรวม  เป็นการ
กระท าท่ีดีท่ีสุด  “จงเตรียมพร้อม”  คือ  พร้อมท่ีจะท าความดี  พร้อมเพื่อสร้าง  พร้อมเพื่อส่วนรวม 

“มองไกล” คือ  มองหเห็นเหตุผล  มองหเห็นคนอ่ืน  มองให้เห็นส่วนรวมมิใช่มองแต่ตวัเอง หรือ
ผลประโยชน์ของตวัเอง  “บริการ”    คือ   การใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูอ่ื้น  แก่ส่วนรวม  นอกจากน้ีใน
ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  ก็ไดร้ะบุถึงการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นโดยถือว่าส าคญัมากแหล่ง
หรือโอกาสท่ีลูกเสือจะบ าเพญ็ประโยชน์นั้น  ควรเร่ิมจากส่ิงท่ีใกลต้วัก่อนแลว้ขยายให้กวา้งขวาง
ออกไปตามวยัและความสามารถของลูกเสือ   

            5.4  การฝึกอบรมท่ีต่อเน่ืองกนัและกา้วหนา้สูงข้ึน 

              5.5  ระบบหมู่  ฝึกความรับผิดชอบ  การเป็นผูน้ า  ผูต้าม  การปกครอง  ระบอบ
ประชาธิปไตย 

              5.6  ระบบเคร่ืองหมายวิชาพิเศษมีมากมายหลายอยา่ง  ซ่ึงลูกเสืออาจเลือกเรียนเร่ือง
ท่ีตนสนใจได ้ และเม่ือไดผ้่านการทดสอบแลว้  ก็จะไดรั้บเคร่ืองหมายซ่ึงน ามาติดกบัเคร่ืองแบบ
เป็นการเชิดชูเกียรติและแสดงสมรรถภาพของตนส่วนหน่ึง 

             5.7  กิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมกลางแจง้  เช่น  เดินทางไกล  อยูค่่ายพกัแรม 

             5.8  การเล่น  (เกมต่าง ๆ) 
             5.9  การร้องเพลง  และการชุมนุมรอบกองไฟ 

         6.แนวการพัฒนาลูกเสือ  8  ประการ  ประกอบดว้ย  1) พฒันาทางกาย  2) พฒันาทาง
สติปัญญา  3) พฒันาทางจิตใจและศีลธรรม  4) พฒันาในเร่ืองการสร้างค่านิยมและเจตคติ  5) พฒันา
ทางสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล  6) พฒันาทางสมัพนัธภาพทางสังคม  7) พฒันาทางสัมพนัธภาพต่อ
ชุมชน  8) พฒันาทางดา้นความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ 
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          7.พลเมืองดีในทัศนะของการลูกเสือ  ประกอบดว้ย  1) มีความจงรักภกัดีต่อชาติ  
ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ 2) มีเกียรติเช่ือถือได ้ 3) มีระเบียบวินัย  สามารถบงัคบัใจตนเองได้  4) 
สามารถพึ่งตนเองได ้5) เตม็ใจและสามารถช่วยเหลือชุมชนและบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นไดทุ้กเม่ือ     

        8.ประโยชน์ของการลูกเสือ  ประกอบดว้ย  1)เป็นการศึกษานอกแบบ  (NON  RORMAL  

EDUCATION)  2) ช่วยเสริมการศึกษาในโรงเรียน  ในด้าน  ความประพฤติ  นิสัยใจคอ  สติปัญญา  
ความมีระเบียบวินัย  สุขภาพและพลงั  การฝีมือและทกัษะ  และหน้าท่ีพลเมืองและการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 

          9.ท่านได้อะไรจากการเป็นลูกเสือ  ประกอบดว้ย   1)ไดผ้จญภยั (ADVENTURE)  2) มีมิตร
มากข้ึน  (FRIENDSHIP)  3) มีชีวิตโลดแล่นในกลางแจง้  (OUT  DOOR  LIFE)  4) มีความสนุก  (ENJOYMENT)        
5) ไดรั้บความสัมฤทธิผล  (ACHIEVENENT) 

      10.กิจการลูกเสือตอ้งการอะไร  ประกอบดว้ย  1)ตอ้งการเยาวชนมาสมคัรเป็นลูกเสือ
มากข้ึน  (พลเมืองดีมีคุณภาพจะมากข้ึน)  2) ตอ้งการผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีสมรรถภาพในการฝึกอบรม
3) ตอ้งการเงินเพียงพอ  เพื่อน ามาใชใ้นการฝึกอบรมและบริหารกิจการลูกเสือ26

 

 

      ผู้ใหญ่ในกจิการลูกเสือ  ซ่ึงมีเน้ือหาวิชาดงัน้ี 

      1.บทบาทผู้ใหญ่ในการบริหารงานลูกเสือตาม พ.ร.บ. ลูกเสือ พ.ศ.2551          
       1.1  พระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ(มาตรา 7 พ.ศ.2551) 

        1.2  นายกรัฐมนตรีเป็นสภานายก  ของสภาลูกเสือไทย  รองนายกรัฐมนตรีเป็นอุป
นายก  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  ปลดักระทรวงศึกษาธิการ  ปลดักระทรวงกลาโหม  ปลดักระทรวงมหาดไทย  
ปลดักระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์  ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด  ผูบ้ญัชาการ
ทหารบก  ผูบ้ญัชาการทหารเรือ  ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ  ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ  เลขาธิการ
สภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการสภากาชาดไทย   อธิบดีกรมการ
ปกครอง  อธิบดีกรมส่งเสริมกรมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  
                                                            

 
26

 ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ, คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ  ขั้นความรู้ทัว่ไป

, พิมพค์ร้ังท่ีสาม(กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2555),18-21.  
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ผูว้่าราชการจงัหวดั  และผูอ้  านวยการศูนยป์ฏิบติัการลูกเสือชาวบา้น  และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  
จ  านวน  ไม่เกิน  80  คน  ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  แต่งตั้ง  ตามพระราชอธัยาศยั  ใหเ้ลขาธิการ 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  เป็นกรรมการและเลขานุการ  รองเลขาธิการและผูช่้วยเลขาธิการ
ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ  เป็นผูช่้วยเลขานุการ   

           1.3  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ  ของคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติและส านักงานลูกเสือแห่งชาติ   กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แ ก่  
ปลดักระทรวงศึกษาธิการและปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ  เลขาธิการสภา
การศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการสภากาชาดไทย   ผูอ้  านวยการส านกับริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน  ผูอ้  านวยการส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และ
ผูอ้  านวยการศูนยป์ฏิบติัการลูกเสือชาวบา้น กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ านวนไม่เกิน  15  คน  ซ่ึง
สภานายกสภาลูกเสือไทยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ซ่ึงในจ านวน
น้ีตอ้งมาจากภาคเอกชนไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง  ใหเ้ลขาธิการส านกังานลูกเสือแห่งชาติ  เป็นกรรมการ
และเลขานุการ  รองเลขาธิการและผูช่้วยเลขาธิการส านกังานลูกเสือแห่งชาติ  เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
            1.4  ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประธานกรรมการ   ของคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั
กรรมการโดยต าแหน่ง  ไดแ้ก่  รองผูว้่าราชการจงัหวดั  เป็นรองประธานกรรมการ  ปลดัจงัหวดั  
นายกเหล่ากาชาดจังหวดั  ผูบ้ ังคบัการต ารวจภูธรจังหวดั  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั  
นายอ าเภอ  นายกเทศมนตรี  นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจงัหวดั  และผูอ้  านวยการส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา  กรรมการประเภทผูแ้ทน  จ านวน  5  คน  ไดแ้ก่ผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษา  ผูแ้ทน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา  ผูแ้ทนค่ายลูกเสือจงัหวดั  ผูแ้ทนสมาคมหรือสโสรลูกเสือ  และผูแ้ทนจาก
ลูกเสือชาวบา้นซ่ึงเลือกกนัเองกลุ่มละหน่ึงคน  คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  จ  านวน  ไม่เกิน  15  คน  
ซ่ึงประธานกรรมการแต่งตั้งโดยค าแนะน าของกรรมการลูกเสือจงัหวดั  ในจ านวนน้ีจะตอ้งแต่งตั้ง
จากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง  ให้ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 1  เป็น
กรรมการและเลขานุการ  ให้ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดั  เป็นกรรมการและ
ผูช่้วยเลขานุการ     
           1.5  ผู ้อ  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เป็นประธานกรรมการ  ของ
คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา  กรรมการโดยต าแหน่ง  ได้แก่  ผูก้  ากับการสถานี
ต ารวจภูธรของทุกอ าเภอในเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือผูก้  ากบัการสถานีต ารวจนครบาลของทุกสถานี
ในเขตพื้นท่ีการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  กรรมการประเภทผูแ้ทน  ได้แก่  ผูแ้ทนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ผูแ้ทนสถานศึกษาในสงักดัเขตพื้นท่ีการศึกษา  ผูแ้ทนสถานศึกษาเอกชน 
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ผูแ้ทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษา  ผูแ้ทนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
อ าเภอ  ผูแ้ทนค่ายลูกเสือ  ผูแ้ทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ  ซ่ึงเลือกกันเองกลุ่มละหน่ึงคน  
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  จ  านวน  ไม่เกิน  7  คน  ซ่ึงประธานกรรมการแต่งตั้งโดยค าแนะน าของ
กรรมการ  ในจ านวนน้ีจะตอ้งแต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง  ให้รองผูอ้  านวยการเขต
พื้นท่ีการศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผูอ้  านวยการส านกังานเขต
พื้นท่ี  แต่งตั้งขา้ราชการในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอีกไม่เกินสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ    
      2.  แนวการฝึกอบรมผู้ใหญ่  แบ่งออกไดเ้ป็น  2  ประเภท  การฝึกอบรมผูใ้หญ่ท่ีจะไปท า
หนา้ท่ีผูก้  ากบัลูกเสือแต่ละประเภท  คือ 

            2.1  ขั้นความรู้ทัว่ไป  General  Information  Course 
                         2.2  วิชาผูก้  ากบัลูกเสือส ารอง  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  Cub  Basic  Unit  Leader  
Training  Course (C.B.T.C.)  ได ้ Gilwell  Woggle  วิชาผูก้  ากบัลูกเสือส ารอง  ขั้นความรู้ชั้นสูง 
Cub  Advanced  Unit  Leader  Training  Course  (C.A.T.C.)  ไดรั้บ  Wood  Badge  2  ท่อน  
(C.W.B.) 
                        2.3  วิชาผูก้  ากบัลูกเสือสามญั  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  Scout  Basic  Unit  Leader  
Training  Course (S.B.T.C.)  ได ้ Gilwell  Woggle  วิชาผูก้  ากบัลูกเสือสามญั  ขั้นความรู้ชั้นสูง  
Scout  Advanced  Unit  Leader  Training  Course  (S.A.T.C.)  ไดรั้บ  Wood  Badge  2  ท่อน  
(S.W.B.) 
              2.4  วิชาผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  Senior  Basic  Unit  
Leader  Training  Course (S.S.B.T.C.)  ได ้ Gilwell  Woggle  วิชาผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ขั้น
ความรู้ชั้นสูง  Senior    Advanced  Unit  Leader  Training  Course  (S.S.A.T.C.)  ไดรั้บ  Wood  
Badge  2  ท่อน  (S.S.W.B.) 
   2.5  วิชาผูก้  ากบัลูกเสือวิสามญั  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  Rover  Basic  Unit  Leader  
Training  Course (R.B.T.C.)  ได ้ Gilwell  Woggle  วิชาผูก้  ากบัลูกเสือวิสามญั  ขั้นความรู้ชั้นสูง  
Rover  Advanced  Unit  Leader  Training  Course  (R.A.T.C.)  ไดรั้บ  Wood  Badge  2  ท่อน  
(R.W.B.) 
   3.2.6  ขั้นผูช่้วยผูใ้หก้ารฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  Assistant  Leader  Trainers  
Course (A.L.T.C.)  ไดรั้บ  Wood  Badge  3  ท่อน (A.L.T.)   
   2.7  ขั้นหวัหนา้ผูใ้หก้ารฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  ลูกเสือ    Leader  Trainers  
Course (L.T.C.)  ไดรั้บ  Wood  Badge  4  ท่อน (L.T.)  
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    2.8  การฝึกอบรมผูใ้หญ่ท่ีเป็นผูน้ าในการส่งเสริมกิจการลูกเสือ  Adult  Leader  
Training  Course  ไดรั้บ Gilwell  woggle  ไดรั้บเคร่ืองหมาย  Wood  Badge  2  ท่อน(W.B.)  ตอ้ง
ท าผลงานและผา่นการสัมภาษณ์แทนการตรวจกอง 
 3. การช่วยส่งเสริมกิจการลูกเสือ  ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ  ผูต้รวจการลูกเสือ
และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ  10  คณะ  มีดงัน้ี  ผูต้รวจการลูกเสือฝ่ายบริหาร  ผูต้รวจการลูกเสือ
ฝ่ายจดัหาทุน  ผูต้รวจการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ  ผูต้รวจการลูกเสือฝ่ายประชาสัมพนัธ์  ผูต้รวจการ
ลูกเสือฝ่ายวิชาการ  ผูต้รวจการลูกเสือฝ่ายบริหาร  ผูต้รวจการลูกเสือฝ่ายฝึกอบรม  ผูต้รวจการ
ลูกเสือฝ่ายพฒันาชุมชน  ผูต้รวจการลูกเสือฝ่ายกิจการพิเศษ  ผูต้รวจการลูกเสือฝ่ายลูกเสือชาวบา้น
และผูต้รวจการลูกเสือฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม  1) การช่วยงานฝึกอบรม  เช่น  การปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการ
ฝึกอบรมและวิทยากร  การส่งเสริมให้ผูใ้หญ่เขา้รับการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  การจดัท า
เอกสารคู่มือ การจดัท าส่ือและอุปกรณ์  ตลอดจนอ านวยความสะดวกต่างๆ  2)  การช่วยงานฝ่าย
วิชาการ  เช่น  การปรับปรุงหลกัสูตร  และคู่มือการจดักิจกรรมของลูกเสือประเภทต่างๆ  3)  งาน
ประชุมเจา้หน้าท่ีลูกเสือ  เช่น  การประชุมอบรม  สัมมนาลูกเสือและลูกเสือชาวบา้น  4)  การ
ช่วยเหลือเด็กท่ีเป็นลูกเสือ  เช่น  การส่งเสริมให้มีการสมคัรเป็นลูกเสือ  การจดัหาเคร่ืองแบบให ้ 
การช่วยเหลือในการอยูค่่ายพกัแรมของลูกเสือและการชุมนุมลูกเสือฯลฯ  5)  การบริจาคทรัพยสิ์น
และส่ิงของให้แก่ลูกเสือ  คณะลูกเสือและการจัดหาทุนส่งเสริมกิจการลูกเสือ  ได้แก่  มูลนิธิ
ส่งเสริมกิจการลูกเสือแห่งประเทศไทย  มูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ  มูลนิธิอาจารยก์อง  วิสุท
ธารมณ์  เพื่อกิจการลูกเสือเป็นตน้  6)  ผูใ้หญ่แต่งเคร่ืองแบบลูกเสือ  เป็นตวัอย่างอนัดีแก่ลูกเสือ  
เป็นเคร่ืองหมายแห่งความเสียสละและช่วยท าภาพพจน์ของลูกเสือใหดี้ข้ึนในสายตาของประชาชน
โดยทัว่ไป  7)  การยกย่องและสนับสนุนกิจการลูกเสือ  8)  การช่วยเหลือฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์  เพื่อ
ประสานงานกิจการลูกเสือทัว่โลก  9)  การจดัตั้งสโมสรลูกเสือ  โดยไดรั้บอนุมติัจากส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติและถา้จดัตั้งเป็นสมาคมลูกเสือให้จดทะเบียนกบัส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัโดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติดว้ย 
 4. บทบาทของผู้ใหญ่ในวงการลูกเสือโลก  ประกอบด้วย  สมัชชาลูกเสือโลก  

กรรมการลูกเสือโลก  และส านกังานลูกเสือโลก  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  สมชัชาลูกเสือโลก  World  

Scout  Conference  คือการประชุมผูแ้ทนลูกเสือนานาชาติ  ทุกๆ  3  ปี  คร้ังท่ี  33  จดัข้ึน  ณ  

ประเทศไทย  พ.ศ.2536  กรรมการลูกเสือโลก  World  Scout  Commitee  มีกรรมการ  12  คน  

เลือกตั้งโดยสมชัชาลูกเสือโลกและอยูใ่นต าแหน่งคราวละ  6  ปี  และส านกังานลูกเสือโลก  World  

Scout  Bureau  ตั้งอยูท่ี่เมืองเจนีวา  ประเทศสวีสเซอร์แลนด ์ โดยมีเลขาธิการเป็นผูบ้งัคบับญัชา  
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ส านกังานลูกเสือโลกประจ าภาคพื้นต่างๆ(World Scout BureauRegional  Office)ซ่ึงมีภาคพื้น

แอฟริกา(Africa  Region)ส านกังานตั้งอยู่ท่ีเมืองไนโรบี ประเทศเคนยา ภาคพื้นอาหรับ (Aeab  

Region)  ส านักงานตั้ งอยู่ท่ีเมืองไคโร  ประเทศอียิปต์  ภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific  

Region)  ส านกังานตั้งอยู่ท่ีเมืองมะนิลา  ประเทศฟิลิปปินส์  ภาคพื้นยเูรเซีย (Eurasia  Region)  

ส านกังานตั้งอยูท่ี่เมืองเคีฟ  ประเทศยเูครน  ภาคพื้นยโุรป (European  Region)  ส านกังานตั้งอยูท่ี่

เมืองเจนีวา  ประเทศสวีสเซอร์แลนด์และเมืองบรัสเซล  ประเทศเบลเยี่ยม และภาคพื้นอินเตอร์

อเมริกนั (Inter  American  Region) ส านกังานตั้งอยูท่ี่เมืองปานามา  ประเทศปานามา   และยงัมี

สมชัชาลูกเสือโลกประจ าภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก  มีการประชุมทุกๆ  3  ปี  คณะกรรมการลูกเสือ

ภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิก  มี 10  คน  เลือกตั้งโดยสมชัชา  ลูกเสือภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิก  และอยู่ใน

ต าแหน่งคราวละ  6  ปี27  

กจิกรรมในหลกัสูตรและวชิาพเิศษ 
         1. กองลูกเสือส ารอง  อาย ุ 8 – 11  ปี  หรือก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษาตอนตน้  
(ป.1 – 4)  แต่ละกองควรมีเด็ก  36  คน  แบ่งออกเป็นหมู่ละ  4 – 6  คน  รวมทั้งนายหมู่และรองนาย
หมู่  วตัถุประสงค์ของกองลูกเสือส ารอง  คือ  เพื่อช่วยเหลือเด็กแต่ละคนให้พฒันาทั้งทางกาย 
สติปัญญา  จิตใจและศีลธรรม  ภายในบรรยากาศเหมือนครอบครัวเดียวกนั  ทั้งน้ีโดยการช่วยเหลือ
ให้เด็กไดรั้บความรู้ท่ีเป็นพื้นฐานและเกิดความมัน่ใจในการปรับปรุงตนเองเพื่อว่าเติบโตข้ึนจะได้
สามารถผจญกบัความตอ้งการของสังคมซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและจะไดมี้ส่วนในการ
เสริมสร้างสังคมให้ดีข้ึน    วิธีการฝึกอบรมลูกเสือส ารอง  คือ  เรียนโดยการกระท า  ผูก้  ากบัแนะน า
ความสนใจของลูกเสือส ารองใหสู่้แผนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีแปลกใหม่  หรือมีการผจญภยัตามลกัษณะ
และความต้องการของเด็ก  ในเด็กแต่ละคนจะได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาทักษะและการ
แสดงออกตามวิธีการท่ีก าหนดการฝึกอบรมตามหลกัสูตรลูกเสือส ารอง  คือ  หลกัสูตรเตรียมลูกเสือ
ส ารอง  เคร่ืองหมายดาวดวงท่ี  1  ดาวดวงท่ี  2  ดาวดวงท่ี  3  และเคร่ืองหมายลูกเ สือสัมพนัธ์
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเดก็วยั 8–11 ปี  กองลูกเสือส ารองจะแบ่งออกเป็นหมู่ ๆ ละ4–6 คน   
 

                                                            

      
27

 ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ, คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ  ขั้นความรู้ทัว่ไป, 
พิมพ ์คร้ังท่ีสาม(กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2555),22-25.  
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รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ดว้ยนั้น  ในการแบ่งเช่นน้ีก็เพื่อความสะดวกในการบริหารเป็นส่วน
ใหญ่  นายหมู่  รองนายหมู่ท่ีมีอายุมากจะเรียนรู้ในเร่ืองความรับผิดชอบเล็ก ๆ น้อย ๆ ซ่ึงไม่
เหมือนกบัระบบหมู่ในกองลูกเสือสามญัการเป็นผูน้ ายงัอยู่ในมือของผูใ้หญ่เคร่ืองหมายลูกเสือ
สัมพนัธ์ จะช่วยน าใหลู้กเสือส ารองเขา้ไปสู่การเป็นลูกเสือสามญัทีละนอ้ย ๆในช่วงสุดทา้ยท่ียงัเป็น
ลูกเสือส ารองอยู ่  

        วิชาลูกเสือส ารอง (1) เตรียมลูกเสือส ารอง ( 2) ลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี  1 (3)ลูกเสือ
ส ารองดาวดวงท่ี  2 (4)ลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี  3  (5) วิชาพิเศษลูกเสือส ารอง28 ขอ้บงัคบัคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ  ว่าดว้ย หลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2522   เพื่อให้การ
ฝึกอบรมเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่เดก็ในวยัลูกเสือส ารองยิง่ข้ึน คณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 18 (7) แห่งพระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ 2507  จึงออก
ขอ้บงัคบัแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าดว้ย การปกครองหลกัสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือ พ.ศ.2509 ดงัต่อไปน้ี ขอ้1) ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า “ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าดว้ย การ
ปกครองหลกัสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ. 2522”ขอ้ 2)ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีตั้งแต่
วนัท่ี 1กรกฎาคม พ.ศ.2522 เป็นตน้ไป ข ้3)ให้ยกเลิกหลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง ดงัท่ี
บญัญติัไวใ้นขอ้ 144 ถึง 168แห่งขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าดว้ย การปกครอง หลกัสูตร และ
วิชาพิเศษ พ.ศ. 2509 และ ให้ใชข้อ้ความท่ีแนบทา้ยขอ้บงัคบัน้ีแทน    ขอ้ 4) ลูกเสือส ารองท่ีไดรั้บ
เคร่ืองหมายวิชาพิเศษลูกเสือส ารองตามขอ้บังคบัเดิมให้มีสิทธ์ิประดับเคร่ืองหมายนั้ นต่อไป   
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  27 มิถุนายน  พ.ศ.2522  ประธานคณะกรรมการลงนามโดยนายก่อ สวสัด์ิ
พาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ    
หลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง  พ.ศ. 2522 ความมุ่งหมายของการลูกเสือส ารอง คือ เพื่อ
ส่งเสริมการพฒันาเด็กในวยัลูกเสือส ารองทั้งในทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม โดยถือว่า
เป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงของแผน  การฝึกอบรมท่ีต่อเน่ืองกนักบัเด็กในวยัต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นขบวนการ
ลูกเสือ     แผนการฝึกอบรมลูกเสือส ารองมีระดบัสูงข้ึนตามวยั และสมรรถภาพของเด็กแต่ละคน 
แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ ดาวดวงท่ี 1 ดาวดวงท่ี 2 และดาวดวงท่ี 3 กับให้เด็กได้มีโอกาสได้รับ
เคร่ืองหมายวิชาพิเศษดงัท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรน้ีดว้ย อน่ึง ผูส้มคัรเป็นลูกเสือส ารอง จะตอ้งผา่น 
                                                            

 28ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ,  คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ  ขั้นความรู้ทัว่ไป 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2555),11. 
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การทดสอบขั้นตน้เพื่อขอรับเคร่ืองหมายลูกเสือส ารอง เม่ือไดรั้บเคร่ืองหมายลูกเสือส ารองแลว้ จึง
จะนับว่าเป็นลูกเสือส ารองโดยสมบูรณ์ นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองหมายลูกเสือสัมพนัธ์ส าหรับลูกเสือ
ส ารองท่ีจะพน้วยัลูกเสือส ารองและพร้อมท่ีจะสมคัรเขา้เป็นลูกเสือสามญัต่อไป   เคร่ืองหมาย
ลูกเสือส ารอง ลกัษณะ ท าดว้ยผา้สีกรมท่า รูปไข่ ยาว 4 ซม. กวา้ง 3.5 ซม. มีรูปหนา้เสือ และค าว่า 
“ลูกเสือ”  สีเหลืองขลิบริมสีกรมท่า ติดท่ีอกเส้ือขา้งซ้ายเหนือกระเป๋า    หลกัสูตรเตรียมลูกเสือ
ส ารอง 1 )มีความรู้เก่ียวกบันิยายเร่ืองเมาคลี และประวติัการเร่ิมกิจการลูกเสือส ารอง  2)  รู้จกัการท า
ความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) และระเบียบแถวเบ้ืองตน้  3)รู้จกัการท าความเคารพเป็น
รายบุคคล การจบัมือซ้าย และคติพจน์ของลูกเสือ  4)รู้จกัค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง  
เคร่ืองหมายชั้นของลูกเสือส ารอง    ลูกเสือส ารองแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ดาวดวงท่ี 1 ดาวดวงท่ี 2 
และดาวดวงท่ี 3 แต่ละชั้นมีกิจกรรม 12 อยา่ง ซ่ึงลูกเสือส ารองจะตอ้งเรียนรู้และสามารถปฏิบติัได ้
ดาวดวงท่ี 1  ลกัษณะ เป็นเคร่ืองหมายรูปดาว 6 แฉก สีเงิน เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.5 ซม. ติดท่ีขา้งขวา  
รูปหนา้เสือหนา้หมวก 1 ดวง  หลกัสูตร 1)อนามยั  (ก)  รู้จกัวิธีและเหตุผลในการรักษาฟัน มือ เทา้ 
และเล็บ ให้สะอาด(ข) รู้จกัวิธีหายใจอย่างถูกตอ้ง และรู้จกัวิธีป้องกนัโรคหวดัไม่ให้แพร่ออกไป  
(ค)  แสดงวิธีปฏิบัติในเม่ือมีแผลถลอกเล็กน้อยและเขา้ใจถึงความส าคญัในการท่ีจะขอความ
ช่วยเหลือจากผูใ้หญ่ในเม่ือมีอุบติัเหตุเกิดข้ึน 2 )ความสามารถในเชิงทกัษะ (ก) ขวา้งและรับลูกบอล
ระหวา่ง 2 คน ซ่ึงอยูห่่างกนัอยา่งนอ้ย 5 เมตร (16 ฟุต)ใหไ้ด ้ 8 คร้ัง ใน 10 คร้ัง  (ข)  ปฏิบติักิจกรรม
ต่อไปน้ีให้ได ้2 อยา่ง คือ มว้นหนา้ กระโดดกบขา้มลูกเสือท่ีมีขนาดเดียวกนัได ้ข้ึนตน้ไม ้หรือไต่
เชือกให้ไดสู้งอยา่งนอ้ย 3 เมตร (10 ฟุต) 3 ) การส ารวจ   รู้จกัท่ีตั้งของสถานบริการท่ีส าคญัใน
ทอ้งถ่ินใกลเ้คียง เช่น วดั โรงเรียน สถานีต ารวจ สถานีอนามยั โรงพยาบาล ส านกังานแพทย ์สถานี
ดบัเพลิง โทรศพัท์ ท่ีท าการไปรษณียแ์ละเวลาเก็บจดหมายจากตูไ้ปรษณีย ์ท่ีจอดรถประจ าทาง 
สถานีรถไฟ ท่ีจอดรถรับจา้งท่ีใกลท่ี้สุดและรู้จักขอความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่ ต ารวจหรือหน่วย
ดบัเพลิง 4)  การคน้หาธรรมชาติ  เลือกสัตว ์ตน้ไม ้ปลา หรือนก อยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีไดเ้คยเห็นและ
คน้หาเร่ืองราวเก่ียวกบัส่ิงนั้น ๆ ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะท าได ้5)ความปลอดภยั (ก)เขา้ใจ
สาเหตุต่าง ๆ ท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุในบา้นและอนัตรายท่ีเกิดจากไฟ (ข)รู้จกัและปฏิบติัตามกฎจราจร
ทางบก ส าหรับผูเ้ดินเทา้ 6) บริการ (ก)รู้จกัเก็บรักษาเส้ือผา้และรองเทา้ของตนใหส้ะอาดเรียบร้อย 
(ข)  รู้จกัจดัและเกบ็ท่ีนอนใหเ้รียบร้อย (ค)รู้จกัตม้น ้าร้อนและท าความสะอาดเคร่ืองใชต่้าง ๆ เม่ือใช้
แลว้ 7)  ธงและประเทศต่าง ๆ (ก) สามารถร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี และรู้จกัวิธี
ปฏิบัติในเม่ือมีการบรรเลงเพลงชาติ หรือเพลงสรรเสริญพระบารมี  (ข)รู้เ ร่ืองราวเก่ียวกับ 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลปัจจุบนั พอสมควร (ค)รู้ประวติัธงชาติไทยโดยสงัเขป กบัรู้ 
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ส่วนประกอบความหมายและวิธีชกัธงชาติไทย (ง)รู้จกัธงคณะลูกเสือโลก และธงชาติของประเทศ
อ่ืนอีก 2 ประเทศ  8)การฝีมือ   ท าหุ่นจ าลองหรือส่ิงของอยา่งง่าย ๆจากเศษวสัดุ 9)กิจกรรมสะกด
รอยตามเคร่ืองหมายท่ีก าหนดไว ้ 10)การบนัเทิงแสดงเงียบตามล าพงัหรือกบัเพื่อนลูกเสือส ารองอีก
คนหน่ึง 11 )การผกูเง่ือน  (ก) ผกูเง่ือนพิรอด เง่ือนขดัสมาธิ และรู้จกัวิธีใชเ้ง่ือนดงักล่าว (ข)รู้จกัวิธี
เก็บเชือกอยา่งง่าย ๆ  12)ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง   ปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือส ารองอย่างดี ท่ี สุด   ดาวดวงท่ี  2  ลักษณะเป็นเคร่ืองหมายรูปดาว  6 แฉก สีเ งิน 
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.5 ซม. ติดท่ีขา้งซา้ยรูปหนา้เสือหมวก หลกัสูตร  1)อนามยั (ก) รู้จกัความส าคญั
ของการนอนหลบัสนิทในตอนกลางคืน  (ข) แสดงวิธีปฏิบติัในกรณีท่ีจมูกมีเลือดก าเดาออก  (ค)  
รู้จกัความส าคญัของการขอความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่ในเม่ือมีอุบติัเหตุเกิดข้ึน  2)ความสามารถใน
เชิงทกัษะ  (ก)ว่ายน ้ าไดไ้กล 10 เมตร หรือ  (ข)ภายในระยะเวลาอยา่งนอ้ย 3 เดือน โดยการฝึกอยา่ง
สม ่าเสมอ สามารถปฏิบติักิจกรรมต่อไปน้ีใหดี้ข้ึน 3 อยา่ง คือ  1. กระโดดเชือกเทา้ชิดกนัโดยแกว่ง
เชือกดว้ยตนเองไปขา้งหน้า 15 คร้ัง     ไปขา้งหลงั 15 คร้ัง 2. เดินทางตวับนไม ้หรือก าแพงอิฐมี
ความกวา้งไม่เกิน 13 ซม. (5 น้ิว) สูงประมาณ 30 ซม. (1 ฟุต) เป็นระยะทางอยา่งนอ้ย 1.5 เมตร (15 
ฟุต)  3.หงายมือทั้งสองจบัราวไมสู้งอยา่งนอ้ยเท่ากบับั้นเอวของตน แลว้มว้นตวัไปขา้งหนา้ขา้มราว
ไมน้ั้น 4. ข้ึนบนัไดท่ียกเคล่ือนท่ีได ้และรู้จกัวางบนัไดให้มัน่คงเพื่อความปลอดภยั    5. เล้ียงลูก
บอลดว้ยเทา้อยา่งเร็ว ออ้มเคร่ืองกีดขวางอยา่งนอ้ย 6 อย่าง ในระยะทางไม่เกิน 18 เมตร (20 หลา)    
3) การส ารวจ ไปเยี่ยมสถานท่ีในทอ้งถ่ินท่ีน่าสนใจแห่งหน่ึงแลว้กลบัมารายงานว่าไดพ้บเห็น
อะไรบา้ง   4 )การคน้หาธรรมชาติ (ก)เพาะถัว่งอก หรือเมลด็พนัธ์ุพืชอยา่งอ่ืนท่ีงอกง่าย  (ข) รู้จกั
ชนิดของอาหารท่ีพึงใหแ้ก่สัตวเ์ล้ียง 5 )ความปลอดภยั   รู้จกัหลกัแห่งความปลอดภยัทางน ้ า   6) 
บริการ   (ก)สามารถจดจ า และส่งข่าวซ่ึงประกอบดว้ยวนัท่ี ตวัเลข และช่ือต่าง ๆ  (ข)  สามารถใช้
โทรศพัทส์าธารณะ และสมุดโทรศพัทอ์ยา่งถูกตอ้ง  (ค)ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน รู้จกัวิธีติดต่อ
ส่งข่าวใหผู้ใ้หญ่หรือเจา้หนา้ท่ีทราบ  7 )ธงและประเทศต่าง ๆ (ก)รู้จกัวิธีชกัธงชาติข้ึนสู่เสา เชิญธง
ชาติลงและเก็บรักษาธงชาติให้เรียบร้อยอยู่ในสถานท่ีอนัเหมาะสม (ข)สามารถเขียนภาพธงคณะ
ลูกเสือโลก(ค)  รู้จกัท่ีตั้งและสามารถเขียนภาพธงชาติของประเทศอ่ืน ๆ รวม 4 ประเทศ  8)การฝีมือ  
ท าส่ิงต่อไปน้ีอยา่งนอ้ย 2 อยา่ง(ก)  วา่ว (ข) ของประเทศอ่ืน ๆ พบักระดาษหรือผา้เป็นรูปต่าง ๆ เช่น 
หมวก ดอกบวั กระทง นก ฯลฯ (ค)ไมสู้งส าหรับเดิน (ง)นาฬิกาแดด(จ) เขม็ทิศจ าลอง 9)กิจกรรม
กลางแจง้  (ก) ก่อไฟ และปรุงอาหารอยา่งใดอย่างใดหน่ึงโดยใชไ้ฟนั้น (ข)รู้จกัวิธีดบัไฟ และท า
สถานท่ีก่อไฟใหส้ะอาดเรียบร้อยเม่ือเสร็จงานแลว้  10)การบนัเทิง  กระท ากิจกรรมต่อไปน้ีอยา่ง 
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นอ้ย 2 อยา่ง ตามล าพงัหรือกบัเพื่อนลูกเสือส ารองอีกคนหน่ึง  (ก)แสดงกล  (ข)เล่านิทานหรือท่อง
กลอนหรือแสดงท่าทางขบขนั  (ค) ร้องเพลง  (ง) เล่นดนตรี   (จ)แสดงการมว้นตวัท่าต่างๆ 11)การ
ผกูเง่ือน(ก)ผกูเง่ือนบ่วงสายธนู เง่ือนผกูกระหวดัไมแ้ละรู้จกัวิธีใชเ้ง่ือนดงักล่าว(ข)ทบทวนการผกู
เง่ือนพิรอดและเง่ือนขดัสมาธิท่ีไดเ้คยเรียนมาแลว้ตามหลกัสูตรดาวดวงท่ี 1 2) ค  าปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือส ารอง   แสดงว่าไดพ้ยายามปฏิบติัตามค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือส ารองอยู่เสมอ   
ดาวดวงท่ี 3 ลกัษณะ เป็นเคร่ืองหมายรูปดาว 6 แฉก สีเงิน เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1.5 ซม. ติดท่ีหนา้หมวก
ใตรู้ปหนา้เสือระหว่างกลางดาวดวงท่ี 1 และดาวดวงท่ี 2 หลกัสูตร 1)อนามยั  (ก)รู้จกัความส าคญั
ของการขอความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่ในเม่ือมีอุบติัเหตุเกิดข้ึน (ข)จดัท าถุงหรือท่ีเกบ็อุปกรณ์ปัจจุบนั
พยาบาลส าหรับตนเอง และเพื่อน าติดตวัไปเม่ือมีการเดินทางออกไปนอกสถานท่ี (ค) รู้จกัวิธีปฏิบติั
เม่ือถูกแมลงกัดหรือต่อย  (ง) รู้จักวิธีปฏิบัติอย่างง่าย ๆ ในเม่ือถูกไฟไหม้หรือน ้ าร้อนลว                  
2) ความสามารถในเชิงทกัษะ  (ก)ว่ายน ้ าไดไ้กล 25 เมตร หรือ  (ข)ภายในระยะเวลาอย่างนอ้ย          
3 เดือน โดยการฝึกอย่างสม ่าเสมอ สามารถปฏิบติักิจกรรมต่อไปน้ีให้ดีข้ึน 3 อย่าง คือ (1) วิ่ง         
50 เมตร  ( 2) วิ่งหรือยืนกระโดดไกล  (3) ขวา้งลูกบอลไกลพอสมควร  (4) กระโดดขา้มร้ัวหรือ
เคร่ืองกีดขวาง สูงไม่เกินบั้นเอวของตน  3) การส ารวจ (ก)เขา้ใจวิธีดูนาฬิกา และสามารถนบัเวลา 
24 ชั่วโมง  (ข) วางแผนร่วมกบัผูก้  ากบัเก่ียวกบัการเดินทาง และค่าใช้จ่ายส าหรับกอง หรือหมู่
ลูกเสือส ารองในการออกไปนอกสถานท่ีพร้อมผูก้  ากบั   4) การคน้หาธรรมชาติ  แสดงความสนใจ
และเขา้ใจเร่ืองราวต่าง ๆ เก่ียวกบัธรรมชาติในบางประการ โดยจดัท าสมุดภาพหรือสะสมส่ิงของ
ต่าง ๆ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ ชายทะเล แมลง ทอ้งฟ้าในตอนกลางคืน ส่ิงท่ีมีชีวิตในสระน ้า ฯลฯ 5 
)ความปลอดภยั (ก)รู้จกักฎจราจร  (ข)โดยการท าเป็นตวัอยา่ง น าลูกเสือส ารองท่ีอายุนอ้ยกว่า ให้
รู้จกัความปลอดภยัในการใชถ้นน  (ค) อธิบายถึงส่ิงท่ีควรท าเม่ือท้ิงบา้นไวโ้ดยไม่มีคนอยู ่ 6)บริการ
ดว้ยความช่วยเหลือของผูก้  ากบั วางแผนและด าเนินการให้บริการแก่ผูอ่ื้น โดยตนเองหรือร่วมกบั
เพื่อนลูกเสือส ารองอ่ืน 7)ธงและประเทศต่าง ๆ (ก)รู้จกัธงลูกเสือประเภทต่าง ๆ ธงลูกเสือประจ า
จงัหวดั และธงคณะลูกเสือแห่งชาติ    (ข) รู้จกัท่ีตั้ง และสามารถเขียนภาพธงชาติของประเทศอ่ืน ๆ 
รวม 8 ประเทศ  8)การฝีมือ (ก) ประดิษฐส่ิ์งของจากเศษวสัดุท่ีเป็นไม ้โลหะหรือวสัดุอยา่งอ่ืนโดย
ใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสม (ข)รู้จกัวิธีใช ้และรักษาเคร่ืองมือต่อไปน้ีคือ มีดพบั กรรไกร คอ้น เล่ือย 
และไขควง  9)กิจกรรมกลางแจง้ (ก)รู้จกัทิศทั้ง 8 และวิธีอ่านเขม็ทิศ (ข) สามารถหาเส้นทางใน
ระยะประมาณ 400 เมตร โดยใชเ้ขม็ทิศ 10 ) การบนัเทิง   เลือกกระท ากิจกรรมต่อไปน้ีอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง  (ก) จดัและเขา้ร่วมในการแสดงละครกบัเพื่อนลูกเสือส ารองอ่ืน  (ข) จดัใหมี้การ 
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องเพลงหรือฟ้อนร าโดยมีดนตรีประกอบ  (ค)ท าหุ่นและเชิดหุ่นเร่ืองสั้น ๆ กบัเพื่อนลูกเสือส ารอง 
อ่ืน  11)  การผกูเง่ือน (ก) ผกูเง่ือนบ่วงสายธนู และสาธิตวิธีใช ้ (1)  ผกูรอบตวัเอง (2) ผกูรอบตวัคน
อ่ืน ( 3) ผกูเป็นห่วงเพื่อโยนให้คนอ่ืน (ข) ผกูเง่ือนกระหวดัไม ้2 ชั้น(ค) ขดเชือกยาวหรือสายยาง
เส้นหน่ึงให้เรียบร้อย (ง)ทบทวนการผกูเง่ือนต่าง ๆ ท่ีไดเ้คยเรียนมาแลว้ตามหลกัสูตรดาวดวงท่ี 1  
และท่ี 2  12)ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง  ทบทวนค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง กบั
เขา้ใจความหมายของค าปฏิญาณและกฎแจ่มแจง้กว่าแต่ก่อน และแสดงว่าไดใ้ชค้วามพยายามอยา่ง
แทจ้ริงในการปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารองตลอดเวลา29 

        เคร่ืองหมายวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง    เคร่ืองหมายวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง มุ่งหมายท่ี
จะใหก้ารฝึกอบรมท่ีสูงข้ึน 12 เร่ือง ดงัท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรลูกเสือส ารองส าหรับดาวดวงท่ี 1-3 
กบัทั้งเพื่อใหลู้กเสือส ารองมีโอกาสไดรั้บการฝึกอบรมเป็นพิเศษในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมิไดก้ าหนดไว้
ส าหรับดาวดวงท่ี 1-3 เคร่ืองหมายวิชาพิเศษส่วนใหญ่ซ่ึงมีภาพอนัเป็นสัญลกัษณ์ แสดงถึงทกัษะ
ของแต่ละวิชาประกอบดว้ยพื้นท่ีสีแดง โดยเฉพาะเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ ประเภทนกักรีฑา และนกั
ว่ายน ้ า มีขอ้ก าหนดต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 ขั้น พื้นสีต่างกัน ดังท่ีได้บรรยายไวใ้ต้หัวข้อเร่ือง
เคร่ืองหมายวิชาพิเศษของทั้ง 2 ประเภทนั้นแลว้  เคร่ืองหมายวิชาพิเศษประเภทนกัจกัรยานสองลอ้ 
และนักว่ายน ้ า ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของลูกเสือส ารองนั้น ลูกเสือส ารองอาจสมคัรเขา้
ทดสอบเม่ือใดก็ได ้ภายหลงัท่ีไดเ้ขา้ประจ ากองเป็นลูกเสือส ารองโดยสมบูรณ์แลว้ นอกจากนั้นใน
ระหว่างท่ีก าลงัศึกษาตามหลกัสูตรส าหรับดาวดวงท่ี 1-3 แต่ละชั้น ลูกส ารองอาจเลือกเรียนวิชา
พิเศษใด ๆ ก็ได ้ชั้นละ 2 วิชา ส่วนลูกเสือส ารองท่ีไดด้าวดวงท่ี 3 แลว้ อาจเลือกเรียนวิชาพิเศษได้
ทุกวิชา 1)จิตรกร เลือกท าเร่ืองต่อไปน้ี 3 เร่ือง (1) เขียนภาพตามความนึกคิดของตน ต่อหน้า
กรรมการ ดว้ยดินสอ พู่กนั หรือปากกา แสดงถึงเหตุการณ์ บุคคล หรือสถานท่ี ตามเร่ืองง่าย ๆ ท่ี
กรรมการเล่าใหฟั้ง ขนาดของภาพตอ้งไม่เลก็กว่า 18 x 13 ซม. (7 x 5 น้ิว)  (2) ออกแบบและท าบตัร
อวยพร 1 บตัร  (3) ท าหุ่นจ าลองดว้ยดินเหนียว ดินน ้ ามนั หรือวสัดุอย่างอ่ืน ขนาดไม่เล็กกว่า 10 
ซม. (4 น้ิว) ส่ีเหล่ียมจตุัรัส (4)ท าส่ิงของประเภทสวยงามดว้ยหวาย ไมไ้ผ ่หนงั ไม ้ลวด ผา้ฝ้าย ผา้
ไหม หรือวสัดุท่ีเหมาะสมอยา่งอ่ืน โดยไดรั้บความเห็นชอบล่วงหนา้จากกรรมการแลว้    

                                                            

 29 ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ,  คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ
ส ารอง      ขั้น ความรู้เบือ้งต้น.พิมพค์ร้ังท่ีสาม (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 
2550),75-126. 
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 ( 5)แกะแบบพิมพ ์(เช่น ใชม้นัเทศ หรือวสัดุอยา่งอ่ืน) แลว้พิมพล์งบนกระดาษหรือผา้ (6)ท าเคร่ือง
เล่นท่ีใชป้ระโยชน์ไดข้นาดโตพอสมควร   2)นกักรีฑา   เคร่ืองหมายน้ีมี 3 ขั้นเม่ือท าไดถึ้งมาตรฐาน
ดงัท่ีก าหนดไวส้ าหรับขั้นใดขั้นหน่ึง จะไดรั้บเคร่ืองหมายวิชาพิเศษดงัน้ี  ขั้นตน้ - พื้นสีแดง  ขั้น
กลาง - พื้นสีเหลือง  ขั้นสูง- พื้นสีเขียว   การประดบัเคร่ืองหมายน้ี ให้ประดบัไดเ้พียงอย่างเดียว   
ทุกคนตอ้งกระท าทั้ง 4 ประเภท ผูท่ี้ไดค้ะแนนรวม 24-29 คะแนนถือว่าไดข้ั้นตน้  ไดค้ะแนนรวม 
30-33 คะแนน ถือว่าได้ขั้นกลาง ได้คะแนนรวม 34-40 คะแนน ถือว่าไดข้ั้นสูง (1)วิ่ง 50 เมตร         
5 คะแนน 7 คะแนน 10 คะแนน   11 วินาที  10  วินาที  9  วินาที   (2)   ขวา้งลูกเทนนิส  5 คะแนน     
7 คะแนน 10 คะแนน 18 เมตร    24 เมตร 30  เมตร (3 กระโดดสูง 5 คะแนน 7 คะแนน 10 คะแนน 
0.76 เมตร 0.86 เมตร 0.96  เมตร (4) กระโดดไกล   5  คะแนน  7  คะแนน    10  คะแนน  2 เมตร  
2.5 เมตร   3 เมตร 3) นกัอ่านหนงัสือ   บญัชีหนงัสือท่ีไดอ่้านมาแลว้ในรอบปี ระบุช่ือผูแ้ต่ง และ
สามารถเล่าเร่ืองจากหนงัสือ     3 เล่ม ใหก้รรมการฟัง หนงัสือ 3 เล่มน้ีใหลู้กเสือเลือกเอง อยา่งนอ้ย
เล่มหน่ึงจะตอ้งเป็นนิทานและอีกเล่มหน่ึงเป็นสารคดี  หนงัสือทั้ง 3 เล่มดงักล่าว ตอ้งมีมาตรฐานดี
พอสมควร โดยค านึงถึงวยัและพฒันาการของลูกเสือ  (2 แสดงให้เห็นว่าเขา้ใจวิธีรักษาหนงัสือให้
อยู่ในสภาพอันดี  (3) แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้พจนานุกรมและสมุดแผ่นท่ี  (4)อธิบายให้
กรรมการทราบถึงวิธีจดัหนังสือในห้องสมุด และวิธีท่ีจะหาหนงัสือเล่มหน่ึงตามท่ีก าหนดให้จาก
หอ้งสมุด  4)นกัจกัรยานสองลอ้  (1)เป็นเจา้ของ หรือมีจกัรยานสองลอ้คนัหน่ึงขนาดพอเหมาะสม
ส าหรับใชเ้ป็นประจ า (2) สามารถข้ึนลงรถจกัรยานไดอ้ย่างเรียบร้อย (3)สามารถท าความสะอาด 
หยอดน ้ามนัเคร่ือง และสูบลมยางรถจกัรยาน (4) เขา้ใจความจ าเป็นในการรักษารถจกัรยานใหอ้ยูใ่น
สภาพอนัดี ส าหรับการขบัข่ีไปตามถนน  (5)  เขา้ใจความจ าเป็นในการใส่กุญแจรถจกัรยานเม่ือ
ปล่อยท้ิงไวโ้ดยไม่มีผูดู้แล  (6)  เขา้ใจวิธีปะยางท่ีมีรูร่ัวและสามารถช่วยผูอ่ื้นได ้ (7)ภายใตก้าร
ควบคุม ข่ีจกัรยานไปตามระยะทางท่ีก าหนด และแสดงว่ามีความรู้ในการใชส้ัญญาณต่าง ๆ กบั
ปฏิบติัตามกฎจราจรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ระยะทางท่ีก าหนดนั้น ถา้สามารถท าไดค้วรประกอบดว้ยทาง
ส่ีแยก ทางคนเดินเทา้ ขา้มถนน การเล้ียวขวา และการเล้ียวกลบัหลงั  5)นักแสดงการบนัเทิง ให้
เลือกปฏิบติัหมวดละหน่ึงอย่าง ต่อไปน้ี  หมวก ก.(1) แต่งบทละครพูดเร่ืองหน่ึง และจดัให้มีการ
แสดงเร่ืองนั้น(2) ท าหนา้ท่ีผูก้  ากบัเวที ส าหรับการแสดง การบนัเทิงของกองลูกเสือส ารอง  หมวด 
ข.(1) จดัใหเ้ด็กกลุ่มหน่ึงร้องเพลง  1 เพลง  (2)  แสดงน าเด็กกลุ่มหน่ึงให้ร าวงหรือฟ้อนร าพื้นเมือง 
(3)ประดิษฐเ์คร่ืองดนตรีหรือเคร่ืองใหจ้งัหวะอยา่งง่าย ๆ แลว้ใชเ้คร่ืองนั้นประกอบการร้องเพลง 1  
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เพลง  หมวด ค. (1)ร้องเพลงพื้นเมือง 2 เพลง(2) แสดงกล 3 อยา่ง (3) เล่าเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ใชเ้วลา
อย่างนอ้ย 5 นาที (4)เล่นดนตรีอย่างง่าย ๆ 1 เพลง  (5)  แสดงการมว้นตวัท่าต่าง ๆ  หมายเหตุการ
แสดงการบนัเทิงอ่ืน ๆ ท่ีมีมาตรฐานพอทดัเทียมกนั ถา้กรรมการยอมรับก่อนเร่ิมแสดง ก็นับว่า
ใชไ้ด ้6)นกัส ารวจ  (1)อธิบายให้กรรมการทราบถึงการเตรียมงานท่ีจ าเป็นส าหรับการเดินทางไป
ส ารวจในชนบทเป็นเวลา 1 วนั เช่น ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง เส้ือผา้ท่ีเหมาะสม รองเทา้ เคร่ืองใชใ้น
การปฐมพยาบาลและอาหาร (2)เขา้ร่วมในการเดินทางไปส ารวจของกองลูกเสือส ารอง 2 คร้ัง ซ่ึง
คร้ังหน่ึงตอ้งเป็นการเดินทางไปส ารวจนอกสถานท่ีโดยตลอด  (3)  สร้างท่ีพกัอย่างง่าย ๆ 1 หลงั 
โดยใชว้สัดุธรรมชาติ  (4)ก่อไฟกลางแจง้และใชก้าหรือหมอ้ตม้น ้ าร้อน (5) หาทางไปยงัสถานท่ี
แห่งหน่ึงในเมืองหรือชนบทไกล 1 กม.โดยปฏิบติัตามค าช้ีแจงท่ีกรรมการก าหนดให ้(ดว้ยการบอก
ทิศทางตามเข็มทิศ เคร่ืองหมายบนพื้นดินหรือขา้งทาง วตัถุอนัเป็นท่ีหมาย หรือส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี
ร่วมกนั 7)นักปฐมพยาบาล  (1)รู้จกัขอบเขตของการปฐมพยาบาล และความจ าเป็นท่ีจะตอ้งขอ
ความช่วยเหลือจากผูใ้หญ่  (2)รู้จักวิธีห้ามโลหิต โดยใช้น้ิวมือกดลงบนบาดแผล  (3)รู้จัก
ความส าคญัของการรักษาความสะอาด และสาธิตวิธีแต่งแผลท่ีถูกของมีคมบาดเล็กนอ้ย และแผล
ถลอก โดยใชผ้า้กอสและผา้พนัแผลชนิดมว้นรู้จกัใชแ้ละเอาผา้ยาปิดแผลออก  (4)สาธิตวิธีใชผ้า้
สามเหล่ียมส าหรับคลอ้งแขน และพนัแผลท่ีหัวเข่า (5)สาธิตวิธีท าให้คนไขรู้้สึกสบาย  (6)รู้จกั
สาเหตุธรรมดาท่ีท าให้เกิดไฟลวก น ้ าร้อนลวก และวิธีป้องก ัรู้จกัวิธีดบัไฟท่ีไหมผ้า้ ตลอดจนวิธี
รักษาบาดแผลท่ีเกิดจากไฟลวกและน ้ าร้อนลวกอยา่งง่าย ๆ  8)นกัสารพดัช่าง (1)รู้จกัวิธีปฏิบติัเม่ือ
ท่อน ้ าประปาแตก หรือท่อแก๊สร่ัว กบัรู้จกัวิธีปฏิบติัเม่ือตอ้งมีการตดักระแสไฟฟ้า และรู้จกัวิธีปิด
สวิตซ์รวมสายไฟฟ้าในบา้น  (2)รู้จกัวิธีปฏิบติัเม่ือเกิดไฟไหม ้ (3)ประดิษฐ์ส่ิงของท่ีมีประโยชน์
ส าหรับใชใ้นคูหาลูกเสือส ารอง หรือท่ีบา้น  (4)สาธิตการใชแ้ละวิธีรักษาเคร่ืองมือต่อไปน้ี คือ คอ้น 
เล่ือย ไขควง ประแจ    ปากตาย คีม ปากคีบ  (5)ท ากรงเล้ียงนก หรือท าท่ีใหอ้าหารนก แลว้วางไวใ้น
ท่ีอนัเหมาะสม  (6)สาธิตวิธีเตรียมและทาสีผนงั กบัท าความสะอาดแปรงทาสีท่ีใชแ้ลว้ 9)งานอดิเรก   
แสดงความสนใจต่อเน่ืองกนั ในงานอดิเรกอย่างหน่ึง เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย  3 เดือน สามารถ
สาธิตและสนทนากบักรรมการในเร่ืองงานอดิเรกนั้นดว้ย  หมายเหตุ  งานอดิเรกท่ีเหมาะสม อาจ
เป็นเร่ืองการสะสม เล่นหมากรุก ร้องเพลง เล่นดนตรี ฯลฯ 10) การช่วยเหลืองานบา้น (1)ตม้ขา้วตม้ 
หุงขา้วหรือน่ึงขา้ว ตม้ หรือทอดไข่ ท ากบัขา้วอยา่งอ่ืนอยา่งนอ้ย  1 อยา่ง (2)จดัท่ีรับประทานอาหาร
และเล้ียงอาหารอยา่งนอ้ย 3 คน (อาจท าพร้อมกบัขอ้ 1 ขา้งตน้)  (3)ท าความสะอาดถว้ยชามภายหลงั
การรับประทาวนอาหาร และแสดงวิธีจดัการกบัภาชนะหุงตม้ มีด ถว้ยแกว้ ฯลฯ  (4)ซกัและรีดผา้
ผกูคอลูกเสือกของตน  (5)ติดกระดุมหรือเคร่ืองหมายลูกเสือกบัเส้ือเคร่ืองแบบ   
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 (6)จดัปูและเก็บท่ีนอน (7)ท าความสะอาดหนา้ต่างและเคร่ืองใชท่ี้เป็นโลหะ  (8) ท าความสะอาด
และจดัหอ้งใหเ้รียบร้อย 11)นกัอ่านแผนท่ี   (1)รู้จกัเคร่ืองหมายส าคญัต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการท าแผนท่ี
ทอ้งถ่ิน สามารถช้ีแผนท่ีว่าบา้นของตน และท่ีตั้งกองลูกเสืออยู่ท่ีไหน อธิบายถึงความส าคญัของ
สถานท่ีต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินท่ีปรากฏในแผนท่ี        (2) ท าหุ่นจ าลองตามมาตราส่วนเนินเขาสูง 85 
เมตร (250 ฟุต) โดยแสดงความสูงต ่าของแผ่นดินเป็นชั้น ๆ ชั้นละ 17 เมตร (50 ฟุต)  (3)เขา้ใจทุก
ส่ิงทุกอยา่งในขอ้ 1 และขอ้ 2 สามารถอธิบายใหก้รรมการเขา้ใจว่าเห็นอะไรบา้ง ตามถนนระยะทาง 
5 กม. (3 ไมล)์ โดยดูจากแผนท่ีสังเขป  (4)รู้จกัวางแผนท่ีใหถู้กทิศและรู้วิธีใชเ้ขม็ทิศ  (5)อ่านแผนท่ี
ประเทศไทย รู้จกัท่ีตั้งของจงัหวดัต่าง ๆ ตลอดจนช่ือของแม่น ้ าและภูเขาท่ีส าคญั   12)นกัธรรมชาติ
ศึกษา เลือกท าเพียง 2ขอ้ต่อไปนี (1)ขอ้ ก  ศึกษา และท าสมุดบนัทึกเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 1 เดือน 
เก่ียวกบั  ส่ิงต่าง ๆ ต่อไปน้ี 3 อยา่ง   ตน้ไมแ้ละไมพุ้่ม  ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และตดัรูปของสวน  
ดอกไมป่้าตน้เฟิร์นหรือหญา้ หรือพืชอยา่งอ่ืน ชีวิตนก  ชีวิตตามชายทะเล ในสระหรือแม่น ้ า   ผเีส้ือ 
หรือแมลง   หินหรือซากสตัวแ์ละตน้ไมท่ี้เหลืออยูใ่นหิน  สตัวป่์า (พื้นเมือง)หรือ  ขอ้  ข  เขา้ร่วมใน
การเดินทางไปส ารวจ เก่ียวกบัการศึกษาธรรมชาติ 2 คร้ัง และมีสมุดบนัทึกเก่ียวกบัการส ารวจแต่ละ
คร้ังดว้ย  (2)ขอ้  ก  มีสมุดบนัทึกเก่ียวกบัสัตวใ์นสวนสัตว ์6 ชนิด ท่ีไม่ใช่สัตวพ์ื้นเมือง รู้จกัถ่ิน
ก าเนิดและรายละเอียดเก่ียวกบัการเล้ียงสตัวเ์หล่านั้นท่ีจ าเป็นตอ้งเอาใจใส่เป็นพิเศษ  หรือขอ้  ข  ไป
เยี่ยมสวนสัตว ์หรือไดเ้ห็นภาพยนตร์เก่ียวกบัสัตวป่์า แลว้เล่าให้กรรมการฟังโดยตลอด  (3)มีสัตว์
เล้ียง 1 ตวั และดูแลมนัเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 เดือน มีสมุดบนัทึกเก่ียวกบัการให้อาหารและวิธีดูแล
สัตวเ์ล้ียง รู้จกัโรคธรรมดาท่ีเกิดแก่สัตวเ์ล้ียงนั้นตลอดจนวิธีดูแลเป็นพิเศษก่อนและภายหลงัท่ีสัตว์
นั้นเกิด  (4)ดูแลรักษาส่วนหน่ึงของสวนเป็นเวลาอย่างนอ้ย 3 เดือน รู้จกัเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้
ตลอดจนวิธีใชแ้ละการดูแลรักษาเคร่ืองมือเหล่านั้น ท าการเพาะปลูกพืชบางอยา่งในสวนให้เหมาะ
แก่ฤดูกาล  13)นักถ่ายภาพ  (1)ถ่ายภาพ 12 ภาพ หรือถ่ายภาพยนตร์มีความยาว 2

2
1 นาที บนัทึก

เหตุการณ์หรือการออกนอกสถานท่ี ภาพเหล่าน้ีควรเป็นภาพแสดงเร่ืองต่าง ๆ (เช่น ภูมิประเทศ 
บุคคล และพฤติการณ์) และอาจเป็นภาพสีหรือภาพขาวด า ส่วนการลา้งฟิล์มและอดัภาพนั้นจะ
จดัท าท่ีบา้นหรือจา้งผูอ่ื้นก็ได ้ ภาพทั้ง 12 ภาพ หรือภาพยนตร์นั้นไม่จ าเป็นตอ้งถ่ายในโอกาส
เดียวกนั (2)รู้จกัส่วนประกอบท่ีส าคญัของกลอ้งถ่ายรูป (คือ ความเร็วของเคร่ืองปิดเปิดหนา้กลอ้ง
ถ่ายรูป การเล่ือนเลนส์ และหนา้กลอ้งให้รูปชดั) และฟิลม์ถ่ายรูป อธิบายถึงวิธีใชก้ลอ้งถ่ายรูปหรือ
กลอ้งถ่ายภาพยนตร์เพื่อให้ไดผ้ลดีทางเทคนิค  (3)ท ากรอบภาพหรือฉายภาพเล่ือน เพื่อบรรยายถึง
เหตุการณ์หรือการออกนอกสถานท่ีดงักล่าวในขอ้ 1 ใหลู้กเสือส ารองอ่ืนฟัง 
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14)นกัว่ายน ้ า  เคร่ืองหมายน้ีมี 3 ขั้น  เม่ือผ่านการทดสอบ  ขั้นตน้  จะไดรั้บเคร่ืองหมายพื้นสีแดง  
เม่ือผ่านการทดสอบขั้นตน้และขั้นกลาง จะไดรั้บเคร่ืองหมายพื้นสีหลือง  เม่ือผ่านการทดสอบ
ขั้นตน้ ขั้นกลาง และขั้นสูง จะไดรั้บเคร่ืองหมายพื้นสีเขียว  การประดบัเคร่ืองหมายน้ีใหป้ระดบัได้
เพียงอยา่งเดียว ขั้นตน้ ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี (1)กระโดดหรือพุ่งตวัจากขอบสระ  (2)การบริหารร่างกาย
เพื่อช่วยการหายใจ  (3)ว่ายน ้ าระยะทาง 25 เมตร   ขั้นกลาง  ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี (1)ว่ายน ้ าระยะทาง 
25 เมตร โดยมีเส้ือเช้ิตและกางเกงขาสั้นตลอดทางไม่หยดุ และใชว้ิธีว่ายน ้ าแบบเดียวไปโดยตลอด 
กบัลอยคอในน ้ าเป็นเวลา 1 นาที (2)พุ่งตวัจากท่ีสูงประมาณ 1.25 เมตร (4 ฟุต) โดยมีเส้ือเช้ิตและ
กางเกงขาสั้น  แลว้ถอดเคร่ืองต่างกายในน ้ าโดยร่างกายไม่จดพื้นหรือขอบสระ (3)เร่ิมการแข่งว่าย
น ้าในระยะทาง 25 เมตร โดยพุง่ตวัลงแลว้วา่ยแบบฟรีสไตล ์ กรรเชียง กบหรือผเีส้ือ   ขั้นสูง ปฏิบติั
ดังต่อไปน้ีตามล าดับโดยไม่หยุดพกั  (1)แต่งกายด้วยกางเกงขาสั้ น เส้ือเช้ิต หรือกางเกงนอน         
(ก)กระโดดจากท่ีสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร (6 ฟุต)   (ข)ลอยคออยู่ในน ้ า ตวัตั้งตรงเป็นเวลา 3 นาที     
(ค)ถอดเคร่ืองแต่งกายในน ้ า (2)ว่ายน ้ าระยะทาง   400 เมตร ในระหว่างทางให้ด าน ้ าคร่ึงหน่ึง และ
ให้ว่ายน ้ า   ใตพ้ื้นน ้ าระยะทางอยา่งนอ้ย 5 เมตร  (3)ข้ึนจากน ้ าโดยไม่มีการช่วยเหลือใด ๆ เช่น ข้ึน
บนัได ฯลฯ  15)ผูช่้วยเหลือคนตกน ้ า  (1)ไดรั้บเคร่ืองหมายนกัว่ายน ้ า(ขั้นสูง) (2) ว่ายน ้ าแบบนอน
หงายระยะทาง 40 เมตร โดยมีเส้ือเช้ิตและกางเกงขาสั้น  (3)สาธิตในน ้ าถึงวิธีช่วยคนตกน ้ า 1 วิธี 
และวิธีแก้ไขตนเองให้พน้อนัตรายจากการเขา้ช่วย 1 วิธี โดยผูต้กน ้ ามีขนาดเดียวกับผูเ้ขา้ช่วย  
(4)รู้จักทฤษฎีและสามารถสาธิตวิธีช่วยคนตกน ้ าให้หายใจ  16)นักวิทยาศาสตร  (1)สาธิตการ
ทดลองอยา่งง่าย ๆ 2 อยา่ง ตามแต่จะเลือก อธิบายใหก้รรมการเขา้ใจว่าไดท้  าอะไร และพิสูจน์อะไร 
(การทดลองจะเป็นเร่ืองอะไรก็ไดท่ี้สนใจและควรจะมีพื้นฐานอยูท่ี่การคน้พบของตนเอง)  (2)เลือก
ท าการทดลองต่อไปน้ี 2 อย่าง ให้เป็นผลส าเร็จ       (ก)ท าหุ่นจ าลอง (บา้น เวทีละคร กระโจมไฟ 
ฯลฯ) เดินสายไฟฟ้าและโคมไฟโดยมีแบตเตอร่ีและสวิตซ์ดว้ย (ข)ท าเคร่ืองร่อนจากกระดาษแข็ง 
ทดสอบดูว่า ท าอยา่งไรจึงจะไดผ้ลดีท่ีสุด คือ อยูใ่นอากาศไดน้านท่ีสุด บินไปไดไ้กลท่ีสุด ควบคุม
ใหห้มุนและท าเป็นวงไดง่้ายท่ีสุด อภิปรายผลงานกบักรรมการ  (ค)แสดงว่า แสงสีขาวเกิดข้ึนจากสี
หลายสี  (ง)ท ากล้องเพริสโคพ (Periscope) คือกล้องหักสายตาให้โคง้เป็นมุมฉาก หรือกล้อง
จุลทรรศน์ (Microscope) เล่าใหก้รรมการทราบถึงการปฏิบติังานของกลอ้งเช่นว่าน้ี (จ)ท าเคร่ืองมือ
ท่ีตอ้งการ และบนัทึกสถิติไวใ้นเวลาเดียวกนัแต่ละวนั เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เก่ียวกบัทิศทางและ
ความเร็วของลมทศันวิสยัของอากาศปริมาณน ้าฝนความช้ืนเมฆและอุณหภูมิอภิปรายส่ิงท่ีไดค้น้พบ 
(ฉ)คน้หาวา่อะไรจะเกิดข้ึนเม่ือพืชขาดแสงสวา่งและน ้าอภิปรายกบักรรมการถึงส่ิงท่ีไดค้น้พบ 
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 (ช)ท าน ้ ายาเคมีอย่างขน้อย่างหน่ึงอย่างใดให้เกิดเป็นผล  (ซ)ท าการทดลองซ่ึงพิสูจน์ว่าโลหะ
ขยายตวัเม่ือถูกความร้อน (ญ)ท าน ้ าหมึกท่ีเขียนแลว้มองไม่เห็น แสดงใหเ้ห็นประโยชน์ และอธิบาย
ถึงการปฏิบติังานของน ้ าหมึกชนิดน้ี(ฎ)แสดงว่าเสียงเดินทางได้ 17)นักกีฬา(1)มีความรู้อย่าง
กวา้งขวาง เก่ียวกบักีฬา 2 ชนิด เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล ยโูด ตะกร้อ แบดมินตนั เทนนิส ปิงปอง 
เป็นตน้(2)แสดงสมรรถภาพพอสมควรในการเล่นกีฬา และเล่นกีฬาประเภทหน่ึง ประเภทใดอยา่ง
สม ่าเสมอ(3)แสดงว่ารู้จกัวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์ และเคร่ืองแต่งกายท่ีจ าเป็นส าหรับการเล่นกีฬาท่ี
เลือกตามขอ้ 2 เช่นสูบลมลูกฟุตบอลและดูแลรักษารองเทา้ฟุตบอลของตน (4)แสดงน ้ าใจนกักีฬาท่ี
ดีในการเล่นเกม และกิจกรรมต่างๆ ของลูกเสือส ารอง(5)รู้จกัความส าคญัของการอาบน ้ าภายหลงั
การเล่นกีฬา ถา้สามารถท าไดห้รืออยา่งนอ้ยท่ีสุด รู้จกัเปล่ียนเส้ือผา้ท่ีสวมใส่ในการเล่นกีฬากบัรู้จกั
ความส าคญัของการรักษาเทา้ให้สะอาดหมายเหตุ  ส าหรับการทดสอบขอ้ 2 ตอ้งมีใบรับรองจากผู ้
ก  ากบัลูกเสือส ารอง หรือครู และส าหรับการทดสอบขอ้ 4 ตอ้งมีใบรับรองจากผูก้  ากบัลูกเสือส ารอง 
18)นกัอนุรักษธ์รรมชาติ ปฏิบติัตามโครงการเหล่าน้ีในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่ม และมิใชก้ระท า
โดยตนเองตามล าพงั กลุ่มน้ีจะเป็นกองหรือหมู่ลูกเสือของตนก็ได ้ (1)ช่วยกลุ่มปฏิบติังานต่อไปน้ี  
2 โครงการ เช่น (ก)ท าความสะอาด  คู  สระ หรือห้วย (ข) ท าจดัตั้ง และดูแลรักษาท่ีเล้ียงนก ท่ีให้
อาหารนก และท่ีให้นกนอน(ค)ท าแปลงเพาะปลูก และดูแลรักษาสวนผกักบัจดัท าปุ๋ยหมกั (ง)การ
ส ารวจธรรมชาติ (จ )แผนการรณรงคก์ าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู (ฉ)ปลูกตน้พุทธรักษา หรือไม้
ดอกแปลงหน่ึง และจดสถิติผูท่ี้ไปชมโครงการอ่ืน อาจจดัท าไดโ้ดยท าความตกลงกบัผูก้  ากบัลูกเสือ
ส ารอง(2)เดินทางไปส ารวจในชนบทกบักลุ่ม และ (ก) หาตวัอยา่ง 2-3 อยา่ง ท่ีแสดงว่าคนไดท้ าลาย
ธรรมชาติ และตวัอย่างอ่ืนท่ีแสดงว่าคนไดป้รับปรุงธรรมชาติให้ดีข้ึน(ข)รู้จกัระเบียบของทอ้งถ่ิน 
และเหตุผลต่างๆ ท่ีก่อใหเ้กิดระเบียบกบัแสดงวา่ตนไดป้ฏิบติัตามระเบียบนั้นอยา่งดีท่ีสุด (3)ปฏิบติั
เร่ืองต่อไปน้ี(ก)คน้หาสาเหตุเก่ียวกบัสัตว ์ นก พืช ปลา ฯลฯ ภายในประเทศ ซ่ึงตกอยูใ่นอนัตรายท่ี
จะสูญพนัธ์ุ หาวิธีแกไ้ขเพื่อช่วยชีวิตส่ิงนั้น ๆ และถา้สามารถท าไดใ้ห้ขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ
ในเร่ืองน้ีดว้ย (ข)คน้หาสาเหตุว่าสัตวแ์ละพืชอะไรในโลก ซ่ึงตกอยูใ่นอนัตรายท่ีจะสูญพนัธ์ุ กบัให้
ศึกษาดว้ยว่า ไดมี้การแกไ้ขปัญหาน้ีอย่างไร (ค)ช้ีแจงให้ผูอ่ื้นเขา้ใจในเร่ืองการอนุรักษธ์รรมชาติ     
1.โดยท าป้ายแสดงหรือโฆษณา  2. โดยการพดูกบัเด็กและผูใ้หญ่ในโอกาสอนัควร(4)คน้หาร่วมกบั
กลุ่มเก่ียวกบัวิถีของธรรมชาติในเร่ืองต่อไปน้ี 1 เร่ือง เช่น(ก)สังเกตว่าตน้ไม ้ผีเส้ือ กบ หรือส่ิงท่ีมี
ชีวิตอย่างอ่ืนเจริญเติบโตข้ึนไดอ้ย่างไร ท ารายงานขอ้สังเกตโดยใชแ้ผนภูมิ สมุดบนัทึก ภาพถ่าย 
หรือภาพเขียน (ข)ไปเยอืนสวนสตัว ์และท าสมุดบนัทึกเก่ียวกบันิสยัในการกินอาหารของสตัว ์
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หรือนกชนิดใดชนิดหน่ึง (ค)ท าการทดลองอยา่งหน่ึงซ่ึงแสดงถึงผลร้ายต่าง ๆ ของส่ิงเป็นพิษในน ้ า
หรือในอากาศ กบัท าแผนภูมิแสดงผลการคน้ควา้ดว้  (ง)สังเกตและบนัทึกผลการเปล่ียนแปลงของ
ธรรมชาติ ณ ชายทะเลแห่งหน่ึง โครงการอ่ืนอาจจดัท าได้โดยท าความตกลงกับผูก้  ากบัลูกเสือ
ส ารอง (5)ปรับปรุงบริเวณส่ิงแวดลอ้มของตนใหดี้ข้ึน โดย (ก)ปลูกตน้ไมห้รือไมพุ้่ม  (ข)ปลูกหญา้
ในบริเวณท่ีไม่มีพืชปกคลุมหรือ (ค)ปลูกพืชในกระถางภายในอาคาร  หมายเหตุเม่ือลูกเสือส ารอง
ไดรั้บการส่งเสริมใหป้ฏิบติังาน ตามโครงการใกลน้ ้ า เช่น   ท าความสะอาดคูหรือสระ ผูก้  ากบัตอ้ง
จดัให้มีการควบคุมดูแลความปลอดภยัของลูกเสือส ารอง ในการปฏิบติังานตามโครงการนั้น ๆ  
เคร่ืองหมายลูกเสือสัมพนัธ์ ลกัษณะ เป็นรูปลูกเสือกระโดดขา้มห่วงสีทองสามห่วง บนพื้นสีเขียว  
ผูก้  ากบัลูกเสือส ารองเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้เคร่ืองหมายน้ีและควรหาทางส่งเสริมให้ลูกเสือ
ส ารองทุกคนปฏิบติังาน เพื่อใหเ้ขา้เกณฑท่ี์จะรับเคร่ืองหมายน้ี 1 มีอายอุยา่งนอ้ย 10 ปี 6 เดือน และ
สอบไดด้าวดวงท่ี 3 แลว้ 2)ท าความคุน้เคยกบัผูก้  ากบัลูกเสือสามญั และผูท่ี้ก าลงัเป็นลูกเสือสามญั
ก่อนท่ีตนเองจะเขา้เป็นลูกเสือสามญั  3)เขา้ร่วมในกิจกรรมกลางแจง้ของกองลูกเสือสามญั อยา่ง
น้อยหน่ึงคร้ัง 4)มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัขบวนการลูกเสือ และพฒันาการของกิจการลูกเสือโลก      
5)รู้จกัค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั30 
         2. กองลูกเสือสามัญ  อาย ุ11 – 16 ปี  หรือก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
(ป.5 – 6)  แต่ละกองควรมีเด็ก  48  คน  ในกองลูกเสือ 2 – 6  หมู่ ๆ ละ  6 – 8  คน    วตัถุประสงค์
ของกองลูกเสือสามญั  มีแผนการฝึกอบรมก็เพื่อส่งเสริมการพฒันาของเด็กแต่ละคนทั้งทางกาย
สติปัญญา  จิตใจ  และศีลธรรม  โดยมีการกระท ากิจกรรมท่ีสนุกสนาน  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการ
กระท ากลางแจง้    หลกัของการฝึกอบรมลูกเสือสามญั  คือ  ระบบหมู่  โดยใหลู้กเสือเป็นผูว้างแผน
และด าเนินกิจกรรมของตนเองส่วนผูใ้หญ่มีหนา้ท่ีเพียงคอยให้ความช่วยเหลือแนะน าเท่าท่ีจ  าเป็น  
เพื่อความปลอดภยัและใหลู้กเสือทุกคนไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุดดงันั้น  กองลูกเสือสามญั  หน่วยท่ี 
 

 

                                                            

 30 ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ.ข้อบังคบัคณะลูกเสือแห่งชาตว่ิาด้วยการปกครองหลกัสูตรและ
วชิาพเิศษลูกเสือส ารอง(ฉบบัที ่10)  พ.ศ.2522.พิมพค์ร้ังท่ี 8 (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุ์รุสภา
ลาดพร้าว,2555),14-29. 
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ส าคญั  คือ  หมู่  ซ่ึงมีลูกเสือ  6 - 8 คน  รวมทั้ง  นายหมู่และรองนายหมู่ดว้ยนายหมู่ไดรั้บมอบหมาย 
หนา้ท่ีความรับผิดชอบให้เป็นผูน้ าและฝึกอบรมสมาชิกหมู่ของตน  ท่ีประชุมนายหมู่เป็นผูว้ินิจฉัย
ว่า  แต่ละหมู่ควรจะประกอบกิจกรรมอะไรบ้าง  หลังจากนั้ นนายหมู่มีบทบาทส าคญัในการ
ด าเนินงานของหมู่  ความส าเร็จหรือความลม้เหลวของกองลูกเสือสามญัอยูท่ี่วิธีการของผูก้  ากบัใน
การใชป้ระโยชน์จากท่ีประชุมนายหมู่และระบบหมู่เป็นส่วนใหญ่  ในการน้ีผูก้  ากบัจะตอ้งเขา้ใจเด็ก
และรู้จกัวิธีการส่งเสริมเด็กให้สามารถวางแผนงาน  ซ่ึงประกอบดว้ยแนวความคิดท่ีมีจินตนาการ  
รู้จกัตดัสินใจและหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  แมว้า่กิจกรรมจะเป็นเร่ืองส าคญัแต่คุณค่าส่วนใหญ่ในการ
ฝึกอบรมอยู่ท่ีการพฒันาให้หมู่และกองลูกเสือไดเ้ป็นกลุ่มเด็กแต่ละคนไดเ้รียนรู้ในการช่วยเหลือ
กนัท างานให้ไดผ้ลในหมู่ลูกเสือนัน่เอง  ท่ีก่อให้เกิดโอกาสส าหรับการพฒันาทางกาย  สติปัญญา  
จิตใจ  และศีลธรรมของลูกเสือแต่ละคน   การฝึกอบรมลูกเสือสามญัแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ  ลูกเสือ
ตรี  ลูกเสือโท  ลูกเสือเอก  และวิชาพิเศษ  เพื่อมุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมการพฒันาเด็กเป็นรายบุคคล  
ตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ  วา่ดว้ยการปกครอง  หลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามญั (ฉบบั
ท่ี  13)  พ.ศ. 2525  ลูกเสือสามญัใหม่จะตอ้งศึกษาวิชาลูกเสือตรีตามหลกัสูตรท่ีก าหนดไวเ้พื่อเป็น
การศึกษาวิชาลูกเสือสามญัเบ้ืองตน้เม่ือสอบวิชาลูกเสือตรีไดจึ้งไดท้ าพิธีเขา้ประจ ากองและมีสิทธ์ิ
ประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือตรี  หลงัจากนั้นก็ไดรั้บการฝึกอบรมวิชาลูกเสือโทและวิชาพิเศษตาม
หลกัสูตรต่อไป  ในการฝึกอบรมระดบัลูกเสือตรีและลูกเสือโทน้ี  ควรเป็นหนา้ท่ีและอยู่ในความ
รับผิดชอบของนายหมู่  โดยยึดหลกัให้การเรียนรู้ในการกระท าจริง  สนุกสนาน  และจดัให้เป็น
กิจกรรมกลางแจง้ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได ้   ผูท่ี้เป็นลูกเสือโทแลว้จะตอ้งฝึกอบรมวิชาลูกเสือ
เอกและเลือกเรียนวิชาพิเศษต่าง ๆ ตามหลกัสูตรท่ีก าหนดไวใ้นการฝึกอบรมระดบัลูกเสือเอกน้ี  
ควรกระท าเป็นหมู่  และผูก้  ากบัจะตอ้งดูแลการปฏิบติังานของลูกเสือและนายหมู่ให้อยู่ในความ
รับผดิชอบอยา่งใกลชิ้ดกิจกรรมของลูกเสือสามญั  ส่วนใหญ่คือ    การอยูค่่ายพกัแรมและการส ารวจ
กิจกรรมผจญภัย  โดยเฉพาะกิจกรรมทางน ้ า  และกิจกรรมท่ีเก่ียวกับภูเขา  โครงการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น  เร่ืองท่ีลูกเสือสนใจและงานอดิเรกของแต่ละบุคคล ค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือเป็นรากฐานของบรรดากิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือโดยวิธีการใชร้ะบบหมู่  ลูกเสือสามญัท่ีมี
อายมุากยอ่มมีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการฝึกอบรมเป็นพิเศษท่ีเหมาะสมแก่อายขุองเขา  โดยจดัการ
ฝึกอบรมนอกเหนือไปจากหมู่ของเขาใหเ้หมาะสมเป็นราย ๆ ไป  ทั้งน้ี  ตอ้งพิจารณาอยา่ง  
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ระมดัระวงัดว้ยความรอบคอบนอกจากนั้นยงัตอ้งเตรียมแผนงานไวส้ าหรับลูกเสือสามญัท่ีอายุยงั
นอ้ย  เพื่อเตรียมสมคัรเขา้เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ต่อไป31  
          วิชาลูกเสือสามัญ  ส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ  ขอ้บงัคบัคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ  ว่าดว้ยการปกครอง  หลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามญั (ฉบบัท่ี 13 )พ.ศ.2529        
1) วิชาลูกเสือตรี  2)วิชาลูกเสือโท  3)วิชาลูกเสือเอก  4)วิชาพิเศษลูกเสือสามญัขอ้บงัคบัคณะลูกเสือ
แห่งชาติ  ว่าด้วย การปกครอง หลกัสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือสามญั  (ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2529  
เพื่อให้การฝึกอบรมเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่เด็กในวยัลูกเสือสามญัยิ่งข้ึน คณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 18 (7) แห่งพระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ. 
2507 จึงออกขอ้บงัคบัแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าดว้ย การปกครองหลกัสูตร 
และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ดังต่อไปน้ี  ขอ้ 1   ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า “ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ว่าด้วย การปกครองหลกัสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ พ.ศ. 2525”  ขอ้ 2 ให้ใช้
ขอ้บงัคบัน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 เป็นตน้ไป  ขอ้ 3  ให้ยกเลิกหลกัสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือส ารอง ดังท่ีบญัญติัไวใ้นขอ้ 169 ถึง 210 แห่งขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการ
ปกครองหลกัสูต และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 และใหใ้ชข้อ้ความท่ีแนบทา้ยขอ้บงัคบัน้ีแทน  ขอ้ 
4   ลูกเสือส ารองท่ีไดรั้บเคร่ืองหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามญัตามขอ้บงัคบัเดิมให้มีสิทธ์ิประดบัคนั
ตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  หลกัสูตรและวิชา
พิเศษลูกเสือสามญั พ.ศ. 2525  จุดหมายของการลูกเสือสามญั คือ เพื่อส่งเสริมการพฒันาในทาง
ร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ ศีลธรรมและสังคมของลูกเสืออาย ุ11 ถึง 16 ปี  โดยถือว่าเป็นส่วนส าคญั
ส่วนหน่ึงของแผนการฝึกอบรมท่ีต่อเน่ืองกันกับของเด็กในวยัต่าง ๆ ท่ีอยู่ในขบวนการลูกเสือ
แผนการฝึกอบรมลูกเสือสามัญมีระดับสูงข้ึนตามวยั และสมรรถภาพของเด็กแต่ละคนกับมี
หลกัสูตรวิชาพิเศษต่าง ๆ ดว้ย     การเขา้อยูใ่นกองลูกเสือสามญั  เด็กอาจเขา้อยูใ่นกองลูกเสือสามญั  
โดยเล่ือนมาจากกองลูกเสือส ารอง หรือโดยการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหม่ของคณะลูกเสือแห่งชาติ   
ระบบหมู่  กองลูกเสือสามญัประกอบดว้ยหมู่ลูกเสือ 2-6 หมู่  หมู่หน่ึงมีลูกเสือ 6-8 คน รวมทั้ง  นาย
หมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือดว้ย  แต่ละหมู่มีนายหมู่ลูกเสือเป็นผูน้ า  โดยมีรองนายหมู่ลูกเสือ 
 

                                                            

 31 ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ.  คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ  ขั้นความรู้ทัว่ไป 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2555),11-12. 
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เป็นผูช่้วย  ระบบหมู่เป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็นในการฝึกอบรมลูกเสือสามญั  ซ่ึงประกอบดว้ยการ 
ฝึกอบรมในเร่ืองการเป็นผูน้ า  การวางแผน  และการประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยถือหลกัการ
พึ่งตนเองเป็นส าคญั  หมู่ลูกเสือเป็นหน่วยในการจดักิจกรรมทั้งปวงความส าเร็จของการฝึกอบรม
ลูกเสือ อยู่ท่ีการฝึกอบรมนายหมู่และการเปิดโอกาสให้นายหมู่ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีใน
กิจการของกองโดยมีการปรึกษาหารือกนัในท่ีประชุม นายหมู่  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัมีหนา้ท่ีเป็นท่ี
ปรึกษาของท่ีประชุมนายหมู่และท าการฝึกอบรม นายหมู่ในกองของตน  เพื่อใหน้ายหมู่เหล่านั้นไป
ท าการฝึกอบรมลูกเสือในหมู่ของตนอีกช่วงหน่ึง  ในค่ายพกัแรม  ลูกเสืออยูแ่ละท างานร่วมกนัเป็น
หมู่ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  ชั้นของลูกเสือสามญั  แผนการฝึกอบรมลูกเสือสามญัแบ่ง
ออกเป็น 3 ชั้น คือ ลูกเสือตรี ลูกเสือโท ลูกเสือเอก  ลูกเสือตรี   มีหลกัสูตรโดยยอ่ดงัน้ี 1) ความรู้
เก่ียวกบัขบวนการลูกเสือ 2)ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั  3)กิจกรรมกลางแจง้ 4)ระเบียบ
แถว  เม่ือสอบวิชาตามหลกัสูตรลูกเสือตรีไดแ้ลว้ จึงไดเ้ขา้พิธีประจ ากองและใหไ้ดรั้บการฝึกอบรม
ชั้นสูงต่อไปตามล าดบั  ลูกเสือโท  มีหลกัสูตรโดยยอ่ดงัน้ี 1)การรู้จกัดูแลตนเอง 2)การช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น  3)  การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ 4)ทกัษะในทางวิชาลูกเสือ 5)งานอดิเรกและเร่ืองท่ีสนใจ  
6)ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 7)ระเบียบแถวลูกเสือเอก มีหลกัสูตรโดยยอ่ดงัน้ี 1)การพึ่งตนเอง  
2)การบริการ 3)การผจญภยั 4)วิชาการของลูกเสือ 5)ระเบียบแถว  การสอบวิชาลูกเสือทุกชั้น  ใหผู้ ้
ก  ากบักองลูกเสือเป็นผูด้  าเนินการสอบวิชาลูกเสือตรี  วิชาลูกเสือโท  วิชาลูกเสือเอก  ลูกเสือจะตอ้ง
สอบวิชาตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรส าหรับแต่ละชั้นให้ไดค้รบทุกวิชาเสียก่อนจึงจะเล่ือนชั้นได ้ 
ลูกเสือสามญัอาจท างาน  และสมคัรสอบเพื่อขอรับเคร่ืองหมายลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ในระยะเวลา 
3 เดือน  ก่อนท่ีจะเล่ือนจากกองลูกเสือสามญัไปอยูก่องลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ลูกเสือตรี  ลกัษณะ
เคร่ืองหมาย  ท าดว้ยผา้สีกากี รูปโล่ ยาว 4 ชม. กวา้ง 2.5 ซม. มีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีแดง   
แต่ไม่มีแถบค าขวญั  และมีค าว่า “ลูกเสือ”  สีเหลือง ติดท่ีก่ึงกลางกระเป๋าเส้ือขา้งซา้ย หลกัสูตร     
1) ความรู้เก่ียวกบัขบวนการลูกเสือ  แสดงวา่มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัขบวนการลูกเสือและการพฒันา
ของกิจการลูกเสือโลก (1.1)ประวติัสังเขปของ ลอร์ดเบเดน–โพเอลล์(1.2)พระราชประวติัสังเขป
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว(1.3)วิวฒันาการของขบวนการลูกเสือไทยและลูกเสือ
โลก (1.4)การท าความเคารพ การแสดงรหัส การจบัมือซา้ย และคติพจน์ของลูกเสือ  2)ค  าปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือสามญั  เขา้ใจและยอมรับค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั 3)กิจกรรม
กลางแจง้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่หรือกองลูกเสือนอกสถานท่ี 4)ระเบียบแถว(4.1)ท่ามือเปล่า 
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(4.2)ท่าถือไมพ้ลอง(4.3)การใชส้ัญญาณมือและนกหวีด(4.4)การตั้งแถวและการเรียกแถวลูกเสือโท 
ลกัษณะเคร่ืองหมาย ท าดว้ยผา้สีกากี รูปไต ยาว 4.5 ซม. กวา้ง 2.5 ซม. มีค  าวา่ “ลูกเสือ” สีเหลือง  
เหนือกรอบสีแดง ในกรอบสีแดงมีค าว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย”์ สีเหลือง ติดท่ีแขนเส้ือขา้งซ้าย 
ก่ึงกลางไหล่กบัศอก  หลกัสูตร 1)การรู้จกัดูแลตนเอง (1.1)บรรจุส่ิงของต่างๆ ลงในเคร่ืองหลงั
ส าหรับการไปอยู่ค่ายพกัแรมปลายสัปดาห์ (1.2)เตรียมเคร่ืองปัจจุบนัพยาบาลเป็นส่วนตวัส าหรับ
การเดินทางไกล(1.3)  ก่อไฟ ปรุงเคร่ืองด่ืมร้อน ปรุงอาหารง่าย ๆ นอกสถานท่ี (1.4) กางเต็นท์
ส าหรับพกัแรมในการเดินทางไกล (1.5) ออกไปอยูค่่ายพกัแรมอยา่งนอ้ยหน่ึงคืน 2) การช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น(2.1)รู้จกัวิธีปฏิบติัต่อบาดแผล แมลงสัตวก์ดัต่อย  แดดเผา  ไฟลวก  น ้ าร้อนลวก และการเป็น
ลม (2.2 )แสดงความสามารถในการช้ีทางใหแ้ก่คนต่างถ่ิน และมีความรู้พอสมควร  เก่ียวกบับริการ
ขนส่งสาธารณะของทอ้งถ่ิน  สถานท่ีน่าสนใจหรือส าคญัของทอ้งถ่ิน รวมทั้งต าบล  ท่ีอยูข่องแพทย ์ 
สถานีต ารวจ  สถานีดบัเพลิง สถานท่ีตั้งโทรศพัทส์าธารณะ และสถานท่ีราชการต่างๆ  3)การ
เดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ (3.1)รู้ทิศทั้ง 8 ทิศ รู้วิธีวางแผนท่ีให้ถูกทิศทางและรู้จกัการใชเ้ขม็ทิศ 
(3.2)แสดงว่าเขา้ใจในเร่ืองมาตราส่วน  และเคร่ืองหมายต่าง ๆ ท่ีใชก้นัเป็น ธรรมเนียมในการท า
แผนท่ี  โดยอธิบายประกอบเส้นทางระยะสั้นๆ ท่ีก าหนดให้ตามแผนท่ี(3.3)เดินทางไกลไปกลบั
ระยะทาง 10 กม. กบัเพื่อนคนหน่ึงซ่ึงมีอายรุุ่นราว    คราวเดียวกนั และเม่ือกลบัมาแลว้  ใหร้ายงาน
ต่อผูก้  ากบัลูกเสือดว้ยวาจา  ถึงวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ระท าส าเร็จในระหว่างการเดินทาง (เช่น สะเก็ตซ์
ภาพหรือไดรั้บความรู้พิเศษเก่ียวกบัสถานท่ี   บางแห่ง  หรือบุคคล) (3.4)แสดงว่ารู้จกัและเขา้ใจกฎ
จราจรตลอดจนเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการจราจร(3.5)ศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัต่างประเทศ 1 ประเทศ 
หาทางท่ีน่าสนใจในการท่ีจะเดินทางไปยงัประเทศนั้นและเล่าให้ลูกเสือในหมู่ของตนทราบถึงส่ิง 
ส าคญัต่าง ๆ ท่ีหวงัว่าจะได ้พบเห็นท่ีนัน่ 4)ทกัษะในทางวิชาลูกเสือ(4.1)อธิบายถึงวิธีใชแ้ละเก็บ
รักษามีดและขวาน  ใชมี้ดเหลาไมใ้ห้เป็นสมอบกส าหรับขึงเต็นท์ หรือให้เป็นเคร่ืองใชอ้ย่างอ่ืน  
และใชข้วานส าหรับผา่ไมเ้พื่อเตรียมก่อไฟ(4.2)แสดงวิธีผกูเง่ือน ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการอยูค่่ายพกั
แรมหรือบนเรือ  คือ ขอ้ ก. ผกูเง่ือนดว้ยเชือกเส้นเดียวหรือสองเส้นท่ีมีขนาดเดียวกนั(Knots) เช่น 
เง่ือนประมง เง่ือนผกูร่น  เง่ือนผกูคนลาก  ขอ้  ข. ผกูเง่ือนดว้ยเชือกท่ีมีขนาดต่างกนั(Bends)เช่น 
เง่ือนขดัสมาธิ   เง่ือนขดัสมาธิ 2 ชั้น ขอ้  ค. ผกูเง่ือนดว้ยเชือกกบัวสัดุอยา่งหน่ึงอยา่งใด(Hitches) 
เช่น  เง่ือนผกูซุง  เง่ือนตะกรุดเบด็  เง่ือนผกูร้ัง ขอ้ ง.ผกูแน่น (Lashing) เช่น  ผกูประกบ  ผกูทะแยง  
ผกูกากบาท  ส าหรับเง่ือน ตาม ขอ้ ก – ข – ค อยา่งละเง่ือนและ ตามขอ้ ง. ทั้ง 3 เง่ือน (4.3)แสดงว่า
มีความรู้ทัว่ไปและสนใจลกัษณะและสญัญาณเก่ียวกบักาลอากาศ  โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบั 
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ทอ้งถ่ินของตน  5) งานอดิเรกและเร่ืองท่ีสนใจ  แสดงใหห้มู่หรือกองลูกเสือของตนเห็นว่า  ตนมี
ทกัษะหรือสมรรถภาพพอสมควรในงานอดิเรก  หรือเร่ืองท่ีสนใจส่วนตวั เช่น การข่ีรถจกัรยาน การ 
วา่ยน ้า ธรรมชาติศึกษา  เร่ืองราวเก่ียวกบักาลอากาศ  การรู้จกัชนิดของเคร่ืองบิน ดาว  การข่ีมา้  การ 
ท าหุ่นจ าลอง การสานตะกร้า การสะสมแสตมป์ วรรณคดี การวาดภาพ  การตกแต่งบา้น  การสร้าง
เคร่ืองรับวิทย ุ การท าเคร่ืองไม ้เช่น ประตู  หนา้ต่างๆ  และบนัได  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเพียงตวัอยา่ง
เท่านั้น  เร่ืองท่ีสนใจและงานอยา่งอ่ืนยงัมีอีกมาก  6)ค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  สนทนากบันาย
หมู่ของตนเก่ียวกับความเจริญก้าวหน้าของตนในเร่ืองวิชาลูกเสือ  ตลอดจนการปฏิบติัตามค า
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  กบัวางแผนเพื่อความเจริญกา้วหนา้ของตนในอนาคตดว้ย 7)ระเบียบ
แถว  ทบทวนท่าฝึกต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรวิชาลูกเสือตรี และปฏิบติัตามหนงัสือคู่มือการ
ฝึกระเบียบแถวลูกเสือของส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ   ลูกเสือเอก    ลกัษณะ
เคร่ืองหมาย  ท าดว้ยผา้สีกากี  รูปโล่  ยาว 5 ซม. มีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ สีแดง และมีค าว่า 
“ลูกเสือ” สีเหลือง  ติดท่ีแขนเส้ือขา้งซา้ยก่ึงกลางไหล่กบัศอกหลกัสูตร 1)การพึ่งตนเอง (1.1) นบัแต่
เขา้เป็นลูกเสือสามญั  ไดอ้ยูค่่ายพกัแรมแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  12  คืน (1.2)ว่ายน ้ าไดร้ะยะทาง 
45 เมตร (ผูอ้  านวยการกอง  กองลูกเสือ  ผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดัหรือ ผูอ้  านวยการลูกเสืออ าเภอ  
แลว้แต่กรณี  อาจอนุมติัให้สอบวิชาอย่างอ่ืนแทนได)้ (1.3)เขา้ใจถึงการรักษาตวั  ซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
กระท ารวมทั้งความรู้เก่ียวกบัการท่ีตอ้งตรากตร าจากการเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศ  สาเหตุ
ของการป่วยเจบ็  การป้องกนัอาการ  และการรักษาอยา่งทนัทีทนัใด ก่อนท่ีจะเร่ิมประกอบกิจกรรม
ซ่ึงมีการผจญภยั  เช่น  การแล่นเรือใบ  การเดินขา้มเนินเขา  และการส ารวจถ ้า  เป็นตน้  (1.4)รู้จกัใช ้ 
ดูแลรักษา  และระมดัระวงัอนัตราย  อนัเน่ืองจากการน าส่ิงต่อไปน้ีไปใช ้ ขอ้  1.4.1  ตะเกียงและเตา
สมยัใหม่ขอ้  1.4.2 ตะเกียงและเตาท่ีใชสู้บ เช่น ตะเกียงเจา้พาย ุและเตาฟู่   ขอ้  1.4.3  การใชไ้ฟฟ้า
หรือเคร่ืองมือท่ีตอ้งใชไ้ฟฟ้าในชีวิตประจ าวนั  เช่นพดัลม  เตารีด  เตาไฟฟ้า  ตูเ้ยน็  วิทย ุ โทรทศัน์  
เป็นตน้  (1.5)ท าเร่ืองต่อไปน้ีอย่างใดอย่างหน่ึงให้ส าเร็จ  ขอ้  1.5.1  รู้วิธีพิจารณา ในเม่ือจะเลือก
สถานท่ีตั้งค่ายพกัแรมและท ารายการอาหาร (รวมทั้งปริมาณ)  ส าหรับการอยูค่่ายพกัแรมสองคน ใน
วนัหยดุปลายสัปดาห์  ขอ้  1.5.2 ปรุงอาหาร 2 อยา่ง  ส าหรับคน 2 คน  2)การบริการ  (2.1)สามารถ
ให้ค  าช้ีแจงอยา่งชดัเจนและสั้น ในเม่ือติดต่อขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาล  ต ารวจ หรือสถานี
ดบัเพลิง  กบัรู้จกัว่าควรปฏิบติัอยา่งไรในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุ  หรือเหตุฉุกเฉินอยา่งอ่ืนรวมทั้งการ
ช่วยเหลือเน่ืองจากไฟไหม ้ การจมน ้ า  การถูกไฟฟ้าช็อค  และ     แก๊สร่ัว  (2.2)รู้จกัการปฐม
พยาบาล ส าหรับกรณีเลือกออกภายนอกและอาการช็อค  รู้วิธีท่ีถูกตอ้งในการช่วยใหค้นหายใจ และ 
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รู้ถึงอันตรายต่าง ๆ  อนัเก่ียวขอ้งกับการเคล่ือนยา้ยคนเจ็บ  ตลอดจนรู้จักการน าผูป่้วยเจ็บส่ง
โรงพยาบาล  (2.3 )ให้บริการบางอย่าง ภายในหรือนอกวงการลูกเสือ ดว้ยความสมคัรใจ  โดย
ท างานท่ีมีคุณค่าอยา่งนอ้ยเป็นเวลา 3 ชัว่โมง  หรือโดยการให้บริการอยา่งสม ่าเสมอรวมเป็นเวลา       
3 ชัว่โมง  3)  การผจญภยั  (3.1)เดินทางไกลดว้ยเทา้หรือโดยทางเรือดว้ยความสามารถของตนเอง  
เป็นระยะทาง 20 กม. หรือโดยรถจกัรยาน เป็นระยะทาง 80 กม. และไปอยูค่่ายพกัแรมคา้งคืนกบั
ลูกเสือสามญัคนหน่ึง ท่ีมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกนั  แลว้บนัทึกรายงานการเดินทางโดยย่อ  และ
กล่าวถึงส่ิงท่ีน่าสนใจ (3.2)ใชเ้ข็มทิศในท่ีกลางแจง้ เพื่อท าแบบฝึกหัดง่ายๆเก่ียวกบัการหาทิศ    
(3.3) อธิบายระบบเสน้ชั้นความสูง(Contour  System)กบัสามารถแจง้และหาต าแหน่งท่ีตั้งโดยอาศยั
ระบบพิกดักริด (Grid  Reference)ในแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหารได ้  (3.4)เลือกท างานต่อไปน้ีให้
ส าเร็จ 2 อย่าง   ขอ้  ก. เขา้ร่วมกบัหมู่หรือกองลูกเสือของตนในกิจกรรมกลางแจง้  โดยร่วมกบั
ลูกเสือหมู่หน่ึงจากกองอ่ืน  เช่น การอยู่ค่ายพกัแรม การเดินทางไกล การเล่นในท่ีกวา้ง หรือ การ
เดินทางส ารวจ  ขอ้  ข.  เดินทางตามล าพงัหรือกบัเพื่อนคนหน่ึงท่ีมีอายรุุ่นราวคราวเดียวกนั ไปยงั
สถานท่ีน่าสนใจ หรือเดินทางไกลระยะทางไม่นอ้ยกว่า 40 กม. และรายงานดว้ยวาจาโดยย่อ
เก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในวนันั้น  ขอ้  ค.พายเรือนัง่คนเดียว เป็นระยะทาง 1,600 เมตร หรือท า
การแล่นเรือใบ   ขนาดเลก็ รอบระยะทางรูปสามเหล่ียม  หรือมีความเขา้ใจในระบบการผกูเชือกพนั
หลกัใหแ้น่น  (the belay  system)  และไต่ลงตามเส้นเชือกจากท่ีสูง (abseil) ระยะ 9 เมตร โดย
ถูกตอ้งตามวิธี  ขอ้  ง.ในขณะท่ีไปอยูค่่ายพกัแรมในต่างประเทศใหใ้ชเ้วลา 1 วนั กบัหมู่ของตนหรือ
กบัลูกเสืออีกคนหน่ึงจากกองลูกเสือของตน  หรือกองลูกเสือในทอ้งถ่ิน  เพื่อส ารวจต าบลหรือ
หมู่บา้นในทอ้งถ่ิน  เม่ือกลบัมาแลว้ให้รายงานดว้ยวาจาว่าไดท้  าอะไร  เห็นอะไร  พบกบัใคร  และ 
มีอะไรบา้งท่ีไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัชีวิตในทอ้งถ่ิน  4)วิชาการของลูกเสือ (4.1)ท าโครงการบุกเบิก          
1 โครงการใหส้ าเร็จ  โดยใชก้ารผกูแน่น (Lashings) ท่ีแตกต่างกนั อยา่งนอ้ยท่ีสุด 2 วิธี และ/หรือ 
ใชร้อกประกอบเชือก (blocks and tackle) โดยปกติควรจะท าเป็นโครงการของหมู่(4.2 )แสดงวิธีผกู
เง่ือนต่างๆ  3  อยา่งท่ีมีประโยชน์ส าหรับช่วยเหลือผูท่ี้ตกอยูใ่นอนัตราย  เช่น  เง่ือนบ่วงสายธนู  
เง่ือนบ่วงสายธนูสองชั้น  เง่ือนบ่วงสายธนูสามชั้น  เง่ือนเกา้อ้ี  และวิธีผูกเชือกพนัหลกัให้แน่น 
(belay  procedure) ท่ีถูกตอ้ง  (4.3 )  ปรุงอาหารแบบชาวป่า และกินอาหารนั้นกบัท าท่ีพกัแรม
ชัว่คราว และนอน  คา้งคืนในท่ีพกัแรมนั้น  (4.4) รู้จกักฎแห่งความปลอดภยัของการใชข้วาน  และ
รู้จกัวิธีเก็บรักษาเล่ือยและขวานกับใช้เล่ือยและขวานส าหรับโค่นตน้ไม ้ ริดก่ิงไม ้ หรือตดัไม้
เน้ืออ่อน (4.5)เลือกท างานต่อไปน้ีใหส้ าเร็จ 2 อยา่ง  ขอ้ ก. จดัท าอนุทินธรรมชาติ  เก่ียวกบันกหรือ 
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สัตวเ์ล้ียง หรือท าการสะสมตวัอยา่งใบไมแ้ละดอกไม ้เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 1 เดือน ขอ้ ข.จดัท าสถิติ
กาลอากาศประจ าวนัอยา่งง่าย ๆ เป็นเวลา 1 เดือน หรือจดัท าสมุดหมายเหตุรายวนัของหมู่ลูกเสือ
เป็นเวลา 2 เดือน ขอ้ ค.ไปเยือนอาคารหรือสถานท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของทอ้งถ่ิน  และเขียนรายงาน
สังเขป  บรรยายถึงประวติัและวตัถุประสงคข์องอาคาร  หรือสถานท่ีนั้น หรือส ารวจบริเวณเล็ก ๆ 
แห่งหน่ึงในละแวกบา้นของตน  เช่น บริเวณสองฝ่ังแม่น ้ าหรือล าคลองระยะทาง 800 เมตร และ   
ท าแผนผงัขนาดใหญ่แสดงส่ิงต่างๆ ในบริเวณนั้น ขอ้  ง.ไดรั้บเคร่ืองหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามญั 
อยา่งนอ้ย 2 เคร่ืองหมาย ขอ้  จ.แสดงว่า  ตระหนกัในความจ าเป็นของการอนุรักษธ์รรมชาติ โดยมี  
ส่วนร่วมในโครงการอนุรักษธ์รรมชาติ 1 โครงการ อยา่งจริงจงั  (4.6)  อภิปรายกบัผูก้  ากบัลูกเสือ
ของตนในเร่ืองต่อไปน้ี  ขอ้ ก.ความเขา้ใจของตน  เก่ียวกบัค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  ขอ้  ข.
การฝึกอบรมวิชาลูกเสือของตนในอนาคตและการสมคัรเขา้เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ขอ้  ค. 
ความหมายในทางปฏิบติัของความเป็นพี่นอ้งของลูกเสือทัว่โลก  5) ระเบียบแถว (5.1) ทบทวนท่า
ฝึกต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรวิชาลูกเสือตรี โท (5.2) การเดินสวนสนาม32    
         วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ    ลูกเสือสามญัท่ีก าลงัเรียนหลกัสูตรลูกเสือโท ลูกเสือเอก 
อาจสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามญัไดต้ามหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้วิชาพิเศษเหล่าน้ีมุ่งหมายให้ลูกเสือ
สามญัไดแ้สดงซ่ึงทกัษะและความสนใจของตนเอง กบัเพื่อนให้ไดมี้ส่วนในการปฏิบติักิจกรรม
ร่วมกบัลูกเสืออ่ืน ๆ ดว้ย วิชาพิเศษลูกเสือสามญั มีดงัต่อไปน้ี  ขอ้ 1 นักจกัสาน  หลกัสูตร  
(1)สามารถใชแ้ละรักษาเคร่ืองมือ (2)มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวสัดุท่ีน ามาใช ้ในการจกัสาน เช่น วสัดุ
นั้นไดม้าจากไหน และจดัเตรียมอยา่งไร (3)สามารถจกัตอก และเหลาหวายหรือไมไ้ผส่ าหรับใชท้ า
ส่ิงของต่าง ๆ (4)สามารถผลิตเคร่ืองใชท่ี้ใชเ้ป็นประโยชน์ได ้1 อยา่ง จากวสัดุ เช่น หวาย ไมไ้ผ ่กก 
ฟางขา้ว เป็นตน้ โดยท าการผลิตต่อหนา้กรรมการสอบ  ขอ้ 2 ช่างไม ้ หลกัสูตร (1) สามารถใชแ้ละ
รักษาเคร่ืองมือ (2)สามารถบอกช่ือไมบ้างชนิดท่ีใชใ้นทอ้งถ่ิน กบัรู้จกัลกัษณะและประโยชน์ของ
ไมแ้ต่ละชนิด (3)ไขตะปูควงยาวไม่เกิน 1

2
1 น้ิว โดยไม่ท าอนัตรายต่อเน้ือไมห้รือตะปูควง (4)ใช้

ตะปูตอกฝาหีบบรรจุของไดอ้ยา่งเรียบร้อย โดยใชไ้มห้นา 
2
1 น้ิว และตะปูยาว 1

2
1 น้ิว (5)ใชเ้ล่ือย 

 

                                                            

 32 ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ.  คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือสามัญ         
ขั้น ความรู้เบือ้งต้น  (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550),89-92. 
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ธรรมดาแบ่งไมอ้อกเป็นสองส่วนตามเสน้ตรงท่ีก าหนดใหโ้ดยใช ้ไมห้นา 1 น้ิว ยาว 2 ฟุต การเล่ือย 
ไมต้อ้งไม่ห่างจากเส้นตรงท่ีก าหนดให้ เกิน 1/16 น้ิว (6)สามารถผลิตเคร่ืองใชด้ว้ยไม ้1 อย่าง เช่น 
มา้นัง่คนเดียว เกา้อ้ี หีบ  ชั้นวางของ กรอบรูป เป็นตน้  ขอ้ 3 ช่างหนงั  หลกัสูตร (1) สามารถใชแ้ละ
รักษาเคร่ืองมือ (2)รู้จกัหนงัชนิดต่าง ๆ กบัสามารถเลือกใชห้นงัท่ีตอ้งการ (3)สามารถท าพื้นและสน้ 
รองเทา้ดว้ยวิธีเยบ็หรือตอกตะปู กบัซ่อมรองเทา้ท่ีช ารุดได ้หรือสามารถผลิตเคร่ืองใชด้ว้ยหนัง        
1 อย่าง ตามแบบ เช่น กระเป๋าถือ ซองธนบัตร  กระเป๋าสตางค์ เข็มขดั เป็นต้น  ขอ้ 4 ชาวนา  
หลกัสูตร  (1)สามารถใชแ้ละรักษาเคร่ืองมือ  (2)รู้จกัชนิดและคุณสมบติัของดินกบัเขา้ใจเลือกท่ีดิน
ท านา (3)รู้จกัเลือกพนัธ์ุขา้วใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีและทอ้งถ่ิน (4) รู้จกัธาตุส าคญัท่ีเป็นอาหารพืช ปุ๋ย 
ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมกั  (5) รู้จกัการเตรียมท่ีท านาด าหรือนาหว่าน (6)รู้จกัการเพาะ การหว่าน การตก
กลา้ การถอนกลา้ และการปักด า (7)รู้จกัการบ ารุงรักษาตน้ขา้ว เช่น การป้องกนั การก าจดัวชัพืช 
ก าจดัศตัรูพืช  การทดน ้ า การใชปุ๋้ย เป็นต ้(8)รู้จกัการเก็บเก่ียว การขนยา้ย การตาก การนวด และ
การเก็บรักษาขา้ว (9)สามารถไถคราด ตกกล้า ปักด า และเก็บเก่ียวในเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 1 ไร่ 
ตลอดจนการนวดขา้วดว้ย  ขอ้ 5ชาวสวน  หลกัสูตร (1)สามารถใชแ้ละรักษาเคร่ืองมือ (2) รู้จกัชนิด
และคุณสมบติัของดิน กบัเขา้ใจเลือกท่ีดินท าสวน (3)รู้จกัเลือกพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุ (4)รู้จกัการ
เตรียมดิน วิธีปลูก การบ ารุงรักษาและการก าจดัศตัรูพื (5)รู้จกัการเก็บเก่ียวและการขยายผลิตผล 
(6)รู้จกัช่ือพืชผกัสวนครัวและไมย้ืนตน้อย่างละ 12 ชนิด (7)รู้จกัวิธีท าปุ๋ยหมกัและเขา้ใจหลกัของ
การให้ปุ๋ยทั้งปุ๋ยธรรมชาติและปุ๋ยวิทยาศาสตร์ (8)สามารถท าสวนผกั สวนดอกไม ้สวนผลไม ้สวน
ยางพารา หรือสวนอยา่งอ่ืนอยา่งหน่ึงอยา่งใด ตามความเหมาะสมของทอ้งถ่ิน เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 
3 เดือน ให้เจริญงอกงามพอสมควร ในเน้ือท่ีอย่างน้อย 12 ตารางเมตร ขอ้ 6ชาวไร่ หลกัสูตร         
(1) สามารถใช้และรักษาเคร่ืองมือ (2)รู้จกัชนิดและคุณสมบติัของดิน กบัเขา้ใจเลือกท่ีดินท าไร่ 
(3)รู้จกัเลือกพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุ (4)รู้จกัเตรียมดิน วิธีปลูก การบ ารุงรักษา การป้องกนั และการ
ก าจดัศตัรูพืช (5)รู้จกัการเก็บเก่ียวและการขยายผลิตผล (6) รู้จกัวิธีท าปุ๋ยหมกัและเขา้ใจหลกัของ
การให้ปุ๋ยทั้งปุ๋ยธรรมชาติและปุ๋ยวิทยาศาสตร์ (7)สามารถปลูกพืชไร่ เช่น ขา้วโพด ถัว่เหลือง        
ปอ ฝ้าย นุ่น มนัส าปะหลงั   มนัเทศ ยาสูบ ออ้ย พริกไทย หรือพืชไร่อยา่งอ่ืนอยา่งหน่ึงอยา่งใด ตาม
ความเหมาะสมของทอ้งถ่ิน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ให้ผลเจริญงอกงามพอสมควรในเน้ือท่ี
อย่างน้อย 12 ตารางเมตร  ขอ้ 7 นักเล้ียงสัตวเ์ล็กหลกัสูตร (1)  สามารถเลือกพนัธ์ุและผสมพนัธ์ุ 
(2)รู้จกัสร้างเรือนโรงสัตว์เล้ียง และจดัหาอุปกรณ์ (3)รู้จักอาหาร การผสม และการให้อาหาร 
(4)รู้จกัการเล้ียงดู การตอน(5)รู้จกัหลกัสุขาภิบาลเบ้ืองตน้ (6)สามารถเล้ียงสตัวเ์ลก็ เช่น ไก่ เป็ด  
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ห่าน นกพิราบ สุกร อยา่งหน่ึงอยา่งใด จนเกิดผล เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ส าหรับไก่ เป็ด ห่าน 
และนกพิราบ มีจ านวนอยา่งนอ้ย 12 ตวั ส่วนสุกรมีจ านวนอยา่งนอ้ย 2 ตวั  ขอ้ 8 นกัจกัรยาน 2 ลอ้ 
หลกัสูตร(1)มีรถจกัรยาน 2 ลอ้ เป็นของตนเอง หรือเคยใชร้ถจกัรยาน 2 ลอ้ ดดี้พอสมควร เป็นเวลา
อย่างนอ้ย  6 เดือน โดยมีอุปกรณ์ครบถว้นและอยู่ในสภาพท่ีใชก้ารได ้(2)สามารถปรับปรุง แกไ้ข 
และซ่อมแซมส่ิงท่ีช ารุด ตามท่ีกรรมการสอบก าหนดให้ เช่น เปล่ียนยางนอกและยางใน ปะยาง 
เปล่ียนห้ามลอ้ ปรับระดบัอานหัวรถจกัรยาน และมือถือ เพื่อให้เด็กเล็กข่ีได้ (3)สาธิตให้เห็นว่า มี
ความรู้และปฏิบติัตามกฎจราจร สญัญาณจราจร ก าหนดเวลาเปิดไฟ ป้าย และเคร่ืองหมายจราจรบน
ถนน ระบบเลขท่ีถนนและทิศทาง กบัสามารถอ่านแผนท่ีถนนไดถู้กตอ้ (4) เขา้ร่วมในกิจกรรม
ลูกเสือ ซ่ึงมีการใชร้ถจกัรยาน 2 ลอ้ ขอ้ 9  นกัว่ายน ้ า  หลกัสูตร (1) ว่ายน ้ าระยะทาง 200 เมตร โดย
ใชท่้าใด ๆ ก็ได ้(2)ว่ายน ้ า 2 แบบ จากแบบต่าง ๆ ต่อไปน้ี ไดร้ะยะทางไม่นอ้ยกว่า 50 เมตร  ขอ้ ก. 
แบบฟรีสไตล ์(front crawl)ขอ้ ข.แบบกรรเชียง (back crawl) ขอ้ ค. แบบกบ (breast stroke) ขอ้ ง. 
แบบผีเส้ือ (butterfly stroke) (3) ยืนพุ่งตวัลงน ้ (4)ว่ายน ้ าระยะทาง 25 เมตร โดยมีเคร่ืองแต่งกาย     
2 ชั้น พยุงตวัในน ้ าเป็นเวลา  1 นาที แลว้ถอดเส้ือผา้ชั้นนอกออก (5) เขา้ใจและสามารถอธิบายวิธี
ช่วยคนตกน ้ าแบบต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี คือ  ยื่นให้จบั โยนวตัถุให้เกาะ ว่ายน ้ า หรือพายเรือเขา้ไปช่วย 
(6) ด าน ้ าระยะลึก 2 เมตร จากผิวน ้ า เพื่อใชมื้อทั้งสองหยิบวตัถุจากกน้สระ   แลว้โผล่ข้ึนเหนือน ้ า 
ว่ายกลบัไปยงัฝ่ัง โดยถือของนั้นดว้ยมือทั้งสองขา้ง ขอ้ 10  ผูช่้วยคนดบัเพลิง  หลกัสูตร (1) รู้จกั
และเขา้ใจการปฏิบติังาน ของหน่วยดบัเพลิงประจ าทอ้งถ่ิน (2)รู้วิธีป้องกนัอนัตราย ท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากส่ิงต่อไปน้ี ตะเกียงและเตาน ้ามนั  ธูปเทียน ไมขี้ดไฟ กน้บุหร่ี วตัถุไวไฟ เตาไฟ สายไฟฟ้าช ารุด 
การต่อสายไฟฟ้า ฟิวส์ และสวิตซ์ไฟฟ้า (3)รู้ว่าควรจะปฏิบติัอยา่งไร เม่ือเกิดไฟไหมใ้นอาคารหรือ
นอกอาคาร และท าไมจึงท าเช่นนั้น รู้วิธีแจ้งหน่วยดับเพลิง และเม่ือแจ้งไปแลว้จะตอ้งปฏิบติั
อย่างไร (4)รู้วิธีใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ในการดบัเพลิง ตลอดจนรู้จกัใชน้ ้ ายาเคมีในการดบัเพลิงแต่ละ
ชนิด และรู้จกัช่วยเหลือคนท่ีถูกไฟไหมเ้ส้ือผา้ (5) สามารถผกูเง่ือนเกา้อ้ี บ่วงสายธนูสองชั้น สาธิต
วิธีกนัคนไม่ใหมุ้งดูไฟ (6) อธิบายสาเหตุต่าง ๆ ท่ีท าใหเ้กิดไฟไหมข้ึ้นเอง รู้ผลท่ีจะเกิดจากควนัและ
ความร้อน รู้จกัปฏิบติัเม่ืออยูใ่นกลุ่มควนั ขอ้ 11 ผูช่้วยเหลือผูป้ระสบภยั  หลกัสูตร  (1) สาธิตในน ้ า
ถึงวิธีช่วยคนตกน ้ า 1 วิธี และวิธีแกไ้ขตนเองให้พน้อนัตรายจากการเขา้ช่วย 1วิธี โดยผูป้ระสบ
อนัตราย มีขนาดเดียวกบัผูเ้ขา้ช่วย กบัสามารถพาผูป้ระสบอนัตรายไปได ้เป็นระยะทางไม่นอ้ยกว่า 
9 เมตร (2)สาธิตวิธีผายปอดแบบปากต่อปากโดยใชหุ่้นเป็นเคร่ืองประกอบ(หา้มสาธิตกบัคน)  และ
สาธิตวิธีผายปอดแบบฮอลเกอร์นิลเสน (3) ว่ายน ้ าแบบนอนหงาย ระยะทางไม่น้อยกว่า 45 เมตร 
โดยมีเส้ือและกางเกงขาสั้นสวมอยู ่พร้อมกบัเชือกช่วยชีวิตขนาดเบาติดตวัไปดว้ย (4)โยนเชือก 
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ช่วยชีวิตขนาดยาว 15 เมตร ให้ตกระหว่างหลกั 2 หลกั การโยนทุกสามคร้ังให้เชือกตกระหว่างท่ี
ก าหนดให้สองคร้ัง หลักดังกล่าวให้ปักห่างกัน 1.20 เมตร และ    อยู่ห่างจากผูโ้ยน 10 เมตร          
(5) แสดงวิธีช่วยในกรณีต่อไปน้ี  ขอ้ ก. ไฟไหมบ้า้นมีคนเจ็บส้ินสติอยู่ในบา้น  ขอ้ ข. รถยนต์
ประสบอุบติัเหตุไฟไหม ้หรือเน่ืองดว้ยอุบติัเหตุอ่ืน ๆ ขอ้  ค. คนติดสายไฟฟ้า  ขอ้ 12 ผูใ้หก้ารปฐม
พยาบาล  หลกัสูตร  (1)  มีความรู้วิชาปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ (2) รู้จกัต าแหน่งท่ีส าคญัของเส้นโลหิต
แดงใหญ่ และรู้จักวิธีห้ามโลหิตจากเส้นโลหิตด า และเส้นโลหิตแดง (3)สาธิตวิธีแก้การช็อค 
(รวมทั้งอาการช็อคเพราะถูกไฟฟ้า) (4) รู้จกัวิธีใชผ้า้สามเหล่ียมพนัแผลท่ีศีรษะ มือ เท้า เข่า และ
ขอ้ศอก กบัรู้จกัใชผ้า้พนัแผลชนิดมว้นพนัแผลท่ีแขนและขาไดทุ้กแห่ง (5) สาธิตวิธีผายปอดแบบ
ปากต่อปาก โดยใชหุ่้นเป็นเคร่ืองประกอบ (ห้ามสาธิตกบัคน) และสาธิตวิธีผายปอดแบบฮอลเก
อร์นิลเสน (6)สาธิตการส่งข่าวไดถู้กตอ้งดว้ยวาจา ลายลกัษณ์อกัษร และโทรศพัท์ (7) สาธิตวิธี
ปฏิบัติเก่ียวกับกระดูกไหปลาร้าหัก เข้าใจถึงความจ าเป็นท่ีจะไม่เคล่ือนไหวร่างกายส่วนท่ี
กระดูกหักหรือสงสัยว่าจะหัก (8) ร่วมกบัลูกเสืออ่ืนสามหรือส่ีคน ปฏิบติังานเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ี
กรรมการสอบจะเป็นผูส้มมุติข้ึน เหตุการณ์เช่นว่าน้ี ให้อนุโลมตามหัวขอ้ท่ีกล่าวขา้งตน้ และตอ้ง
ปฏิบติัให้ใกลก้บัความจริงเท่าท่ีสามารถจะท าได ้กรรมการสอบตอ้งดูแลการปฏิบติังานทุกอยา่งให้
เป็นไปโดยถูกตอ้ง เช่น ในเร่ืองการแจง้ข่าวไปยงัแพทย ์ต ารวจ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ และบิดา
มารดา เป็นตน้ ตลอดจนการปฏิบติัต่อคนเจ็บทุกระยะดว้ย  ขอ้ 13  นักสังเกตและจ า  หลกัสูตร 
(1)สามารถจ าส่ิงของชนิดต่าง ๆได ้24 ส่ิง ใน 30 ส่ิง ภายหลงัท่ีไดส้ังเกตดูส่ิงของเหล่านั้นเป็นเวลา 
1 นาที (2) สามารถรู้จกัเสียงธรรมดาต่าง ๆ ได้ 8 เสียง ใน 10 เสียง ด้วยการฟังเสียงอย่างเดียว        
(3) เดินสะกดรอยเป็นระยะทางยาว 1 กม. โดยมีเคร่ืองหมายท าข้ึนดว้ยวสัดุธรรมชาติ ประมาณ      
40 เคร่ืองหมาย การสะกดรอยน้ีใหก้ระท าบนพื้นดินในบริเวณซ่ึงลูกเสือไม่คุน้เคย ในการน้ีให้เดิน
ขา้มถนนไดแ้ต่ไม่ใหเ้ดินตามถนน (4)เสนอรายงานอยา่งถูกตอ้ง เก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนานไม่
น้อยกว่า 1 นาที และมีบุคคลเก่ียวขอ้งดว้ยไม่น้อยกว่า 3 คน รายงานน้ีจะเป็นดว้ยวาจาหรือลาย
ลกัษณ์อกัษร  ก็ได้ แต่ตอ้งประกอบด้วยรายละเอียดเก่ียวกับบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งด้วยตามแต่
กรรมการสอบ  จะก าหนดให ้(5)ใชปู้นปลาสเตอร์หล่อรอยต่าง ๆ 6 รอย จะเป็นรอยเทา้ของนกหรือ
สัตว ์ หรือรอยลอ้รถยนต์หรือรถจกัรยานก็ได ้การหล่อรอยต่าง ๆ ทุกคร้ัง ลูกเสือจะตอ้งท าดว้ย
ตนเอง โดยไม่มีผูอ่ื้นช่วยเหลือ และจะตอ้งมีป้ายแสดงวนัท่ี และสถานท่ีท่ีท าการหล่อติดไวด้ว้ย 
อย่างน้อยสองรอยจะตอ้งเป็นรอยเทา้ของนกหรือสัตว์ ขอ้ 14 การพราง หลกัสูตร(1)สาธิตการ
ติดตาม  โดยใชเ้คร่ืองก าบงั   เคร่ืองพรางร่มเงา และส่ิงแวดลอ้ม  โดยปฏิบติัตามหวัขอ้ต่อไปนี  
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ขอ้  ก. กลางวนั 1)  เดินทาง 1 กิโลเมตร ผา่นท่ีโล่งแจง้ไปยงักรรมการสอบ ณ จุดท่ีก าหนดให้หรือ
ถา้อยูใ่นเมือง ใหติ้ดตามกรรมการสอบเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร และรายงานการกระท าต่าง ๆ ของ
กรรมการสอบ 2)ใชเ้คร่ืองพรางตวัใหก้ลมกลืนกบัส่ิงแวดลอ้มต่างกนั 3 อยา่ง ถา้กระท าได ้ใหพ้ราง
ตวัแตกต่างกนัตามสภาพดินฟ้าอากาศ  ขอ้  ข. กลางคืน 1)เขา้ไปหากรรมการสอบ ยงัท่ีก าหนดให้
ในระยะพอสมควร แลว้แต่ภูมิประเทศของทอ้งถ่ินนั้น โดยไม่ให้กรรมการสอบแลเห็นตวัหรือได้
ยนิเสียง  2)ให้หาท่ีอยูข่องกรรมการสอบ 2 คน ซ่ึงอยูห่่างกนัพอสมควรตามสภาพของทอ้งถ่ิน และ
เวลาท่ีท าการสอบ โดยให้ลูกเสือเดินผ่านระหว่างกรรมการสอบนั้น 3)แสดงว่าไดใ้ชก้ารพรางตวั
ติดตามและเรียนรู้เร่ืองสัตวป่์า หรือนกท่ีอยูต่ามธรรมชาติอยา่งนอ้ย 4 ชนิด โดยการบรรยายถึงผลท่ี
ไดส้ังเกตมา จะเป็นการเขียนภาพร่างหรือการถ่ายภาพดว้ยตนเองก็ได ้4)หล่อรอยเทา้สัตวต่์าง ๆ 
ดว้ยปูนปลาสเตอร์ อยา่งนอ้ย 3 รอย ในจ านวนนั้นรอยหน่ึงจะตอ้งเป็นรอยเทา้สัตวป่์า  ขอ้ 15 ชาว
ค่ายหลักสูตร (1)เคยอยู่ค่ายพกัแรมโดยใช้เต็นท์ผา้ใบร่วมกับกองลูกเสือหรือหมู่ลูกเสือ เป็น
ระยะเวลารวมทั้งส้ินไม่นอ้ยกว่า 15 คืน (อยูก่ี่คร้ังก็ไดแ้ต่รวมให้ได ้15 คืน) (2) กางเต็นทแ์ละร้ือ
ถอนเต็นท์ท่ีใช้ในการเดินทางไกล  (3)  สั่งและน าหมู่ให้กางและร้ือถอนตลอดจนพบัเก็บเต็นท์
ขนาดใหญ่ส าหรับหมู่ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งจนส าเร็จเรียบร้อย  (4)  รู้จกัเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสม ส าหรับ
การตั้ งค่ายพกัแรม (5)แสดงว่ามีความเข้าใจในหลักสุขาภิบาล และความส าคัญของระเบียบ 
ตลอดจนความสะอาดในการอยู่ค่ายพกัแรมโดยทั่วไป  (6)สาธิตวิธีเก็บอาหารในเต็นท์ของ
พลาธิการ (7) รู้จกัวิธีสร้างท่ีเกบ็อาหาร เตาไฟ และอุปกรณ์การอยูค่่ายพกัแรมอยา่งอ่ืน  อีกสองอยา่ง 
ตามแต่จะเลือกโดยไม่พึ่งผูอ่ื้น (8) เม่ือไปอยูค่่ายพกัแรม สามารถหุงขา้วและท ากบัขา้ว ไม่นอ้ยกว่า 
2 อย่าง ส าหรับเพื่อนลูกเสือไม่เกิน 8 คน (9)มีความรู้อย่างดีในเร่ืองการอยู่ค่ายพกัแรมของลูกเสือ 
ขอ้ 16 ผูป้ระกอบอาหารในค่าย  หลกัสูตร(1)สร้างครัวในค่ายพกัแรมส าหรับลูกเสือ 1 หมู่ พร้อม
ดว้ยเตาไฟ แลว้ประกอบอาหาร 1 ม้ือ โดยหุงขา้ว น่ึงขา้ว หรือหลามขา้ว ท ากบัขา้ว 3 อยา่ง ซ่ึงอยา่ง
นอ้ย 2 อยา่ง ตอ้งประกอบดว้ยอาหารสด และท าเคร่ืองด่ืมร้อน 1 อยา่ง  (2) รู้จกัวิธีเก็บรักษาอาหาร
ใหถู้กสุขลกัษณะ ในการอยูค่่ายพกัแรมเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1วนัเตม็ๆ  (3) สามารถประกอบอาหาร
ต่อไปน้ี  ขอ้ ก.ขา้วหลาม  ขอ้  ข.ขนมหวาน 1 อยา่ง  (4) ประกอบอาหารสด 1 อยา่ง โดยไม่ตอ้งใช้
ภาชนะหุงตม้ใ ๆ  ขอ้ 17 ล่าม หลกัสูตร  สามารถผา่นการทดสอบต่อไปน้ี โดยใชภ้าษาต่างประเทศ  
(1) สนทนาอยา่งง่าย ๆ เป็นเวลา 10 นาที (2) เขียนจดหมายมีขอ้ความประมาณ 150 ค า เก่ียวกบัเร่ือง
ลูกเสือ (3) ภายหลงัท่ีไดศึ้กษาเป็นเวลา 2-3 นาที สามารถแปลขอ้ความตอนหน่ึงจากหนงัสือพิมพ ์
หรือวารสารไดถู้กตอ้งพอสมควร ขอ้ 18 นกัดนตรี หลกัสูตร(1)สามารถอ่านเขียนโนต้สากล 
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เบ้ืองตน้ไดถู้กตอ้งตามจงัหวะและระดบัเสีย (2)รู้จกัเคร่ืองดนตรีประเภทต่างๆและการประสมวงทั้ง
วงดนตรีไทยและดนตรีสากล (3)สามารถร าวงและเคล่ือนไหวตามลีลาจงัหวะท านองเพลงได้ หรือ  
(1)สามารถตีกลองจงัหวะมาร์ซ จงัหวะร าวง และจงัหวะเซ้ิงได ้(2)สามารถใชเ้คร่ืองดนตรีอยา่งหน่ึง
อย่างใด บรรเลงเพลงไดอ้ย่างนอ้ย  3  เพลง ขอ้ 19 นกัผจญภยัในป่า  หลกัสูตร  (1) ท าท่ีพกัแรมท่ี
พอใชก้ารไดส้ าหรับ 2 คน โดยใชว้สัดุธรรมชาติ และให้นอนคา้งคืนในท่ีพกัแรมนั้นคนเดียว หรือ
อยู่กบัลูกเสืออีกคนหน่ึง เป็นเวลาอย่างนอ้ย 1 คืน (2)หุงขา้ว น่ึงขา้ว หรือหลามขา้ว กบัป้ิงปลาสด   
1 ตวั (3)สาธิตการปฏิบติั 3อยา่ง ในหัวขอ้ต่อไปน้ี ขอ้ ก.เคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจ็บดว้ยวิธีกะทนัหันโดย
ค านึงถึงความปลอดภยัและความสบายของผูป่้วยเป็นส าคญั ขอ้ ข.ข้ึนตน้ไมไ้ดสู้งอยา่งนอ้ย 6 เมตร 
แลว้ผูกไมเ้ป็นแคร่เพื่อใช้เป็นหอคอย ขอ้ ค.แจวเรือ พายเรือ หรือถ่อเรืออย่างหน่ึงอย่างใดเป็น
ระยะทางอยา่งนอ้ย 80 เมตร ขอ้ ง. สร้างนาฬิกาแดด หรือเคร่ืองมือง่ายๆ เพื่อหาทิศเหนือ ขอ้ จ.ท า
น ้ าโคลนให้สะอาดพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ได ้ขอ้ 20 นกัส ารวจ หลกัสูตร (1) เตรียมและด าเนินการ
เดินทางส ารวจส าหรับตนเอง และเพื่อนลูกเสือ  อย่างนอ้ย 2 คน เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2วนัโดยให้
พกัแรมในชนบท ท่ีตนไม่เคยไปมาก่อนหน่ึงคืน การเดินทางส ารวจอาจกระท าโดยการเดินเทา้ 
รถจกัรยาน ข่ีมา้ เรือพาย หรือเรือแจว บรรดาอุปกรณ์ และอาหารส าหรับการเดินทางส ารวจ ให้ผูท่ี้
ร่วมในการเดินทางส ารวจน าไปเอง(2)จดัท าโครงการเดินทางส ารวจและมอบให้กรรมการสอบ
พิจารณาอนุมติัแลว้ ปฏิบติัตามโครงการนั้นโดยล าพงัหรือร่วมกบัเพื่อนลูกเสือ 1คนใหไ้ดผ้ลเป็นท่ี
พอใจของกรรมการสอบโครงการดงักล่าวควรเป็นการส ารวจอยา่งง่าย เช่น การคน้หา และท า แผน
ท่ีแสดงทางเดินเทา้ ทางเกวียน ทางรถยนต ์ทางน ้ า ภายในรัศมี 1-5 กม.จากจุดท่ีก าหนดให้ (3)เดิน
ทางไกลร่วมกบัเพื่อนลูกเสือคนหน่ึง เป็นระยะทาง 5 กม. โดยใช ้ เขม็ทิศและอาจใชแ้ผนท่ีประกอบ
ได ้การใชเ้ขม็ทิศใหก้ าหนดทิศทางเป็นองศาต่างกนั 6 อยา่ง ขอ้ 21 มคัคุเทศก ์หลกัสูตร (1)รู้สถานท่ี
ต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินรอบบา้น และรอบท่ีตั้งกองลูกเสือของตน ถา้บา้นและกองลูกเสือนั้นอยู่ในเขต
เทศบาล ตอ้งรู้ภายในรัศมี 1.5 กม. และถา้เป็นชนบท รัศมี 3 กม.(2) รู้ว่าบุคคลและสถานท่ีต่อไปน้ี
อยูท่ี่ไหน ขอ้  ก. แพทย ์สัตวแพทย ์ทนัตแพทย ์โรงพยาบาล และรถพยาบาล  ขอ้ ข. สถานีดบัเพลิง 
สถานีต ารวจ อู่ซ่อมรถ โทรศพัทส์าธารณะ  ขอ้  ค. ท่ีหยดุรถประจ าทาง สถานีรถไฟ เส้นทางเดินรถ
ประจ าทางและรถไฟ ไปยงัต าบลใกลเ้คียง ขอ้ ง. สวนสาธารณะ โรงละคร โรงภาพยนตร์ วดั 
สถานท่ีส าคญัทางศาสนา พิพิธภณัฑสถาน ท่ีตั้งหน่วยทหาร สถานบริการสาธารณะ และอาคาร 
หรือสถานท่ีท่ีน่าสนใจในทอ้งถ่ินนั้น ขอ้ จ. ส านกังานลูกเสือ ค่ายลูกเสือ บา้นพกัของผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือ และบา้นเพื่อนลูกเสือในหมู่เดียวกนั (3) แสดงวา่เขา้ใจวิธีใชแ้ผนท่ีของทอ้งถ่ิน และสามารถ 
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ช้ีสถานท่ีต่าง ๆ ดงัท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2 ขา้งตน้อยา่งนอ้ย 6 แห่ง กบัทั้งสามารถน ากรรมการสอบไปยงั
สถานท่ีขา้งตน้   แห่งใดแห่งหน่ึงโดยทางลดัท่ีสุด(4)ภายในเขตทอ้งท่ีของต ารวจนครบาลกรรมการ
สอบอาจใช้ดุลพินิจเลือกสอบเร่ืองต่อไปน้ีแทนขอ้ 2 ก. ข. ค. และ ง.ได ้คือมีความรู้ทัว่ไปอย่าง
แทจ้ริง เก่ียวกบัทางรถไฟสายส าคญั ๆ ของประเทศ สถานีขนส่งท่ีส าคญั สถานีการบิน และสถานท่ี
55ส าคญัของชาติ  12 แห่ง (เช่น วดัพระศรีรัตนศาสดาราม อนุสาวรียพ์ระเจา้ตากสินมหาราช 
หอสมุดแห่งชาติ เป็นต้น)ข้อ 22 ช่างเขียน หลักสูตร(1)เขียนภาพหรือวาดภาพด้วยสี แสดง
เหตุการณ์ตอนหน่ึงจากเร่ืองราว ซ่ึงกรรมการสอบก าหนดให้ (2)เขียนภาพหรือวาดภาพดว้ยสี คน
จริง ๆ หรือส่ิงของท่ีอยู่ตรงหน้า (3) เขียนภาพหรือวาดภาพดว้ยสี ภูมิประเทศซ่ึงกรรมการสอบ
ก าหนดให้ (4)จดัท าสมุดภาพสเก็ตซ์ดว้ยตนเอง เป็นเวลา 6 เดือน ไม่นอ้ยกว่า 24 ภาพ ขอ้ 23 นัก
สัญญาณหลกัสูตร(1)ส่งและรับขอ้ความได้ไม่น้อยกว่า 80 ตวัอกัษรด้วยสัญญาณธงคู่ในอตัรา         
1 นาที ต่อ 30 ตวัอกัษร หรือสญัญาณธงเด่ียวในอตัรา 1 นาที ต่อ 20 ตวัอกัษร (2) ส่งและรับขอ้ความ
ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 80 ตวัอกัษร ตามระบบมอร์ส  ดว้ยใชเ้สียง ในอตัรา 1 นาที ต่อ 25 ตวัอกัษรหรือใช้
แสง ในอตัรา 1 นาที ต่อ 20 ตวัอกัษร (3) สาธิตระเบียบปฏิบติัเก่ียวกับส่ง และรับข่าวสารโดย
สัญญาณหมายเหตุ ในการทดสอบทุกคร้ัง ให้มีความถูกตอ้งร้อยละ 80 ข้ึนไป สถานท่ีกลางแจง้
ส าหรับส่งและรับสัญญาณ ต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 100 เมตร ส่วนสถานท่ีส าหรับส่ง-รับ
สัญญาณเสียงตอ้งแยกห้องกัน  ขอ้ 24 นักบุกเบิก หลกัสูตร (1)สาธิตการใช้เชือกต่อไปน้ี  ขนั
ชะเนาะ ผูกรอก พนัหัวเชือกธรรมดา ต่อยาว (2) สอบผ่านหรือทบทวนวิธีใช้มีด และขวานตาม
หลกัสูตรลูกเสือเอก(3) ควบคุมการสร้างสะพานยาวอย่างน้อย 3.60 เมตร หรือแพ ซ่ึงรับน ้ าหนัก
ตวัเอง และเพื่อนลูกเสืออีกคนหน่ึงได้ (4) สร้างเสาธงดว้ยพลองลูกเสือ 3 อนั โดยใชเ้ง่ือนประกบ
ผูกต่อกัน (5) ท าห่วงสวมผา้ผูกคอลูกเสือแบบกิลเวลล์ โดยใช้วสัดุท่ีหาได้ในท้องถ่ิน ขอ้ 25  
นกัธรรมชาติศึกษา  หลกัสูตรเลือกท าเพียง 2 ขอ้ (1)สะสมดอกไม ้ใบไม ้และหญา้รวมกนั 10 ชนิด 
เป็นเวลาอย่างน้อย 1สัปดาห์ ให้บอกช่ือ สถานท่ีและวนัท่ีเก็บ กบับรรยายสั้นๆ เก่ียวกบั ดอกไม ้
ใบไม ้และหญา้  จากตวัอยา่งท่ีเก็บไวน้ั้น (2) สะสมภาพใบไมจ้ากตน้ไมย้ืนตน้ 7 ชนิด และไมพุ้่ม    
3 ชนิด เป็นเวลา  อยา่งนอ้ย 1 สปัดาห์ ใหบ้อกช่ือสถานท่ี และวนัท่ีเกบ็ก ากบัไวด้ว้ย ภาพดงักล่าวจะ
เป็นภาพถ่าย   ภาพลอกกระดาษคาร์บอน ภาพร่าง หรือภาพหล่อดว้ยปูนปลาสเตอร์กไ็ด ้ในการน้ีให้
เขียนค าบรรยายสั้น ๆ ประกอบตน้ไมย้นืตน้และไม่พุ่มดงักล่าวดว้ย (3) เขียนภาพร่างของสัตวห์รือ
นกจากของจริง 10 ภาพ กบับรรยายสั้น ๆ เก่ียวกบัการด าเนินชีวิตของสัตวห์รือนกเหล่านั้น (4)เล้ียง
ปลาชนิดต่าง ๆ ดว้ยตนเองไวใ้นอ่างหรือตูเ้ล้ียงปลาเป็นเวลา 3 เดือน และสามารถตอบค าถาม 
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เก่ียวกบัปลาตามท่ีตนไดส้ังเกตมา ขอ้ 26  ช่างเบด็เตลด็  หลกัสูตร  เลือกสาธิตให้กรรมการสอบดู   
9 อยา่งต่อไปน้ี โดยลูกเสือเป็นผูเ้ลือก  (1) ทาสีประตูบา้นหรือร้ัวบา้น (2)ทาปูนขาวหรือทาสีก าแพง 
(3)ปรับกระด่ิงไฟฟ้า เปล่ียนโคมไฟฟ้า ติดโป๊ะไฟฟ้า และเปล่ียนฟิวส์ (4) เปล่ียนก๊อกน ้ า (5)ร้ือพรม
ท าความสะอาดแลว้ปูใหม่ (6)ลบัมีด (7)รู้วิธีท่ีจะปฏิบติัทนัทีเม่ือท่อน ้ าหรือท่อแก๊สแตก หรือร่ัว 
(8)แก้ไขรางน ้ าหรือ หรือท่อน ้ าต้น (9)ซ่อมประตูบ้าน หน้าต่างหรือร้ัว(10) ติดกระดุมและ
เคร่ืองหมายลูกเสือให้เรียบร้อย (11) ชุนถุงเทา้ท่ีขาดรูเล็กๆ (12) ปะเส้ือผา้ท่ีขาดอย่างเรียบร้อย   
(13) หยอดน ้ ามนัและปรับรถตดัหญา้ (14) ท าความสะอาดและใช้ยาขดัตวัถงัรถยนต์ให้ข้ึนเงา 
(15)ผสมคอนกรีต และใช้คอนกรีตซ่อมแซมส่ิงท่ีช ารุดเล็กๆ น้อยๆ ข้อ 27 ผูบ้ริบาลคนไข ้ 
หลกัสูตร (1)สาธิตวิธีเลือก จดั เตรียมห้อง และระบายอากาศส าหรับคนไข้ (2)รู้จกัวิธีอาบน ้ าคนไข ้
และใหย้า สาธิตวิธีวดัปรอทและวดัชีพจร (3) สาธิตการเตรียมอาหารคนไข ้และการอุ่นอาหาร รู้วิธี
ป้องกนัไม่ให้คนไขน้อนบนเตียงจนเป็นแผลท่ีหลงั (4)สาธิตการเตรียมเคร่ืองยาและผา้พนัแผล 
ตลอดจนวิธีใช้ผา้พนัแผลชนิดมว้น พนัแผลท่ีมือ เข่า และเทา้ (5)ปฏิบติัให้ครบทุกขอ้ดังกล่าว
ขา้งตน้ โดยจดัข้ึนภายในค่ายพกัแรม ให้ถือเสมือนห้องคนไข)้ รู้วิธีเตรียมเต็นทส์ าหรับให้คนไข้
พกัผอ่น ขอ้ 28 นกัจบัปลา  หลกัสูตร (1)รู้จกักฎแห่งความปลอดภยัทางน ้ า เขา้ใจถึงอนัตรายและขอ้
ควรระวงัจากการเดินลุยน ้า (2)รู้กฎหมายวา่ดว้ยการประมง เช่น เก่ียวกบัฤดูท่ีหา้มจบัปลา และขนาด
ของปลาท่ีห้ามจบั รู้ความจ าเป็นในการรักษาตล่ิงของแม่น ้ าล าคลอง (3)มีความรู้เก่ียวกบัปลาใน
ทอ้งถ่ินของตนอย่างน้อย 5 ชนิด (4)จบัปลาด้วยวิธีใดก็ได้ แลว้น ามาประกอบอาหาร (ห้ามใช้
กระแสไฟฟ้า วตัถุระเบิด หรือสารมีพิษ) (5) เตรียมคนัเบ็ด สายเบ็ด เบ็ด เหยื่อ และท าหุ่นตกปลา 
แลว้ประกอบเป็น  คนัเบด็ พร้อมท่ีจะตกปลาได้ (6) รู้จกัขนาดของเบด็ท่ีจะใชก้บัปลา และมีความรู้
เร่ืองเหยื่อท่ีใชต้กปลา  ขอ้ 29  ช่วยตน้เด่น  หลกัสูตร (1) สามารถซ่อมเรือร่ัวเลก็นอ้ย ดว้ยกรรมวิธี
ต่าง ๆ เช่น ตอกหมนั ยาชนั  เป็นตน้ (2) สามารถผกูเง่ือนต่อไปน้ี  ผกูซุง (Timber Hitch)  ตะกรุด
เบด็ 2 ชั้น (Rolling Hitch)  ชนัชะเนาะกบัชะโด (Marline Spike Hitch)  หกัคอขอ (Blackwall 
Hitch)  หักคอขอ 2 ชั้น (Midshipman’s hitch)  เง่ือนประมง (Fisherman’s bend)  เง่ือนยายแก่ 
(Carrick bend)  บ่วงสายธนู 2 ชั้น (Bowline on bight)  กะห่วง (Running Bowline)  เง่ือนตีนแมว 
(Catspaw)  กบัสามารถผกูปลายขอกนัหลุด (mouse a book)   ต่อสั้น (Short Splice) และแทงบ่วงตา 
(and Eye Splice)  (3) สามารถสร้างเคร่ืองป้องกนัการกระทบกระแทกเรือ (ลูกตะเพรา) ดว้ยเชือก 
ผา้ใบ หรือยางรถยนต์ (4) มีบทบาทส าคญัในการท าความสะอาดเรือและทาสีเรือ(5)รู้จกัอุปกรณ์
และเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับใชใ้นเรือ  (6)รู้จกัการเรียกช่ือส่ิงต่าง ๆ ท่ีใชใ้นเรือ ขอ้ 30 นกัพายเรือ 
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หลกัสูตร (1) วา่ยน ้าระยะทาง 45 เมตร โดยมีเคร่ืองแต่งกายอยูด่ว้ย คือ เส้ือ กางเกงขาสั้น และถุงเทา้  
เป็นอย่างนอ้ย (2)ให้ปฏิบติัต่อไปน้ี  ขอ้ ก. เขน็เรือพายลงน ้ า แลว้ผูกเรือ ขอ้ ข.ลงเรือ แลว้พายไป
กลางแม่น ้ า  ขอ้ ค.แสดงวิธีพายเรืออนัถูกตอ้ง โดยพายเรือทวนน ้ า ระยะทาง 45 เมตร  แลว้กลบัล า
พายกลบัท่ีเดิม  ขอ้ ง. แสดงวิธีกูเ้รือล่ม โดยการวิดน ้ าออกขณะท่ีตวัเองลอยคอยอยู่ในน ้ า  แลว้ข้ึน
เรือพายกลบัเขา้ฝ่ัง(3)สามารถซ่อมเรือพายได ้รู้จกัเคร่ืองมือและเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นในการซ่อม  ซ่ึง
ตอ้งน าติดเรือไป และรู้วิธีรักษาเรือพายใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี ขอ้ 31 นายทา้ยเรือบดหลกัสูตร (1)บอก
ช่ือเรือบดแบบต่างๆ ไม่นอ้ยกวา่ 4 แบบ และเรียกช่ือส่วนต่างๆ ของเรือได ้โดยการสาธิตใหเ้ห็นจริง 
(2)ดูแลลูกเรือและสาธิตใหเ้ห็นว่าสามารถ  ขอ้ ก. ใชว้ิธีกระเชียงเรือไดถู้กตอ้ง ขอ้ ข. น าเรือเขา้ใกล้
เรือใหญ่หรือเกยฝ่ังได ้ ขอ้ ค.ทอดสมอไดแ้ม่นย  า ขอ้ ง. รักษาระเบียบเรือไดถู้กตอ้ง(3)รู้จกักฎ
จราจรทางน ้ าเบ้ืองตน้ส าหรับเรือกลไฟ และเรือยนต ์รวมทั้งรู้กฎขอ้บงัคบัในการใชเ้รือเล็กในเขต
ทอ้งท่ีนั้น (4) น าเง่ือนต่อไปน้ีไปใชใ้ห้ถูกตอ้ง ผูกตระกรุดเบ็ดเง่ือนประม (5)รู้จกัอุปกรณ์ท่ีตอ้ง
น าไปใชใ้นเรือกระเชียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (6)ร่วมกบัเพื่อนลูกเสือไปเดินทางไกลทางน ้ าเป็นเวลาไม่
นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง รวมทั้งอยูค่่ายพกัแรมหน่ึงคืนดว้ย ขอ้ 32 นกักระเชียงเรือ หลกัสูตร(1)รู้จกัชนิด
และช่ือส่วนต่าง ๆ ของเรือกระเชียง (2)รู้จกัเคร่ืองประกอบของเรือกระเชียง และส่ิงของท่ีใชใ้นเรือ
กระเชียง (3)รู้จกัวิธีค  านวณหาน ้ าหนกัในการบรรทุกคน และส่ิงของในเรือกระเชียง (4)รู้จกัวิธีการ
ปฏิบติัในการข้ึนลงเรือกระเชียง และขอ้พึงปฏิบติัในเรือกระเชียง  (5) สามารถตีกระเชียงตามแบบ
ฝึกของทหารเรือได ้ (6)รู้จกัวิธีการเคารพในเรือกระเชียงและการขานตอบระหว่างเรือใหญ่กบั   เรือ
เลก็ (7)สามารถเป็นนายทา้ยเรือกระเชียง น าเรือเขา้เทียบและออกจากเทียบได ้โดยรู้จกัใชเ้ชือกให้
เป็นประโยชน์ในการดึง เหน่ียว สาว ร้ัง หรือต๋งตลอดจนรู้วิธีการน าเรือเขา้ฝ่ัง และออกจากฝ่ังใน
เวลามีคล่ืนลมจัดได้อย่างปลอดภยั  ขอ้ 33นักแล่นเรือใบ  หลกัสูตร (1)สอบผ่านหลกัสูตรนัก
กระเชียงเรือ (2)รู้จกัเรือใบและส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือใบ (3)สามารถติดสายระโยงรยางค ์และ
ขึงใบส าหรับแล่นเรือได ้และมีความรู้ในการใชเ้ชือกผกูเง่ือนต่างๆ (4)สามารถแล่นใบไดทุ้กทิศทาง 
(5)สามารถกู้เรือได้ (6)รู้กฎหรือขอ้บังคบัการเดินเรือสากล  ข้อ 34 นักดาราศาสตร์เบ้ืองต้น   
หลกัสูตร (1) มีความรู้ทัว่ไปในเร่ืองลกัษณะของดาวฤกษ ์และดาวพระเคราะห์ต่างๆ ตลอดจนการ
โคจรของดาวเหล่านั้น (2)สามารถช้ีและบอกช่ือของหมู่ดาวต่าง ๆ ท่ีปรากฏบนทอ้งฟ้าได ้เช่น  หมู่
ดาวหมีใหญ่ หรือหมู่ดาวจระเข ้(Ursa Major) หมู่ดาวหมีเลก็ (Ursa Minor) หมู่ดาวพระราชินี หรือ
หมู่ดาวคา้งคาว (Cassiopeia) หมู่ดาวนายพรานล่าเน้ือ หรือหมู่ดาวไถ (Orion) (3)สามารถช้ีและบอก
ช่ือดาวฤกษห์รือดาวพระเคราะห์ท่ีสามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าได ้(4)สามารถหาทิศในเวลา 
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กลางคืน โดยอาศยัการดูดาวต่าง ๆ ในเม่ือมองไม่เห็นดาวเหนือ  (5) สามารถอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะ
ขนาดท่ีตั้งสัมพนัธ์ของดวงอาทิตย ์โลก ดวงจนัทร์ และดาวพระเคราะห์อ่ืนๆ ตลอดจนการโคจร
ของดวงดาวต่าง ๆ และสาเหตุท่ีท าให้เกิดขา้งข้ึน ขา้งแรม สุริยคราส และจนัทรคราส ขอ้ 35นัก
อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองตน้  หลกัสูตร(1)ท าบนัทึกประจ าวนั จากการสงัเกตของตนเองเก่ียวกบัเร่ืองลมฟ้า
อากาศ อยา่งนอ้ย 4 เร่ือง คือ ขอ้ ก. ก าลงัและทิศทางของลม ขอ้ ข. ชนิดและปริมาณของเมฆ ขอ้ ค. 
อุณหภูมิ ขอ้ ง. ความช้ืนขอ้ จ. ความกดอากาศ ขอ้ ฉ. ปริมาณน ้ าฝน(2)สามารถอ่านแผนท่ีอากาศ 
และการพยากรณ์อากาศอย่างง่ายๆ ได ้(3)สร้างเคร่ืองมือง่า ๆ เพื่อวดัปริมาณน ้ าฝน และก าลงัแรง
ของลม กบัรู้จกัติดตั้งเคร่ืองมือเหล่าน้ีเพื่อให้ไดส้ถิติท่ีพอเช่ือถือได ้(4)สามารถอธิบายการเกิดของ
น ้ าคา้ง หมอก และลูกเห็บ (5)รู้สัญญาณธรรมชาติอย่างนอ้ย 2 อย่าง ท่ีบอกอากาศดีและอากาศเลว
ล่วงหนา้  ขอ้ 36 ยานอากาศเบ้ืองตน้  หลกัสูตร (1)สามารถบอกช่ืออากาศยานจากภาพถ่ายหรือภาพ
เงาด าตามฉบบัพิมพข์องกองทพัอากาศท่ีน ามาใหดู้จ านวน 10 ภาพ ภาพละ 10 วินาที จะตอ้งบอกได้
ถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่   ร้อยละ 75 (2)จดัท าสมุดบนัทึกเป็นเวลา 3 เดือน รายงานถึงอากาศยานท่ีไดพ้บ
เห็นว่าเป็นแบบใด มีส่วนใดท่ีเด่นสะดุดตา และบินมุ่งไปทางไหน ตลอดจนวนั เวลาท่ีบินผ่านไป
ดว้ย (3)เลือกปฏิบติัขอ้หน่ึงขอ้ใด  ขอ้  ก.รู้จกัและบอกช่ือเคร่ืองหมายอากาศยานของชาติต่างๆ ทั้ง
อากาศยานทหารและพลเรือน อยา่งนอ้ย 6 ประเทศ รวมทั้งของประเทศไทย หรือ ขอ้ ข.เขา้ใจการ
ให้ระบบอกัษรเคร่ืองหมายมาตรฐานอากาศยานของกองทพัอากาศ และสามารถให้ตวัอย่างได ้       
3 อย่าง(4) สามารถช้ีลกัษณะของอากาศยาน 6 แบบ ซ่ึงกรรมการสอบเป็นผูเ้ลือก ขอ้ 37 นัก
เคร่ืองบินเลก็เบ้ืองตน้  หลกัสูตร (1)สร้างเคร่ืองบินเลก็ (อนุญาตใหใ้ชชุ้ดส าเร็จรูปได)้ ซ่ึงจะตอ้งมี
สมรรถนะในการบินอยา่งนอ้ย 2 อยา่ง ดงัต่อไปน้ี  ขอ้  ก. เคร่ืองร่อน (พุ่งดว้ยมือ) บินไดน้านไม่ต ่า
กว่า         25 วินาทีขอ้  ข. เคร่ืองร่อน (สายลากยาวไม่เกิน 164 ฟุต) บินไดน้านไม่ต ่ากว่า 45 วินาที  
ขอ้ ค. เคร่ืองบินเล็ก ใชย้าง บินไดน้านไม่ต ่ากว่า 30 วินาที  ขอ้  ง. เคร่ืองบินเลก็ ใชเ้คร่ืองยนต ์บิน
ไดน้านไม่ต ่ากวา่ 45 วินาที ขอ้  จ. เคร่ืองบินเลก็ ใชส้ายบงัคบั แสดงการบินวิ่งข้ึนอยา่งเรียบร้อย บิน
ระดบัระยะสูง 6 ฟุต สามคร้ัง บินไดแ้ละปีนต ่า ในท่ีสุดลงสนามไดอ้ย่างเรียบร้อย (3)มีความรู้ใน
ทฤษฎีการบินเบ้ืองตน้ ตลอดจนอิทธิพลจากแกนทั้งสาม อนัมีต่อการบงัคบัและเสถียรภาพของ
อากาศยาน  ขอ้ 38 นักสะสม  หลกัสูตร(1)สะสมส่ิงของ 1 ชนิด จดัเป็นหมวดหมู่อย่างมีระเบียบ
เรียบร้อยเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 เดือน ขอ้สังเกต  ขอ้ ก. ลูกเสือเป็นผูเ้ลือกส่ิงของท่ีจะสะสมเอง ส่ิงท่ี
เสนอแนะใหส้ะสม  มีดงัน้ี คือ ดวงตราไปรษณียากร ตราไมขี้ดไฟ เหรียญกษาปณ์ เปลือกหอย ภาพ 
และเคร่ืองหมายต่างๆ ขอ้ ข. ส่ิงของท่ีสะสม ตอ้งมีจ านวนพอสมควร และมีคุณภาพดี ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่น 
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ดุลพินิจของกรรมการสอบ (2)อภิปรายกบักรรมการสอบถึงเหตุผลท่ีเลือกสะสม รู้เร่ืองราวเก่ียวกบั
ส่ิงของท่ีสะสม และแสดงให้เห็นว่ามีความสนใจอยา่งจริงจงัในส่ิงท่ีสะสมนั้น ขอ้ 39 บรรณารักษ์
หลกัสูตร (1) เลือกปฏิบติั เพียงขอ้เดียว ขอ้ ก.ท าบญัชีรายช่ือหนงัสืออยา่งนอ้ย 12 เล่ม ท่ีตนไดอ่้าน
ในระยะเวลา 12 เดือนท่ีผา่นมา เสนอต่อกรรมการสอบ กบัสามารถอธิบายเหตุผลท่ีอ่าน ขอ้คิดเห็น
และตอบปัญหาเก่ียวกับเน้ือหาของหนังสือนั้ นได้  หมายเหตุ บญัชีดังกล่าวควรประกอบด้วย
หนงัสือทั้งประเภทนิยาย และไม่ใช่นิยาย โดยผูแ้ต่งคนเดียวกนั ไม่เกิน 3 เล่ม และไม่รวมถึงต ารา
เรียนในโรงเรียน ขอ้ ข. ท าบรรณานุกรม (bibliography) อยา่งยอ่ ๆ เก่ียวกบัหัวขอ้วิชาท่ีสนใจเป็น
พิเศษ อธิบายการคดัเลือกหนังสือ และตอบปัญหาเก่ียวกบัเน้ือหาของหนังสือนั้นได ้(2)สามารถ
บรรยายถึงวิธีเขา้เล่มหนงัสือ โดยใชค้  าพดูอยา่งง่าย ๆ (3) แสดงว่ารู้จกัวิธีใชบ้ตัรหนงัสือ อธิบายวิธี
จดัหนงัสือประเภทท่ีเป็นนวนิยายและประเภทสารคดี กบัสามารถให้เหตุผลว่าท าไมจึงจดัแตกต่าง
กนั(4)รู้ความหมายของหนงัสืออา้งอิง และสามารถใชห้นงัสืออา้งอิงได้ ขอ้ 40 นกักรีฑา  หลกัสูตร  
ให้เลือกปฏิบติัรวม 4 อย่าง จากกรีฑาประเภทลู่และลาน ต่อไปน้ี  หมวดละ 1 อย่าง และให้ได้
มาตรฐานอย่างต ่า ดงัน้ี  ประเภทลู่ อายุต  ่ากว่า 14 ปี อายุตั้งแต่ 14 ปีข้ึนไป  หมวด ก.วิ่ง 100 เมตร  
16 วินาที  14 วินาที  วิ่ง 200 เมตร  36 วินาที 33 วินาที  วิ่ง 400 เมตร 1 นาที 24 วินาที  1 นาที        
15 วินาที วิ่ง 800 เมตร 3 นาที 20 วินาที 3 นาที  8 วินาที  หมวด ข. วิ่ง 1500 เมตร  6 นาที  10 วินาที  
5 นาที  50 วินาที   ประเภทลาน  หมวด ก.  วิ่งกระโดดสูง  1.10 เมตร 1.23 เมตร  วิ่งกระโดดไกล  
3.30 เมตร  4.00 เมตร  หมวด ข.  ขวา้งจกัร (1 กก.)  15.00 เมตร  20.00 เมตร   ทุ่มน ้ าหนกั (4 กก.)
6.30 เมตร  8.84 เมตร  หมายเหตุ  กรรมการสอบอาจลดหยอ่นขอ้ก าหนดไดใ้นกรณีท่ีมีลมแรง หรือ 
สภาพพื้นท่ีไม่ดี  ขอ้ 41 นักข่ีม้า  หลกัสูตร (1) ข้ึนนั่งบนหลงัมา้ได้อย่างมัน่คงโดยไม่ตอ้งใช้
บงัเหียน และแสดงใหเ้ห็นว่า สามารถใชอุ้ปกรณ์ง่าย ๆ ส าหรับการข่ีมา้อยา่งถูกตอ้ง (2)มีความรู้ใน
การเล้ียงดูมา้ และใชง้านมา้ในเม่ือไม่มีหญา้ (3)แสดงให้เห็นว่าสามารถบงัคบัมา้บนถนน ในเมือง
และในชนบท โดยค านึงถึงวิธีใชถ้นน ความปลอดภยั มารยาทและประเพณีของชนบท ขอ้42มวย
ไทยเบ้ืองตน้ หลกัสูตร (1)เขา้ใจศิลปะการต่อสู้ดว้ยวิชามวยไทย  (2)รู้จกัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ
ฝึกวิชามวยไทย (3)รู้จกัการบริหารร่างกายส าหรับมวยไทย(4)รู้จกัความปลอดภยัต่าง ๆ ในการฝึก
มวยไทย (5)สามารถสาธิตทกัษะเบ้ืองตน้ ของการฝึกชกมวยไทย ดงัน้ี ขอ้ ก.การคุมท่ (Guard)  ขอ้ 
ข. การเคล่ือนท่ี (Footwork) ขอ้ ค. การใชห้มดั เทา้ เข่า และศอก ในลกัษณะต่าง ๆ ขอ้ ง. การ
ป้องกนัหมดั เทา้ เข่า และศอก (6) เขา้ใจศิลปะและสามารถไหวค้รูแบบมวยไทยได้  ขอ้ 43 มวย
สากลเบ้ืองตน้  หลกัสูตร (1) เขา้ใจศิลปะการต่อสูด้ว้ยวิชามวยสากล (2) รู้จกัประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก 
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การฝึกวิชามวยสากล (3) รู้จกัการบริหารร่างกายส าหรับมวยสากล (4) รู้จกัความปลอดภยัต่าง ๆ ใน
การฝึกมวยสากล ดงัน้ี (5)สามารถสาธิตทกัษะเบ้ืองตน้ ของการฝึกชกมวยไทย ดงัน้ี ขอ้ ก. การคุม
ท่า (Guard) ขอ้ ข. การเคล่ือนท่ี (Footwork) ขอ้ ค. การใชห้มดัต่าง ๆ คือ หมดัตรง (Jab) หมดัเสย 
(Upper cut) หมดัฮุค (Hook) หมดัชุด หมดัผสม หมดัเหวี่ยง (Swing) ขอ้  ง. แสดงการป้องกนัหมดั
ต่าง ๆ ขอ้ 44 กระบ่ีกระบองเบ้ืองตน้  หลกัสูตร (1)รู้ประวติักระบ่ีกระบองของไทย(2)ทราบ
ประโยชน์ของวิชากระบ่ีกระบอง (3)รู้จกัอุปกรณ์กระบ่ีกระบอง(4)รู้จกัเคร่ืองดนตรีประกอบการ
เล่น  (5)ภาคปฏิบติั สามารถใชเ้คร่ืองกระบ่ีกระบอง 1 อย่าง ดงัต่อไปน้ี   การถวายบงัคม  การข้ึน
พรหมนัง่ – ยนื ท่าคุม การร า  การเดินแปลง  การลดล่อ  ท่าเดินเขา้หาคู่ต่อสู้ (ยา่งสามขมุ)การหัดตี
ท่าหลกั (การตีรุก – การตีรับ) ขอ้ 45 นักยิงปืนเบ้ืองตน้ หลกัสูตร(1)รู้จกักฎแห่งความปลอดภยั
เก่ียวกบัการยิงปื (2)รู้จกัส่วนต่างๆ ของปืนยาวอดัลม วิธีใช ้ การรักษา  และการท าความสะอาด    
(3) แสดงเป้าตามท่ีก าหนดซ่ึงยิงไดด้ว้ยตนเองภายใน 6 สัปดาห์ท่ีแลว้  ส าหรับการทดสอบ ตอ้งท า
แตม้ไดไ้ม่น้อยกว่าท่ีก าหนดไว ้และเป้าท่ียิงจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูส้อนดว้ย(4)ภาคปฏิบติั
การยิงปืน ใชปื้นยาวอดัลม ระยะยิง 25 ฟุต ท่ายิงให้ใชท่้านอนยิง และใชเ้ป้ามาตรฐานของสมาคม
ยงิปืน (เอน็.อาร์.เอ.) ชนิดเป้าละ 5 ตาววั ยงิตาววัละ 5 นดั ก าหนดเวลายิงนดัละ 1 นาที  การตดัสิน 
โดยนบัเป้าตาววัท่ีไดแ้ตม้ต ่าท่ีสุด และแตม้ต ่าท่ีสุดของแต่ละเป้าตาววัตอ้งไม่ต ่ากว่า 25 แตม้ ขอ้ 46 
การอนุรักษธ์รรมชาติหลกัสูตร  มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคทกัษะ ภาคความรู้ ภาค
ความเขา้ใจ และภาคการเผยแพร่  ใหป้ฏิบติักิจกรรมต่อไปน้ีภาคละ 1 กิจกรรม ในฐานะสมาชิกของ
กลุ่มหรือ  หมู่ลูกเสือ ขอ้  ก. ภาคทกัษะ 1) สร้างสวนไมด้อกท่ีมีกล่ินส าหรับคนตาบอด 2)ท าการ
อนุรักษแ์ละบ ารุงรักษาสระน ้ า โดยขออนุญาตเจา้ของสถานท่ี และขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญเม่ือ
จ าเป็น  3)สร้างท่ีก าบงัตนเอง เพื่อใชส้ังเกตชีวิตสัตวป่์า (โดยเฉพาะใชพ้กัตอนกลางคืนตลอดคืน) 
และรายงานส่ิงท่ีพบเห็น 4) ช่วยเหลือในการอนุรักษแ์หล่งน ้ า เช่น ล าธาร หรือคลอง เป็นระยะเวลา 
1 เดือ 5) ส ารวจบริเวณท่ีดินท่ีถูกทอดท้ิง บนัทึกว่าธรรมชาติไดป้รับปรุงท่ีดินแปลงน้ีอยา่งไร แลว้
ใหว้างแผน และหากเป็นไปได ้ใหด้ าเนินการปรับปรุงท่ีดินแปลงน้ีให้อยูใ่นสภาพท่ีดีต่อไป ขอ้  ข.
ภาคความรู้ 1) สามารถบอกให้ทราบถึงอนัตรายท่ีมีต่อสุขภาพ อนัเกิดจากการสูบบุหร่ี การด่ืมสุรา 
หรือการเสพยาเสพติด 2) อธิบายถึงมลภาวะชนิดต่างๆ ในดินท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อการ
เจริญเติบโตของพืช ตลอดจนอธิบายถึงวิธีป้องกนัท่ีจ าเป็น 3)ช้ีแจงให้เห็นว่ามลภาวะท่ีเกิดจาก
ยวดยานต่าง ๆ มีผลกระทบกระเทือนต่อประชาชน พืชและส่ิงก่อสร้างอย่างไรบา้ง อธิบายส่ิงท่ี
คน้พบโดยใชภ้าพประกอบ  4) แสดงใหเ้ห็นถึงสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดมลภาวะของน ้ า และท าอยา่งไรจึง
จะบรรเทาภาวะนั้นลงไดบ้า้ง 5) สามารถบอกไดว้า่หน่วยงานของรัฐ การอุตสาหกรรม และ 
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หน่วยงานอ่ืนๆ ไดช่้วยประชาชนให้ตระหนกัถึงความส าคญัของการอนุรักษธ์รรมชาติอยา่งไร ขอ้  
ค. ภาคความเขา้ใจ 1) จดัเตรียมรายการตรวจสอบในส่ิงท่ีจะตอ้งท าและส่ิงไม่ควรท าส าหรับ  ผูอ้ยู่
ค่ายพกัแรมและผูเ้ดินทางไกล เพื่อจะได้ไม่ท าลายหรือท าอนัตรายแก่ธรรมชาติ ส่งส าเนาบญัชี
ตรวจสอบฯ ใหแ้ก่สมาชิกทุกคนในกอง 2) ตรวจสอบดูว่าท่านสามารถท าอะไรไดบ้า้ง เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์สัตวห์รือพืชในทอ้งถ่ินของท่าน ซ่ึงก าลงัจะถูกท าลายจนสูญพนัธ์ุ หาวิธีท่ีจะช่วยให้ส่ิง
เหล่าน้ีปลอดภยั  ถา้เป็นไปไดใ้หช่้วยกนัปฏิบติัโดยขอรับค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ 3)รู้ว่าท าไมสัตว์
หลาย ๆ ชนิดในโลกถูกคุกคามจนใกล้จะสูญพนัธ์ุ และเสนอแนะว่า หมู่ของท่านสามารถท าอะไร
ไดบ้า้ง เพื่อช่วยสตัวเ์หล่านั้นใหย้งัชีพต่อไป 4)ท ารายการตรวจสอบ ส่ิงท่ีการอยูค่่ายพกัแรมของกอง
ลูกเสือสามารถก่อให้เกิดมลภาวะ พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีท่ีจะป้องกนัส่ิงเหล่าน้ี และจดัเตรียมเพื่อ
การอภิปรายในท่ีประชุมนายหมู่ ก่อนท่ีท่านจะอยู่ค่ายพกัแรมคร้ังต่อไป 5)วางแผน และปฏิบติั
โครงการอนุรักษธ์รรมชาติให้ส าเร็จดว้ยดี โดยร่วมกบัสมาชิกของกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ขอ้ ง. 
ภาคการเผยแพร่ 1) วางแผน และด าเนินการรณรงคก์ารอนุรักษ์พลงังาน ณ ท่ีหน่ึงท่ีใดต่อไปน้ีท่ี
บา้น โรงเรียนท่ีท างาน ท่ีค่าย หรือท่ีประชุมกองสนบัสนุนการรณรงคข์องท่านโดยใชป้้ายประกาศ 
นิทรรศการ  ให้สัมภาษณ์หนงัสือพิมพแ์ละวสัดุในการโฆษณา 2)ช่วยจดัเส้นทางให้ลูกเสือส ารอง
ส ารวจ และเดินทางศึกษาธรรมชาติ  3)วางโครงการท่ีจะปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึน ซ่ึงถือว่าเป็น
ส่วนหน่ึงของโครงการ การเดินทางส ารวจ 4)ส ารวจทอ้งถ่ินของท่านเพื่อหาตวัอยา่งว่า คนท าความ
เสียหายให้แก่ธรรมชาติอย่างไรบา้ง แสดงให้เห็นว่า เราสามารถหลีกเล่ียงส่ิงเหล่าน้ีไดอ้ย่างไร 
ส่งผลการส ารวจของท่านใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 5)ส ารวจทอ้งถ่ินของท่านเพื่อหาตวัอยา่งว่า คน
มีความพยายาม ท่ีจะปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มให้ดีข้ึนอย่างไร ส่งหนังสือชมเชยไปยงัหน่วยงาน หรือ
องคก์ารท่ีช่วยด าเนินงานในส่ิงเหล่าน้ี  หมายเหตุ (1)การเลือกกิจกรรม อาจจะท าไดโ้ดยไดรั้บความ
ยนิยอมจากท่ีประชุม  นายหมู่ (2) ควรจะขอค าปรึกษา จากบุคคลท่ีมีความสามารถเป็นพิเศษในเร่ือง
การอนุรักษธ์รรมชาติ เพื่อช่วยในการเลือกโครงการ และการจดัเตรียมโครงการส ารอง ขอ้ 47 การ
หามิตร  หลกัสูตร (1)มีการโตต้อบทางจดหมายเป็นประจ า (เช่น ประมาณเดือนละคร้ัง) เป็นเวลาไม่
นอ้ยกว่า 6 เดือนโดยติดต่อกบัลูกเสือภายในประเทศหรือลูกเสือต่างประเทศเป็นรายบุคคล หรือใน
ฐานะท่ีเป็นสมาชิกของหมู่หรือกองลูกเสือ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนั(2)เลือกศึกษารายละเอียดของ
ประเทศหน่ึงประเทศใด และอภิปรายปัญหากบักรรมการสอบ เก่ียวกบัขอ้แตกต่างในการด าเนิน
ชีวิต ระหวา่งประเทศของตน และประเทศอ่ืน ๆ ท่ีตนเลือก (3)ท าใหส้ าเร็จ 1 อยา่ง ขอ้ ก. จดัท าสมุด
ภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อแสดงข่าวสารท่ีมีภาพประกอบ (ภาพไดรั้บจากเพื่อนทาง
จดหมายตามขอ้ 1)เก่ียวกบักิจกรรมลูกเสือ กีฬา ชีวิตในบา้น และงานระดบัชาติของประเทศอ่ืน   



 

 62 
 

ขอ้  ข. เสนอภาพถ่าย 1 ชุด ไม่นอ้ยกว่า 20 ภาพ หรือภาพสไลดสี์ โดยฝีมือถ่ายภาพดว้ยตนเองเพื่อ
ประกอบการอธิบาย เก่ียวกบัการลูกเสือ การด ารงชีวิต ประชาชน ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ทศันียภาพของประเทศอ่ืน (4)ท าให้ส าเร็จ 2 อย่าง จากขอ้ต่อไปน้ี  ขอ้ ก.อยู่ค่ายพกัแรม หรือเดิน
ทางไกลเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 7 วนั กบัเพื่อนลูกเสือหน่ึงคน หรือกบัลูกเสือต่างประเทศ (ในประเทศ
หรือประเทศของเพื่อนลูกเสือก็ได้ และจัดท าสมุดบนัทึกรวบรวมเหตุการณ์เหล่าน้ีซ่ึงมีทั้ งส่ิง
ประทบัใจ และความรู้ท่ีได้รับจากเพื่อนลูกเสือในต่างประเทศ ขอ้ ข.ให้การตอ้นรับลูกเสือจาก
ต่างประเทศ ในบา้นของตนเป็นเวลาไม่  นอ้ยกว่า 3 วนั ขอ้ ค.รายงานใหก้รรมการสอบทราบว่า ได้
ตอ้นรับแขกต่างประเทศท่ีมาเยี่ยมโรงเรียน หรือพบปะกนัในการแข่งขนักีฬา หรือท่ีแห่งหน่ึงแห่ง
ใด และไดป้ฏิบติัอย่างไร ให้เขามีความรู้สึกว่า เป็นกนัเอง ขอ้ ง. เล่าเร่ืองให้กองลูกเสือสามญัของ
ตน และกองลูกเสือส ารอ(อยา่งนอ้ย ใชเ้วลาคร้ังล  5 นาที) เก่ียวกบัส่ิงท่ีน่าสนใจและความรู้ท่ีไดรั้บ
จากประสบการณ์ในต่างประเทศ  ขอ้ จ. บนัทึกเสียงเพลงชุมนุมรอบกองไฟ จากต่างประเทศใน
เคร่ืองบนัทึกเสียงหรือบนัทึกเสียงจากการสนทนากบัเพื่อนลูกเสือท่ีพูดภาษาอ่ืนโดยให้ค  าแปลเป็น
ภาษาไทยทุกประโยค  ขอ้ ฉ.วางแผนและจดักิจกรรมของกองลูกเสือหรือหมู่ลูกเสือ 1 คร้ังเป็น
ภาษาไทยทุกประโยค  ขอ้  ฉ.วางแผนและจดักิจกรรมของกองลูกเสือ หรือหมู่ลูกเสือ 1 คร้ัง โดย
อาศยัความรู้ท่ีไดรั้บจากลูกเสือต่างประเทศ ซ่ึงตนไดติ้ดต่อดว้ยหรือจากความรู้ซ่ึงท่านไดรั้บจาก
ต่างประเทศ  ขอ้ 48  มารยาทในสังคม  หลกัสูตร (1)มีความรู้เก่ียวกบัสมบติัผูดี้และปฏิบติัอยู่เป็น
ประจ า (2)มีความรู้เก่ียวกบัสังคมในทอ้งถ่ิน ของตนเป็นอย่างดี เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
สถานท่ีส าคญัท่ีควรรู้ บุคคลท่ีควรรู้จกั เป็นตน้ (3)จกัปฏิบติัในหวัขอ้ต่อไปน้ีอยา่งถูกตอ้งอยา่งนอ้ย    
5 อยา่ง คือ  ขอ้  ก. การร่วมรับประทานอาหารกบัผูอ่ื้น ขอ้ ข. การตอ้นรับแขกผูม้าเยือน ขอ้ ค.การ
เคารพผูใ้หญ่ ขอ้ ง. การสนทนากบัผูอ่ื้นในท่ีชุมชน  ขอ้ จ.การไปร่วมพิธีในงานศพ ขอ้ ฉ. งานมงคล
ต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช เป็นตน้ ขอ้ ช. การโดยสารยานพาหนะ ขอ้ ซ. การชมกีฬาใน
สนามแข่งขนั ขอ้ ฌ. การร่วมพิธีส าคญัทางราชการ ขอ้  ญ. การเขา้ร่วมประชุม(4)มีมารยาทในการ
แต่งกายและการวางตน ขอ้ 49  นิเวศวิทยา  หลกัสูตร(1)ห้สามารถแสดงว่ามีความรู้ความเขา้ใจ 
เก่ียวกบัการปรับปรุงสภาพส่ิงแวดลอ้ม บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั ในหวัขอ้ต่อไปน้ี ขอ้ก.การจดับา้นเรือน
ท่ีอยู่อาศยั  ขอ้ ข. ความสะอาดภายในบา้นและบริเวณ ขอ้ ค. การขจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
(2)ให้สามารถแสดงว่ามีความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัความปลอดภยัในบา้นเรือนท่ีอยู่อาศยั ขอ้ ก. 
การใชแ้ละการเก็บรักษาของเคร่ืองใชท้ัว่ไป  ขอ้  ข. การใชแ้ละการเก็บรักษาส่ิงของท่ีเป็นเคร่ือง
ไฟฟ้า ขอ้ ค. ตูย้าสามญัประจ าบา้น  ขอ้  ง. การป้องกนัโรคติดต่อ (3)ใหส้ามารถแสดงวา่มีความรู้ 
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ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการป้องกนัและขจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นพิษ  ขอ้ ก. ตน้เหตุของส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็น
พิษ  ขอ้ ข.อนัตรายอนัเกิดจากส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นพิษ  ขอ้ ค. วิธีขจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นพิษ ขอ้ ง.วิธี
ป้องกนัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นพิษ (4) ใหรู้้จกัแหล่งเส่ือมโทรมในสังคมทอ้งถ่ินของตน และรู้วิธีขจดัส่ิง
เส่ือมโทรมนั้น (5) ใหเ้รียนรู้เร่ืองภยัธรรมชาติ มีอคัคีภยั วาตภยั อุทกภยั และการป้องกนั  ขอ้ 50การ
พฒันาชุมชน หลักสูตร(1)ให้รู้จักความหมายของค าว่า “การพฒันาชุมชน” (2)เขา้ใจถึงความ
แตกต่าง ระหว่างการพฒันาชุมชนกบัการบริการชุม (3)ให้ลูกเสือท าบญัชีความตอ้งการขั้นตน้ ใน
ท้องถ่ินท่ีตนอยู่สัก 5 อย่าง แล้วเสนอไปยงัผูก้  ากับลูกเสือและผูก้  ากับกลุ่มลูกเสือ ตามล าดับ          
(4) ด าเนินการให้ท่ีประชุมนายหมู่ วางแผนช่วยในการพัฒนาท้องถ่ินท่ีตนอยู่ไม่น้อยกว่า                 
1 โครงการ และใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือน โดยตนเองมีส่วนร่วมกบัหมู่หรือกองลูกเสือ ในการช่วย
พฒันาความเป็นอยู่ของประชาชนในต าบลนั้นให้ดีข้ึน (5)เสนอรายงานผลการปฏิบติังานไปยงัผู ้
ก  ากบักลุ่มหรือผูก้  ากบัลูกเสือ   เพื่อทราบ และเพื่อไปตรวจเยี่ยมบริเวณทอ้งถ่ินท่ีลูกเสือไดมี้ส่วน
ร่วมในการพฒันาชุมชนในทอ้งถ่ินนั้น ขอ้ 51 การใชพ้ลงัทดแทน  หลกัสูตร  มีความรู้ความเขา้ใจ
ต่อสภาพการณ์ ท่ีมนุษยจ์  าเป็นตอ้งน าเอาพลงังานต่างๆ ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ทดแทนพลงั
เช้ือเพลิงของโลกท่ีก าลงัขาดแคลน และนบัวนัจะหมดส้ินไป(1)การใชพ้ลงัจากลม ขอ้ ก. สูบน ้ า วิด
น ้า ขอ้ ข. ผลิตกระแสไฟฟ้า ขอ้ ค. แล่นเรือใบ  ขอ้ ง. สีขา้ว โม่เมลด็พนัธ์ุพืชต่างๆ (2)การใชพ้ลงัน ้ า  
ขอ้ ก. ผลิตกระแสไฟฟ้า  ขอ้ ข. พลงังานกลในรูปต่าง ๆ (3) การใชพ้ลงัแสงแดด ขอ้ ก.ท าน ้ าให้
ร้อน ขอ้ ข. ก่อไฟ ขอ้ ค.อบพืชพนัธ์ุธญัญาหาร ขอ้ ง. เซลลสุ์ริยะ (ผลิตกระแสไฟฟ้า) (4)การใชพ้ลงั
ของทอ้งถ่ิน ขอ้  ก. ไมฟื้น แกลบ ใบไมห้ญา้ท่ีแห้ง ข้ีเล่ือย  ขอ้ ข.หินน ้ ามนั ถ่านหิน ลิกไนต ์ขอ้ ค. 
แก๊สธรรมชาติ  แก๊สชีวภาพ (จากมูลสัตว)์ ขอ้ ง. แอลกอฮอล์   ขอ้ 52  ลูกเสือโทพระมงกุฎเกลา้ฯ  
หลกัสูตร (1)รู้วิธีฝึกหัดแถวขั้นตน้ คือ ท่าตรง ท่าเดิน ท่าหันในเวลาเดินเรียง 2 เรียง 4(2)สัญญาณ
นกหวีด สัญญาณไฟ และสัญญาณมือ (3) เดินสะกดรอยเป็นระยะทาง 20 เส้น ใน 25 นาที(4)จ า
ส่ิงของท่ีก าหนดให ้ตอ้งจ าได ้16 ส่ิงใน 24 ส่ิง (5) เดินเสือได ้40 เส้น ต่อ 12 นาที (6)กองไฟและจุด
ในท่ีแจง้ ก าหนดใหใ้ชไ้มขี้ดไม่เกิน 3 กา้น (7) รู้จกัผกูมดัให้แน่น (เง่ือนต่าง ๆ อยา่งนอ้ย 10 เง่ือน) 
(8) ว่ายน ้ าเป็น คือ ว่ายน ้ าไดไ้กลพอสมควรแก่อายแุละร่างกาย(9) รู้จกัทิศ ทั้งทิศใหญ่ ทิศเฉียง รวม 
16 ทิศ ตอ้งเรียกช่ือและช้ีให้ถูก (10) รู้จกัอวยัวะต่าง ๆ ท่ีส าคญัของร่างกาย และหนา้ท่ีของอวยัวะ
นั้น ๆ ขอ้ 53 ลูกเสือเอกพระมงกุฎเกลา้ฯ  หลกัสูตร(1)ข้ึนตน้ไม ้(2)ท าสัญญาณดว้ยกองไฟ(3)เดิน
ไปแห่งหน่ึงแห่งใด ระยะทางประมาณ 300 เส้น แล้วกลับมาหรือจะไปทางเรือแจว เรือพาย 
ระยะทางเท่ากนักไ็ด ้แลว้กลบัมา ยอมใหเ้วลา 2 วนั คือ ใหค้า้งไดคื้นหน่ึง เม่ือกลบัมาแลว้ตอ้งท า 
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รายงานยืน่ต่อผูก้  ากบั (แต่รถไฟ รถยนต ์เรือกลไฟ เรือยนต ์หา้มมิใหใ้ช้(4)รู้จกัท าใหโ้ลหิตหยดุ วิธี
พนัแผล รู้วิธีช่วยคนจมน ้ า วิธีแกค้นจมน ้ าให้ฟ้ืน  ร่างกายถูกไฟ คนเป็นลม คนถูกอสรพิษ (อย่าง
นอ้ยตอ้งรู้ดี 3 อย่าง) (5) หุงขา้ว น่ึงขา้ว หรือหลามขา้ว และท ากบัขา้วอย่างหน่ึงท่ีพอจะกินไดใ้น
เวลาเดินทางกลางป่า (6) อ่านแผนท่ีเขา้ใจ เขียนแผนท่ีแบบตรวจทาง และช้ีทิศไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยั
เขม็ทิศ (7) ตดัไมไ้ผ ่หรือก่ิงไมย้อ่ม ๆ พอใชใ้นการค่ายได ้และท าส่ิงของใชท่ี้จ าเป็นไดใ้นการเดิน
ป่า (8) คะเนระยะทาง ส่วนกวา้ง ส่วนสูง จ านวน และน ้ าหนกั มิไดค้ลาดเคล่ือนไปกว่าส่วน 1ใน 4  
(9) รู้จกัรับและส่งสัญญาณธงไดต้ามแบบเสือป่า เร็วชา้พอสมควร(10)รู้จกัสั่งสอนเด็กจนมีความรู้
เป็นลูกเสือส ารองได้  ขอ้ 54 สายยงยศ หลกัสูตร (1)ไดลู้กเสือเอกมาแลว้ (2)สอบวิชาพิเศษลูกเสือ
สามญัได ้6 วิชา ซ่ึงมีวิชาพิเศษต่อไปน้ีในขอ้ ก. 1วิชา ขอ้ ข. 1 วิชา รวมอยูด่ว้ย ขอ้ ก.นกัผจญภยัใน
ป่า  นักส ารวจ นักบุกเบิก ขอ้ ข.ชาวค่าย ผูป้ระกอบอาหารในค่าย นักธรรมชาติศึกษา นักดารา
ศาสตร์เบ้ืองตน้ นกัอุตุนิยมวิทยาเบ้ืองตน้33 
                      3. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  อาย ุ14 – 18  ปี หรือก าลงัเรียนอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษา

ตอนตน้(ม.1 – 3)แต่ละกองควรมีลูกเสือ 48  คน ประกอบดว้ยหมู่ 2 – 6 หมู่ๆ ละ4 – 8 คน รวมทั้ง

นายหมู่และรองนายหมู่ดว้ย  กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มุ่งหมายให้แต่ละกองก าหนดแผนงานของ

ตนเอง  ปกครองตนเอง  และคิดว่าตนเองเป็นผูใ้หญ่แล้ว  หลักการน้ีเป็นส่วนส าคัญในการ

ด าเนินงานของกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  และช่วยใหเ้ยาวชนรู้จกัจดัการเร่ืองราวของตนเอง  พื่อต่อ

ไปจะไดมี้ส่วนเสริมสร้างสังคมใหดี้ข้ึน  ดงันั้น กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ต่าง ๆ จึงแตกต่างกนัมาก

ในวิธีจดัการ และในเร่ืองกิจกรรมต่าง ๆ แต่แผนงานควรจะมีสัดส่วนท่ีประกอบดว้ยกิจกรรมทั้ง

ภายในอาคารและกิจกรรมกลางแจง้  เปิดโอกาสให้ลูกเสือไดบ้ าเพญ็ประโยชน์แก่ผูอ่ื้น พร้อมทั้งมี

กิจกรรมท่ีทา้ทายและจูงใจให้ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ไดมี้ประสบการณ์อย่างกวา้งขวางกองลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่บางกอกมุ่งในเร่ืองวิชาใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะ  และมีหลายกองท่ีท างานใกลชิ้ดกบั

กองเนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่  การด าเนินงานของกองลูกเสือรุ่นใหญ่จะมีความยดืหยุน่ปรับตาม 

                                                            

 33 ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ,ข้อบังคบัคณะลูกเสือแห่งชาตว่ิาด้วยการปกครองหลกัสูตรและ
วชิาพเิศษลูกเสือสามัญ(ฉบบัที ่13)  พ.ศ.2525.พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุ์รุสภา
ลาดพร้าว,2555),19-70. 
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สถานการณ์และความจ าเป็นท่ีแตกต่างกนัออกไป   การฝึกอบรมควรจดัให้มีโครงการสอนเพื่อรับ

เคร่ืองหมายวิชาพิเศษส าหรับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ไดแ้ก่  เคร่ืองหมายสายยงยศ  เคร่ืองหมาย

ลูกเสือโลก  เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ  และเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง  เพื่อใชเ้ป็นโครงสร้างใน

การวางแผนงาน  และฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมใหลู้กเสือสามญัรุ่นใหญ่ไดมี้โอกาสศึกษาคน้ควา้หาทาง

ไปสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ และเพื่อจะไดมี้ทกัษะหรือความช านาญในเร่ืองใหม่ๆ ดว้ย ในเร่ืองต่างๆ 

เหล่าน้ี  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มีบทบาทส าคญัท่ีจะตอ้งแสดงออกซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ง่ายนกังาน

ของผูก้  ากบัคือ  ช่วยให้ความสะดวกแก่กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในการด าเนินงานตามแผนงาน  

ช่วยให้ค  าแนะน าและการช่วยเหลือสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริหารและลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่

เป็นรายบุคคลเท่าท่ีจ าเป็น  พร้อมทั้งส่งเสริมการพฒันาของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เป็นรายบุคคลทั้ง

ในทางกาย  สติปัญญา  จิตใจและศีลธรรม34  วิชาลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่(ส านักงานคณะกรรมการ

บริหารลูกเสือแห่งชาติ  ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าดว้ยการปกครอง หลกัสูตรและวิชาพิเศษ

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ.2528 1)วิชาเคร่ืองหมายลูกเสือโลก 2)วิชาเคร่ืองหมายลูกเสือ

ชั้นพิเศษ 3)วิชาเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง 4) เคร่ืองหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ขอ้บงัคบั

คณะลูกเสือแห่งชาติว่าดว้ยการปกครอง หลกัสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่(ฉบบัท่ี 14) 

พ.ศ. 2528 เพื่อใหก้ารฝึกอบรมเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่เด็กในวยัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ยิง่ข้ึน 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 18 (7)แห่งพระราชบญัญติั

ลูกเสือ พ.ศ. 2507 จึงออกขอ้บงัคบัแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ  ว่าดว้ยการปกครอง 

หลกัสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ดงัต่อไปน้ี ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า “ขอ้บงัคบัคณะ

ลูกเสือแห่งชาติ ว่าดว้ยการปกครอง หลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  พ.ศ. 2528”  ขอ้ 

2. ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีตั้งแต่วนัท่ี1 กรกฎาคม 2528 เป็นตน้ไป  ขอ้ 3. ใหย้กเลิกบทบญัญติัว่าดว้ย

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ตามขอ้ 94 ถึงขอ้ 103 กบัให ้ ยกเลิกหลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่น

ใหญ่ ตามขอ้ 211 ถึงขอ้ 260 แห่งขอ้บญัญติัคณะ  ลูกเสือแห่งชาติ วา่ดว้ยการปกครอง  หลกัสูตร  

                                                            

 34 ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ, คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ  ขั้นความรู้ทัว่ไป 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2555),12-13. 
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และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 และใหใ้ชข้อ้ความ ท่ีแนบทา้ยขอ้บงัคบัน้ีแทนขอ้ 4. ลูกเสือสามญั

รุ่นใหญ่ท่ีได้รับเคร่ืองหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตามขอ้บงัคบัเดิม ให้มีสิทธ์ิประดับ

เคร่ืองหมายนั้นต่อไป ประกาศ  ณ วนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2528โดย นายชวน หลีกภยั รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงศึกษาธิการ  ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  หลกัสูตรและวิชาพิเศษ

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  พ.ศ. 2528 1) การเขา้เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  เด็กสมคัรเขา้เป็นลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่ไดเ้ม่ือมีอาย ุ14-18 ปี หรือก าลงัเรียนอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษา  เด็กท่ีสมคัรเขา้เป็นลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่จะเคยเป็นลูกเสือหรือไม่เคยเป็นลูกเสือมาก่อนเลยกไ็ด ้ โดยเฉพาะเดก็หญิง ใหส้มคัร

เป็นเนตรนารีสามญัรุ่นใหญ่ และในขอ้บงัคบัน้ีทุกแห่งท่ีมีค  าว่าลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใหห้มายความ

รวมถึง เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ด้วย 2)กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ประกอบดว้ยหมู่ลูกเสืออยา่งนอ้ย 2 หมู่ ไม่เกิน 6 หมู่ หมู่หน่ึงมีลูกเสือ 4-8 คน รวมทั้งนายหมู่และ

รองนายหมู่ดว้ย  หมู่เป็นหน่วยในการจดักิจกรรมทั้งปวงตามแนวท่ีคณะกรรมการด าเนินงานของ

กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ก าหนด ในกรณีท่ีมีกิจกรรมพิเศษ อาจจดัลูกเสือข้ึนเป็นชุดหรือหน่วย

พิเศษ   ก็ไดก้องลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีมีลูกเสือประเภทเดียวตั้งแต่  4 กองข้ึนไป  อาจจดัเป็นกลุ่ม  

หรือจะจดัเป็นกองในกลุ่มลูกเสือท่ีมีลูกเสือประเภทอ่ืนรวมอยู่ดว้ยก็ได ้3)ผูก้  ากบัและรองผูก้  ากบั

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มีผูก้  ากบั 1 คน เป็นหวัหนา้ และมีรองผูก้  ากบั 1 คน 

หรือ หลายคนเป็นผูช่้วย มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการฝึกอบรมลูกเสือตามหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้ ผู ้

ก  ากบัและรองผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 3.1)มีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตั้งแต่

ผูก้  ากับกลุ่มข้ึนไปหรือหัวหน้าสถานศึกษารับรองว่า (3.1.1)เป็นผูมี้ลกัษณะนิสัยดี และมีความ

ประพฤติเรียบร้อยสมควรเป็นตวัอยา่งท่ีดีได(้3.1.2)เป็นผูมี้ศาสนา และปฏิบติัพิธีกรรมทางศาสนา 

(3.1.3 )เป็นผูมี้อาชีพเป็นหลกัฐาน และไม่มีโรคซ่ึงเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม(3.1.4) เป็นผูมี้ความเขา้ใจ

ในวตัถุประสงคแ์ละวิธีการของลูกเสือ ฝักใฝ่สนใจต่อการลูกเสือ และสมคัรใจจะด ารงต าแหน่งทาง

ลูกเสือ 3.2)ผูก้  ากบัมีอายุไม่ต ่ากว่า 23 ปี รองผูก้  ากบัไม่ต ่ากว่า 21 ปี 3.3)เป็นผูมี้สัญชาติไทยตาม

กฎหมาย แต่ถา้มิไดมี้สัญชาติไทย ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก่อน 

3.4) ผูก้  ากบัตอ้งผา่นการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  มาแลว้เป็น

อยา่งนอ้ย  ผูก้  ากบัเป็นผูแ้ต่งตั้งนายหมู่โดยหารือลูกเสือในหมู่นั้น ส่วนรองนายหมู่ใหผู้ก้  ากบัแต่งตั้ง

โดยหารือนายหมู่ของหมู่นั้น  อน่ึง ใหผู้ก้  ากบัแต่งตั้งหวัหนา้นายหมู่ 1 คน และผูช่้วยหวัหนา้ 1-3 
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โดยหารือนายหมู่ของกองนั้น เพื่อให้ท าหน้าท่ีช่วยเหลือในการด าเนินงานของกอง  การสอบวิชา

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ทุกวิชาให้หัวหนา้สถานศึกษา หรือสโมสรลูกเสือ เป็นผูด้  าเนินการสอบ โดย

แต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการสอบ และเม่ือท าการสอบเคร่ืองหมายลูกเสือโลก 

เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง หรือเคร่ืองหมายวิชาพิเศษแลว้ ให้รายงาน

เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั ผูอ้  านวยการลูกเสือ

อ าเภอ แลว้แต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุมติัผลการสอบและประดบัเคร่ืองหมายนั้นๆได ้4)คณะกรรมการ

ด าเนินงานของกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  คณะกรรมการด าเนินงานประกอบดว้ยหัวหนา้นายหมู่

เป็นประธาน ผูช่้วยหัวหน้านายหมู่เป็นรองประธาน และให้นายหมู่ รองนายหมู่ในกองนั้นเลือก

กันเองเป็นกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เช่น เลขานุการ เหรัญญิก ปฏิคม กรรมการกีฬา กรรมการ

นนัทนาการ กรรมการกลาง ฯลฯ แลว้น าเสนอผูก้  ากบัพิจารณาอนุมติัและสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไม่เกิน 12 เดือน ทั้งน้ีเพื่อเปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นไดป้ฏิบติังานในต าแหน่ง

หัวหน้านายหมู่ ผูช่้วยหัวหน้านายหมู่ และกรรมการด าเนินงานของกองบา้ง แต่ในบางกรณี ท่ี

ประชุมนายหมู่อาจเสนอให้ผูก้  ากบัพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานชุดเดิม   ให้ปฏิบติั

หน้าท่ีต่อไปอีกหรือจะให้มีการเปล่ียนแปลงแต่บางต าแหน่งก็ไดใ้ห้มีการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงานอย่างน้อยเดือนละคร้ัง ในการประชุมให้หัวหน้านายหมู่เป็นประธานท่ีประชุม ผูช่้วย

หวัหนา้นายหมู่ เป็นรองประธาน เลขานุการเป็นผูจ้ดรายงานการประชุม ส่วนผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ

ท่ีเข้าประชุมด้วยให้ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา  คณะกรรมการด าเนินงานของกองมีหน้าท่ีดังน้ี 

(1)วางแผนและจดัรายงานกิจกรรมประจ าของกองลูกเสือ (2)ในกรณีท่ีมีกิจกรรมพิเศษ อาจพิจารณา

แต่งตั้งลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในกองคนหน่ึงใหเ้ป็นหวัหนา้กิจกรรมนั้น (3)บริหารกิจการภายในกอง

ลูกเสือ (4)รักษาเกียรติของกองลูกเสือ  (5)ควบคุมการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ (6) ให้ประธาน

หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูแ้ทนของกอง ในการติดต่อกบับุคคลภายนอก 5)การฝึกอบรมลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่  ผูท่ี้เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จะตอ้งพยายามฝึกอบรมตนเอง เพื่อรับเคร่ืองหมายต่าง 

ๆ ดงัต่อไปน้ี 1)เคร่ืองหมายลูกเสือโลก  2) เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 3) เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง 

4) เคร่ืองหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  เคร่ืองหมายลูกเสือโลก เป็นเคร่ืองหมายขั้นตน้

ส าหรับผูท่ี้เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ เป็นการเตรียมพร้อมท่ีจะรับความรู้ขั้นสูงต่อไป ผูส้มคัรใหม่ 
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ควรจะสอบไดเ้คร่ืองหมายลูกเสือโลกภายในระยะเวลา 6 เดือนนบัแต่วนัสมคัร เม่ือสอบไดแ้ลว้ ให้

ท าพิธีเขา้ประจ ากอง และเม่ือไดเ้ขา้พิธีประจ ากองเรียบร้อยแลว้ จึงนบัว่าเป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่

โดยสมบูรณ์ มีสิทธิประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือโลกท่ีก่ึงกลางกระเป๋าเส้ือขา้งซา้ยได ้  ผูท่ี้ผ่านการ

สอบและไดรั้บเคร่ืองหมายลูกเสือโลกแลว้ ควรพยายามฝึกอบรมตนเองเพื่อรับเคร่ืองหมายลูกเสือ

ชั้นพิเศษ และเคร่ืองหมายลูกเสือหลวงต่อไป ตามล าดบั นอกจากนั้นจะเลือกเรียนวิชาพิเศษลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่ท่ีตนสนใจก็ได ้ เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง มีวิชา

พื้นฐาน 8 วิชา เหมือนกนัแต่ต่างระดบักนัคือ หลกัสูตรลูกเสือหลวงมีระดบัสูงกว่าระดบัลูกเสือชั้น

พิเศษ วิชาพื้นฐาน 8วิชาส าหรับเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง มีดงัน้ี   

1)หนา้ท่ีพลเมือง(Cltizenship) 2) ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 3)การเดินทางส ารวจ (Expedition)   

4) การแสดงออกทางศิลปะ (Expression in the Arts) 5) สมรรถภาพทางกาย (Fitness) 6)อุดมคติ 

(Ideals) 7) กิจกรรมท่ีสนใจเป็นพิเศษ (Pursuits)  8) บริการ (Service)โดยปกติ ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่

ควรจะสอบไดเ้คร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ ภายในระยะเวลา 1 ปี ภายหลงัท่ีได้รับเคร่ืองหมาย

ลูกเสือโลก และเขา้พิธีประจ ากองเป็นลูกเสือสามญั  รุ่นใหญ่โดยสมบูรณ์แลว้ เคร่ืองหมายลูกเสือ

โลก ลักษณะเคร่ืองหมาย เป็นรูปวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.3 ซม. ตามแบบ มีตรา

เคร่ืองหมายหวัลูกศร  สีขาวบนพื้นสีม่วง ลอ้มรอบดว้ยเชือกสีขาวเป็นรูปวงกลม ผกูเป็นเง่ือนพิรอด

อยูเ่บ้ืองล่าง  เคร่ืองหมายน้ีเป็นเคร่ืองหมายลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีไดเ้ขา้พิธีประจ ากองแลว้ และติด

ท่ีก่ึงกลางกระเป๋าเส้ือขา้งซา้ย หลกัสูตร 1)แสดงวา่เขา้ใจเร่ืองราวต่อไปน้ีพอสมควร(1.1)กิจการของ

คณะลูกเสือแห่งชาติ(1.2)กิจการของคณะลูกเสือโลกและความสัมพนัธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ  

(1.3)บทบาทของตนเองในฐานะท่ีเป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  2)ยอมรับและปฏิบติัตามค าปฏิญาณ

และกฎของลูกเสือ 3)เขา้ใจเร่ืองระเบียบแถวและปฏิบติัตามหนงัสือคู่มือการฝึกระเบียบแถวลูกเสือ

ของส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  4) กางและร้ือเตน็ทท่ี์พกัแรมในเวลากลางคืน

กบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่อีกคนหน่ึง 5)สาธิตการบรรจุเคร่ืองหลงัอย่างถูกตอ้ง ส าหรับการเดิน

ทางไกลไปพกัแรมคา้งคืน 6)ก่อและจุดไฟกลางแจง้ แลว้ปรุงอาหารอย่างเพียงพอส าหรับ 2 คน      

7) สามารถอ่านและใช้แผนท่ี เข็มทิศ และรู้จักบริเวณท่ีตนอยู่ โดยพิจารณาจากเข็มทิศและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมองเห็นดว้ยตาเปล่า 8) สามารถผกูและรู้จกัประโยชน์เง่ือน 10 เง่ือน ต่อไปน้ี คือ เง่ือน

พิรอด เง่ือนขดัสมาธิ เง่ือนผกูกระหวดัไม ้เง่ือนบ่วงสายธนู เง่ือนตะกรุดเบด็ เง่ือนประมง 
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เง่ือนผกูซุง เง่ือนผูกร้ัง เง่ือนปมตาไก่ และการผกูแน่น (ผูกทแยง ผกูกากบาท ผูกประกบ)  9)รู้วิธี

ปฏิบติัเก่ียวกบัการปฐมพยาบาลในเร่ืองต่อไปน้ี คือ บาดแผลธรรมดา ถูกไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก เป็น

ลม งูกดั แมงมุมกดั แมลงกดัต่อย ผิวหนงัถลอก และเทา้แพลง 10)รู้เร่ืองท่ีพึงระมดัระวงัเพื่อความ

ปลอดภยัทัว่ไป เก่ียวกบักิจกรรมของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษลกัษณะ

เคร่ืองหมาย  เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ขนาดดา้นละ 3 ซม. ตามแบบ พื้นสีกากีภายในมีรูปช่อชยัพฤกษ ์

สีขาว 2 ช่อ โคง้เขา้หากนั ปลายช่อชยัพฤกษมี์ตราเคร่ืองหมายหัวลูกศรสีขาว ระหว่างช่อชยัพฤกษ ์

มีหน้าเสือสีทอง  เคร่ืองหมายน้ี ติดท่ีก่ึงกลางกระเป๋าเส้ือขา้งขวา  หลกัสูตร  ผูท่ี้เขา้เกณฑ์ไดรั้บ

เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี  1) ไดรั้บเคร่ืองหมายลูกเสือโลก  2)สอบวิชา

พื้นฐานระดบัลูกเสือชั้นพิเศษได ้5 วิชา คือ วิชาการเดินทางส ารวจ วิชาบริการ และวิชาอ่ืนอีก 3 วิชา 

ซ่ึงลูกเสือเป็นผูเ้ลือก  3)ผา่นการฝึกอบรมวิชาความคิดริเร่ิม (Initiative Course) ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ย

การเดินทางไกล ไปอยู่ค่ายพกัแรมเป็นเวลา 1 คืน  การไปอยู่ค่ายพกัแรมตอ้งเดินไปยงัทอ้งถ่ินท่ี

ลูกเสือไม่คุน้เคย จ านวนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีจะไปอยู่ค่ายพกัแรม ควรแบ่งเป็นชุด ชุดละ 4 คน 

การเดินทางไกลตอ้งมีระยะทางอยา่งนอ้ย 8 กิโลเมตร และในระหว่างการเดินทางใหส้มมุติว่ามีเหตุ

ฉุกเฉินเกิดข้ึนอยา่งนอ้ย 5 อยา่ง เช่น ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัหรือมีผูติ้ดอยูใ่นท่ีสูงการใชเ้ขม็ทิศการ

ปฏิบติังาน ในเวลากลางคืน การแปลรหัส และเหตุฉุกเฉินทางน ้ า เป็นตน้   เหตุฉุกเฉินเช่นว่าน้ีให้

เวน้ระยะห่างกนัพอสมควร และลูกเสือจ าเป็นตอ้งมีความรู้ในเร่ืองแผนท่ีและเขม็ทิศ จึงจะสามารถ

เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้  การฝึกอบรมวิชาความคิดริเ ร่ิมน้ีต้องมีลักษณะเป็น               

การทดสอบอย่างจริงจงัในเร่ืองความตั้งใจจริง ความคิดริเร่ิม และการพึ่งตนเอง (Self-reliance)                          

4) คณะกรรมการด าเนินงานของกองและผูก้  ากบัเห็นว่าเป็นผูท่ี้สมควรไดรั้บเคร่ืองหมายลูกเสือชั้น

พิเศษ 5)ไดรั้บอนุมติัจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติหรือผูอ้  านวยการลูกเสือ

จงัหวดั แลว้แต่กรณี  เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง  ลกัษณะเคร่ืองหมาย  เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ขนาด

ดา้นละ 3 ซม. ตามแบบ พื้นสีกากี ขอบสีขาว มีรูปพระมหามงกุฎสีทองอยูต่รงกลาง และมีตราคณะ

ลูกเสือแห่งชาติสีขาวอยูเ่บ้ืองล่างพระมหามงกุฎคร่ืองหมายน้ีติดท่ีก่ึงกลางกระเป๋าเส้ือขา้งขวาแทน

เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษหลกัสูตรผูท่ี้เขา้เกณฑไ์ดรั้บเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง  มีคุณสมบติัดงัน้ี 
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1)ไดรั้บเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ  2) สอบไดว้ิชาพื้นฐานในระดบัลูกเสือชั้นพิเศษ 3 วิชา ซ่ึงไม่

อยูใ่นวิชาพื้นฐาน 5 วิชา ท่ีสอบไดเ้ม่ือขอรับเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ  3) สอบไดว้ิชาบริการและ

วิชาพื้นฐานอีก 3 วิชา ในระดบัลูกเสือหลวง  4) ผ่านการฝึกอบรมวิชาการเป็นผูน้ าตามหลกัสูตรท่ี

ก าหนดไว ้ 5)คณะกรรมการด าเนินงานของกองและผูก้  ากบัเห็นวา่ เป็นผูท่ี้ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดี

ตามวิธีการของลูกเสือ และสมควรได้รับเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง 6)เลขาธิการคณะกรรมการ

บริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดัแลว้แต่กรณี เป็นผูแ้ต่งตั้ งบุคคลท่ีมีวุฒิ

เหมาะสมท าการสัมภาษณ์ เ ม่ือเห็นว่าเป็นผูเ้หมาะสมแล้ว ให้รายงานต่อไปตามล าดับ จนถึง

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติพิจารณาอนุมติั และให้ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ

แห่งชาติเป็นผูล้งนามในประกาศนียบตัรแสดงว่าเป็นผูไ้ดรั้บเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง วิชาพื้นฐาน

ระดบัเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และระดบัลูกเสือหลวง 1)หนา้ท่ีพลเมือง วตัถุประสงค(์1)เพื่อให้

ลูกเสือเกิดความสนใจ  และศึกษาอยา่งจริงจงัเก่ียวกบักิจการบางอยา่งของชุมชน ซ่ึงจะท าใหลู้กเสือ

มองเห็นแจ่มแจง้ยิ่งข้ึนว่าตนมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัชีวิตในชุมชนอย่างไร(2)เพื่อให้ลูกเสือเกิดความ

ภาคภูมิใจในการท่ีเกิดมาเป็นคนไทย และไดเ้ป็นลูกเสือ(3)เพื่อเป็นการเตรียมลูกเสือใหรู้้จกับทบาท

ของตน ในฐานะเป็นพลเมืองดี  มาตรฐานเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ(1)รู้ประวติัการลูกเสือไท 

และวิธีด าเนินการของขบวนการลูกเสือโดยยอ่ (2)เขา้รับการฝึกอบรมและสอบไดว้ิชาลูกเสือสวสัดิ

ภาพนักเรียนหรือวิชาลูกเสือบรรเทาสาธารณภั หรือวิชาลูกเสือพยาบาลหรือวิชาลูกเสือพฒันา

ชุมชน หรือวิชาอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก าหนด (3)ไปเยี่ยมหน่วยงานหรือ

สถาบนั 2 แห่ง ท่ีไม่ผิดศีลธรรมและมีความส าคญัในชีวิตของชุมชนในทอ้งถ่ิน โดยไปตามล าพงั

หรือไปกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในกอง เช่น ส านกังานเทศบาล สถานีต ารวจ สถานีต ารวจดบัเพลิง 

โรงพยาบาล สถานีวิทยุหรือโทรทศัน์ ตลาดสด ท่าเรือ เมรุเผาศพ ท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลข ท่ีท า

การโทรคมนาคม ส านักงานหนังสือพิมพ ์ศาลสถิตยุติธรรม หรือธุรกิจท่ีกระท าในเวลากลางคืน 

เป็นต้น แล้วท ารายงานยื่นต่อผูก้  ากับว่าหน่วยงานหรือสถาบันนั้ นๆ ท าอะไร ได้เงินในการ

ด าเนินงานมาจากไหน และมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารอ่ืนๆ อยา่งไร  มาตรฐานเคร่ืองหมายลูกเสือ

หลวง (1)รับหนา้ท่ีเป็นกรรมการกองลูกเสือรุ่นใหญ่ หรือกรรมการของโรงเรียนอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนและได้แสดงว่าเป็นผูมี้บทบาทพอสมควรในคณะกรรมการนั้ นๆ        

(2)รู้กฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัการเลือกตั้งก านนัผูใ้หญ่บา้น สมาชิกเทศบาล  สมาชิกสภาจงัหวดั  
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และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร(3)รู้หลกัการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็น

ประมุข กบัรู้หลกัการและบทบาทของพรรคการเมืองอยา่งนอ้ย 2 พรรค(4)รู้หลกัและการด าเนินงาน

ของสหประชาชาติ และองคก์ารช านญัพิเศษ อย่างนอ้ย 2 องคก์าร(5)รู้นโยบายของรัฐบาลไทยใน

ปัจจุบนัเก่ียวกบัต่างประเทศ 2 ส่ิงแวดลอ้ม วตัถุประสงค์  เพื่อให้ลูกเสือตระหนักในความส าคญั

ของส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม  ท่ีคนท าข้ึน กบัใหพ้ิจารณาผลของการเปล่ียนแปลง

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อชีวิตของคนว่า ไดท้  าให้ชีวิต ดีข้ึนหรือเลวลงประการใด อย่างไร  มาตรฐาน

เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ ( 1)สามารถอธิบายได้ว่าส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษ์ธรรมชาติและ

มลภาวะคืออะไร  มีความส าคญัเก่ียวกบัชีวิตมนุษยอ์ย่างไร(2)สอบไดเ้คร่ืองหมายวิชาพิเศษการ

อนุรักษ์ธรรมชาติ (3)ช่วยเหลือตามล าพงั หรือกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่อ่ืนๆ ในการปฏิบติัตาม

โครงการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นเวลา 2 เดือน มาตรฐานเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง(1)ศึกษาปัญหา

เร่ืองส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินอย่างลึกซ้ึง และคน้หาว่าหน่วยราชการ หน่วยงานของเอกชน และ

องคก์ารอนุรักษอ่ื์นๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาน้ีอย่างไร และไดล้งมือปฏิบติังานไปแลว้เพียงไร

(2)มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโครงการอนุรักษธ์รรมชาติ เช่นดินน ้ าพนัธ์ุไม ้หรือพนัธ์ุสัตว ์สถานท่ีส าคญั

ทางประวติัศาสตร์ ฯลฯ โดยปฏิบติังานร่วมกบั หรือภายใตก้ารน าขององคก์ารสาธารณะหรือผูใ้หญ่

ท่ีทรงคุณวุฒิ 3) การเดินทางส ารวจวตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพฒันาในเร่ืองการผจญภัย

กลางแจง้ และความตั้งใจจริง โดยมีการเดินทางส ารวจกบักลุ่มเล็กท่ีไดมี้การวางแผนเป็นอย่างดี

ภายหลงัท่ีไดผ้า่นการฝึกอบรมในเร่ืองการเดินทางส ารวจมาก่อนแลว้  มาตรฐานเคร่ืองหมายลูกเสือ

ชั้นพิเศษ และเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง  ลกัษณะทัว่ไป  การเดินทางส ารวจอาจกระท าดว้ยการเดิน

เทา้ รถจกัรยาน การข่ีมา้ เรือพาย หรือ เรือกระเชียง การเดินทางบางตอนอาจใชย้านพาหนะท่ีมี

เคร่ืองยนตก์ไ็ด ้ในเม่ือแน่ใจวา่จะไม่เป็นการเสียหายแก่ส่ิงแวดลอ้ม  คณะลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีจะ

ไปเดินทางส ารวจ ควรมีจ านวน 4, 5, หรือ 6 คน  ผูท่ี้อยูใ่นคณะลูกเสือท่ีจะไปเดินทางทุกคน จะตอ้ง

เขา้รับการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมและไดรั้บอนุมติัจากสถานศึกษาใหไ้ปเดินทางส ารวจได ้กบัจะตอ้ง

ไดรั้บอนุญาตจากผูป้กครองก่อนดว้ย แต่ผูท่ี้จะไปเดินทางส ารวจบางคนอาจเป็นผูท่ี้ไม่ตอ้งการจะ

รับเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษกไ็ด ้ ผูท่ี้ตอ้งการรับเคร่ืองหมายจะตอ้งเป็นผูว้างแผนในการเดินทาง

ส ารวจ  ก่อนออกเดินทาง คณะผูท่ี้จะไปเดินทางส ารวจจะตอ้งให้กรรมการสอบตรวจในเร่ือง 

ต่อไปน้ีคือ (1)บรรดาอาหาร และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นซ่ึงจะน าไปดว้ย (2)การวางแผนล่วงหนา้โดยมี 
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รายละเอียดเก่ียวกบัจุดหมาย อาหารและอุปกรณ์ท่ีจะน าไปดว้ย แผนท่ีแสดงระยะทางท่ีจะไป และ

การฝึกอบรมท่ีไดรั้บในเร่ืองการเดินทางส ารวจ  การเดินทาง ควรมีการวางแผนใหมี้เวลาปฏิบติังาน

วนัละ 6 ชม.โดยให้มีการเดินทางดว้ยเทา้เป็นระยะทางพอสมควรส าหรับเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง 

กรรมการสอบควรก าหนดงานพิเศษท่ีลูกเสือแต่ละคนจะตอ้งกระท า และอาจมีการสัมภาษณ์หรือ

ให้เขียนรายงานเก่ียวกบังานพิเศษเหล่าน้ี  การฝึกอบรมท่ีจ าเป็นตอ้งกระท าและไดรั้บอนุมติั คือ  

การปฐมพยาบาล  ความปลอดภยั  แผนท่ีและเขม็ทิศ  เส้นทาง  วิชาชาวค่าย (รวมทั้งเร่ืองอาหารและ

อุปกรณ์) ทกัษะท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการเดินทางส ารวจเม่ือกลบัจากการเดินทางส ารวจแลว้ คณะผู ้

เดินทางจะตอ้งรีบรายงานต่อกรรมการสอบดว้ยวาจาหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามท่ีไดต้กลงกนัไว้

ก่อนการเดินทางส ารวจ  การสอบ  ผูเ้ดินทางส ารวจแต่ละคนจะตอ้งถูกทดสอบ ในเร่ืองต่อไปน้ี  

การฝึกอบรมขั้นตน้ และการวางแผน การเดินทางส ารวจท่ีเป็นการทดสอบ  รายงานท่ีจะตอ้งกระท า

ภายหลงัการเดินทางส ารวจ  มาตรฐานเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ ลกัษณะเฉพาะ ใหป้ฏิบติัขอ้หน่ึง

ขอ้ใดดงัต่อไปน้ี(1)การเดินทางส ารวจตอ้งใชเ้วลาอย่างน้อย 2วนั(พกัแรมหน่ึงคืน)เดินทางไกล     

50 กม.ในทอ้งถ่ินท่ีไม่คุน้เคย และมีความล าบากในการเดินทางพอสมควร(2)ข่ีรถจกัรยานเป็น

ระยะทาง 90-150 กม.ในทอ้งถ่ินท่ีไม่คุน้เคย และมีความล าบากหรือยุง่ยากในการเดินทางพอสมควร

(3)พายเรือเป็นระยะทาง 30-50 กม.ตามล าน ้ าหรือชายฝ่ังทะเล(4)เดินทางส ารวจดว้ยพาหนะอยา่งอ่ืน 

ซ่ึงตอ้งใชค้วามอุตสาหะอดทนพอทดัเทียมทดัเทียมกบัขอ้ก าหนดขา้งตน้   มาตรฐานเคร่ืองหมาย

ลูกเสือหลวง  ลกัษณะเฉพาะ 1)ไดรั้บเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษแลว้ 2)ให้ปฏิบติัขอ้หน่ึงขอ้ใด 

ดงัต่อไปน้ี  (2.1) การเดินทางส ารวจตอ้งใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 4 วนั (พกัแรม 3 คืน) เดินทางไกล 50-70 

กม. ในทอ้งถ่ินท่ีไม่คุน้เคย และมีความล าบากในการเดินทางมาก(2.2)ข่ีรถจกัรยานเป็นระยะทาง 

150-200 กม. ในทอ้งถ่ินท่ีไม่คุน้เคย และมีความยากล าบากหรือยุ่งยากในการเดินทางพอสมควร 

(2.3) พายเรือเป็นระยะทาง 50-70 กม. ตามล าน ้ า หรือชายฝ่ังทะเล (2.4)เดินทางส ารวจดว้ยพาหนะ

อยา่งอ่ืน ซ่ึงตอ้งใชค้วามอุตสาหะ อดทนพอทดัเทียมกบัขอ้ก าหนดขา้งต ้4)การแสดงออกทางศิลปะ  

วตัถุประสงค ์ จดัใหมี้การพฒันาในเร่ืองการรู้จกัคุณค่าของศิลปะ โดยมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงัในงาน

ศิลปะประเภทต่าง ๆ ท่ีลูกเสือสนใจเป็นพิเศษ  ค  าวา่ “ศิลปะ” (The Arts) เป็นค าท่ีมีความหมายกวา้ง

มาก และอาจกล่าวไดว้่าคลุมถึงกิจกรรมทางวฒันธรรม(Cultural activity)แทบทุกอยา่ง  ศิลปะอาจ

แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ (1)ศิลปะทางการแสดง เช่น ดนตรี ละคร การฟ้อนร า วิพิธทศันา หุ่น 
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กระบอก  การแสดงกล การพูดในท่ีสาธารณะ การโตว้าที ฯลฯ (2)ทศันศิลป์(Visual Arts)เช่น การ

วาดภาพลายเส้น(Drawing)การวาดภาพระบายสี(Painting)การป้ันและการท าแบบจ าลอง (Sculpture 

& Modelling)การถ่ายภาพ การออกแบบแฟชัน่ (Fashion Design)ฯลฯ(3)การช่าง(Crafts) เช่น การ

พิมพภ์าพดว้ยวิธีสกรีน(Screen Printing)เคร่ืองป้ันดินเผา การลงยา การท าเคร่ืองเขิน การท าเคร่ือง

ถม การแกะสลกัไม ้การช่างหนัง การทอ การช่างโลหะ การจักสาน การเขา้เล่มหนังสือ ฯลฯ        

(4) ศิลปะทางอกัษรศาสตร์(Literary Arts)เช่น นวนิยาย บทร้อยกรอง การหนงัสือพิมพ ์ชีวประวติั 

ความเรียง ฯลฯ(5)ศิลปะการวิจารณ์(Criticism เช่น ดนตรี ละคร ภาพยนตร์ โทรทศัน์ นิทรรศการ

ศิลปะ สถาปัตยกรรม ฯลฯ  มาตรฐานเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ  แสดงความกา้วหน้าในการ

ปฏิบติังานทางศิลปะ โดยกระท าเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดต่อไปน้ีให้เป็นผลส าเร็จ 1)เสนอผลงาน 3 ช้ินซ่ึง

แสดงความกา้วหนา้(อาจเป็นการวาดภาพระบายสี การป้ัน งานเขียน การถ่ายภาพ ฯลฯ)2)แสดงหรือ

มีส่วนในการแสดงทางศิลปะ ภายในของลูกเสือหรือชั้นเรียน 3 คร้ัง (อาจเป็นดนตรี ละคร การพูด

ในท่ีประชุม ฯลฯ) 3)ไปดูการแสดงหรือนิทรรศการอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง หรืออ่านหนงัสือในทางศิลปะ  

อย่างน้อย 3 เล่ม ตามค าแนะน าของกรรมการสอบ และต่อมากรรมการสอบผูไ้ดท้  าการสัมภาษณ์

เห็นว่ามีความรู้ในทางศิลปะกวา้งขวางยิ่งข้ึนพอสมควร  หมายเหตุ  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีมี

ความสามารถในทางศิลปะอยู่เดิม ควรพยายามผ่านการทดสอบตามข้อ 1.หรือ 2.มาตรฐาน

เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง  แสดงงานศิลปะในท่ีสาธารณะและแสดงไดดี้พอสมควร 5)สมรรถภาพ

ทางกาย (Fitness) วตัถุประสงค ์ เป็นบทเรียนชั้นตน้ส าหรับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ในเร่ืองกิจกรรม

ทางกายประเภทต่างๆ โดยมุ่งหมายให้ลูกเสือเขา้ร่วมในกิจกรรมนั้นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความ

คล่องทางกายและสมรรถภาพทัว่ไปภายในเวลาก าหนด  มาตรฐานเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ      

1)มีบทบาทส าคญัในการอภิปรายในกองลูกเสือถึงผลของยาสูบ เคร่ืองดองของเมา   ยาเสพติด และ

ส่ิงเสพติดอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อสุขภาพโดยทั่วไป 2) แสดงว่ามีความเจริญก้าวหน้าพอสมควรในการ

ฝึกอบรมการบริหารร่างกายเป็นเวลา 2 เดือน 3) มีส่วนร่วมอยา่งสม ่าเสมอในการกีฬาประเภทบุคคล 

เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 2 เดือน และแสดงวา่มีความช านาญเพิ่มข้ึน หรือมีส่วนร่วมอยา่งสม ่าเสมอในการ

กีฬาประเภทชุด อย่างนอ้ยเป็นเวลา 2 เดือน  มาตรฐานเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง1)แสดงว่ามีความ

เจริญกา้วหนา้พอสมควร ในการฝึกอบรมการบริหารร่างกายเป็นเวลา 4 เดือ 2)มีส่วนร่วมอยา่ง 
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สม ่าเสมอในการกีฬาประเภทบุคคล เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 6 เดือน 3) มีส่วนร่วมอยา่งสม ่าเสมอในการ

กีฬาประเภทชุด เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 6 เดือน และมุ่งหมายท่ีจะเล่นใหถึ้งมาตรฐานระดบัชาติ  หมาย

เหตุ  ก าหนดเวลาท่ีระบุไวส้ าหรับเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง หมายความว่า เป็นเวลาท่ีต่อจากท่ีได้

ก าหนดไวส้ าหรับเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ  6)อุดมคติ (Ideals) วตัถุประสงค์ 1)เพื่อให้ลูกเสือ

คน้พบดว้ยตนเองว่า การปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นประโยชน์แก่ตนเองอยา่งไร 

2)เพื่อให้ลูกเสือเขา้ใจหลกัส าคญัของศาสนาท่ีตนนับถือ 3)เพื่อให้ลูกเสือรู้จักปฏิบติัตนเองให้

สอดคลอ้งกับธรรมเนียมประเพณีทางสังคม ศีลธรรมจรรยา และพิธีกรรมทางศาสนา  ตรฐาน

เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ  1)จ าและเขา้ใจความหมายของค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ทั้ ง

สามารถให้ผูอ่ื้นเขา้ใจอย่างแจ่มแจง้โดยยกตวัอย่างประกอบ 2)จ าและเขา้ใจความหมายของศีล 5  

ศีล 8 และสามารถอาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตรได ้ สอบไดต้ามหลกัสูตรธรรม

ศึกษา หรือเรียนรู้หลกัส าคญัในพระพุทธศาสนา ในหมวดธรรมวิภาค เช่น โอวาทของพระพุทธเจา้ 

3 อกศุลมูล 3 อคติ 4 อิทธิบาท 4 พรมวิหาร 4 อริยสจั 4 สปัปุริสธรรม 7 และในหมวดคีหิปฏิบติั เช่น 

มิตรปฏิรูป 4 มิตรแท ้4 สังคหวตัถุ 4  สุขของคฤหัสถ์ 4 ธรรมของฆราวาส 4 ทิศ 6 อบายมุข 6

ส าหรับผูท่ี้นับถือศาสนาอ่ืน ให้เรียนรู้ถึงหลกัส าคญัของศาสนานั้นๆ ในท านองเดียวกนั3)เลือก

หัวขอ้เก่ียวกบัศีลธรรมในปัจจุบแัละพูดให้ท่ีประชุมกองฟังอย่างมีเหตุผลมาตรฐานเคร่ืองหมาย

ลูกเสือหลวง 1)ศึกษาศาสนาท่ีตนนับถือโดยเรียนรู้ หลกัธรรมในศาสนา และพิจารณาค าสอนใน

ศาสนาเก่ียวกบัปัญหาสังคมในปัจจุบนั 2)อธิบายว่าค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสอดคลอ้งกบั

ศาสนาท่ีตนนับถืออย่างไร และจะใช้เป็นหลกัในการแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบนัได้เพียงไร        

7)กิจกรรมท่ีสนใจเป็นพิเศษ (Pursuits) วตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือพฒันากิจกรรมท่ีตน

สนใจเป็นพิเศษ หรือเลือกกิจกรรมใหม่ท่ีเป็นการพกัผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมท่ีสนใจเป็นพิเศษจะ

กระท าเป็นรายบุคคล หรือกบักลุ่มบุคคลก็ไดบ้างอย่างอาจติดตวัไปจนเป็นผูใ้หญ่ และกลายเป็น

กิจกรรมยามว่าง หรืองานอดิเรกจนตลอดชีวิต กิจกรรมท่ีสนใจเป็นพิเศษอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 

หมวด ใหเ้ลือกอยา่งนอ้ยเพียง 1 อยา่ง คือ (1)หมวดท่ีใชก้ าลงักายเป็นส่วนใหญ่   เช่น การยงิธนู การ

ข่ีรถจกัรยาย การข่ีรถจกัรยานยนต์ การข่ีมา้ การแข่งเดินทางไกลแบบลูกเสือ(Orienteering)การ

กระโดดหอสูง   การแล่นเรือใบ การยงิปืน การเดินป่า การถีบกระดานเลน ฯลฯ (2)หมวดท่ีใช ้
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สติปัญญาเป็นส่วนใหญ่ เช่น การเล้ียงตน้ไมแ้คระ(Bonsai)การท าแบบจ าลอง(Model Making)การ

ครัว วิทย ุโทรทศัน์ ช่างเคร่ืองยนต ์การเจียรไนพลอย ภาษาต่างประเทศ การท าสวน การพิมพ ์การ

พิมพดี์ด การช่างโลหะ การผลิตวารสาร การช่างไม ้ การผกูเง่ือน การเล้ียงและผสมพนัธ์ุสัตวเ์ล้ียง 

การสัญญาณ(Signalling)การต่อเรือ(Boat Building)ฯลฯ  (3)หมวดวิทยาการ(Academies)เช่น 

เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ภาษา  ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์   มาตรฐาน

เคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 1)ปฏิบติักิจกรรมท่ีสนใจอย่างสม ่าเสมอ และส าหรับกิจกรรมบาง

ประเภท เขา้ใจกฎแห่งความปลอดภยัของกิจกรรมนั้น ๆ ดว้ย ลูกเสืออาจเลือกกิจกรรมใหม่ๆ ท่ีตน

สนใจเป็นพิเศษ  ซ่ึงจะมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือไม่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมเดิมก็ได ้2)สามารถแสดงผลงาน 

มาตรฐานเคร่ืองหมายลูกเสือหลวง 1)ปฏิบัติกิจกรรมท่ีตนสนใจอย่างสม ่าเสมอ และส าหรับ

กิจกรรมบางประเภท เขา้ใจกฎแห่งความปลอดภยัของกิจกรรมประเภทนั้นดว้ย 2)สามารถแสดง

ผลงานท่ีมีมาตรฐานสูงกว่า มาตรฐานเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 3)ช่วยหมู่ลูกเสือสามญัให้รู้จกั

ประกอบกิจกรรมท่ีสนใจเป็นพิเศษ และส าหรับกิจกรรมบางประเภทสอนใหเ้ขา้ใจ และปฏิบติัตาม

กฎแห่งความปลอดภยัของกิจกรรมประเภท นั้นๆ ดว้ย  8)บริการวตัถุประสงค์  เพื่อสอนให้ลูกเสือ

เห็นความตอ้งการของชุมชน และรู้จกัวิธีท่ีจะสนองความตอ้งการ นั้นๆ บางประการเท่าท่ีพอจะช่วย

ได ้ มาตรฐานเคร่ืองหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 1)ผา่นการฝึกอบรมใชเ้วลารวม 10 ชัว่โมงในเร่ืองปฐม

พยาบาลและเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นการเสริมความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมส าหรับเคร่ืองหมายลูกเสือ

โลก  2) ให้บริการแก่ชุมชนเป็นเวลาอย่างน้อย รวม 10 ชั่วโมง ในระยะเวลา 2 เดือน มาตรฐาน

เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง 1) ช่วยในการด าเนินการกองลูกเสือส ารอง หรือกองลูกเสือสามญัอย่าง

สม ่าเสมอเป็นเวลา 6 เดือน โดยตนเองจะตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมท่ีจ าเป็นดว้ย  2)ให้บริการแก่

โครงการพฒันาชุมชนเป็นเวลาอยา่งนอ้ย รวม 20 ชัว่โมง ในระยะเวลา 6 เดือน35  

         

                                                            

 35 ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ,  คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่   ขั้นความรู้เบือ้งต้น  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550),107-116. 
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          เค ร่ืองหมายสายยงยศ  และเคร่ืองหมายวิชาพิ เศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  

เคร่ืองหมายสายยงยศลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  หลกัสูตร (1)ไดเ้ป็นลูกเสือเอกหรือสอบไดเ้คร่ืองหมาย

ลูกเสือโลกมาแลว้ (2)สอบไดว้ิชานักผจญภัย และวิชาต่อไปน้ีอีก 2วิชา คือนักดาราศาสตร์ นัก

อุตุนิยมวิทยา การจดัค่ายพกัแรม ผูพ้ิทกัษป่์า นกัเดินทางไกล หัวหนา้คนครัว นกับุกเบิก  นกัสะกด

รอย นกัธรรมชาติวิทยา (3)ตอ้งถกัสายหนงั เคร่ืองหมายสายยงยศของตนเอง    

         เคร่ืองหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ข้อ 1 นักผจญภัย  หลักสูตร 

(1)เดินทางไปอยูค่่ายพกัแรมเป็นเวลา 1 คืน การไปอยูค่่ายพกัแรมตอ้งเดินไปยงัทอ้งถ่ินท่ีลูกเสือไม่

คุน้เคยจ านวนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีจะไปอยู่ค่ายพกัแรมควรแบ่งเป็นชุดๆ ละ 4 คน การเดิน

ทางไกลตอ้งมีระยะทางอยา่งนอ้ย 8 กิโลเมตร และในระหวา่งการเดินทาง  ใหส้มมติว่ามีเหตุฉุกเฉิน

เกิดข้ึนอย่างน้อย 4 อย่าง เช่น ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั หรือมีผูติ้ดอยู่ในท่ีสูง  การใช้เข็มทิศ การ

ปฏิบติังานเวลากลางคืน การแปลรหัส และเหตุฉุกเฉินทางน ้ า เป็นตน้ เหตุฉุกเฉินเช่นว่าน้ี ให้เวน้

ระยะห่างกนัพอสมควร และลูกเสือจ าเป็นตอ้งมีความรู้ในเร่ืองแผนท่ีและเขม็ทิศ   จึงจะสามารถ

เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้  การฝึกอบรมวิชาน้ี ตอ้งมีลกัษณะเป็นการทดสอบอยา่งจริงจงั

ในเร่ืองการตดัสินใจ ความคิดริเร่ิม และการพึ่งตนเอง (2)สามารถปฏิบติัได ้3 ขอ้ ในเร่ืองต่อไปน้ี 

2.1)ข้ึนตน้จากพื้นไดสู้งไม่นอ้ยกว่า 5 เมตร  2.2)ขวา้งหรือโยนเชือกช่วยชีวิตยาว 18 เมตร ใหต้กอยู่

ในระหว่างหลกั 2 หลกั ซ่ึงปักห่างกนั 1.20 เมตร โดยผูข้วา้งยืนอยู่ห่างหลกัทั้งสอง 15 เมตร ให้

เชือกตกอยูใ่นระหว่างหลกั ก าหนด 2 คร้ัง ใน 3 คร้ัง 2.3)ไต่เชือกจากพื้นไดสู้ง 4.50 เมตร  2.4)โรย

ตัวตามเชือกสูง 6.00  เมตร 2.5)ว่ายน ้ าโดยสวมเคร่ืองแต่งกายเป็นระยะทาง 18.00 เมตร                   

2.6)กระโดดขา้มเคร่ืองกีดขวางสูง 2 ใน 3 ของส่วนสูงตวัเอง ขอ้ 2 นกัดาราศาสตร์ หลกัสูตร(1)รู้จกั

ดาวและกลุ่มดาวท่ีส าคญั ซ่ึงมองเห็นในเขตรุ้งท่ีตนอยู่และรู้ต าแหน่งท่ีอยู่ของดาวตามเวลาท่ี

ก าหนดให(้2)สามารถบอกเวลาโดยการสงัเกตดาว (3)รู้จกัทางชา้งเผอืก (Galactic System) และกลุ่ม

ดาว star Clusters (4)สร้างหุ่นจ าลองอยา่งธรรมดา เพื่อแสดงใหเ้ห็นลกัษณะบางประการของระบบ 

สุริยจกัรวาล (5)รู้จกัเคร่ืองมือท่ีใชแ้ละงานท่ีปฏิบติัในหอดูดาว รู้จกัหอดูดาวท่ีส าคญั ๆ ของโลก 

ตลอดจนท่ีตั้งและความเหมาะสมในทางธรรมชาติ รวมทั้งงานพิเศษท่ีหอดูดาวนั้นปฏิบติัอยู่ และ

รายละเอียดบางประการเก่ียวกบักลอ้งโทรทศัน์ของหอดูดาวนั้นๆ (6)มีความรู้เก่ียวกบักิจกรรมของ

มนุษยใ์นอวกาศ ดาวเทียม และการท่ีมนุษยส์ามารถข้ึนไปถึงดวงจนัทร์ ขอ้ 3นกัอุตุนิยมวิทยา  
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หลกัสูตร(1)ท าบนัทึกประจ าวนัเก่ียวกบัเร่ืองลมฟ้าอากาศ จากการสังเกตดว้ยตนเองเป็นเวลาอยา่ง

นอ้ย 1 เดือนในบนัทึกนั้น อย่างน้อยให้กล่าวถึงเร่ืองต่อไปน้ี  ก าลงัและทิศทางของลม  ชนิดและ

ปริมาณของเมฆ  ลมฟ้าอากาศ  อุณหภูมิ  ความกดของอากาศ  ปริมาณน ้ าฝน (2) เขา้ใจประโยชน์ 

และหลกัในการท างานของเคร่ืองมือต่อไปน้ีกบัให้สร้างเคร่ืองมือแบบง่ายๆ ข้ึนอย่างหน่ึงอย่างใด  

เทอร์โมมิเตอร์  บาโรมิเตอร์  เคร่ืองบันทึกแสงแดด (Sunshine Recorder)แอนิโมมิเตอร์ 

(Anemometer) เคร่ืองวดัปริมาณน ้ าฝน(3)เขา้ใจวิธีท าและสามารถอ่านแผนท่ีอากาศ (4)เขา้ใจค า

ต่อไปน้ี และให้แสดงแผนผงัประกอบค าอธิบายด้วย  ความช้ืนสัมพนัธ์ จุดน ้ าคา้งไอโซบาร์ 

มิลลิบาร์ไอโซเทอม แนวปะทะของอากาศเยน็แนวปะทะของอากาศอุ่น ขอ้ 4 ผูจ้ดัการค่ายพกัแรม 

หลกัสูตร(1)ไดเ้คยไปอยูค่่ายพกัแรมมาแลว้ในโอกาสต่าง ๆ กนั 5 คร้ัง สถานท่ีพกัแรมแตกต่างกนั

อย่างน้อย 2 แห่ง  (2)สาธิตเร่ืองต่อไปน้ี 3 อย่าง  2.1)การใชถ่้านส าหรับหุงตม้อาหาร  2.2)การก่อ

กองไฟส าหรับการชุมนุมรอบกองไฟ 2.3)การกางเตน็ทส์ าหรับหมู่ลูกเสือ  2.4)การตากเส้ือผา้และ

เคร่ืองนอนท่ีเปียกช้ืนใหแ้หง้ในระหวา่งท่ีอยูค่่ายพกัแรม  2.5)การป้องกนัไฟไหมร้ะหว่างอยูค่่ายพกั

แรม  (3)อธิบาย และสาธิตวิธีต่า ๆ ท่ีใชใ้นค่ายพกัแรมในเร่ืองต่อไปน้ี 4 อย่าง  3.1)การระวงัรักษา

อาหาร  3.2)การระวงัรักษาน ้ าด่ืม  3.3)การระวงัรักษาท่ีหุงตม้อาหาร 3.4) การก าจดัขยะ  3.5) การ

สร้างและระวงัรักษาสว้มชัว่คราว (4)มีความรู้อยา่งดีเก่ียวกบัการอยูค่่ายพกัแรมของลูกเสือ (5)สาธิต

ความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือต่อไปน้ี 3 อยา่ง  5.1)ขวานส าหรับโค่นตน้ไม ้5.2) เล่ือย 5.3) คอ้น

หนกั เช่น ส าหรับตอกเสา 5.4)ผึ่งกากไม ้5.5)เคร่ืองมือลิดก่ิงไม ้5.6) เคร่ืองมือท่ีใชเ้คร่ืองยนต ์เช่น 

เคร่ืองยนตต์ดัหญา้ เล่ือย สว่านไฟฟ้า ฯลฯ  (6)สาธิตการบรรจุยาและเคร่ืองใช้ต่างๆ ส าหรับการ

ปฐมพยาบาลลูกเสือ 1 หมู่ ในระหว่างอยูค่่ายพกัแรมเป็นเวลา 7 วนั  (7)อภิปรายกบักรรมการสอบ

ถึงส่ิงท่ีตนอยากจะเป็นในการพฒันาและปรับปรุงค่ายลูกเสือถาวรท่ีตนคุน้เคย ขอ้ 5. ผูพ้ิทกัษป่์า 

หลกัสูตร  (1)สามารถบอกช่ือตน้ไมต่้างๆ 20 ชนิด รู้จกัประโยชน์ของไมช้นิดต่าง ๆ และรู้จกัไมท่ี้

ใชเ้ป็นเช้ือเพลิง ทั้งสามารถบอกช่ือตน้ไมไ้ดใ้นระยะไกลพอสมควร (2) มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั

โครงสร้างของตน้ไม ้การกินอาหาร การหายใจ และการเจริญเติบโตของตน้ไมย้นืต ้(3)รู้จกัอนัตราย

ท่ีจะเกิดแก่ตน้ไมแ้ละป่าไม ้จากส่ิงต่อไปน้ี คือ ไฟไหม ้แมลงต่างๆ เช้ือโรค และสัตวต่์างๆ กบัทั้ง

สามารถอภิปรายถึงวิธีก าจดัอนัตรายดงักล่าวขา้งตน้       (4) รู้จกัการท าแปลงเพาะช า การยา้ยตน้ 
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อ่อนท่ีเพาะช าไวไ้ปปลูกในท่ีใหม่ ซ่ึงไดจ้ดัเตรียมไวแ้ลว้ ทั้งรู้วิธีบ ารุงรักษาตน้ไมใ้หอ้ยูใ่นสภาพอนั

ดี (5)รู้จกัโค่นและตกแต่งตน้ไมข้อ้ 6 นกัเดินทางไกล    หลกัสูตร  (1) สาธิตการบรรจุส่ิงของต่างๆ 

ลงในเคร่ืองหลงั ส าหรับการเดินทางไกล 24 ชั่วโมง น ้ าหนักเคร่ืองหลงัไม่เกิน 20 กก. รวมทั้ง

อาหารดว้ย  สามารถอธิบายเหตุผลในการเลือกส่ิงของท่ีบรรจุในเคร่ืองหลงั (2)เขา้ร่วมในการเดิน

ทางไกล 3 คร้ัง ดงัต่อไปน้ี  คร้ังท่ี 1,2 มีระยะทางแต่ละคร้ังไม่นอ้ยกว่า 16 กม. นอนกลางแจง้ 1 คืน 

คร้ังท่ี 3 มีระยะทางไม่นอ้ยกว่า 48 กม. นอนกลางแจง้ 2 คืน  การเดินทางไกลทุกคร้ัง ให้น าเคร่ือง

หลงัติดตวัไปด้วย และท าสมุดปูมให้ได้มาตรฐานอนัดี (3)เลือกเส้นทางเดินทางไกลระยะทาง        

24 กม. จากแผนท่ีของทางราชการโดยใหเ้หตุผลในการเลือกเส้นทางเช่นนั้น ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งอยูใ่น

ทอ้งถ่ินของตน (4)ท าส่ิงของเคร่ืองใชใ้นการเดินทางไกลอย่างหน่ึงอย่างใด เช่น เต็นท์ ถุงนอน   

เคร่ืองหลงั หรือถุงส าหรับบรรจุเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีจ าเป็น  (5)มีความรู้ในเร่ืองการอนามยัส่วนบุคคล 

เช่น การรักษาเทา้ รองเทา้ ถุงเทา้  ขอ้ 7 หวัหนา้คนครัว   หลกัสูต (1)ประกอบอาหารส าหรับลูกเสือ 

1 หมู่ โดยมีการหุงขา้ว น่ึงขา้ว หรือหลามขา้ม และท ากบัขา้ว 4 อย่าง(2)รู้จกัซ้ืออาหาร จดัรายการ

อาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย และมีปริมาณเพียงพอ ส าหรับลูกเสือ 2 หมู่ หมู่ละ 5 คน ท่ีไปอยู่

ค่ายพกัแรมเป็นเวลา 1 สปัดาห์ กรรมการสอบเป็นผูก้  าหนดจ านวนเงินท่ีจะซ้ืออาหารให ้(3)สามารถ

ประกอบอาหารร้อน 2 อยา่ง และเคร่ืองด่ืมร้อน 1 อยา่ง โดยไม่ใชภ้าชนะอ่ืนใดนอกจากหมอ้หุงตม้

สนาม ขอ้ 8 นกับุกเบิก  หลกัสูตร (1)เขา้ใจลกัษณะส าคญัของชนิดและขนาดต่างๆ ของเชือกท่ีคน

ท าข้ึน และพนัธ์ุไมช้นิดต่างๆ ท่ีอาจใชเ้ป็นเชือก เช่น หวาย ป่าน ปอ กก เถาวลัย ์ฯลฯ  รู้จกัวิธีขด

และรักษาเชือก ตลอดจนวิธีประเมินก าลงัและลกัษณะของเชือก (2)สามารถดูแลความปลอดภยั

อยา่งมัน่ใจในการใชเ้ชือก เขา้ใจอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากความบกพร่องของผูน้ า การไม่รักษา

วินัย การใชเ้คร่ืองมือท่ีผิดพลาดหรือเกินก าลงั และการผูกเง่ือนเชือกท่ีไม่ถูกตอ้ง  เขา้ใจอนัตราย

ฉุกเฉินอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากเชือกขาดหรือคลายเกลียว (3)เขา้ใจและสามารถแสดงวิธีใชส้มอบกท่ี

เหมาะสมแก่โครงการ สถานท่ี และท่ีดินต่างๆ รวมทั้งพื้นดินท่ีซุยหรือเฉอะแฉะ (4) สามารถแสดง

ความช านาญในการผกูเง่ือน การผกูแน่น การแทงเชือก และการพนัหวัเชือกในระหว่างการเดินทาง

ระยะสั้น แต่ตอ้งใชเ้ทคนิคต่างๆ ในการบุกเบิกตามสถานการณ์ ดงัท่ีกรรมการผูส้อบก าหนดให้

อย่างน้อย 3 ใน 4 ของสถานการณ์เหล่าน้ี จะตอ้งท าให้ส าเร็จเป็นท่ีพอใจ โดยใชเ้ทคนิคท่ีถูกตอ้ง

และไม่ชกัชา้จนเกินไป หมายเหตุ ควรจดัอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการบุกเบิกวางไวอ้ยา่ง 
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เป็นระเบียบ เพื่อให้ลูกเสือเลือกใชส่ิ้งท่ีตนตอ้งการโดยเสรี  ในการจดัท าโครงการบุกเบิก ลูกเสือ

จะตอ้งเป็นผูจ้ดัท าดว้ยตนเองโดยตลอด แต่ผูอ่ื้นอาจช่วยถือหรือดึงส่ิงต่างๆ ไดใ้นเม่ือได้รับค า

ขอร้องจากลูกเสือ (5)แสดงบทบาทส าคญั โดยมิใช่เป็นหัวหนา้ ในการจดัท าโครงการบุกเบิกของ

หมู่ลูกเสือโครงการหน่ึง ซ่ึงกรรมการสอบเลือกใหห้มู่ลูกเสือเป็นผูด้  าเนินการจดัท า (6)เป็นผูน้ าของ

หมู่ในการจดัท าตามโครงการบุกเบิกท่ีตนร่างข้ึนเอง โดยมิได้รับความช่วยเหลือจากผูใ้ด แบบ

โครงการน้ีจะตอ้งมีภาพประกอบและแบบจ าลอง มีมาตราส่วน วิธีด าเนินงาน รวมทั้งรายละเอียด

เก่ียวกบับรรดาเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็น และก าหนดเวลาปฏิบติังานโดยประมาณ  หมายเหตุ  1)ลูกเสือมี

อิสระในการเลือกชนิด หรือปัญหาของโครงการแต่อาจขอค าแนะน าจากกรรมการสอบได ้              

2โครงการก่อสร้างตามขอ้ (5)และ(6)ตอ้งเป็นชนิดต่างๆ กนั คือ แพ หอคอย เสาะกระโดง สะพาน 

ป้ันจัน่ ฯลฯ และมีขนาดพอสมควรเหมาะท่ีจะใช้ทกัษะในการเทคนิคของการบุกเบิก  ขอ้ 9 นัก

สะกดรอย  หลกัสูตร (1)สอบไดเ้คร่ืองหมายนกัสังเกตและจ า หรือการพรางตามหลกัสูตรลูกเสือ

สามญัหรือเคยไดรั้บเคร่ืองหมายดงักล่าวมาแลว้(2)รู้จกัและสามารถอธิบายลกัษณะท่ีแตกต่างกนั    

2 อยา่ง ของรอยเทา้คนท่ีแตกต่างกนั 3 รอย ทั้งท่ีสวมรองเทา้หรือไม่สวมรองเทา้ (3)สามารถอธิบาย

เหตุการณ์ 3 เร่ืองไดถู้กตอ้งพอสมควร โดยพิจารณาจากรอยท่ีปรากฏบนทราย หรือวสัดุธรรมชาติ

อยา่งอ่ืน(4)หล่อรอยเทา้นก สตัว ์รถยนต ์หรือรถจกัรยาน ดว้ยปูนปลาสเตอร์ รวม 6 รอย  ทุกรอยให้

ท าดว้ยตนเองทั้งส้ิน กบัให้มีฉลากบอกวนัท่ีและสถานท่ีท่ีหล่อรอยเหล่านั้นดว้ยในจ านวนรอย

ดงักล่าวขา้งตน้ ตอ้งมีรอยเทา้นกหรือสตัวอ์ยา่งนอ้ย 2 รอย     (5)ท าทางสะกดรอย (trail)มีระยะทาง

ยาวอย่างน้อย 1 กม. โดยให้มีเคร่ืองหมายท าดว้ยวสัดุธรรมชาติท่ีแตกต่างกนัอย่างน้อย 4 ชนิด 

จ านวนไม่นอ้ยกว่า 20 เคร่ืองหมาย  ทางสะกดรอยดงักล่าวใหท้ าบนเส้นทางท่ีลูกเสือไม่คุน้เคย  ขอ้ 

10  นักธรรมชาติวิทยา  หลกัสูตร(1)แสดงหลกัฐานว่า เป็นผูส้นใจในเร่ืองราวเก่ียวกบัธรรมชาติ

โดยทั่วไป และมีความรู้ในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดต่อไปน้ีเป็นพิเศษ  1.1)ต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่ม                

1.2)ดอกไมป่้า  1.3) ชีวิตของนก 1.4)ผีเส้ือ หรือแมลงอย่างหน่ึงอย่างใด  1.5)สัตวป่์า (พื้นเมือง)     

1.6) ตน้เฟิน หรือหญา้ชนิดต่างๆ 1.7)ชีวิตตามชายทะเลหรือในสระ1.8)หิน หรือซากสตัวแ์ละตน้ไม้

ท่ีกลายเป็นหิน ทั้งน้ีให้มีการสะสม เก็บตวัอย่างท าสมุดปูมและอ่ืนๆ เพื่อแสดงว่ามีความสนใจใน

เร่ืองราวเก่ียวกบัธรรมชาติโดยแทจ้ริง(2)อภิปรายกบักรรมการสอบถึงผลของการสังเกตของตน 

และ แหล่งความรู้ท่ีไดม้า เช่น พิพิธภณัฑ ์หนงัสือ และอ่ืนๆ  ขอ้ 11 การส่ือสารดว้ยยานพาหนะ   
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หลกัสูตร (1)แสดงว่ามีความรู้กฎจราจร สัญญาณจราจร เคร่ืองหมายทางหลวง หมายเลขทางหลวง 

และสามารถอ่านแผนท่ีแสดงเส้นทางได ้ (2) สามารถขบัข่ีรถจกัรยาน รถจกัรยานยนต ์หรือรถยนต์

ได้ (3)สามารถซ่อมรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ได  (4) สามารถส่งข่าวท่ีได้รับ

มอบหมายดว้ยวาจา มีจ านวนค าไม่นอ้ยกว่า 40 ค  า ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ภายหลงัท่ีไดเ้ดินทางไปไม่นอ้ย

กว่า 8 กิโลเมตร  ในระหว่างการเดินทาง ลูกเสือจะตอ้งแกปั้ญหาต่าง ๆ ตามท่ีกรรมการสอบได้

ก าหนดให้ดว้ย  (5)ท ารายงานเก่ียวกบัเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบติัเหตุจากรถยนต์ โดยมีแผนท่ีสังเขป

แสดงสถานท่ีเกิดเหตุ พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆท่ีพอเพียง ส าหรับต ารวจและแพทย ์(6) เขียนข่าว

ตามค าบอก แลว้น าไปส่งให้แก่สถานท่ีผูรั้บ ซ่ึงอยูห่่างจากผูส่้งอยา่งนอ้ย  8 กิโลเมตร โดยใหดู้จาก

แผนท่ีเท่านั้น ขอ้ 12 นกัดบัเพลิง หลกัสูตร(1)สอบไดว้ิชาบรรเทาสาธารณภยัตามหลกัสูตรของกรม

ต ารวจหรือ(2)มีความรู้และทกัษะในเร่ืองต่อไปน้ีคือ 2.1)รู้ประวติัและแบบธรรมเนียมเก่ียวกบัการ

ด าเนินงานและหน้าท่ีต่อไปน้ี ข้อ  2.1.1 เขตปฏิบัติงานของหน่วยดับเพลิงในท้องท่ีของตน           

ขอ้ 2.1.2 เขตปฏิบติังานของหน่วยดบัเพลิงในทอ้งท่ีอ่ืน 2.2 รู้จกัอนัตรายอนัเกิดจากอคัคีภยั และการ

ป้องกันอัคคีภัยท่ีพึงระมัดระวงัในบ้าน และส านักงานลูกเสือของตน ในเร่ืองต่อไปน้ี น ้ ามัน

เช้ือเพลิง ถ่านไฟ ไฟฟ้า ฟิวส์ การเก็บของ  ดอกไมไ้ฟ ธูปเทียน กองไฟ ส่ิงท่ีท าใหเ้กิดควนัไฟ ฯลฯ  

2.3)อธิบายวิธีช่วยคนให้พน้จากอคัคีภยั กบัสาธิตวิธีช่วยคนส้ินสติโดยคลานออกจากบริเวณท่ีเกิด

อคัคีภยั        2.4)สาธิตวิธียกและน าคนส้ินสติตามวิธีการของนกัผจญเพลิง 2.5)รู้สาเหตุท่ีท าให้เกิด

ความร้อนและไฟไหมห้ญา้ ตลอดจนวิธีดบัไฟ รู้และสาธิตวิธีใชน้ ้ ายาเคมีดบัเพลิง ใชส้ายยางสูบน ้ า

(ส าหรับรดน ้ าตน้ไม)้ดบัเพลิง สาธิตการใชเ้ส่ือตีหรือ  กลบไฟ 2.6)สาธิตการวิ่งคล่ีสายสูบดบัเพลิง 

และต่อเขา้กบัหัวสูบ กบัรู้จกัวิธีท่ีจะถือหัวสูบ 2.7)สามารถตอบค าถามในเร่ืองการปฏิบติังานของ

สถานีดบัเพลิงและการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดบัเพลิงโดยทัว่ไปขอ้ 13 นักสัญญาณ หลกัสูตร 

(1)ส่งและรับขอ้ความสัญญาณธงไม่นอ้ยกว่า 150 ตวัอกัษร ในอตัรา  6 นาทีต่อ 45 ตวัอกัษร(2)ส่ง

และรับขอ้ความตามระบบมอร์สไม่น้อยกว่า 150 ตัวอักษร โดยใช้เสียงในอัตรา  1 นาท่ี ต่อ            

40 ตวัอกัษรโดยใชแ้สงในอตัรา 1 นาที ต่อ 30 ตวัอกัษร(3)สาธิตว่า รู้ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการส่ง

และการรับขอ้ความโดยสัญญาณ(4)ส่งสญัญาณตามระบบมอร์สและสญัญาณธงในระยะทางไกลไม่

นอ้ยกวา่ 1 กิโลเมตรในอตัรา 1 นาที ต่อ 20 ตวัอกัษรไม่ตอ้งเตรียมล่วงหนา้มาก่อนในการทดสอบ 
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ทุกคร้ัง ตอ้งถูกร้อยละ 90 ข้ึนไป จึงจะนบัว่าสอบไดส้ถานท่ีส่งและรับสัญญาณกลางแจง้ ตอ้งห่าง

กนัม่นอ้ยไม่นอ้ยกวา่ 180 เมตร สถานท่ีส่งและรับสญัญาณโดยทางเสียง ตอ้งแยกหอ้งกนั ขอ้ 14 นกั

สารพดัช่าง  หลกัสูตร  เลือกสาธิตใหก้รรมการสอบดู 5 อยา่งต่อไปน้ี โดยลูกเสือเป็นผูเ้ลือก (1) ใส่

กระจกในกรอบไม ้และกรอบเหลก็(2)ช่วยทาสีหรือใชก้ระดาษปิดฝาหอ้ง (3)ซ่อมวสัดุท่ีท าดว้ยปูน 

(4)ซ่อมประตูบา้น หนา้ต่าง หรือร้ัว(5)ซ่อมเคร่ืองใช ้และเคร่ืองตกแต่งบา้นท่ีช ารุดเลก็ๆ นอ้ยๆ เช่น 

ม่าน เบาะ เกา้อ้ี  เคร่ืองใชท่ี้มีลูกลอ้เลก็ๆ ส าหรับช่วยให้เคล่ือนท่ีง่าย ฯลฯ (6)ช่วยท าหรือซ่อมทาง

เทา้(7)ปะเส้ือผา้ และชุนถุงเทา้ให้เรียบร้อย(8)ท าความสะอาดและใชย้าขดัตวัถงัรถยนตใ์ห้ข้ึนเงา

(9)ซักรีดเส้ือผา้ (10)ผสมคอนกรีตและใชค้อนกรีตซ่อมแซมส่ิงท่ีช ารุดเล็กๆ น้อย (11)ซ่อมแซม

เคร่ืองเล่นของเด็ก(12)ทาสีประตูบา้นหรือร้ัวบา้น  (13)ทาปูนขาวหรือทาสีก าแพง (14)ปรับกระด่ิง

ไฟฟ้า เปล่ียนโคมไฟฟ้า ติดโป๊ะไฟฟ้า และเปล่ียนฟิวส์ (15)ลบัมีด ขวาน หรือแต่งฟันเล่ือยให้คม

(16)ปูเส่ือน ้ ามนัหรือพรมน ้ ามนั ขอ้ 15 นกัโบราณคดี   หลกัสูตร(1)มีความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์

ของมนุษยย์ุคหน่ึงยุคใด และวฒันธรรมของมนุษยใ์นยุคนั้นๆ (2)เขา้ใจคุณค่าของการอนุรักษ์

ธรรมชาติ และการปฏิสังขรณ์โบราณวตัถุ (3)รู้จกัผลเสียของการขดุคน้โบราณวตัถุ โดยผูท่ี้ไม่ไดรั้บ

การฝึกอบรมและรู้จกัความส าคญัของการบนัทึกเหตุการณ์อนัถูกตอ้งไวเ้ป็นหลกัฐาน(4)ท าสมุดปูม

พร้อมดว้ยภาพร่างและภาพถ่าย หรือภาพถ่ายอยา่งเดียวเก่ียวกบัการ ขดุคน้ซ่ึงตนไดช่้วยเหลือ หรือ

การส ารวจสถานท่ี ซ่ึงไดมี้การคน้พบวสัดุท่ีมีคุณค่าทางโบราณคดี  ขอ้ 16 นักสะสม  หลกัสูตร

(1)ท าการสะสมส่ิงของชนิดหน่ึงอย่างเรียบร้อย และจดัให้ถูกตอ้งตามระบบเป็นเวลาอย่างน้อย       

6 เดือน(2)ลกัษณะหรือเร่ืองของการสะสมใหลู้กเสือเป็นผูเ้ลือกตวัอยา่ง เช่น ดวงตรา  ไปรษณียากร 

หน้าไมขี้ดไฟ เงินตรา เปลือกหอย แมลง แร่ธาตุและวตัถุมงคล ฯลฯ (3)การสะสมตอ้งมีปริมาณ

พอสมควร ซ่ึงจะตอ้งค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคญั ขอ้ 17 นักดนตรี หลกัสูตร (1)ร้องเพลงเด่ียว         

1 เพลง ท่ีเหมาะส าหรับการชุมนุมรอบกองไฟ (2)ร้องเพลงเด่ียวโดยมีลูกคู่รับ จะร้องดว้ยเสียงสูง 

เสียงทุม้ หรือเสียงต ่าก็ได ้โดยร้องเป็นท่อนๆ (3)น าร้องเพลงในการชุมนุมรอบกองไฟโดยใชเ้พลง

ต่างๆ ท่ีอยูใ่นความนิยม 5 เพลง (4)รู้จกัท านองเพลงท่ีอยูใ่นความนิยมอยา่งนอ้ย 5 เพลง จากจ านวน 

6 เพลง ท่ีกรรมการสอบร้องเอพลงหรือบรรเลงให้ฟัง(5)อ่านโนต้เพลง 3 เพลง โดยการร้องเพลง

หรือเล่นเคร่ืองดนตรีอยา่งหน่ึงอยา่งใดประกอบ(6)รู้จกัหนา้ท่ีของเคร่ืองบรรเลงต่างๆ ในวงป่ีพาทย ์ 
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เคร่ืองสาย มโหรี องักะลุง และ แตรวง หมายเหตุ  ส าหรับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ียงัไม่ไดเ้รียนการ

อ่านโนต้ แต่มีความสามารถในการเล่นเคร่ืองดนตรีอย่างหน่ึงอย่างใด จะไดส้อบโดยการบรรเลง  

10 เพลง แทนการอ่านโนต้ก็ได ้ขอ้ 18 นกัถ่ายภาพหลกัสูตร(1)ผลิตภาพถ่าย 12 ภาพ ซ่ึงตนเองเป็น

ผูถ่้าย ภาพเหล่าน้ีตอ้งประกอบดว้ยภาพชนิดต่างๆ อย่างน้อย 4 ชนิด เช่น ภาพทิวทศัน์ ภาพสัตว ์

ภาพคนและภาพท่ีมีการเคล่ือนไหว(2)ภิปรายกบักรรมการสอบในเร่ืองต่อไปน้ี 2.1)ลกัษณะส าคญั

ของกลอ้งถ่ายรูป(กล่าวคือ ท่ีเปิดหนา้กลอ้งรูรับแสงการปรับระยะชดัของเลนส์)และวิธีใชส่ิ้งต่างๆ 

ดงักล่าวเพื่อให้เกิดผลดีทางเทคนิค 2.2)กลอ้งถ่ายรูปแบบต่างๆ ท่ีใชก้นัอยู่ในปัจจุบนั 2.3)การใช้

เคร่ืองอุปกรณ์ต่าๆ เช่น ท่ีตั้งกลอ้ง เคร่ืองวดัแสง กระจกกรองแสง และเลนส์ถ่ายภาพใกล(้3)หา

ขอ้บกพร่องเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัต่างๆ จากภาพท่ีกรรมการสอบส่งใหพ้ิจารณา (4)แสดงความรู้เก่ียวกบั

การถ่ายภาพคน ภาพสัตว์ หรือภาพส่ิงท่ีไม่มีชีวิต เช่น ผลไม้ โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ ขอ้ 19 นักกีฬา   

หลกัสูตร(1)มีความรู้อย่างดีเก่ียวกบักติกาของกีฬาประเภทต่างๆ อย่างน้อย 2 อย่าง เช่น ฟุตบอล 

รักบ้ี ฮอกก้ี บาสเกตบอล วอลเล่ยบ์อล เทนนิส แบดมินตนั ตะกร้อ ฯลฯ สามารถปฏิบติัหน้าท่ี

กรรมการ เช่น เป็นผูต้ดัสินหรือผูก้  ากบัเสน้ในการแข่งขนักีฬา(2)เล่นกีฬาประเภทชุดสองอยา่ง และ

แสดงว่ามีความสามารถเล่นไดดี้พอสมควร กบัทั้งมีน ้ าใจเป็นนักกีฬาดว้ย(3)สามารถอภิปรายกบั

กรรมการสอบถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการเล่นกีฬา และแสดงว่า มีความรู้เป็นอย่างดีเก่ียวกับ

ประวติัของกีฬาสองประเภทซ่ึงตนเองเป็นผูเ้ลือก(4)รู้จกัช่ือ และสถิติการเล่นของนกักีฬาสองคนใน

ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ สามารถอภิปรายกบักรรมการสอบเก่ียวกบันกักีฬา

สองคนน้ี และแสดงวา่ไดท้  าการศึกษาหรือคน้ควา้เร่ืองราวเก่ียวกบับุคคลท่ีตนไดเ้ลือกมาพอสมควร  

ขอ้ 20 นกักรีฑา  หลกัสูตร ใหเ้ลือกปฏิบติัรวม  4 อยา่ง จากกรีฑาประเภทลู่และลานต่อไปน้ี  หมวด

ละ 1 อย่าง และให้ไดม้าตรฐานอย่างต ่าดงัน้ี  หมวก ก.วิ่ง 100 เมตร  15 วินาที วิ่ง  200 เมตร  33 

วินาที  วิ่ง   400 เมตร  1 นาที  15 วินาทีหมวด ข. วิ่ง  800 เมตร  3 นาที   8 วินาที วิ่ง 1,500 เมตร     

5 นาที 50 วินาที หมวด ค.วิ่งกระโดดสู 1.23 เมตร วิ่งกระโดดไกล 4.00 เมตร หมวด ง. ขวา้งจกัร   

(1 ก.ก.) 20.00  เมตร  ทุ่มน ้ าหนัก(4 ก.ก.) 7.84  เมตร  หมายเหตุ กรรมการสอบอาจลดหย่อน

ขอ้ก าหนดลงไดใ้นกรณีท่ีมีลมแรงหรือสภาพพื้นท่ีไม่ดี  ขอ้ 21 นกัพิมพดี์ด   หลกัสูตร (1) รู้จกัใช้

ส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองพิมพดี์ด (2)รู้จกัเทคนิคการพิมพ ์ดงัน้ี  2.1)การนั ่2.2) การใชก้ระดาษเพื่อ 

 



 

83 

พิมพชุ์ดเดียวหรือหลายชุด  2.3)การตั้งระยะ  2.4)การวางน้ิวเพื่อพิมพส์ัมผสั(3)รู้จกัพิมพป์ระโยค

และขอ้ความ โดยการแบ่งวรรคตอน แบ่งค า และแก้ค  าผิด ฯลฯ(4)รู้จักระวงัรักษาเคร่ืองพิมพ ์

ในขณะพิมพแ์ละเม่ือพิมพเ์สร็จแลว้(5)สามารถพิมพภ์าษาไทย หรือภาษาองักฤษไดไ้ม่ต ่ากว่านาที

ละ 25 ค า ขอ้ 22 นกัแสดงการบนัเทิง  หลกัสูตร(1)ร่วมมือในการเขียนและวางแผนการบนัเทิงระยะ

สั้น ส าหรับกองหรือกลุ่มลูกเสือของตน การบนัเทิงน้ีอาจจดัข้ึนส าหรับการชุมนุมรอบกองไฟ หรือ

การแสดงบนเวที และประกอบดว้ยเร่ืองต่าง ๆ ต่อไปน้ี เช่น การแสดงเงียบ ละคร ดนตรี พลศึกษา 

พิธีการ การเล่านิทาน การแสดงกล การแสดงตอนหน่ึงในประวติัศาสตร์หรือนวนิยาย ฯลฯ 

(2)เตรียมจดัโปรแกรมงานบนัเทิง ซ่ึงจะตอ้งให้ลูกเสือทุกคนมีงานท า เช่น เป็นผูแ้สดง ผูแ้ต่งหนา้

และเคร่ืองแต่งกายผูแ้สดง ผูก้  ากบัการแสดง ผูก้  ากบัเวที ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ผูช่้วยเหลือทัว่ไป ฯลฯ 

(3)ปรึกษาท่ีประชุมนายหมู่ ผูก้  ากบัหรือผูท้รงคุณวฒิุ พิจารณาถึงคุณค่าการแสดงการบนัเทิงท่ีจดัข้ึน 

(4)มีส่วนเป็นผูแ้สดงในการ ชุมนุมรอบกองไฟ หรือการแสดงบนเวที ซ่ึงอาจเชิญให้  ผูป้กครอง

ลูกเสือและผูมี้เกียรติมาชมดว้ย ขอ้ 23 นักยิงปืน  หลกัสูตร(1)รู้จกักฎแห่งความปลอดภยัเก่ียวกบั

การยงิปืนวา่เป็นเร่ืองส าคญัมาก ตอ้งมาก่อน  อ่ืนใด รู้จกัส่วนต่างๆ ของปืนและวิธีใช ้การรักษาและ

การท าความสะอาด(2)แสดงเป้าตามท่ีก าหนด ท่ียิงไดด้ว้ยตนเองภายใน 6 สัปดาห์ท่ีแลว้ ส าหรับ

การทดสอบไดท้ าแตม้ไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดไวเ้ป้าท่ียิงจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูส้อนตามท่ี

ไดรั้บแต่งตั้งไว(้3)ภาคปฏิบติัการยิงปืน  ใชปื้นยาวอดัลม หรือปืนไรเฟิลลูกกรด 3.1)ปืนยาวอดัลม 

ระยะยงิ25 ฟุต ท่ายิง ท่านอน และท่ายนื ใชเ้ป้ามาตรฐานของ เอน็.อาร์.เอ ชนิดเป้าละ 5 ตาววั ยงิตา

ววัละ 5 นดั รวมยงิท่าละ 25 นดั ก าหนดเวลายงินดัละ 1 นาที  การตดัสิน โดยนบัเป็นเป้าตาววัท่ีได้

แตม้ต ่าท่ีสุด และแต่มต ่าท่ีสุดของแต่ละเป้าตาววั ตอ้งไม่ต ่ากว่า ขอ้ 1.ท่านอน 35 แตม้ ขอ้ 2.ท่ายืน 

30 แตม้ 3.2)ปืนไรเฟิลลูกกรด ระยะยิง 50 ฟุต ท่ายิง ท่านอน และท่ายืน ใชเ้ป้ามาตรฐานของ เอน็.

อาร์.เอ ชนิดเป้าละ 5 ตาววั ยิงตาววัละ 5 นดั รวมยิงท่าละ 25 นดั ก าหนดเวลายิงนดัละ 1 นาที การ

ตดัสิน โดยนับเป้าตาววัท่ีได้แต้มต ่าท่ีสุด และแต้มต ่าท่ีสุดของแต่ละเป้า ตาววั ตอ้งไม่ต ่ากว่า        

ขอ้ 1.ท่านอน 35 แตม้ ขอ้ 2.ท่ายืน 30 แตม้  หมายเหตุ  การยิงตอ้งยิงตามล าดับท่า ขอ้ 24 ล่าม 

หลกัสูตร  สามารถผ่านการทดสอบต่อไปน้ีโดยใชภ้าษาต่างประเทศ  (1)สนทนาอย่างง่ายๆ เป็น

เวลาประมาณ 15 นาที โดยใชศ้พัทเ์บ้ืองตน้เก่ียวกบักิจการลูกเสือ เช่น การลูกเสือ ลูกเสือส ารอง 

ลูกเสือสามญั ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามญั หมู่ลูกเสือ ค่ายพกัแรม เตน็ท ์นายหมู่ลูกเสือ 
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รองนายหมู่ลูกเสือ ผูก้  ากบัลูกเสือ รองผูก้  ากบัลูกเสือ ผูต้รวจการลูกเสือ ฯลฯ (2)เขียนจดหมาย

เก่ียวกบัเร่ืองลูกเสือ มีขอ้ความประมาณ    200 ค า (3)อ่านออกเสียงพอให้ฟังรู้เร่ือง จากขอ้ความ

ตอนหน่ึงในหนังสือ หนังสือพิมพ ์หรือนิตยสาร ท่ีมีความยากง่ายพอสมควรและแปลขอ้ความท่ี

อ่านนั้นอย่างคร่าวๆ โดยไม่ตอ้งใชพ้จนานุกรม ขอ้ 25 หน้าท่ีพลเมือง  หลกัสูตร (1)เขียนแผนท่ี

สงัเขป 2 แผน่ 1.1)แสดงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของจงัหวดัท่ีส านกังานของกลุ่ม หรือ

กองลูกเสือตั้งอยู ่1.2)แสดงเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล หรือเขตอ าเภอท่ีส านกังานของกลุ่ม หรือกอง

ลูกเสือตั้ งอยู่ (2)ได้ศึกษาระบบการปกครองทอ้งถ่ินของตนและของประเทศ ตลอดจนวิธีการ

เลือกตั้ง คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง  และสามารถตอบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองน้ีดว้ย  ปาก

เปล่าหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร (3)เขียนประวติัยอ่ (100-2000 ค า) ของหมู่บา้น อ าเภอ และจงัหวดัท่ี

ตนอาศยัอยู่ (4)แสดงหลกัฐานว่า ตนก าลงัช่วยเหลือเพื่อนบา้นของตน โดยเฉพาะคนพิการหรือ  

คนชรา หรือมีหลกัฐานว่าก าลงัเขา้รับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือดงักล่าวขา้งตน้(5)มี

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับหน้าท่ีพลเมืองดี ขอ้ 26 มคัคุเทศก์  หลกัสูตร (1)สอบได้ตามหลกัสูตร

มคัคุเทศก์ของลูกเสือสามญั(2)ไดส้ ารวจพื้นท่ีอย่างละเอียดจากจุดท่ีก าหนดให้ มีรัศมีไกลไม่นอ้ย

กวา่ 3 กิโลเมตร โดยบนัทึกไวใ้นสมุดปูมของการเดินทางส ารวจเก่ียวกบัเร่ืองต่อไปน้ีเพียง 2 หวัขอ้ 

คือ 2.1)เดินทางตามทางเทา้ ทางมา้ ทางเกวียน หรือทางน ้ า ดังท่ีแสดงในแผนท่ีเก่า และแผนท่ี

ปัจจุบนั กบัท ารายงานเก่ียวกบัสภาพและลกัษณะของเส้นทางในปัจจุบนั 2.2)ท ารายงานละเอียด

เก่ียวกบัการเกษตรกรรม และการอุตสาหกรรมของทอ้งถ่ิน ตลอดจนการใชท่ี้ดินให้เป็นประโยชน์ 

2.3)ท ารายงานละเอียดเก่ียวกบัประวติัของทอ้งถ่ิน โดยเนน้เร่ืองโบราณวตัถุหรือสถานท่ีท่ีน่าสนใจ

เป็นพิเศษ รวมทั้งความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการพฒันาในปัจจุบนั เช่น การติดตั้งป้ายโฆษณา 

ฯลฯ  2.4) ท ารายงานละเอียดเก่ียวกบัพื้นดิน ตน้ไม ้ไมพุ้่ม ไมด้อก นก และสัตวท่ี์พบในบริเวณนั้น 

2.5)ท ารายงานละเอียดเก่ียวกับแม่น ้ าล าคลองท่ีใช้ในการเดินเรือเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า                

8 กิโลเมตร โดยบรรยายถึง น ้ าข้ึน น ้ าลง ร่องน ้ า บริเวณน ้ าต้ืนหรือสันดอน ขนบธรรมเนียม

ประเพณีการเดินเรือของทอ้งถ่ิน และกฎจราจรทางน ้ า รวมทั้งระเบียบท่ีลูกเสือพึงปฏิบติัในการ

สัญจรทางน ้ าในรายงาน ให้บอกรายละเอียดเก่ียวกบัท าเลท่ีเหมาะสมในการตั้งค่ายพกัแรม 2 แห่ง 

ซ่ึงอยู่ใกลก้บับริเวณท่ีจอดเรือดว้ย  ขอ้ 27 บรรณารักษ์  หลกัสูตร (1) เลือกปฏิบติัเพียงขอ้เดียว        

1.1)ท าบญัชีรายช่ือหนงัสืออยา่งนอ้ย 12 เล่ม ท่ีตนไดอ่้านในระยะ 12 เดือนท่ีผา่นมา เสนอต่อ 
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กรรมการสอบ กับสามารถอธิบายเหตุผลท่ีอ่าน ขอ้คิดเห็น และตอบปัญหาเก่ียวกบัเน้ือหาของ

หนังสือเหล่านั้นได ้ หมายเหตุ บญัชีดงักล่าวควรประกอบดว้ยหนังสือทั้งประเภทนวนิยายและ  

สารคดี โดยผูแ้ต่งคนเดียวกันไม่เกิน 3 เล่ม และไม่รวมถึงต าราเรียนในโรงเรียน หรือ1.2)ท า

บรรณานุกรมอย่างย่อ เก่ียวกบัเร่ืองท่ีตนสนใจเป็นพิเศษ อธิบายการคดัเลือกหนงัสือต่อกรรมการ

สอบ และตอบปัญหาเก่ียวกับเน้ือหาของหนังสือเหล่านั้ นได้(2)สามารถบรรยายถึงวิธีเขา้เล่ม

หนงัสือ โดยใชค้  าพดูอยา่งง่ายๆ(3)แสดงวา่รู้จกัวิธีใชบ้ตัรหนงัสือในหอ้งสมุด อธิบายวิธีจดัหนงัสือ

ประเภทท่ีเป็น   นวนิยายและประเภทสารคดี กับสามารถให้เหตุผลว่าท าไมจึงจดัแยกกัน(4)รู้

ความหมายของหนังสืออุเทศ และสามารถใช้หนังสืออุเทศได้   ข้อ 28 เลขานุการ  หลักสูตร 

(1)แสดงว่ามีความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารงานของกลุ่มลูกเสือ(2)ต่อหน้ากรรมการสอบ            

2.1) เขียนลายมือใหอ่้านง่าย จากบทร้อยแกว้จ านวน 250 ค า หรือ  2.2)พิมพดี์ด 100 ค า โดยมีผดิไม่

เกิน 5 แห่ง กบัแสดงว่ารู้จกัวิธีท าความสะอาดเคร่ืองพิมพดี์ดและเปล่ียนผา้หมึกพิมพ(์3)แสดงว่า

เขา้ใจวิธีประชุมกรรมการ กบัสามารถเตรียมระเบียบวาระการประชุมและจดรายงานการประชุม   

(4) มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการเงินของกลุ่มลูกเสือ ท าบญัชีรับจ่ายอย่างง่ายๆ ส าหรับกองหรือหมู่

ลูกเสือ รู้จกัวิธีเปิดบญัชีการเงินกบัธนาคาร(5) แสดงวา่มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอตัราไปรษณียากรใน

ประเทศไทย และรู้วิธีหาความรู้เก่ียวกับการส่งของทางไปรษณีย์ จดหมายลงทะเบียน ทั้ ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ(6)เขียนจดหมายตามหวัขอ้เร่ืองท่ีกรรมกรรมสอบก าหนด ร่างบตัร

เชิญใหม้าชมการแสดงกิจกรรมของกลุ่ม กองหรือหมู่ลูกเสือ(7)จดัท าเอกสารเผยแพร่ส าหรับส่งข่าว

ใหส่ื้อมวลชนเก่ียวกบักิจกรรมของกลุ่ม หรือเขียนบทความส าหรับวารสารลูกเสือเก่ียวกบักิจกรรม

ของกลุ่ม กอง หรือหมู่ลูกเสือ(8)ท าหน้าท่ี เลขานุการของหมู่ ท่ีประชุมนายหมู่หรือของ

คณะกรรมการ ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการลูกเสือเป็นเวลา 3 เดือน และไดผ้ลเป็นท่ีพอใจของ

ผูก้  ากบั ท่ีประชุม นายหมู่ลูกเสือหรือประธานของคณะกรรมการนั้น ขอ้ 29 พลาธิการ หลกัสูตร  

(1)ปฏิบติัหน้าท่ีพลาธิการส าหรับกลุ่ม หรือประเภทลูกเสือหน่วยหน่ึงมาแลว้ อย่างน้อย 3 เดือน 

(2)รู้จกัวิธีท่ีถูกตอ้งในการเก็บรักษาเตน็ท ์เคร่ืองมือ เคร่ืองหุงตม้อาหารและเชือก กบัแสดงว่าไดน้ า

ความรู้เหล่านั้นมาใชใ้นทางปฏิบติั(3)สาธิตการเปล่ียนดา้มและการเปล่ียนล่ิมขวาน (4)เลือกสาธิต

สองเร่ืองต่อไปน้ี 4.1)ซ่อมเตน็ทห์มู่ท่ีฉีกขาด 4.2)เปล่ียนเชือกโยงเสาเตน็ทห์มู่ 4.3)ทาน ้ามนักนัฝน 
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เตน็ทเ์ดินทางไกลซ ้าอีกคร้ังหน่ึง (5)สาธิตการลบัขวานดว้ยหินลบัมีด หรือเคร่ืองลบัมีด และรู้จกัวิธี

แต่งฟันเล่ือย (6)แสดงว่าในการปฏิบติัหน้าท่ีพลาธิการได้ท าบญัชีของหน่วยอุปกรณ์ไวถู้กตอ้ง 

เรียบร้อย โดยมีรายการแสดงการจ่ายและรับคืนเคร่ืองอุปกรณ์ต่าง ๆ กบัแสดงว่ารู้จกัวิธีหาส่ิงของ

มาเพิ่มเติมในบญัชี เพื่อทดแทนรายการท่ีใชแ้ลว้หมดไป หรือเส่ือมคุณภาพ ขอ้ 30 ผูช่้วยการจราจร 

หลกัสูตร สอบไดว้ิชาการจราจรตามหลกัสูตรของกรมต ารวจ ขอ้ 31 ช่างเขียน หลกัสูตร (1)เขียน

ภาพหรือวาดภาพดว้ยสี แสดงเหตุการณ์ตอนหน่ึงจากเร่ืองราวซ่ึงกรรมการสอบก าหนดให ้(2)เขียน

ภาพหรือวาดภาพดว้ยสีจากคนจริง ๆ หรือส่ิงของท่ีอยูต่รงหนา้ (3)เขียนภาพหรือวาดภาพดว้ยสี จาก

ภูมิประเทศ ซ่ึงกรรมการสอบก าหนดให(้4)จดัท าสมุดภาพซ่ึงสเกต็ซดว้ยตนเองเป็นเวลา 6 เดือน ไม่

นอ้ยกวา่ 24 ภาพ(5)แสดงตวัอยา่งผลงานของตน อภิปรายผลงานเหล่านั้น กบักรรมการสอบและให้

พิจารณาเร่ืองต่อไปน้ีดว้ยคือ 5.1)การเตรียมเคร่ืองมือและวสัดุท่ีจ าเป็น 5.2)โอกาสท่ีจะศึกษาวิชา

ช่างเขียนในระดบัท่ีสูงข้ึน 5.3)ตวัอยา่งภาพเขียนหรือภาพวาดดว้ยสีช้ินเอกท่ีตนไดเ้ห็น หรือไดพ้บ

ในหนงัสือท่ีตนไดศึ้กษา  ขอ้ 32 ช่างไฟฟ้า  หลกัสูตร (1) มีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัค าเฉพาะ และ

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานไฟฟ้า (2)ต่อสายไฟฟ้า เปล่ียนสวิตซ์ เตา้เสียบ ขั้วหลอด ไฟฟ้าท่ีช ารุด และ

เปล่ียนฟิวส์ท่ีขาด (3)ท าแม่เหล็กไฟฟ้าง่ายๆ และสร้างเคร่ืองเคาะโทรเลขท่ีใชร้หัสมอร์สติดต่อ

ระหว่างห้องสองห้อง (4)อธิบายความแตกต่างระหว่าง กระแสไฟฟ้าตรง และกระแสไฟฟ้าสลบั 

(5)อธิบายวตัถุประสงคข์องการใชฟิ้วส์ และการใชส้ายดิน และอนัตรายซ่ึงเกิดจากการต่อสายไฟฟ้า

ไม่ถูกวิธี และการใชเ้คร่ืองอุปกรณ์ในบา้นท่ีใชไ้ฟฟ้า  อธิบายขอ้ท่ีควรระวงัในการจบัหรือแตะตอ้ง

เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้า(6) รู้จกัปฏิบติัในกรณีท่ีเกิดอาการงนั (shock) เพราะถูกไฟฟ้า (7)สามารถอ่าน

มาตรวดัไฟฟ้าในบา้น และค านวณค่ากระแสไฟฟ้าท่ีอ่านจากมาตรได ้ขอ้ 33 ช่างวิทย  หลกัสูตร 

(1)สามารถประกอบเคร่ืองรับวิทยุอย่างง่ายๆ ใชห้ลอดวิทยุอย่างนอ้ย 2หลอด หรือทรานซิสเตอร์    

2 ตวัและสามารถเขียนแผนผงัทางไฟวิทยุโดยใช้สัญลกัษณ์ทางเทคนิคท่ีถูกตอ้ง(2)สามารถหา

ต าแหน่งและแกส่ิ้งช ารุดอย่างง่ายๆ ของเคร่ืองรับวิทยุท่ีใชใ้นครอบครัวได้  (3) มีความรู้เบ้ืองตน้

เก่ียวกับหลอดวิทยุ เคร่ืองขยายเสียง ดีเทคเตอร์ ฯลฯ และรู้จักหน้าท่ีของคอนเดนเซอร์ ความ

ตา้นทาน และหมอ้แปลงไฟ (4)รู้จกัลกัษณะส าคญัต่างๆ ของคล่ืนวิทย ุคือ คล่ืนยาว คล่ืนกลาง และ

คล่ืนสั้  (5)รู้จกัวิธีประจุและการเกบ็รักษาแบตเตอร่ี (6)สามารถบดักรี และรู้จกัใชเ้คร่ืองมือง่ายๆ เช่น  
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คีมตดั คีมปากคีบ ไขควง ฯลฯ  ขอ้ 34 ช่างแผนท่ี  หลกัสูตร (1)ท าแผนท่ีบริเวณท่ีดินเน้ือท่ีประมาณ 

100 ไร่ ซ่ึงกรรมการสอบเป็นผูก้  าหนดให้ใช้มาตราส่วน 1 ต่อ 4000 โดยประมาณ บริเวณท่ีดิน

ดงักล่าวควรประกอบดว้ย ทุ่งนา อาคาร หนอง บึง หรือสระน ้าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  การท าแผน

ท่ีดงักล่าวให้ใชว้ิธีส่องสกดัให้เป็นรูปสามเหล่ียมตามหลกัวิชาเรขาคณิต โดยใชต้ลบัเข็มทิศหรือ

โต๊ะพื้นราบ (2)ท าแผนท่ีถนนระยะทาง 3 กม. โดยใชเ้ขม็ทิศและสมุดสนาม แสดงบรรดาลกัษณะ

ภูมิประเทศและวตัถุท่ีส าคญัอนัพอจะมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าในระยะไกลพอสมควรทั้ง 2 ขา้งทาง

สมุดสนามตอ้งน ามาใหก้รรมการสอบตรวจดว้ย (3) ขยายส่วนหน่ึงของแผนท่ีตามท่ีกรรมการสอบ

ก าหนด โดยใชม้าตราส่วน 1 ต่อ 3 (4) เขียนภาพรูปตดัอย่างง่ายๆ ของแผนท่ีตามท่ีกรรมการสอบ

ก าหนด เสน้ท่ีเขียนข้ึนในภาพรูปตดั ใหป้ระกอบดว้ยลกัษณะต่างๆ ของภูมิประเทศ ระดบัสูงต ่าของ

พื้นดิน ฯลฯ (5)แสดงว่ามีความรู้ในการวดัระยะ โดยใชร้ะบบเมตริก ระบบองักฤษ และระบบไทย 

ขอ้ 35 ช่างเคร่ืองยนต ์ หลกัสูตร      (1)หลกัการท างานของเคร่ืองยนตอ์นัเกิดจากการสันดาปภายใน 

รู้จกัช่ือและหน้าท่ีของช้ินส่วนท่ีส าคญั กล่าวคือ คลทัช์ กระปุกเกียร์ และเฟืองทา้ยของรถยนต ์

(2)ถอดท าความสะอาด และตรวจเข้ียวของหัวเทียนเพื่อดูว่ายงัจุดระเบิดไดดี้ (3)ท าความสะอาด 

และตั้งไฟท่ีจานจ่ายของเคร่ืองยนต ์เขา้ใจล าดบัของการจดัระเบิด และต่อสายหัวเทียนเขา้กบัจาน

จ่ายไดถู้กตอ้ง (4)สามารถช้ีแผงฟิวส์ และรู้วา่ท่ีใดใชฟิ้วส์ตวัไหน (5) ตรวจ เติมน ้า และน ้ ามนัเคร่ือง

ของรถยนต์ให้ถึงระดับพอดี(6)ท าความสะอาดขั้วแบตเตอร่ี และเติมน ้ ากลัน่ให้ถึงระดับพอดี  

(7)ถอดและเปล่ียนลอ้ยางรถยนต ์รู้จกัขอ้สังเกตท่ีพึงระมดัระวงัไวก่้อน ตรวจลมยาง และดอกยาง

รถยนต ์เขา้ใจเหตุผลว่าท าไมยางรถยนตแ์บบมียางในและแบบไม่มียางในจึงไม่ควรเอามาใชร่้วม

เพลาอนัเดียวกนั ขอ้ 36 อิเล็กทรอนิกส์  หลกัสูตร(1) เขา้ใจทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรานซิสเตอร์ 

และวิธีใชท้รานซิสเตอร์ร่วมกบั รีซิสเตอร์ คอนเดนเซอร์ และคอยส์ เพื่อท าให้เกิดวงจรอย่างง่าย 

(2)สาธิตวงจรอิเลก็ทรอนิกส์อยา่งนอ้ย 4 อยา่ง ท่ีตนไดส้ร้างข้ึน ซ่ึงอยา่งหน่ึงจะตอ้งเป็นเคร่ืองวิทยุ

อย่างง่าย  อธิบายโดยใชภ้าษาธรรมดาว่า เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวปฏิบติังานอย่างไร  (3)ท า

รายการช่ือเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใช้ในบา้นอยา่งนอ้ย 4 อยา่ง และท่ีใชใ้นวงงานอุตสาหกรรมอยา่ง

นอ้ย 4 อยา่ง กบัทั้งสามารถอธิบายหลกัการปฏิบติังานของเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์เหล่านั้นดว้ย ขอ้ 37 

การหามิตร หลกัสูตร(1)มีการโตต้อบทางจดหมายเป็นประจ าประมาณเดือนละคร้ังเป็นเวลาไม่นอ้ย 
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กวา่ 6 เดือนโดยติดต่อกบัลูกเสือภายในประเทศหรือลูกเสือต่างประเทศเป็นรายบุคคล หรือในฐานะ

ท่ีเป็นสมาชิกของหมู่หรือกองลูกเสือ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนั(2) เลือกศึกษารายละเอียดของประเทศ

หน่ึงประเทศใด และอภิปรายปัญหากับกรรมการสอบเก่ียวกับขอ้แตกต่างในการด าเนินชีวิต 

ระหวา่งประเทศของตนและประเทศอ่ืนๆ ท่ีตนเลือก(3)ปฏิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ต่อไปน้ี 3.1)จดัท า

สมุดภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า   6 เดือน เพื่อแสดงข่าวสารท่ีมีภาพประกอบ (ภาพไดรั้บจากเพื่อน

ทางจดหมายตามขอ้ 1)เก่ียวกบักิจกรรมลูกเสือ กีฬา ชีวิตในบา้น และงานระดบัชาติของประเทศอ่ืน  

3.2)เสนอภาพถ่าย 1 ชุด ไม่น้อยกว่า 20 ภาพ หรือภาพสไลด์สีโดยฝีมือถ่ายภาพดว้ยตนเอง เพื่อ

ประกอบการอธิบายเก่ียวกบัการลูกเสือ การด ารงชีวิต ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ

ทศันียภาพของประเทศอ่ืน   (4)ปฏิบติัส าเร็จ 2 อย่าง จากขอ้ต่อไปน้ี 4.1)อยู่ค่ายพกัแรมหรือเดิน

ทางไกลเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 7 วนั กบัเพื่อนลูกเสือ  หน่ึงคน หรือกบัลูกเสือต่างประเทศ (ในประเทศ

หรือประเทศของเพื่อนลูกเสือก็ได)้ และจดัท าสมุดบนัทึกรวบรวมเหตุการณ์เหล่าน้ี ซ่ึงมีทั้งส่ิง

ประทับใจและความรู้ท่ีได้รับจากเพื่อนลูกเสือในต่างประเทศ 4.2)ให้การต้อนรับลูกเสือจาก

ต่างประเทศในบา้นของตน เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วนั 4.3)รายงานให้กรรมการสอบทราบว่า ได้

ตอ้นรับแขกต่างประเทศท่ีมาเยี่ยมโรงเรียน หรือพบปะกนัในการแข่งขนักีฬา หรือท่ีแห่งหน่ึงแห่ง

ใดและไดป้ฏิบติัอย่างไรให้เขามีความรู้สึกว่าเป็นกนัเอง 4.4)เล่าเร่ืองให้กองลูกเสือสามญัของตน

และกองลูกเสือส ารอง (อยา่งนอ้ยใชเ้วลาคร้ังละ 5 นาที) เก่ียวกบัส่ิงท่ีน่าสนใจและความรู้ท่ีไดรั้บ

จากประสบการณ์ในต่างประเทศ 4.5)บนัทึกเสียงเพลงชุมนุมรอบกองไฟของต่างประเทศ ลงใน

เคร่ืองบนัทึกเสียง หรือบนัทึกเสียงจากการสนทนากบัเพื่อนลูกเสือท่ีพดูภาษาอ่ืน โดยใหค้  าแปลเป็น

ภาษาไทยทุกประโยค 4.6)วางแผนและจดักิจกรรมของกองลูกเสือหรือหมู่ลูกเสือ 1 คร้ัง โดยอาศยั

ความรู้ท่ีไดรั้บจากลูกเสือต่างประเทศ ซ่ึงตนไดติ้ดต่อดว้ยหรือจากความรู้ซ่ึงไดรั้บจากต่างประเทศ 

ขอ้ 38 การฝีมือ หลกัสูตร (1)ใหป้ระดิษฐ์ส่ิงของ 1 อยา่ง (6 ช้ิน)ดว้ยตนเอง ภายในเวลาไม่นอ้ยกว่า 

6 เดือน จากกิจกรรมต่อไปน้ี  งานจกัสาน งานซ่อมหนงัสือ งานช่างไม ้งานช่างหนงั งานช่างโลหะ 

งานถกั   งานทอ งานประดบัมุก งานพิมพห์รืองานป้ันฯลฯ(2)อภิปรายผลงานของตนกบักรรมการ

สอบโดยเฉพาะในเร่ืองต่อไปน้ี 2.1)เคร่ืองมือและวสัดุท่ีใช้  2.2)โครงการท่ีคิดจะท าต่อไปใน

อนาคต  2.3) แหล่งความรู้ท่ีตนไดศึ้กษามา ขอ้ 39  การช่วยผูป้ระสบภยั  หลกัสูตร ใหเ้ลือกปฏิบติั 
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เพียง 4 ขอ้ ต่อไปน้ี (1)ว่ายน ้ าระยะทาง200 เมตร โดยใชท่้าใด ๆ ก็ได ้(2)ว่ายน ้ าระยะทาง 25 เมตร 

โดยมีเคร่ืองแต่งกาย 2 ชั้น พยงุตวัในน ้ าเป็นเวลา  1 นาที แลว้ถอดเส้ือผา้ชั้นนอกออก (3)สาธิตใน

น ้ าถึงวิธีช่วยคนตกน ้ า 1 วิธี และวิธีแกไ้ขตนเองให้พน้อนัตรายจากการเขา้ช่วย 1 วิธี โดยผูป้ระสบ

อนัตรายมีขนาดเดียวกบัผูเ้ขา้ช่วย กบัสามารถพาผูป้ระสบอนัตรายไปได ้เป็นระยะทางไม่นอ้ยกว่า 

13 เมตร(4)ด าน ้ าลึกอย่างน้อย 1.50 เมตร แลว้น าหิน อิฐ วตัถุท าดว้ยเหล็กมีน ้ าหนักไม่น้อยกว่า 2 

กิโลกรัม ข้ึนมาไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คร้ังในการด าน ้ า   3 คร้ัง(5)โยนเชือกช่วยชีวิต ไปยงัวตัถุท่ีก าหนดให ้

ซ่ึงอยู่ห่างจากผูโ้ยน 15 เมตร ให้เชือกตกห่างจากวตัถุนั้นไม่เกิน 1 เมตร ผูโ้ยนจะตอ้งอยู่ในน ้ า มี

ระดับแค่เอว (6)น าเพื่อนลูกเสือเป็นคณะไปคอยช่วยเหลือผูป้ระสบอุบัติเหตุในกรณีต่อไปน้ี           

6.1)ไฟไหมบ้า้น มีคนเจ็บส้ินสติอยู่ในบา้น 6.2)รถยนต์ประสบอุบติัเหตุไฟไหม ้หรือเน่ืองดว้ย

อุบติัเหตุอ่ืน  6.3)คนติดไฟฟ้า (7)สาธิตวิธีผายปอดแบบฮอลเ์กอร์ นิลเสน และใชหุ่้นสาธิตวิธีผาย

ปอดตามแบบปากต่อปาก(ห้ามสาธิตกบัคน)ขอ้ 40การสาธารณสุข  หลกัสูตร (1)รู้ความหมายของ

การสาธารณสุข และการพฒันางานดา้นสาธารณสุข (2)มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหนา้ท่ีและวิธีท างาน

ของอวยัวะส่วนต่างๆ ของคน (3)มีความรู้เก่ียวกบัวิธีการใหม่ๆ ในการป้องกันโรค (4)รู้จกักฎ

อนามยัในการอยูค่่ายพกัแรม และสามารถสร้างส่ิงต่อไปน้ีในบริเวณค่ายใหใ้ชก้ารไดอ้ยา่งดีส าหรับ

ลูกเสือ 1 หมู่ เป็นเวลา 7 วนั 4.1)ท่ีเก็บอาหารประเภทท่ีเสียง่าย และกนัแมลงวนัได ้ 4.2)หลุมเปียก 

หลุมแห้ง 4.3)เตาเผาเศษขยะ 4.4)ท่ีถ่ายปัสสาวะ 4.5) ส้วมหลุมมีฉากกั้นอย่างเรียบร้อย (5)รู้จกัวิธี

ส่งเสริมและระมดัระวงัสุขภาพของตนเอง (6)รู้จกัอนัตรายอนัเกิดจากโรคติดต่อต่าง ๆ รวมทั้ง

กามโรคและรู้จักวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาลในการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ เหล่านั้ น 

(7)บรรยายถึงวิธีจดัการสุขาภิบาลในทอ้งถ่ินของตน รวมทั้งการเก็บและท าลายขยะมูลฝอยจาก

บา้นเรือนในทอ้งถ่ิน และเขา้ใจความส าคญัของการปฏิบติัเช่นนั้น ขอ้ 41 การพยาบาล หลกัสูตร  

(1)สอบได้เคร่ืองหมาย “ผูใ้ห้การปฐมพยาบาล” ตามหลกัสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามญั (2)รู้จัก

วินิจฉยั และสาธิตการปฏิบติัต่อผูท่ี้แขนหกั และขากรรไกรเคล่ือน(3)สาธิตวิธีปฏิบติัต่อเลือดก าเดา

ออก  (4)สาธิตวิธีเคล่ือนยา้ยคนเจ็บ 4 วิธี คือ ปฏิบติัตามล าพงั 2 วิธี กบัปฏิบติัร่วมกบัเพื่อนลูกเสือ

อีก 2วิธี (5)รู้จกัวิธีปฏิบติัในกรณีท่ีสงสัยว่าคนเจบ็กิน หรือถูกยาพิษ (6)สามารถน าเพื่อนลูกเสือเป็น

คณะไปช่วยผูป้ระสบอุบติัเหตุ ท่ีกรรมการสอบจะเป็นผูส้มมุติข้ึน กรรมการสอบจะตอ้งดูแลการ 
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ปฏิบติัให้ใกลก้บัความเป็นจริง เช่นในเร่ืองการแจง้ข่าวไปยงัแพทย ์ต ารวจ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 

และบิดามารดา เป็นตน้ ตลอดจนการปฏิบติัต่อคนเจ็บทุกระยะไป (7)สาธิตวีธีผายปอดตามแบบ

ฮอลเกอร์ นิลเสน และใชหุ่้นสาธิตวิธีผายปอดตามแบบปากต่อปาก (ห้ามสาธิตกบัคน) มีความรู้

เก่ียวกับการนวดหัวใจ เพื่อท าให้กลา้มเน้ือหัวใจกลบัท างานได้ตามปกติ  ขอ้ 42 การพูดในท่ี

สาธารณะหลกัสูตร (1)สาธิตหนา้ท่ีของประธานท่ีประชุม โดยการท าหนา้ท่ีประธานในการประชุม 

(2)พดูในเร่ืองท่ีเตรียมไวต่้อหนา้ผูฟั้งไม่นอ้ยกว่า 10 คน เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 10 นาที (3) สามารถพดู

ในท่ีประชุมโดยมีเวลาเตรียมตวั 5 นาที ในเร่ืองต่อไปน้ี 3.1) เสนอให้ท่ีประชุมลงมติแสดงความ

ขอบคุณ 3.2)พูดเป็นเวลา 3-5 นาที ตามหัวขอ้ท่ีให้เลือก จาก 3 หัวขอ้ท่ีก าหนดให้ โดยไม่ทราบ

ล่วงหน้ามาก่อน(4)รู้ระเบียบทัว่ไปของการโตว้าที มีบทบาทส าคญัในการโตว้าทีในการอภิปราย

กลุ่มมาอยา่งนอ้ย 6 คร้ังขอ้ 43 การอนุรักษธ์รรมชาติ  หลกัสูตร  มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ภาค 

คือ ภาคทกัษะ ภาคความรู้  ภาคความเขา้ใจและภาคการเผยแพร่  ให้ปฏิบติักิจกรรมต่อไปน้ีภาคละ 

1 กิจกรรม ในฐานะสมาชิกของกลุ่มหรือหมู่ลูกเสือ ขอ้ ก. ภาคทกัษะ 1)สร้างสวนไมด้อกท่ีมีกล่ิน

หอมส าหรับคนตาบอด  2)ท าการอนุรักษแ์ละบ ารุงรักษาสระน ้ า โดยขออนุญาตเจา้ของสถานท่ีและ

ขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญเม่ือจ าเป็น 3)สร้างท่ีก าบงัตนเอง เพื่อใชส้ังเกตชีวิตสัตวป่์า (โดยเฉพาะ

ใชพ้กัตอนกลางคืน ตลอดคืน) และรายงานส่ิงท่ีพบเห็น 4)ช่วยเหลือในการอนุรักษแ์หล่งน ้ า เช่น ล า

ธาร หรือคลองเป็นระยะเวลา 1 เดือน 5)ส ารวจบริเวณท่ีดินท่ีถูกทอดท้ิง บนัทึกว่า ธรรมชาติได้

ปรับปรุงท่ีดินแปลงน้ีอยา่งไร แลว้ให้วางแผนและหากเป็นไปไดใ้หด้ าเนินการปรับปรุงท่ีดินแปลง

น้ีให้อยูใ่นสภาพท่ีดีต่อไป ขอ้ ข.ภาคความรู้ 1)สามารถบอกให้ทราบถึงอนัตรายท่ีมีต่อสุขภาพ อนั

เกิดจากการสูบบุหร่ี การด่ืมสุรา หรือการเสพยาเสพติด 2) อธิบายถึงมลภาวะชนิดต่างๆ ในดินท่ีมี

ผลกระทบกระเทือนต่อการเจริญเติบโตของพืช ตลอดจนอธิบายถึงวิธีป้องกนัท่ีจ าเป็น 3)ช้ีแจงให้

เห็นว่ามลภาวะท่ีเกิดจากยวดยานต่างๆ มีผลกระทบกระเทือนต่อประชาชน พืชและส่ิงก่อสร้าง

อย่างไรบา้ง อธิบายส่ิงท่ีคน้พบโดยใชภ้าพประกอบ 4)แสดงให้เห็นถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดมลภาวะ

ของน ้ า และท าอยา่งไรจึงจะบรรเทาภาวะนั้นลงไดบ้า้ง 5)สามารถบอกไดว้่าหน่วยงานของรัฐ การ

อุตสาหกรรม และหน่วยงานอ่ืนๆ ไดช่้วยประชาชนให้ตระหนักถึงความส าคญัของการอนุรักษ์

ธรรมชาติอยา่งไร ขอ้ ค.ภาคความเขา้ใจ 1)จดัเตรียมรายการตรวจสอบในส่ิงท่ีจะตอ้งท าและส่ิงไม่ 
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ควรท าส าหรับผูอ้ยูค่่ายพกัแรมและผูเ้ดินทางไกล เพื่อจะไดไ้ม่ท าลายหรือท าอนัตรายแก่ธรรมชาติ 

ส่งส าเนารายการตรวจสอบ ฯ ใหแ้ก่สมาชิกทุกคนในกอง  2)ตรวจสอบดูว่าท่านสามารถท าอะไรได้

บา้ง เพื่อเป็นการอนุรักษส์ัตวห์รือพืชในท้องถ่ินของท่าน ซ่ึงก าลงัจะถูกท าลายจนสูญพนัธ์ุ หาวิธีท่ี

จะช่วยให้ส่ิงเหล่าน้ีปลอดภยั ถา้เป็นไปไดใ้ห้ช่วยกนัปฏิบติัโดยขอรับค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ      

3)รู้ว่าท าไมสัตวห์ลายๆ ชนิดในโลกถูกคุกคามจนใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ และเสนอแนะว่าหมู่ของท่าน

สามารถท าอะไรไดบ้า้ง เพื่อช่วยสตัวเ์หล่านั้นใหย้งัชีพต่อไป 4)ท ารายการตรวจสอบส่ิงท่ีการอยูค่่าย

พกัแรมของกองลูกเสือสามารถก่อใหเ้กิดมลภาวะ พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีท่ีจะป้องกนัส่ิงเหล่าน้ี และ

จดัเตรียมเพื่อการอภิปรายในท่ีประชุมนายหมู่ ก่อนท่ีท่านจะอยู่ค่ายพกัแรมคร้ังต่อไป  5)วางแผน

และปฏิบติัโครงการอนุรักษธ์รรมชาติให้ส าเร็จดว้ยดี โดยร่วมกบัสมาชิกของกองลูกเสือสามญัรุ่น

ใหญ่ ขอ้ ง.ภาคการเผยแพร่ 1)วางแผนและด าเนินการรณรงคก์ารอนุรักษ์พลงังาน ณ ท่ีหน่ึงท่ีใด

ต่อไปน้ี  ท่ีบา้น โรงเรียน ท่ีท างาน ท่ีค่าย หรือท่ีประชุมกอง  สนบัสนุนการรณรงคข์องท่าน โดยใช้

ป้ายประกาศ นิทรรศการ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพแ์ละวสัดุในการโฆษณา 2)ช่วยจดัเส้นทางให้

ลูกเสือส ารองส ารวจและเดินทางศึกษาธรรมชาติ   3)วางโครงการท่ีจะปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึน 

ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของโครงการการเดินทางส ารวจ  4)ส ารวจทอ้งถ่ินของท่านเพื่อหาตวัอยา่งว่า 

คนท าความเสียหายให้แก่ธรรมชาติอยา่งไรบา้ง แสดงให้เห็นว่า เราสามารถหลีกเล่ียงส่ิงเหล่าน้ีได้

อย่างไรส่งผลการส ารวจของท่านให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 5) ส ารวจทอ้งถ่ินของตนเพื่อหา

ตวัอย่างว่า คนมีความพยายามท่ีจะปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มให้ดีข้ึนอยา่งไร ส่งหนงัสือแสดงความช่ืน

ชมยินดีไปยงัหน่วยงานหรือองคก์ารท่ีช่วยด าเนินงานในส่ิงเหล่าน้ี  หมายเหตุ 1)การเลือกกิจกรรม 

อาจจะท าได้โดยได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมนายหมู่ 2)ควรจะขอค าปรึกษาจากบุคคลท่ีมี

ความสามารถเป็นพิเศษในเร่ืองการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อช่วยในการเลือกโครงการและการ

จดัเตรียมโครงการส ารอง ขอ้ 44 การประชาสัมพนัธ์ หลกัสูตร มีความรู้และความสามารถช้ีแจง

เร่ืองราวตามหัวขอ้ต่อไปน้ีไดดี้พอสมควร (1)ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ (2)บทบาทของ

การประชาสัมพนัธ์อนัมีต่อสังคม(3)การใชส่ื้อสารมวลชน เป็นประโยชน์ในการประชาสัมพนัธ์ 

(4)การใชศิ้ลปการพูดในโอกาสต่างๆ (5)หลกัการโฆษณา เช่น พูดโฆษณา การท าโปสเตอร์ ฯลฯ 

(6)หลกัในการท าหน้าท่ีเป็นโฆษกหรือพิธีกร และสามารถน าไปปฏิบติัได้   ขอ้ 45 การสังคม

สงเคราะห์  หลกัสูตร มีความรู้และสามารถช้ีแจงเร่ืองราวตามหวัขอ้ต่อไปน้ีไดดี้พอสมควร  
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(1)ปัญหาสังคม (2)ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักรมประชาสงเคราะห์ และการสังคมสงเคราะห์ (3)การ

สร้างความสัมพนัธ์กบัผูรั้บการสงเคราะห์(4)บทบาทและหนา้ท่ีของงานประชาสงเคราะห์ (5)การ

สงเคราะห์เดก็และบุคคลวยัรุ่น(6)การสงเคราะห์ครอบครัวคนชรา คนพิการ คนขอทาน และคนไร้ท่ี

พึ่ง(7)การสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั (8)องคก์ารสังคมสงเคราะห์เอกชนกบังานสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั

(9)การออกหน่วยช่วยเหลือผูป้ระสบภัย (10)บทบาทและหน้าท่ีของลูกเสือในการสงเคราะห์

ผูป้ระสบภยั อคัคีภยั อุทกภยั และวาตภัย (11)การจดัท่ีพกัชัว่คราวส าหรับผูป้ระสบภยั (12)การรับ

บริจาคส่ิงของเหลือใช ้ขอ้ 46 การพฒันาชุมชน  หลกัสูตร(1)ไดรั้บเคร่ืองหมายวิชาพิเศษดังต่อไปน้ี

มาแลว้อย่างน้อย 2 วิชาคือ 1)นกัสารพดัช่าง 2)นักโบราณคดี 3)การฝีมือ 4)ช่างเขียน 5)ช่างไฟฟ้า    

6)ช่างวิทย ุ7)การสาธารณสุข 8)การหามิตร 9)นกัธรรมชาติวิทยา 10)การพูดในท่ีสาธารณะ 11)นกั

ถ่ายภาพ 12)ช่างเคร่ืองยนต ์13)ชาวประมง(2)สามารถบรรยายเร่ือ “การพฒันาชุมชน”ให้ท่ีประชุม

เขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างการพฒันาชุมชนกับการบริการชุมชน(3)วางแผนช่วยเหลือการ

พฒันาทอ้งถ่ินท่ีตนอยู ่1โครงการ ซ่ึงหมู่หรือกองลูกเสือของตนสามารถกระท าไดภ้ายในระยะเวลา

ไม่เกิน 3เดือน(4)เคยไดร่้วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน หรือเคยร่วมในการฝึกอบรม การอยูค่่ายพกัแรม

เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน หรือการอยูค่่ายเพื่ออาสาพฒันาชนบทอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง โดยมีค ารับรองของ

ผูอ้  านวยการกองลูกเสือจงัหวดั ผูอ้  านวยการลูกเสือ อ าเภอ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น หรือผูก้  ากบัแลว้แต่

กรณี ขอ้ 47 ชาวประมงหลกัสูตร(1)จบัปลาด้วยวิธีใดๆ ก็ได้ แลว้น ามาประกอบอาหารให้พอ

รับประทาน 2 คน(2)มีความรู้เก่ียวกบัน่านน ้ าภายในรัศมี 25 กิโลเมตร จากกองลูกเสือของตนและ

เขา้ใจถึงขอ้บงัคบัการประมงในทอ้งถ่ินรวมถึงฤดูกาลท่ีจบัปลาได้ห้ามจบัปลาดว้ย (3)จดัท าสมุด

บนัทึกประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการจบัปลา และใหมี้รายละเอียดเก่ียวกบัลมฟ้าอากาศ ปลาท่ีจบัได ้

เหยือ่ และน ้ าหนกัปลาท่ีจบัไดใ้นฤดูหน่ึง(4)เขียนเร่ืองสั้นเก่ียวกบัเหยือ่ชนิดต่าง ๆ และการใชเ้หยือ่

นั้น ๆ ในการจบัปลา (5)มีความรู้ทางปฏิบติั และไดเ้คยปฏิบติัในการประมงอยา่งนอ้ย 1 วิธี ในการ

จบัปลาทะเลหรือปลาน ้ าจืดเป็นสินคา้ โดยใชอ้วน แห ยอ หรือเบ็ด รวมทั้งการจบัหอยต่างๆ ดว้ย 

(6)สามารถบรรยายการสร้าง การใช้และการซ่อมอุปกรณ์ในการจับปลา คือ อวน แห และยอ      

(7)รู้สัญญาณพายุ และสัญญาณภยัธรรมชาติเก่ียวกบัคล่ืนล (8)รู้จกัช่ือปลา และหอย ซ่ึงจบัไดใ้น

ทอ้งท่ีท่ีตนอยู ่ขอ้ 48 ตน้เด่น  หลกัสูตร (1)สอบไดเ้คร่ืองหมายผูช่้วยตน้เด่น หรือไดรั้บเคร่ืองหมาย 
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ผูช่้วยตน้เด่นตามหลกัสูตรลูกเสือสามญัมาแลว้(2)รู้จกัผา้ไนล่อนและผา้ใบชนิดต่างๆ รู้วิธีใชเ้ชือก

ปาลม์และเขม็ การเจาะรูเชือก เยบ็ตะเขบ็ และซ่อมแซมใบเรือท่ีช ารุดเลก็นอ้ย  (3)แทงบ่วงตา ดว้ย

ลวด (4)ซ่อมหรือปรับปรุงสายระโยงระยางเรือใบ เพื่อใหเ้รืออยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารได ้ (5)สามารถถกั

ห่วงผา้ผกูคอแบบกิลเวลล ์และแทงเชือกแบบต่างๆ(6)รู้จกัเคร่ืองเชือก รอก ตาขอ ท่ีใชผ้อ่นแรงใน

การขึงใบเรือ (7)รู้จกัท าถุงทะเลดว้ยผา้ใบ(8)สามารถและรู้จกัวิธีผกูเชือกลากจูงเรือกรรเชียง เรือพาย 

หรือเรือบด ขอ้ 49 ผูน้ าร่อง หลกัสูตร (1)สอบไดเ้คร่ืองหมายนายทา้ยเรือบด หรือไดรั้บเคร่ืองหมาย

นายทา้ยเรือบดตามหลกัสูตรลูกเสือสามญัมาแลว้ (2)อ่านแผนท่ีเดินเรือออก (3)รู้จกัทุ่นผกูเรือชนิด

ต่าง ๆ ประภาคาร ทุ่นไฟ และสัญญาณภัยธรรมชาติท่ีแสดงว่ามีพายุ หรือหมอก เขา้ใจการใช้

บารอมิเตอร์ในการพยากรณ์อากาศ(4)สาธิตวิธีวดัความลึกของน ้ า (5)รู้จักเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีจะ

น าไปใช้ในการแล่นเรือใบเพื่อให้เรือปลอดภยั ภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ(6)จดัและควบคุมการ

เดินทางส ารวจทางน ้ าของลูกเสือ 1 หมู่ เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 48 ชัว่โมง ระยะทางไปกลบัไม่นอ้ยกว่า 

16 กิโลเมตร ท าสมุดปูมแสดงเส้นระยะทาง และให้กล่าวถึงกระแสน ้ าข้ึน น ้ าลงดว้ย ส่วนลูกเสือ

อ่ืนๆ ท่ีเดินทางไปดว้ย ใหท้ าหนา้ท่ีเป็นลูกเรือ(7)อ่านเขม็ทิศเดินเรือได ้และสามารถคาดคะเนความ

ลึกของน ้ าไดโ้ดยประมาณไม่ว่ากระแสน ้ าจะอยู่ในสภาวะอย่างไร (ทั้งน้ีให้ดูแผนภูมิ และตรวจ

ตารางบอกกระแสน ้ าข้ึนลงประกอบ)ขอ้ 50 นกัแล่นเรือใบ  หลกัสูตร (1) สอบไดเ้คร่ืองหมายนัก

กระเชียงเรือ หรือไดรั้บเคร่ืองหมายนักกระเชียงเรือตามหลกัสูตรลูกเสือสามญัมาแลว้  (2)รู้จกั

ประเภทและส่วนประกอบต่างๆ ของเรือใบ (3)สามารถติดสายระโยงระาง และขึงใบส าหรับแล่น

เรือได ้และมีความรู้ในการใชเ้ชือกผกูเง่ือนต่าง ๆ  (4)สามารถแล่นเรือไดทุ้กทิศทาง (5)สามารถกู้

เรือได ้(6)ท าสมอเรือจากวสัดุท่ีหาไดใ้นเรือ และเขา้ใจถึงวิธีใชใ้นยามฉุกเฉิน (7)แสดงวิธีเก็บรักษา

เรือใบพร้อมทั้งใบเรือและอุปกรณ์ต่างๆ อยา่งเรียบร้อย (8)รู้จกักฎขอ้บงัคบัการเดินเรือสากล ขอ้ 51

นกัว่ายน ้ า  หลกัสูตร (1)ว่ายน ้ าระยะทาง     200 เมตรโดยใชท่้าใดก็ได(้2)ว่ายน ้ าจากแบบต่างๆดงัน้ี

ได ้3 แบบ ระยะทางแต่ละแบบไม่นอ้ยกวา่50 เมตร2.1)แบบฟรีสไตล(์front crawl)2.2)แบบกรรเชียง

(back crawl)  2.3)แบบกบ(breast stroke) 2.4)แบบผเีส้ือ(butterfly stroke)(3)ยนืพุ่งตวัลงน ้ าจากขอบ

สระน้ (4)ว่ายน ้ าระยะทาง 25 เมตร โดยมีเคร่ืองแต่งกาย 2 ชั้น พยุงตวัในน ้ าเป็นเวลา 1 นาที แลว้

ถอดเส้ือชั้นนอกออก  (5)เขา้ใจและสามารถอธิบายวิธีช่วยคนตกน ้าโดยใชแ้บบต่างๆ ดงัต่อไปน้ีคือ  
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ยื่นให้จบัโยนวตัถุให้เกาะว่ายน ้ าหรือพายเรือเขา้ไปช่วย (6)ด าน ้ าระยะลึกไม่เกิน 2 เมตร จากผิวน ้ า

เพื่อใชมื้อทั้งสองหยบิวตัถุจากกน้สระแลว้โผล่ข้ึนเหนือน ้ า ว่ายกลบัไปยงัฝ่ัง โดยถือของนั้นดว้ยมือ

ทั้งสองขา้ง ขอ้52 นกัพายเรือ  หลกัสูตร  (1)สามารถพายเรือในกระแสน ้า สาธิตการคดั วาด ทวนให้

เรือหนัไปตามทิศทางท่ีตอ้งการ (2)สามารถซ่อมแซมเรือและอุปกรณ์เรือพายง่ายๆได(้3)สาธิตการกู้

เรือท่ีล่มในน ้ าใหใ้ชพ้ายไดต่้อไป (4)รู้จกัทางน ้ าท่ีใชส้ าหรับพายเรือ ห่างจากบา้นของตน หรือท่ีตั้ง

กองลูกเสือของตนภายในระยะทาง 8 กิโลเมตร (5)รู้จกัทางน ้ าในภูมิประเทศรอบบา้นของตนหรือ

กองลูกเสือของตน ภายในรัศมี 10 กิโลเมตร พร้อมทั้งเขา้ใจถึงสิทธิในการใชท้างน ้ า อุปสรรคใน

การใชท้างน ้ านั้นๆ (6)รู้จกัอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการเดินทางอยูค่่ายพกัแรมทางน ้ า (7)ร่วมเดินทางไป

อยูค่่ายพกัแรมทางน ้ ากบัเพื่อนลูกเสือ ในระยะทาง 50-80 กิโลเมตร โดยแรมคืน 2 คืน เส้นทางท่ีใช้

นั้นตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกรรมการสอบ และหลงัจากเดินทางแลว้ให้เสนอรายงานต่อกรรมการ

สอบ ข้อ 53 นักกระเชียงเรือ    หลักสูตร (1)สอบได้เคร่ืองหมายนักกระเชียงเรือหรือได้รับ

เคร่ืองหมายนกักระเชียงเรือตามหลกัสูตรลูกเสือสามญัมาแลว้ (2)รู้จกัการข้ึนลงเรือและการนัง่เขา้

ประจ าต าแหน่งเรือกระเชียง (3)สามารถใชข้อตะเพราไดถู้กตอ้งและเหมาะสม(4)สามารถตีกระเชียง

แบบตีเกียรติยศ ตีปกติ และตีตามสบาย ทั้งแบบปิดจงัหวะและเปิดจงัหวะ (5)สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี

นายทา้ยเรือกระเชียงได(้6)รู้และสามารถควบคุมเรือกระเชียงในการออกเรือและเทียบเรือเขา้ออกท่า

ไดป้ลอดภยั(7)แสดงวิธีการรากกระเชียง และการทวนกระเชียงได้ (8)สามารถตีกระเชียงโดยใชเ้รือ

เล็กหรือเรือยาง โดยตวัเองเพียงคนเดียวดว้ยกระเชียง 2 มือได้ (9)มีส่วนร่วมในการตีกระเชียงไป

กลบัในระยะทาง 10 กิโลเมตร ภายในเวลาไม่เกิน  คร่ึงวนั  ขอ้ 54  กลาสีเรือ  หลกัสูตร (1)มีความรู้

ในเร่ืองส่วนประกอบและส่วนต่างๆ ของเรือใหญ่  (2) รู้จกัประโยชน์ของเชือกชนิดต่างๆ และการ

ใชเ้ง่ือนเชือกบนเรือ (3)สามารถเยบ็ ซ่อม ปะผา้ใบท่ีขาดเสียหายให้มีสภาพดีสามารถใชง้านได้ 

(4)สามารถแทง ถกั ต่อเชือก (5)รู้จกัรอก ประโยชน์ของรอกและการร้อยรอก (6)แสดงการใชด่ิ้งน ้ า

ต้ืนวดัหาค่าความลึกของน ้ า (7)แสดงการชกัหย่อนเรือเล็กข้ึน – ลงเรือใหญ่ (8)ความรู้เร่ืองการใช้

เคร่ืองชูชีพและสามารถแนะน าผูอ่ื้นได้ (9)เขา้ใจการระวงัรักษาเรือและการท าความสะอาดเรือ

(10)มีความรู้เก่ียวกบัการถือทา้ยเรือใหญ่ 10.1)การสั่งการน าเรือและการถือทา้ยเรือ 10.2)การรับส่ง

หนา้ท่ียามถือทา้ย 10.3) เขม็ทิศและการอ่านเขม็ทิศ  ขอ้ 55 การควบคุมการจราจรทางน ้ า หลกัสูตร

(1)มีความรู้เร่ืองกฎขอ้บงัคบัยานพาหนะในทะเลหลวงแลน่านน ้าท่ีต่อเน่ืองกบัทะเลหลวง(2)มี 
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ความรู้เร่ืองกฎการเดินเรือในล าน ้ าและความเร็วปลอดภยั (3)รู้วิธีการป้องกนัอนัตรายจากเรือโดน

กนัและการหลีกเล่ียงการโดนกนั (4)รู้วิธีการเดินเรือในร่องน ้ าท่ีแคบ(5)มีความรู้เร่ืองกฎการน าเรือ

และการแล่นใบ (6)รู้วิธีการปฏิบติัของเรือในทศันะวิสัยท่ีจ  ากดั (7)เขา้ใจถึงการใชไ้ฟเดินเรือ ทุ่น

เคร่ืองหมาย และทุ่นไฟต่าง ๆ (8)มีความรู้และสามารสาธิตสัญญาณเสียง และสัญญาณไฟ ท่ีใชใ้น

การเดินเรือได ้(9)มีความรู้เร่ืองการช่วยเหลือเรือท่ีเสียหาย เกยต้ืน หรืออปัปางให้พน้จากเส้นทาง

การสัญจร  ขอ้ 56  การป้องกนัความเสียหายและดบัเพลิงไหมบ้นเรือ  หลกัสูตร (1)สอบไดว้ิชานกั

ดบัเพลิงตามขอ้ 12 (2)เขา้ใจถึงสาเหตุแห่งการเกิดของไฟและการกระท าให้ไฟดบั (3)สามารถใช้

เคร่ืองมือดบัเพลิงแบบต่างๆ ไดเ้หมาะกบัชนิดของไฟ (4)สาธิตการใชเ้คร่ืองมือดบัเพลิงในการดับ

ไฟท่ีลุกไหมใ้นระยะเบ้ืองตน้ (5)เขา้ใจและทราบถึงอนัตรายในการใชเ้คร่ืองมือดบัเพลิงเบ้ืองตน้ 

(6)มีความรู้ในการใชฝ้อยน ้ าจากหัวฉีดดบัไฟ (7)สาธิตการดบัไฟท่ีลุกไหมใ้นห้องจ าลองหรือห้อง

ในเรือไดอ้ย่างปลอดภยัและถูกวิธี (8)สามารถเป็นผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีในการดบัเพลิงไหมบ้นเรือหรือ

ช่วยจดัส่งอุปกรณ์ในการดบัเพลิง ขอ้ 57 การเรือ หลกัสูตร(1)มีความรู้เก่ียวกบัขนบธรรมเนียม

ประเพณีของชาวเรือ (2)มีความรู้เก่ียวกบัการจดัส่วนราชการภายในเรือหลวง(3)เขา้ใจการจดัแบ่ง

ประเภทของเรือชนิดต่างๆ ทั้งเรือรบ เรือสินคา้ และเรือโดยสาร (4)อธิบายถึงส่วนต่างๆ ของตวัเรือ

(5)สามารถบอกประเภทหรือชนิดของเรือไดจ้ากภาพถ่ายหรือภาพเขียนอยา่งนอ้ย 10 แบบ คือ เรือ

รบ 5 แบบ เรือสินคา้ 3 แบบ และเรือโดยสาร 2 แบบ (6 มีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองควบคุมการเดินเรือ

และเคร่ืองช่วยการเดินเรือ (7)สาธิตการใชเ้คร่ืองชูชีพช่วยชีวิตได ้(8)สามารถรู้และเป่าสัญญาณ

นกหวีดเรือได้  ขอ้ 58 การด ารงชีพในทะเล  หลกัสูตร (1) มีความรู้เก่ียวกับการเตรียมตวัและ

ส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีพในทะเล (2)มีความรู้เก่ียวกบัอนัตรายจากจุลชีพและสัตวท์ะเล (3)สามารถ

ประกอบอาหารจากส่ิงท่ีหาไดจ้ากทะเล และเขา้ใจถึงคุณประโยชน์ อนัตรายจากการบริโภคเป็น

อาหาร(4)สามารถหาน ้ าจืดไดจ้ากการด ารงชีพในทะเลอย่างน้อย 3 วิธี(5)เขา้ใจในขอ้ปฏิบติัและ

ค าแนะน าเม่ือตอ้งการด ารงชีพในทะเล (6)สาธิตการใชเ้รือชูชีพและส่ิงของจ าเป็นท่ีตอ้งมีประจ าเรือ

ชูชีพ (7)มีความรู้และเขา้ใจส่ิงท่ีจะตอ้งปฏิบติัระหว่างการด ารงชีพในทะเล 7.1) เม่ืออยูใ่นแพชูชีพ 

7.2)เม่ืออยูใ่นสภาวะท่ีอากาศหนาว 7.3)เม่ืออยูใ่นสภาวะท่ีอากาศร้อน(8)มีความรู้เก่ียวกบัการปฐม

พยาบาลผูช่้วยหรือผูบ้าดเจบ็ (9)สาธิตการช่วยคนตกน ้า 1 วิธี (10)รู้จกัการปฏิบติัตนเม่ือตอ้งด ารง 
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ชีพอยูใ่นทะเลเป็นเวลานาน  ขอ้ 59 เคร่ืองหมายชาวเรือ  หลกัสูตร (1)ไดเ้ป็นลูกเสือเอกหรือสอบได้

เคร่ืองหมายลูกเสือโลกมาแล้ว  (2)สอบได้เคร่ืองหมายนักผจญภัยกับวิชาการต่อไปน้ีอีก                   

2 เคร่ืองหมาย คือตน้เด่น นายทา้ยเรือเล็ก ชาวประมง นักธรรมชาติวิทยา หัวหน้าคนครัว นัก

อุตุนิยมวิทยา  นายทา้ยเรือเลก็ ชาวประมง นกัธรรมชาติวิทยา หัวหนา้คนครัว นกัอุตุนิยมวิทยา นกั

ดาราศาสตร์  และนกัพายเรือ  เคร่ืองหมายตน้เด่นกบันายทา้ยเรือเล็ก เป็นวิชาบงัคบัให้เลือกสอบ

เพียงวิชาเดียว ขอ้ 60  เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือเหล่าสมุทร  หลกัสูตร(1)สอบไดแ้ละไดรั้บ

เคร่ืองหมายนายท้ายเรือเล็กแล้ว (2)สอบได้และได้รับเคร่ืองหมายชาวเรือแล้ว  (3)สอบได้

เคร่ืองหมายต่อไปน้ีอีก 8 เคร่ืองหมาย คือ นักว่ายน ้ า นักแล่นใบ ผูน้ าร่อง  การเรือ กลาสีเรือ นัก

กระเชียงเรือ การควบคุมจราจรทางน ้ า การป้องกนัความเสียหายและดบัเพลิงไหมบ้นเรือ ตน้เด่น 

นกัดาราศาสตร์ นกัสญัญาณ การช่วยผูป้ระสบภยั นกัพายเรือ นกัอุตุนิยมวิทยา นกัผจญภยั การด ารง

ชีพในทะเล  เคร่ืองหมายนักผจญภัย นักว่ายน ้ า นักพายเรือ และการด ารงชีพในทะเลเป็น

เคร่ืองหมายบงัคบั (4)สอบภาคปฏิบติัวิชาชีพพิเศษ ซ่ึงคณะกรรมการสอบจะเป็นผู ้ก  าหนดให้ ใช้

เวลาไม่นอ้ยกว่า 3 วนั ขอ้ 61 นกัเคร่ืองบินเลก็    หลกัสูตร (1)สร้างเคร่ืองบินแบบใดแบบหน่ึงตาม

รายการขา้งทา้ยน้ี 2 แบบ แต่ละแบบลูกเสือตอ้งท าแผนเอง และตอ้งมีแบบพิมพเ์ขียวประกอบ (ยอม

ใหชุ้ดประกอบส าเร็จรูปไดบ้างส่วน) 1.1) เคร่ืองบินเลก็ใชย้าง บินไดน้าน 60 วินาที 1.2) เคร่ืองร่อน 

(สายลากยาวไม่เกิน 164 ฟุต) บิไดน้าน 90 วินาที  1.3 เคร่ืองร่อน(พุ่งดว้ยมือ) บินไดน้าน 40 วินาที 

1.4)เคร่ืองบินเล็กใชเ้คร่ืองยนต ์บินไดน้าน 90 วินาที  1.5)เคร่ืองบินน ้ า(บินข้ึนจากพื้นน ้ า) บินได้

ดังน้ี เคร่ืองบินทะเล 40 วินาที เรือบิน 20 วินาที 1.6)เคร่ืองบินจ าลองบินได้นาน 20 วินาที               

1.7)เคร่ืองบินเลก็ใชส้ายบงัคบัติดเคร่ืองยนตแ์ละบินไดภ้ายใน 5 นาที แสดงการบงัคบัเคร่ืองบินตาม

ความเหมาะสมของแบบเคร่ืองบินอย่างนอ้ย 14 คร้ัง และบงัคบัเคร่ืองบินให้ร่อนลงสนามไดอ้ยา่ง

เรียบร้อยดงัตวัอย่างเช่น เคร่ืองบินฝึก เคร่ืองบินกีฬา แข่งขนับินเป็นชุด   เคร่ืองบินจ าลองบินไต่

และบินด าไต่ผาดแผลง บินด าและวงกลม ทั้งบินเร็วระดบั 6 ฟุต 10 รอบ (2)อภิปรายปัญหากบั

กรรมการสอบในเร่ืองขอ้อา้งอิงในการสร้างเคร่ืองบินและหลกัต่าง ๆ ในดา้นอากาศ พลศาสตร์ 

อนัมีอิทธิพลเก่ียวกบัการบิน เช่น จะไดแ้รงยกมาอยา่งไร สาเหตุแการกระทบกระเทือนเน่ืองมาจาก

แรงตา้นการร่วงหล่นและการแกไ้ข ขอ้ 62 ช่างอากาศ  หลกัสูตร(1)มีความรู้เบ้ืองตน้ในการท างาน

ของ 1.1)เคร่ืองยนตล์ูกสูบ 1.2)เคร่ืองยนตเ์ทอร์โบเจต็(เคร่ืองยนตไ์อพน่)มีความเขา้ใจในการท่ีจะ 
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เอาก าลงัเคร่ืองยนตไ์ปใชข้บัเคล่ือนอากาศยานได ้(2)รู้จกัและเรียกช่ือช้ินส่วนส าคญัของเคร่ืองยนต์

ไดถู้กตอ้ง เช่น เพลาขอ้เหวี่ยง ลูกสูบ ชุดอดัอากาศ กงัหัน และเฟืองทด (3)มีความรู้เร่ืองวิธีการ

ระบายความร้อนของส่วนต่าง ๆ และรู้เหตุผลในการระบายความร้อนนั้น (4)เจาะรู ท าเกลียวและ

ประกอบสลกัเกลียวฝังในโลหะหรือเจาะรูและควา้นรู เพื่อตบแต่งให้ดีดว้ยดอกควา้นมือ (5)แสดง

วิธีใชป้ระแจต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง แสดงวิธีขนัและห้ามแป้นเกลียวเขา้ใจความส าคญัในความถูกตอ้ง

ของการหา้มแป้นเกลียว ท่ีเคร่ืองยนตอ์ากาศยาน (6)อ่านพิมพเ์ขียวแสดงไม่เกิน 4 ดา้น แบบธรรมดา

ได ้บอกขนาดและถ่ายแบบต่างๆได ้ขอ้ 63 ยานอากาศหลกัสูตร(1)จ าแบบอากาศยานจากภาพถ่าย

หรือภาพเงาด าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ร้อยละ 80 โดยใชเ้วลาดูภาพละ 10 วินาที จากภาพเคร่ืองบินซ่ึงกอง

ลูกเสือพิมพข้ึ์น(2)รู้และบอกช่ือเคร่ืองหมายอากาศยาน ทั้งเคร่ืองบินทหารและเคร่ืองบินพลเรือน 

อย่างน้อย 6 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยดว้ย (3)ท าสมุดบนัทึกดว้ยตนเอง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า      

1 เดือน เพื่อรายงานถึงเคร่ืองบินท่ีไดพ้บเห็นว่า เป็นแบบใด เหมือนกนัแบบใด มีส่วนใดท่ีเด่น

สะดุดตา และบินมุ่งไปทางไหน(4)สามารถแยกความแตกต่างของอากาศยาน 6 แบบ ซ่ึงกรรมการ

สอบจะเป็นผูก้  าหนดข้ึน โดยใช้รายการท่ีพบเสมอในการช้ีบ่งอากาศยาน  ขอ้ 64  การควบคุม

การจราจรทางอากาศเบ้ืองตน้  หลกัสูตร (1)รู้ความมุ่งหมายของการควบคุมการจราจรทางอากาศ 

(2)เขา้ใจการใช้กฎจราจรทางอากาศทัว่ๆ ไป กฎการบินดว้ยทศันวิสัย กฎการบินด้วยเคร่ืองวดั

ประกอบการบิน (3)มีความรู้เก่ียวกบัการควบคุมการจราจรทางอากาศท่ีสนามบิน และตามเส้นทาง

บิน(4)เขา้ใจความหมายและวิธีใชส้ัญญาณต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบิน ทั้งท่ีใชใ้นสนาม นอกสนาม 

ทั้งในเวลากลางวนัและกลางคืน (5) ขา้ใจความหมาย และการแสดงสัญญาณติดต่อ ระหว่างอากาศ

ยานกบัพื้นดินเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน กบัสามารถแสดงสญัญาณติดต่อขอความช่วยเหลือจากอากาศยาน 

ขอ้ 65 การควบคุมการจราจรทางอากาศ  หลกัสูตร (1)มีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหน้าท่ี และความ

รับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีควบคุม การจราจรทางอากาศ องค์การบินระหว่างประเทศ และ

ความสัมพันธ์ระหว่างกิจการบินพลเรือนกับทหาร (2)เข้าใจหน้าท่ีและการให้บริการของ

หอบงัคบัการบิน เก่ียวกบัการให้บริการช่วยเหลือการแจง้ข่าวสภาพของสนามบิน ของทอ้งฟ้า การ

ขออนุญาตเก่ียวกบัการจราจรทางอากาศ การให้ข่าว และค าแนะน าต่างๆ ทางการจราจรทางอากาศ

ท่ีจ าเป็น (3)รู้วิธีปฏิบติัในการติดต่อส่ือสารขดัขอ้ง และฉุกเฉิน (4)แสดงการจดัการจราจรทาง

อากาศของสนามบินท่ีลูกเสืออยูใ่กล ้ขอ้ 66 การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัและดบัเพลิงอากาศยาน   
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หลกัสูตร (1)สอบไดเ้คร่ืองหมายนักดบัเพลิงตามขอ้ 12 และเคร่ืองหมายการพยาบาลตามขอ้ 41 

(2)สามารถแสดงการปฐมพยาบาลผูป้ระสบภยั ท่ีมีอาการชะงกังนั ขาดอากาศหายใจ ตกเลือด 

กระดูกหกั ถูกไฟลวก (3)สามารถแสดงการเคล่ือนยา้ยผูป้ระสบภยัโดยใชอุ้ปกรณ์และไม่ใชอุ้ปกรณ์ 

(4)รู้จกัอนัตรายท่ีเกิดข้ึนขณะอากาศยานเกิดอุบติัเหตุ และรู้วิธีหลีกเล่ียงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ขณะ

เขา้ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั (5)ตอ้งมีความรู้พอสมควรเก่ียวกบัแผนแบบสร้างอากาศยานแต่ละชนิด 

ได้แก่ 5.1)โครงสร้างของอากาศยาน 5.2)ต าแหน่งท่ีนั่งของเจ้าหน้าท่ีประจ าอากาศยานและ

ผูโ้ดยสาร 5.3)ทางเขา้ช่วยเหลือปกติและฉุกเฉิน 5.4)บริเวณท่ีจะเกิดอนัตราย เช่น ท่อรับอากาศ ท่อ

ไอพ่น และท่อเทอร์ไบน์  5.5)บริเวณท่ีสามารถตดัท าลายเพื่อการช่วยเหลือ 5.6) ระบบติดประทุน 

ระบบติดท่ีนั่ง ระบบห้ามลอ้ และอ่ืนๆ 5.7)ปริมาณและชนิดน ้ ามนัเช้ือเพลิงของอากาศยานแต่ละ

แบบ 5.8)การดบัเคร่ืองยนตฉุ์กเฉิน5.9)อาวุธประจ าอากาศยาน(6)สามารถใชเ้คร่ืองมือท่ีใชด้บัเพลิง

อากาศยาน(7)สามารถเป็นผูช่้วยเจ้าหน้าท่ีกู้ภัยอากาศยานเคล่ือนยา้ยผูป้ระสบภัยป้องกันผูไ้ม่

เก่ียวขอ้งเขา้ใกลบ้ริเวณอากาศยานท่ีประสบอุบติัเหตุ ช่วยดบัเพลิงและช่วยส่งอุปกรณ์การดบัเพลิง

อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ขอ้ 67 การฝึกเป็นผูน้ า หลกัสูตร (1)เขา้ใจความหมายของผูน้ า และความจ าเป็นท่ีตอ้ง

มีผูน้ า (2)เขา้ใจหลกัการและจิตวิทยาของผูท่ี้จะเป็นผูน้ า (3)สามารถแสดงให้กรรมการสอบเห็นว่า 

ตนเองมีคุณสมบติัท่ีจะเป็นผูน้ า (4) ตองเขา้รับการฝึกและสามารถท าการฝึกลูกเสือดว้ยตนเอง ดงัน้ี 

4.1)การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า 4.2)การจดัแถว  4.3)การเดินสวนสนาม(5)ตอ้งผา่นการฝึกทดสอบการ

เป็นผูน้ า ดงัน้ี 5.1)การฝึกทดสอบก าลงัใจ 5.2)การฝึกแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ 5.3)การฝึกหลบ

หลีกและหลีกเล่ียง ขอ้ 68 นักปฏิบติัการทางจิตวิทยา(ปจว.)หลกัสูต (1)สามารถใช้และขบัข่ีส่ิง

ต่อไปน้ีไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 อย่าง ดงัน้ี เกวียน รถจกัรยาน รถจกัรยานยนต ์รถยนต์  เรือพาย  เรือแจว  

เรือยนต ์ มา้ หรือสตัวพ์าหนะอยา่งอ่ืน(2)สามารถร่างคร่าวๆ เขียน วาด ถ่ายภาพ คน สัตว ์ส่ิงของได้

อย่างหน่ึงอย่างใด (3)เขา้ใจความหมาย จุดมุ่งหมายของการปฏิบติัการทางจิตวิทยา (4)เขา้ใจ

จุดมุ่งหมายและการปฏิบติัหนา้ท่ี ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาล หรือองคก์ารต่างๆ (5)รู้จกัลกัษณะของ

ภยัท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชุมชนหรือทอ้งถ่ินของตนไดแ้ก่  ภยัจากโจรผูร้้าย ภยัจากการก่อวินาศกรรม 

การบ่อนท าลาย  ภยัจากนกัปลุกระดมมวลชน ภยัจากก าลงัติดอาวุธจากผูไ้ม่หวงัดี และนานาภยัท่ี

อาจจะเกิดแก่ประเทศชาติ หรือแมเ้พียงหมู่บา้นของตน(6)สามารถแสดงให้กรรมการสอบเห็นว่า 

ตนเองมีคุณสมบติัท่ีจะเป็นนกัปฏิบติัการทางจิตวิทยาในเร่ือง เป็นคนช่างสงัเกต มีความคิด 
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สร้างสรรค์  มีความรู้รอบตวักวา้งขวาง  มีความรับผิดชอบ  มีความกลา้หาญ มีความรู้สึกไวต่อ

เหตุการณ์ มีไหวพริบและปฏิภาณดี  มีความกระตือรือร้น  มีความเสียสละ(7)มีความรู้เก่ียวกับ

ข่าวสาร และการโฆษณาชวนเช่ือ และแสดงแนวความคิดท่ีจะปฏิบติัการ เม่ือตกเป็นเป้าหมายของ

การโฆษณาชวนเช่ือ(8)เขา้ใจเทคนิคในการติดต่อประสานงาน ระหว่างประชาชนในชุมชนหรือ

ทอ้งถ่ินกบัเจา้หน้าท่ีหน่วยงานของรัฐเก่ียวกบัการแสดงออก  การให้ความช่วยเหลือ ดา้นแรงาน  

ดา้นวิชาการ ดา้นจิตใจ  การแสดงออกดว้ยท่าทาง  การแสดงออกดว้ยค าพูด การแสดงออกดว้ย

ความบริสุทธ์ิใจและจริงใจ (9)สามารถแสดงใหก้รรมการสอบเห็นว่าจะปฏิบติัอยา่งไรเม่ือเผชิญกบั  

ภยัจากโจรผูร้้ายธรรมดา ในรูปแบบต่างๆ  ภยัจากนักก่อวินาศกรรมหรือบ่อนท าลาย  ภยัจากนัก

ปลุกระดมมวลชน ภยัจากผูไ้ม่หวงัดีติดอาวุธ(10)ท าบนัทึกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน แสดง

รายละเอียดเก่ียวกับการเคล่ือนไหว การเปล่ียนแปลง ความผิดปกติของคน สัตว์ ส่ิงของและ

ยานพาหนะภายในชุมชน หรือหมู่บา้นท่ีลูกเสือประจ าอยู ่ขอ้ 69 วิชาการขนส่งทางอากาศ หลกัสูตร 

(1)รู้จกัคุณลกัษณะโดยทัว่ไปของร่มชูชีพบุคคล และร่มท้ิงสัมภาระแบบต่าง ๆ เก่ียวกบัการท างาน

ของร่ม การระวงั และเก็บรักษาร่ม(2)รู้จกัหลกัการและวิธีปฏิบติัการของทหารพลร่ม ต ารวจพลร่ม 

โดยสังเขป(3)รู้จกัวิธีสังเกตว่าการปฏิบติัอย่างไรซ่ึงอาจเป็นพลร่มหรือการขนส่งทางอากาศของ

ขา้ศึก (4)รู้จกัวิธีสังเกตจดจ าอากาศยานแบบต่างๆ ท่ีมีใชอ้ยูใ่นประเทศเราและประเทศอ่ืนท่ีใชใ้น

กิจการต่างๆ (5)รู้จกัวิธีการเลือกสนามโดดลง สนามท้ิงของ และสนามร่อนลงของเคร่ืองบินหรือ

เคร่ืองร่อนและเฮลิคอปเตอร์(6)รู้จกัวิธีค  านวณการกระจายของร่ม ท่ีท้ิงจากอากาศยาน การให้

สัญญาณต่าง ๆ ทั้งทางโทรศพัท ์หรือวิทยุ การปฏิบติัของชุดรับของท่ีส่งทางอากาศดว้ยการใชร่้ม 

หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ และการเก็บกูร่้มดว้ยวิธีต่างๆ (7)สามารถเตรียมอุปกรณ์เพื่อส่งทางอากาศ การ

บรรจุหีบห่อแบบง่าย ๆ การประกอบร่มท้ิงของเขา้กบัหีบห่อ การสร้างร่มท้ิงของข้ึนใชเ้อง โดยใช้

เส้ือกนัฝนแบบทหาร หรือใชว้สัดุแสวงเคร่ือง (วสัดุท่ีพอหาได)้(8)รู้วิธีช่วยเหลือพลร่มฝ่ายเดียวกนั 

สามารถช่วยเหลือพลร่มเม่ือไดรั้บบาดเจบ็หรือติดอยูบ่นตน้ไม ้หรือส่ิงกีดขวาง และรู้จกัวิธีต่อตา้น

พลร่มฝ่ายขา้ศึกโดยสังเขป  ขอ้ 70  แผนท่ีทหารและเขม็ทิศหลกัสูตร(1)มีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั

แผนท่ีทหาร ต่อไปน้ี 1.1)ความหมายและชนิดของแผนท่ีระวางต่างๆ 1.2)มาตราส่วน ข่าวสาร ขอบ

ระวาง  สี และเคร่ืองหมายท่ีแสดงในแผนท่ีนั้นๆ  1.3)ทิศทาง ทิศเหนือจริง ทิศเหนือแม่เหล็ก ทิศ

เหนือกริด มุมเยื้อง  1.4)ความสูง ทรวดทรง และเส้นลายขอบเขา (เส้นชนัความสูง) (2)สามารถ 
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ก าหนดท่ีตั้งลงบนแผนท่ีดว้ยพิกดัทางภูมิศาสตร์ พิกดัทางทหาร พิกดัโปล่า และพิกดัเส้นสมมุติ  

(3)สามารถพิจารณาลกัษณะภูมิประเทศเปรียบเทียบกบัแผนท่ี(4)แสดงการหาทิศเหนือดว้ยวิธีการ

ต่างๆ โดยไม่ใชเ้ขม็ทิศ 3 วิธี (5)แสดงการวางแผนท่ีใหถู้กทิศ(6)รู้จกัชนิดของเขม็ทิศทัว่ไป และเขม็

ทิศท่ีใชท้างทหาร (7)สามารถก าหนดจุดลงบนแผนท่ี ดว้ยการเลง็ตรง การเลง็สกดักลบั เพื่อหาท่ีอยู่

ของตนเอ (8)สามารถเดินทางในภูมิประเทศดว้ยเขม็ทิศ หรือวิธีอ่ืนๆ เช่น ดาราศาสตร์ (9)มีความรู้

ทัว่ไปเก่ียวกบัภาพถ่ายทางอากาศ  ขอ้ 71 เสนารักษห์ลกัสูตร(1)สอบไดเ้คร่ืองหมายการพยาบาล 

ตามขอ้ 41 มาแลว้ (2)อบรมทบทวนเร่ืองการปฐมพยาบาล เก่ียวกบับาดแผลชนิดต่างๆ รวมทั้ง

บาดแผล ซ่ึงเกิดจากกระสุนปืน วตัถุระเบิด และบาดแผลไฟไหม ้สาธิตวิธีห้ามเลือดโดยวิธีขนั

ชะเนาะหรือวิธีอ่ืน(3)อบรมทบทวนเร่ืองอาการงนั (Shock) และสาธิตให้เห็นว่ามีความเขา้ใจวิธีแก ้

อาการงนัท่ีเกิดจากกรณีต่างๆ รวมทั้งอาการงนัเพราะถูกไฟฟ้าหรืออ่ืนๆ (4)รู้จกัวินิจฉัยและสาธิต

ให้เห็นว่า มีความเขา้ใจในการปฏิบติัต่อผูไ้ดรั้บบาดเจ็บท่ีแขน ท่ีขา ขากรรไกรเคล่ือน กระดูกสัน

หลงัเดาะหรือหัก สาธิตการเขา้เฝือกชัว่คราวเป็นคู่เพื่อนตาย รวมทั้งการเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจ็บดว้ย

แปลสนาม แสวงเคร่ืองไดอ้ยา่งถูกวิธีต่อผูบ้าดเจบ็ขาหกัหรือกระดูกสันหลงัเดาะอยา่งใดอยา่งหน่ึง

(5)รู้จักวินิจฉัยและแก้ไขด้วยการปฐมพยาบาล เก่ียวกับผูบ้าดเจ็บ เช่น ข้อเคล่ือน   ข้อเคล็ด 

กลา้มเน้ือยอก ถูกของร้อนลวก เป็นลม ถูกส่ิงท่ีเป็นพิษดว้ยการกินหรือเขา้ทางบาดแผล  คนจมน ้ า 

หรือถูกงูพิษกดั (6)มีความรู้เร่ืองการสุขาภิบาลในสนาม เก่ียวกบัการป้องกนัโรคระบาดต่างๆ การ

ท าน ้ าให้บริสุทธ์ิ การก าจดัส่ิงปฏิกูล และสุขศาสตร์ในท่ีพกัแรม(7)สามารถน าเพื่อนลูกเสือไปช่วย

ผูป้ระสบภยัต่างๆได ้เช่น เกิดอุบติัเหตุจากยานพาหนะ(อากาศยาน)ประสบภยัจากอคัคีภยั วาตภยั 

และอุทกภยั รวมทั้งการช่วยเหลือทหาร หรือผูป้ฏิบติัการรบท่ีบาดเจ็บดว้ย ขอ้ 72 การด ารงชีพใน

ถ่ินทุรกนัดาร หลกัสูตร(1) สอบไดเ้คร่ืองหมายนักผจญภยัในป่า ตามหลกัสูตรวิชาพิเศษลูกเสือ

สามญัมาแลว้ (2)มีความรู้เก่ียวกบัลกัษณะของป่าในภาคต่างๆ ของประเทศไทย สามารถเรียกช่ือป่า

ตามลกัษณะภูมิประเทศของแต่ละภาคได ้(3)สามารถจ าแนกพืชและสัตวท่ี์ใชเ้ป็นอาหาร และท่ีเป็น

พิษ (4)สามารถจบัและดกัสัตว ์ทั้งสัตวป่์าและสัตวน์ ้ า เพื่อยงัชีพดว้ยเคร่ืองมือแสวงเคร่ือง (ท่ีพอหา

ได)้ ชนิดต่างๆ กบัสามารถสร้างเคร่ืองมือดกัสัตวป่์าหรือสัตวน์ ้ าไดด้ว้ยตนเองอย่างน้อย 2 ชนิด 

(5)สามารถประกอบอาหารดว้ยอุปกรณ์แสวงเคร่ืองในป่าเพื่อใชรั้บประทานอยา่งนอ้ยหน่ึงม้ือ ดว้ย 
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การหุงขา้วและท ากบัขา้วหน่ึงอยา่ง โดยใชไ้มไ้ผเ่ป็นอุปกรณ์(6)รู้จกัวิธีสับฟากจากไมไ้ผ ่และสร้าง

ท่ีพกัในป่าแบบต่างๆ โดยใชว้สัดุท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ ใหส้ามารถพกัแรมไดอ้ยา่งสบาย และกนัฝน

ไดส้ าหรับสองคน(7)รู้จกัปฏิบติัตนเม่ืออยูป่่าเป็นเวลานาน ระวงัอนัตรายอนัอาจเกิดจากสัตว ์แมลง 

เห็บ พืชท่ีเป็นพิษ และวิธีป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ(8)รู้จกัวิธีแสวงหาน ้ าในพื้นท่ีแห้งแลง้เพื่อยงั

ชีพ โดยหลกัการใชค้วามร้อนจากแสงอาทิตย ์และการหาน ้ าจากตน้กลว้ยหรือพืชอ่ืนๆ ดว้ย ขอ้ 73 

นักไต่หน้าผา  หลกัสูตร(1)รู้จกัคุณลกัษณะของเชือกชนิดต่างๆ ท่ีใชใ้นการไต่เขาและท าสะพาน

เชือก การระวงัและเก็บรักษาเชือก รู้จกัคุณลกัษณะและการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการไต่เขา 

ไดแ้ก่ เชือกไต่หนา้ผา เชือกจดับ่วงท่ีนัง่ ห่วง และถุงมือ (2)เขา้ใจวิธีการเดินป่า และการเดินบนภูเขา 

(3)รู้จกัวิธีและสามารถในการเตรียมการไต่เขา ไต่หนา้ผา และปฏิบติัการไต่หนา้ผาจ าลอง ดว้ยวิธีไต่

หนา้ผาแบบต่อไปน้ี 3.1) แบบจดัห่วงท่ีนัง่  แบบเบรกท่ีอกและตะโพก  แบบลงคว ่าหนา้ 3.2)แบบ

เร่งด่วน แบบเชือกพนัตวั  แบบเชือกรอดใตแ้ขน  3.3)แบบลงทางด่ิง  แบบเบรกดว้ยตะโพก  แบบ

เบรกดว้ยหนา้อก(4)สามารถไต่เขาลาดชนัข้ึนลงโดยการใชเ้ชือกปมและบนัไดลิง ความสูงไม่นอ้ย

กว่า 10 เมตร(5)รู้จกัวิธีใช้โยทะกา และฝึกหัดโยนโยทะกาไดสู้งอย่างน้อย 5 เมตร(6)รู้จกัวิธีท า

สะพานเชือก ระยะอยา่งนอ้ย 5 เมตร รวมทั้งสามารถไต่ขา้มสะพานเชือกนั้นได ้3 แบบ  6.1)สะพาน

เชือกเส้นเดียว  6.2) สะพานเชือก 2 เส้น 6.3) สะพานเชือก 3 เส้น(7)รู้จกัวิธีท าและปฏิบติัการใช้

เล่ือนช่วยชีวิต (ลงน ้ าหรือลงบก) ในระยะสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร (8)รู้จกัวิธีช่วยเหลือและน า

ผูบ้าดเจ็บไต่ลงจากหน้าผาดว้ยวิธีหน่ึงวิธีใด 8.1) แบกลงโดยใชเ้พื่อนคู่ฝึก 8.2)ไต่ลงโดยใชเ้ปล

สนาม ขอ้ 74 เคร่ืองหมายการบิน หลกัสูตร(1)ไดเ้ป็นลูกเสือเอกหรือสอบไดเ้คร่ืองหมายลูกเสือโลก

แลว้(2)สอบไดเ้คร่ืองหมายนกัผจญภยั และเคร่ืองหมายต่อไปน้ีอีก  2 เคร่ืองหมาย คือ  ช่างอากาศ 

นกัเคร่ืองบินเลก็ นกัเดินทางไกล นกัอุตุนิยมวิทยา นกัธรรมชาติวิทยา นกัดาราศาสตร์ เคร่ืองหมาย

ช่างอากาศ เป็นวิชาบงัคบั ขอ้ 75  เคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือเหล่าอากาศหลกัสูตร(1)สอบได้

และไดรั้บเคร่ืองหมายวิชาการบินแลว้ (2)สอบไดว้ิชาต่อไปน้ี 2.1)การควบคุมการจราจรทางอากาศ  

2.2)การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัและ และดบัเพลิงอากาศยาน 2.3)นกัปฏิบติัการทางจิตวิทยา 2.4)การ

ขนส่งทางอากาศ (3)สอบภาคปฏิบติัวิชาพิเศษ 3.1)แผนท่ีทหารและเข็มทิศ 3.2)วิชาเสนารักษ ์     

3.3)การด ารงชีพในถ่ินทุรกนัดาร 3.4)นกัไต่หนา้ผา 3.5)การฝึกเป็นผูน้ า (4)การสอบภาคปฏิบติัใช ้
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เวลาไม่นอ้ยกว่า 3 วนั และให้มีการสอบในเวลากลางคืนดว้ย 1 คืนซ่ึงคณะกรรมการสอบจะเป็นผู ้

ก  าหนดให้ ข้อ 76 เคร่ืองหมายผูฝึ้กสอน หลักสูตร(1)ได้รับเคร่ืองหมายสายยงย (สายหนัง) 

เคร่ืองหมายชาวเรือ เคร่ืองหมายการบิน อยา่งใดอยา่งหน่ึงมาแลว้ (2)แสดงใหเ้ห็นว่า มีลกัษณะเป็น

ผูน้ า และมีความปรารถนาท่ีจะน าเอาคุณสมบติัท่ีมีอยูพ่ร้อมดว้ยวิชาความรู้ในวิชาการลูกเสือไปใช้

เป็นประโยชน์แก่ลูกเสือส ารองหรือลูกเสือสามญั(3)ตอ้งไดผ้่านการทดลองปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู ้

ฝึกสอนในกองลูกเสือส ารองหรือกองลูกเสือสามญัเป็นระยะเวลา 1 เดือนและเตรียมพร้อมท่ีจะ

ปฏิบติัหน้าท่ีต่อไป  ผูก้  ากับกลุ่มลูกเสือและผูก้  ากับลูกเสือส ารอง หรือผูก้  ากับลูกเสือสามญัท่ี

เก่ียวขอ้งรับรองว่าเป็นผูท่ี้จะท าการฝึกสอนได ้(4)ในกรณีท่ีฝึกสอนในกองลูกเสือส ารองจะตอ้ง

แสดงใหป้ระจกัษว์า่  4.1)เป็นผูมี้ความรู้และความสามารถในการสอน ดาวดวงท่ี 1 ดาวดวงท่ี 2 ดาว

ดวงท่ี 3 และเคร่ืองหมายวิชาพิเศษอีกสองวิชา 4.2)มีความรู้ตามหนังสือคู่มือลูกเสือส ารองตาม

สมควร 4.3)รู้จกัหน้าท่ีของผูก้  ากบัลูกเสือส ารองและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือส ารองอ่ืนๆ และรู้ถึง

ความแตกต่างของวิธีการฝึกอบรมของลูกเสือส ารองและวิธีการฝึกอบรมของลูกเสือสามญั (5)ใน

กรณีท่ีฝึกสอนในกองลูกเสือสามญัจะตอ้งแสดงใหป้ระจกัษว์า่ 5.1)เป็นผูมี้ความรู้และความสามารถ

ในการสอนวิชาลูกเสือเอก และวิชาพิเศษลูกเสือสามญัอีกสองวิชา 5.2)มีความรู้ตามหนงัสือส าหรับ

เด็กชายพอสมควร  5.3)รู้จกัหน้าท่ีผูก้  ากบัลูกเสือสามญัและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออ่ืนๆ ท่ีประชุม 

นายหมู่ตลอดจนเขา้ใจระบบหมู่36 

         4.กองลูกเสือวิสามัญ อายุ 16 – 25 ปี หรือก าลงัศึกษาอยู่ในชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.4–6)หรือระดบัอาชีวศึกษา  หรือระดบัอุดมศึกษา  แต่ละกองควรมีลูกเสือ 10–40 คนหมู่ละ 
4–6  คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ดว้ย  กองลูกเสือวิสามญัมีความมุ่งหมายท่ีจะฝึกอบรมเด็ก
หนุ่มให้เป็นพลเมืองดีสืบเน่ืองจากการเป็นลูกเสือส ารองลูกเสือสามญั และลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  
ตามล าดบั มีขอบเขตกวา้งขวางยิง่ข้ึนตามวยั  หลกัการท่ีดีท่ีสุด  คือการส่งเสริมใหเ้ดก็หนุ่มนิยมชีวิต 
 

                                                            

 36ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ.ข้อบังคบัคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการ
ปกครองหลกัสูตรและวชิาพเิศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(ฉบับที ่14)  พ.ศ.2528.พิมพค์ร้ังท่ี 9 
(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2555)21-92. 
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กลางแจง้  ส่งเสริมให้มีอาชีพและการบริการต่อชุมช  เด็กหนุ่มเหล่าน้ีตอ้งส ารวจตวัเองเสียก่อนว่า  
มีความพร้อมในชีวิตแลว้หรือยงัในการท่ีจะไปใช้เจตคติแห่งชีวิตด้วย “บริการ” เม่ือเขาได้รับ
ความส าเร็จในการส ารวจตวัเองแลว้  เขาก็จะไดรั้บโอกาสฝึกฝนอบรมอนัเป็นแนวทางท่ีจะท าให้
เขาไดรั้บการพฒันาทั้งทางกาย  สติปัญญา  จิตใจและศีลธรรม   กองลูกเสือวิสามญัอาจแบ่งออกเป็น
ชุดหรือหมู่ตามความจ าเป็นและความตอ้งการก็ได ้ หมู่ลูกเสือเป็นหน่วยในการจดักิจกรรมทั้งปวง  
กองลูกเสือวิสามญัท่ีมีลูกเสือมาก  อาจตั้งกรรมการประจ ากองข้ึน งบประกอบดว้ย  ผูก้  ากบัลูกเสือ  
หัวหน้านายหมู่ลูกเสือ  นายหมู่ลูกเสือ  รองนายหมู่ลูกเสือวิสามญั  และลูกเสือวิสามญัท่ีไดรั้บ
คดัเลือก  ลูกเสือวิสามญัตอ้งส านึกไวเ้สมอว่า  การฝึกอบรมอยา่งดีของเขานั้นตอ้งบริการแก่ชุมชน
อยา่งกวา้งขวาง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดว้ย 37 
          วิชาลูกเสือวิสามัญ  1)วิชาเตรียมลูกเสือวิสามญั 2)วิชาลูกเสือวิสามญั 3)วิชาพิเศษ
ลูกเสือวิสามญั  ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ  ว่าดว้ยการปกครอง หลกัสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ
วิสามญั(ฉบบัท่ี 15)พ.ศ. 2529  เพื่อให้การฝึกอบรมเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่เยาวชน ในวยั
ลูกเสือวิสามญัยิ่งข้ึน คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 18(7) 
แห่งพระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ. 2507 จึงออกขอ้บงัคบัแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ
ว่าดว้ยการปกครอง หลกัสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ดงัต่อไปน้ี ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า 
“ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติว่าดว้ยการปกครอง หลกัสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือวิสามญั(ฉบบัท่ี 
15)พ.ศ. 2529”  ขอ้ 2 ให้ใช้ขอ้บงัคบัน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2529 เป็นตน้ไป ขอ้ 3ให้ยกเลิก
บทบญัญติัวา่ดว้ยลูกเสือวิสามญั ตามขอ้ 104 ถึงขอ้ 125 กบัใหย้กเลิกหลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ
วิสามญั ตามขอ้ 261 ถึงขอ้ 268 แห่งขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ   ว่าดว้ยการปกครอง หลกัสูตร
และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 และใหใ้ชข้อ้บงัคบัท่ีแนบทา้ยขอ้บงัคบัน้ีแทน ขอ้ 4 ลูกเสือวิสามญั
ท่ีไดรั้บเคร่ืองหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามญั ตามขอ้บงัคบัเดิมให้มีสิทธิประดบั เคร่ืองหมายนั้น
ต่อไป ประกาศ ณ วนัท่ี  4  มิถุนายน  พ.ศ. 2529  ลงนามโดย  นายชวน หลีกภยัรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  หลกัสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือวิสามญั พ.ศ. 2529  1)การเขา้เป็นลูกเสือวิสามญัเยาวชนสมคัรเขา้เป็นลูกเสือวิสามญัได ้เม่ือ
มีอาย ุ16-25 ปี หรือก าลงัเรียนอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือระดบัอาชีวศึกษา หรือ 

                                                            

 37ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ.  คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ  ขั้นความรู้ทัว่ไป 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2555),13. 
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ระดบัอุดมศึกษา  เยาวชนท่ีสมคัรเขา้เป็นลูกเสือวิสามญัจะเคยเป็นลูกเสือ หรือไม่เคยเป็นลูกเสือมา
ก่อนเลยก็ได ้ โดยเฉพาะเยาวชนท่ีเป็นสตรีจะสมคัรเป็นเนตรนารีวิสามญั หรือเป็นลูกเสือวิสามญัก็
ไดใ้นขอ้บงัคบัน้ี ทุกแห่งท่ีมีค  าว่าลูกเสือวิสามญั ใหห้มายความรวมถึงเนตรนารีวิสามญัดว้ย 2)กอง
ลูกเสือวิสามญั กองลูกเสือวิสามญัแต่ละกองมีลูกเสือวิสามญั อย่างนอ้ย 10 คน และไม่เกิน 40 คน 
กองลูกเสือวิสามญัจะแบ่งออกเป็นชุดหรือหมู่ ตามความตอ้งการก็ได ้และควรมีลูกเสือวิสามญัชุด
หรือหมู่ละ 4-6 คน รวมทั้งนายหมู่ และรองนายหมู่ดว้ย  หมู่ลูกเสือวิสามญัเป็นหน่วยในการจดั
กิจกรรมทั้ งปวง ในกรณีท่ีมีกิจกรรมพิเศษ  อาจจัดลูกเสือวิสามญัข้ึนเป็นหน่วยเฉพาะกิจก็ได ้ 
ลูกเสือวิสามญัจะสังกดักองลูกเสือวิสามญัมากกว่าหน่ึงกองไม่ได ้ กองลูกเสือวิสามญัอาจจดัเป็น
เหล่าสมุทร หรือเหล่าอากาศก็ได ้ กองลูกเสือวิสามญัอาจจดัตั้งเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มลูกเสือก็ได ้
หรือจะจดัตั้งเป็นกองลูกเสือวิสามญัโดยเฉพาะก็ได้ และถา้มีจ านวนกองลูกเสือวิสามญั ตั้ งแต่         
4 กองข้ึนไป กใ็หจ้ดัเป็นกลุ่มลูกเสือวิสามญัได ้ การจดัตั้งกองลูกเสือวิสามญัตอ้งไดรั้บอนุญาต จาก
เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดัแลว้แต่กรณี และถา้
ประสงคจ์ะรับเยาวชนทั้งชายและหญิง เขา้เป็นลูกเสือวิสามญัในกองเดียวกนั จะตอ้งรายงานให้
เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติทราบดว้ย 3)ชั้นของลูกเสือวิสามญั  ลูกเสือวิสามญั
แบ่งออกเป็น 2 ชั้นดงัน้ี (1)เตรียมลูกเสือวิสามญั (ระยะทดลอง) (2)ลูกเสือวิสามญั (ตอ้งไดเ้ขา้พิธี
ประจ ากองแลว้)  4)ผูก้  ากบัและรองผูก้  ากบัลูกเสือวิสามญั  กองลูกเสือวิสามญัมีผูก้  ากบั 1 คน เป็น
หัวหน้า และมีรองผูก้  ากบั 1 คน หรือหลายคนเป็นผูช่้วย ผูก้  ากบัและรองผูก้  ากบัลูกเสือวิสามญั 
จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 4.1)มีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตั้งแต่ผูก้บัก ากลุ่มข้ึนไป หรือหวัหนา้สถานศึกษา
รับรองว่า  (4.1.1)เป็นผูมี้ลกัษณะนิสัยดี และมีความประพฤติเรียบร้อย สมควรเป็นตวัอย่างท่ีดีได ้ 
(4.1.2)เป็นผูมี้ศาสนา และปฏิบติัพิธีกรรมทางศาสนา  (4.1.3)เป็นผูมี้อาชีพเป็นหลกัฐาน และไม่มี
โรคซ่ึงเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม  (4.1.4) เป็นผูมี้ความเขา้ใจในวตัถุประสงค ์และวิธีการของลูกเสือ 
ฝักใฝ่สนใจต่อการลูกเสือ และสมคัรใจจะด ารงต าแหน่งทางลูกเสือ 4.2)ผูก้  ากบัมีอายไุม่ต ่ากว่า 25 ปี 
รองผูก้  ากบัไม่ต ่ากว่า 23 ปี  4.3)เป็นผูมี้สัญชาติไทยตามกฎหมาย แต่ถา้มิไดมี้สัญชาติไทย ตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก่อน  4.4) ผูก้  ากบัตอ้งผา่นการฝึกอบรมวิชาผู ้
ก  ากบัลูกเสือวิสามญั ขั้นความรู้ ขั้นสูงมาแลว้ และรองผูก้  ากบัตอ้งผ่านการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบั
ลูกเสือวิสามญัขั้นความรู้เบ้ืองตน้มาแลว้เป็น อย่างน้อย 5)หน้าท่ีผูก้  ากบัลูกเสือวิสามญั  ผูก้  ากบั
ลูกเสือวิสามญัมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี โดยมีรองผูก้  ากบัเป็นผูช่้วย  5.1)ควบคุมดูแลการด าเนินงานของ
กองกบัสอดส่องและช้ีแจง แนะน า คณะกรรมการประจ ากองในการวางแผนงาน และประกอบ 
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กิจกรรมต่าง ๆ ในวนัประชุมประจ าสัปดาห์  ทุกสัปดาห์ใหด้ าเนินไปดว้ยดี  5.2)แต่งตั้งนายหมู่โดย
หารือลูกเสือในหมู่นั้น และแต่งตั้งรองนายหมู่โดยหารือนายหม่ของหมู่นั้น อน่ึงให้ผูก้บัแต่งตั้ง
หัวหน้านายหมู่ 1 คนผูช่้วยหัวหนา้นายหมู่ 1 คนเพื่อให้ท าหน้าท่ีช่วยเหลือในการด าเนินงานของ
กอง  5.3)เป็นผูบ้งัคบับญัชา ด าเนินการฝึกอบรม และรับผิดชอบในเร่ืองระเบียบวินัย และการ
ปฏิบติังานของกองลูกเสือของตน 5.4)เป็นผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ ากอง และเป็นท่ีปรึกษา
ในการประชุมของคณะกรรมการประจ ากอง  5.5)เสนอให้หัวหนา้สถานศึกษาหรือสโมสรลูกเสือ
เป็นผูด้  าเนินการสอบวิชาลูกเสือวิสามญั โดยแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิให้ด าเนินการสอน และ
เม่ือด าเนินการสอบเคร่ืองหมายลูกเสือโลกหรือเคร่ืองหมายวิชาพิเศษแลว้ ให้รายงานเลขาธิการ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั แลว้แต่กรณี เพื่อพิจารณา
อนุมัติและให้ประดับเคร่ืองหมายนั้ นๆ ได้  6)คณะกรรมการประจ ากองลูกเสือวิสามัญ  
คณะกรรมการประจ ากองลูกเสือวิสามญั ประกอบด้วยหัวหนา้นายหมู่เป็นประธาน  ผูช่้วยหัวหนา้
นายหมู่เป็นรองประธาน กบัให้นายหมู่ รองนายหมู่ในกองนั้น เป็นกรรมการแลว้เลือกกนัเองเป็น
กรรมการฝ่ายต่างๆ เช่น เลขานุการ เหรัญญิก ปฏิคม กรรมการกีฬา กรรมการนนัทนาการ กรรมการ
กลาง ฯ และน าเสนอผูก้  ากบัพิจารณาอนุมติัและสั่งแต่งตั้ง  คณะกรรมการประจ ากองให้อยู่ใน
ต าแหน่ง ไม่เกิน 12 เดือน ทั้งน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้ผูอ่ื้นไดป้ฏิบติัในต าแหน่งหัวหนา้นายหมู่ ผูช่้วย
หวัหนา้นายหมู่ และกรรมการด าเนินงานของกองบา้ง แต่ในบางกรณี ท่ีประชุมนายหมู่ อาจเสนอให้
ผูก้  ากบัพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจ ากองชุดเดิมปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปอีก หรือจะให้มีการ
เปล่ียนแปลงแต่บางต าแหน่งก็ได ้ ให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ ากองอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง 
ในการประชุมให้หัวหน้านายหมู่เป็นประธานท่ีประชุม ผูช่้วยหัวหน้านายหมู่ 1 คน เป็นรอง
ประธาน เลขานุการเป็น  ผูจ้ดรายงานการประชุม ส่วนผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือท่ีเขา้ประชุมดว้ยให้ท า
หนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา  คณะกรรมการประจ ากองมีหนา้ท่ีดงัน้ี (1)วางแผนและจดักิจกรรมในวนั
ประชุมกองประจ าสัปดาห์ (2)ในกรณีท่ีมีกิจกรรมพิเศษ อาจพิจารณาแต่งตั้งลูกเสือวิสามญัในกอง
คนหน่ึงให้เป็นหัวหน้ากิจกรรมนั้น (3)บริหารกิจการภายในกองลูกเสือ (4)รักษาเกียรติของกอง
ลูกเสือ (5)ควบคุมการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ (6)ให้ประธานหรือผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็น
ผูแ้ทนของกองในการติดต่อกับบุคคลภายนอก(7)จัดให้มีคูหา(Den)ของกอง ขนาดอย่างน้อย           
4 x 6 เมตร เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีอเนกประสงคข์องกอง(8)คดัเลือกลูกเสือวิสามญัอาวุโส 1หรือ 2 คน
ท่ีรอบรู้งานลูกเสือวิสามญั เพื่อให้ท าหนา้ท่ีพี่เล้ียง(Sponsor)เตรียมลูกเสือวิสามญั (Rover Squire) 
แต่ละคน จนกวา่เตรียมลูกเสือวิสามญันั้นจะผา่นหลกัสูตรลูกเสือโลก การส ารวจตวัเอง (Vigil) และ 
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ไดเ้ขา้ประจ ากอง(Inversiture)เป็นลูกเสือวิสามญั(Rover Scout)โดยสมบูรณ์  งานส าคญัอยา่งหน่ึง
ของการฝึกอบรมลูกเสือวิสามญั คือ การรับหนา้ท่ีเป็นกรรมการประจ ากอง เพื่อช่วยกนัด าเนินงาน
ของกอง ภายใตก้ารน าและควบคุมดูแลของผูก้  ากบั 7) บทบาทของพี่เล้ียง  พี่เล้ียงมีหน้าท่ีดังน้ี
(1)เป็นเพื่อนท่ีดีหรือเป็นพี่ท่ีมีความปรารถนาดีต่อเตรียมลูกเสือวิสามญัใหม่ ซ่ึงเปรียบเสมือนนอ้ง 
และอาจจะยงัไม่เขา้ใจว่าควรปฏิบติัหรือบ าเพญ็ตนอยา่งไรในกองลูกเสือวิสามญั(2)เป็นตวัอยา่งท่ีดี
แก่เตรียมลูกเสือวิสามญัใหม่ในเร่ืองต่างๆ โดยทัว่ไป(3)ช่วยเหลือช้ีแจงแนะน าเตรียมลูกเสือวิสามญั
ในเร่ืองธรรมเนียมประเพณีของกอง (4)ช่วยเหลือช้ีแจงแนะน าเตรียมลูกเสือวิสามญัในการฝึกอบรม
ตามหลกัสูตรเคร่ืองหมายลูกเสือโลก (5)เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในพิธีเขา้ประจ ากองของเตรียม
ลูกเสือวิสามญัท่ีตนไดรั้บมอบหมายให้เป็นพี่เล้ียงผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ท าหน้าท่ีพี่เล้ียงเตรียม
ลูกเสือวิสามญัใหม่ ควรถือว่าเป็นงานท่ีมีเกียรติ และควรปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่ง
จริงจงั นอกจากนั้น การรับหนา้ท่ีน้ียงัมีประโยชน์แก่ตวัพี่เล้ียงเอง คือ เท่ากบัเป็นการฝึกอบรมใน
เร่ืองการเป็นผูน้ าตามตวัอยา่ง นอกจากนั้น ยงัเป็นการช่วยเหลืองานของกองลูกเสือวิสามญั ในการ
ฝึกอบรมเตรียมลูกเสือวิสามญัใหมี้คุณภาพ และเป็นก าลงัของกองต่อไปอีกดว้ย  ลูกเสือวิสามญัทุก
คนในกอง ควรมีโอกาสไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีพี่เล้ียงอยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงในโอกาสอนัสมควร  
ส าหรับกองท่ีตั้งใหม่ ย่อมไม่มีลูกเสือวิสามญัอาวุโสซ่ึงจะท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียง ในกรณีเช่นน้ีควร
มอบหมายให้รองผูก้  ากบัท าหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียง หรือเป็นท่ีปรึกษาของเตรียมลูกเสือวิสามญัใหม่ ซ่ึง
อาจจะมีจ านวนหลายคนก็ได ้ การฝึกอบรมลูกเสือวิสามญั  การฝึกอบรมลูกเสือวิสามญั มี 4 อย่าง
ดงัน้ี คือ (1)การฝึกอบรมร่วมกนัทั้งกอง เพื่อเป็นการส่งเสริม การพฒันาลูกเสือวิสามญั ในเร่ือง
สติปัญญา จิตใจ ศีลธรรม การสังคม และอ่ืนๆ ควรมีการฝึกอบรมร่วมกนัทั้งกอง โดยให้ลูกเสือ
วิสามญัและเตรียมลูกเสือวิสามญัทุกคน ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในวนัประชุมประจ าสัปดาห์ ตามท่ี
คณะกรรมการประจ ากองเป็นผูว้างแผนและก าหนดไวล่้วงหน้า เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน ดว้ย
ความเห็นชอบของผูก้  ากบั และท่ีประชุมลูกเสือวิสามญั  ลูกเสือวิสามญัรวมทั้งเตรียมลูกเสือวิสามญั 
ควรมีก าหนดการฝึกอบรมร่วมกนัทั้งกองดงักล่าวขา้งตน้ คนละหน่ึงชุดพร้อมทั้งก าหนดวนั เวลา 
และสถานท่ีประชุมประจ าสัปดาห์ดว้ย  การฝึกอบรมร่วมกนัทั้งกองน้ีมีประโยชน์มาก ท าใหลู้กเสือ
วิสามญัเกิดความสนใจและสนุกยิ่งข้ึน ในการเขา้มาเป็นลูกเสือวิสามญั เพราะเป็นกิจกรรมของเขา 
ท่ีเขาไดช่้วยกนัจดัท าข้ึน และเพื่อประโยชน์ของเขาเอง (2)การฝึกอบรมเพื่อรับเคร่ืองหมายลูกเสือ
โลก ส าหรับเตรียมลูกเสือวิสามญัซ่ึงควรจะสอบไดภ้ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นบัแต่วนัสมคัร  
(3) การฝึกอบรมเพื่อรับเคร่ืองหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามญั ส าหรับผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมตาม 
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หลกัสูตรเคร่ืองหมายลูกเสือโลกมาแลว้ และไดเ้ขา้พิธีประจ ากองแลว้  (4)ให้ถือว่าการรับหนา้ท่ีใน
คณะกรรมการประจ ากอง หรือพี่เล้ียงเป็นการฝึกอบรมท่ีส าคญัส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมลูกเสือ
วิสามญั  การฝึกอบรมร่วมกนัทั้งกอง Collective Training  การประกอบกิจกรรมร่วมกนัทั้งกองน้ี มี
เร่ืองท่ีจะท าได้มากมายหลายอย่าง ตามความคิดและความตอ้งการของกองลูกเสือวิสามญั เช่น
(1)การฝึกอบรมดว้ยกนั (Training Together) 1.1)ลูกเสือวิสามญัอาจสมคัรเขา้รับการฝึกอบรมวิชาผู ้
ก  ากบัลูกเสือขั้นความรู้ทัว่ไป และขั้นความรู้เบ้ืองตน้ของการลูกเสือทั้ง 4 ประเภท คือ ลูกเสือส ารอง 
ลูกเสือสามญั ลูกเสือสามญั รุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามญั 1.2)ฝึกอบรมในการปฏิบติักิจกรรมพื้นฐาน
ของลูกเสือ เช่น การเดินทางไกล  การอยูค่่ายพกัแรม การบุกเบิก การส ารวจ การบ าเพญ็ประโยชน์
เพื่อส่วนรวม การนิยมชีวิตกลางแจง้ การเล่นกีฬา การปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ และ
โดยเฉพาะลูกเสือวิสามญัจะตอ้งพยายามยึดมัน่ และปฏิบติัตามคติพจน์ของลูกเสือวิสามญั คือ 
“บริการ” อย่างจริงจงั  1.3)ฝึกอบรมในเร่ืองส าคญัต่างๆ ท่ีเยาวชนในวยัลูกเสือวิสามญัควรรู้ เช่น 
วา่ยน ้าเป็น การปฐมพยาบาลในระดบัความรู้ขั้นสูง การขบัข่ีรถจกัรยานและรถจกัรยานยนต ์การขบั
รถยนต ์การขบัเรือยนต ์ยงิปืนเป็น ถ่ายรูปเป็น รู้จกัการช่างไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ รู้จกัใช้
และสามารถแกเ้คร่ืองวิทยุและเคร่ืองโทรทศัน์ท่ีมีขอ้บกพร่องเล็กน้อยได ้(2)การท าส่ิงของต่างๆ 
ดว้ยกนั (Making Thing Together)ไดแ้ก่ การจดัท าและทดลองใชอุ้ปกรณ์ส าหรับการอยูค่่ายพกัแรม
และการบุกเบิก เช่น การท าสะพานเชือก หรือบนัไดเชือก ท่ีพกัแรม ฯลฯ  การท าแผนท่ี หุ่นจ าลอง  
การท าท่ีหุงตม้อาหาร การครัว การจดัโตะ๊อาหาร และการรับประทานอาหารดว้ยกนั  การเตรียมการ
แสดงส าหรับการชุมนุมรอบกองไฟการท าส่ิงของต่างๆ ดว้ยกนัตามโครงการ เช่น การก่อสร้างและ
การจดัคูหาลูกเสือวิสามญั การสร้างศาลาท่ีพกัคนเดินทาง การต่อเรือ การสร้างและจดัเรือนเพาะช า 
ฯลฯ  (3)การเรียนรู้ดว้ยกนั (Learning Together) เร่ืองน้ีไดแ้ก่ การเชิญผูท้รงคุณวุฒิมาบรรยาย หรือ
เล่าเร่ืองต่างๆ ท่ีลูกเสือวิสามญั  สนใจ เช่น  การอาชีพ งานอดิเรก  การศาสนา วฒันธรรม และงาน
ประจ าปี  การต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีมีการเก่ียวขอ้งกบัประเทศไทย  การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข และเร่ืองราวเก่ียวกบัพรรคการเมืองต่างๆ  ความรู้
เร่ืองเมืองไทย บุคคล และสถานท่ีส าคญั  งานของหน่วยราชการ องคก์าร และบริษทัต่างๆ (4)การ
ไปเยือนสถานท่ีต่างๆ ดว้ยกนั (Going Place Together)เช่น การไปเยือน พิพิธภณัฑ ์ทอ้งฟ้าจ าลอง 
วดัวาอาราม และสถานท่ีส าคญั  โรงพิมพ ์ส านักงานหนังสือพิมพ์  โรงงานผลิตสินคา้ต่างๆ เช่น 
อาหาร เส้ือผา้ ยารักษาโรค เคร่ืองด่ืม เคร่ืองป้ันดินเผา  สถานีต ารวจ การพิจารณาคดีของศาลสถิต
ยติุธรรม เรือนจ า  การไปต่างจงัหวดัเพื่อเป็นการพกัผอ่น และศึกษาหาความรู้ (5)การช่วยเหลือ 
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ประชาชนดว้ยกนั (Helping People Together)ไดแ้ก่ การช่วยเหลือองคก์ารกุศลดว้ยประการต่างๆ 
เช่น การจดัสถานท่ี   การรักษาการ การรับเงินบริจาค  การช่วยเหลือในการจราจร เช่น การช่วยให้
คนเดินขา้มถนน การขา้มทางมา้ลาย  การช่วยท าความสะอาดวดั  การก าจดัผกัตบชวา  การช่วยกนั
คนมิให้รุกล ้ าท่ีหวงห้าม  การช่วยเหลือผูป้ระสบอคัคีภยั การช่วยเหลือเด็ก สตรี คนพิการ และ
คนชรา  การบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาล  การมีส่วนร่วมในโครงการพฒันาชุมชนของทอ้งถ่ิน
เคร่ืองหมายลูกเสือโลก  ลกัษณะเคร่ืองหมาย  เป็นรูปวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 4.3 ซม.ตาม
แบบ มีตราเคร่ืองหมายหัวลูกศร  สีขาว บนพื้นสีม่วง ลอ้มรอบดว้ยเชือกสีขาวเป็นรูปวงกลม ผูก
เป็นเง่ือนพิรอดอยู่เบ้ืองล่าง  เคร่ืองหมายน้ีเป็นเคร่ืองหมายลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่   และลูกเสือ
วิสามญั   ท่ีไดผ้่านการทดสอบตามหลกัสูตรแลว้ และติดท่ีก่ึงกลางกระเป๋าเส้ือขา้งซ้าย หลกัสูตร    
1)แสดงว่าเขา้ใจเร่ืองราวต่อไปน้ีพอสมควร (1.1)กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ (1.2)กิจการของ
คณะลูกเสือโลกและความสัมพนัธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ (1.3)บทบาทของตนเองในฐานะท่ีเป็น
ลูกเสือวิสามญั 2)เขา้ใจ ยอมรับและปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสืออย่างผูใ้หญ่ 3)เขา้ใจ
เร่ืองระเบียบแถวและปฏิบัติตามหนังสือคู่มือการฝึกระเบียบแถวลูกเสือของส านักงานคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 4)กางและร้ือเตน็ทท่ี์พกัแรมในเวลากลางคืนกบัลูกเสือวิสามญัอีก
คนหน่ึง 5)สาธิตการบรรจุเคร่ืองหลงัอยา่งถูกตอ้ง ส าหรับการเดินทางไกลไปพกัแรมคา้งคืน 6)ก่อ
และจุดไฟกลางแจง้ แลว้ปรุงอาหารอยา่งเพียงพอส าหรับ 2 คน 7)สามารถอ่านและใชแ้ผนท่ี เขม็ทิศ 
และรู้จกับริเวณท่ีตนอยู ่โดยพิจารณาจากเขม็ทิศและส่ิงแวดลอ้มท่ีมองเห็นดว้ยตาเปล่า 8)สามารถ
ผูกและรู้จกัประโยชน์เง่ือน 10 เง่ือน ต่อไปน้ี คือ เง่ือนพิรอด เง่ือนขดัสมาธิ เง่ือนผูกกระหวดัไม ้
เง่ือนบ่วงสายธนู เง่ือนตะกรุดเบ็ด เง่ือนประมง เง่ือนผกูซุง เง่ือนผกูร้ัง เง่ือนปมตาไก่ และการผูก
แน่น (ผกูทแยง ผกูกากบาท ผกูประกบ) 9)รู้วิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการปฐมพยาบาล ในเร่ืองต่อไปน้ี คือ 
บาดแผลธรรมดา ถูกไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก เป็นลม งูกดั แมงมุมกดั แมลงกดัต่อย ผวิหนงัถลอก และ
เทา้แพลง  10)รู้เร่ืองท่ีพึงระมดัระวงัเพื่อความปลอดภยัทัว่ไป เก่ียวกบักิจกรรมของลูกเสือวิสามญั  
เคร่ืองหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามญั   
         วิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ มี 11 วิชา ดงัต่อไปน้ี  ขอ้ 1 วิชาการลูกเสือ  หลกัสูตร 
(1)ไดรั้บการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือขั้นความรู้เบ้ืองตน้  ประเภทลูกเสือส ารองหรือลูกเสือ
วิสามญัอยา่งใดอยา่งหน่ึง (2)ไดท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีผูก้  ากบัลูกเสือส ารองหรือลูกเสือสามญั ในกอง
ลูกเสือเป็นท่ีพอใจของผูก้  ากบัลูกเสือในกองนั้นๆ  เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่   3 เดือน  ขอ้ 2 เดินทางไกล
และอยูค่่ายพกัแรม หลกัสูตร (1)เดินทางไกลไปกบัลูกเสือวิสามญัเป็นเวลา 4 วนัติดต่อกนั(อยูท่ี่ค่าย 
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พกัแรม 3 คืน)  หรือทางไกลไปกบัลูกเสือวิสามญั  2 คร้ัง แต่ละคร้ังใชเ้วลา 48 ชัว่โมง โดยอยู่ค่าย
พกัแรม 2 คืน ไม่นับเวลาเดินทางไปและกลบั  การเดินทางไกลดงักล่าว  ลูกเสือจดัการเองโดย
ตลอด  ทั้งน้ีดว้ยความเห็นชอบของผูก้  ากบัลูกเสือวิสามญัการเดินทางไกลและแรมคืน  ตอ้งได้
มาตรฐานสูง  การเดินทางไกล  จะไปทางบกหรือทางน ้ า  ภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ไดต้อ้ง
แสดงว่าในการเดินทางตอ้งใชค้วามอดทน  การพึ่งตนเอง  ความคิดริเร่ิม   ความมานะและการเป็น
ผูน้ า กบัตอ้งท าสมุดปูมรายงานการเดินทางยื่นต่อผูก้  ากบัลูกเสือวิสามญัดว้ย  ขอ้ 3 วิชาโครงการ 
หลกัสูตร (1)เลือกวางโครงการและสละเวลาท างานตามโครงการอย่างน้อย 6  ดือน  และบนัทึก
กิจกรรมต่างๆ ไวด้ว้ยให้เสนอรายงานความกา้วหนา้ตามโครงการต่อผูก้  ากบัลูกเสือวิสามญั  อยา่ง
น้อย 3 คร้ัง พร้อมทั้ งบันทึกกิจกรรมต่างๆ  และอาจเสนอแผนภูมิแผนท่ีประกอบด้วยก็ได้
(2)โครงการหมายถึงงานท่ีจดัท าข้ึนเองโดยใชท้กัษะมีผลใชป้ระโยชน์เองโดยใชท้กัษะ  มีผลใช้
ประโยชน์ได้ลูกเสือเป็นผูเ้ลือกเอง ลูกเสือเลือกเร่ืองใดจะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากผูก้  ากับ
ลูกเสือวิสามญัก่อน (3)เม่ือลูกเสือไดป้ฏิบติัส าเร็จตามโครงการแลว้  ใหแ้สดงผลงานวา่ไดม้าตรฐาน
และเป็นท่ีพอใจผูก้  ากบัลูกเสือวิสามญั ขอ้ 4 วิชาบริการ หลกัสูตร (1)ท าหน้าท่ีพี่เล้ียงของลูกเสือ
วิสามญัท่ีเขา้ใหม่ (2)ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการของกอง(3)บ าเพญ็ประโยชน์ต่อกองลูกเสือของตนไม่
น้อยกว่า 9 คร้ัง (4)บ าเพญ็ประโยชน์ต่อกองลูกเสืออ่ืนไม่น้อยกว่า 6 คร้ัง(5)บ าเพญ็ประโยชน์ต่อ
ชุมชนไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง ขอ้ 5 วิชาผูฝึ้กสอน หลกัสูตร(1)ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้เบ้ืองตน้
(B.T.C.)ประเภทใดประเภทหน่ึงของหลกัสูตรลูกเสือส ารอง  สามญั  สามญัรุ่นใหญ่ (2)สามารถท า
การสอนวิชาลูกเสือตามประเภทท่ีตนรับการอบรมมาแลว้อยา่งนอ้ย 2 วิชา (3)ไดท้  าการสอนเป็นท่ี
พอใจของผูก้  ากบักองนั้นๆ  เป็นเวลา 3 เดือน โดยใหส้อนอยา่งนอ้ย 2 วิชา วิชาละ 3 คร้ัง  ขอ้ 6 วิชา
ยิงปืน  หลกัสูตร (1)รู้จกักฎแห่งความปลอดภยัเก่ียวกบัการยิงปืนว่าตอ้งมาก่อนอ่ืนใด รู้จกัส่วน
ต่างๆ  ของปืนและวิธีใชก้ารรักษา  และการท าความสะอาด (2)แสดงเป้าตามก าหนดท่ียิงไดด้ว้ย
ตนเองภายใน 6 สัปดาห์ท่ีแลว้ส าหรับการทดสอบไดท้ าแตม้ไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไว ้ เป้าท่ียงิจะตอ้ง
ไดรั้บการรับรองจากผูส้อนตามท่ีไดรั้บแต่งตั้งไว ้(3)ภาคปฏิบติัการยิงปืนใชปื้นยาวอดัลมและปืน
ไรเฟิลลูกกรด ขอ้ ก. ปืนยาวอดัลม ระยะยิง 25 ฟุต ท่ายิง ท่านอน ท่านั่ง ท่ายืน ท่าคุกเข่า ใชเ้ป้า
มาตรฐานของ เอ็น.อาร์.เอ.  ชนิดเป้าละ 5 ตาวัว  ยิงตาวัวละ 5 นัด  รวมยิงท่าละ 25 เม็ด  
ก าหนดเวลายงินดัละ    1 นาที  การตดัสิน โดยนบัเป้าตาววัท่ีไดแ้ตม้ต ่าท่ีสุดและแตม้ต ่าสุดของแต่
ละเป้าตาววัตอ้งไม่ต ่ากว่า  1)ท่านอน 40 แตม้ 2) ท่านั่ง 35 แตม้ 3) ท่าคุกเข่า 35 แตม้ 4) ท่ายืน       
30  แตม้  ขอ้ ข. ปืนไรเฟิลลูกกรด  ระยะยงิ  50  ฟุต  ท่ายงิ  ท่านอน  ท่านัง่  ท่าคุกเข่า  ท่ายืนใชเ้ป้า
มาตรฐานของ  เอน็.อาร์.เอ. ชนิดเป้าละ  5  ตาววั ยงิตาววัละ 2 นดั  รวมยงิท่าละ 10 นดั  
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ก าหนดเวลายงิ  นดัละ 1 นาที  การตดัสินโดยนบัเป้าตาววัท่ีไดแ้ตม้ต ่าท่ีสุดและแตม้ต ่าท่ีสุดของแต่
ละเป้า  ตาววั ตอ้งไม่ต ่ากว่า 1)ท่านอน 16 แต้ม 2)ท่านั่ง14 แตม้ 3)ท่าคุกเข่า 14 แตม้4)ท่ายืน          
12  แตม้ หมายเหตุ  การยงิ  ตอ้งยงิตามล าดบัท่า (4) ลกัษณะปืนท่ีใชใ้นภาคปฏิบติั  ก)ปืนท่ีใชห้้าม
ติดศูนยก์ลอ้ง ข) การบรรจุกระสุน ใชบ้รรจุยิงทีละ 1 นดั (5)ตอ้งท าการสอบขอ้เขียนไดไ้ม่ต ่ากว่า 
80%  และภาคปฏิบติัไดแ้ตม้ไม่ต ่ากว่าท่ีก าหนดไว ้ขอ้ 7วิชาศิลปะประยุกต์  หลกัสูตร  ให้เลือก
ปฏิบติั     5 ขอ้ ใน 9  ขอ้  จนเป็นท่ีพอใจของผูก้  ากบัลูกเสือวิสามญั (1)สามารถออกแบบตวัอกัษร
ชนิดต่างๆ  ท่ีใชใ้นงานพาณิชยศิลป์  ตามความเหมาะสมของการโฆษณาประกอบการใชสี้จ านวน  
2 ภาพ  ตามขนาดและขอ้ความตามท่ีผูก้  ากบัก าหนด (2)สามารถออกแบบปกหนงัสือ และปกงาน
พิมพต่์างๆ จ านวน 2 ภาพ ตามขนาดและขอ้ความท่ีผูก้  ากบัก าหนด (3)สามารถเขียนภาพประกอบ
เร่ือง  ตามจินตนาการและความรู้สึกดว้ยวิธีการต่างๆ  และเคร่ืองมือต่างๆ เช่น ดินสอ  สีเมจิก ฯลฯ 
จ านวน 2 ภาพ ตามขนาดท่ีผูก้  ากบัก าหนด (4)สามารถเขียนภาพการ์ตูนเก่ียวกบัลูกเสือดว้ยลายเส้น  
สีเดียวและหลายสี อย่างละ 1 ภาพ ตามขนาดท่ีผูก้  ากบัก าหนด (5)สามารถออกแบบเคร่ืองหมาย  
สญัลกัษณ์  ส่ือความหมาย หรือรูปแบบประกอบตวัอกัษรท่ีเก่ียวกบัลูกเสือ หรือเอกลกัษณ์ของไทย 
จ านวน  2  ภาพ  ตามขนาดท่ีผูก้  ากบัก าหนด (6)สามารถสร้างรูปจ าลอง  การจดัตกแต่งสวนและ
บริเวณ โดยสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างวสัดุและส่ิงของ  เพื่อน ามาตกแต่ง  ปฏิบติัการขนาดเล็ก
ตามท่ีผูก้  ากบัก าหนด (7)สามารถประยุกตง์านหัตถกรรมพื้นบา้น หรือเคร่ืองใชส้อยในครัวเรือน  
ให้เกิดความเหมาะสมกบัสังคมปัจจุบนั  ตามท่ีผูก้  ากบัก าหนด(8)สามารถป้ัน ท าแม่พิมพช้ิ์นและ
แม่พิมพทุ์บ  และการหล่อดว้ยปูนปลาสเตอร์  เป็นเคร่ืองเล่น เคร่ืองประดบั อาคารบา้นเรือนได ้ 
จ  านวน 2 ช้ิน  ดว้ยแม่พิมพทุ์บ 6 ช้ิน และแม่พิมพช้ิ์น 1 ช้ิน ตามท่ีผูก้  ากบัก าหนด (9)สามารถท าภาพ
พิมพโ์ดยการออกแบบ งานพิมพ ์แม่พิมพ ์ การพิมพ ์  แม่พิมพไ์ม ้ การพิมพแ์ม่พิมพผ์า้ไทย  เทคนิค
การท าแม่พิมพด์ว้ยน ้ ายาไวแสง  การถ่ายดว้ยแสงแดด สปอทไลทแ์ละแสงนีออน  อย่างใดอย่าง
หน่ึง 1 ช้ิน ตามขนาดและสีท่ีผูก้  ากบัก าหนด ขอ้ 8 วิชาปฐมพยาบาล  หลกัสูตร (1)รู้และสามารถ
ปฏิบติัตามหลกัทัว่ไปของการปฐมพยาบาล   และขอ้ควรจ าของการปฐมพยาบาล (2)รู้และสามารถ
สาธิตเร่ืองต่อไปน้ี  วิธีการห้ามเลือด  วิธีแกไ้ขอาการงนั(Shock)วิธีการช่วยหายใจหรือผายปอด  
นวดหัวใจวิธีการขนเคล่ือนยา้ยผูป่้วย หรือผูบ้าดเจ็บ รู้จกัอาการของเร่ืองกระดูกหักในส่วนต่างๆ  
ของร่างกาย  วิธีการเขา้เฝือกชัว่คราว  วิธีแกบ้าดแผลมีพิษ (3)เรียนรู้ถึงโรคบางชนิดท่ีพบบ่อยๆ  ใน
การเขา้ค่ายพกัแรมงานชุมนุม  และยาท่ีใชใ้นการรักษาอยา่งสังเขป(4)การทดสอบวิชาปฐมพยาบาล 
ให้มีภาคปฏิบัติและทดสอบด้วย  คือ  สามารถปฏิบัติได้  สาธิตได้  จนเป็นท่ีพอใจของ
คณะกรรมการสอบ  ขอ้  9  วิชาอิเลก็ทรอนิกส์  หลกัสูตร (1)สามารถเขียนวงจรเคร่ืองรับวิทย ุ   
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เอฟ.เอม็.  อยา่งง่ายและจดัท าเป็นแผน่วงจรพิมพ ์(Printed  Circuit) กบัใส่อุปกรณ์ทุกอยา่งใหเ้ขา้ท่ี 
ครบถว้น  และใช้เคร่ืองรับวิทยุท่ีสร้างข้ึนนั้นอย่างไดผ้ล (2)มีความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีเรียกว่า  
Integrated Circuit.(IC.)และสามารถน าไปใช้งานในเคร่ืองรับวิทยุ หรือเคร่ืองอุปกรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์  อย่างน้อย 1 อย่าง (3)สามารถติดตั้ งเสาอากาศโทรทัศน์ เพื่อใช้กับเคร่ืองรับ
โทรศพัทข์าวด า และสี โดยให้รับสัญญาณภาพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทุกสถานี ขอ้ 10 วิชาสังคม
สงเคราะห์  หลักสูตร  มีความรู้และสามารถช้ีแจงเร่ืองราวตามหัวขอ้ต่อไปน้ีได้ดีพอสมควร  
(1)ปัญหาสังคม(2)ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักรมประชาสงเคราะห์  และการสังคมสงเคราะห์ (3)การ
สร้างความสัมพนัธ์กบัผูรั้บการสงเคราะห์ (4)บทบาทและหนา้ท่ีของงานประชาสงเคราะห์(5)การ
สงเคราะห์เด็กและบุคคลวยัรุ่น (6)การสงเคราะห์ครอบครัวคนชรา  คนพิการ  คนขอทาน  และคน
ไร้ท่ีพึ่ ง (7)การสงเคราะห์ผูป้ระสบภัย (8)องค์การสังคมสงเคราะห์เอกชนกับงานสงเคราะห์
ผูป้ระสบภัย  (9)การออกหน่วยช่วยเหลือผูป้ระสบภัย (10)บทบาทและหน้าท่ีของลูกเสือใน
สงเคราะห์ผูป้ระสบภยั อคัคีภยั อุทกภยั และวาตภยั (11)การจดัท่ีพกัชัว่คราวส าหรับผูป้ระสบภยั 
(12)การรับบริจาคส่ิงของเหลือใชส้ าหรับผูป้ระสบภยั  ขอ้ 11 วิชาขบัรถยนต ์ หลกัสูตร (1)มีความรู้  
ความสามารถในเร่ืองต่อไปน้ี ก)ขบัรถยนตไ์ด ้ข)ซ่อมเคร่ืองหรือขอ้บกพร่องเลก็นอ้ย  และเปล่ียน
ยางรถยนตไ์ด ้  (2)สามารถผา่นการทดสอบและไดรั้บใบขบัข่ีรถยนตจ์ากกองทะเบียน กรมต ารวจ 
(3)รู้จักและสามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้  ขอ้ 12 เคร่ืองหมายวชิราวุธ หลกัสูตร (1)ได้รับ
เคร่ืองหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามญัอยา่งนอ้ย 5 วิชา (2)ผูก้  ากบัลูกเสือ  หรือผูก้  ากบัลูกเสือวิสามญั  
รับรองว่าเป็นผูด้  าเนินชีวิตตามแบบลูกเสือ และปฏิบัติตามคติพจน์ว่า “บริการ”โดยเคร่งครัด 
(3)เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ   ผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั    ผูอ้  านวยการ
ลูกเสืออ าเภอ แลว้แต่กรณี เป็นผูแ้ต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณวุฒิเหมาะสมท าการสัมภาษณ์ เม่ือเห็นว่าเป็นผู ้
เหมาะสมกใ็หร้ายงานไปตามล าดบั   จนถึงคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเพื่อขออนุมติั38 

 

 

 

                                                            

 38 ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ,ข้อบังคบัคณะลูกเสือแห่งชาตว่ิาด้วยการปกครองหลกัสูตรและ
วชิาพเิศษลูกเสือวสิามัญ(ฉบับที ่15)  พ.ศ.2529.พิมพค์ร้ังท่ี 5 (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุ์รุสภา
ลาดพร้าว,2555),13-23. 
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การฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ 
         ช่ือวิชาการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  ประกอบดว้ย  ขอบข่ายรายวิชา วิธีการของ

การฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือทั้ง 5 ขั้น วตัถุประสงค ์เม่ือจบบทเรียนน้ีแลว้  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม

ความสามารถดงัต่อไปน้ี บรรยายถึงแนวการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือทั้ง5 ขั้ไดว้ิธีสอน/กิจกรรม 

1)น าเขา้สู่บทเรียน 2)บรรยายวิธีการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ 3)ซักถามและสรุปส่ือการสอน      

1)แผนภูมิหรือสไลด์  หรือเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 2)เอกสารประกอบ การประเมินผล 1)สังเกต

พฤติกรรม2)ซักถามเน้ือหาวิชา(บนัทึกภูมิหลงั)1)อารัมภบทแจกเอกสารประกอบ2.1และ2.2 แลว้  

บรรยายโดยฉายภาพน่ิงหรือแผนภูมิเก่ียวกับขั้นตอนการอบรมผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือเพื่อรับ

เคร่ืองหมายวูดแบดจ์  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ขั้นท่ี 1 ขั้นความรู้ทัว่ไป ขั้นท่ี 2 ขั้นความรู้

เบ้ืองตน้ ขั้นท่ี 3 ขั้นฝึกหัดงานขั้นท่ี 4 ขั้นความรู้ชั้นสูง ขั้นท่ี 5 ขั้นปฏิบติัการและประเมินผล         

2)อภิปรายในท่ีประชุมใหญ่  แจกเอกสารการศึกษาเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 วิทยากรผูส้อนบทเรียนน้ีอ่าน

ค าถามแต่ละขอ้จากเอกสารการศึกษาเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 ซ่ึงมีอยูท่ ั้งหมด 15 ขอ้ แลว้ร่วมกนัอภิปราย

ถึงแนวการตอบค าถามเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดแ้สดงความคิดเห็น แลว้ผูบ้รรยายสรุป

แนวค าตอบใหเ้ป็นขอ้ๆ จนจบทั้ง 5 ขอ้ แลว้เสนอแนะใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมน าไปเขียนค าตอบลง

ในสมุดในระหว่างท่ีไปปฏิบติังานในกองลูกเสือของตนและพยายามท าความเขา้ใจขอ้ปัญหาต่างๆ  

เพื่อเตรียมรับการซักถามจากกรรมการผูท้รงคุณวุฒิต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย 4 เดือน นับจากวนั

ส้ินสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้เบ้ืองตน้  และไปปฏิบติังานในกองลูกเสือ โดยมีผูก้  ากบักอง หรือผู ้

ก  ากบักลุ่มเป็นท่ีปรึกษา และเป็นผูใ้ห้ค  ารับรองในการท่ีจะไปเขา้รับการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง

ต่อไป  การฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเพื่อรับเคร่ืองหมายวูดแบดจ ์พ.ศ.2521 อาศยัอ านาจตาม

ความในมาตรา 18 (8)แห่งพระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ.2507 คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

เห็นควรวางระเบียบ ว่าดว้ยการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของ

ส านกังานลูกเสือโลกดงัต่อไปน้ี ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบส านกังานคณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแห่งชาติ ว่าดว้ยการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเพื่อรับเคร่ืองหมายวูดแบดจ ์พ.ศ.2521” 

ขอ้ 2 การฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเพื่อรับเคร่ืองหมายวดูแบดจ ์ แบ่งออกเป็น 5 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 

ขั้นความรู้ทัว่ไปขั้นท่ี 2 ขั้นความรู้เบ้ืองตน้ขั้นท่ี 3 ขั้นฝึกหดังาน ขั้นท่ี 4 ขั้นความรู้ชั้นสูง ขั้นท่ี 5  
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ขั้นปฏิบติัการและประเมินผลขอ้ 3 ขั้นท่ี 1 ขั้นความรู้ทัว่ไป  วตัถุประสงค ์1)เพื่อจูงใจผูบ้งัคบับญัชา

ลูกเสือใหม่และผูส้นใจในกิจการลูกเสือใหมี้ความเขา้ใจในขบวนการลูกเสืออนัเป็นวิธีการฝึกอบรม

เด็กและคนหนุ่มใหมี้ประโยชน์ต่อสังคม  ตลอดจนตวัเด็กและคนหนุ่มนั้นเอง 2)เพื่อให้ความเขา้ใจ

ถึงจุดมุ่งหมายและสาระส าคญัของการลูกเสือ  รายละเอียดในการฝึกอบรมมีดงัน้ี (1)ก าหนด

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วนั (ประมาณ 8 ชั่วโมง)(2)ผูท่ี้เขา้รับการอบรมได้แก่  ผูส้นใจในกิจการ

ลูกเสือท่ีมีอายุตั้งแต่ 8 ปีข้ึนไป (2)ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงาน ส่วนกลาง ไดแ้ก่ส านกังานคณะ

กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือกรุงเทพมหานคร สโมสร

ลูกเสือและกรมต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ ส านกังานศึกษาธิการเขต ส านกั

งานคณ 1)ผูอ้  านวยการฝึกอบรม ไดแ้ก่  ผูท่ี้ไดรั้บวุฒิ  A.L.T. หรือ  L.T. แลว้ และไดรั้บแต่งตั้งให้

เป็นผูอ้  านวยการฝึกอบรม 2)ผูอ้  านวยการฝึกอบรมเป็นผูล้งนามในวุฒิบตัร มอบใหเ้ม่ือเสร็จส้ินการ

ฝึกอบรมและให้ผูอ้  านวยการฝึกอบรมรายงานผลไปยงัผูอ้นุมติัให้มีการฝึกอบรม 3)อาจมีการเรียก

เก็บเงินธรรมเนียมในการฝึกอบมตามสมควร  เพื่อใชจ่้ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอุปกรณ์  ค่าจดัพิมพ์

เอกสาร  และอ่ืนๆ ข้อ 4 ขั้นท่ี 2 ขั้นความรู้เบ้ืองต้น วัตถุประสงค์ 1)พื่อให้มีความเข้าใจว่า 

ก าหนดการของลูกเสือแต่ละประเภทไดจ้ดัข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการของเด็กและคนหนุ่ม  กบัทั้ง

สนองวตัถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติ 2)เพื่อให้มีความรู้ในการจดัวางแผนก าหนดการ  ตาม

ประเภทลูกเสือท่ีเก่ียวขอ้ง  3)เพื่อให้สามารถเป็นผูก้  ากบัหรือรองผูก้  ากบัลูกเสือ ตามประเภทนั้นๆ 

ทั้ งสามารถน าก าหนดการท่ีวางแผนไวแ้ล้วไปใช้ในทางท่ีก่อให้เกิดความสนใจ สร้างความ

กระตือรือร้นและมีความหมายแก่ลูกเสือ  รายละเอียดในการฝึกอบรบมีดงัน้ี (1)ก าหนดระยะเวลา

ฝึกอบรม 3 วนั โดยอยูป่ระจ า  ณ  ค่ายฝึกอบรม (2)การจดัการฝึกอบรมให้จดัแยกกนัตามประเภท

ลูกเสือ (3)เขา้รับการฝึกอบรมขั้นความรู้เบ้ืองตน้  จะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมขั้นความรู้ทัว่ไปมาก่อน 

(4)ผูรั้บผดิชอบในการด าเนินงาน  ส่วนกลาง  ไดแ้ก่ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

หรือส านักงานคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพหานคร  สโมสรลูกเสือ  และกรมต่างๆ ใน

กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ส่วน

ภูมิภาค  ไดแ้ก่  ส านกังานศึกษาธิการเขต  หรือส านกังานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดัส านกังาน 
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คณะกรรมการลูกเสืออ าเภอ  และสโมสรลูกเสือ  ซ่ึงไดรั้บอนุญาตจากส านักงานศึกษาธิการเขต 

โดยเสนอเร่ืองผา่นส านกังานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั  1)ผูอ้  านวยการฝึกอบรม ไดแ้ก่  ผูท่ี้ไดรั้บ

วุฒิ  A.L.T.หรือ L.T.  แลว้ และไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นผูอ้  านวยการฝึกอบรมคณะผูฝึ้กอบรม

ประกอบดว้ย  ผูท่ี้ไดรั้บวุฒิ A.L.T. หรือ  L.T. หรือไดผ้า่นการฝึกอบรมขั้น A.L.T.C. หรือ  L.T.C. 

มาแลว้ผูอ้  านวยการฝึกอบรมอาจเชิญผูท่ี้ไดรั้บเคร่ืองหมายวูดแบดจ ์ หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะวิชามา

เป็นวิทยากรพิเศษได ้ ตามท่ีเห็นสมควร 2)ผูอ้  านวยการฝึกอบรมเป็นผูล้งนามในวุฒิบตัร มอบให้ผู ้

ผา่นการฝึกอบรมเม่ือเสร็จส้ินการฝึกอบรมพร้อมดว้ยห่วงสวมผา้ผกูคอแบบกิลเวลล ์3)การรายงาน

ผลเม่ือเสร็จส้ินการอบรมแลว้ ให้มีการรายงานผลภายใน 5 วนั ส่วนกลาง ผูอ้  านวยการฝึกอบรบ

รายงานผลต่อส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ส่วนภูมิภาค  ผูอ้  านวยการฝึกอบรม

รายงานผลต่อส านักงานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั เพื่อ เสนอไปยงัส านักงานศึกษาธิการเขต  

และส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติตามล าดบั  1)ให้มีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมใน

การฝึกอบรมตามสมควร  เพื่อใชจ่้ายเป็นค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ค่าจดัพิมพเ์อกสาร และอ่ืนๆ 2)ให้

เก็บเงินสมทบทุนบี.พี.จากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมคนละ 10 บาท แบ่งให้ผูจ้ดัการ ฝึกอบรบคร่ึงหน่ึง 

และให้น าส่งส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติอีกคร้ังหน่ึง เพื่อน าไปใชจ่้ายในการ

ส่งเสริมการฝึกอบรมลูกเสือในโอกาส  ต่างๆ  ขั้นท่ี 5 ขั้นท่ี 3 ชั้นฝึกหัดงาน วตัถุประสงค ์1)พื่อน า

ความรู้ท่ีไดเ้รียนมาแลว้ในขั้นท่ี 1 และขั้นท่ี  2 ไปใชใ้นการฝึกอบรมลูกเสือ 2)เพื่อสนบัสนุนให้มี

การศึกษาหาความรู้ภาคปฏิบัติเพิ่มเติม โดยการไปดูงานแลกเปล่ียนความรู้  ความคิด  และ

ประสบการณ์กบับงัคบับญัชาลูกเสืออ่ืน 3)เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและความมัน่ใจในการปฏิบติั

หนา้ท่ี  รายละเอียดในการฝึกหดังานมีดงัน้ี (1)ก าหนดระยะเวลา  4 เดือน (2)ผูเ้ขา้รับการฝึกหดังาน 

ไดแ้ก่  ผูท่ี้ไดผ้่านฝึกอบรมขั้นความรู้ทัว่ไป  และขั้นความรู้เบ้ืองตน้ (3)การด าเนินการฝึกหัดงาน 

ประกอบดว้ย การฝึกอบรบลูกเสือในกองของตนอยา่งนอ้ย 8 คร้ัง เขา้ร่วมในการวางแผนและปฏิบติั

กิจกรรมกลางแจง้ เช่น การสะกดรอย การเดินทางส ารวจ การเดินทางไกล การอยูค่่ายพกัแรม ฯลฯ 

อย่างน้อย 1 คร้ัง ไปดูกิจการลูกเสือของกองลูกเสืออ่ืนนอกเหนือจากกองลูกเสือของตนเอง 

ผูรั้บผดิชอบในการรับรองการฝึกหดังาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ผูอ้  านวยการลูกเสือ 
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โรงเรียน รองผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน ผูก้  ากบักลุ่ม หรือผูก้  ากบัลูกเสือซ่ึงไดรั้บเคร่ืองหมายวูด

แบดจแ์ลว้ ขอ้ 6 ขั้นท่ี 4 ขั้นความรู้ชั้นสูงวตัถุประสงค ์1)เพื่อเป็นการพฒันาต่อเน่ืองกนัทั้งในดา้น

การเป็นผูน้ า และทกัษะในการฝึกอบรมเด็กและคนหนุ่ม 2)พื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการ

ฝึกอบรม  และทกัษะท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรมเด็กและคนหนุ่ม 3)พื่อให้สามารถท าหน้าท่ีผูก้  ากบั

หรือรองผูก้  ากบัลูกเสือ  รายละเอียดในการฝึกอบรมมีดงัน้ี(1)ก าหนดระยะเวลาฝึกอบรม 7-8 วนั 

โดยอยูป่ระจ า ณ ค่ายฝึกอบรม(2)การจดัฝึกอบรมให้จดัแยกกนัตามประเภทลูกเสือ (3)เขา้ร่วมการ

ฝึกอบรม ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือท่ีไดผ้า่นการฝึกอบรมขั้นความรู้เบ้ืองตน้มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า    

4 เดือน และไดผ้า่นการฝึกหดัขั้นท่ี 3 มาแลว้ดว้ย(4)ผูรั้บผดิชอบในการด าเนินงาน ส่วนกลางไดแ้ก่  

ส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  หรือส านักงานคณะกรรมการลูกเสือ

กรุงเทพมหานคร  สโมสรลูกเสือและกรมต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงได้รับอนุญาตจาก

ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ ส านกังานศึกษาธิการเขต หรือ

ส านกังานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดัส านกังานคณะกรรมการลูกเสืออ าเภอ และสโมสรลูกเสือ 

ซ่ึงไดรั้บอนุญาตจากส านกังานศึกษาธิการเขต โดยเสนอเรืองผ่านส านกังานคณะกรรมการลูกเสือ

อ าเภอ  และสโมสรลูกเสือ ซ่ึงได้รับอนุญาตจากส านักงานศึกษาธิการเขตโดยเสนอเร่ืองผ่าน

ส านักงานคณะลูกเสือจังหวดั ให้ส านักงาน ศึกษาธิการเขตล าดับเลขรุ่นจากส านักงานคณะ

กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 1)ผูอ้  านวยการฝึกอบรมไดแ้ก่ ผูท่ี้ไดรั้บวุฒิ L.T.แลว้ แลไดรั้บ

แต่งตั้งเป็นผูอ้  านวยการฝึกอบรมคณะผูบ้ริหารฝึกอบรมประกอบดว้ยผูท่ี้ไดรั้บวุฒิ วุฒิ L.T. หรือ 

A.L.T. มาแลว้ ผูอ้  านวยการฝึกอบรมอาจเชิญผูไ้ดรั้บเคร่ืองหมายวูดแบดจ ์ หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ

วิชามาเป็นวิทยากรพิเศษไดต้ามท่ีสมควร 2)ผูอ้  านวยการฝึกอบรมเป็นผูล้งนามในวุฒิบตัร มอบใหผู้ ้

ท่ีผา่นการฝึกอบรมเม่ือเสร็จส้ินการฝึกอบรม 3)การรายงานผล  เม่ือเสร็จส้ินการฝึกอบรมแลว้ ให้มี

การรายงานผลภายใน 15 วนั ส่วนกลาง  ผูอ้  านวยการฝึกอบรมรายงานผลต่อส านักงานคณะ

กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ส่วนภูมิภาค  ผูอ้  านวยการฝึกอบรมรายงานผลต่อส านักงาน

คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด  เพื่อ เสนอไปยังส านักงานศึกษาธิการเขต  และส านักงาน

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ตามล าดบั 1)ให้มีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม

ตามสมควร  เพื่อใชจ่้ายเป็นค่าอาหาร  ค่าอุปกรณ์ ค่าจดัพิมพเ์อกสาร และอ่ืนๆ  กบัใหเ้กบ็เงิน 
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สมทบทุน  บี.พี.  จากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมคนละ 10 บาท  แบ่งให้ผูจ้ดัการฝึกอบรมคร่ึงหน่ึง  และ

ให้น าส่งส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติอีกคร่ึงหน่ึง  เพื่อน าไปจ่ายในการส่งเสริม

การฝึกอบรมลูกเสือในโอกาสต่างๆ ขอ้ 7 ขั้นท่ี 5 ขั้นปฏิบติัการและประเมินผล  วตัถุประสงค ์      

1)เพื่อความรู้ท่ีได้รับมาจากการฝึกอบรม  ตั้ งแต่ขนัท่ี 1-4 ไปใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือ 2)พื่อ

ส่งเสริมการฝึกอบรมตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน  3)เพื่อประเมินผลขั้นสุดทา้ยว่าสมควรไดรั้บเคร่ืองหมายวูด

แบดจ์หรือไม่  รายละเอียดในการปฏิบติัการและประเมินผลมีดงัน้ี(1)เม่ือผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือได้

ผ่านการฝึกอบรม 4 ขั้น ดงักล่าวขา้งตน้มาแลว้  ให้น าความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บการฝึกอบรมไป

ด าเนินการในกองลูกเสือของตน  เป็นเวลาอย่างน้อย 4 เดือน นับจากวนัส้ินสุดการฝึกอบรมขั้น

ความรู้ชั้นสูง  ในระหวา่งนั้นใหเ้สนอรายงานของใหก้รรมการผูท้รงคุณวุฒิมาตรวจและประเมินผล

การปฏิบติังานการเสนอรายงานขอให้มีการตรวจขั้นปฏิบติัการและการประเมินผลว่าน้ีจะตอ้ง

กระท าภายในก าหนดเวลา 2 ปี  นบัจากวนัส้ินสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง(2)การตรวจและการ

ประเมินผลนั้น  จะเก่ียวขอ้งกบัภาคปฏิบติัเป็นส่วนใหญ่  เช่น  เร่ืองการวางแผนก าหนดการ  การ

ปฏิบติักิจกรรมกลางแจง้ การฝึกลูกเสือ และการปฏิบติัตามพิธีการต่างๆ ของลูกเสือ (3)กรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบติัการและประเมินผล  ส่วนกลางไดแ้ก่  ผูอ้  านวยการกองลูกเสือ  

หรือบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ส่วนภูมิภาค  

ไดแ้ก่ศึกษาธิการเขต  หรือบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือ

แห่งชาติ  1)ให้ผูอ้  านวยการกองลูกเสือ  ผูอ้  านวยการลูกเสือกรุงเทพหานคร  ศึกษาธิการเขต  หรือ

ผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั  เสนอนามผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือวุฒิ L.T.หรือ A.L.T.ท่ีมีคุณลกัษณะ

สมควรไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป้นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบติัการและประเมินผลไป

ยงัเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคร้ังต่อไป กรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุเช่นวา่น้ีใหอ้ายปุฏิบติัหนา้ท่ีไดค้ราวละ 4 ปีนบัตั้งแต่วนัแต่งตั้ง 2)การเสนอรายงาน ให้

กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล  เสนอรายงานการตรวจ

ประเมินผลผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือข้ึนไป  จนถึงส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ     

3)ใหส้ านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเสนอรายช่ือผูท่ี้สมควรไดรั้บเคร่ืองหมายวดู 
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แบดจ์  2  ท่อน  และประกาศนียบตัรไปยงัผูต้รวจการลูกเสือฝ่ายฝึกอบรมแห่งชาติ  เพื่อพิจารณา

อนุมติั ขอ้ 8ในกรณีท่ีเห็นสมควร  เพื่อส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ของกิจการลูกเสือ ใหผู้ต้รวจการ

ลูกเสือฝ่ายฝึกอบรมแห่งชาติ  มีอ านาจผอ่นเกณฑก์ารฝึกอบรมตามขั้นต่างๆ  ไดต้ามควรแก่กรณีให้

ใชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 39   

          วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจขั้นที่ 3 ขั้นฝึกหัดงาน  และการตรวจขั้นท่ี 5 ขั้นปฏิบติั

และประเมินผล  เพื่อรับเคร่ืองหมายวูดแบดจ์อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (8)แห่ง

พระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ.2507 คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเห็นควรวางระเบียบ ว่าดว้ย

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจขั้นท่ี 3 ขั้นฝึกหัดงาน  และการตรวจขั้นท่ี 5 ขั้นปฏิบัติการและ

ประเมินผล  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัระเบียบส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าดว้ย

การฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเพื่อรับเคร่ืองหมายวดูแบดจ ์พ.ศ.2521  ลงวนัท่ี 12 มกราคม 2521 

ดงัต่อไปน้ี ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าดว้ย

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจขั้นท่ี  3  ขั้นฝึกหัดงาน และการตรวจขั้นท่ี 5 ขั้น  ปฏิบัติการและ

ประเมินผล  เพื่อรับเคร่ืองหมายวูดแบดจ์  ขอ้  2 การตรวจขั้นท่ี  3  ขั้นฝึกหัดงาน วตัถุประสงค ์     

1)เพื่อให้ผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมขั้นท่ี  1 ขั้นความรู้ทัว่ไปและขั้นท่ี  2  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้น าความรู้ท่ี

ได้เรียนมาแลว้ไปใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือของตน  2)เพื่อสนับสนุนให้มีการศึกษาหาความรู้

ภาคปฏิบัติเพิ่มเติม  โดยการไปดูงานแลกเปล่ียนความรู้  ความคิด  และประสบการณ์   กับ

ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออ่ืน 3)เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและมัน่ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน  วิธีปฏิบติั

เก่ียวกบัการฝึกหดังาน 1)การฝึกหดังานมีก าหนดระยะเวลาอยา่งนอ้ย  4  เดือน  นบัตั้งแต่วนัส้ินสุด

การฝึกอบรม  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้    2)ผูเ้ขา้รับการฝึกหัดงาน  ไดแ้ก่  ผูท่ี้ไดผ้่านการฝึกอบรมขั้น

ความรู้เบ้ืองตน้แลว้ 3)การด าเนินการฝึกหดังาน  ประกอบดว้ย  (1)ท าการฝึกอบรมลูกเสือในกอง 

 

                                                            

 39ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ.  คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ
ส ารอง      ขั้น ความรู้เบือ้งต้น (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550),259-265. 
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ของตนอยา่งนอ้ย 8 คร้ัง(1)เขา้ร่วมในการวางแผนและปฏิบติักิจกรรมกลางแจง้  เช่น การสะกดรอย  

การเดินทางส ารวจ  การเดินทางไกล  การอยูค่่ายพกัแรม ฯลฯ  (3)ไปดูกิจการลูกเสือของกองลูกเสือ

ของกองลูกเสืออ่ืน นอกเหนือจากกองลูกเสือของตน  ผูรั้บผิดชอบในการรับรองฝึกหัดงาน ทั้ง

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน  รองผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียนผู ้

ก  ากบักลุ่ม  รองผูก้  ากบักลุ่ม  หรือผูก้  ากบัลูกเสือ ซ่ึงไดรั้บเคร่ืองหมายวดูแบดจแ์ลว้  การรับรองการ

ฝึกหัดงาน 1)เม่ือจะให้มีการรับรองการฝึกหดังานเม่ือใด ให้ผูฝึ้กหัดงานแจง้ให้ผูรั้บผิดชอบในการ

รับรองการฝึกหดังานดงักล่าวขา้งตน้ทราบล่วงหนา้เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 7 วนั  ก่อนถึงวนัก าหนดนดั

หมายให้ไปท าการตรวจรับรอง 2)เม่ือผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจรับรองได้ตรวจแล้ว

ปรากฏผลอย่างไร ให้ลงช่ือรับรองไวใ้นแบบรายงานผลการตรวจรับรองดว้ย  3)ในระหว่างท่ีไป

ตรวจนั้น  ให้ผูรั้บผิดชอบในการตรวจรับรองสัมภาษณ์ผูฝึ้กหัดงานในเร่ืองต่อไปน้ีคือ  ระบบหมู่  

การประชุมนายหมู่  การฝึกอบรมวิชาตามหลกัสูตร การบ าเพญ็ประโยชน์  การร่วมมือกบับุคคล

และองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้ง  การเดินทางไกลและการอยูค่่ายพกัแรม  การจดักิจกรรมลูกเสือและเร่ืองอ่ืน

ท่ีเห็นสมควร  เม่ือไดส้มัภาษณ์แลว้  หากเห็นว่าควรจะใหค้  าแนะน าเพิ่มเติมก็ท าได ้ การรายงานผล

การตรวจรับรอง  ใหใ้ชแ้บบรายงานผลการตรวจรับรองขั้นท่ี 3 ขั้นฝึกหดังาน  ดงัแนบทา้ยระเบียบ

น้ี  การเสนอรายงานผลการตรวจรับรอง  เม่ือผูฝึ้กหัดงานได้ผ่านการตรวจตามขั้นตอนต่างๆ  

ดงักล่าวแลว้  หากประสงคจ์ะไปเขา้รับการฝึกอบรมในขั้นท่ี 4 ขั้นความรชั้นสูงต่อไป ใหแ้นบแบบ

รายงานผลการตรวจรับรองเสนอไปพร้อมกบัใบสมคัรขอเขา้รับการฝึกอบรม ขั้นท่ี 4 ขั้นความรู้

ชั้นสูงดว้ย ขอ้ 3 การตรวจขั้นท่ี 5  ขั้นปฏิบติัการและประเมินผล วตัถุประสงค ์1)เพื่อน าความรู้ท่ี

ไดรั้บมาจากการฝึกอบรม  ตั้งแต่ขั้นท่ี   1-4 มาใชใ้นกอง ลูกเสือ 2)เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมตนเอง

ให้ดียิ่งข้ึน 3)เพื่อประเมินผลขั้นสุดทา้ยว่าสมควรไดรั้บเคร่ืองหมายวูดแบดจห์รือไม่  วิธีปฏิบติั

เก่ียวกบัการตรวจ  (1)เม่ือผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือไดผ้า่นการฝึกอบรม 4 ขั้น ดงักล่าวขา้งตน้มาแลว้ ให้

น าความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บการฝึกอบรมมาแลว้ทั้ง 4 ขั้นไปด าเนินการในกองลูกเสือของตนเป็น

เวลาอยา่งนอ้ย 4 เดือน  นบัจากวนัส้ินสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง  ในระหวา่งนั้นใหท้ าค  าตอบ

ในแบบค าถามการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัการฝึกอบรม ฉบบัท่ี 3 ให้แลว้เสร็จเม่ือรู้สึกว่าพร้อมท่ีจะ

รับการตรวจแลว้ใหเ้สนอรายงานขอใหก้รรมการผูท้รงคุณวฒิุมาตรวจและประเมินผลดงักล่าว  
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จะตอ้งกระท าภายในก าหนดเวลา 2 ปี  นบัจากวนัส้ินสุดการฝึกอบรม ขั้นความรู้ชั้นสูง(2)เม่ือจะให้

มีการตรวจขั้นปฏิบติัการและประเมินผลเม่ือใด  ให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือท่ีเก่ียวขอ้งท าหนงัสือถึง

ผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนสังกดั  ขอเชิญให้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบติัและประเมินผล

ดังกล่าวไวใ้นระเบียบส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรม

ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อเคร่ืองหมายวูดแบดจ ์ พ.ศ.2521 ลงวนัท่ี 12 มกราคม 2521 ทราบล่วงหนา้อยา่ง

นอ้ย 15 วนั ก่อนถึงวนัใหไ้ปท าการตรวจ  ในหนงัสือนั้นใหร้ะบุไวด้ว้ยวา่จะใหไ้ปตรวจวนัใด(3)ให้

ผูบ้งัคบับญัชาเจา้สังกดัติดต่อเร่ืองการตรวจ  ไปยงักรรมการผูท้รงคุณวุฒิในการตรวจโดยด่วน

(4)เม่ือกรรมการผูท้รงคุณวฒิุผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการตรวจแลว้ปรากฏผลอยา่งไร ใหล้งช่ือก ากบั

รับรองไวใ้นแนบรายงานผลการตรวจขั้นท่ี 5 ขั้นปฏิบติัการและประเมินผล(5)ในระหวา่งท่ีไปตรวจ

นั้น ให้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิผูรั้บผิดชอบในการตรวจพิจารณาค าตอบในแบบค าถามการศึกษา

เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3 ของผูป้ฏิบติัการดว้ยการพิจารณานั้นหมายความว่า  ใหส้อบถามปัญหาต่างๆ  ท่ีมี

ในค าถามเหล่านั้น  เพื่อใหเ้ป็นท่ีแน่ใจว่า  ผูป้ฏิบติัการนั้นมีความเขา้ใจเร่ืองนั้นๆ  อยา่งชดัแจง้ และ

อาจสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติัการในเร่ืองต่อไปน้ีคือ  ระบบหมู่  การประชุมนายหมู่  การฝึกอบรมวิชาตาม

หลกัสูตร  การบ าเพญ็ประโยชน์  การร่วมมือกบับุคคลและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้ง การเดินทางไกล การ

อยูค่่ายพกัแรม  การจดักิจกรรมลูกเสือ  เร่ืองอ่ืนท่ีเห็นสมควร  เม่ือไดส้ัมภาษณ์แลว้  หากเห็นว่าควร

จะใหค้  าแนะน าเพิ่มเติมกท็  าได ้  การรายงานผลการตรวจ ใหใ้ชแ้บบรายงานผลการตรวจขั้นท่ี 5 ขั้น

ปฏิบติัการและประเมินผล  ดงัแนบทา้ยระเบียบน้ี  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบใน

การตรวจขั้นปฏิบติัการและประเมินผล ส่วนกลาง ไดแ้ก่ผูอ้  านวยการกอง กองลูกเสือ  กรมพล

ศึกษา  หรือบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ใหเ้ป็นผูต้รวจ

ขั้นปฏิบติัการและประเมินผลส่วนภูมิภาค  ไดแ้ก่  ศึกษาธิการเขต  หรือบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจาก

เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ให้เป็นผูต้รวจขั้นปฏิบติัการและประเมินผล  การ

เสนอรายงานผลการตรวจ  เม่ือกรรมการผูท้รงคุณวุฒิผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการตรวจ  ไดไ้ปตรวจ

แลว้ปรากฏผลอย่างไร ให้เสนอแนบรายงานผลการตรวจต่อผูอ้  านวยการกอง กองลูกเสือ กรมพล

ศึกษา หรือศึกษาธิการเขต  แลว้แต่กรณี  ถา้กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  ยงัไม่พอใจในผลการปฏิบติังาน  
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จะนดัหมายเพื่อท าการตรวจใหม่อีกก็ท าได ้ การไดรั้บเคร่ืองหมายวูดแบดจ ์ ให้ผูอ้  านวยการกอง 

กองลูกเสือ  กรมพลศึกษา  หรือศึกษาธิการเขต  แล้วแต่กรณี  เสนอรายช่ือผูท่ี้สมควรได้รับ

เคร่ืองหมายวูดแบดจ์  2 ท่อน และประกาศนียบตัรไปยงัผูต้รวจการลูกเสือฝ่ายฝึกอบรมแห่งชาติ 

เพื่อพิจารณาเสนอเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  อนุมติัต่อไป 40   

         ขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจขั้นที่ 5  ขั้นปฏิบติัการและประเมินผล 1)การ

ปฏิบติัการก่อนท่ีจะขอให้ผูท้รงคุณวุฒิมาตรวจ (1)เม่ือผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือท่ีไดผ้่านการฝึกอบรม

ขั้นท่ี 4 มาแลว้  ให้น าความรู้และทกัษะท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรม ไปด าเนินการในกองลูกเสือของ

ตน  เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 4 เดือน  นบัจากวนัสุดทา้ยการฝึกอบรม  ขั้นความรู้ชั้นสูง(2)เม่ือครบเวลา             

4  เดือนแลว้  และผูบ้งัคบับญัชานั้นรู้สึกตวัว่าพร้อมท่ีจะรับขั้นท่ี 5 ไดแ้ลว้ ให้เสนอรายงานถึง

ผูบ้งัคบับญัชาท่ีตน้สังกัด  ขอให้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิมาตรวจและประเมินผลการปฏิบติังาน 

(3)การเสนอรายงานขอให้มีการตรวจขั้นปฏิบติัการและการประเมินผลเช่นว่าน้ี จะตอ้งกระท า

ภายในก าหนดเวลา 2 ปี  นับจากวนัส้ินสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง 2)การเตรียมการเพื่อรับ

ตรวจ (1)ตอ้งฝึกอบรมลูกเสือในกองของตนไวใ้ห้พร้อม(2)เตรียมงานดา้นธุรการไวใ้ห้เรียบร้อย  

อาทิ  เอกสาร  หลกัฐาน  ใบส าคญัต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบนั(3)ตรียมสนามฝึก  อุปกรณ์การฝึกอบรม  

เสาธงประชุมกอง หีบอุปกรณ์  ไมพ้ลอง  ไม่ง่าม  เอก  รอก  ไมทู้นศีรษะ เอกกระโดด  ลูกบอล  

ฯลฯ (4)เตรียมฝึกระเบียบแถว  การสวนสนาม  ส าหรับลูกเสือสามญั  สามญัรุ่นใหญ่  และวิสามญั

ตลอดจนการประชุมนายหมู่  และพร้อมท่ีจะสาธิตให้ผูต้รวจดูด้วย 3)คุณสมบติัของผูรั้บตรวจ 

(1)บุคคลนั้นตอ้งผ่านการฝึกอบรมขั้นท่ี  1, 2, 3, และ 4,  มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  4  เดือน และไม่เกิน    

2 ปี  นบัจาวนัส้ินสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง (2)เป็นบุคคลท่ีมีกองลูกเสือเป็นของตนเอง หรือ

ไปช่วยลูกเสือในกองใกลเ้คียงเป็นประจ าหรือผูมี้หนา้ท่ีควบคุมกองลูกเสือตามสังกดั(3)เป็นผูด้  ารง

ต าแหน่งทางลูกเสืออยูใ่นปัจจุบนั โดยมีใบแต่งตั้งใหมี้ต าแหน่งทางลูกเสือตามแบบ ลส.13 เป็น 

                                                            

 40 ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ,ระเบียบส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาต,ิพิมพค์ร้ัง
ท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2555),121-124. 
 



 

121 

 

หลกัฐาน 4)การขอให้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิมาตรวจ (1)ให้ผูบ้งัคบับญัชา-เจา้สังกดั ท าหนงัสือใน

นามของโรงเรียนถึงผูอ้  านวยการกอง กองลูกเสือ ส าหรับส่วนกลาง หรือถึงผูอ้  านวยการลูกเสือ

จงัหวดั หรือศึกษาธิการเขตส าหรับส่วนภูมิภาค  ขอให้ส่งผูท้รงคุณวุฒิมาตรวจขั้นท่ี 5 เป็นการ

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วนั ก่อนถึงวนัให้ไปท าการตรวจ  ในหนงัสือนั้นให้ระบุไวด้ว้ยว่า จะให้ไป

ตรวจวนัใด (2)อ านวยการกอง  กองลูกเสือ หรือศึกษาธิการเขต แลว้แต่กรณี ท าการนัดหมายกบั

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดรั้บการแต่งตั้งแลว้  คนหน่ึงคนใด หรือหลายคน ให้เป็นผูไ้ปท าการตรวจตามวนั

เวลาท่ีมีผูข้อมา 5)ล าดบัขั้นตอนการตรวจ มีดงัน้ี งานดา้นธุรการของกอง(1)ทะเบียนลูกเสือไดจ้ดัท า

ไวถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนัหรือไม่ (2)หลกัฐานการสอบไล่หรือสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ได้ท าไว้

เรียบร้อยเพียงไร (3)หลกัฐานการเงิน การบญัชี บญัชีทรัพยสิ์นของกองลูกเสือ ไดจ้ดัไวเ้รียบร้อย

เพียงไร(4)บนัทึกการประชุมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  มีหรือไม่ และมีการมอบหมายหนา้ท่ีรับผดิชอบ

กนัอย่างไร ตลอดจนการประชุมนายหมู่ลูกเสือมีหรือไม่ และเรียบร้อยเพียงไร(5)สมุดบนัทึกการ

สอนของผูบ้งัคบับญัชามีครบทุกคนหรือไม่ และตอ้งบนัทึกการสอนมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 16 คร้ังดว้ย

เป็นอยา่งนอ้ย (6)สมุดหมายเหตุรายวนัของกอง ไดจ้ดัท าข้ึนมีหรือไม่ และไดจ้ดัไวถู้กตอ้งเรียบร้อย

เพียงไร (7)สมุดประวติัของกองลูกเสือกองนั้น โดยใหมี้ประวติัของกองลูกเสือนั้นไวว้่า กองลูกเสือ

กองน้ีตั้งข้ึนเม่ือไร ใครเป็นผูก้  ากบักองคนแรก ใครเป็นรองผูก้  ากบั มีจ านวนลูกเสือคร้ังแรกก่ีคน  

ปัจจุบนัเป็นอยา่งไร (8)ใบสมคัรเขา้เป็นลูกเสือ  ลส.3, ใบโอนกองลูกเสือ ลส.4,ใบอนุญาตตั้งกอง

ลูกเสือ  ลส.12,ใบอนุญาตตั้งกลุ่มลูกเสือ  ลส.11,ใบแต่งตั้งผูก้  ากบัลูกเสือและรองผูก้  ากบัลูกเสือ  

ลส.13  และใบเสร็จรับเงินค่าประจ าปีลูกเสือ  ลส.19 (9)งานสารบรรณของกอง การเก็บเร่ืองต่างๆ 

ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามระเบียบแบบแผนหรือไม่  เพียงไร  งานดา้นวิชาการ(1)ให้ผูรั้บตรวจขั้นท่ี  5 

สาธิตการฝึกสอนลูกเสือตามประเภทลูกเสือท่ีขอรับตรวจให้ดู 1คร้ังโดยเร่ิมแต่เปิดประชุมกอง  

จนถึงปิดการประชุมกอง  ใชเ้วลาไม่น้อยกว่า 60 นาทีในการปฏิบติัการสาธิตการสอนน้ี  ผูต้รวจ

จะตอ้งตรวจดูอยา่งละเอียดวา่ผูรั้บตรวจปฏิบติัถูกตอ้งตามขั้นตอนของแผนการสอนหรือไม่เพียงไร

(2)สมุดสะสม  เฉพาะลูกเสือส ารอง  โดยตรวจสมุดสะสมของกองลูกเสือส ารองอย่างน้อยหมู่ละ    

1 เล่ม(3)การสวนสนาม ระเบียบแถว เฉพาะลูกเสือสามญั สามญัรุ่นใหญ่ และวิสามญั ตรวจดู 
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ความถูกตอ้งของการจดัขบวนสวนสนาม เคร่ืองแบบ ระเบียบวินัย การสั่งแถวความสง่าผ่าเผย  

ความองอาจ  ผึ่งผายและแขง็แรง  เป็นอยา่งไร(4)การสาธิตการประชุมนายหมู่ เฉพาะลูกเสือสามญั  

สามญัรุ่นใหญ่  และวิสามญัว่าปฏิบติัไดถู้กตอ้งหรือไม่เพียงไรการสวนสนามและการประชุมนาย

หมู่  ใหใ้ชเ้วลาปฏิบติัใหดู้ใชเ้วลาอยา่งละไม่นอ้ยกวา่  15 นาที   การสัมภาษณ์  ใหส้ัมภาษณ์บุคคลท่ี

ขอรับตรวจขั้นท่ี  5 ตามแบบฟอร์มรายละเอียดการตรวจท่ีแนบอยา่งนอ้ยคนละ 10 ขอ้ การรายงาน

ผลการตรวจขั้นท่ี 5 เม่ือผูท้รงคุณไปตรวจขั้นท่ี 5 ให้แก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือคนใดเสร็จเรียบร้อย

แลว้ ให้รายงานผลการตรวจเสนอผูบ้งัคบับญัชาท่ีมอบหมายให้ไปตรวจพิจารณา แลว้เสนอข้ึนไป

ตามล าดบัขั้นจนถึงเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเพื่ออนุมติั 41    

         หลักเกณฑ์การขอรับเคร่ืองหมายวูดแบดจ์  ส าหรับผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือได้รับ

แต่งตั้งใหส้ังกดัส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  1) เป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือท่ี

ไดรั้บการแต่งตั้งใหส้ังกดัส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมาแลว้  เป็นระยะเวลาไม่

นอ้ยกว่า  4  เดือน และมีผลงานในดา้นต่างๆ  ทั้งน้ี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้สังกดัส านกังาน

คณะกรรมการบริหาร ฯ  เป็นตน้ไป  จึงจะมีสิทธ์ิท ารายงานผลการปฏิบติัเก่ียวกบัลูกเสือแทนการ

ตรวจภาค  3 และแทนการตรวจขั้นท่ี 5 ขั้นปฏิบติัการและประเมินผลตามระเบียบส านกังานคณะ

กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ว่าดว้ยการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  เพื่อรับเคร่ืองหมายวูด

แบดจ์  พ.ศ. 2521  เพื่อขอรับเคร่ืองหมายวูดแบดจ์ได้ 2)ค  าว่าผลงานในด้านต่างๆ หมายถึง              

(1)ผลงานต่างๆ  ท่ีไดป้ฏิบติัใหก้บัส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  หรือกองลูกเสือ  

กรมพลศึกษา (2)การให้การบริกรทัว่ไปและกรบ าเพญ็ประโยชน์แก่ชุมชน  หรือในวงการลูกเสือ  

(3)ารเขา้ร่วมและการใหก้ารช่วยเหลือในกิจกรรมลูกเสือ (4)การช่วยเหลือทางดา้นวิชาการ(5)ลงาน

ในดา้นการฝึกอบรม (6)เป็นผูท่ี้ไดอุ้ทิศก าลงักาย, ก าลงัความคิด  หรือเป็นผูมี้อุปการคุณ ในการ 

 

                                                            

 41 ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ,ระเบียบส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาต,ิพิมพค์ร้ัง
ท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2555),130-132. 
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ประกอบกิจใหบ้งัเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือ 3)หลกัฐานประกอบกรพิจารณา(1)ส าเนาวุฒิบตัร

ผา่นการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  ขั้นความรู้ชั้นสู (2)ส าเนาใบแต่งตั้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  

สงักดัส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  (ล.ส.13) (3)ถา้มีผลงานในดา้นการฝึกอบรม  

จะตอ้งแนบค าสั่งท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นวิทยากรหรือมีหนงัสือรับรองจากผูอ้  านวยการฝึกอบรมใน

แต่ละคร้ัง (4)ถา้มีผลงานในดา้นบริการและการบ าเพญ็ประโยชน์จะตอ้งแนบค าสั่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง

ใหเ้ป็นกรรมการหรือมีหนงัสือรับรองจากหวัหนา้หน่วยงานนั้นๆ (5)ผลงานงานดา้นอ่ืนๆ จะตอ้งมี

หลกัฐานท่ีเช่ือถือได ้ 4)สัมภาษณ์  เม่ือตรวจสอบหลกัฐานและดูผลงานถูกตอ้งเป็นท่ีพอในและ

เขา้เกณฑ์แลว้  จะไดส้ัมภาษณ์โดยกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  ทั้งน้ีจะตอ้งไดค้ะแนนสัมภาษณ์ไม่ต ่า

กว่า 60 % จึงจะถือว่าผ่าน ขั้นท่ี  5 ตามระเบียบ  ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม 

กองลูกเสือ กรมพลศึกษา  หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ท าการแทน  เป็นผูพ้ิจารณาด าเนินใหเ้ป็นไป

ตามขั้นตอนทั้ง 4 ขอ้  ดงักล่าวแลว้ขา้งตน้แลว้น าเสนอผูอ้  านวยการกองลูกเสือ  กรมพลศึกษา  เป็น

ผูอ้นุมติั42 

 

หลกัสูตรการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ 

 

         หลกัสูตรการฝึกอบรม วิชาผูก้  ากบัลูกเสือ ขั้นความรู้ทัว่ไปประกอบดว้ย 1)กิจการ

ลูกเสือโดยสังเขป 2)สาระส าคญัของการลูกเสือ 3)ผูใ้หญ่ในกิจการลูกเสือ43
   

         หลักสูตรการฝึกอบรม วิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้เบื้องต้น ประกอบดว้ย        

1)วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 2)ประวติัของกิจการของการลูกโลก 3)กิจการลูกเสือส ารอง 4) 

                                                            

            42 ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ,ระเบียบส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
,พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2555),138-139. 
 43 ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ,  คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ  ขั้นความรู้ทัว่ไป 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2555),3. 
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วินยัและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 5)การเล่นเกม 6)ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 7)หลกัสูตรและ

วิชาพิเศษลูกเสือส ารอง 8)การร้องเพลง 9)ประวติัและโครงสร้างการลูกเสือไทย 10)การชุมนุมรอบ

กองไฟ  11)การร้องเพลง 12)ระบบหมู่ 13)การเล่าเร่ืองท่ีเป็นคติ 14) การวางแผนก าหนดการ

ฝึกอบรม 15พิธีการลูกเสือส ารอง 16)บทบาทของผูก้  ากับลูกเสือ 17)การแสดงเงียบ 18)การ

บริหารงานในกองลูกเสือส ารอง 19)ความสัมพนัธ์กบักองลูกเสือสามญั 20)การฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบั

ลูกเสือ44
 

         หลักสูตรการฝึกอบรม วิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู้ช้ันสูง  ประกอบด้วย          

1)วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 2)การลูกเสือส ารองกบัเด็ก 3)วิชาชาวค่าย 4)บทบาทของผูก้  ากบั

ลูกเสือ 5)ธรรมชาติศึกษาและการอนุรักษ์  6)การฝีมือและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 7)การเล่าเร่ือง

สั้นท่ีเป็นคติ  8)การบนัเทิงในกองลูกเสือส ารอง  9)วิชาพิเศษลูกเสือส ารอง  10)การเล่นเกม 11)การ

ลูกเสือนานาชาติ  12)การท างานตามโครงการในกลุ่ม 13)การวางแผนก าหนดการฝึกอบรม          

14)ทกัษะลูกเสือส ารอง 15)วารสนับสนุนกองลูกเสือส ารอง 16)พิธีการลูกเสือส ารอง 17)การ

เดินทางส ารวจ 18)การบริหารงานในกองลูกเสือ 19)แผนปฏิบติังานส่วนตวั  20)การประชุมกอง

คร้ังพิเศษ 21)การฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบั45
 

         หลักสูตรการฝึกอบรม วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ  ขั้นความรู้เบื้องต้น ประกอบดว้ย        

1)ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 2)ประวติัและกิจการขององคก์ารลูกเสือโลก 3)ประวติัและ

โครงสร้างของการลูกเสือไทย 4)ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ5)กิจการลูกเสือสามญั 6)หลกัสูตร

ลูกเสือสามญั 7) วินยัและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 8)วิธีการฝึกอบรมลูกเสือสามญั 9) การร้อง

เพลง 10)การชุมนุมรอบกองไฟ  11)ระบบหมู่  12)การเล่นเกม  13)ทกัษะลูกเสือสามญั  14) การเดิน 

                                                            

 44 ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ
ส ารอง      ขั้น ความรู้เบือ้งต้น (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550),25. 
 45 ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ
ส ารอง  ขั้นความรู้ช้ันสูง  (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550),38. 
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ทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม  15)การวางแผนก าหนดการฝึกอบรม 16)การบริหารงานในกองลูกเสือ

สามญั  17)พิธีการลูกเสือสามญั  18)บทบาทผูก้  ากบัลูกเสือ 19)การส่งเสริมกิจการลูกเสือสามญั    

20) การฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  21)พิธีเปิด – ปิด การประชุมกอง46           

         หลักสูตรการฝึกอบรม วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ  ขั้นความรู้ช้ันสูง  ประกอบด้วย           
1)วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 2)กองลูกเสือสามญัของท่าน 3)ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ      
4)วิชาชาวค่าย 5)การบนัเทิงของลูกเสือสามญั 6)การฝึกอบรมเพื่อความกา้วหนา้ของลูกเสือสามญั               
7)บทบาทของผูก้  ากบัลูกเสือ  8)การฝึกอบรมอยา่งมีความหมาย  9)การใหค้  าปรึกษา 10)ด าเนินงาน
ของหมู่ลูกเสือ  11)การบุกเบิก  12)ทกัษะลูกเสือสามญั  13)การวางแผนก าหนดการฝึกอบรม       
14)การส ารวจ  15)การลูกเสือนานาชาติ  16)การเดินทางไกลและพกัแรมคืน 17)การฝึกอบรมนาย
หมู่  18)การสนบัสนุนกองลูกเสือสามญั 19)การสวนสนาม 20)การท าโครงการ  การเสนอโครงการ 
21)การผจญภยั  22)การฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  23)พิธีการลูกเสือสามญั  24)แผนปฏิบติัการ
ส่วนตวั47

 

        หลักสูตรการฝึกอบรม วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้เบื้องต้น1)การ

กล่าวตอ้นรับ วตัถุประสงคแ์ละเทคนิคการฝึกอบรม 2)จุดหมายวิธีการและธรรมชาติของลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่  3)เกมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 4)วินัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสัญญาณต่างๆ   

5)ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 6)ประวติัและกิจการขององค์การลูกเสือโลก           

7)ประวัติและโครงสร้างการลูกเสือโลก  8)เง่ือนลูกเสือ เสือสามัญรุ่นใหญ่  9)การผจญภัย             

10)หลกัสูตรลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  11)การวางแผนก าหนดการฝึกอบรม 12)การปฐมพยาบาล 

(ประชุมกอง คร้ังท่ี 1) 13)ระบบหมู่และการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของกอง  14)แผนท่ี – 

เขม็ทิศ 15)ารผกูแน่น  (ประชุมกอง คร้ังท่ี 2) 16)การชุมนุมรอบกองไฟ  17)การด าเนินงานในกอง

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่   

                                                            

               46 ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ
สามัญ   ขั้น ความรู้เบือ้งต้น  (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550),2. 
 47 ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ
สามัญ  ขั้นความรู้ช้ันสูง  (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550),2. 
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18)บทบาทของผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 19)ลูกเสือกบัการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

20)การทดสอบสมรรถภาพ (ประชุมกองลูกเสือ คร้ังท่ี 3)  21)พิธีการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 22)การ

อยูค่่ายพกัแรม23)แนวการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  24)การกล่าวปราศรัยคร้ังสุดทา้ย48
 

        หลักสูตรการฝึกอบรม วิชา ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้ นความรู้ ช้ันสูง

ประกอบดว้ย   1)การกล่าวตอ้นรับ  และวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 2)การปฐมนิเท 3)เทคนิค

การฝึกอบรม 4)ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 5)วิชาชาวค่าย 6)การบนัเทิงในกอง

ลูกเสือ 7)การพฒันาการของเด็ก 8)บทบาทของผูก้  ากบัลูกเสือ 9)การใหค้  าปรึกษา 10)ทกัษะลูกเสือ

สามัญรุ่นใหญ่ 1 (ประชุมกองคร้ังท่ี 1) เง่ือน  เชือก  สมอบก  11)การอนุรักษ์ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 12)การลูกเสือนานาชาติ  13)การวางแผนเดินทางส ารวจ  14)โครงการช่วยเหลือกลุ่ม

ลูกเสือ  15)ทกัษะลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 2 (ประชุมกองคร้ังท่ี 2) แผนท่ี – เขม็ทิศ 16)กิจการลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่กบัชุมชน 17)การผจญภยั   18)ทกัษะลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่3(ประชุมกองคร้ังท่ี3)การ

เดินทางในเวลากลางคื 19)การวางแผนก าหนดการฝึกอบรม 20)เกมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่(เกมการ

ต่อสู้) 21)วิชาเชิงพราน(ประชุมกองคร้ังท่ี 4) 22)การฝึกทกัษะ(วิชาการบุกเบิก) 23)การฝึกประสาท

และการอนุมาน 24)การทดลอง วิเคราะห์ และจดัหาอุปกรณ์ของกองลูกเสือ (ประชุมกองคร้ังท่ี 5)  

25)การโตว้าที(ภาคทฤษฎี) 26)การโตว้าที  (ภาคปฏิบติั) 27)การฝึกอบรมเพื่อบริการเม่ือเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน 28)พิธีการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  29)ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่กบัพิธีการทางศาสนา 30)การเดิน

ทางไกล  31)การตรวจขั้นท่ี 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อรับเคร่ืองหมายวูดแบดจ ์              

32)แผนปฏิบติังานส่วนตวั 33)การกล่าวปราศรัยคร้ังสุดทา้ย  และปิดการฝึกอบรม49 
 

 

                                                            

 48 ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่   ขั้นความรู้เบือ้งต้น  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550),28. 
 49 ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ
สามัญนใหญ่  ขั้นความรู้ช้ันสูง  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550), 4. 
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        หลักสูตรการฝึกอบรม วิชาผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ประกอบด ้               

1)วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 2)การปฐมนิเทศ 3)คนวยัหนุ่มในปัจจุบนั 4)กิจการลูกเสือวิสามญั  

5)วินยัและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 6)ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามญั 7)การบริหารงานใน

กองลูกเสือวิสามญั  8)ประวติัและกิจการขององคก์ารลูกเสือโลก  9)ประวติัและกิจการขององคก์าร

ลูกเสือไทย  10)การชุมนุมรอบกองไฟ 11)หลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามญั  12)แผนท่ี – เขม็

ทิศ 13)หลักเกณฑ์การอภิปรายและการพูดในท่ีชุมชน  14)ลูกเสือวิสามัญกับการบริการ               

15)บทบาทนายหมู่ลูกเสือวิสามญั  16)กิจกรรมเส่ียงภยั (ความรับผดิชอบของผูน้ า) 17)การวางแผน

ก าหนดการฝึกอบรม  18)การปฐมพยาบาล  19)พิธีการลูกเสือวิสามญั  20)บทบาทผูก้  ากบัลูกเสือ

วิสามญั  21)การฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  22)การกล่าวปราศรัยคร้ังสุดทา้ย50
 

        หลักสูตรการฝึกอบรม วิชาผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ช้ันสูง  ประกอบดว้ย        

1)วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 2)การปฐมนิเทศ 3)จุดหมายและวิธีการของกิจการลูกเสือวิสามญั  

4)ค าปฏิญาณ  กฎของลูกเสือวิสามญัและค่านิยม 5)ชาวค่าย 6)บทบาทของผูก้  ากบัลูกเสือวิสามญั     

7)การท างานร่วมกบักลุ่ม  8)ค าแนะน าในการให้ค  าปรึกษา 9)การพฒันาทกัษะความสัมพนัธ์กบั

ผูอ่ื้น 10)แบบของการเป็นผูน้ า 11)การบันเทิงของกองลูกเสือวิสามัญ 12)การท างานร่วมกับ

คณะกรรมการประจ ากองลูกเสือวิสามญั  13)การให้การสนับสนุนกองลูกเสือวิสามญั 14)การเขา้

ร่วมในชุมชน  15)กิจกรรมในกิจการลูกเสือวิสามญั 16)อุปกรณ์ของกองลูกเสือและแหล่งทรัพยากร  

17)การหาสมาชิกใหม่และการสัมพนัธ์กบักองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 18)การท ากิจกรรมร่วมกบั

เนตรนารี 19)เหตุการณ์ปัจจุบนั 20)พิธีการลูกเสือวิสามญั 21)การท าก าหนดการฝึกอบรม 22)การ

สาธิตการเปิด – ปิดประชุมกองลูกเสือวิสามญั  23)การลูกเสือนานาชาติและการเดินทางส ารวจ    

24)แผนท่ี – เขม็ทิศ 25)วฒันธรรมและประเพณีไทย 25)การเดินทางไกลและแรมคืน 26)แนวการ

ฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  27)แผนปฏิบติัการส่วนตวั  28)การกล่าวปราศรัยคร้ังสุดทา้ย51
 

                                                            

 50 ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ
วสิามัญ  ขั้นความรู้เบือ้งต้น  (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550),29. 
 

51
 ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ

วสิามัญ  ขั้นความรู้ช้ันสูง  (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550),42. 
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การบริหารกจิการลูกเสือในสถานศึกษา 

         1.การบริหารงานในกองลูกเสือส ารอง  ขอบข่ายรายวิชา 1)วิธีด าเนินการตั้งกอง

ลูกเสือส ารอง 2)การบริหารงานในกองลูกเสือส ารอง 3)วสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในกองลูกเสือ  

วตัถุประสงค์ 1)อธิบายขั้นตอนการด าเนินการจดัตั้งกองลูกเสือส ารองได ้2)ช้ีแจงการบริหารงาน

ภายในกองลูกเสือส ารองได้  3)จดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับกองลูกเสือส ารองได้ 4)จดัท า

ทะเบียนและเอกสารต่างๆ ของกองลูกเสือส ารองได้  วิธีด าเนินการตั้งกองลูกเสือส ารอง เม่ือจะ

ด าเนินการตั้งกองลูกเสือส ารองข้ึน จะเป็นการตั้งกองข้ึนใหม่ หรือตั้งกองเพิ่มเติมจากท่ีมีอยูแ่ลว้ก็ดี 

ให้ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 1)รวบรวมเด็กชายท่ีมีอาย ุหรือชั้นเรียนในเกณฑจ์ะเป็นลูกเสือส ารองไดอ้ยา่ง

นอ้ย  2 หมู่ ไม่เกิน 6 หมู่ (หมู่ละ 4-6 คน รวมทั้งนายหมู่ลูกเสือ และรองนายหมู่ลูกเสือดว้ย)และ

กองหน่ึงไม่เกิน 36 คน (6 หมู่)  2)เม่ือไดเ้ด็กครบจ านวนดงักล่าวในขอ้ 1.1 แลว้ ใหด้ าเนินการสอน

ตามกระบวนการของลูกเสือ และจัดกิจกรรมในเร่ือง “เตรียมลูกเสือส ารอง” เม่ือเด็กผ่านการ

ทดสอบตามขั้นตอน  จะไดรั้บเคร่ืองหมายลูกเสือส ารอง (ในขณะท่ีเรียนหลกัสูตรเตรียมลูกเสือ

ส ารอง ยงัไม่ตอ้งแต่งเคร่ืองแบบจนกว่าจะท าพิธีเขา้ประจ ากอง) จึงจะถือว่าเป็นลูกเสือส ารองโดย

สมบูรณ์ และเรียนหลกัสูตรดาวดวงท่ี 1-2-3 ตามล าดบัขั้นของลูกเสือส ารอง (ในกรณีท่ีมีกองลูกเสือ

อยูแ่ลว้) 3)มีผูส้มคัรเป็นผูก้  ากบัลูกเสือ จ านวน 1 คน มีอายไุม่นอ้ยกว่า 20 ปี และผา่นการฝึกอบรม

วิชาผูก้  ากับลูกเสือส ารอง ชั้นความรู้เบ้ืองตน้ มาแลว้เป็นอย่างน้อย (ตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือ

แห่งชาติ ว่าดว้ยการปกครองหลกัสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ขอ้ 51, 73 ส่วน รองผูก้  ากบั

ลูกเสือตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 18 ปี จะมีก่ีคนก็ไดไ้ม่จ ากดั และจะยงัไม่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบั

ลูกเสือมาเลยก็ได ้แต่เม่ือไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นรองผูก้  ากบัฯ แลว้ ควรรีบหาโอกาสไปเขา้รับการ

ฝึกอบรมโดยเร็ว  4)ด าเนินการขออนุญาตตามล าดับขั้น โดยใช้แบบพิมพ ์ดงัน้ี  ลส. 1(ส ารอง) 

จ านวน 1 ชุด  ลส. 2 (ใบสมคัร ผ.บ.)คนละ 1 ชุด  ท าหนังสือน าส่งตามแบบราชการของผูข้อ

อนุญาตปะหนา้ไปดว้ย  โรงเรียนสงักดัจงัหวดัใหท้ าส่ง 1 ชุด โรงเรียนสงักดัอ าเภอใหท้ าส่ง 3 ชุด   
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โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ให้ท าส่งส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 2 ชุด       

5)เม่ือได้รับอนุญาตให้ตั้ งกองลูกเสือ และผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือแลว้ให้ท าพิธีเขา้ประจ ากองให้

เรียบร้อย (เด็กจะไดแ้ต่งเคร่ืองแบบลูกเสือส ารองถูกตอ้งเป็นคร้ังแรกในวนัท าพิธีเขา้ประจ ากอง)   

6)เรียนกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี 1, 2 และ 3 ตามล าดบัขั้น เม่ือผูก้  ากบัไดป้ฏิบติักิจกรรม และ

ผ่านการสอบแลว้จะได้รับเคร่ืองหมายดาวดวงท่ี 1,2,3 3 ตามล าดับ 7)ส าหรับวิชาพิเศษ ให้ใช้

ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าดว้ยการปกครองหลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง(ฉบบัท่ี 10) 

พ.ศ. 2522  การบริหารงานในกองลูกเสือส ารอง  การประชุม  การประชุมเป็นหวัใจส าคญัในการ

ด าเนินงานของกองลูกเสือส ารอง ควรจดัให้มีการประชุมปรึกษาหารือ ดังน้ี 1)ประชุมนายหมู่

ลูกเสือส ารอง (Sixer Council) การประชุมน้ีไม่ถือเป็นทางการ เพียงแต่ฝึกใหน้ายหมู่ลูกเสือส ารอง

ถึงวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง กลา้แสดงความคิดเห็นและพูดในท่ี

ประชุม จะจดัประชุมท่ีใดก็ได ้และควรประชุมเดือนละคร้ัง หรือสองเดือนต่อคร้ัง ทั้งน้ีแลว้แต่

ความสะดวก 2) การประชุมผูก้  ากับ และรองผูก้  ากับลูกเสือส ารอง เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา 

ปรับปรุงงานในกองลูกเสือให้พฒันายิ่งข้ึน ควรประชุมอย่างน้อยเดือนละคร้ัง โดยผูก้  ากับเป็น

ประธานในท่ีประชุม และบนัทึกการประชุมไวโ้ดยละเอียดทุกคร้ัง 3)ประชุมผูก้  ากบักลุ่ม เป็นการ

ประชุมของผูก้  ากบัและรองผูก้  ากบัในกลุ่ม  ทุกคน เพื่อวางแผนงานของกองลูกเสือ กองฝึกอบรม 

ตลอดจนการควบคุมการด าเนินงานให้อยู่ในระดบัสูงเสมอควรประชุมเดือนละคร้ัง โดยปกติมีผู ้

ก  ากบักลุ่มเป็นประธาน และให้บนัทึกการประชุมไวทุ้กคร้ัง 4)ประชุมกรรมการกลุ่ม ท่ีประชุมน้ี

ประกอบดว้ยบุคคลภายนอก ผูป้กครองลูกเสือ ผูส้นใจในกิจการลูกเสือ มีผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือเป็น

ประธาน ควรมีการประชุม 3 เดือนต่อคร้ังเป็นอย่างน้อย มีหน้าท่ีช่วยจดัหาอุปกรณ์การฝึกอบรม 

การหาเงิน การประชาสัมพนัธ์ ทรัพยสิ์นของกลุ่มลูกเสือ และกิจการอ่ืนเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม

ลูกเสือ  การเพิ่มกองลูกเสือ  ในกรณีท่ีมีกองลูกเสือส ารองเกิน 6 หมู่ อาจเพิ่มเป็น 2 กอง หรือ 3 กอง 

หรือ  4 กองได ้แต่ตอ้งค านึงถึงจ านวนผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือว่ามีพอเพียงหรือไม่ (ผูก้  ากบั 1 คน รอง

ผูก้  ากบั  2 คน) ถา้มีไม่พอ ไม่ควรเพิ่มกองลูกเสือ คงรวมอยูใ่นกองเดียวกนัก่อน  การยบุกองลูกเสือ  

การสั่งยุบกลุ่มลูกเสือ หรือกองลูกเสือเป็นอ านาจของเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือ

แห่งชาติ หรือผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั แลว้แต่กรณี ดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง ดงัต่อไปน้ี1)สถานท่ีซ่ึ 
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เป็นท่ีตั้งของกองลูกเสือ ปรากฏภายหลงัวา่เป็นสถานท่ีอนัไม่สมควร  2)ท าการฝึกและอบรมลูกเสือ

ในทางท่ีไม่ตรงหรือขดักบัหลกัการ และวตัถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติ 3)ลูกเสือในกลุ่ม

หรือกองลูกเสือพากนัประพฤติชัว่ เป็นเหตุน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียช่ือเสียงเกียรติคุณของกองลูกเสือ

แห่งชาติ4)มีจ านวนลูกเสือ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ไม่พอท่ีจะด ารงเป็นกลุ่ม หรือกองลูกเสือต่อไปได ้

ทั้งน้ีภายในเวลาท่ีก าหนดใหต้ามสมควร วสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในกองลูกเสือ 1)สถานท่ีฝึกอบรม ทั้ง

ในร่มและกลางแจง้ 1)สถานท่ีฝึกอบรม ทั้งในร่มและกลางแจง้ 2)เสาธงในการประชุมกอง 3ใบ

สมคัรของลูกเสือ (ลส. 3) 4)ใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงลูกเสือ (ลส. 19)  5)ทะเบียนลูกเสือส ารอง(ลส. 

6) 6)บตัรประจ าตวัลูกเสือส ารอง (ลส. 15) 7) สมุดประวติัของลูกเสือส ารอง(Leg Book)  8)สมุด

บนัทึกการประชุมของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 9)สมุดบนัทึกการสอน 10)สมุดการฝีมือของหมู่ (Scrap 

Book) 11)หีบอุปกรณ์การฝึกประจ าหมู่ (Six Box) พร้อมดว้ยอุปกรณ์ เช่น เชือกผกูเง่ือน เชือก

กระโดด ไมทู้นศีรษะ ดินสอเทียน กรรไกร เขม็ ดา้ย ลูกบอล ฯลฯ 12)บญัชีเรียกช่ือ 13)สมุดบนัทึก

ส่วนตวัของผูก้  ากบั 14)แผนภูมิแสดงความกา้วหน้าของลูกเสือ 15 แผนภูมิต่างๆ ประกอบการ

ฝึกอบรม 16)หนงัสืออา้งอิงต่างๆ เช่น พระราชบญัญติัลูกเสือ ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติฯ กฎ

กระทรวงฯ ว่าดว้ยเคร่ืองแบบ คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมปีท่ี 1-4 คู่มือการ

สอนวิชาต่างๆ ฯลฯ เป็นตน้ 17)แบบฟอร์มรายงานการลูกเสือประจ าปี 18 )แบบฟอร์มรายงาน

การเงินลูกเสือประจ าปี 19)ใบโอนกองลูกเสือ (สล. 4) แบบพิมพลู์กเสือต่างๆ  ลส.1 ค  าร้องขอจดัตั้ง

กลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ ลส.2ใ บสมคัรขอเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ผูต้รวจการลูกเสือ และ

เจา้หนา้ท่ีลูกเสือ ลส. 3 ใบสมคัรเขา้เป็นลูกเสือ ลส.4 ใบโอนกองลูกเสือ  ลส. 5 รายงานการลูกเสือ

ประจ าปี  ลส.6 ทะเบียนลูกเสือส ารอง  ลส.10 รายงานการเงินลูกเสือ  ลส.11 ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ ลส.

12 ใบตั้งกองลูกเสือ  ลส.13 ใบตั้งผูบ้งัคบับญัชา ผูต้รวจการ กรรมการลูกเสือ ลส. 14ใบส าคญัคู่กบั

เขม็ลูกเสือสมนาคุณ ลส.15 บตัรประจ าตวัลูกเสือส ารอง ลส.19ใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงลูกเสือ52   

        

                                                            

 52 ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ
ส ารอง      ขั้น ความรู้เบือ้งต้น (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550),191-194. 
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  2.การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญ   ขอบข่ายรายวิชา 1)หลกัเกณฑ์ในการตั้งกอง     

2)วิธีขอตั้งกอง  3)การท าเอกสารขอตั้งกอง และเอกสารภายในกองวตัถุประสงค์ 1)อธิบายการ

บริหารงานในกองลูกเสือสามญัได ้2)บรรยายวิธีด าเนินการจดัตั้งกองลูกเสือสามญัได ้3)ท าทะเบียน

และเอกสารต่างๆ ในกองลูกเสือสามญัได้  เน้ือหาวิชา  การด าเนินการจดัตั้งกองลูกเสือสามญั ให้

ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 1)รวบรวมเด็กชายท่ีมีอายอุยูใ่นเกณฑท่ี์จะเป็นลูกเสือสามญั  จ านวน 2–6 หมู่(หมู่

หน่ึง 6-8 คน) กองหน่ึงอยา่งนอ้ย 12 คน และกองหน่ึงไม่เกิน 48 คน  2)มีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือท่ี

ผ่านการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือสามญั ขั้นความรู้เบ้ืองตน้ (B.T.C.)เป็นอย่างนอ้ย 1 คน เป็นผู ้

ก  ากบัและมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี กบัมีรองผูก้  ากบั  อย่างนอ้ย 1 คน มีอายุไม่นอ้ยกว่า 18 ปี(รองผู ้

ก  ากบัน้ีไม่จ าเป็นตอ้งผา่นการฝึกอบรมมาก่อน แต่ควรหาโอกาสเขา้รับการฝึกอบรม) 3)เม่ือไดเ้ด็ก

ครบตามจ านวนในขอ้ 1 แลว้ ให้เร่ิมท าการสอนวิชาในหลกัสูตรลูกเสือตรี, โท, เอก และวิชาพิเศษ

ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติฯ  4) ด าเนินการขออนุญาตตามล าดบัขั้น โดยใชแ้บบ

พิมพด์งัน้ี  (4.1)ลส. 1 (ค  าร้องขอตั้งกลุ่ม, กอง)จ านวนกองละ 1-3 แผน่ (4.2)ลส.2 (ใบสมคัร ผบ.) 

จ านวนคนละ 1-3 แผน่ (4.3)ท าหนงัสือน าของผูข้ออนุญาตปะหนา้ไปดว้ย  แบบพิมพด์งักล่าวน้ีให้

ท าเป็น 3 ชุด คือ เก็บไวเ้ป็นส าเนาท่ีโรงเรียน 1 ชุด ส่งอ าเภอ 1 ชุด ส่งจงัหวดั 1 ชุด ถา้สังกดัจงัหวดั

ท าเป็น 2 ชุด เก็บไวโ้รงเรียน 1 ชุด ส่งจงัหวดั 1 ชุด หรือสังกดัส านักงานคณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแห่งชาติ ให้ท าเป็น 2 ชุด คือ เก็บไวท่ี้โรงเรียน 1 ชุด  ส่งส านักงานคณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแห่งชาติ 1 ชุด  5)เม่ือไดรั้บอนุมติัให้ตั้งกองแลว้ และเด็กเรียนจบหลกัสูตรลูกเสือตรีให้ท า

พิธีเขา้ประจ ากองใหเ้รียบร้อย (เดก็จะไดแ้ต่งเคร่ืองแบบลูกเสือสามญัถูกตอ้ง ในวนัท าพิธีเขา้ประจ า

กอง)  ส่ิงท่ีตอ้งจดัท าให้มีในกองลูกเสือสามญั 1)สถานท่ีฝึกอบรมทั้งท่ีร่มและกลางแจง้ 2)ห้อง

ประชุมหรือห้องลูกเสือโดยเฉพาะ 3)ทะเบียนต่างๆ คือ(3.1)ค าร้องขอตั้งกลุ่ม, กอง (ลส.1)(3.2)ใบ

สมคัรเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ (ลส.2) (3.3)ใบสมคัรเป็นลูกเสือ (ลส.3)(3.4)ใบโอนกอง (ลส.4)               

(3.5)ทะเบียนลูกเสือสามญั (ลส.7)(3.6)รายงานลูกเสือประจ าปี (ลส.10)(3.7)ใบตั้งกลุ่มลูกเสือหรือ

ตั้งกองลูกเสือ (ลส.11, ลส.12)(3.8)ใบแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ (ลส.13)(3.9)บตัรประจ าตวั

ลูกเสือสามัญ (ลส.16)(3.10)ใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงลูกเสือ ผลส.19) 4)บันทึกการประชุม

ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือของโรงเรียน 5)บนัทึกการสอนของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 6)บญัชีรายช่ือ             
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7)สมุดหมายเหตุกอง  8)แผนภูมิต่างๆ เก่ียวกบักิจกรรมของลูกเสือเพื่อประกอบการสอน 9)บนัทึก

รายงานการประชุมนายหมู่ (Court of Honour) 10)หนงัสือคู่มือต่างๆ53           

         3.การด าเนินงานในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขอบข่ายรายวิชา  ส่งเสริมใหผู้ก้  ากบั

มีความรู้ความเขา้ใจถึงวิธีการด าเนินการจดัตั้งกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และการบริหารงานในกอง

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ได ้ วตัถุประสงค ์ 1)บรรยายถึงวิธีด าเนินการจดัตั้งกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่

ได ้ 2)บริหารงานในกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ได ้ 3)จดัท าทะเบียนและเอกสารต่าง ๆ ในกองลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่ได ้ เน้ือหาวิชา  การด าเนินงานในกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่

เป็นลูกเสือท่ีผา่นขั้นตอนการเป็นลูกเสือมาถึงสองประเภทแลว้ คือ ลูกเสือส ารองและลูกเสือสามญั 

ดงันั้น ผูก้  ากบัจะตอ้งมีความรู้ท่ีสัมพนัธ์กนัระหว่างลูกเสือทั้ง 3 ประเภทน้ี ผูก้  ากบัจะตอ้งมีความรู้

ในเร่ืองการจดัตั้งกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ เร่ืองระเบียบและแบบพิมพต่์างๆ ตลอดจนเนน้ใหท้ราบ

วา่การบริหาร คือ “การบริการ” หมายความวา่จะตอ้งจดัหาอุปกรณ์และวสัดุทั้งหลายท่ีจ าเป็นในการ

สอนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ มาใหลู้กเสือไดท้ ากิจกรรมเพื่อความสัมฤทธิผลของการฝึกอบรมลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่   โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ มีหลกัสูตรวิชาพิเศษลูกเสือรวมทั้งหมด  

76 วิชา เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ีแก่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในอันท่ีจะน าไปใช้ทั้ งด้าน

การศึกษา และอาชีพส่วนตวัในภายหน้า โดยเลือกตามความถนัดของตน และตอ้งเน้นให้มากถึง

ความรับผิดชอบในเร่ืองการบริการต่อสังคมท่ีตนด ารงชีวิตอยู ่ เน่ืองจากลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เป็น

เด็กท่ีมีอายุระหว่าง 14-18 ปี หรือเด็กท่ีก าลงัเรียนอยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และเป็นวยัท่ี

ตอ้งการแสดงออกตามความสามารถของตนเองให้เป็นท่ียอมรับของหมู่และกองท่ีตนสังกดั ดว้ย

เหตุผลน้ี หมู่ลูกเสือจึงตอ้งประกอบไปดว้ยลูกเสือ จ านวน  4-8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่

ดว้ย กองหน่ึงประกอบลูกเสืออยา่งนอ้ย 2 หมู่ และไม่เกิน 6 หมู่  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จึงควรใหแ้ต่

ละกองก าหนดแผนงานการด าเนินงาน การปกครองตลอดทั้งการประเมินผล การฝึกกิจกรรมของ

ตนเอง 

                                                            

 
53

 ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ

สามัญ   ขั้น ความรู้เบือ้งต้น  (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550),175-176. 
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เพื่อให้ไดม้าตรฐานท่ีดีท่ีสุด ดว้ยเหตุผลน้ี กิจกรรมต่างๆ จึงตอ้งเป็นกิจกรรมใหม่ท่ีทา้ทายและให้

ประสบการณ์อย่างกวา้งขวาง  การบรรยายประกอบภาพพลิก หรือสไลด์เก่ียวกับกิจกรรมของ

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีจะน ามาเสนอความตอ้งการในการฝึกอบรม เช่น 1)การประชุมกอง  2)การ

ผจญภยั  3)การอยู่ค่ายพกัแรม  4)การจดัหมู่  ช่ือหมู่  5)พิธีการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  6)สายยงยศ    

7)เคร่ืองหมายวิชาพิเศษ  8)วิชาลูกเสือหลวง  9)วิชาผูฝึ้กสอน ฯลฯ การอภิปรายกลุ่ม การประชุม

กลุ่มย่อยหรือการจดันิทรรศการหลกัในการจดัการบริหารมี 3 ประการ คือ 1)การแบ่งหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบภายในกองลูกเสือและอภิปรายกลุ่ม  2)การบริการและการประสานงานในชุมชน  

และ  ประชุมกลุ่มย่อย อภิปรายกลุ่ม 3)ทะเบียนและแบบพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้ งเอกสารคู่มือจัด

นิทรรศการ  ทะเบียน ลส. ต่างๆ  1) ลส.1 ค  าร้องขอจดัตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ  2)ลส.2 ใบ

สมคัรขอผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ผูต้รวจการลูกเสือ และเจา้หน้าท่ีลูกเสือ  3)ลส.3 ใบสมคัรเขา้เป็น

ลูกเสือ  4)ลส.4 ใบโอนกอง  5)ลส.5 รายงานการลูกเสือ  6)ลส.8 ทะเบียนกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  

7) ลส.10 รายงานการเงินลูกเสือ  8)ลส.11 ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ   9)ลส.12 ใบตั้งกองลูกเสือ  10)ลส.13 

ใบแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชา ผูต้รวจการ กรรมการลูกเสือ  11)ลส.14 ใบส าคญัคู่เข็มลูกเสือสมนาคุณ  

12)ลส.17 บตัรประจ าตวัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  13)ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงลูกเสือ54 

         4.การบริหารงานในกองลูกเสือวิสามัญ   ขอบข่ายรายวิชา ให้อธิบายวิธีการจดัตั้ง

กองลูกเสือวิสามัญ การจัดท าเอกสาร ส่วนประกอบของคูหาลูกเสือวิสามัญ หน้า ท่ีของ

คณะกรรมการประจ ากอง และด าเนินการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญได้พอสังเขปวตัถุประสงค์          

1)อธิบายถึงการด าเนินการจดัตั้งกองลูกเสือวิสามญัได ้ 2)จดัท าทะเบียนและเอกสารต่างๆ ในกอง

ลูกเสือวิสามญัได ้ 3)ระบุวิธีการใชแ้บบพิมพต่์างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  เน้ือหาวิชา  บรรยายในเร่ือง

วิธีด าเนินการตั้งกองลูกเสือวิสามญั และเม่ือไดอ้นุญาตใหต้ั้งกองไดแ้ลว้ควรจะมีสถานท่ีและ 

 

                                                            

 54ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่   ขั้นความรู้เบือ้งต้น  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550),168-170. 
  



 

134 

อุปกรณ์ในการฝึกสอนอย่างไร  เม่ือจะด าเนินการตั้งกองลูกเสือวิสามญัข้ึน จะเป็นการตั้งกองข้ึน

ใหม่ หรือตั้งกองเพิ่มเติมจากท่ีมีอยูแ่ลว้ก็ดี ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี  1)รับสมคัรเด็ก จ านวน 10-40 คน 

อาย ุ16-25 ปี หรือก าลงัเรียนอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือระดบัอาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา  

2) ผูก้  ากบัตอ้งผา่นการอบรมขั้นความรู้ขั้นสูงของวิชาผูก้  ากบัลูกเสือวิสามญั และมีอายไุม่นอ้ยกว่า 

25 ปี และรองผูก้  ากบัตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกว่า 23 ปี ตอ้งผา่นการอบรมขั้นความรู้เบ้ืองตน้มาแลว้ กอง

หน่ึงมีผูก้  ากบั 1 คน และรองผูก้  ากบัอีก 1 คน หรือหลายคนเป็นผูช่้วย 3) ด าเนินการขออนุญาต

ตามล าดบัขั้น โดยใชแ้บบพิมพ ์ดงัน้ี (3.1)ล.ส.1 จ านวน 1 แผ่น(3.2)ล.ส.2 จ านวนคนละ 1 แผ่น

(3.3)ท าหนงัสือน าของผูข้ออนุญาตแนบไปดว้ย แบบพิมพด์งักล่าวใหท้ าเป็น 3 ชุด เกบ็ไวเ้ป็นส าเนา

ท่ีโรงเรียน 1 ชุดส่งอ าเภอ 1 ชุด จงัหวดั 1 ชุดส าเนาท่ีโรงเรียน 1 ชุด ส่งอ าเภอ  1 ชุด ส่งจงัหวดั       

1 ชุด ถา้สงักดัจงัหวดัท าเป็น 2 ชุด เกบ็ไวท่ี้โรงเรียน 1 ชุด ส่งจงัหวดั 1 ชุด หรือ  ถา้สังกดัส านกังาน

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ให้ท าเป็น 2 ชุด เก็บไวท่ี้โรงเรียน 1 ชุด  ส่งส านักงาน

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 1 ชุด 4)เม่ือไดรั้บอนุมติัให้ตั้งกองไดแ้ลว้ ไดด้ าเนินการสอน

ตามหลกัสูตรเตรียมลูกเสือวิสามญัและท าพิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือวิสามญั จึงจะนบัว่าเป็นลูกเสือ

วิสามญัโดยสมบูรณ์  ในกองลูกเสือวิสามญัควรจะมี 1)สถานท่ีฝึกอบรมทั้งท่ีร่มและกลางแจ้ง        

2)คูหาลูกเสือวิสามญั (ROVER DEN) ซ่ึงเป็นสถานท่ีประชุมของลูกเสือโดยเฉพาะ 3)ทะเบียนต่างๆ 

คือ  (ก)ค าร้องขอจัดตั้ งกลุ่มหรือกองลูกเสือ (ล.ส.1)(ข)ใบสมคัรขอเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ     

(ล.ส.2) (ค)ใบสมคัรเขา้เป็นลูกเสือ (ล.ส.3)(ง)ใบโอนกองลูกเสือ(ล.ส.4)(จ)รายงานการลูกเสือ

ประจ าปี (ล.ส.5)  (ฉ)ทะเบียนกองลูกเสือวิสามญั (ล.ส.9)  (ช)รายงานการเงินลูกเสือ (ล.ส.10)(ซ)ใบ

ตั้งกลุ่มลูกเสือหรือตั้งกองลูกเสือ (ล.ส.11, ล.ส.12) (ฌ)ใบแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือฯ (ล.ส. 13) 

(ญ)บตัรประจ าตวัลูกเสือวิสามญั (ล.ส.18) (ฎ)ใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงลูกเสือ (ล.ส.19) 4)หนงัสือท่ี

จ าเป็น คือ พระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ.2507-2528 ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติฯ กฎกระทรวงว่า

ดว้ยเคร่ืองแบบ และหนงัสือประกอบการสอนอ่ืนอีกตามสมควร 5)บนัทึกการประชุมผูบ้งัคบับญัชา

ลูกเสือของโรงเรียน 6)บนัทึกการสอนของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 7)บนัทึกรายงานการประชุมนาย

หมู่หรือการประชุมของกรรมการประจ ากองลูกเสือ 8)แผนภูมิต่างๆ เก่ียวกับการสอนและ

ประกอบการสอนวิชาลูกเสือ  คูหาของลูกเสือวิสามญั (ROVER DEN) คูหาวิสามญั หมายถึง 

สถานท่ีของลูกเสือวิสามญัซ่ึงเป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรมของลูกเสือวิสามญั เช่น การประชุม 
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วางแผนหรือประกอบพิธีต่างๆ (เตรียมลูกเสือวิสามญัและลูกเสือวิสามัญ) ตอ้งการให้ลูกเสือ

วิสามญัมีสถานท่ีรวมจิตใจ ยึดมัน่ในอุดมการณ์ของลูกเสือเหมือนพระสงฆท่ี์มีโบสถท์ าสังฆกรรม  

1)บริเวณสถานท่ี ควรเป็นสถานท่ีสงบเงียบ มีบริเวณกวา้งขวาง มีความสะอาดทั้งรอบบริเวณ          

2)ลกัษณะการปลูกสร้าง จะเป็นทรงใดก็ได้ให้ดูแลว้เป็นส่ิงสะดุดตา เป็นท่ีน่าเคารพเกรงขาม      

อาจเป็นทรงไทยหรือประยุกตก์็ได ้ 3)วสัดุท่ีใชก่้อสร้าง จะใชว้สัดุอย่างไรก็แลว้แต่ฐานะการเงิน

ของกองเป็นส าคญั หรือ การก่อสร้างอาจจะใชไ้มก้ลม ปีกไม ้หรืออิฐ แต่ส่ิงส าคญัให้มีความคงทน       

4)การสร้างภายในคูหา (1)มีห้องประชุม (2)มีห้องสมุดเก่ียวกบัลูกเสือ (3)มีห้องเก็บเคร่ืองหมาย  

(4)มีหอ้งเกบ็พสัดุ  (5)มีหอ้งน ้า (6)มีท่ีส าหรับพกั 5)ส่ิงประกอบภายใน ตามความหมายคูหาวิสามญั

เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิส าหรับ พิธีการต่างๆ ของลูกเสือ จึงจะตอ้งมีส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ เป็นท่ีเคารพ

สักการะ มีดงัน้ี  (1)พระพุทธรูป ถา้ลูกเสือนั้นถือศาสนาเดียวกนั ก็ให้ประดิษฐานไวบ้นโต๊ะบูชา

หรือศาสนาอ่ืนแลว้แต่ความเคารพนบัถือ (2)ธงชาติ ธงประจ ากอง(3)พระบรมรูปรัชกาลท่ี 9 พระ

ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ (4)พระบรมรูปรัชกาลท่ี 6 พระผูพ้ระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  

(5)รูป บี.พี. ผูก่้อก าเนิดลูกเสือโลก(6)ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ(7)คติพจน์ของลูกเสือทุก

ประเภท  6)ลกัษณะการใชคู้หาวิสามญั (1)ใชเ้ป็นท่ีสอนและอบรมลูกเสือ(2)ใชเ้ป็นท่ีประชุมนาย

หมู่หรือประชุมสมาชิกของกอง(3)ใชค้น้ควา้หาความรู้เป็นห้องสมุด(4)ใชท้  าพิธีทางศาสนา เช่น 

ท าบุญในโอกาสครบรอบตั้งกองลูกเสือ (5)ใชท้  าพิธีทางลูกเสือ เช่น ติดแถบ ถวายราชสดุดี(6)เป็น

พิพิธภณัฑข์องท่ีระลึกท่ีไดม้าจากท่ีอ่ืน หรือต่างประเทศ (7)ใชเ้ป็นส านกังานของลูกเสือ  กรรมการ

ประจ ากองลูกเสือวิสามญั  กองลูกเสือวิสามญั ควรจดัตั้งกรรมการประจ ากองข้ึน กรรมการประจ า

กองประกอบดว้ย ผูก้  ากบัลูกเสือ หวัหนา้นายหมู่ลูกเสือ 1 คน ผูช่้วยหวัหนา้นายหมู่ลูกเสือ อีก 1 คน 

และนายหมู่ลูกเสือวิสามัญท่ีได้รับการแต่งตั้ งเป็นกรรมการ  กรรมการประจ ากอง มีหน้าท่ี             

(1) พิจารณาในการรักษาเกียรติของลูกเสือ (2)จดัรายการกิจกรรมของกองลูกเสือ(3)พิจารณาการ

บริหารภายในกองลูกเสือ (4)ควบคุมการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ  คณะกรรมการประจ ากอง

ลูกเสือวิสามญั คณะกรรมการประจ ากองลูกเสือวิสามญั ประกอบดว้ยหวัหนา้นายหมู่เป็นประธาน

ผูช่้วยหวัหนา้นายหมู่เป็นรองประธาน กบัใหน้ายหมู่ รองนายหมู่ในกองนั้นเป็นกรรมการ แลว้เลือก

กนัเองเป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ เช่น เลขานุการ เหรัญญิก ปฏิคม กรรมการกีฬา กรรมการ 
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นนัทนาการ กรรมการกลางฯ และน าเสนอผูก้  ากบัฯ พิจารณาอนุมติัและสั่งแต่งตั้ง  คณะกรรมการ

ประจ ากองใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไม่เกิน 12 เดือน ทั้งน้ีเพื่อใหผู้อ่ื้นไดป้ฏิบติังานในต าแหน่งหวัหนา้นาย

หมู่ ผูช่้วยหวัหนา้นายหมู่ และกรรมการด าเนินงานของกองบา้ง แต่ในบางกรณีท่ีประชุมนายหมู่อาจ

เสนอใหผู้ก้  ากบัพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจ ากองชุดเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปอีก หรือจะใหมี้

การเปล่ียนแปลงแต่บางต าแหน่งกไ็ด ้ ใหมี้การประชุมคณะกรรมการประจ ากอง อยา่งนอ้ยเดือนละ

คร้ัง ในการประชุมให้หัวหนา้นายหมู่เป็นประธานท่ีประชุม ผูช่้วยหัวหน้านายหมู่ 1 คน เป็นรอง

ประธาน เลขานุการ เป็นผูจ้ดรายงานการประชุม ส่วนผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยให้

ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา  คณะกรมการประจ ากองมีหน้าท่ีดงัน้ี 1)วางแผนและจดักิจกรรมในวนั

ประชุมกองประจ าสัปดาห์ 2)ในกรณีท่ีมีกิจกรรมพิเศษอาจพิจารณาแต่งตั้งลูกเสือวิสามญัในกองคน

หน่ึงให้เป็นหัวหนา้กิจกรรมนั้น 3)บริหาร กิจการภายในกองลูกเสือ 4)รักษาเกียรติของกองลูกเสือ  

5) ควบคุมการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ6) ใหป้ระธานหรือผูแ้ทนท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูแ้ทนของ

กองในการติดต่อกบับุคคลภายนอก 7)จดัใหมี้คูหา(Den)ของกองขนาดอยา่งนอ้ย 4 x 6 เมตร เพื่อใช้

เป็นสถานท่ีอเนกประสงคข์องกอง 8)คดัเลือกลูกเสือวิสามญัอาวุโส     1 หรือ 2 คน ท่ีรอบรู้งาน

ลูกเสือวิสามญัเพื่อให้ท าหนา้ท่ีพี่เล้ียง(Sponsor)เตรียมลูกเสือวิสามญั   (Rover Squire)แต่ละคน

จนกวา่เตรียมลูกเสือวิสามญันั้นจะผา่นหลกัสูตรลูกเสือโลก ผา่นการส ารวจตวัเอง(Vigil)และไดเ้ขา้

ประจ ากอง(Investiture)เป็นลูกเสือวิสามญั(Rover Scout)โดยสมบูรณ์  วิธีปฏิบติัในการประชุม

คณะกรรมการประจ ากอง การประชุมคณะกรรมการประจ ากอง ปกติจะประชุมท่ีคูหาลูกเสือ

วิสามญั แต่ถา้ไม่มีใชห้้องใดห้องหน่ึงแทนก็ได ้มีแนวปฏิบติัดงัน้ี  การจดัท่ีประชุม 1)ห้องประชุม 

ในห้องประชุมจัดให้มีโต๊ะหมู่บูชา มีพระพุทธรูป ธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลปัจจุบนั รวมทั้งจดัให้มีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั องคพ์ระผูพ้ระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย และรูปของลอร์ดเบเดน โพเวล ผูใ้ห้

ก าเนิดลูกเสือโลก 2)โต๊ะประชุม ควรจดัให้มีเกา้อ้ีประชุมตามจ านวนของนายหมู่ รองนายหมู่ และ

จดัเป็นพิเศษส าหรับผูก้  ากบัฯ หรือรองผูก้  ากบัฯ ท่ีจะเขา้ประชุมดว้ยในฐานะท่ีปรึกษา โดยจดัใหน้ัง่

อยู่ทางด้านซ้ายของประธาน 3)การจดัท่ีนั่งจะตอ้งก าหนดไวใ้ห้ทราบ โดยมีการเขียนป้ายหรือ

เคร่ืองหมายแสดงไว ้ ณ ท่ีนั้นๆ เช่น ประธาน รองประธาน เลขานุการ  หมู่ 1 รองฯ หมู่ 1 หมู่  
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2 รองฯ หมู่ 2 หมู่ 3 รองฯ หมู่ 3  และผูก้  ากบั  4)ผูเ้ขา้ประชุม  นายหมู่ทุกหมู่ และรองนายหมู่ทุกหมู่ 

ในฐานะกรรมการ  ผูก้  ากับลูกเสือ ถ้าผูก้  ากับลูกเสือไม่อยู่ให้รองผูก้  ากับฯ เข้าประชุมแทน  

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีกองลูกเสือเชิญมา เพื่อแนะน าวิชาการเป็นคร้ังคราว  หัวหน้านายหมู่ในฐานะ

ประธาน รองหัวหน้านายหมู่ 1 คน ในฐานะ รองประธาน และเลขานุการ ผูจ้ดรายงานการประชุม 

5)การเขา้ห้องประชุม คณะกรรมการฯ จะวางไมง่้ามและหมวกไว ้ณ ท่ีซ่ึงจดัไวใ้ห้  เลขานุการจะ

เป็นผูเ้ชิญกรรมการทุกคนเขา้ก่อนแลว้จึงเชิญประธาน และท่ีปรึกษาเขา้เป็นคนสุดทา้ย ผูท่ี้เขา้

ประชุม ก่อนท่ีจะเขา้นัง่จะตอ้งไปไหวพ้ระพุทธรูป แสดงความเคารพต่อธงชาติและพระบรมฉายา

ลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวตามล าดบัเสียก่อน โดยวิธีวนัทยหัตถ ์แลว้จึงไปนั่งยงัท่ี

ของตน (ยกเวน้ประธานจะตอ้งจุดธูปเทียน และกราบท่ีหนา้พระ 6)การเปิดประชุม เป็นหนา้ท่ีของ

ประธานท่ีจะกล่าวเปิดโดยลุกข้ึนยืนหันหน้าเขา้สู่ท่ีประชุม ยื่นมือขวาออกไปขา้งหน้าท ามุม

ประมาณ 45 องศากบัประชุมแขนเหยยีดตรงแสดงรหสัของลูกเสือ แลว้กล่าววา่ “บดัน้ีสมาชิกของท่ี

ประชุมไดม้าครบองคป์ระชุมแลว้ ขา้พเจา้ขอเปิดการประชุม ขอให้สมาชิกทั้งหลายไดใ้ชสิ้ทธิและ

เสรีภาพของท่านโดยเสรีในการประชุม และขอให้ถือว่าการประชุมน้ีเป็นความลบัไม่เปิดเผย” เม่ือ

ประธานกล่าวจบ สมาชิกท่ีประชุมยนืข้ึนพร้อมกนั พร้อมกบัยกมือขวาข้ึนแสดงรหสัลูกเสือแบบให้

ค  าปฏิญาณของลูกเสือ และกล่าวพร้อมกนัว่า “ขา้พเจา้จะถือว่าการประชุมน้ีเป็นความลบั เวน้ไวแ้ต่

จะไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุม” เสร็จแลว้ประธานนัง่ลง  สมาชิกนัง่ลงพร้อมกนั จากนั้นจึงให้

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  7) การพูดในท่ีประชุม ก่อนพูดตอ้งยกมือขออนุญาต 

เม่ือประธานอนุญาตจึงจะพูดได(้และจะตอ้งพูดกบัประธานทุกคร้ัง) เม่ือเวลาพูดให้นั่งไม่ตอ้งยืน   

8)การนดัหมายเรียกประชุม เป็นหนา้ท่ีของเลขานุการท่ีจะแจง้นดัหมายไป  9)การจดัระเบียบวาระ

การประชุม เป็นหนา้ท่ีของเลขานุการท่ีจะแจง้นดัหมายไป  10)เร่ืองท่ีจะจดัเขา้วาระการประชุม ควร

เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบในกองลูกเสือท่ีตนอยู่ เช่น จดัท าก าหนดการฝึกอบรม 

การอยู่ค่ายพกัแรม การเงิน การลงโทษ การให้รางวลั และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น           

11)รายงานการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งถือเป็นความลบั ไม่ควรเปิดเผย เวน้แต่จะไดรั้บ

ความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหเ้ปิดเผยได ้     12)การจดรายงานการประชุมเป็นหนา้ท่ีของเลขานุการ 

จะตอ้งเป็นผูจ้ดและจดัท ารายงานการประชุม บนัทึกลงในสมุด และส าเนาแจง้ใหผู้เ้ขา้ประชุมทราบ   
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13)ผูด้  ารงต าแหน่งประธานท่ีประชุม คือ ประธานคณะกรรมการประจ ากอง(หัวหนา้นายหมู่)ซ่ึงผู ้

ก  ากับฯ แต่งตั้ งจากนายหมู่ท่ีนายหมู่ส่วนมากเห็นชอบด้วย 14)เลขานุการของท่ีประชุม คือ 

เลขานุการของคณะกรรมการประจ ากอง โดยให้นัง่อยู่ทางซา้ยของประธาน (เลขาฯ จะเป็นผูเ้ชิญ

นายหมู่ รองนายหมู่ เขา้ท่ีประชุมทีละคน จนถึงประธาน แลว้จึงเชิญผูก้  ากบัฯ เป็นคนสุดทา้ย) 15)ผู ้

ก  ากบัลูกเสือท่ีเขา้ประชุม ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม แต่มีสิทธิยบัย ั้งการกระท าใด ๆ ท่ีผูก้  ากบั

ฯ เห็นว่า ถา้จะปล่อยให้ท าไปตามขอ้ตกลงของท่ีประชุมแลว้ อาจก่อให้เกิดผลเสียหายข้ึนได ้        

16)การปิดประชุม ประธานจะลุกข้ึนยืนหันหน้าเขา้สู่ท่ีประชุม ยื่นมือขวาออกไปขา้งหน้าท ามุม

ประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรง แสดงรหัสของลูกเสือ แลว้กล่าว่า “ขา้พเจา้ขอปิดการประชุม” 

เม่ือปรานกล่าวจบให้นายหมู่ทุกคนลุกข้ึนท าวนัทยหัตถแ์ก่ประธาน(ประธานท า วนัทยหัตถต์อบ)  

17)การออกจากห้องประชุมตามล าดบัดงัน้ี  คือ  ท่ีปรึกษา ประธาน นายหมู่ และรองนายหมู่ต่างๆ 

(โดยปฏิบติัพิธีการเช่นเดียวกบัการเขา้หอ้งประชุม)55 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

         สุนทร    ทดั  ไดว้ิจยัเร่ือง  การจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบการจดักิจกรรมและปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะลูกเสือ-เนตรนารี ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  จากแนว
การจดักิจกรรมของกรมวิชาการในดา้นจดัท าทะเบียนขอ้บงัคบัว่าดว้ยการจดักิจกรรม  ดา้นการ
แต่งตั้งบุคลากรท่ีรับผิดชอบ  ดา้นให้การสนบัสนุนและอ านวยเร่ืองการงบประมาณ  ดา้นการให้
ค  าปรึกษาแนะน า  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินการกิจกรรม  ดา้นการจดัโอกาส  เวที  ใหมี้
การแสดงผลงานของกิจกรรมและการช่ืนชมผลงานการให้ก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังาน  ผลการวิจยั
พบว่า   การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัด
กาญจนบุรี  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  และปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการจดั
กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี  ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  ในดา้นจดัท า
ทะเบียนข้อบังคับว่าด้วยการจัดกิจกรรม  ด้านการแต่งตั้ งบุคลากรท่ีรับผิดชอบ  ด้านให้การ
สนบัสนุนและอ านวยเร่ืองการงบประมาณ  ดา้นการให้ค  าปรึกษาแนะน า  นิเทศ  ติดตาม 
                                                            

 55 ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ
วสิามัญ  ขั้นความรู้เบือ้งต้น  (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550),38-247. 
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ประเมินผลการด าเนินการกิจกรรม  ดา้นการจดัโอกาส  เวที  ใหมี้การแสดงผลงานของกิจกรรมและ
การช่ืนชมผลงานการให้ก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานให้ความส าคญัอยู่ในระดบัน้อยทุกดา้นเน่ืองจาก
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ไม่ใช่วิชาหลกัในการเรียนการสอนของสถานศึกษา56         
         สุรพล  ท านุพนัธ์ุ ไดท้  าวิจยัเร่ืองสภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัใน
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุตรดิตถ ์ เขต 1  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัญหา 
และเปรียบเทียบการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญั   ผลการวิจยัพบว่า  ส่วนใหญ่ไดว้างแผนพร้อม
กบัการจดัชั้นเรียน  มีการแต่งตั้งมอบหมายงานรับผิดชอบกิจกรรมลูกโดยมีค าสั่งแต่งตั้ง  ในการ
จดัท าแผนการจดักิจกรรมลูกเสือได้จดัท าในแผนปฏิบติัราชการประจ าปี  ส่วนการประชุมวาง
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือมีการประชุมทุก  3  เดือนต่อคร้ัง  การจัดบุคลากรเพื่อรับผิดชอบ
กิจกรรมลูกเสือ  โรงเรียนไดจ้ดับุคลากรไว ้ 2  คน  มีการปฏิบติัตามแผนอย่างสม ่าเสมอ  ดา้นการ
จดัสรรงบประมาณไม่ไดจ้ดัใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาส่วนใหญ่จดัใหไ้วลู้กเสือแต่ก็ไม่เพียงพอ  ดา้นการ
บริหารงานภายในกองยงัตั้งกองท่ีถูกตอ้งไม่ครบทุกโรงเรียนและมีผูก้  ากบัลูกเสือเพียงพอ  ดา้นการ
ฝึกอบรมลูกเสือในโรงเรียนมีการวางแผนระยะยาวแต่ไม่มีการจดัท าแผนระยะสั้น  ไม่มีการสอบ
วิชาพิเศษ  มีการน าลูกเสือไปบ าเพญ็ประโยชน์  มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจการลูกเสือ และมี
การเดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม  ส าหรับปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือ  ดา้นการวางแผนและ
งบประมาณมีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก  และการเปรียบเทียบผูบ้ริหารกบัผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดา้นการ
วางแผนและงบประมาณต่อสภาพและปัญหาแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั57 
     

                                                            

   
56สุนทร    ทดั, “การจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของผูบ้ริหารสถานศึกษา  อ าเภอท่าม่วง  

จงัหวดักาญจนบุรี”   (สารนิพนธ์หลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั    มหาวิทยาลยัศิลปากร,2549),76-87.  
 

 
57

 สุรพล  ท านุพนัธ์ุ, “สภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัในโรงเรียนสงักดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุตรดิตถ ์ เขต 1” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ,์2549),86-89.   
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        ช านาญ  สุวรรณเรือง ไดว้ิจยัเร่ืองรูปแบบการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามญัใน

โรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา

รูปแบบการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามญัในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3  โดยศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  

พร้อมทั้งเปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียน  ผลการวิจยัพบว่า  สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือ

สามญัในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต 3  โดยรวมและ

รายดา้นอยู่ในระดบัมาก  ปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามญัในโรงเรียนประถมศึกษา

สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต 3  โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบันอ้ย  ผูบ้ริหาร

โรงเรียนและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหา การบริหารงานกิจกรรม

ลูกเสือสามญัในโรงเรียนประถมศึกษาสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต 3  โดยรวม

และรายดา้นไม่แตกต่างกนั  ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมี

ขนาดแตกต่างกนั  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสถาพการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามญัในโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต 3  โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่าง

กนั     ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั ท่ีมี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามญัในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต 3  โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  การวิจยัคร้ังน้ี

ผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะแนวทางการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 358 

      สญัญา  เขียวปาน ไดศึ้กษาเร่ือง  ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารกิจการลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่  สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จงัหวดัสระแกว้  มี 

                                                            

 
58

 ช านาญ  สุวรรณเรือง, “รูปแบบการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามญัในโรงเรียน

ประถมศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา

บณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร,2549),112-116.    
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วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาและการปฏิบติังานและเปรียบเทียบปัญหาการปฏิบติังาน  ผลการวิจยั

พบว่า  ปัญหาการปฏิบติังานกิจการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัปาน

กลาง  ดา้นการวางแผนโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ยกเวน้การจดัส่งผูก้  ากบัและรองผูก้  ากบัไป

ฝึกอบรมตามหลกัสูตรวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  ขั้นความรู้ระดบัต่างๆ  มีปัญหาการปฏิบติังานอยู่ใน

ระดบัมาก  ดา้นการจดัสรรทรัพยากรโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ยกเวน้  มีการแต่งตั้งผูก้  ากบั

และรองผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ตามความรู้ความสามารถ  ตรงตามโครงสร้างลูกเสือโรงเรียน

มีปัญหาการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นการกระตุน้จูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง  ปัญหาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดซ่ึงอยูใ่นระดบัมากคือการสร้างกิจกรรมจูงใจใหน้กัเรียนเขา้ร่วม

กิจกรรมลูกเสือดว้ยความสมคัรใจ  ดา้นการประสานงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ปัญหาท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดซ่ึงอยู่ในระดับมากคือการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ประชาชนเกิดความเขา้ใจท่ีดีต่อ

กิจการลูกเสือในโรงเรียน  ดา้นการติดตามประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ปัญหาท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดซ่ึงอยู่ในระดบัมากคือผูก้  ากบัและรองผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ปฏิบติัการเก็บ

ขอ้มูลและประเมินผลในระหว่างการจดักระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบสม ่าเสมอ  ผลการ

เปรียบเทียบปัญหาการปฏิบติังานกิจการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ดา้นสถานภาพแตกต่างกนัอยา่งไม่มี

นยัส าคญัทางสถิติ  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นการจดัสรรทรัพยากรมีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   โดยผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียนมีปัญหามากกว่าผูก้  ากบัและ

รองผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่   ดา้นวุฒิทางลูกเสือ  โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มี

นยัส าคญัทางสถิติ  ดา้นประสบการณ์การบริหารกิจการลูกเสือ  โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั

อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ59 

                                                            

 59 สัญญา  เขียวปาน, “ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารกิจการลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่  สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จงัหวดัสระแกว้” (วิทยานิพนธ์หลกัสูตร
การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับูรพา,2550),88-
93.          
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        สมบติั    ธรรมนาถพงศ์  ได้ศึกษาเร่ือง  การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม  เขต 2  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ
การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครปฐม  เขต  2  และแนวทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน  สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เขต  2  โดยใชท้ฤษฎีบริหารตามแนวคิดของกลิูคและเออร์วิค(Gulick  
and  Urwick)  ท่ีเรียกว่า  POSDCoRB  มาบูรณาการใชก้บัการบริหารกบักิจกรรมลูกเสือ  
ผลการวิจยัพบว่า    การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครปฐม  เขต 2  ซ่ึงเรียงจากมากไปหาน้อยดงัน้ีคือ  ดา้นการวางแผน  ดา้นการ
มอบหมายงาน  ด้านบริหารงานบุคคล  ด้านการรายงาน  ด้านการประสานงาน  และด้าน
การงบประมาณ  อยู่ในระดบัปานกลาง  ส่วนดา้นการจดัองคก์ร  อยู่ในระดบัมาก    และแนวทาง
การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน  สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เขต  2  
โดยสรุปแนวทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือ  ดงัน้ีคือ  ควรมีการวางแผนการฝึกอบรมประจ าปี  ควร
มีการจดัแผนภูมิองคก์ารและขอบเขตของการปฏิบติังานกิจกรรมลูกเสือให้ชดัเจน  การบริหารงาน
บุคคลควรมีการคดัเลือกบุคคลใหต้รงกบัความสามารถกบักิจกกรมลูกเสือ การมอบหมายงานควรมี
แผนท่ีชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การประสานงานภายในโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืนๆ ควรมีการ 
รายงานผลการปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา และด้านการงบประมาณ  ผูบ้ริหารควรจัดสรร
งบประมาณสนบัสนุนกิจการลูกเสือใหเ้หมาะสม60                                                                                                                                                                                                                 
         อภิวาท  กลกิจ  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการศึกษาการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน  การฝึกอบรมลูกเสือสามญัในโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

และเปรียบเทียบการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  การฝึกอบรมลูกเสือสามญัใน 

 

                                                            

60
 สมบติั  ธรรมนาถพงศ,์ “การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน  สงักดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2” (การคน้ควา้อิสระหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตร  

มหาบณัฑิต  ภาควิชาการบริหาร การศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั    มหาวิทยาลยัศิลปากร,2551),88-89. 
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โรงเรียน  4  ดา้น  คือการวางแผน  การจดักิจกรรม  การวดัและประเมินผล  การรายงานผล  ผล

การศึกษาพบว่า  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี  มีการด าเนินการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน  การฝึกอบรมลูกเสือสามญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ส่วนการด าเนินการ

รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  3  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นการวางแผน  ดา้นการจดักิจกรรม  และดา้นการวดัผล

ประเมินผล  ส่วนดา้นการรายงานผล  อยู่ในระดบัปานกลาง  การเปรียบเทียบการด าเนินการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกอบรมลูกเสือสามญัในโรงเรียนเทศบาลเมืองราชบุรี  พบว่า  

ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในโรงเรียนท่ีมีเพศ  วฒิุทางลูกเสือ  และประสบการณ์ในการปฏิบติังานลูกเสือ  

มีการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกอบรมลูกเสือสามญัไม่แตกต่างกนั    และการ

รวบรวมขอ้เสนอแนะ  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะไว ้ ดงัน้ี  ควรมีการวางแผนการจดั

กิจกรรมใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ควรมีการจดักิจกรรมใหห้ลากหลาย  เนน้การปฏิบติัและการ

มีส่วนร่วมกิจกรรมของลูกเสือ  ควรมีการวดัผลและประเมินผลตลอดปีการศึกษาเป็นระยะๆ  ควร

การจัดท ารายงานผลเป็นระยะและก าหนดหน้าท่ีผูร้ายงานผลโดยก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ

เดียวกนั  และใหข้อ้เสนอแนะสรุปไดด้งัน้ี  ดา้นการวางแผนการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอน  การฝึกอบรมลูกเสือสามญั  ควรมีการวางแผนการจดักิจกรรม  หลกัสูตร  และจดัท าปฏิทิน

งานใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ใหมี้การประชุมวางแผนเพื่อจดัท าเอกสารและต ารา  ส าหรับการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอนสูกเสือ  และสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในสังกดัเขา้รับการอบรม

หลกัสูตรวิชาลูกเสือให้ครบและสูงข้ึน  ดา้นการจดักิจกรรม  การด าเนินการจดักิจกรรมการเรียน

การสอน  การฝึกอบรมลูกเสือสามญั  ควรมีการจดักิจกรรมใหห้ลากหลาย  เนน้การปฏิบติั  และการ

ร่วมกิจกรรมของลูกเสือ  ในส่วนของบุคลากรควรมีการแลกเปล่ียนบุคลากร  ร่วมจดักิจกรรมต่างๆ  

ดา้นลูกเสือตามโอกาสตามควร  ส่งเสริมให้มีการน าวิทยากรจากภานนอกมาให้ความรู้  และควรมี

นิเทศและติดตามผลการปฏิบติังาน  การอบรมลูกเสือตามนโฑยบายและแผนอยา่งต่อเน่ือง61   

                                                            

 61 อภิวาท  กลกิจ, “การศึกษาการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  การฝึกอบรม
ลูกเสือสามญัในโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี” (สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,2551),75-76.  
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ดา้นการวดัและประเมินผล  การด าเนินการจดักิจกรรมดา้นการเรียนการสอน  การฝึกอบรมลูกเสือ

สามญั  ควรมีการวดัและประเมินผลตลอดปีการศึกษาเป็นระยะๆ  และควรมีการสร้างเคร่ืองมือ

วดัผลในการทดสอบกิจกรรมต่างๆ  และดา้นการรายงานผล  การด าเนินการจกักิจกรรมการเรียน

การสอน  การฝึกอบรมลูกเสือสามญั  ควรมีการจดัท ารายงานผลเป็นระยะๆ  อาจเป็นรายเดือนหรือ

รายภาคเรียน  โดยเสนอผูบ้ริหารตามขั้นตอน  และก าหนดหนา้ท่ีผูร้ายงานผล  โดยก าหนดเป็นแนว

ปฏิบติัเดียวกนัทุกโรงเรียน  ในส่วนของลูกเสือควรมีการมอบเกียรติบตัรใหผู้ท่ี้มีผลการเรียนดี  และ

บ าเพญ็ประโยชน์แก่ทอ้งถ่ิน  ควรจดัท าเป็นสมุดบนัทึกความดี  และมีประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผล

การจดักิจกรรมลูกเสือใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งโรงเรียนในสงักดัและผูป้กครองไดรั้บรู้ผลงาน 

        ขจรเกียรติ  เครือประดบั ไดว้ิจยัเร่ือง  การบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์  เขต 1  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการบริหาร

และเปรียบเทียบสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา  ท่ีมีขนาดแตกต่างกนัไปและท่ีจดั

การศึกษาในช่วงชั้นท่ีแตกต่างกนั  และศึกษาสภาพปัญหาและขอ้เสนอแนะในการบริหารกิจกรรม

ลูกเสือของสถานศึกษา    ผลการวิจยัพบว่า  สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์  เขต 1  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ดา้นการ

อ านวยการและดา้นการประสานงานอยูใ่นระดบัมาก  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีขนาดแตกต่างกนั

และช่วงชั้นท่ีแตกต่างกนั  มีสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือไม่แตกต่างกนั  ส่วนสภาพปัญหาการ

บริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา  อยูใ่นระดบันอ้ย  และขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัคือสถานศึกษา

ควรสนบัสนุนให้บุคลากรเขา้รับการอบรมสถานศึกษาไม่ควรน ากิจกรรมอ่ืนมาจดัในชัว่โมงสอน  

และผูบ้ริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการบริหารกิจกรรมลูกเสือของ

สถานศึกษา  ซ่ึงมีค่าความถ่ีสูงท่ีสุดคือ  สถานศึกษาไม่ควรน ากิจกรรมอ่ืนมาจดัในชัว่โมงกิจกรรม

ลูกเสือ  และขอ้เสนอแนะซ่ึงมีค่าความถ่ีสูงสุดในแต่ละดา้น  ตามหน้าท่ีในการบริหารกิจกรรม

ลูกเสือ  ดงัน้ี  1) ดา้นการวางแผน  ไม่ควรน ากิจกรรมอ่ืนมาจดัในชัว่โมงกิจกรรมลูกเสือ  2) ดา้น

การจดัหน่วยงาน  ควรจดัเกบ็อุปกรณ์และเอกสารลูกเสือใหเ้ป็นระบบ  3) ดา้นการจดับุคลากร  ควร

ให้ค  าแนะน าติดตามและประเมินผล  การจดักิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง 4) ดา้นการอ านวยการ ควบคุมก ากบัใหผู้ส้อนลูกเสือแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือทุกคร้ังทุกคน 
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5) ดา้นการประสานงาน  ควรจดัตั้งเครือข่ายในการจดักิจกรรมลูกเสือ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนท่ีมี

บุคลากรลูกเสือน้อย  6) ด้านการรายงาน  ควรจดัประชุมเชิงปฏิบติัการในการจดัท าแบบพิมพ์

ลูกเสือต่างๆ ท่ีใชใ้นการรายงานใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ และ 7) ดา้นการงบประมาณ  ควรจดัตั้ง

งบประมาณรองรับตามค าร้องของกลุ่มลูกเสือและกองลูกเสือ62 

     ผจญ  ชาญรอบรู้  ไดศึ้กษาเร่ือง  การพฒันาการด าเนินงานกิจการลูกเสือในโรงเรียนบา้น

ธาตุ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น  เขต 5  อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น  การศึกษาคร้ังน้ี 

เพื่อพฒันาการด าเนินงานกิจการลูกเสือในโรงเรียนบา้นธาตุ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น  

เขต 5  อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น    5  ดา้น  คือ  ดา้นการจดัตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ  ดา้นการ

บงัคบับญัชาลูกเสือ  ดา้นการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ  ดา้นการเงินลูกเสือ  และดา้นการรายงาน

กิจกรรมของลูกเสือ   โดยใชก้ลยุทธ์การวิจยัเชิงปฏิบติัการ  2 วงรอบ  แต่ละวงรอบประกอบดว้ย  

การวางแผน  การปฏิบติัตามแผน  การสังเกต  และการสะทอ้นผล    ผลการศึกษาพบว่า  การพฒันา

โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบติัการในวงรอบท่ี 1  การอบรมหลกัสูตรผูก้  ากับลูกเสือ  ขั้น

ความรู้เบ้ืองตน้  โดยการส่งครูเขา้รับการอบรมพกันอนอยูป่ระจ าท่ีค่ายตลอดการอบรม  จ านวน  3 

วนั  ท าให้คณะครูมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการปฏิบติังานกิจการลูกเสือในโรงเรียน

โดยรวมทั้ง 5 ดา้น  เป็นอยา่งดีและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  คณะครูมีความรู้ความเขา้ใจและ

มีทกัษะในการปฏิบติังานในด้านการตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือดา้นการบงัคบับญัชาลูกเสือ  ด้าน

การเงินลูกเสือและดา้นการรายงานกิจกรรมของลูกเสือ  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  และมีความรู้ความ

เขา้ใจและมีทกัษะในการปฏิบติังานดา้นการเรียนการสอนวิชาลูกเสืออยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด  การ

ด าเนินการพฒันาในวงจรรอบท่ี 1  สามารถพฒันาครูให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการ

ปฏิบติังานกิจการลูกเสือบรรลุตามเป้าหมายได ้4  ดา้น  คือดา้นการตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือดา้นการ

บงัคบับญัชาลูกเสือ  ดา้นการเงินลูกเสือและดา้นการรายงานกิจกรรมของลูกเสือ  แต่ไม่สามารถ 

                                                            

62
 ขจรเกียรติ  เครือประดบั, “การบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเขต

พื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  แขนงวิชา

บริหารการศึกษา  สาขาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2551),115-117. 
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พฒันาใหค้รูมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในดา้นการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ  จึงตอ้งด าเนินการ

พฒันาครูในวงรอบท่ี 2  โดยการใชก้ลยทุธ์การประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง  การเขียนแผนการจดัการ

เรียนรู้ลูกเสือและการน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชใ้นแต่ละสัปดาห์  ผลการด าเนินการพบว่า  ครู

ทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ลูกเสือและการน าแผนการ

จดัการเรียนรู้ไปใชใ้นแต่ละสปัดาห์ตามศกัยภาพของตน63 

         สุบิน  ฝ่ายเทศ  ไดว้ิจยัเร่ือง  การศึกษาปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือในโรงเรียนบา้น

กรวดวิทยาคารสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาการ

บริหารกิจการลูกเสือในโรงเรียนบา้นกรวดวิทยาคาร  สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมยเ์ขต

2 ผลการวิจยัพบว่าปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือในโรงเรียนบา้นกรวดวิทยาคาร  โดยรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากมี  2  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นตวัผูเ้รียน  

และดา้นครูผูส้อน  ค่าท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง  มี  3  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นหลกัสูตร  ดา้นการเรียนการ

สอนและดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษา  ปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือในโรงเรียนบา้นกรวดวิทยาคาร  

จ าแนกตามเพศของผูส้อนกิจกรรมลูกเสือ  โดยรวมพบว่า  ไม่แตกต่างกนั  เม่ือเปรียบเทียบรายดา้น  

พบว่าไม่แตกต่างกนั  และปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือในโรงเรียนบา้นกรวดวิทยาคาร  จ าแนก

ตามวุฒิทางลูกเสือโดยรวม  พบว่าแตกต่างกนัในระดบันอ้ย  เม่ือเปรียบเทียบรายดา้น  พบว่า  ดา้น

ครูผูส้อน  ดา้นการเรียนการสอนและดา้นการนิเทศหลกัสูตรลูกเสือ  แตกต่างกนัในระดบัน้อย  

ส าหรับดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษาและดา้นตวัผูเ้รียนกิจกรรมลูกเสือ  ไม่แตกต่างกนั64 

                                                            

 63ผจญ  ชาญรอบรู้ ,“ การพัฒนาการด าเนินงานกิจการลูกเสือในโรงเรียนบ้านธาตุ  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น  เขต 5  อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น” (ปริญญานิพนธ์
ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,2552),103-104.  

 64 สุบิน  ฝ่ายเทศ,“การศึกษาปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือในโรงเรียนบา้นกรวดวิทยาคาร
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2”(ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา,2552),60-61. 
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        สุรสิทธ์ิ  กาฬมาตย ์ ไดว้ิจยัเร่ือง  การศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัและเปรียบเทียบสภาพการบริหารกิจการลูกเสือสามญัใน
สถานศึกษา  ผลการวิจยัพบว่า  การบริหารจดัการลูกเสือสามญัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยรวม
และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  โดยเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยดงัน้ี  ดา้นการบริหารงานบุคคล  
ดา้นการบริหารจดัการองคก์ร  ดา้นการวางแผน  ดา้นการสนบัสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน  
และดา้นการก ากบัติดตามและประเมินผล    การเปรียบเทียบการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัใน
สถานศึกษา  จ าแนกตามเพศ  อายุ  ต  าแหน่ง  ประสบการณ์และขนาดโรงเรียน  โดยรวมและราย
ดา้นไม่แตกต่างกนั   ส าหรับดา้นการสนบัสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน  มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีระดบันยัส าคญัท่ี  .0565 

                    ณัฐพงศ ์ ปะนาสังข ์ ไดว้ิจยัเร่ืองการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  การศึกษาคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการบริหารกิจกรรม

ลูกเสือในสถานศึกษาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอด็ เขต 3  เปรียบเทียบการบริหารกิจกรรม

ลูกเสือในสถานศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  และศึกษาปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะการบริหารกิจกรรมลูกเสือตามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม  ผลการวิจยั

พบวา่การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยเฉพาะดา้นการวางแผน

มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  น้อยท่ีสุดคือด้านการจัดบุคลากร    เพศหญิงและเพศชาย  มีความคิดเห็น

แตกต่างกนัในดา้นการจดับุคลากร  ส่วนดา้นอ่ืนๆ  ไม่แตกต่างกนั  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  สถานภาพ

ของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและครูผูส้อนลูกเสือมีความเห็นแตกต่างกนัทุกดา้นอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 วฒิุทางลูกเสือท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารแตกต่างกนัอยา่งมี 

 

                                                            

 65สุรสิทธ์ิ  กาฬมาตย,์ “ การศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร”   (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต  สาขาวิชายทุธศาสตร์การพฒันา  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
,2553),69-71.    
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นยัส าคญัท่ีระดบั .05 ขนาดโรงเรียนท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัท่ีระดบั .05 ประสบการณ์ท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารแตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัท่ีระดบั .05 และปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือนกัเรียนไม่ให้ความส าคญัและสนใจในการเรียน

กิจกรรมลูกเสือและครูให้ความส าคญักบัแผนการสอนกิจกรรมลูกเสือน้อยเกินไปมีปัญหาน้อย

ท่ีสุด66     

         บุญตรง  มูลพร้อม  ไดว้ิจยัร่ือง  แนวทางการพฒันาการด าเนินงานกิจการลูกเสือสามญั

ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4  มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพฒันาการด าเนินงานกิจการลูกเสือ

สามญัในโรงเรียนประถมศึกษา  ผลการวิจยัพบว่า  สภาพในการด าเนินงานกิจการลูกเสือสามญัใน

โรงเรียนประถมศึกษา  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นการ

จดัตั้งกองลูกเสือและการแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในโรงเรียนและดา้นการบริหารงานปกครอง

ลูกเสือมีระดบัการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก  ส่วนดา้นอ่ืนมีระดบัการด าเนินงาน  อยูใ่นระดบัปาน

กลางปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานกิจการลูกเสือสามญัในโรงเรียนประถมศึกษา  ในการ

ด าเนินงานกิจการลูกเสือสามญัในโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย  เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้นพบว่า  การจดัอาคารสถานท่ีและเอกสารเก่ียวกบักิจการลูกเสือ  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมา

คือการจดัหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนและดา้นการจดัสรร

งบประมาณในกองลูกเสือโรงเรียน    แนวทางการพฒันาการด าเนินงานกิจการลูกเสือสามญัใน

โรงเรียนประถมศึกษา  ทุกโรงเรียนตอ้งมีการจดัตั้งกองลูกเสือและแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  

ควรมีการน าหลกัสูตรมาจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลตามวตัถุประสงค ์ ควรมีการวาง

แผนการใชง้บประมาณในแผนปฏิบติัราชการของโรงเรียน  ส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้รับการฝึกอบรม   

                                                            

 
66

 ณฐัพงศ ์ ปะนาสังข,์ “การบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาร้อยเอด็ เขต 3” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็,2553),89-90. 
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ศึกษาดูงานเพื่อพฒันาตนเอง  ควรมีห้องเรียนท่ีเป็นเอกเทศสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอน

และจดัเกบ็เอกสารลูกเสืออยา่งเป็นระบบ  ควรมีการเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการวางแผน

ด าเนินการจดักิจกรรมลูกเสืออยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง67 

         วรรณภา  พรหมถาวร  ได้ศึกษาเร่ือง  โครงการงานวิจัยการศึกษาสภาพการจัด

กิจกรรมในค่ายลูกเสือ  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัเยาวชน:ศึกษาเฉพาะกรณีการจดักิจกรรมท่ีพึง

ประสงค ์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ

เยาวชนตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  และเพื่อศึกษาปัญหา  อุปสรรค  และขอ้เสนอแนะในการ

พฒันาและฟ้ืนฟใูหค่้ายลูกเสือเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัและมีคุณค่า  ผลการวิจยัพบว่า  กลุ่มตวัอยา่ง

มีความตอ้งการในการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

ตามท่ีก าหนดไวต้ามทัศนะของผูท่ี้เก่ียวข้องกับกิจกรรมในค่ายลูกเสือ  พบว่าในทัศนะของ

ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน/วิทยาลยั  มีความตอ้งการในการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  ให้ครบทั้ง 

8  ดา้น  อยู่ในระดบัมาก  ในทศันะของผูก้  ากบัลูกเสือมีความตอ้งการในการจดักิจกรรมในค่าย

ลูกเสือ  ไดแ้ก่  ดา้นการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือดา้นสถานท่ีและดา้นบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด  ยกเวน้ดา้นสถานท่ีบางรายขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง  และในทศันะของลูกเสือมี

ความตอ้งการในการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาลูกเสือทั้ง 8  ดา้น  

ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก  มีเพียงแต่ดา้นพฒันาทางกาย  ดา้นพฒันาสติปัญญา  ดา้นพฒันาจิตใจ

และศิลธรรม  และดา้นพฒันาในเร่ืองการสร้างค่านิยมและเจตนคติบางรายขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง  

เม่ือพิจารณาสภาพปัญหา  อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการพฒันาและฟ้ืนฟูให้ค่ายลูกเสือเป็น

แหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัและมีคุณค่า  จากผลการวิจยัพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่  กิจกรรมลูกเสือยงัขาด 

 

                                                            

 67บุญตรง  มูลพร้อม, “ แนวทางการพฒันาการด าเนินงานกิจการลูกเสือสามญัในโรงเรียน
ประถมศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4” (วิทยานิพนธ์ครุศา
สตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยัราชถฏัเชียงราย,2554),99-110. 
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ความจริงจงัและต่อเน่ือง  ไม่มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญในกิจกรรมลูกเสืออยา่งแทจ้ริง  ขาด

การประชาสัมพนัธ์ให้ลูกเสือ  ผูป้กครองและชุมชนโดยรอบรับทราบในเร่ืองความส าคญัของ

กิจกรรมลูกเสือ  กิจกรรมลูกเสือส่วนใหญ่มุ่งเนน้ความสนุกสนานมากเกินไปขาดการปลูกฝังเร่ือง

ค่านิยม  สังคม  คุณธรรมลีลธรรม  ค่ายด าเนินการแบบธุรกิจมากเกินไปรวมทั้งการการบูรณาการ

ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ  นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ข  ดงัน้ี  

ผูบ้งัคบับญัชาควรให้การส่งเสริมดา้นการอนุมติัให้มีการจดัการอบรมการจดักิจกรรมลูกเสืออย่าง

จริงจงั  คณะกรรมการลูกเสือประจ าจงัหวดัควรวางนโยบายเพื่อการผลิตบุคลากรในการจดักิจกรรม

ลูกเสือให้เพิ่มข้ึน  ควรมีการให้ความรู้ความเขา้ใจและเห็นถึงประโยชน์เก่ียวกบัวิชาลูกเสือ  ควรมี

การจดักิจกรรมใหชุ้มชนไดเ้ห็นในความพร้อมอยา่งสม ่าเสมอโดยการท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์

ร่วมกนัหรือการให้ค่ายลูกเสือเป็นศูนยก์ลางการจดังาน  ควรเพิ่มพฒันาการดา้นต่างๆ  ในการท า

กิจกรรมลูกเสือให้ครบทุกดา้น  ควรจดัสถานท่ีท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง  มีความปลอดภยั

และค่ายควรมีส่ิงอ านวยความสะดวก  เช่น  น ้ า ไฟ อยา่งเพียงพอกบัจ านวนลูกเสือ  พื้นท่ีท าค่ายตอ้ง

กวา้งขวางและยงัคงเป็นธรรมชาติใหม้ากท่ีสุด  จากผลการวิจยัท่ีผา่นมาน้ี ในการจดักิจกรรมลูกเสือ

ควรมีการวางแผนการปฏิบติัการจดักิจกรรมร่วมกนั  ทั้งผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน/วิทยาลยั  และ

ผูก้  ากบัลูกเสือ  อีกทั้งควรใหลู้กเสือมีส่วนร่วม  เช่น  การเขียนโครงการ  เป็นตน้68 

         ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  ไดว้ิจยัเร่ือง  การจดักิจกรรมตามแนวทางการ

พฒันาลูกเสือท่ีมีประสิทธิภาพในค่ายลูกเสือ  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเหมาะสม

และสอดคลอ้งของกิจกรรมท่ีจดัตามแนวทางการพฒันาลูกเสือ 8  ดา้น  และเพื่อศึกษาขอ้คิดเห็น 

                                                            

 
68

 วรรณภา  พรหมถาวร, “โครงการงานวิจยัการศึกษาสภาพการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัเยาวชน:ศึกษาเฉพาะกรณีการจดักิจกรรมท่ีพึงประสงค”์(รายงานการวิจยั

ส านกังานลูกเสือ  ยวุกาชาดและกิจการนกัเรียน  ส านกัปลดักระทรวงศึกษาธิการ  

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบัคณะวิจยัจากมหาวิทยาลยัมหิดล,2549),บทคดัยอ่. 
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และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักิจกรรมลูกเสือในค่ายลูกเสือ ผลการวิจยัพบว่า  กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็น

ว่ากิจกรรมท่ีจดัส าหรับลูกเสือในค่ายลูกเสือมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งอยู่ในระดบัมากทุก

กิจกรรม  ทั้งในทศันะของผูก้  ากบัลูกเสือและในทศันะของลูกเสือ  พิจารณาในรายขอ้ตามกิจกรรม

ท่ีก าหนดไวต้ามทศันะของผูเ้ก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  พบวา่  ในทศันะของผูก้  ากบัลูกเสือ

และลูกเสือ  มีความเห็นสอดคลอ้งกันว่ากิจกรรมหลกั  จ  านวน  10  กิจกรรม  ท่ีประกอบด้วย  

กิจกรรมเมืองวิทยาศาสตร์  กิจกรรมศิลปวฒันธรรม  กิจกรรมบุกเบิกและผจญภยั  กิจกรรมตาม

พระราชด าริ  และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมศาสนา  กิจกรรมเวทีอภิปราย  กิจกรรม

ลูกเสือกบัความมัน่คง  กิจกรรมทศันศึกษา  กิจกรรมเดินทางไกล  และกิจกรรมยามว่าง  มีความ

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาลูกเสือ 8  ดา้น  อยู่ในระดบัมาก  ดา้นความเห็น

เก่ียวกบัระยะเวลาในการเขา้ค่ายลูกเสือของผูก้  ากบัลูกเสือ  พบว่า  ส่วนใหญ่ตอ้งการใหมี้ระยะเวลา

ในการเขา้ค่ายลูกเสือ 5 วนั 4 คืน  ซ่ึงสอดคลอ้งกับความคิดเห็นของลูกเสือโดยตอ้งการให้จัด

กิจกรรม 10 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  กิจกรรมบุกเบิกและผจญภยัมากท่ีสุด  รองลงมาเป็นกิจกรรมเดิน

ทางไกล  กิจกรรมทัศนศึกษา  กิจกรรมพัฒนาชุมชน  กิจกรรมทัศนศึกษา  กิจกรรมเมือง

วิทยาศาสตร์  กิจกรรมยามว่าง  กิจกรรมศาสนา  กิจกรรมลูกเสือกบัความมัน่คง และกิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติ  ตามล าดบั  ส าหรับขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  

จากผลการวิจัยพบว่า  ในทศันะของผูก้  ากับลูกเสือและลูกเสือ มีความเห็นว่า ทุกกิจกรรมเป็น

กิจกรรมท่ีดีมาก  มีประโยชน์ เหมาะสมกบัลูกเสือ มีเน้ือหาสาระท่ีดี  ให้ความรู้  สร้างแรงจูงใจ

ให้กบัลูกเสือสนุกสนานเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  เกิดความสามคัคีและฝึกความอดทนให้กบั

ลูกเสือ  นอกจากน้ียงัให้ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมไวด้งัน้ี  ควรก าหนดเวลาให้เหมาะสมกบั

การท ากิจกรรมในแต่ละฐานกิจกรรม  จดักลุ่มเขา้ฐานกิจกรรมให้เป็นระบบ  เพิ่มวิทยากรประจ า

ฐาน  จดัอุปกรณ์ใหเ้พียงพอต่อการจดักิจกรรมและใหลู้กเสือไดมี้ส่วนร่วมในการคิดกิจกรรม  จาก 
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ผลการวิจยัท่ีผา่นมาน้ี  ควรน ากิจกรรมท่ีผูก้  ากบัลูกเสือและลูกเสือใหค้วามเห็นวา่เหมาะสมและ

สอดคลอ้งไปใชใ้นการจดักิจกรรมค่ายลูกเสือในโรงเรียนต่อไป69 

         เฉลิม  ปานมา  ได้วิจัย เร่ือง  ความพึงพอใจในการพฒันาคุณภาพงานลูกเสือใน

โรงเรียนบา้นใสถิน  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการ

พฒันาคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบา้นใสถิน  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมี  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู ้

ก  ากบัลูกเสือ  ลูกเสือและผูป้กครอง  วิธีการวิจยัมี 2 ขั้นตอนดงัน้ี 1)การพฒันาคุณภาพงานลูกเสือใน

กองลูกเสือโรงเรียนบา้นใสถิน  โดยการศึกษาสภาพและปัญหาการพฒันาคุณภาพงานลูกเ สือใน

กองลูกเสือโรงเรียนบา้นใสถิน  โดยการวิเคราะห์เน้ือหาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เน้ือหา

ศึกษาวิธีการพฒันาคุณภาพงานลูกเสือของกองลูกเสือโรงเรียนบา้นใสถิน  มีองคป์ระกอบในการ

พฒันา 4  ดา้น  คือดา้นลูกเสือ  ดา้นผูบ้ริหาร  ดา้นผูก้  ากบัลูกเสือและดา้นจดัมวลกิจกรรมลูกเสือ  

ร่างรูปแบบการพฒันางานลูกเสือในกองลูกเสือโรงเรียนบา้นใสถิน  น าเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ  จ านวน  

5  ท่าน  เพื่อหาค่า  I.O.C.  2)การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูก้  ากบั

ลูกเสือ  ลูกเสือและผูป้กครอง  จากแหล่งขอ้มูล  ไดแ้ก่  คณะกรรมการสถานศึกษา  จ านวน  9  คน  

ผูก้  ากบัลูกเสือ  จ  านวน 5 คน  ผูป้กครองลูกเสือ จ านวน 40 คน และลูกเสือสามญั จ านวน 40 คน 

รวมทั้งส้ิน 94  คน  ผลการวิจยัพบว่า  1)ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูก้  ากบั

ลูกเสือ  ลูกเสือและผูป้กครอง  ต่อการพฒันาคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบา้นใสถิน  ดา้นลูกเสือ  

ตวัช้ีวดัท่ี 1  ความมีระเบียบวินยั  ความสนใจ  ความสนุก  ความภูมิใจ  ความตระหนกัในคุณค่าและ

ความสุขในการเป็นลูกเสือ  การเรียนรู้  มีทกัษะดา้นสญัลกัษณ์ลูกเสือ  อยูใ่นระดบัมาก  ตวัช้ีวดัท่ี 2   

 

                                                            

 
69ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, “ การจดักิจกรรมตามแนวทางการพฒันาลูกเสือท่ีมี

ประสิทธิภาพในค่ายลูกเสือ”(รายงานการวิจยั  ส านกังานลูกเสือ  ยวุกาชาดและกิจการนกัเรียน  

ส านกัปลด้กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบัคณะวิจยัจากมหาวิทยาลยัมหิดล

,2550),บทคดัยอ่. 

  



 

153 

การปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฏของลูกเสือ  อยู่ในระดบัมาก และตวัช้ีวดัท่ี 3 การช่วยเหลือผูอ่ื้น 

ชุมชน ชาติบ้านเมือง และสังคมโลก  อยู่ในระดับมาก  2)ความพึงพอใจของคณะกรรมการ

สถานศึกษา  ผูก้  ากับลูกเสือ  ลูกเสือและผูป้กครอง  ต่อการพฒันาของคุณภาพงานลูกเสือใน

โรงเรียนบา้นใสถิน  ดา้นผูบ้ริหาร  ตวัช้ีวดัท่ี 1  การพฒันาตนเองทางลูกเสือ  ตวัช้ีวดัท่ี 2  การ

บริหาร  ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมลูกเสือ  และตวัช้ีวดัท่ี 3  การสร้างความสัมพนัธ์กบั

ชุมชน  การช่วยเหลือผูอ่ื้น  ชุมชน  ชาติบา้นเมืองและสังคมโลก  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   3)ความพึง

พอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูก้  ากบัลูกเสือ  ลูกเสือและผูป้กครอง  ต่อการพฒันาของ

คุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบา้นใสถิน  ดา้นผูบ้ริหาร  ตวัช้ีวดัท่ี 1  การพฒันาตนเองดา้นลูกเสือ  

ตวัช้ีวดัท่ี 2 การวางแผนและการจดักิจกรรม  และตวัช้ีวดัท่ี 3  การบริหารในกองลูกเสือ  อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด  4)ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูก้  ากับลูกเสือ  ลูกเสือและ

ผูป้กครอง  ต่อการพฒันาของคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบา้นใสถิน  การจดัมวลกิจกรรมลูกเสือ 

ตวัช้ีวดัท่ี 1  กิจกรรมสญัลกัษณ์ลูกเสือ  ตวัช้ีวดัท่ี 2 กิจกรรมตามค าปฏิญาณและกฏ  และตวัช้ีวดัท่ี 3  

กิจกรรมโครงการเพื่อแกปั้ญหาและพฒันา  อยูใ่นระดบัมาก70  

           วีรยา  ค  าแหง  ไดว้ิจยัเร่ือง  สภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตร

นารี  ตามวงจรเดมม่ิง  ในสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี   การวิจยัคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พื่อ  1)ศึกษาสภาพและการบริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี  ตามวงจรเดมม่ิง  ใน

สถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี  และ 2)เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการ

บริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี  ตามวงจรเดมม่ิง  ในสถานศึกษา  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาลพบุรี   ผลการวิจยัพบวา่  1) สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี  ตามวงจร 
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 เฉลิม  ปานมา, “ ความพึงพอใจในการพฒันาคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบา้นใสถิน”

(รายงานการวจิยัโรงเรียนบา้นใสถิน  อ าเภอชะอวด  ส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช,2551),บทคดัยอ่. 
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เดมม่ิง  ในสถานศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่าอยูใ่นระดบัมาก 2  ดา้น  อยูใ่นระดบัปานกลาง 2  ดา้น  เรียงล าดบั

ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี  ดา้นการด าเนินงาน  ดา้นการวางแผน  ดา้นการตรวจสอบ  และ

ดา้นการปรับปรุงและพฒันา  2) ปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี  ตามวงจรเดมม่ิง  

ในสถานศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี   ในภาพรวมและทุกรายดา้น  อยูใ่นระดบั

ปานกลาง  เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี  ดา้นการปรับปรุงและพฒันา  ดา้นการ

ตรวจสอบ  ด้านการวางแผนและด้านการด าเนินงาน  3) ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหาร

กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี  ตามวงจรเดมม่ิง  ในสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ลพบุรี  จ  าแนกตามเพศในภาพรวมและทุกดา้น  ไม่แตกต่างกนั  และจ าแนกตามอายุ  วุฒิการศึกษา  

ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01  แต่จ าแนกตามต าแหน่งทางลูกเสือในสถานศึกษา  วุฒิทางลูกเสือ  และประสบการณ์เก่ียวกบั

กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา  ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั  .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  และ .05  

และ 4) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี  ตามวงจรเดมม่ิง  ใน

สถานศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี  จ  าแนกตามอาย ุ วฒิุการศึกษา  ต าแหน่งทาง

ลูกเสือในสถานศึกษา  และวุฒิทางลูกเสือในภาพรวมและทุกรายดา้น  ไม่แตกต่างกนั  แต่แตกต่าง

กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  เม่ือจ าแนกตามเพศและประสบการณ์เก่ียวกบักิจกรรม

ลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา71 
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 วีรยา  ค  าแหง, “สภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี  ตามวงจรเดม

ม่ิง  ในสถานศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี”(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี,2552),98-99. 
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          วีระพนัธ์  นนัแกว้  ไดศึ้กษาเร่ือง  การบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัแบบมีส่วนร่วม  

โรงเรียนบา้นก๊อหลวง  อ าเภอภูซาง  จงัหวดัพะเยา  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพ

ปัจจุบนัและความคาดหวงัท่ีมีต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบา้นก๊อ

หลวง  อ าเภอภูซาง  จงัหวกัพะเยา  ผลการศึกษาพบวา่  การบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัแบบมีส่วน

ร่วม  โรงเรียนบา้นก๊อหลวง  ตามสภาพปัจจุบนั  ดา้นการวางแผนอยู่ในระดบัปานกลาง  ขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูง  ไดแ้ก่การร่วมวางแผน  ส่งเสริมการจดักิจกรรมดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ดา้นการแสวงหา

ทรัพยากรอยู่ในระดบัปานกลาง  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง  ไดแ้ก่  ให้การช่วยเหลือดา้นแรงงานในการ

พฒันาโรงเรียน  ดา้นการด าเนินงานอยู่ในระดบัปานกลาง  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงไดแ้ก่  ร่วมพฒันา

โรงเรียน  ปรับปรุงอาคารสถานท่ีหรืออ่ืนๆ  และดา้นการประเมินผลอยูใ่นระดบัปานกลาง  ขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูง  ไดแ้ก่การร่วมประเมิน  สรุปผลการจดักิจกรรมโครงการต่างๆ ของโรงเรียน  ส่วนความ

คาดหวงั  พบวา่  การบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัแบบมีส่วนร่วม  ดา้นการวางแผนอยูใ่นระดบัมาก  

ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง  ไดแ้ก่  ร่วมรับรู้ปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือ

สามญั  ดา้นการแสวงหาทรัพยากร  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง  ไดแ้ก่  ให้การช่วยเหลือดา้นแรงงานในการ

พฒันาโรงเรียน  งานการด าเนินงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง  ไดแ้ก่  ร่วมพฒันาโรงเรียน  

ปรับปรุงอาคารสถานท่ีหรืออ่ืนๆ  ดา้นการประเมินผลอยูใ่นระดบัมาก  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง  ไดแ้ก่ร่วม

เป็นกรรมการประเมินพฤติกรรมอนัพึงประสงคข์องลูกเสือสามญั72 

         ระวีวรรณ  ไตรคุม้ดัน  ได้วิจยัเร่ือง  ปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของ
บุคลากรโรงเรียนระด่ิงหินประชาสรรค ์ สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี  การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ  ศึกษาระดบัปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ของบุคลากรโรงเรียนระด่ิง
หินประชาสรรค์  ใน 4  ด้าน  ผลการวิจยัพบว่า    ปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของ
บุคลากรโรงเรียนระด่ิงหินประชาสรรค ์ สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี   โดยรวมอยูใ่น 

                                                            

 
72

 วีระพนัธ์  นนัแกว้, “การบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัแบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนบา้นก๊อ
หลวง  อ าเภอภูซาง  จงัหวดัพะเยา”(การศึกษาอิสระครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  วทิยาเขตเชียงค า,2552),63-65. 
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ระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ค่าเฉล่ียค่ามากไปหาค่านอ้ยดงัน้ี   ดา้นการจดัการ  
ดา้นวสัดุอุปกรณ์  ดา้นบุคลากรและดา้นงบประมาณ  ตามล าดบั73  

           สนิท  แสงจนัทร์  ไดว้ิจยัเร่ือง  การศึกษาสภาพการบริหารหลกัสูตรกิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนดา้นกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ    

เขต 1  การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลกัสูตรกิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนดา้นกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ    

เขต 1  ผลการวิจยัพบว่า  สภาพการบริหารหลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดา้นกิจกรรมลูกเสือใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 1  โดยภาพรวมมีสภาพการ

บริหารหลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดา้นกิจกรรมลูกเสือ  อยู่ในระดบัปานกลาง  โดยดา้นการ

จดัการเรียนการสอนและดา้นนโยบาย  มีสภาพการบริหารหลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยู่ใน

ระดบัมาก  ปัญหาการบริหารหลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดา้นกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ    เขต 1  โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย  ยกเวน้ดา้น

การประเมินผล  มีปัญหาการบริหารหลกัสูตรอยูใ่นระดบัปานกลาง74 

       

 

                                                            

 73ระวีวรรณ  ไตรคุม้ดนั, “ปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของบุคลากรโรงเรียนระ
ด่ิงหินประชาสรรค ์ สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันนทบุรี”(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทนาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา,255),บทคดัยอ่.   

 
74สนิท  แสงจนัทร์, “การศึกษาสภาพการบริหารหลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดา้น

กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ    เขต 1” 

(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิค  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ,2553),

บทคดัยอ่. 
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          อดุลยรั์ตน์  น่ิมเจริญ  ไดว้ิจยัเร่ือง  สภาพและปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือของ

โรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดัส านกัการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  

ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือของโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดัส านักการศึกษา  

กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า  1) ดา้นงานประจ า  ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คือการจดัตั้ง

กลุ่มกองลูกเสือ  มีการด าเนินการจัดตั้ งกลุ่มกองลูกเสือตามโครงการบริหารกิจการลูกเสือ         

(ร้อยละ 89.58)  และการจัดตั้ งคณะกรรมการลูกเสือในโรงเรียน (ร้อยละ 93.16)  การแต่งตั้ ง

ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือด าเนินการตรงตามประเภทและวุฒิทางลูกเสือ (ร้อยละ 93.42)  การเก็บเงินค่า

บ ารุงลูกเสือประจ าปี  มีการด าเนินการและวางแผนเก็บเงินค่าบ ารุงลูกเสือเป็นไปตามขอ้บงัคบัคณะ

ลูกเสือแห่งชาติ (ร้อยละ 95.63)  การรายงานลูกเสือประจ าปีมีการด าเนินงานรายงานลูกเสือประจ าปี    

(ร้อยละ 83.42)  2) ดา้นกิจกรรมพิเศษ  ปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  คือ  การวางแผนจดักิจกรรม

ให้กับลูกเสือเป็นไปตามความเหมาะสมของวยัและความตอ้งการของลูกเสือ (ร้อยละ 82.35)  

กิจกรรมลูกเสือท่ีจดัเป็นประจ าคือ  พิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามเน่ืองในวนัคลา้ยวนั

สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  1  กรกฎาคม (ร้อยละ 95.26)  จดักิจกรรมพิเศษตามความเหมาะสม

ของลูกเสือ (ร้อยละ 93.95)  และการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือประจ าปี (ร้อยละ 93.68)  3)ดา้นการ

พฒันาผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือ  ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คือ  มีการวางแผนด าเนินการ

พฒันา (ร้อยละ 92.63)  โดยผูอ้  านวยการเป็นผูด้  าเนินการ  (ร้อยละ 67.05)  มีการด าเนินการพิจารณา

คัดเ ลือกผู ้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือเพื่อ เข้า รับการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ                 

(ร้อยละ 91.84)  โดยวิธีสอบถามความตอ้งการของผูเ้ขา้รับการอบรม (ร้อยละ 90.54)  ด าเนินการจดั

ค่ายพกัแรมลูกเสือนอกโรงเรียน (ร้อยละ 86.32)  ซ่ึงมีการพิจารณาจากค่าใชจ่้ายต่อหัวของลูกเสือ

และความปลอดภยัระหวา่งการเดินทาง (ร้อยละ 90.85)  ส าหรับปัญหาของการวิจยัพบว่า  ในระดบั

การปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  ทั้ง 3  ดา้น75 

                                                            

 
75

 อดุลยรั์ตน์  น่ิมเจริญ,“สภาพและปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือของโรงเรียน

มธัยมศึกษา  สงักดัส านกัการศึกษา  กรุงเทพมหานคร”(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาบริหารการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2553),บทคดัยอ่.   
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         สมาน  ศรีมงคล  ไดศึ้กษาเร่ือง  ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาการบริหารกิจกรรม

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ในเขตอ าเภอหนองใหญ่  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  การศึกษาคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  โรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา  ในเขตอ าเภอหนองใหญ่  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 

1  โดยศึกษาปัญหา  5  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นการวางแผน  ดา้นการจดัองคก์ร  ดา้นการจดับุคลากร  ดา้น

การอ านวยการ  และดา้นการควบคุม  ผลการวิจยัพบว่า  1) ปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญั

รุ่นใหญ่  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ในเขตอ าเภอหนองใหญ่  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชลบุรี เขต 1 ทั้ง 5 ดา้น  โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง  2) ผลการเปรียบเทียบ

ปัญหาจ าแนกตามสภาพการด ารงต าแหน่ง  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ยกเวน้  

ดา้นการจดัองคก์าร  ท่ีแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  3) แนวทางแกไ้ขปัญหาการบริหาร

กิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ท่ีตอ้งด าเนินการเป็นล าดบัแรกแต่ละดา้นมีดงัน้ีดา้นการวางแผน  

ควรจดัประชุมครูผูส้อนกิจกรรมลูกเสือ  เพื่อจดัท าแผนพฒันาลูกเสือทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ดา้น

การจดัองคก์าร  ควรให้ฝ่ายบริหารมอบหมายหน้าท่ีให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในโรงเรียนไวอ้ย่าง

ชดัเจน  ดา้นการจดับุคลากร  ควรน าผลการปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือใหเ้ป็นส่วนหน่ึงใน

การประกอบการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ  ดา้นการอ านวยการ  ควรพฒันาครูใน

โรงเรียนให้มีความรู้ความเขา้ใจในกิจการลูกเสือและระบบการจดัตั้งกลุ่มกองและหมู่ลูกเสือโดย

จดัส่งไปอบรมตามหลกัสูตรวิชาผูก้  ากบัลูกเสือขั้นความรู้ในระดบัต่างๆ  ดา้นการควบคุม  ควรน า

ผลจากการประเมินการจดักิจกรรมลูกเสือไปใชใ้นการวางแผนพฒันากิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่

ต่อไป76  

                                                            

76
 สมาน  ศรีมงคล, “ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่น

ใหญ่  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ในเขตอ าเภอหนองใหญ่  สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาชลบุรี เขต 1”(งานนิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  คณะ

ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา,2553),60-62.  
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        สุรสิทธ์ิ  นาคสัมฤทธ์ิ  ไดว้ิจยัเร่ือง  การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมและ

จริยธรรมโดยใช้วิธีการลูกเสือส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต   การวิจยัคร้ังน่ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อ  พฒันาและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมและ

จริยธรรมส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต    การพฒันาหลกัสูตรด าเนินการเป็น        

4  ขั้นตอน  ไดแ้ก่  การส ารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน การพฒันาหลกัสูตรเสริม  การตรวจสอบ

คุณภาพหลกัสูตรเสริม  และการปรับปรุงหลกัสูตรเสริม  โดยการทดลองพฤติกรรมการมีคุณธรมม

และจริยธรรมของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัทดลอง  ใชห้ลกัสูตรเสริม  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

ประกอบดว้ยหลกัสูตรเสริมท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึน  คู่มือครู  แบบประเมินพฤติกรรม  แบบประเมิน

ความเหมาะสมของหลกัสูตร  และแบบประเมินความพึงพอใจ  ผลการวิจยัพบว่า  1) การพฒันา

หลักสูตรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

ประกอบดว้ย  หลกัการและเหตุผล  แนวคิดพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตรเสริม  วตัถุประสงคข์อง

หลกัสูตรเสริม  แผนการด าเนินกิจกรรม  กิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือการจดักิจกรรม  และการวดัผล

และประเมินผล  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ึก าหนดทุก

องคป์ระกอบ  2) ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลกัสูตร  (2.1) นักศึกษาท่ีไดรั้บการเรียน

หลกัสูตรเสริม(กลุ่มทดลอง)  กบันักศึกษากบักลุ่มท่ีไม่ไดเ้รียนดว้ยหลกัสูตรเสริม(กลุ่มควบคุม)     

มีพฤติกรรมมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดย

นักศึกษากลุ่มทดลองมีพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ากลุ่มควบคุม  (2.2) ผลจากการ

ประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรเสริมโดยนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  ท่ีไดรั้บการ

เรียนดว้ยหลกัสูตรเสริม(กลุ่มทดลอง)  ในประเด็นเน้ือหา  วิธีสอน  กิจกรรมและส่ือ  นักศึกษามี

ความเห็นวา่  หลกัสูตรเสริมมีความเหมาะสมทุกประเดน็  แต่มีขอ้เสนอแนะวา่ควรจดักิจกรรม 
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นนัทนาการเพิ่มในทุกกิจกรรมการเรียนรู้  (2.3) ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อหลกัสูตรเสริม  

หลงัจากทดลองใชห้ลกัสูตรเสริม  อยูใ่นระดบัมาก77  

         สุเวศ  กลบัศรี  ไดว้ิจยัเร่ือง  การพฒันากิจกรรมลูกเสือเพื่อสร้างภาวะผูน้ าของเยาวชน

ไทย  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  พฒันากิจกรรมลูกเสือในการสร้างภาวะผูน้ าของเยาวชน

ไทย  มีวิธีด าเนินการวิจยั 4 ขั้นตอน  ได้แก่  1)  ศึกษาภาวะผูน้ าของเยาวชนไทยท่ีตอ้งพฒันา          

2) ออกแบบกิจกรรมลูกเสือตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อสร้างภาวะผูน้ าของเยาวชนไทย      

3) ทดลองใชกิ้จกรรมพฒันาลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  4) ติดตามความคงทนของภาวะผูน้ าหลงัการจดั

กิจกรรมเสร็จส้ิน 1 เดือน  ผลการวิจยัพบว่า  1) เยาวชนไทยควรไดรั้บการเสริมสร้างภาวะผูน้ า      

17 ประการ  ประกอบดว้ยผลการออกแบบและปรับปรุงกิจกรรมลูกเสือเพื่อสร้างภาวะผูน้ าของ

เยาวชนไทย  10 ประการดงัน้ี (1) การรู้คิดในการแกปั้ญหาอย่างมีระบบ (2)การตดัสินใจในการ

แกปั้ญหา (3) การสร้างความคิดรวบยอด (4) การท างานเป็นทีม (5) ความรับผิดชอบ (6) การมี

ระเบียบวินยั (7) ความสุภาพอ่อนนอ้ม (8) ความอดทน (9) การจูงใจ (10) สัปปุริสธรรม 7  การใช้

กิจกรรมหลกัในการพฒันา จ านวน 7  กิจกรรม  ไดแ้ก่ (1) บุกเบิกสร้างศกัด์ิศรี (2) ประสาทดีชีวิต

ปลอดภยั (3) วินยัลูกเสือเพื่อสร้างคน (4) ผจญภยัหวัใจผูน้ า (5) หลกัธรรมน าชีวิตบนัเทิง (6) ร่ืนเริง

รอบกองไฟ (7) เดินทางไกลกายใจอดทน  และวิธีการลูกเสือ 7 วิธี ไดแ้ก่  (1) ค  าปฏิญาณและกฏ   

(2) เรียนรู้จากการ1กระท า (3) ระบบหมู่ (4) การใช้สัญลกัษณ์ร่วมกัน (5) การศึกษาธรรมชาติ       

(6) ความกา้วหนา้ในการเขา้ร่วมกิจกรรม (7) การสนบัสนุนโดยผูใ้หญ่78   
                                                            

 
77

 สุรสิทธ์ิ  นาคสมัฤทธ์ิ, “การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมโดย

ใชว้ิธีการลูกเสือส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต”(ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตร

ปรัชญาดุษฎีนิพนธ์  สาขาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา,2555),112-

113.   

 
78

 สุเวศ  กลบัศรี, “การพฒันากิจกรรมลูกเสือเพื่อสร้างภาวะผูน้ าของเยาวชนไทย”(รายงาน

การวิจยั  กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2556),บทคดัยอ่. 
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         ไพฑูรย ์ ฤทธ์ิกระโทก  ไดว้ิจยัเร่ือง  การพฒันาหลกัสูตรลูกเสือสามญัตามแนวคิด

การผจญภยัศึกษา  ของลอร์ด  บาเดน็  พาวเวลล ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจและทกัษะการอยู่

รอดของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  พฒันาหลกัสูตรลูกเสือสามญั

ตามแนวคิดการผจญภยัศึกษา  ของลอร์ด  บาเด็น  พาวเวลล ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจและ

ทกัษะการอยู่รอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  และประเมินประสิทธิภาพของหลกัสูตรลูกเสือ

สามญั  ใช้เวลาในการทดลองภาคความรู้และฝึกปฏิบติัย่อย  20 สัปดาห์  และปฏิบติักิจกรรม

ภาคสนามโดยการอยูค่่ายพกัแรม  วิธีการท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่  การทดสอบความรู้

ความเข้าใจในสาระตามหลักสูตรลูกเสือสามัญ  การทดสอบด้านการน าความรู้ไปใช้ในการ

แก้ปัญหา  การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม  การตอบ

แบบสอบถามดา้นการน าความรู้ไปใชใ้นการแกปั้ญหา  และการเขียนบนัทึกการเรียนรู้  ผลการวิจยั

มีดงัน้ี  1) หลกัสูตรลูกเสือสามญัตามแนวคิดการผจญภยัศึกษา  ของลอร์ด  บาเด็น  พาวเวลล ์ เพื่อ

เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจและทกัษะการอยูร่อดของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  มีองคป์ระกอบ 10 

องค์ประกอบ  ได้แก่  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ว ัตถุประสงค์ของหลักสูตร  สาระของหลักสูตร  

ค  าอธิบายของหลกัสูตร  หน่วยการเรียนรู้/หน่วยการเรียนรู้ย่อย  โครงสร้างเวลา  แนวทางการ

จดัการเรียนรู้แนวทางการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้  และแหล่งเรียนรู้  โครงสร้างของ

หลกัสูตรไดพ้ฒันาข้ึนจากขอ้มูลสภาพพื้นท่ีและปัญหาในชุมชน  ขอ้มูลความตอ้งการและสภาพ

ปัญหาในชีวิตจริงของผูเ้รียนผูป้กครองและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงเป็นผูท่ี้ได้รับ

ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ภยัพิบติัทางธรรมชาติ  ตามแนวคิดการผจญภยัศึกษา ของลอร์ด  

บาเด็น  พาวเวลล์  ท่ี มุ่งให้ผู ้เ รียนได้เ กิดการเรียนรู้อย่างย ั่งยืนโดยมีการปฏิสัมพันธ์กับ

สภาพแวดลอ้มในสถานท่ีจริง  ดว้ยการลงมือปฏิบติักิจกรรมท่ีส่งเสริมใหมี้ชีวิตอยูร่อดได ้ เน้ือหาท่ี

พฒันาข้ึนประกอบดว้ยสาระใหญ่ๆ  3 สาระคือ  (1) ภยัพิบติัทางธรรมชาติ  (2)การดูแลช่วยเหลือ

ตนเองและผูอ่ื้นเม่ือเผชิญภยัพิบติัทางธรรมชาติ  และ(3) การด ารงชีวิตขณะตกอยูใ่นสถานการณ์ภยั

พิบติัทางธรรมชาติ  2) ผลจากการทดลองใชห้ลกัสูตรลูกเสือสามญัตามแนวคิดผจญภยัศึกษา  ของ 
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ลอร์ด  บาเด็น  พาวเวลล์  พบว่า  หลงัการทดลองใชห้ลกัสูตรลูกเสือสามญัตามแนวคิดผจญภยั

ศึกษา  ของลอร์ด  บาเด็น  พาวเวลล ์ ผูเ้รียนมีค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้ความเขา้ใจในสาระตาม

หลกัสูตรสูงกว่าก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  3) ผูเ้รียนมีทกัษะการอยูร่อดจาก

ภยัพิบติัทางธรรมชาติดา้นการควบคุมสติการตดัสินใจ  ความเป็นผูน้ า  การแบ่งหนา้ท่ีปฏิบติังาน

และการปฏิบติังานตามเวลาท่ีก าหนด  โดยแต่ละดา้นมีระดบัของพฤติกรรมอยู ่4 ระดบั  ไดแ้ก่  ไม่

แสดงพฤติกรรมการอยู่รอดเลย  แสดงพฤติกรรมการอยู่รอดโดยดูตัวอย่างจากผูอ่ื้น  แสดง

พฤติกรรมการอยูร่อดภายใตค้  าแนะน าของผูอ่ื้น  และแสดงพฤติกรรมการอยูร่อดไดด้ว้ยตนเอง  ผล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  ผูเ้รียนมีพฒันาการทางทักษะการอยู่รอดสูงข้ึน  โดยผูเ้รียนมี

พฤติกรรมการอยูร่อดภายใตก้ารแนะน าของผูอ่ื้น79 

วรวุฒิ  เจริญศรีพรพงศ ์ ไดว้ิจยัเร่ือง  การพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีส าหรับลูกเสือชาวบา้น  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพื่อ

พฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อความเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีส าหรับ

ลูกเสือชาวบา้น  2) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อความ

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีส าหรับลูกเสือชาวบา้นท่ีพฒันาข้ึนทางดา้นความรู้  ทศันคติ  และ

พฤติกรรม  3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมและปัญหาอุปสรรคท่ีมีผลต่อโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน  โดย

แบ่งการด าเนินการวิจยัเป็น 3  ขั้นตอนตามวตัถุประสงค์ กบัลูกเสือชาวบา้น  ผลการวิจยัพบว่า        

1) โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อความเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีส าหรับลูกเสือ

ชาวบา้นท่ีพฒันาข้ึนแบ่งออกเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้  คือ  มีความจงรักภคัดีต่อชาติ  ศาสนา  และ

พระมหากษตัริย ์ เคารพกฏระเบียบของสังคม  มีความซ่ือสตัย ์ ยดึมัใ่นอุดมการณ์  มีเกียรติเช่ือถือ 

 
                                                            

79
 ไพฑูรย ์ ฤทธ์ิกระโทก, “การพฒันาหลกัสูตรลูกเสือสามญัตามแนวคิดการผจญภยัศึกษา  

ของลอร์ด  บาเดน็  พาวเวลล ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจและทกัษะการอยูร่อดของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษา”(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  คณะครุศาสตร์  บณัฑิตวิทยาลยั  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2554),บทคดัยอ่. 
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ไดไ้ม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  เป็นผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท่ีดี  ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีดีกว่า

อดทนต่อความขดัแยง้  แสดงความเห็นอยา่งมีเหตุผล  สามารถพึ่งตนเองได ้ มีจิตสาธารณะ  เตม็ใจ

ช่วยเหลือผูอ่ื้นเสมอ  กลา้เสนอตนเป็นตัวแทน  2) โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนท่ี

พฒันาข้ึน  เสริมสร้างความรู้  ทศันคติ  และพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีส าหรับลูกเสือชาวบา้นให้

สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  3) ปัจจยัท่ีส่งเสริมโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน  คือความ

ชดัเจนและความครอบคลุมของวตัถุประสงค ์ น าเน้ือหาไปใชไ้ดจ้ริง  กิจกรรมสร้างแรงบนัดาลใจ

ในการเป็นพลเมืองดี  การจดับรรยากาศให้เกิดความรู้สึกยอมรับกนัและความน่าสนใจของส่ือ  

ปัญหาอุปสรรค  คือความเหมาะสมของเวลา  สภาพความพร้อมของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมความสามารถ

ในการเรียนรู้  และความแตกต่างกนัของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม80    

         เรณู  ศรีสระน้อย  ได้วิจัย เร่ือง  การพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการจัด

กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนขนาดเลก็  สังกดัน านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1  การวิจยั

คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา  1)ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการจดักิจกรรมลูกเสือใน

โรงเรียนขนาดเล็ก  2)เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการจดักิจกรรม

ลูกเสือในโรงเรียนขนาดเลก็  3)เพื่อประเมินความเหมาะสมของแนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วม

ของชุมชนกบัการจดักิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

อุดรธานี เขต 1  การวิจยัแบ่งเป็น 3 ระยะดงัน้ี    ระยะท่ี 1  ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 

5 ดา้น  คือการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ   ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน  ดา้นการมีส่วนร่วม

ในการปฏิบติั  ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและ

ประเมินผล  กบัการจดักิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

อุดรธานี เขต 1  ผลการวิจยัพบวา่  ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการจดักิจกรรมลูกเสือใน 

                                                            

80
 วรวฒิุ  เจริญศรีพรพงศ,์ “การพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อ

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีส าหรับลูกเสือชาวบา้น”(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

คณะครุศาสตร์  บณัฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,25545),บทคดัยอ่. 
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โรงเรียนขนาดเลก็  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ดา้นการตดัสินใจ  ดา้นการรับผลประโยชน์  มีส่วนร่วมอยู่ใน

ระดบัมาก  ส่วนดา้นติดตามและประเมินผลดา้นการปฏิบติังานและดา้นการวางแผน  มีส่วนร่วมอยู่

ในระดบัปานกลางระยะท่ี 2  ก าหนดทางการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการจดักิจกรรม

ลูกเสือในโรงเรียนขนาดเลก็  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1  ผลการวิจยัพบว่า  

ไดโ้ครงการในการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการจดักิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนขนาดเลก็  

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1  ทั้ง 6  โครงการ  ไดแ้ก่  โครงการพฒันาการจดั

กิจกรรมส าคญัของลูกเสือประจ าปี  โครงการจัดตั้ งภาคีเครือข่ายลูกเสือ  โครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมลูกเสือ  โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ าทาง

ลูกเสือ  โครงการจดัตั้งคณะกรรมการภายในการประเมินกิจกรรมลูกเสือ  และโครงการจดัเวที

ชุมชน    ระยะท่ี 3  การประเมินความเหมาะสมของแนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนกบั

การจดักิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนขนาดเลก็  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1  ทั้ง 

6 โครงการ  โดยผูท้รงคุณวุฒิในดา้นต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมลูกเสือ  จ  านวน  10  คน  

ท าการประเมินความเหมาะสม  ผลการประเมินพบว่า  โครงการทั้ง 6 โครงการ  มีค่าความถ่ีของ

ความเหมาะสม  ตั้งแต่ร้อยละ  80  ข้ึนไป  ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้81       

          เดชา  คณัทกัษ์  ไดว้ิจยัเร่ือง  รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าของผูก้  ากบัลูกเสือใน

โรง เ รี ยนประถม ศึกษ าสั ง กัดส านั ก ง านคณะกรรมก ารก าร ศึ กษ าขั้ นพื้ น ฐ าน  ภ าค

ตะวนัออกเฉียงเหนือการวิจยัคร้ังน้ี มีจุดประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าของผู ้

ก  ากบัลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  2) สร้างและพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าของผูก้  ากบัลูกเสือ ในโรงเรียน 

                                                            

81
 เรณู  ศรีสระนอ้ย, “การพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการจดักิจกรรมลูกเสือใน

โรงเรียนขนาดเลก็  สงักดัน านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1”(วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศา

สตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชายทุธศาสตร์การพฒันา  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี,2553),90-93.  
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ประถมศึกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  3) หา

ประสิทธิผลของรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าของผูก้  ากบัลูกเสือ ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดั

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ตามรูปแบบท่ีพฒันาข้ึน 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัย และพัฒนา ด าเนินการ 3 ระยะคือ ระยะท่ี 1 การศึกษารูปแบบ 

ประกอบดว้ยการวิเคราะห์เอกสาร และวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิ และการ

วิจยัเชิงส ารวจ ระยะท่ี 2 การร่างและสร้างรูปแบบ ตรวจสอบ ร่างรูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ  ระยะท่ี 3 

การทดสอบใชรู้ปแบบในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายร่มสนธ์ิ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครพนมเขต 2   ผลการวิจยัพบวา่ 1) องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าของผูก้  ากบัลูกเสือ 4 องคป์ระกอบ

คือ การวางแผนในการจดักิจกรรมลูกเสือ การบริหารงานในกองลูกเสือ การจดัมวลกิจกรรมในกอง

ลูกเสือ การฝึกฝนตนเองทางดา้นลูกเสือ ภาวะผูน้ าของผูก้  ากบัลูกเสือ ในโรงเรียนประถมศึกษา

สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมากเรียงตามล าดบัจากนอ้ยไปมาก คือการวางแผนในการจดักิจกรรมลูกเสือ การบริหารงาน

ในกองลูกเสือ การจดัมวลกิจกรรมในกองลูกเสือ การฝึกฝนตนเองทางดา้นลูกเสือ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

ต ่าท่ีสุดคือ ดา้นการวางแผนในการจดักิจกรรมลูกเสือ 2) รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าของผูก้  ากบั

ลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน   ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมี หลกัการ วตัถุประสงค ์เน้ือหา และ กระบวนการ ซ่ึงประกอบดว้ย การ

อบรมเชิงปฏิบติัการแบบเขม้ การฝึกปฏิบติัจริงด าเนินงานสัปดาห์ละคร้ัง คร้ังละ 1 ชัว่โมง จ านวน  

2 สัปดาห์ โดยใชคู่้มือการพฒันาภาวะผูน้ าของผูก้  ากบัลูกเสือ 4 ชุด และทฤษฎีเก่ียวกบัผูน้ าและ

ภาวะผูน้ า 1 เล่ม ประกอบกบัการฝึกปฏิบติัจริง การศึกษาดูงาน และการติดตามผลด าเนินการเป็น    

4 ระยะ คือระยะท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบติัการแบบเขม้ 2 วนั ระยะท่ี 2 การฝึกปฏิบติัจริง ระยะท่ี 3 

การศึกษาดูงานโรงเรียนลูกเสือตน้แบบ 2 โรงเรียน ระยะท่ี 4 การติดตามผลโดยการ ประชุมสรุป 

และใชแ้บบประเมินพฤติกรรม ภาวะผูน้ าของผูก้  ากบัลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษา การวดัและ 

ประเมินผล 3) ประสิทธิผลของรูปแบบ การพฒันาภาวะผูน้ าของผูก้  ากับลูกเสือในโรงเรียน

ประถมศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทั้ง       
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4 ระยะ พบว่า ระยะฝึกปฏิบติัจริงผลเฉล่ียของคะแนน ประเมินภาวะผูน้ าของผูก้  ากบัลูกเสือ สูงกว่า 

ก่อนทดลอง และ ระยะติดตามผลสูงกวา่ระยะฝึกปฏิบติัจริง82 

         ฮาเกอร์ต้ี (Hagerty) ได้วิจยัเร่ือง โปรแกรมการจดัการเรียนการสอนลูกเสือกับ

นกัเรียนในโรงเรียนมธัยมมิชิแกน  ผลการศึกษาพบว่า   ผูบ้ริหารโรงเรียนยงัไม่เขา้ใจวตัถุประสงค์

ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของโปรแกรมเท่าท่ีควร  ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการ

นักเรียนไดมี้ส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมนอกโปรแกรม  โดยช่วยเหลือในดา้นอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  

และผลการประเมินกิจกรรมนักเรียนพบว่า  นักเรียนยงัขาดหลกัการท่ีรัดกุม  แต่อย่างไรก็ตาม

นกัเรียนเห็นวา่กิจกรรมการเรียนโปรแกรมลูกเสือในโรงเรียนมีควารมส าคญัเป็นอยา่งยิง่  และควรมี

การด าเนินการต่อไป83 

         ราสคอฟ (Raskoff)  ไดว้ิจยัเร่ือง ผลงานเก่ียวกบัองคก์รอาสาสมคัรของวยัรุ่นท่ีเป็น
ลูกเสือ    โดยการสัมภาษณ์ผูท่ี้เป็นลูกเสือและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการศึกษา
เอกสารอ้างอิง  การจัดองค์กรเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์  จากรายงานต่างๆ  ทางส่ือมวลชน  
ผลการวิจยั  พบวา่  การท ากิจกรรมต่างๆ  จะตอ้งใชเ้วลาทุ่มเท  และอาศยัความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั
ในการจดัเครือข่าย  ตอ้งพฒันาทกัษะในการท ากิจกรรม  ปรับปรุงให้เหมาะสม  ใชก้ารเสริมแรง
กระตุน้  สร้างพลงัอ านาจใหมี้พลงัทา้ทายความสามารถ  ตั้งองคก์รประสานงานร่วมกบัหน่วยงาน 
 
 
 
 

                                                            

82เดชา  คณัทกัษ,์ “รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าของผูก้  ากบัลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษา

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนื”(วิทยานิพนธค์รุศา

สตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาภาวะผูน้ าทางการบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยั

ราชภฏัสกลนคร,2556),บทคดัยอ่.  

83
 Hagerty,R.E, “An  Investigation  of  Student  Activity  Programs  in  Michigan  Junior  

High  School”  (Dissertation  Abstract  International,1991),2401-A. 
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อ่ืนๆ  การจดักิจกรรมตอ้งหลากหลายมีความยดืหยุน่  เหมาะสมกบัเพศและวฒันธรรม84      
         แบรนดท ์(Brandt)  ไดว้ิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการออกจากหรือการยนืหยดัอยูใ่น
บทบาทของผูอ้บรมในกิจกรรมของลูกเสือ  โดยใชก้ารปริทรรน์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในอดีต
และจากทฤษฎีในเร่ืองเดียวกนั  แลว้ก าหนดว่าการรวมกระบวนการทางสังคมเท่ากบัสภาพการ
ทดสอบมีความสัมพันธ์ต่อกัน  ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า  เด็กวัยรุ่นท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมการ
สนับสนุนของทางครอบครัวและเพื่อนๆ  มีการแสดงเหตุผลออกจ านวนมากและสะทอ้นให้เห็น
การเกิดทกัษะ  ความช านาญและคุณลกัษณะอ่ืนๆ  ในระดบัดีมาก85 
         เมอริยอง(Moreilon)  ไดว้ิจยัเร่ือง  ลูกเสือให้บริการบทเรียนเพื่อการเรียนรู้หนังสือ  
ผลการวิจยัพบว่า  จุดมุ่งหมายของการลูกเสือเป็นการพฒันาร่างกาย  สติปัญญา  สังคมและจิตใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ  และสามารถบูรณาการเขา้กบักิจกรรมต่างๆ ไดโ้ดยเฉพาะกิจกรรม
ลูกเสือเขา้มาบริหารจดัการการเรียนรู้ของโครงการการรู้หนงัสือของลูกเสือหรือนกัเรียน86 
 

สรุป 

         จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคนควา้ประเด็นต่างๆ  ท่ีเก่ียวของ

กบักิจการลูกเสือเพื่อน ามาเป็นกรอบของงานวิจยัในคร้ังน้ี  ซ่ึงประกอบดว้ย  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั

วิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  ซ่ึงมีเน้ือหาสาระคือเร่ืองกิจการลูกเสือประเภทต่างๆ  ทั้งลูกเสือส ารอง  ลูกเสือ

สามญั  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  และลูกเสือวิสามญั  ท่ีเก่ียวกบักิจการลูกเสือ  สาระส าคญัของการ

ลูกเสือ  ผูใ้หญ่ในกิจการลูกเสือ  พอสังเขป  และยงัไดศึ้กษาคน้ควา้กิจกรรมในหลกัสูตรวิชาพิเศษ  

ลูกเสือส ารอง    หลกัสูตรวิชาพิเศษ  ลูกเสือสามญั  หลกัสูตรวิชาพิเศษ  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  และ 

 
                                                            

84Raskoff,Sall  A , “Volunteering  to Do  Genter:AdultValunteers  in  boy  
Scouts”(Dissertation  Abstract  International,1995),3966-A.   

85
 Brandt,Linda  Ann , “Perception  of  Community  Paticipation  in  Education  On  

Canadian  Indian  Reserves:An  Issue  of  Self-Role  Merger”(Dissertation  Abstract  
Internation,1999),1349-A. 

86 Moreilon,”Scouts Serving the Cause of Literacy:Literacy lessons,” Dissertation  
Abstract  International Bureau of Adult of Education : Geneva Switzerland,2005. 
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หลกัสูตรวิชาพิเศษ  ลูกเสือวิสามญั  นอกจากนั้นยงัศึกษาเก่ียวกบัการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ

ส ารอง  การฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือสามญั  การฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  การ

ฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือวิสามญั  และในประเด็นสุดทา้ยท่ีคน้ควา้มาเป็นกรอบแนวคิดในการ

วิจยัคือการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษา  ซ่ึงประกอบดว้ย  การบริหารกิจการลูกเสือส ารอง

ในสถานศึกษา   ลูกเสือสามญั  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามญั นอกจากนั้นยงัไดป้ระเด็น

ท่ีส าคญัๆ จากผูท้รงคุณวุฒิ  ท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัสนทนากลุ่มข้ึนก่อนมีการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั  

ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลต่างๆท่ีศึกษาคน้ควา้ไดท้ั้งหมดมาเป็นประโยชน์ในการสร้างกรอบแนวคิดและ

สร้างเคร่ืองมือในการวิจยัต่อไป        

 

          

          

 

   

  

  

 

 

 

 
 
 
 



  

 
 
 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
        การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  1)เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย     

2) เพื่อให้ไดแ้นวปฏิบติัให้เกิดผลตามยทุธศาสตร์     ผลการวิจยัท่ีไดจ้ะเป็นแนวทางในการใช้
ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทยต่อไป  ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจยัและ
ระเบียบวิธีวิจยั  โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
       เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยัเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจยั  มีระบบ  สอดคลอ้ง  

กบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั  และการวิจยัมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดรายละเอียด และ
ขั้นตอนการด าเนินการวิจยัไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี   
                      ขั้นตอนที ่1 การจดัเตรียมโครงการวิจยั 
                     ในขั้นตอนน้ีเป็นการทบทวนวรรณกรรมศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร และ
งานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือไทยโดยน ามาปรึกษา อาจารยผ์ู ้
ควบคุมดุษฎีนิพนธ์เพื่อขอขอ้เสนอแนะจากอาจารยน์ าไปปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ  เพื่อ
น าเสนอภาควิชาในการด าเนินการขออนุมติัโครงร่างการวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยัต่อไป  หลงัจาก
นั้นน าประเด็นท่ีไดจ้ากการศึกษา มาจัดสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) โดยเชิญ
ผูท้รงคุณวุฒิ  จ  านวน 9 คน  ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นลูกเสือ  จ านวน 6 คน  ผูท้รงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอกกิจการลูกเสือ จ านวน 3 คน  และบุคคลทัว่ไปเขา้รับฟังการสนทนากลุ่ม  จ านวน  
100 คน ในการสนทนากลุ่มคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์หาแนวทางในการสร้างยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟู
กิจการลูกเสือไทย   เพื่อสรุปประเดน็ในแนวทางการวิจยัดา้นคุณภาพ   แนวทางการวิจยัดา้นปริมาณ  
และสร้างเป็นเคร่ืองมือในการวิจัยทั้ งด้านคุณภาพ ด้านปริมาณต่อไปและผูว้ิจัยน าข้อมูลจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและผลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวุฒิ มาเป็น
ตวัแปรยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ตาม
เน้ือหาและโครงสร้างของกิจการลูกเสือไทย   
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 ขั้นตอนที ่2  ขั้นการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนน้ี  น าแบบสอบถามไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้น าไป
ใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดา้นความตรง(Validity) ของเน้ือหาและโครงสร้าง  และ
น าไปทดลองใช้เพื่อหาความเช่ือมั ่(Reliability)โดยวิธีการของครอนบาค(Cronbach)เพื่อหาค่า
มาตรฐานสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า(α -coefficient)ของเคร่ืองมือทั้งฉบบัและรายขอ้  ก่อนน าไปเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างจริง แล้วน าเคร่ืองมือท่ีเก็บรวบรวมแล้วมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการท า  
Exploratory factor analysis เพื่อจดักลุ่มของแบบสอบถามผลจากการเก็บขอ้มูล  จะไดร่้าง
ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย  
        ขั้นตอนที ่3  ขั้นการเขียนแนวปฏิบติัและการยนืยนั   
      ขั้นตอนน้ี  น าร่างยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย  และน าตวัแปรย่อยมาเขียน
แนวปฏิบัติโดยผู ้เ ก่ียวข้องกับกิจการลูกเสือ(Stakeholder)มาเขียนแนวปฏิบัติให้เกิดผลตาม
ยุทธศาสตร์  และน าร่างยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย  และแนวปฏิบติัให้เกิดผลตาม
ยุทธศาสตร์   ยืนยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship)ซ่ึงจะไดยุ้ทธศาสตร์การฟ้ืนฟู
กิจการลูกเสือไทย  และแนวการปฏิบัติให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์ และรายงานผลการวิจัย                
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ขั้นตอนการวจิัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิท่ี 2  แสดงขั้นตอนการวิจยั 
 

 

 

 
ขั้นตอนท่ี  1 

การจดัเตรียมโครงการวิจยั 

 
-ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
-จดัท าสนทนากลุ่ม(Focus Group 
Discussion) 

 

 
ตวัแปรยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟู
กิจการลกูเสือไทย 

 

ขั้นตอนท่ี 2 
ขั้นการด าเนินงาน 

 

-น าแบบสอบถามมาหา IOC และ

Reliability โดยวธีิ α -coefficient     
-เกบ็ขอ้มูล 
-น าแบบสอบถามมาวเิคราะห์ขอ้มูล

ดว้ย Exploratory factor  analysis   
 

 
ร่างยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟู
กิจการลกูเสือไทย 

 

 
ขั้นตอนท่ี  3 

ขั้นตอนการเขียนแนวปฏิบติั             
และการยนืยนั 

-น าตวัแปรยอ่ยมาเขียนแนว
ปฏิบติัโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
กิจการลกูเสือ(Stakeholder) 
-น าร่างยทุธศาสตร์ฯและแนว
ปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ 
ยนืยนัโดยวิธีการสัมมนาอิง
ผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship)   

-ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการ
ลกูเสือไทยและแนวปฏิบติัให้
เกิดผลตามยทุธศาสตร์  
-รายงานผลการวจิยั 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กระบวนการและวิธีการ 
 

ผลท่ีไดรั้บ 
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ระเบียบวธีิวจิัย 

 
        เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีด าเนินการเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัจึงขอ

ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัระเบียบวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ยแผนแบบการวิจยั  ตวัแปรท่ีศึกษา 
และสร้างเคร่ืองมือ การเกบ็รวบรวมขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
 
 แผนแบบการวจิัย 

         การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัคุณภาพ(Qualitative research)และการวิจยัเชิงพรรณา 
(descriptive research)ท่ีมีแผนแบบในการวิจยัในลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งเดียว ศึกษาสภาวการณ์ท่ี 
เหมือนกนัโดยไม่มีการทดลอง(the one shot, non – experimental case study design) 
 

       แผนแบบการวจิัย 
       ในการศึกษาตามขั้นตอนของการด าเนินการวิจยัทั้ง 2 ขั้นตอน ผูว้ิจยัไดก้ าหนดแผนผงั

แบบการวิจยัตามลกัษณะการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยั ดงัน้ี 
                   1.การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อก าหนดเป็นขอบข่ายของ 
ทฤษฎีใชก้ารวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis)และจดัสนทนากลุ่ม(Focus  Group  Discussion)  
โดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิ  จ  านวน 9 คน เพื่อสรุปประเด็นในแนวทางการวิจยัด้านคุณภาพ    แนว
ทางการวิจยัดา้นปริมาณ  และสร้างเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัทั้งดา้นคุณภาพ  ดา้นปริมาณเพื่อสร้าง
เป็นตวัแปรท่ีเป็นองคป์ระกอบของรูปแบบเป็นตอนท่ีหน่ึง ของขั้นตอนการวิจยั ซ่ึงจดัอยู่ใน
ประเภทของการวิจยัเชิงคุณภาพ(qualitative research) 
                   2.การเก็บรวบรวมขอ้มูลในขั้นตอนของการวิเคราะห์องคป์ระกอบ และยทุธศาสตร์ใน
ขั้นตอนน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา(descriptive research)เป็นการน าเอาตวัแปรท่ีไดม้าสร้างเป็น
แบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเดียวท่ีศึกษาสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง 
(one shot, non-experimental case study design)คือโดยสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งซ่ึง
สามารถสรุปเป็นแผนผงัของแผนแบบการวิจยัไดด้งัน้ี 
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เม่ือ    S   หมายถึง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการเลือก 
         R   หมายถึง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการสุ่ม 
         X   หมายถึง ตวัแปรต่างๆ ท่ีน ามาศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจยั 
         O    หมายถึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาประชากร 
 
แผนภูมิท่ี 3  แสดงแผนแบบการวิจยั 
 
                 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

     ประชากร 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา และเกบ็รวบรวมขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่โรงเรียนใน

สงักดักระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 35,000 โรง 
      กลุ่มตัวอย่าง 
       ส าหรับกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดการเลือกกลุ่มตวัอย่าง  

ไดแ้ก่  โรงเรียนท่ีสงักดัเขตพื้นท่ีการศึกษาทั้งประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  ซ่ึงอยูใ่นความดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชโ้รงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์  
จ านวน 100 โรงเรียน โดยการก าหนดขนาดตวัอยา่งตามตารางของ Taro  Yamane ท่ี ± .10 จาก  
35,000  โรงเรียน  และผูใ้ห้ขอ้มูลคือ  ไดแ้ก่ครูผูส้อนลูกเสือ  ครูท่ีปรึกษาชุมนุมกิจกรรมลูกเสือ  
รองผูอ้  านวยการสถานศึกษาหรือผูท่ี้ท าหน้าท่ีแทนและผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยวิธีการสุ่มหรือ
เลือกตวัอยา่งหลายขั้นตอน(Multi-Stage  Random  Sampling ,Selection) ดงัน้ี 

1.แบ่งประเทศไทยออกเป็น 5 ภาค 
                     2.ในแต่ละภาคสุ่มอยา่งง่ายมา 3 เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ 1 เขตพื้นท่ี  

 มธัยมศึกษาอยูด่ว้ย  
                     3.ในเขตพื้นท่ีการศึกษาสุ่มโรงเรียนประถมศึกษามา 15 โรงเรียนและในเขตพื้นที     
                         มธัยมศึกษา สุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษา 5 โรงเรียน   

                                         O 
 
   
  S /R                               X     
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                 4.ในแต่ละโรงเรียนก าหนดผูใ้หข้อ้มูลโรงเรียนละ 4 คน ไดแ้ก่  ครูผูส้อนลูกเสือ 1คน    
                     ครูท่ีปรึกษาชุมนุมกิจกรรมลูกเสือ  1 คน  รองผูบ้ริหารสถานศึกษา 1 คนและ 
                     ผูบ้ริหารสถานศึกษา 1 คน       
 
                     ตัวแปรทีศึ่กษา 

        ตวัแปรท่ีใชก้ารศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
      1.สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งหนา้ท่ี  
         ปัจจุบนั  และต าแหน่งทางลูกเสือ   
      2.ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย 
      3.แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ 

 
                      การสร้างเคร่ืองมือและการพฒันาเคร่ืองมือ 

        การสร้างเคร่ืองมือ 
        ผูว้ิจยัน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและการสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวฒิุ มานิยาม

ตวัแปร  นิยามปฏิบติัการ  เพื่อใหไ้ดข้อบเขตและแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม    โดยสร้าง
เคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลมี  2  ตอน  ดงัน้ี   

        ตอนท่ี 1  เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ(Checklist)  ถามรายละเอียดเก่ียวกบั  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  ต าแหน่งหนา้ท่ี
ปัจจุบนั  และต าแหน่งทางลูกเสือ    

        ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือ
ไทย  จ านวน 125 ขอ้  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating  Scale)      
5 ระดบัของไลเคอร์ท (Likert) ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้ าหนดค่าคะแนนของช่วงน ้าหนกัเป็น 5 ระดบั  ซ่ึงมี
ความหมาย  ดงัน้ี 

ระดบั  5  หมายถึง  ควรมีการฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือมากท่ีสุด        มีค่าเท่ากบั  5  คะแนน  
ระดบั  4  หมายถึง  ควรมีการฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือมาก                มีค่าเท่ากบั  4  คะแนน  
ระดบั  3  หมายถึง  ควรมีการฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือปานกลาง       มีค่าเท่ากบั  3  คะแนน  
ระดบั  2  หมายถึง  ควรมีการฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือนอ้ย               มีค่าเท่ากบั  2  คะแนน  
ระดบั  1  หมายถึง  ควรมีการฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือนอ้ยท่ีสุด       มีค่าเท่ากบั  1  คะแนน  
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     การพฒันาเคร่ืองมือ 
    เม่ือสร้างเคร่ืองมือเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็น าไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  จ านวน 5 คน เพื่อหาความตรงของเน้ือหา
(Validity  Content)และโครงสร้าง(Validity  Structure) และไดค่้าความสอดคลอ้งรายขอ้อยูร่ะหว่าง  
0.6 – 1.00   แลว้น ามาปรับปรุงใหส้มบูรณ์  และน าไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ี
จะเก็บขอ้มูลจริง  จ  านวน 8 โรงเรียน  โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลโรงเรียนละ 4 คน  รวมผูใ้ห้ขอ้มูล  จ านวน  
32 คน  เพื่อหาความเช่ือมัน่(Reliability)  โดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach) เพื่อหาค่ามาตรฐาน
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α -coefficient)  ของแบบสอบถามรายขอ้และทั้งฉบบั และค่าความเช่ือมัน่ทั้ง
ฉบบัเท่ากบั  0.9676  ก่อนน าไปเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจริง   
                     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                     การเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไปน้ี  

         ขั้นตอนท่ีหน่ึง ขอ้มูลดา้นปริมาณผูว้ิจยัเก็บจากโรงเรียนสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  
ตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีสุ่มมาและไดรั้บ  แบบสอบถามคืนกลบัมา ร้อยละ 92.00    เม่ือไดแ้บบสอบถาม
กลบัคืนมาแลว้น ามาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป  

         ขั้ตอนท่ีสอง  เป็นการเก็บขอ้มูลดา้นคุณภาพ  โดยน าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ไปเก็บ
ขอ้มูลจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือและน าขอ้มูลท่ีเกบ็ไดม้าวิเคราะห์เชิงเน้ือหา   

         ขั้นตอนท่ีสาม  ผูว้ิจัยน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา  ไปเก็บจาก
ผูท้รงคุณวฒิุเพื่อยนืยนัเชิงสมัมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญและน าผลมาสรุปเป็นแนวทางปฏิบติัต่อไป      
                     การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวจิัย 
                         ผูว้ิจยัน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีการพรรณนาเป็นรายยทุธศาสตร์   ส่วนขอ้มูลท่ีได้
จากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการค านวณหาค่าทางสถิติ  ค่าความถ่ี(frequency)ค่าร้อย
ละ(percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิต(X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารว (Exploratory  Factor  Analysis)โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SSPS (Statistical  Package  for  
the  Social  Science) และใชก้ารวิเคราะห์วิธีสกดัองคป์ระกอบ “PCA”  (Principle  Component  
Analysis)เพือ่สร้างสเกลองคป์ระกอบหลกัของยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย   
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สรุป 

 
         การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1)เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย       
2)เพื่อให้ไดแ้นวปฏิบติัให้เกิดผลตามยทุธศาสตร์  ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจยั
และระเบียบวิธีวิจยัไว ้ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  ขั้นตอนท่ี 1 การจดัเตรียมโครงการวิจยัในขั้นตอนน้ีเป็นการ
ทบทวนวรรณกรรมศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือไทยโดยน ามาปรึกษา อาจารยผ์ูค้วบคุมดุษฎีนิพนธ์เพื่อขอขอ้เสนอแนะ
จากอาจารยน์ าไปปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ  เพื่อน าเสนอภาควิชาในการด าเนินการขออนุมติั
โครงร่างการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลยัต่อไป  หลงัจากนั้ นน าประเด็นท่ีได้จากการศึกษา มาจัด
สนทนากลุ่ม(Focus  Group  Discussion)โดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิ  จ  านวน 9 คน  ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
ทางดา้นลูกเสือ  จ านวน 6 คน ผูท้รงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกกิจการลูกเสือ จ านว  3 คน และ
บุคคลทัว่ไปเขา้รับฟังการสนทนากลุ่ม  จ านวน 100 คน  ในการสนทนากลุ่มคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์
หาแนวทางในการสร้างยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย  เพื่อสรุปประเด็นในแนวทางการ
วิจยัดา้นคุณภาพ    แนวทางการวิจยัดา้นปริมาณ  และสร้างเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัทั้งดา้นคุณภาพ  
ดา้นปริมาณต่อไปและผูว้ิจยัน าขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและผลท่ีไดจ้าก
การสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวุฒิ  มาเป็นตวัแปรยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย  เพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  ตามเน้ือหาและโครงสร้างของกิจการลูกเสือไทย  ขั้นตอนท่ี 2   
ขั้นการด าเนินงานขั้นตอนน้ี  น าแบบสอบถามไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้
น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดา้นความตรง(Validity) ของเน้ือหาและโครงสร้าง  
และน าไปทดลองใชเ้พื่อหาความเช่ือมัน่(Reliability)โดยวธีิการของครอนบาค (Cronbach)เพื่อหาค่า
มาตรฐานสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α -coefficient) ของเคร่ืองมือทั้งฉบบัและรายขอ้  ก่อนน าไปเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจริง  แลว้น าเคร่ืองมือท่ีเก็บรวบรวมแลว้มาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการท า  
Exploratory factor analysis เพื่อจดักลุ่มของแบบสอบถามผลจากการเก็บขอ้มูล  จะไดร่้าง
ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย  ขั้นตอนท่ี 3   ขั้นการเขียนแนวปฏิบติัและการยืนยนั    
ขั้นตอนน้ี  น าร่างยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย  และน าตวัแปรย่อยมาเขียนแนวปฏิบติั
โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ(Stakeholder)มาเขียนแนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  และ
น าร่างยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย  และแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ ยนืยนัโดย
วิธีการสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship)ซ่ึงจะไดยุ้ทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย  
และแนวการปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  และรายงานผลการวิจยัต่อไป                   



 
 
 

บทที่ 4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
        การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  ให้ไดยุ้ทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทยและ

เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  โดยใช้ระเบียบวิจัยแบบผสมผสาน(mixed  
methodology) ขั้นตอนแรกเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative  research)  และขั้นตอนสุดทา้ยเป็น
การวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative  research) ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถาม 100 โรงเรียน จ านวน 400 ฉบบั 
ไดรั้บคืน 92 โรงเรียน จ านวน 368 ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 92.00 และใชต้ารางประกอบค าบรรยาย  
จ าแนกการน าเสนอขอ้มูลออกเป็น 2 ตอน  ดงัน้ี 

          
        ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย 

1.1 การวิเคราะห์ตวัแปรท่ีไดจ้ากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ 
1.2 การวิเคราะห์ตวัแปรท่ีไดจ้ากงานวิจยัเก่ียวกบักิจการลูกเสือ 

                        1.3  การวิเคราะห์ตวัแปรท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม (Focus  Group  
Discussion)  โดยผูท้รงคุณวฒิุ  เก่ียวกบักิจการลูกเสือ 

  1.4  รวมตวัแปรท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  งานวิจยัเก่ียวกบั
กิจการลูกเสือ  และการสนทนากลุ่ม(Focus  Group  Discussion)  โดยผูท้รงคุณวฒิุ 

                        1.5  การวิเคราะห์ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย  
                               1.5.1  สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

                                             1.5.2  การวิเคราะห์ตวัแปรและการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปร
ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย 

        ตอนท่ี 2  วิเคราะห์แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์            
   2.1  ระบุแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  โดยผูเ้ก่ียวขอ้งกบักิจการ

ลูกเสือ (Stakeholder)   
   2.2  ยนืยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) เก่ียวกบัแนวปฏิบติั

ใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ 
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ตอนที ่1  การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกจิการลูกเสือไทย 

 เป็นการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อพฒันาเคร่ืองมือ  โดยศึกษาจากแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ    เพื่อรวบรวมศึกษาขอ้มูลท่ีก่ียวกบัยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือ
ไทย  โดยยึดแนวคิดของส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  จากคู่มือฝึกอบรมวิชาผู ้
ก  ากบัลูกเสือ  ขั้นความรู้ทัว่ไป  คู่มือการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือส ารอง  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  
คู่มือการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือส ารอง  ขั้นความรู้ชั้นสูง  คู่มือการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ
สามญั  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  คู่มือการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือสามญั  ขั้นความรู้ชั้นสูง คู่มือการ
ฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  คู่มือการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้ชั้นสูง  คู่มือการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือวิสามญั  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  
คู่มือการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือวิสามญั  ขั้นความรู้ชั้นสูง  คู่มือการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ
หลกัสูตรผูน้ า  คู่มือการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  ขั้นผูช่้วยผูใ้หก้ารฝึกอบรม  คู่มือการฝึกอบรม
วิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  ขั้นหัวหนา้ผูใ้ห้การฝึกอบรม  พระราชบญัญติัลูกเสือ  ระเบียบส านกังานคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  คู่มือลูกเสือส ารอง  การลูกเสือส าหรับเดก็ชาย  คู่มือผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือ  ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วยหลกัสูตรวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง  ลูกเสือสามญั  
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามญั  คู่มือการฝึกอบรมระเบียบแถว  และกฏกระทรวงว่าดว้ย
เคร่ืองแบบ  ซ่ึงสรุปสาระส าคญัได ้ ดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



1.1  การวเิคราะห์ตัวแปรทีไ่ด้จากเอกสารทีเ่กีย่วกบักจิการลูกเสือ  ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางท่ี 1  ตารางวิเคราะห์ตวัแปรจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1 เคร่ืองแบบลกูเสือมี  4  ประเภท  ตามกฏกระทรวงวา่ดว้ยเคร่ืองแบบ                  

2 ความรู้เก่ียวกบักิจการลกูเสือแต่ละประเภทมีความแตกต่างกนัตามวฒิุ

ภาวะของเดก็ 

 

 

              

3 ก าหนดการฝึกอบรมลกูเสือแต่ละประเภทตอ้งเหมาะสมกบัวยัของเดก็                

4 ลกูเสือในสถานศึกษาแบ่งเป็นระดบัชั้นของแต่ละหลกัสูตร                

5 วตัถุประสงคข์องลกูสือแต่ละประเภทจะบอกถึงพฒันาการตามวยั                

6 วธีิการฝึกอบรมลกูเสือแต่ละประเภทมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั                

 7 การฝึกอบรมเพื่อความกา้วหนา้ในแต่ละชั้นของลกูเสือของแต่ละประเภท

เพื่อรับเคร่ืองหมายท่ีสูงข้ึน 

   

 

  

 

  

 

  

 

 

 

     

8 สาระส าคญัของการลกูเสือมีองคป์ระกอบเหมือนกนัหลายประการตาม

คู่มือฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือ 
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ตารางท่ี 1  ตารางวิเคราะห์ตวัแปรจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง(ต่อ)                                                                                                                                                  
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9 การพฒันาตามอุดมการณ์ลกูเสือแห่งชาติมีจุดประสงคเ์หมือนกนัใน
ลกูเสือทุกประเภท 

 
 

          
 

 
 

   

10 กิจการลกูเสือยดึหลกัการอนัเดียวกนัในการฝึกอบรม ท ากิจกรรม                
11 กศุโลบายส าคญัในการฝึกอบรมเป็นเคร่ืองมือในการจดักิจกรรม                
12 ขบวนการลกูเสือมีองคป์ระกอบท่ีเหมือนกนัในการจดักิจกรรม                
13 ลกูเสือ  ผูบ้งัคบับญัชา  อุดมการณ์  กิจกรรมและการบริหาร  คือ

องคป์ระกอบของการลูกเสือ 
 
 

              

14 หลกัส าคญัของการลกูเสือตอ้งเป็นส่ิงเดียวกนัในการปฏิบติั                
15 แนวทางการพฒันาลกูเสือมี  8  ดา้น  ในกิจกรรมต่างๆ                 
16 พลเมืองดีในทศันะของการลกูเสือคือการปลกูฝังใหเ้ยาวชนใหเ้ป็นคนใน

อนาคต 
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1กิจกรรม 

13 
ลูกเสือ  ผูบ้งัคบับญัชา  

อุดมการณ์  กิจกรรมและการ

บริหาร  คือองคป์ระกอบของ

การลูกเสือ 

14 
หลกัส าคญัของการลูกเสือ

ตอ้งเป็นสิ่งเดียวกนัในการ

ปฏิบตัิ 

15 
แนวทางการพฒันาลูกเสือ

มี  8  ดา้น  ในกิจกรรมต่างๆ  

16 
พลเมืองดีในทศันะของการ

ลูกเสือคือการปลูกฝังใหเ้ยวชน

ใหเ้ป็นคนในอนาคต 

 



ตารางท่ี 1  ตารางวิเคราะห์ตวัแปรจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง(ต่อ)                                                                                                                                                  
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17 ผจญภยั ไดเ้พื่อน  มีชีวิตโลดแล่น สนุกและมีความสุข เป็นส่ิงท่ีเดก็ๆชอบ                

18 ตอ้งมีบุคคลท่ีใหก้ารสนบัสนุนและเก่ียวขอ้งกบักิจการลกูเสือ                

19 ผูท่ี้ช่วยเหลือลกูเสือของสถานศึกษาเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการสนบัสนุน

ดา้นการจดัการศึกษาใหก้บัทอ้งถ่ิน 

 

 

      

 

  

 

 

 

     

20 การใหค้วามรู้กบัผูใ้หญ่ในกิจการลกูเสือใหใ้ชว้ชิาผูก้  ากบัลูกเสือ                

21 การฝึกอบรมลูกเสือควรด าเนินการใหทุ้กคนทราบกฏเกณฑต่์างๆ ก่อน                

22 ความมีวินยัและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นพื้นฐานของการจดั

กิจกรรมทุกประเภท 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

     

23 ลกูเสือตอ้งปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ                

24 การฝึกอบรมลูกเสือตอ้งยดึหลกัการจดักิจกรรมตามหลกัสูตร                
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25 ทกัษะลูกเสือมี  5  ประการ  ตามคู่มือฝึกอบรมเนน้การพฒันาลกูเสือดา้น

ต่างๆ 

   

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

26 พิธีการลกูเสือเป็นกฏตามขอ้บงัคบัตามคณะลกูเสือแห่งชาติ                

27 บทบาทผูก้  ากบัลกูเสือเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการบริหาร                

28 ลกูเสือเป็นเร่ืองของผูใ้หญ่ท่ีท าใหก้บัเดก็ในเร่ืองของกิจกรรม                

29 วชิาผูก้  ากบัลูกเสือมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าความรู้และทกัษะไปใชใ้นการ

ฝึกอบรมเดก็และเยาวชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

30 ขอ้คิดในกิจการลกูเสือตอ้งฝากใหก้บัผูรั้บการฝึกอบรมทุกคน                

31 วตัถุประสงคข์องคณะลกูเสือแห่งชาติ  เป็นแนวทางในการฝึกอบรม

ลกูเสือทุกประเภท 
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32 การเป็นลูกเสือเนน้ความสมคัรใจ    ปฏิบติักิจกรรมตามความถนดัและ

ช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

33 การยดึมัน่อุดมการณ์ของลูกเสืออยูท่ี่การปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎ

ของลกูเสือ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34 ค่านิยมในค าปฏิญาณของลูกเสือแต่ละประเภทเป็นส่ิงท่ีตอ้งปลกูฝังใหก้บั

เดก็และเยาวชน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 ตวัช้ีวดัความส าเร็จในการฝึกอบรมลกูเสือควรใชก้ฎของลกูเสือ                     

36 การจดักิจกรรมของแต่ละศาสนาและตอ้งไม่จดัร่วมกนัของลกูเสือ                

37 ลกูเสือตอ้งเป็นกลางในเร่ืองกิจกรรมทางการเมือง                

38 การเขา้เป็นลกูเสือตอ้งเขียนใบสมคัรของกองลกูเสือประเภทนั้นๆ                

39 พิธีกาต่างๆและแนวปฏิบติัต่างๆ  เป็นระเบียบปฏิบติัท่ีท ากนัทัว่ประเทศ                
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40 เยาวชนชอบท่ีจะเป็ยผูน้ าในหมู่คณะในพื้นท่ีของตนเอง    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

41 ลูกเสือต่างศาสนาสามารถจดักิจกรรมร่วมกนัไดย้กเวน้กิจกรรม
ทางศาสนา 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

   

42 การอยูค่่ายพกัแรมและเดินทางไกลของลูกเสือตอ้งกระท ากนัปี
ละคร้ังก่อนปิดภาคเรียน 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

43 การสร้างลกัษณะนิสยัของลูกเสือตน้แบบเป็นหนา้ท่ีของผูใ้หญ่                

44 การใชค้วามหลากหลายในการจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมวยัเดก็                

45 คู่มือลูกเสือส ารองควรน ามาใชใ้นการศึกษาเพื่อการเรียนการ
สอนลูกเสือ 

               

46 การลูกเสือส าหรับเดก็ชายเป็นความรู้ส ารับลูกเสือทุกประเภท                

47 การปกครองหลกัสูตรวิชาพิเศษและเคร่ืองแบบเนตรนารี
สามารถใชใ้นการเรียนการสอนไดเ้ป็นปัจจุบนั 
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1.1  การวเิคราะห์ตัวแปรทีไ่ด้จากเอกสารทีเ่กีย่วกบักจิการลูกเสือ  ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางท่ี 1  ตารางวิเคราะห์ตวัแปรจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1 เคร่ืองแบบลกูเสือมี  4  ประเภท  ตามกฏกระทรวงวา่ดว้ยเคร่ืองแบบ                  

2 ความรู้เก่ียวกบักิจการลกูเสือแต่ละประเภทมีความแตกต่างกนัตามวฒิุ

ภาวะของเดก็ 

               

3 ก าหนดการฝึกอบรมลกูเสือแต่ละประเภทตอ้งเหมาะสมกบัวยัของเดก็                

4 ลกูเสือในสถานศึกษาแบ่งเป็นระดบัชั้นของแต่ละหลกัสูตร                

5 วตัถุประสงคข์องลกูสือแต่ละประเภทจะบอกถึงพฒันาการตามวยั                

6 วธีิการฝึกอบรมลกูเสือแต่ละประเภทมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั                

 7 การฝึกอบรมเพื่อความกา้วหนา้ในแต่ละชั้นของลกูเสือของแต่ละประเภท

เพื่อรับเคร่ืองหมายท่ีสูงข้ึน 

               

8 สาระส าคญัของการลกูเสือมีองคป์ระกอบเหมือนกนัหลายประการตาม

คู่มือฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือ 
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9 การพฒันาตามอุดมการณ์ลกูเสือแห่งชาติมีจุดประสงคเ์หมือนกนัใน

ลกูเสือทุกประเภท 

               

10 กิจการลกูเสือยดึหลกัการอนัเดียวกนัในการฝึกอบรม ท ากิจกรรม                

11 กโลบายส าคญัในการฝึกอบรมเป็นเคร่ืองมือในการจดักิจกรรม                

12 ขบวนการลกูเสือมีองคป์ระกอบท่ีเหมือนกนัในการจดักิจกรรม                

13 ลกูเสือ  ผูบ้งัคบับญัชา  อุดมการณ์  กิจกรรมและการบริหาร  คือ

องคป์ระกอบของการลูกเสือ 

               

14 หลกัส าคญัของการลกูเสือตอ้งเป็นส่ิงเดียวกนัในการปฏิบติั                

15 แนวทางการพฒันาลกูเสือมี  8  ดา้น  ในกิจกรรมต่างๆ                 

16 พลเมืองดีในทศันะของการลกูเสือคือการปลกูฝังใหเ้ยาวชนใหเ้ป็นคนใน

อนาคต 
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1กิจกรรม 

13 
ลูกเสือ  ผูบ้งัคบับญัชา  

อุดมการณ์  กิจกรรมและการ

บริหาร  คือองคป์ระกอบของ

การลูกเสือ 

14 
หลกัส าคญัของการลูกเสือ

ตอ้งเป็นสิ่งเดียวกนัในการ

ปฏิบตัิ 

15 
แนวทางการพฒันาลูกเสือ

มี  8  ดา้น  ในกิจกรรมต่างๆ  

16 
พลเมืองดีในทศันะของ

การลูกเสือคือการปลูกฝังให้

เยวชนใหเ้ป็นคนในอนาคต 

 



ตารางท่ี 1  ตารางวิเคราะห์ตวัแปรจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง(ต่อ)                                                                                                                                                  
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17 ผจญภยั ไดเ้พื่อน  มีชีวิตโลดแล่น สนุกและมีความสุข เป็นส่ิงท่ีเดก็ๆชอบ                

18 ตอ้งมีบุคคลท่ีใหก้ารสนบัสนุนและเก่ียวขอ้งกบักิจการลกูเสือ                

19 ผูท่ี้ช่วยเหลือลกูเสือของสถานศึกษาเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการสนบัสนุน

ดา้นการจดัการศึกษาใหก้บัทอ้งถ่ิน 

               

20 การใหค้วามรู้กบัผูใ้หญ่ในกิจการลกูเสือใหใ้ชว้ชิาผูก้  ากบัลูกเสือ                

21 การฝึกอบรมลูกเสือควรด าเนินการใหทุ้กคนทราบกฏเกณฑต่์างๆ ก่อน                

22 ความมีวินยัและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นพื้นฐานของการจดั

กิจกรรมทุกประเภท 

 

 

 

 

             

23 ลกูเสือตอ้งปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ                

24 การฝึกอบรมลูกเสือตอ้งยดึหลกัการจดักิจกรรมตามหลกัสูตร                
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ตารางท่ี 1  ตารางวิเคราะห์ตวัแปรจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง(ต่อ)                                                                                                                                                  
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25 ทกัษะลกูเสือมี  5  ประการ  ตามคู่มือฝึกอบรมเนน้การพฒันาลกูเสือดา้น

ต่างๆ 

               

26 พิธีการลกูเสือเป็นกฏตามขอ้บงัคบัตามคณะลกูเสือแห่งชาติ                

27 บทบาทผูก้  ากบัลกูเสือเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการบริหาร                

28 ลกูเสือเป็นเร่ืองของผูใ้หญ่ท่ีท าใหก้บัเดก็ในเร่ืองของกิจกรรม                

29 วชิาผูก้  ากบัลูกเสือมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าความรู้และทกัษะไปใชใ้นการ

ฝึกอบรมเดก็และเยาวชน 

               

30 ขอ้คิดในกิจการลกูเสือตอ้งฝากใหก้บัผูรั้บการฝึกอบรมทุกคน                

31 วตัถุประสงคข์องคณะลกูเสือแห่งชาติ  เป็นแนวทางในการฝึกอบรม

ลกูเสือทุกประเภท 
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ตารางท่ี 1  ตารางวิเคราะห์ตวัแปรจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง(ต่อ)                                                                                                                                                  
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                                        รายการ 
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32 การเป็นลูกเสือเนน้ความสมคัรใจ    ปฏิบติักิจกรรมตามความถนดัและ

ช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้น 

               

33 การยดึมัน่อุดมการณ์ของลูกเสืออยูท่ี่การปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎ

ของลกูเสือ 

               

34 ค่านิยมในค าปฏิญาณของลูกเสือแต่ละประเภทเป็นส่ิงท่ีตอ้งปลกูฝังใหก้บั

เดก็และเยาวชน 

               

35 ตวัช้ีวดัความส าเร็จในการฝึกอบรมลกูเสือควรใชก้ฎของลกูเสือ                

36 การจดักิจกรรมของแต่ละศาสนาและตอ้งไม่จดัร่วมกนัของลกูเสือ                

37 ลกูเสือตอ้งเป็นกลางในเร่ืองกิจกรรมทางการเมือง                

38 การเขา้เป็นลกูเสือตอ้งเขียนใบสมคัรของกองลกูเสือประเภทนั้นๆ                

39 พิธีกาต่างๆและแนวปฏิบติัต่างๆ  เป็นระเบียบปฏิบติัท่ีท ากนัทัว่ประเทศ                

189 



ตารางท่ี 1  ตารางวิเคราะห์ตวัแปรจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง(ต่อ)                                                                                                                                                  
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40 เยาวชนชอบท่ีจะเป็ยผูน้ าในหมู่คณะในพื้นท่ีของตนเอง                

41 ลกูเสือต่างศาสนาสามารถจดักิจกรรมร่วมกนัไดย้กเวน้กิจกรรมทาง

ศาสนา 

               

42 การอยูค่่ายพกัแรมและเดินทางไกลของลกูเสือตอ้งกระท ากนัปีละคร้ัง

ก่อนปิดภาคเรียน 

          

 

 

 

 

 

   

43 การสร้างลกัษณะนิสัยของลกูเสือตน้แบบเป็นหนา้ท่ีของผูใ้หญ่                

44 การใชค้วามหลากหลายในการจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมวยัเดก็                

45 คู่มือลกูเสือส ารองควรน ามาใชใ้นการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนลกูเสือ                

46 การลูกเสือส าหรับเดก็ชายเป็นความรู้ส ารับลกูเสือทุกประเภท                

47 การปกครองหลกัสูตรวิชาพิเศษและเคร่ืองแบบเนตรนารีสามารถใชใ้น

การเรียนการสอนไดเ้ป็นปัจจุบนั 
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1.2  การวเิคราะห์ตัวแปรทีไ่ด้จากงานวจัิยเกีย่วกบักจิการลูกเสือ 
ตารางท่ี 2  ตารางวิเคราะห์ตวัแปรจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1 การรอบรมวชิาผูก้  ากบัลกูเสือ  มีดงัน้ี  ส ารอง  สามญั  สามญัรุ่นใหญ่และ

วิสามญั 

      

 

  

 

  

 

     

2 เคร่ืองแบบลกูเสือตอ้งแต่งกายในวนัท่ีมีกิจกรรมลูกเสือ                  

3 การจดังานชุมนุมลกูเสือตอ้งจดัทุกปีและจดัทุกจงัหวดั                

4 การก าหนดนโยบายดา้นกิจการลกูเสือเป็นเร่ืองของสถานศึกษา                

5 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนลกูเสือตอ้งเตรียมวสัดุอุปกรณ์ใหพ้ร้อม

ล่วงหนา้เสมอ 

         

 

    

 

  

6 การเรียนการสอนวชิาลกูเสือในสถานศึกษาตอ้งมีการนิเทศอยา่งต่อเน่ือง                

7 การจดังานชุมนุมลกูเสือจงัหวดัของทุกจงัหวดัอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  

เพื่อเป็นการแสดงถึงความกา้วหนา้ของกิจการลูกเสือไทยและเพื่อเป็นการ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 

               

8 การแต่งตั้งครูผูส้อนลกูเสือในแต่ละสังกดัใหย้ดึระเบียบของส านกังาน

ลกูเสือแห่งชาติ 

        

 

  

 

     191 



ตารางท่ี 2  ตารางวิเคราะห์ตวัแปรจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง(ต่อ) 
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6.ข
จร
เกีย

รติ
  เค

รือ
ปร

ะด
บั 

7.สุ
บิน

  ฝ่
าย
เท
ศ 

8.ผ
จญ

  ช
าญ

รอ
บรู้

 

9.ส
ัญญ

า  
เขีย

วป
าน

 

10
.บุ
ญต

รง
  ม

ูลพ
ร้อ
ม 

11
.สุ
รสิ

ทธิ์
  ก
าฬ
มา
ตย

 ์  

12
.ณ
ฐัพ

งศ
 ์ ป

ะน
าส
ังข
 ์  

13
.วร

รณ
ภา
  พ

รห
มถ

าว
ร 

14
.ส
 าน
กัง
าน

ลกู
เสื
อย
วุฯ

 

15
.เฉ

ลิม
  ป

าน
เป
า 

9 วนัส าคญัทางลกูเสือสถานศึกษาตอ้งจดัใหค้รูและนกัเรียนมีส่วนร่วมทุกปี

การศึกษา 

               

10 ลกูเสือสามารถมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมช่วยจดัการเรียนการสอนได ้                

11 เทคนิคการสอนลกูเสือท่ีมีคุณภาพโดยใหเ้ดก็สมคัรใจเรียน  มีส่วนร่วม

และกลา้แสดงออกโดยการเป็นผูน้ ากลุ่ม 

               

12 การจดังานวนัครบรอบต่างๆ ของกิจการลกูเสือร่วมกนัเพื่อความ

เจริญกา้วหนา้ของกิจการลกูเสือ 

               

13 การจดักิจกรรมใหล้กูเสือปฏิบติัไดจ้ริงและเป็นกิจกรรมท่ีมีความ

หลากหลายเหมาะสมกบัลกูเสือมีความส าคญัยิง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

14 กองลกูเสือสามารถตั้งกองทุนเพื่อสนบัสนุนกิจการลกูเสือให้

เจริญกา้วหนา้ต่อไปได ้

               

15 ครูในสถานศึกษาตอ้งผา่นการอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและตอ้งสอน

ลกูเสือทุกคน 
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ตารางท่ี 2  ตารางวิเคราะห์ตวัแปรจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง(ต่อ) 
 

 

 

ท่ี 

 

 

                                        รายการ 

 1. 
สุน

ทร
    
ทดั

 

2.สุ
รพ

ล  
ท า
นุพ

นัธุ์
   

3.ช
 าน
าญ

  สุ
วร
รณ

เรือ
ง 

4.ส
มบ

ตัิ  
ธร
รม

นา
ถ

พง
ศ ์ 
   

5.อ
ภิว

าท
  ก
ลกิ

จ  
 

6.ข
จร
เกีย

รติ
  เค

รือ

ปร
ะด

บั 
7.สุ

บิน
  ฝ่
าย
เท
ศ 

8.ผ
จญ

  ช
าญ

รอ
บรู้

 

9.ส
ญัญ

า  
เขีย

วป
าน

 

10
.บุ
ญต

รง
  ม

ูลพ
ร้อ
ม 

11
.สุ
รสิ

ทธิ์
  ก
าฬ
มา
ตย

 ์  

12
.ณ
ฐัพ

งศ
 ์ ป

ะน
าส
งัข
 ์  

13
.วร

รณ
ภา
  พ

รห
ม

ถา
วร

 
14
.ส
 าน
กัง
าน

ลูก
เสื
อย
วุ

ฯ 15
.เฉ

ลิม
  ป

าน
เป
า 

16 กรรมการลกูเสือในสถานศึกษาควรเชิญจากบุคคลภายนอกซ่ึงเป็น

หน่วยงานท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

        

 

       

17 ผูท่ี้เป็นวทิยากรควรแต่งเคร่ืองแบบลกูเสือตามประเภทท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็น

ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือแต่ละสังกดั 

        

 

       

18 การรณรงคก์ารแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือประจ าสัปดาห์ในวนัท่ีมีกิจกรรม

ลกูเสือทุกคร้ัง 

 

 

              

19 ผลงานวิชาการเพื่อเล่ือนวิทยฐานะของครูผูส้อนลกูเสือสามารถท า

วทิยานิพนธ์ดา้นกิจการของลูกเสือไทยในสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ได ้

               

20 ผูท่ี้สอนลกูเสือตอ้งผา่นการฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลกูเสือ                

21 กิจกรรมลกูเสือใชใ้นการศึกษาวิชาการต่างๆไดม้ากมาย                

22 เยาวชน ผูใ้หญ่และทรัพยากรท่ีเพียงพอ เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั                

23 หลกัสูตรและวชิาพิเศษของลูกเสือแต่ละประเภทเป็นเน้ือหาในการเรียน

การสอนตามวยัของเดก็ 

           

 

    

24 การหารายไดต่้างๆ ซ่ึงไม่ขดัต่อคณะลูกเสือแห่งชาติสามารถท าได ้                
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ตารางท่ี 2  ตารางวิเคราะห์ตวัแปรจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง(ต่อ) 
 

 

 

ท่ี 

 

                                        รายการ 

 

 1. 
สุน

ทร
    
ทดั

 

2.สุ
รพ

ล  
ท า
นุพ

นัธุ์
   

3.ช
 าน
าญ

  สุ
วร
รณ

เรือ
ง 

4.ส
มบ

ตัิ  
ธร
รม

นา
ถ

พง
ศ ์ 
   

5.อ
ภิว

าท
  ก
ลกิ

จ  
 

6.ข
จร
เกีย

รติ
  เค

รือ

ปร
ะด

บั 
7.สุ

บิน
  ฝ่
าย
เท
ศ 

8.ผ
จญ

  ช
าญ

รอ
บรู้

 

9.ส
ญัญ

า  
เขีย

วป
าน

 

10
.บุ
ญต

รง
  ม

ูลพ
ร้อ
ม 

11
.สุ
รสิ

ทธิ์
  ก
าฬ
มา
ตย

 ์  

12
.ณ
ฐัพ

งศ
 ์ ป

ะน
าส
งัข
 ์  

13
.วร

รณ
ภา
  พ

รห
ม

ถา
วร

 
14
.ส
 าน
กัง
าน

ลูก
เสื
อย
วุ

ฯ 15
.เฉ

ลิม
  ป

าน
เป
า 

25 การจดักิจกรรมลกูเสือควรจดัใหเ้ป็นทกัษะต่างๆเหมาะสมกบัประเภท

ของลกูเสือ 

        

 

       

26 การจดัตั้งกองทุนเพื่อสนบัสนุนกิจการลกูเสือในสถานศึกษา  ตอ้งมี

ผูส้นบัสนุน 

           

 

    

27 กิจกรรมลกูเสือตอ้งน่าสนใจทา้ทายความสามารถของคนรุ่นใหม่                

28 วยัรุ่นชอบเป็นผูน้ าของสมาชิกลูกเสือในการท ากิจกรรม                

29 การประเมินดา้นลกูเสือของผูบ้ริหาร  ครูผูส้อน  ตวัลูกเสือตอ้งท าตลอดปี

การศึกษา 

     

 

    

 

      

30 การเผยแพร่ผลงานหรือกิจกรรมดา้นลูกเสือผา่นส่ือของทอ้งถ่ินหรือ

ชุมชนมีความส าคญัยิง่ 

 

 

              

31 การจดัหา  หรือผลิตวสัดุ อุปกรณ์  ท่ีใชใ้นกิจการลกูเสือโดยใชท้รัพยากร

และภมิูปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งคุม้ค่าควรมีองคก์รสนบัสนุน 

               

32 อุปกรณ์ท่ีสนบัสนุนกิจการลกูเสือจากทรัพยากรและภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 

ใหมี้การแลกเปล่ียนหรือประกวดแข่งขนัในแต่ละเทศกาล 
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ตารางท่ี 2  ตารางวิเคราะห์ตวัแปรจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง(ต่อ) 
 

 

 

ท่ี 

 

                                        รายการ 

 

 1. 
สุน

ทร
    
ทดั

 

2.สุ
รพ

ล  
ท า
นุพ

นัธุ์
   

3.ช
 าน
าญ

  สุ
วร
รณ

เรือ
ง 

4.ส
มบ

ตัิ  
ธร
รม

นา
ถ

พง
ศ ์ 
   

5.อ
ภิว

าท
  ก
ลกิ

จ  
 

6.ข
จร
เกีย

รติ
  เค

รือ

ปร
ะด

บั 
7.สุ

บิน
  ฝ่
าย
เท
ศ 

8.ผ
จญ

  ช
าญ

รอ
บรู้

 

9.ส
ญัญ

า  
เขีย

วป
าน

 

10
.บุ
ญต

รง
  ม

ูลพ
ร้อ
ม 

11
.สุ
รสิ

ทธิ์
  ก
าฬ
มา
ตย

 ์  

12
.ณ
ฐัพ

งศ
 ์ ป

ะน
าส
งัข
 ์  

13
.วร

รณ
ภา
  พ

รห
ม

ถา
วร

 
14
.ส
 าน
กัง
าน

ลูก
เสื
อย
วุ

ฯ 15
.เฉ

ลิม
  ป

าน
เป
า 

33 การวางแผนฝึกอบรมระยะยาวและสั้นเป็นไปตามหลกัสูตรแต่ละประเภท                

34 การแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือ

แห่งชาติ 

        

 

  

 

     

35 การตั้งกลุ่ม  กองลกูเสือใหถ้กูตอ้งตามขอ้บงัคบัของคณะลกูเสือแห่งชาติ                

36 การควบคุมความประพฤติลูกเสือไดแ้ก่วินยัลกูเสือทุกประเภท                

37 การปกครองใชก้บัลกูเสือทุกประเภท  ทุกสังกดั                

38 อตัราก าลงัครูผูส้อนลกูเสือข้ึนอยูท่ี่จ  านวนลกูเสือในสถานศึกษา                

39 การพฒันาผูก้  ากบัลกูเสืออยา่งต่อเน่ืองเพื่อน าความรู้ความสามารถไป

พฒันากิจการลกูเสือในแต่ละองคก์ร 

      

 

         

40 การส่งเสริมกิจการลกูเสือเป็นบทบาทหนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้งในกิจการ

ลกูเสือทุกคน 

             

 

 

 

 

41 ความรู้เร่ืองกิจการลกูเสือแต่ละประเภทมีความส าคญัในการฝึกอบรม                
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ตารางท่ี 2  ตารางวิเคราะห์ตวัแปรจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง(ต่อ) 
 

 

 

ท่ี 

 

                                       รายการ 

 

 1. 
สุน

ทร
    
ทดั

 

2.สุ
รพ

ล  
ท า
นุพ

นัธุ์
   

3.ช
 าน
าญ

  สุ
วร
รณ

เรือ
ง 

4.ส
มบ

ตัิ  
ธร
รม

นา
ถ

พง
ศ ์ 
   

5.อ
ภิว

าท
  ก
ลกิ

จ  
 

6.ข
จร
เกีย

รติ
  เค

รือ

ปร
ะด

บั 
7.สุ

บิน
  ฝ่
าย
เท
ศ 

8.ผ
จญ

  ช
าญ

รอ
บรู้

 

9.ส
ญัญ

า  
เขีย

วป
าน

 

10
.บุ
ญต

รง
  ม

ูลพ
ร้อ
ม 

11
.สุ
รสิ

ทธิ์
  ก
าฬ
มา
ตย

 ์  

12
.ณ
ฐัพ

งศ
 ์ ป

ะน
าส
งัข
 ์  

13
.วร

รณ
ภา
  พ

รห
ม

ถา
วร

 
14
.ส
 าน
กัง
าน

ลูก
เสื
อย
วุ

ฯ 15
.เฉ

ลิม
  ป

าน
เป
า 

42 กิจกรรมกลางแจง้และการบนัเทิงได ้ เป็นการตอบสนองตามความ

ตอ้งการของเดก็ 

              

 

 

 

43 การบริหารงานในกองลูกเสือมีความส าคญัต่อการจดักิจกรรม                

44 กิจกรรมลกูเสือนานาชาติและการเดินทางไกลไปต่างประเทศ ท าให้

ลกูเสือมีประสบการณ์มากข้ึน 

              

 

 

45 เดก็และเยาวชนในปัจจุบนัชอบกิจกรรมท่ีทา้ทายตามวยัของตนเอง                

46 กิจกรรมลกูเสือในแต่ละประเภทควรใหเ้ยาวชนเลือกตามความสมคัรใจ                

47 การจดักิจกรรมท าความดีโดยความสมคัรใจของลกูเสือเพื่อเป็นการปลกู

จิตส านึกของเดก็และเยาวชน 

             

 

  

 

48 กิจกรรมลกูเสือไปเป็นพื้นฐานของการเขา้รับราชการทหารและราชการ

ต ารวจ 

              

 

 

 

49 กิจกรรมลกูเสือเพื่อ ใชใ้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม กบั

เครือข่ายโดยผา่นทางการส่ือสาร เทคโนโลย ี ของทอ้งถ่ินสู่ชุมชน 

               

 

196 



ตารางท่ี 2  ตารางวิเคราะห์ตวัแปรจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง(ต่อ) 
 

 

 

ท่ี 

 

                                        รายการ 

 

 1. 
สุน

ทร
    
ทดั

 

2.สุ
รพ

ล  
ท า
นุพ

นัธุ์
   

3.ช
 าน
าญ

  สุ
วร
รณ

เรือ
ง 

4.ส
มบ

ตัิ  
ธร
รม

นา
ถ

พง
ศ ์ 
   

5.อ
ภิว

าท
  ก
ลกิ

จ  
 

6.ข
จร
เกีย

รติ
  เค

รือ

ปร
ะด

บั 
7.สุ

บิน
  ฝ่
าย
เท
ศ 

8.ผ
จญ

  ช
าญ

รอ
บรู้

 

9.ส
ญัญ

า  
เขีย

วป
าน

 

10
.บุ
ญต

รง
  ม

ูลพ
ร้อ
ม 

11
.สุ
รสิ

ทธิ์
  ก
าฬ
มา
ตย

 ์  

12
.ณ
ฐัพ

งศ
 ์ ป

ะน
าส
งัข
 ์  

13
.วร

รณ
ภา
  พ

รห
ม

ถา
วร

 
14
.ส
 าน
กัง
าน

ลูก
เสื
อย
วุ

ฯ 15
.เฉ

ลิม
  ป

าน
เป
า 

50 การจดักิจกรรมลกูเสือร่วมกนัในลกัษณะของจิตอาสาเพื่อสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกลุ่ม ระหวา่งบุคคล  อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ

หน่ึงคร้ัง 

               

51 กิจการลกูเสือในสถานศึกษาควรมีการสร้างเอกลกัษณ์หน่ึงความดีใน

หน่ึงลูกเสือในทุกสถานศึกษา 
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1.2  การวเิคราะห์ตัวแปรทีไ่ด้จากงานวจัิยเกีย่วกบักจิการลูกเสือ 
ตารางท่ี 2  ตารางวิเคราะห์ตวัแปรจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

ท่ี 

 

                                        รายการ 

 

 16
.อดุ

ลย
ร์ัต
น์ 
 นิ่
มเ
จริ
ญ 

17
.ส
นิท

  แ
สง

จนั
ทร์

 

18
.สุ
เวศ

  ก
ลบั

ศรี
 

19
.วรี

ยา
  ค

 าแ
หง

 

20
.วรี

ะพ
นัธ

์  น
นัแ

กว้
 

21
.วรี

ะว
วีร
รณ

  ไ
ตร
คุม้

ดนั
 

22
.ส
มา
น 
  ศ
รีม

งค
ล 

23
.สุ
รสิ

ทธิ์
   น

าค

สมั
ฤท

ธิ์ 
24
.ไพ

ฑูร
ย ์ 
ฤท

ธิ์ก
ระ

โท
ก 

25
.วร

วฒุิ
  เจ

ริญ
ศรี
พร

พง
ศ ์

26
.แร

ณู 
 ศรี

สร
ะน

อ้น
 

27
.H

ag
ert

y,R
.E.
   

28
.R

ask
off

,Sa
ll  

A.
    

29
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1 การอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือ  มีดงัน้ี  ส ารอง  สามญั  สามญัรุ่นใหญ่และ

วิสามญั 

 

 

              

2 เคร่ืองแบบลกูเสือตอ้งแต่งกายในวนัท่ีมีกิจกรรมลูกเสือ                  

3 การจดังานชุมนุมลกูเสือตอ้งจดัทุกปีและจดัทุกจงัหวดั                

4 การก าหนดนโยบายดา้นกิจการลกูเสือเป็นเร่ืองของสถานศึกษา                

5 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนลกูเสือตอ้งเตรียมวสัดุอุปกรณ์ใหพ้ร้อม

ล่วงหนา้เสมอ 

      

 

         

6 การเรียนการสอนวชิาลกูเสือในสถานศึกษาตอ้งมีการนิเทศอยา่งต่อเน่ือง                

7 การจดังานชุมนุมลกูเสือจงัหวดัของทุกจงัหวดัอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  

เพื่อเป็นการแสดงถึงความกา้วหนา้ของกิจการลูกเสือไทยและเพื่อเป็นการ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 

 

 

 

       

 

 

    

 

 

 

 

 

  

8 การแต่งตั้งครูผูส้อนลกูเสือในแต่ละสังกดัใหย้ดึระเบียบของส านกังาน

ลกูเสือแห่งชาติ 
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ตารางท่ี 2  ตารางวิเคราะห์ตวัแปรจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง(ต่อ) 
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9 วนัส าคญัทางลกูเสือสถานศึกษาตอ้งจดัใหค้รูและนกัเรียนมีส่วนร่วมทุกปี

การศึกษา 

 

 

          

 

    

10 ลกูเสือสามารถมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมช่วยจดัการเรียนการสอนได ้                

11 เทคนิคการสอนลกูเสือท่ีมีคุณภาพโดยใหเ้ดก็สมคัรใจเรียน  มีส่วนร่วม

และกลา้แสดงออกโดยการเป็นผูน้ ากลุ่ม 

   

 

           

 

 

12 การจดังานวนัครบรอบต่างๆ ของกิจการลกูเสือร่วมกนัเพื่อความ

เจริญกา้วหนา้ของกิจการลกูเสือ 

 

 

          

 

    

13 การจดักิจกรรมใหล้กูเสือปฏิบติัไดจ้ริงและเป็นกิจกรรมท่ีมีความ

หลากหลายเหมาะสมกบัลกูเสือมีความส าคญัยิง่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

    

14 กองลกูเสือสามารถตั้งกองทุนเพื่อสนบัสนุนกิจการลกูเสือให้

เจริญกา้วหนา้ต่อไปได ้

     

 

 

 

         

15 ครูในสถานศึกษาตอ้งผา่นการอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและตอ้งสอน

ลกูเสือทุกคน 
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ตารางท่ี 2  ตารางวิเคราะห์ตวัแปรจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง(ต่อ) 
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16 กรรมการลกูเสือในสถานศึกษาควรเชิญจากบุคคลภายนอกซ่ึงเป็น

หน่วยงานท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

    

 

           

17 ผูท่ี้เป็นวทิยากรควรแต่งเคร่ืองแบบลกูเสือตามประเภทท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็น

ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือแต่ละสังกดั 

 

 

              

18 การรณรงคก์ารแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือประจ าสัปดาห์ในวนัท่ีมีกิจกรรม

ลกูเสือทุกคร้ัง 

 

 

              

19 ผลงานวิชาการเพื่อเล่ือนวิทยฐานะของครูผูส้อนลกูเสือสามารถท า

วทิยานิพนธ์ดา้นกิจการของลูกเสือไทยในสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ได ้

       

 

        

20 ผูท่ี้สอนลกูเสือตอ้งผา่นการฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลกูเสือ                

21 กิจกรรมลกูเสือใชใ้นการศึกษาวิชาการต่างๆไดม้ากมาย                

22 เยาวชน ผูใ้หญ่และทรัพยากรท่ีเพียงพอ เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั                

23 หลกัสูตรและวชิาพิเศษของลูกเสือแต่ละประเภทเป็นเน้ือหาในการเรียน

การสอนตามวยัของเดก็ 

         

 

      

24 การหารายไดต่้างๆ ซ่ึงไม่ขดัต่อคณะลูกเสือแห่งชาติสามารถท าได ้                200 



ตารางท่ี 2  ตารางวิเคราะห์ตวัแปรจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง(ต่อ) 
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25 การจดักิจกรรมลกูเสือควรจดัใหเ้ป็นทกัษะต่างๆเหมาะสมกบัประเภท

ของลกูเสือ 

               

 

26 การจดัตั้งกองทุนเพื่อสนบัสนุนกิจการลกูเสือในสถานศึกษา  ตอ้งมี

ผูส้นบัสนุน 

     

 

 

 

         

27 กิจกรรมลกูเสือตอ้งน่าสนใจทา้ทายความสามารถของคนรุ่นใหม่                

28 วยัรุ่นชอบเป็นผูน้ าของสมาชิกลูกเสือในการท ากิจกรรม                

29 การประเมินดา้นลกูเสือของผูบ้ริหาร  ครูผูส้อน  ตวัลูกเสือตอ้งท าตลอดปี

การศึกษา 

        

 

 

 

      

30 การเผยแพร่ผลงานหรือกิจกรรมดา้นลูกเสือผา่นส่ือของทอ้งถ่ินหรือ

ชุมชนมีความส าคญัยิง่ 

           

 

    

31 การจดัหา  หรือผลิตวสัดุ อุปกรณ์  ท่ีใชใ้นกิจการลกูเสือโดยใชท้รัพยากร

และภมิูปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งคุม้ค่าควรมีองคก์รสนบัสนุน 

     

 

   

 

       

32 อุปกรณ์ท่ีสนบัสนุนกิจการลกูเสือจากทรัพยากรและภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 

ใหมี้การแลกเปล่ียนหรือประกวดแข่งขนัในแต่ละเทศกาล 
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ตารางท่ี 2  ตารางวิเคราะห์ตวัแปรจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง(ต่อ) 
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33 การวางแผนฝึกอบรมระยะยาวและสั้นเป็นไปตามหลกัสูตรแต่ละประเภท                

34 การแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือ

แห่งชาติ 

               

35 การตั้งกลุ่ม  กองลกูเสือใหถ้กูตอ้งตามขอ้บงัคบัของคณะลกูเสือแห่งชาติ                

36 การควบคุมความประพฤติลูกเสือไดแ้ก่วินยัลกูเสือทุกประเภท                

37 การปกครองใชก้บัลกูเสือทุกประเภท  ทุกสังกดั                

38 อตัราก าลงัครูผูส้อนลกูเสือข้ึนอยูท่ี่จ  านวนลกูเสือในสถานศึกษา                

39 การพฒันาผูก้  ากบัลกูเสืออยา่งต่อเน่ืองเพื่อน าความรู้ความสามารถไป

พฒันากิจการลกูเสือในแต่ละองคก์ร 

               

40 การส่งเสริมกิจการลกูเสือเป็นบทบาทหนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้งในกิจการ

ลกูเสือทุกคน 

               

41 ความรู้เร่ืองกิจการลกูเสือแต่ละประเภทมีความส าคญัในการฝึกอบรม                
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ตารางท่ี 2  ตารางวิเคราะห์ตวัแปรจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง(ต่อ) 
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42 กิจกรรมกลางแจง้และการบนัเทิงได ้ เป็นการตอบสนองตามความ

ตอ้งการของเดก็ 

               

43 การบริหารงานในกองลูกเสือมีความส าคญัต่อการจดักิจกรรม                

44 กิจกรรมลกูเสือนานาชาติและการเดินทางไกลไปต่างประเทศ ท าให้

ลกูเสือมีประสบการณ์มากข้ึน 

   

 

            

45 เดก็และเยาวชนในปัจจุบนัชอบกิจกรรมท่ีทา้ทายตามวยัของตนเอง                

46 กิจกรรมลกูเสือในแต่ละประเภทควรใหเ้ยาวชนเลือกตามความสมคัรใจ                

47 การจดักิจกรรมท าความดีโดยความสมคัรใจของลกูเสือเพื่อเป็นการปลกู

จิตส านึกของเดก็และเยาวชน 

               

48 กิจกรรมลกูเสือไปเป็นพื้นฐานของการเขา้รับราชการทหารและราชการ

ต ารวจ 

               

49 กิจกรรมลกูเสือเพื่อ ใชใ้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม กบั

เครือข่ายโดยผา่นทางการส่ือสาร เทคโนโลย ี ของทอ้งถ่ินสู่ชุมชน 
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ตารางท่ี 2  ตารางวิเคราะห์ตวัแปรจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง(ต่อ) 
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50 การจดักิจกรรมลกูเสือร่วมกนัในลกัษณะของจิตอาสาเพื่อสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกลุ่ม ระหวา่งบุคคล  อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ

หน่ึงคร้ัง 

          

 

 

     

51 กิจการลกูเสือในสถานศึกษาควรมีการสร้างเอกลกัษณ์หน่ึงความดีใน

หน่ึงลูกเสือในทุกสถานศึกษา 
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 1.3 การวเิคราะห์ตัวแปรทีไ่ด้จากการสนทนากลุ่ม (Focus  Group  Discussion)  โดย    
       ผูท้รงคุณวฒิุท่ี เก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ  ดงัน้ี  

1 การอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสืออยา่งนอ้ย 2  ประเภท  ในระดบัของลูกเสือในสถานศึกษา  
สามารถสอนลูกเสือได ้ 2  ระดบั 

2 การสนบัสนุนกิจการลูกเสือทั้ง 3  เหล่า มาจากองคก์รภายนอก 
3 ผูน้ าดา้นลูกเสือภายในสถานศึกษามกัมีจ านวนนอ้ยหรือไม่มีเลย 
4 ลูกเสือมีเครือข่ายในระดบัสถานศึกษาทัว่ประเทศ 
5 การเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษามีวิธีการเดียวกนั 
6 วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมเป็นเคร่ืองมือในการช้ีวดัความส าเร็จ 
7 องคก์รลูกเสือเป็นองคก์รอิสระ สมาชิกขององคก์รตอ้งเป็นทั้งเดก็  เยาวชนและผูใ้หญ่ 
8 ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในกิจการลูกเสือ 
9 แผนการสอนการจดักิจกรรมลูกเสือตอ้งใหผู้บ้ริหารไดต้รวจความถูกตอ้งทุกคร้ัง 
10 ลูกเสือเหล่าเสนา  สมุทร  อากาศ  และลูกเสือชาวบา้นอยูใ่นความรับผดิชอบของ

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
11 หลกัสูตรลูกเสือ ทั้ง 4  ประเภท  จดัใหย้ดืหยุน่และเหมาะสมกบัสภาพสงัคมปัจจุบนั 
12 หลกัสูตรท่ีเหมาะสมตอ้งไม่ซบัซอ้นของลูกเสือแต่ละประเภท  ในบางเน้ือหาวิชา 
13 ลูกเสือแต่ละประเภทเลือกเรียนไดต้ามความสมคัรใจ  ไม่มีการบงัคบั 
14 ปรับปรุงวิชาพิเศษของหลกัสูตรลูกเสือแต่ละประเภทใหเ้หมาะสมกบัการ

เปล่ียนแปลงของทอ้งถ่ินและเทคโนโลย ี
15 เคร่ืองหมายในแต่ละระดบัชั้นยศลูกเสือแต่ละประเภทมีความเหมาะสมตามหลกัสูตร 
16 สถาบนัอาชีวศึกษาแต่ละแห่งมกัจะเลือกเรียนลูกเสือนอ้ยกวา่เรียนวิชาการทหาร 
17 กองดุริยางคลู์กเสือตั้งข้ึนตามความสมคัรใจของลูกเสือแต่ละประเภท 
18 การสร้างจิตอาสาของนกัเรียนและครูทุกคนในวนัส าคญัทางลูกเสือเป็นเร่ืองส าคญั 
19 การสร้างอตัลกัษณ์โดยใชกิ้จกรรมลูกเสือท่ีส าคญัของสถานศึกษา 
20 วิธีการเป็นอาสาสมคัรโดยใชก้บัลูกเสือทั้งในและนอกสถานศึกษา 
21 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถใชกิ้จกรรมลูกเสือ

มาช่วยไดต้ลอดเวลา 
22 วิชาการและวชิาชีพสามารถใหเ้ดก็และเยาวชนเรียนรู้ไดจ้ากกิจกรรมลูกเสือ 
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23 การสร้างคุณธรรมและความมีวินยัในตนเองใหก้บันกัเรียนในสถานศึกษาจากการ
เรียนรู้ในกิจกรรมลูกเสือ 

24 ใหเ้ดก็และเยาวชนชอบด าเนินชีวิตและความคิดเห็นของตนเองอยา่งอิสระในหมู่คณะ 
25 การปลกูฝังโดยสอนใหน้กัเรียนรู้ถึงความส าคญัของการเป็นลูกเสือและกิจการลูกเสือ 
26 เคร่ืองมือท่ีสอนใหเ้ดก็และเยาวชนเป็นนกัประชาธิปไตยในอนาคตคือวิชาลูกเสือ 
27 ผูส้อนลูกเสือตอ้งปฏิบติังานในหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
28 การจดักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัโลกปัจจุบนั 
29 คู่มือในการจดักิจกรรมของลูกเสือในแต่ละประเภทมีผูจ้ดัท าไม่มากนกั 
30 ค่ายลูกเสือในทอ้งถ่ินตอ้งใหมี้ผูใ้ชค่้ายในการจดักิจกรรม 
31 การประชาสมัพนัธ์กิจการลูกเสือ เช่นการบ าเพญ็ประโยชน์ในแต่ละคร้ังในทอ้งท่ี

เพื่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อกิจการลูกเสือโดยผา่นส่ือต่างๆ 
32 การเรียนการสอนวิชาลูกเสือเพื่อน าไปประยกุใ์ชใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
33 การผลิตเอกสารประกอบการสอนหรือหนงัสือท่ีใชป้ระกอบการสอนดา้นเน้ือหาวิชา

หรือกิจกรรมต่างๆอยา่งกวา้งขวาง 
34 การส่ือสารดา้นกิจกรรมลูกเสือของสถานีวิทยแุละโทรทศัน์ทุกวนัโดยเปิดโอกาสให้

อาสาสมคัรเป็นผูจ้ดัรายการ 
35 การลูกเสือในหมู่วยัรุ่นเพื่อลดปัญหาความขดัแยง้ในสงัคมในปัจจุบนั 
36 ลูกเสือ  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ออกช่วยสาธารณะประโยชน์ดา้นจราจร อุทกภยั 

อคัคีภยัและอ่ืนๆ ทุกสถาบนั 
37 วารสารหรือหนงัสือพิมพข์องลูกเสือควรมีทุกจงัหวดัเพื่อเป็นประชาสัมพนัธ์ความรู้

และอาชีพต่อสาธารณะชน 
38 ใหเ้ยาวชนและผูใ้หญ่ท่ีอยูร่ะหวา่งศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียนเป็นลูกเสือเพื่อน า

ขบวนการของลูกเสือไปใชใ้นการด ารงชีวิตในสังคม 
39 นกัเรียนอาชีวศึกษาตอ้งเรียนวิชาลูกเสือทุกคนทุกชั้นปีของการศึกษาในสถานศึกษา 
40 ผูบ้ริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านกัการศึกษา  ส่วนทางการศึกษา  สถานศึกษา ตอ้งมี

วฒิุทางลูกเสืออยา่งนอ้ย 3 ท่อน 
41 การสมัมนา  อภิปรายในทุกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการพฒันากิจการลูกเสือ 
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42 เจา้หนา้ท่ีลูกเสือ  ท่ีสงักดัส านกังานลูกเสือทุกหน่วยงาน  ตอ้งมาใหค้  าแนะน าและ
ความรู้แก่ครูผูส้อนลูกเสือในสถานศึกษา ทุกภาคเรียน 

43 การมีกรรมการลูกเสือของหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาท่ีมีการเรียนการสอน
วิชาลูกเสือทุกแห่งตอ้งใหมี้ผูส้นบัสนุน 

44 ลูกเสือตอ้งมีการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมในทอ้งท่ีของตนสม ่าเสมอ 
45 สารสนเทศเก่ียวกบักิจการลูกเสือมีประโยชน์ต่อการคน้ควา้ของผูก้  ากบัและลูกเสือ 
46 น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นกิจกรรมลูกเสือเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ  ศิลปะ 

วฒันธรรมมใหค้งสืบไป 
47 การเผยแพร่สารสนเทศเก่ียวกบักิจกรรมลูกเสือสู่สาธารณะชนเป็นการประชาสมัพนัธ์

ใหก้บับุคคลไดท้ราบทัว่กนั 
48 กองลูกเสือขอการสนบัสนุนจากผูน้ าในชุมชน หวัหนา้หน่วยราชการในชุมชน  ดา้น

อาชีพ  ดา้นอนามยั  ดา้นสังคม  และดา้นการศึกษาตลอดชีวิตได ้
49 ค่ายลูกเสือทุกจงัหวดัควรไดรั้บการสนบัสนุนจากจงัหวดัและใหอ้ยูใ่นความดูแลของ

สถานศึกษาทุกแห่งในจงัหวดันั้น 
50 ค่ายลูกเสือควรจดัการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ และตามอธัยาศยั ทั้งค่ายเอกชน

และรัฐบาล 
51 หน่วยงานท่ีฝึกเยาวชนควรจดทะเบียนเป็นสโมสรลูกเสือประจ าหน่วยงานนั้นๆ   ซ่ึง

ข้ึนตรงต่อส านกังานลูกเสือทอ้งถ่ิน 
52 ศูนยฝึ์กอบรมเยาวชนท่ีมีวิทยากรตอ้งใหผ้า่นการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือทุกคน 
53 การจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันากิจการลูกเสือระยะสั้นและระยะยาวเป็นการ

พฒันาลูกเสืออยา่งมีระบบ 
54 การใหบ้ าเน็จกบัลูกเสือและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเป็นแรงจูงใจในการท างานและ

ปฏิบติักิจกรรม 
55 การจดักิจกรรมในวนัครบรอบของการจดัตั้งกองลูกเสือในสถานศึกษา  จะท าให้

ลูกเสือมีกิจกรรมเพิ่มข้ึน 
56 ระบบสารสนเทศดา้นกิจการลูกเสือเป็นฐานขอ้มูลใชใ้นการบริหารจดัการ 
57 การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมลูกเสือด้านการฝึกอบรม  กิจกรรมงานชุมนุม  และ

กิจกรรมอ่ืนๆ ของกิจการลูกเสือใหส้ถานศึกษาทราบโดยทัว่ถึงกนั 
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58 ลูกเสืออาสาสมคัรสามารถช่วยกิจการลูกเสือในสถานศึกษาได ้
59 การประกวดกิจกรรมดา้นทกัษะต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตอ้งจดัทุกปี 
60 การสร้างเครือข่ายในองคก์รลูกเสือท าใหลู้กเสือไดมี้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
61 ตอ้งมีประกาศความดีกบัชุมชนในการสร้างหน่ึงความดีในหน่ึงลูกเสือโดยผา่นส่ือของ

ทอ้งถ่ินและชุมชน 
62 กองลูกเสือนอกสถานศึกษาพัฒนาไปสู่การเป็นลูกเสืออาสาสมัครในการไป

สนบัสนุนกิจการลูกเสือในสถานศึกษา 
63 การอบรมลูกเสือกองนอกสถานศึกษาไปสู่การเป็นผูก้  ากบัลูกเสือในสถานศึกษาหรือ

สามารถเป็นผูใ้หก้ารอบรมครูผูส้อนลูกเสือไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
64 ลูกเสือวิสามญัไดฝึ้กอบรมผูช่้วยสอนในวิชาพิเศษไปสู้วิชาผูก้  ากบัลูกเสือทุกท่านเพื่อ

น าไปเป็นลูกเสืออาสาสมคัรไดอ้ยา่งดี 
65 ลูกเสืออาสาสมคัรให้สังกัดในสถานศึกษา  ส านักงานลูกเสือท้องถ่ิน  สังกัดค่าย

ลูกเสือ หรือสงักดัสโมสรลูกเสือทุกคน   
66 ลูกเสืออาสาสมคัรมีต าแหน่ง  ทางลูกเสือท่ีเรียกไดเ้หมือนกนัทุกสงักดัโดยไม่แบ่งวา่

เป็นส่วนกลางหรือส่วนทอ้งถ่ิน 
67 ลูกเสืออาสาสมคัรควรมีคุณวฒิุทางลูกเสือแต่ละประเภทและมีวฒิุการศึกษาระดบั

การศึกษาภาคบงัคบัข้ึนไป 
68 ลูกเสืออาสาสมคัรสามารถจดัตั้งองคก์รทางการศึกษา  ในการสนบัสนุนกิจการลูกเสือ

ของประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป 
69 ลูกเส่ืออาสาสมคัรตอ้งมีการข้ึนทะเบียนกบัส านกังานลูกเสือต่างๆ 
70 กฎระเบียบต่างๆ ของลูกเสือตอ้งยืดหยุ่นและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินและการบริหาร

กิจการลูกเสือในทอ้งถ่ินนั้นๆ 
71 การออกแบบของการจดักิจกรรมกลางแจง้ควรปลอดภยั 
72 เอกสารความรู้เก่ียวกบักิจการลูกเสือในรูปของส่ือหรือหนงัสือประกอบการเรียนการ

สอนและเผยแพร่ไปสู่องคก์รการศึกษาต่างๆ ท่ีมีการเรียนการสอนลูกเสือจ านวนมาก 
73 ลูกเสือทุกประเภท  ควรให้สังกัดองค์กรลูกเสืออาสาสมัคร  และใช้กฎระเบียบ  

วิธีการละหลกัการอนัเดียวกนั 
74 ลูกเสือพิเศษ  ตอ้งมีสิทธิ  หนา้ท่ี  และฐานะในการเป็นลูกเสือไทยเหมือนกบัลูกเสือ

ทุกคนท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บัองคก์รทางลูกเสือ 
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1.4  รวมตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารที่เกีย่วข้อง  งานวจัิยเกีย่วกบักจิการลูกเสือ และ   
        กาสนทนากลุ่ม(Focus  Group  Discussion)  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ตารางท่ี 3  รวมตวัแปรท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  งานวิจยัเก่ียวกบักิจการลูกเสือ    
                  และการสนทนากลุ่ม(Focus  Group  Discussion)  โดยผูท้รงคุณวฒิุ  ดงัต่อไปน้ี 
 

ท่ี ตวัแปรยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลกูเสือไทย 
1 เคร่ืองแบบลกูเสือมี  4  ประเภท  ตามกฏกระทรวงวา่ดว้ยเคร่ืองแบบ   
2 ความรู้เก่ียวกบักิจการลกูเสือแต่ละประเภทมีความแตกต่างกนัตามวฒิุภาวะของเดก็ 

3 ก าหนดการฝึกอบรมลกูเสือแต่ละประเภทตอ้งเหมาะสมกบัวยัของเดก็ 
4 ลกูเสือในสถานศึกษาแบ่งเป็นระดบัชั้นของแต่ละหลกัสูตร 
5 วตัถุประสงคข์องลกูสือแต่ละประเภทจะบอกถึงพฒันาการตามวยั 
6 วธีิการฝึกอบรมลกูเสือแต่ละประเภทมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั 
7 การฝึกอบรมเพื่อความกา้วหนา้ในแต่ละชั้นลกูเสือแต่ละประเภทเพื่อรับเคร่ืองหมายท่ีสูงข้ึน 
8 สาระส าคญัของการลกูเสือมีองคป์ระกอบเหมือนกนัตามคู่มือฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลกูเสือ 
9 การพฒันาตามอุดมการณ์ลกูเสือแห่งชาติมีจุดประสงคเ์หมือนกนัในลกูเสือทุกประเภท 

10 กิจการลกูเสือยดึหลกัการอนัเดียวกนัในการฝึกอบรม ท ากิจกรรม 
11 กศุโลบายส าคญัในการฝึกอบรมเป็นเคร่ืองมือในการจดักิจกรรม 
12 ขบวนการลกูเสือมีองคป์ระกอบท่ีเหมือนกนัในการจดักิจกรรม 

13 ลกูเสือ  ผูบ้งัคบับญัชา  อุดมการณ์  กิจกรรมและการบริหาร  คือองคป์ระกอบของการลูกเสือ 
14 หลกัส าคญัของการลกูเสือตอ้งเป็นส่ิงเดียวกนัในการปฏิบติั 

15 แนวทางการพฒันาลกูเสือมี  8  ดา้น  ในกิจกรรมต่างๆ  
16 พลเมืองดีในทศันะของการลกูเสือคือการปลกูฝังใหเ้ยวชนใหเ้ป็นคนในอนาคต 
17 ผจญภยั ไดเ้พื่อน  มีชีวิตโลดแล่น  สนุกและมีความสุข เป็นส่ิงท่ีเดก็ๆชอบ 

18 ตอ้งมีบุคคลท่ีใหก้ารสนบัสนุนและเก่ียวขอ้งกบักิจการลกูเสือ 

19 ผูท่ี้ช่วยเหลือลกูเสือของสถานศึกษาเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งสนบัสนุนดา้นจดัการศึกษาใหก้บัทอ้งถ่ิน 

20 การใหค้วามรู้กบัผูใ้หญ่ในกิจการลกูเสือใหใ้ชว้ชิาผูก้  ากบัลูกเสือ 

21 การฝึกอบรมลูกเสือควรด าเนินการใหทุ้กคนรับทราบกฏเกณฑต่์างๆ ก่อน 

22 วนิยัและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นพื้นฐานของการจดักิจกรรมทุกประเภท 

23 ลกูเสือตอ้งปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 

24 การฝึกอบรมลูกเสือตอ้งยดึหลกัการจดักิจกรรมตามหลกัสูตร 



210 

ตารางท่ี 3  รวมตวัแปรท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  งานวิจยัเก่ียวกบักิจการลูกเสือ    
                  และการสนทนากลุ่ม(Focus  Group  Discussion)  โดยผูท้รงคุณวฒิุ(ต่อ) 
 

ท่ี ตวัแปรยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลกูเสือไทย 

25 ทกัษะลกูเสือมี  5  ประการ  ตามคู่มือฝึกอบรมเนน้การพฒันาลกูเสือดา้นต่างๆ 
26 พิธีการลกูเสือเป็นกฏตามขอ้บงัคบัตามคณะลกูเสือแห่งชาติ 
27 บทบาทผูก้  ากบัลกูเสือเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการบริหาร 
28 ลกูเสือเป็นเร่ืองของผูใ้หญ่ท่ีท าใหก้บัเดก็ในเร่ืองของกิจกรรม 

29 วชิาผูก้  ากบัลูกเสือมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าความรู้และทกัษะใชฝึ้กอบรมเดก็และเยาวชน 
30 ขอ้คิดในกิจการลกูเสือตอ้งฝากใหก้บัผูรั้บการฝึกอบรมทุกคน 
31 วตัถุประสงคข์องลกูเสือแห่งชาติ  เป็นแนวทางในการฝึกอบรมลูกเสือทุกประเภท 
32 การเป็นลูกเสือเนน้ความสมคัรใจ    ปฏิบติักิจกรรมตามความถนดัและช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้น 
33 การยดึมัน่อุดมการณ์ของลูกเสืออยูท่ี่การปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
34 ค าปฏิญาณของลกูเสือแต่ละประเภทเป็นส่ิงท่ีตอ้งปลกูฝังใหก้บัเดก็และเยาวชน 
35 ตวัช้ีวดัความส าเร็จในการฝึกอบรมลกูเสือควรใชก้ฎของลกูเสือ 

36 การจดักิจกรรมของแต่ละศาสนาและตอ้งไม่จดัร่วมกนัของลกูเสือ 
37 ลกูเสือตอ้งเป็นกลางในเร่ืองกิจกรรมทางการเมือง 
38 การเขา้เป็นลกูเสือตอ้งเขียนใบสมคัรของกองลกูเสือประเภทนั้นๆ 
39 พิธีการต่างๆและแนวปฏิบติัต่างๆ  เป็นระเบียบปฏิบติัท่ีท ากนัทัว่ประเทศ 
40 เยาวชนชอบท่ีจะเป็นผูน้ าในหมู่คณะในพื้นท่ีของตนเอง 
41 ลกูเสือต่างศาสนาสามารถจดักิจกรรมร่วมกนัไดย้กเวน้กิจกรรมทางศาสนา 
42 การอยูค่่ายพกัแรมและเดินทางไกลลกูเสือตอ้งกระท ากนัปีละคร้ังก่อนปิดภาคเรียน 
43 การสร้างลกัษณะนิสัยของลกูเสือตน้แบบเป็นหนา้ท่ีของผูใ้หญ่ 
44 การใชค้วามหลากหลายในการจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมวยัเดก็ 
45 คู่มือลกูเสือส ารองควรน ามาใชใ้นการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนลกูเสือ 
46 การลูกเสือส าหรับเดก็ชายเป็นความรู้ส าหรับลกูเสือทุกประเภท 
47 หลกัสูตรวิชาพิเศษและเคร่ืองแบบเนตรนารีสามารถใชใ้นการเรียนการสอนไดเ้ป็นปัจจุบนั 
48 การอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือ  มีดงัน้ี  ส ารอง  สามญั  สามญัรุ่นใหญ่และวสิามญั 
49 เคร่ืองแบบลกูเสือตอ้งแต่งกายในวนัท่ีมีกิจกรรมลูกเสือ   
50 การจดังานชุมนุมลกูเสือตอ้งจดัทุกปีและจดัทุกจงัหวดั 
51 การก าหนดนโยบายดา้นกิจการลกูเสือเป็นเร่ืองของสถานศึกษา 
52 การจดักิจกรรมการสอนลกูเสือตอ้งเตรียมวสัดุอุปกรณ์ใหพ้ร้อมล่วงหนา้เสมอ 
53 การเรียนการสอนวชิาลกูเสือในสถานศึกษาตอ้งมีการนิเทศอยา่งต่อเน่ือง 
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ตารางท่ี 3  รวมตวัแปรท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  งานวิจยัเก่ียวกบักิจการลูกเสือ    
                  และการสนทนากลุ่ม(Focus  Group  Discussion)  โดยผูท้รงคุณวฒิุ(ต่อ) 
 

ท่ี ตวัแปรยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลกูเสือไทย 

54 การจดังานชุมนุมลกูเสือจงัหวดัของทุกจงัหวดัอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  เพื่อเป็นการแสดงถึง
ความกา้วหนา้ของกิจการลกูเสือไทยและเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 

55 การแต่งตั้งครูผูส้อนลกูเสือในแต่ละสังกดัใหย้ดึระเบียบของส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
56 วนัส าคญัทางลกูเสือสถานศึกษาตอ้งจดัใหค้รูและนกัเรียนมีส่วนร่วมทุกปีการศึกษา 
57 ลกูเสือสามารถมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการช่วยจดัการเรียนการสอนได ้
58 เทคนิคการสอนลกูเสือท่ีมีคุณภาพโดยใหเ้ดก็สมคัรใจเรียน  มีส่วนร่วมและกลา้แสดงออกโดยการ

เป็นผูน้ ากลุ่ม 
59 การจดังานวนัครบรอบต่างๆ ของกิจการลกูเสือร่วมกนัเพื่อความเจริญกา้วหนา้ของกิจการลกูเสือ 
60 การจดักิจกรรมใหล้กูเสือปฏิบติัไดจ้ริงและเป็นกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายเหมาะสมกบัลกูเสือมี

ความส าคญัยิง่ 
61 กองลกูเสือสามารถตั้งกองทุนเพื่อสนบัสนุนกิจการลกูเสือใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไปได ้
62 ครูในสถานศึกษาตอ้งผา่นการอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและตอ้งสอนลกูเสือทุกคน 
63 กรรมการลกูเสือควรเชิญจากบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
64 ผูท่ี้เป็นวทิยากรควรแต่งเคร่ืองแบบลกูเสือตามท่ีแต่งตั้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือแต่ละสังกดั 

65 การรณรงคก์ารแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือประจ าสัปดาห์ในวนัท่ีมีกิจกรรมลกูเสือทุกคร้ัง 
66 ผลงานวิชาการเพื่อเล่ือนวทิยฐานะของครูผูส้อนลกูเสือสามารถท าวทิยานิพนธ์ดา้นกิจการของ

ลกูเสือไทยในสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ได ้
67 ผูท่ี้สอนลกูเสือตอ้งผา่นการฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลกูเสือ 
68 กิจกรรมลกูเสือใชใ้นการศึกษาวิชาการต่างๆไดม้ากมาย 
69 เยาวชน ผูใ้หญ่และทรัพยากรท่ีเพียงพอ เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั 
70 หลกัสูตรและวชิาพิเศษของลูกเสือแต่ละประเภทเป็นเน้ือหาในการเรียนการสอนตามวยัของเดก็ 
71 การหารายไดต่้างๆ ซ่ึงไม่ขดัต่อคณะลูกเสือแห่งชาติสามารถท าได ้
72 การจดักิจกรรมลกูเสือควรจดัใหเ้ป็นทกัษะต่างๆเหมาะสมกบัประเภทของลกูเสือ 
73 การจดัตั้งกองทุนเพื่อสนบัสนุนกิจการลกูเสือในสถานศึกษา  ตอ้งมีผูส้นบัสนุน 
74 กิจกรรมลกูเสือตอ้งน่าสนใจทา้ทายความสามารถของคนรุ่นใหม่ 
75 วยัรุ่นชอบเป็นผูน้ าของสมาชิกลูกเสือในการท ากิจกรรม 
76 การประเมินดา้นลกูเสือของผูบ้ริหาร  ครูผูส้อน  ตวัลูกเสือตอ้งท าตลอดปีการศึกษา 
77 การเผยแพร่ผลงานหรือกิจกรรมดา้นลูกเสือผา่นส่ือทอ้งถ่ินท่ีมีความส าคญัยิง่ 
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ท่ี ตวัแปรยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลกูเสือไทย 

78 การจดัหา  หรือผลิตวสัดุ อุปกรณ์  ท่ีใชใ้นกิจการลกูเสือโดยใชท้รัพยากรและภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน
อยา่งคุม้ค่าควรมีองคก์รสนบัสนุน 

79 อุปกรณ์ท่ีสนบัสนุนกิจการลกูเสือจากทรัพยากรและภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน ใหมี้การแลกเปล่ียนหรือ
ประกวดแข่งขนัในแต่ละเทศกาล 

80 การวางแผนฝึกอบรมระยะยาวและสั้นเป็นไปตามหลกัสูตรแต่ละประเภท 
81 การแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ 
82 การตั้งกลุ่ม  กองลกูเสือใหถ้กูตอ้งตามขอ้บงัคบัของคณะลกูเสือแห่งชาติ 
83 การควบคุมความประพฤติลูกเสือๆไดแ้ก่วนิยัลูกเสือทุกประเภท 
84 การปกครองใชก้บัลกูเสือทุกประเภท  ทุกสังกดั 
85 อตัราก าลงัครูผูส้อนลกูเสือข้ึนอยูท่ี่จ  านวนลกูเสือในสถานศึกษา 

86 การพฒันาผูก้  ากบัลกูเสืออยา่งต่อเน่ืองเพื่อน าความรู้ความสามารถไปพฒันากิจการลกูเสือในแต่ละ
องคก์ร 

87 การส่งเสริมกิจการลกูเสือเป็นบทบาทหนา้ท่ีของผูเ้ก่ียวขอ้งในกิจการลกูเสือทุกคน 

88 ความรู้เร่ืองกิจการลกูเสือแต่ละประเภทมีความส าคญัในการฝึกอบรม 
89 กิจกรรมกลางแจง้และการบนัเทิงได ้ เป็นการตอบสนองตามความตอ้งการของเดก็ 
90 การบริหารงานในกองลูกเสือมีความส าคญัต่อการจดักิจกรรม 
91 กิจกรรมลกูเสือนานาชาติและการเดินทางไกลไปต่างประเทศ ท าใหล้กูเสือมีประสบการณ์มากข้ึน 
92 เดก็และเยาวชนในปัจจุบนัชอบกิจกรรมท่ีทา้ทายตามวยัของตนเอง 
93 กิจกรรมลกูเสือในแต่ละประเภทควรใหเ้ยาวชนเลือกเองตามความสมคัรใจ 
94 การจดักิจกรรมท าความดีโดยความสมคัรใจของลกูเสือเพื่อเป็นการปลกูจิตส านึกของเดก็และ

เยาวชน 
95 กิจกรรมลกูเสือไปเป็นพื้นฐานของการเขา้รับราชการทหารและราชการต ารวจ 
96 กิจกรรมลกูเสือเพื่อ ใชใ้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม กบัเครือข่ายโดยผา่นทางการ

ส่ือสาร เทคโนโลย ี ของทอ้งถ่ินสู่ชุมชน 
97 การจดักิจกรรมลกูเสือร่วมกนัในลกัษณะของจิตอาสาเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกลุ่ม 

ระหวา่งบุคคล  อยา่งนอ้ยภาคเรียนละหน่ึงคร้ัง 
98 กิจการลกูเสือในสถานศึกษาควรมีการสร้างเอกลกัษณ์หน่ึงความดีในหน่ึงลกูเสือในทุก

สถานศึกษา 
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99 การอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสืออยา่งนอ้ย 2  ประเภท  ในระดบัของลกูเสือในสถานศึกษา  สามารถ
สอนลกูเสือได ้ 2  ระดบั 

100 การสนบัสนุนกิจการลกูเสือทั้ง 3  เหล่า มาจากองคก์รภายนอก 
101 ผูน้ าดา้นลูกเสือภายในสถานศึกษามกัมีจ านวนนอ้ยหรือไม่มีเลย 
102 ลกูเสือมีเครือข่ายในระดบัสถานศึกษาทัว่ประเทศ 
103 การเรียนการสอนสอนลกูเสือในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษามีวธีิการเดียวกนั 
104 วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมเป็นเคร่ืองมือในการช้ีวดัความส าเร็จ 
105 องคก์รลกูเสือเป็นองคก์รอิสระ สมาชิกขององคก์รตอ้งเป็นทั้งเดก็  เยาวชนและผูใ้หญ่ 
106 ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในกิจการลกูเสือ 
107 แผนการสอนการจดักิจกรรมลกูเสือตอ้งใหผู้บ้ริหารไดต้รวจความถกูตอ้งทุกคร้ัง 
108 ลกูเสือเหล่าเสนา  สมุทร  อากาศ  และลกูเสือชาวบา้นอยูใ่นความรับผดิชอบขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
109 หลกัสูตรลกูเสือ ทั้ง 4  ประเภท  จดัใหย้ดืหยุน่และเหมาะสมกบัสภาพสังคมปัจจุบนั 
110 หลกัสูตรท่ีเหมาะสมตอ้งไม่ซบัซอ้นของลกูเสือแต่ละประเภท  ในบางเน้ือหาวชิา 
111 ลกูเสือแต่ละประเภทเลือกเรียนไดต้ามความสมคัรใจ  ไม่มีการบงัคบั 
112 ปรับปรุงวชิาพิเศษของหลกัสูตรลกูเสือแต่ละประเภทใหเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของทอ้งถ่ิน

และเทคโนโลย ี
113 เคร่ืองหมายในแต่ละระดบัชั้นยศแต่ละประเภทมีความเหมาะสมตามหลกัสูตร 

114 สถาบนัอาชีวศึกษาแต่ละแห่งมกัจะเลือกเรียนลกูเสือนอ้ยกวา่เลือกเรียนวิชาการทหาร 

115 กองดุริยางคล์กูเสือตั้งข้ึนตามความสมคัรใจของลกูเสือแต่ละประเภท 

116 การสร้างจิตอาสาของนกัเรียนและครูทุกคนในวนัส าคญัทางลูกเสือเป็นเร่ืองส าคญั 

117 การสร้างอตัลกัษณ์โดยใชกิ้จกรรมลกูเสือท่ีส าคญัของสถานศึกษา 

118 วธีิการเป็นอาสาสมคัรโดยใชก้บัลกูเสือทั้งในและนอกสถานศึกษา 
119 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถใชกิ้จกรรมลกูเสือมาช่วยได้

ตลอดเวลา 
120 วชิาการและวิชาชีพสามารถใหเ้ดก็และเยาวชนเรียนรู้ไดจ้ากกิจกรรมลกูเสือ 

121 การสร้างคุณธรรมและความมีวินยัในตนเองใหก้บันกัเรียนในสถานศึกษาจากการเรียนรู้ใน
กิจกรรมลกูเสือ 
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122 ใหเ้ดก็และเยาวชนชอบด าเนินชีวติและความคิดเห็นของตนเองอยา่งอิสระในหมู่คณะ 
123 การปลกูฝังโดยสอนใหน้กัเรียนรู้ถึงความส าคญัของการเป็นลกูเสือและกิจการลูกเสือ 
124 เคร่ืองมือท่ีสอนใหเ้ดก็และเยาวชนเป็นนกัประชาธิปไตยในอนาคตคือวชิาลกูเสือ 
125 ผูส้อนลกูเสือตอ้งปฏิบติังานในหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
126 การจดักิจกรรมลกูเสือในสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัโลกปัจจุบนั 
127 คู่มือในการจดักิจกรรมของลกูเสือในแต่ละประเภทมีผูจ้ดัท าไม่มากนกั 
128 ค่ายลกูเสือในทอ้งถ่ินตอ้งใหมี้ผูใ้ชค้่ายในการจดักิจกรรม 
129 การประชาสัมพนัธ์กิจการลกูเสือ เช่นการบ าเพญ็ประโยชน์ในแต่ละคร้ังในทอ้งท่ีเพื่อใหเ้กิด

ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อกิจการลกูเสือโดยผา่นส่ือต่างๆ 
130 การเรียนการสอนวชิาลกูเสือเพื่อน าไปประยกุใ์ชใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
131 การผลิตเอกสารประกอบการสอนหรือหนงัสือท่ีใชป้ระกอบการสอนดา้นเน้ือหาวชิาหรือกิจกรรม

ต่างๆอยา่งกวา้งขวาง 
132 การส่ือสารดา้นกิจกรรมลกูเสือของสถานีวทิยแุละโทรทศัน์ทุกวนัโดยเปิดโอกาสใหอ้าสาสมคัร

เป็นผูจ้ดัรายการ 
133 การลกูเสือในหมู่วยัรุ่นเพื่อลดปัญหาความขดัแยง้ในสังคมในปัจจุบนั 
134 ลกูเสือ  ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือ  ออกช่วยสาธารณะประโยชน์ดา้นจราจร อุทกภยั อคัคีภยัและอ่ืนๆ 

ทุกสถาบนั 
135 วารสารหรือหนงัสือพิมพข์องลูกเสือควรมีทุกจงัหวดัเพื่อเป็นประชาสัมพนัธ์ความรู้และอาชีพต่อ

สาธารณะชน 
136 ใหเ้ยาวชนและผูใ้หญ่ท่ีอยูร่ะหวา่งศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียนเป็นลกูเสือเพื่อน าขบวนการ

ของลกูเสือไปใชใ้นการด ารงชีวิตในสังคม 
137 นกัเรียนอาชีวศึกษาตอ้งเรียนวชิาลกูเสือทุกคนและเรียนทุกชั้นปีของการศึกษาในสถานศึกษา 

138 ผูบ้ริหารเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านกัการศึกษา  ส่วนทางการศึกษา  สถานศึกษา ตอ้งมีวฒิุทาง
ลกูเสืออยา่งนอ้ย 3 ท่อน 

139 การสัมมนา  อภิปรายในทุกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการพฒันากิจการลกูเสือ 

140 เจา้หนา้ท่ีลูกเสือ  ท่ีสังกดัส านกังานลกูเสือทุกหน่วยงาน  ตอ้งมาใหค้  าแนะน าและความรู้แก่
ครูผูส้อนลกูเสือในสถานศึกษา ทุกภาคเรียน 

141 การมีกรรมการลกูเสือของหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนวชิาลกูเสือทุก
แห่งตอ้งใหมี้ผูส้นบัสนุน 
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142 ลกูเสือตอ้งมีการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมในทอ้งท่ีของตนสม ่าเสมอ 
143 สารสนเทศเก่ียวกบักิจการลูกเสือมีประโยชน์ต่อการคน้ควา้ของผูก้  ากบัและลูกเสือ 
144 น าภมิูปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นกิจกรรมลกูเสือเป็นการส่งเสริมอาชีพ ศิลปะวฒันธรรมมใหค้งสืบไป 
145 การเผยแพร่สารสนเทศเก่ียวกบักิจกรรมลกูเสือสู่สาธารณะชนเป็นการประชาสัมพนัธ์ใหก้บับุคคล

ไดท้ราบทัว่กนั 
146 กองลกูเสือขอการสนบัสนุนจากผูน้ าในชุมชน หวัหนา้หน่วยราชการในชุมชน  ดา้นอาชีพ  ดา้น

อนามยั  ดา้นสังคม  และดา้นการศึกษาตลอดชีวิตได ้
147 ค่ายลกูเสือทุกจงัหวดัควรไดรั้บการสนบัสนุนจากจงัหวดัและใหอ้ยูใ่นความดูแลของสถานศึกษา

ทุกแห่งในจงัหวดันั้น 
148 ค่ายลกูเสือควรจดัการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ในทุกค่าย 
149 หน่วยงานท่ีฝึกเยาวชนควรจดทะเบียนเป็นสโมสรลกูเสือประจ าหน่วยงานนั้นๆ   ซ่ึงข้ึนตรงต่อ

ส านกังานลูกเสือทอ้งถ่ิน 
150 ศนูยฝึ์กอบรมเยาวชนท่ีมีวทิยากรตอ้งใหผ้า่นการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลกูเสือทุกคน 
151 การจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันากิจการลูกเสือระยะสั้นและระยะยาวเป็นการพฒันาลกูเสือ

อยา่งมีระบบ 
152 การใหบ้ าเหน็จกบัลกูเสือและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเป็นแรงจูงใจในการท างานและปฏิบติักิจกรรม 
153 การจดักิจกรรมในวนัครบรอบการจดัตั้งกองลกูเสือในสถานศึกษาท าใหล้กูเสือมีกิจกรรมเพิ่มข้ึน 
154 ระบบสารสนเทศดา้นกิจการลูกเสือเป็นฐานขอ้มูลใชใ้นการบริหารจดัการ 
155 การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมลูกเสือดา้นการฝึกอบรม  กิจกรรมงานชุมนุม  และกิจกรรมอ่ืนๆ ของ

กิจการลกูเสือใหส้ถานศึกษาทราบโดยทัว่ถึงกนั 
156 ลกูเสืออาสาสมคัรสามารถช่วยกิจการลกูเสือในสถานศึกษาได ้

157 การประกวดกิจกรรมทกัษะต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตอ้งจดัทุกปี 
158 การสร้างเครือข่ายในองคก์รลกูเสือท าใหล้กูเสือไดมี้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

159 มีประกาศความดีกบัชุมชนในการสร้างหน่ึงความดีในหน่ึงลกูเสือผา่นส่ือของทอ้งถ่ินและชุมชน 

160 กองลูกเสือนอกสถานศึกษาพฒันาไปสู่การเป็นลูกเสืออาสาสมคัรในการไปสนับสนุนกิจการ
ลกูเสือในสถานศึกษา 

161 การอบรมลูกเสือกองนอกสถานศึกษาไปสู่การเป็นผูก้  ากบัลูกเสือในสถานศึกษาหรือสามารถเป็น
ผูใ้หก้ารอบรมครูผูส้อนลกูเสือไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
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ตารางท่ี 3  รวมตวัแปรท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  งานวิจยัเก่ียวกบักิจการลูกเสือ    
                  และการสนทนากลุ่ม(Focus  Group  Discussion)  โดยผูท้รงคุณวฒิุ(ต่อ) 
 

ท่ี ตวัแปรยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลกูเสือไทย 
162 ลูกเสือวิสามญัไดฝึ้กอบรมผูช่้วยสอนในวิชาพิเศษไปสู้วิชาผูก้  ากบัลูกเสือทุกท่านเพื่อน าไปเป็น

ลกูเสืออาสาสมคัรไดอ้ยา่งดี 
163 ลกูเสืออาสาสมคัรใหส้ังกดัในสถานศึกษา  ส านกังานลูกเสือทอ้งถ่ิน  สังกดัค่ายลูกเสือ หรือสังกดั

สโมสรลกูเสือทุกคน   
164 ลกูเสืออาสาสมคัรมีต าแหน่ง  ทางลูกเสือท่ีเรียกไดเ้หมือนกนัทุกสังกดัโดยไม่แบ่งวา่เป็น

ส่วนกลางหรือส่วนทอ้งถ่ิน 
165 ลกูเสืออาสาสมคัรควรมีคุณวฒิุทางลูกเสือแต่ละประเภทและมีวฒิุการศึกษาระดบัการศึกษาภาค

บงัคบัข้ึนไป 
166 ลกูเสืออาสาสมคัรสามารถจดัตั้งองคก์รทางการศึกษา  ในการสนบัสนุนกิจการลูกเสือของประเทศ

ใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป 
167 ลกูเสืออาสาสมคัรตอ้งมีการข้ึนทะเบียนกบัส านกังานลกูเสือต่างๆ 
168 กฎระเบียบต่างๆ ของลูกเสือตอ้งยืดหยุน่และสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินและการบริหารกิจการลูกเสือ

ในทอ้งถ่ินนั้นๆ 
169 การออกแบบของการจดักิจกรรมกลางแจง้ควรปลอดภยั 
170 เอกสารความรู้เก่ียวกบักิจการลกูเสือในรูปของส่ือหรือหนงัสือประกอบการสอนและเผยแพร่ไปสู่

องคก์รการศึกษาต่างๆ ท่ีมีการเรียนการสอนลกูเสือจ านวนมากข้ึน 
171 ลูกเสือทุกประเภท  ควรให้สังกัดองค์กรลูกเสืออาสาสมัคร  และใช้กฎระเบียบ  วิธีการและ

หลกัการอนัเดียวกนั 
172 ลูกเสือพิเศษ  ตอ้งมีสิทธิ  หนา้ท่ี  และฐานะในการเป็นลูกเสือไทยเหมือนกบัลูกเสือทุกคนท่ีข้ึน

ทะเบียนไวก้บัองคก์รทางลกูเสือ 

 

         เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์เอกสาร  งานวิจยั  และจากการท าสนทนากลุ่ม

จากผูช่ี้ยวชาญ  มีความสอดคลอ้งกนัหลายประเด็น  ผูว้ิจยัจึงไดน้ ามาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั  และ

จดัท าเป็นขอ้ค าถามได ้ 172  ขอ้  และเม่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา  โดยผูท้รงคุณวุฒิ  จ  านวน  

5  คน  และหาค่าดชันีความสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์(index  of  item-objective  congruence : 

IOC)  ของเคร่ืองมือวิจยั  พบว่า  มีหลายขอ้ท่ีไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งต ่ากว่า 0.50  จึงตดัออกและ

ผูท้รงคุณวฒิุไดเ้สนอใหป้รับแกไ้ขขอ้ค าถามบางขอ้  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ 
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ปรับแกจ้นกระทั้งไดข้อ้ค  าถามรวมทั้งส้ิน  125  ขอ้  หลงัจากน าไปทดลองใช้กบัประชากรท่ีไม่ใช่

กลุ่มตวัอย่าง  จ  านวน  8  โรงเรียน  โรงเรียนละ  4  คน  ประกอบดว้ย  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา  

รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา  ครูท่ีปรึกษาชุมนุมกิจกรรมลูกเสือ  และครูผูส้อนลูกเสือ  จ  านวน   32  

คน  และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม(reliability)  โดยใชว้ิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอ

นบาค (Cronbach’s  alpha   coefficient)  พบว่า  ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.9676  ดงันั้น

แบบสอบถามดงักล่าว  จึงมีความเหมาะสมส าหรับการน าไปใชเ้กบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

        1.5  การวเิคราะห์ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกจิการลูกเสือไทย 

               1.5.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

                         การวิจยัน้ีผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามท่ีมีขอ้ค าถาม  125  ขอ้  ไปยงัโรงเรียนท่ี
เป็นกลุ่กตวัอย่าง  จ  านวน  100  โรงเรียน  โรงเรียนละ  4  ฉบบั  รวมจ านวน  400  ฉบบั  ไดรั้บ
แบบสอบถามคืนมาและเป็นแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์  จ านวน  92  โรงเรียน  รวมจ านวน  
368  ฉบบั   คิดเป็นร้อยละ  92.00  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ผลดงัน้ี 
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        ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน  92  โรงเรียน  รวมทั้งส้ิน  368  คน  
เม่ือแยกพิจารณาตามเพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  ต าแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั  และต าแหน่งทางลูกเสือ 
โดยการแจกแจงความถ่ี(frequency) และค่าร้อยละ(percentage) รายละเอียดดงัตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4  แสดงสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
   1.1  ชาย 
   1.2  หญิง 

 
221 
147 

 
60.05 
39.95 

รวม 368 100.00 
2.อาย ุ
   2.1    21 - 30  ปี 
   2.2    31 - 40  ปี     
   2.3    41 - 50  ปี 
   2.4    51 – 60 ปี 

 
14 
60 
133 
161 

 
3.80 
16.30 
36.15 
43.75 

รวม 368 100.00 
3.ระดบัการศึกษา 
   3.1  ปริญญาตรี   
   3.2  ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
   3.3  ปริญญาโท 
   3.4  ปริญญาเอก 

 
145 
6 
215 
2 

 
39.40 
1.63 
58.43 
0.54 

รวม 368 100.00 
4.ต าแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั 
   4.1  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
    4.2  รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
    4.3  ครูท่ีปรึกษาชุมชุมกิจกรรมลกูเสือ 
    4.4  ครูผูส้อนลกูเสือ 

 
92 
92 
92 
92 

 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 

รวม 368 100.00 
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ตารางท่ี 4  แสดงสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม(ต่อ) 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
5.ต าแหน่งทางลูกเสือ 
   5.1  ผูอ้  านวยการลกูเสือ 
   5.2  รองผูอ้  านวยการลกูเสือ 
   5.3   ผูก้  ากบักลุ่มลกูเสือ 
   5.4  รองผูก้  ากบักลุ่มลกูเสือ 
   5.5  ผูก้  ากบักองลกูเสือ 
   5.6  รองผูก้  ากบักองลกูเสือ 

 
59 
69 
74 
49 
70 
47 

 
16.03 
18.75 
20.11 
13.32 
19.02 
12.77 

รวม 368 100.00 

 
         จากตารางท่ี  4  พบว่า  มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน  368  คน  เป็นเพศชาย  221  คน  
คิดเป็นร้อยละ  60.05  เป็นเพศหญิง  147  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.95  ดา้นอายพุบว่า  ส่วนใหญ่อาย ุ 
51 – 60  ปี  จ  านวน  161  คน  คิดเป็นร้อยละ  43.75  รองลงมาอายุ  41 – 50  ปี  จ  านวน  133  คน  
คิดเป็นร้อยละ  36.15และน้อยท่ีสุดอายุ  21 – 30  ปี  จ  านวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.80  ดา้น
ระดบัการศึกษา  ปริญญาโทมากท่ีสุด  จ านวน  215  คน  คิดเป็นร้อยละ  58.43  รองลงมาปริญญา
ตรี  จ านวน   145  คน  คิดเป็นร้อยละ  39.40  และนอ้ยท่ีสุด  ปริญญาเอก  จ านวน  2  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  0.54  ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั  คือต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา  รองผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา  ครูท่ีปรึกษาชุมนุมกิจกรรมลูกเสือ  และครูผูส้อนลูกเสือ  มีจ านวนต าแหน่งละ  92  คน  
แต่ละต าแหน่งคิดเป็นร้อยละ  25.00  และดา้นต าแหน่งทางลูกเสือ  ผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือมากท่ีสุด  
จ านวน  74  คน  คิดเป็นร้อยละ  20.11  รองลงมาผูก้  ากบักองลูกเสือ  จ  านวน  70  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  19.02  และนอ้ยท่ีสุด  รองผูก้  ากบักองลูกเสือ  จ  านวน   47  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.77 

 
              1.5.2  การวิเคราะห์ตวัแปร โดยใช้ค่ามชัฌิมเลขคณิต (X)  และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือ
ไทยโดยน าค่าเฉล่ียท่ีไดม้าเทียบกบัเกณฑต์ามแนวคิดของเบสท ์(Best)รายละเอียด ดงัตารางท่ี  4   
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ตารางท่ี 5  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น 
                 องคป์ระกอบยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย 

                                                                                                                                   (n = 92) 
 

ขอ้ 
 

ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลกูเสือไทย 
ค่ามชัฌิม
เลขคณิต
(X) 

ส่วนเบ่ียง 
เบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดบั 

1 ครูผู ้สอนลูกเสือทุกคนในสถานศึกษาต้องผ่านการ
ฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลกูเสือ 

 
4.46 

 
.609 

 
มากท่ีสุด 

2 ครูผู ้สอนลูกเสือในสถานศึกษาต้องแต่งเคร่ืองแบบ
ลูกเสือในวนัท่ีมีกิจกรรมลูกเสือและวนัท่ีมีการเรียนการ
สอนวิชาลูกเสือ ตามต าแหน่งท่ีแต่งตั้ งในกองลูกเสือ
ประเภทนั้นๆ  

 
 
 

4.54 

 
 
 

.755 

 
 
 
มากท่ีสุด 

3 ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีความรู้เก่ียวกบักิจการลูกเสือแต่
ละประเภท 

 
4.51 

 
.692 

 
มากท่ีสุด 

4 ครูผูส้อนลกูเสือตอ้งวางแผนก าหนดการฝึกอบรมลูกเสือ
แต่ละประเภทไดท้ั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 
4.46 

 
.691 

 
มาก 

5 ครูผู ้สอนลูกเสือต้องมีความรู้เก่ียวกับหลักสูตรของ
ลกูเสือแต่ละประเภท 

 
4.46 

 
.676 

 
มาก 

6 ครูผูส้อนลกูเสือตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์
ของลกูสือแต่ละประเภท 

 
4.52 

 
.639 

 
มากท่ีสุด 

7 ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัวิธีการฝึกอบรม

เพื่อความกา้วหนา้ในแต่ละชั้นของลูกเสือแต่ละประเภท

เพื่อรับเคร่ืองหมายท่ีสูงข้ึน 

 

 

4.35 

 

 

.706 

 

 

มาก 

8 สาระส าคัญของการลูก เ สือมี จุดประสงค์ ร่วมกัน  

หลกัการอนัเดียวกนัและวธีิการในแนวเดียวกนั 

 

4.39 

 

.680 

 

มาก 

9 ลูกเสือ  ผูบ้ ังคบับัญชา  อุดมการณ์  กิจกรรมและการ

บริหาร  เป็นองคป์ระกอบส าคญัของการลกูเสือ 

 

4.40 

 

.697 

 

มาก 

10 หลกัส าคญัของการลกูเสือคือมีความเช่ืออนัเดียวกนั 4.33 .786 มาก 

11 กิจกรรมลูกเสือใชแ้นวทางการพฒันาลูกเสือสร้างความ

เขม้แขง็ใหเ้ยาวชน 

 

4.49 

 

.676 

 

มาก 

12 พลเมืองดีในทัศนะของการลูกเสือคือการปลูกฝังให้

เยาวชนเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในอนาคต 

 

4.56 

 

.670 

 

มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 5  แสดง ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น 
                 องคป์ระกอบยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย (ต่อ) 

                                                                                                                                      (n = 92) 
 

ขอ้ 

 

ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลกูเสือไทย 

ค่ามชัฌิม

เลขคณิต

(X) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

 

ระดบั 

13 การผจญภัย ได้เพื่อน  มีชีวิตโลดแล่น  สนุกและมี

ความสุข เป็นส่ิงท่ีเยาวชนตอ้งการ 

 

4.38 

 

.747 

 

มาก 

14 กิจการลูกเสือตอ้งการเยาวชน  ผูใ้หญ่และทรัพยากรท่ี

เพียงพอ 

 

4.40 

 

.670 

 

มาก 

15 การฝึกอบรมผูใ้หญ่ในกิจการลูกเสือให้ใชห้ลกัสูตรวิชา

ผูก้  ากบัลกูเสือ 

 

4.30 

 

.763 

 

มาก 

16 กิ จการลูก เ สือ เ ป็น เค รือข่ ายทางสั งคมในระดับ

สถานศึกษาทัว่ประเทศ 

 

4.40 

 

.700 

 

มาก 

17 การฝึกอบรมลูกเสือส่ิงแรกท่ีควรด าเนินการคือการ

ปฐมนิเทศ 

 

4.48 

 

.745 

 

มาก 

18 ลกูเสือทุกประเภทตอ้งปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของ

ลกูเสือ 

 

4.61 

 

.660 

 

มากท่ีสุด 

19 ครูผูส้อนลกูเสือตอ้งมีทกัษะต่างๆ ในกิจการลกูเสือ 4.49 .664 มาก 

20 ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งสามารถจดักิจกรรมกลางแจง้และ

การบนัเทิงได ้

 

4.32 

 

.717 

 

มาก 

21 ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีความรู้ในการบริหารงานในกอง

ลกูเสือได ้

 

4.32 

 

.678 

 

มาก 

22 ครูผูส้อนลูกเสือต้องมีความรู้ในพิธีการลูกเสือแต่ละ

ประเภท 

 

4.36 

 

.725 

 

มาก 

23 บทบาทของครูผู ้สอนลูกเสือมีความส าคัญต่อการ

ฝึกอบรมลกูเสือ 

 

4.46 

 

.675 

 

มาก 

24 กิจการลูกเ สือเป็นกิจการของผู ้ใหญ่ท่ีท าให้ เด็กมี

พฒันาการอยา่งมีคุณภาพ 

 

4.38 

 

.728 

 

มาก 
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ตารางท่ี 5  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ี  

    เป็นองคป์ระกอบยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย (ต่อ) 
                                                                                                                                 (n = 92) 

 

ขอ้ 

 

ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลกูเสือไทย 

ค่ามชัฌิม

เลขคณิต

(X) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

 

ระดบั 

25 เ ม่ือ เสร็จ ส้ินการฝึกอบรมแต่ละคร้ังผู ้อ  านวยการ

ฝึกอบรมตอ้งฝากขอ้คิดในกิจการลูกเสือให้กบัผูรั้บการ

ฝึกอบรมทุกคร้ัง 

 

 

4.42 

 

 

.715 

 

 

มาก 

26 ลกูเสือทุกคนควรไดรั้บการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตาม

หลกัการและวตัถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติ 

 

4.50 

 

.677 

 

มากท่ีสุด 

27 วิธีการฝึกอบรมลูกเสือเน้นการเป็นสมาชิกด้วยความ

สมคัรใจ    ปฏิบติักิจกรรมตามความถนดัในท่ีกลางแจง้  

ช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้น 

 

 

4.40 

 

 

.739 

 

 

มาก 

28 ลูกเสือใช้อุดมการณ์ของลูกเสือในการปฏิบัติตามค า

ปฏิญาณและกฎ 

 

4.50 

 

.664 

 

มากท่ีสุด 

29 สถานศึกษาควรให้การสนับสนุนลูกเสือเหล่าเสนา  

เหล่าสมุทร  เหล่าอากาศ   

 

4.29 

 

.771 

 

มาก 

30 ครูผูส้อนลูกเสือควรปลูกฝังให้ลูกเสือทุกคนเกิดค่านิยม

ในค าปฏิญาณของลกูเสือแต่ละประเภท 

 

4.58 

 

.630 

 

มากท่ีสุด 

31 การฝึกอบรมลูกเสือตอ้งน ากฎของลูกเสือแต่ละประเภท

มาเป็นตวัช้ีวดัในความส าเร็จ 

 

4.35 

 

.744 

 

มาก 

32 นโยบายทางศาสนาตอ้งให้เสรีภาพในการจดักิจกรรม

ของแต่ละศาสนาและตอ้งไม่จดัรวมกนั 

 

4.10 

 

1.004 

 

มาก 

33 ลูกเสือตอ้งไม่แต่งเคร่ืองแบบเขา้ร่วมกิจกรรมทางการ

เมือง 

 

4.16 

 

1.132 

 

มาก 

34 การแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือภายในสถานศึกษาควร

ด าเนินการให้ถูกตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบัคณะลูกเสือ

แห่งชาติ 

 

 

4.48 

 

 

.719 

 

 

มาก 
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ตารางท่ี 5  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น 
                 องคป์ระกอบยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย (ต่อ) 

                                                                                                                                   (n = 92) 
 

ขอ้ 
 

ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลกูเสือไทย 
ค่ามชัฌิม
เลขคณิต
(X) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
ระดบั 

35 สถานศึกษาควรให้ มีการตั้ งก ลุ่ม   กองลูก เ สือใน
สถานศึกษาให้ถูกต้องตามจ านวนของลูก เ สือใน
สถานศึกษา 

 
 

4.44 

 
 

7.17 

 
 

มาก 
36 การเขา้เป็นลกูเสือของเดก็และเยาวชนตอ้งเขียนใบ

สมคัรและลงประวติัไวใ้นทะเบียนลกูเสือของกอง
ลกูเสือประเภทนั้นๆ 

 
 

4.30 

 
 

.865 

 
 

มาก 

37 เคร่ืองมือท่ีใชค้วบคุมความประพฤติลูกเสือๆไดแ้ก่วินยั
ลกูเสือ 

 
4.39 

 
.703 

 
มาก 

38 ลกูเสือทุกสังกดัทุกประเภทตอ้งใชก้ารปกครองท่ีเป็นกฎ
เดียวกนั 

 
4.29 

 
.859 

 
มาก 

39 สถาบนัอาชีวศึกษาทุกแห่งตอ้งน าวิชาลูกเสือบรรจุเขา้
ในหลกัสูตรการเรียนการสอนทุกชั้นปี 

 
4.29 

 
.840 

 
มาก 

40 สถานศึกษาควรให้มีการส่งเสริมการจดักิจกรรมลูกเสือ
นานาชาติและการเดินทางไกลไปต่างประเทศ 

 
3.92 

 
1.050 

 
มาก 

41 ผูอ้  านวยการสถานศึกษาควรใหมี้การชุมนุมลูกเสืออยา่ง
สม ่าเสมอทุกๆ 2 ปี 

 
4.20 

 
.877 

 
มาก 

42 กองลกูเสือตอ้งคงไวซ่ึ้งพิธีการต่างๆและแนวปฏิบติัท่ี
สืบทอดกนัมาเป็นเวลานานตามขบวนการของลกูเสือ 

 
4.40 

 
.674 

 
มาก 

43 สถานศึกษาจดักิจกรรมใหน่้าสนใจและตอบสนองความ
ตอ้งการของเดก็และเยาวชนในปัจจุบนั 

 
4.46 

 
.675 

 
มาก 

44 สถานศึกษาส่งเสริมใหเ้ดก็และเยาวชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานและแสดงความคิดเห็นในทุกระดบั 

 
4.40 

 
.693 

 
มาก 

45 สถานศึกษาควรส่งเสริมการจดักิจกรรมร่วมกนัระหวา่ง
ลกูเสือต่างศาสนา 

 
4.36 

 
.731 

 
มาก 

46 สถานศึกษาควรพฒันาครูผูส้อนลูกเสือให้ปฏิบติังานใน
หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
4.53 

 
.664 

 
มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 5  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น 
                 องคป์ระกอบยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย (ต่อ) 

                                                                                                                                    (n = 92) 
 

ขอ้ 
 

ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลกูเสือไทย 
ค่ามชัฌิม
เลขคณิต
(X) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
ระดบั 

47 สถานศึกษาควรพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเ สือใน
สถานศึกษาใหเ้ขา้สู่สากล 

 
4.45 

 
.699 

 
มาก 

48 ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งจดัท าคู่มือในการจดักิจกรรมของ
ลกูเสือในแต่ละประเภท 

 
4.40 

 
.739 

 
มาก 

49 การอยู่ค่ายพกัแรมตอ้งใชค้่ายลูกเสือในทอ้งถ่ินในการ
จดักิจกรรม 

 
4.14 

 
.946 

 
มาก 

50 การจดักิจกรรมลกูเสือตอ้งจดัใหเ้ป็นรูปธรรมและ
เหมาะสมกบัประเภทของลกูเสือ 

 
4.48 

 
.664 

 
มาก 

51 สถานศึกษาตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์กิจการลูกเสือให้
ผูป้กครองทราบถึงการบ าเพ็ญประโยชน์และการจัด
กิจกรรมแต่ละคร้ังในทอ้งถ่ินเพื่อให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี
ต่อกิจการลกูเสือโดยผา่นส่ือต่างๆ 

 
 
 

4.39 

 
 
 

.415 

 
 
 

มาก 
52 สถานศึกษาควรใหมี้การจดัการสัมมนา  อภิปรายในทุก

สถานศึกษา  เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนากิจการ
ลกูเสือ 

 
4.25 

 
.714 

 
มาก 

53 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ลูกเสือบ าเพญ็ประโยชน์ต่อ
สังคมในทอ้งท่ีของตนอยา่งต่อเน่ือง 

 
4.47 

 
.668 

 
มาก 

54 สถานศึกษาตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบักิจการ
ลกูเสือลงในเวบ็ไซต้ข์องตนเอง 

 
4.23 

 
.784 

 
มาก 

55 สถานศึกษาตอ้งเผยแพร่สารสนเทศเก่ียวกับกิจกรรม
ลกูเสือสู่สาธารณะชน 

 
4.25 

 
.737 

 
มาก 

56 สถานศึกษาต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการพฒันา
กิจการลกูเสือทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 
4.34 

 
.732 

 
มาก 

57 สถานศึกษาควรมีการให้บ า เหน็จกับลูก เ สือและ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในการท าความดีและความทุ่มเท
ต่อการร่วมกิจกรรมลกูเสือในสถานศึกษาทุกคน 

 
 

4.36 

 
 

.748 

 
 

มาก 
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ตารางท่ี 5  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น 
                 องคป์ระกอบยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย (ต่อ) 

                                                                                                                                   (n = 92) 
 

ขอ้ 
 

ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลกูเสือไทย 
ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 
(X) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
ระดบั 

58 สถานศึกษาตอ้งมีการจดัตั้งกองทุนเพื่อสนบัสนุนกิจการ
ลูกเสือในสถานศึกษา  จากคณะกรรมการซ่ึงเป็น
บุคคลภายนอก 

 
 

4.21 

 
 

.857 

 
 

มาก 
59 สถานศึกษาตอ้งจดัการอยู่ค่ายพกัแรมและเดินทางไกล

ของลูกเสือทุกระดับในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนของปี
การศึกษาใหม่  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างวินัย
ใหก้บันกัเรียนทุกคน 

 
 
 

4.18 

 
 
 

.939 

 
 
 

มาก 
60 สถานศึกษาตอ้งมีการประกวดกิจกรรมดา้นทกัษะต่างๆ  

ทั้งภายในและภายนอก  ทุกปี 
 

4.20 
 

.865 
 

มาก 
61 สถานศึกษาการส่งเสริมกิจกรรมตอ้งน่าสนใจทา้ทาย

ความสามารถของคนรุ่นใหม่ 
 

4.26 
 

.757 
 

มาก 
62 สถานศึกษาตอ้งสนับสนุนการสร้างลกัษณะนิสัยของ

ลกูเสือตน้แบบ 
 

4.38 
 

.713 
 

มาก 
63 สถานศึกษาตอ้งสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายในองคก์ร

ลกูเสือประเภทต่างๆ 
 

4.28 
 

.730 
 

มาก 
64 สถานศึกษาตอ้งพฒันาความเป็นผูน้ าของสมาชิกลูกเสือ

ในการท ากิจกรรมต่างๆ 
 

4.41 
 

.703 
 

มาก 
65 สถานศึกษาต้องส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือให้มี

เอกลกัษณ์ในการพฒันากิจกรรมกลางแจง้ 
 

4.32 
 

.726 
 

มาก 
66 สถานศึกษาต้องส่งเสริมการออกแบบในรูปแบบท่ี

หลากหลายของการจดักิจกรรมกลางแจง้ 
 

4.33 
 

.748 
 

มาก 
67 ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งจดักิจกรรมกลางแจง้อยา่งปลอดภยั

ส าหรับเดก็แต่ละวยั 
 

4.52 
 

.680 
 

มากท่ีสุด 
68 ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งน าคู่มือลูกเสือส ารองมาใช้สอน

ลกูเสือส ารอง 
 

4.39 
 

.745 
 

มาก 
69 ครูผู ้สอนลูกเสือต้องน าหนังสือการลูกเสือส าหรับ

เดก็ชายมาศึกษาเพื่อใชใ้นการสอนลกูเสือ 
 

4.26 
 

.770 
 

มาก 
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ตารางท่ี 5  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น 
                 องคป์ระกอบยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย (ต่อ) 

                                                                                                                                    (n = 92) 
 

ขอ้ 
 

ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลกูเสือไทย 
ค่ามชัฌิม
เลขคณิต
(X) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
ระดบั 

70 ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งน าการปกครองหลกัสูตรวิชาพิเศษ
และเคร่ืองแบบเนตรนารีมาใช้ในการสอนเนตรนารี
โดยเฉพาะ 

 
4.29 

 
.797 

 
มาก 

71 สถานศึกษาเป็นผูก้  าหนดอตัราก าลงัครูผูส้อนลูกเสือเอง 4.31 .790 มาก 
72 ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ าดา้นลูกเสือภายในสถานศึกษา 4.51 .668 มากท่ีสุด 
73 สถานศึกษาตอ้งมีการแต่งตั้งครูผูส้อนลกูเสือในแต่ละ

สังกดัใหค้รบตามระเบียบของส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
 

4.42 
 

.726 
 

มาก 
74 การเลือกเรียนในกิจกรรมลกูเสือแต่ละประเภทควรให้

เยาวชนเลือกเองตามความสมคัรใจ 
 

4.29 
 

.817 
 

มาก 
75 องคก์รลกูเสือตอ้งเป็นองคก์รอิสระ  ไม่เป็นองคก์รของ

รัฐ และไม่ยุง่เก่ียวกบัการเมือง สมาชิกขององคก์รตอ้ง
เป็นทั้งเดก็  เยาวชนและผูใ้หญ่ 

 
 

4.36 

 
 

.762 

 
 

มาก 
76 ผูบ้ริหารทุกระดบัทั้งในและนอกสถานศึกษาควรมี

ความรู้ความเขา้ใจในกิจการลกูเสือ 
 

4.46 
 

.699 
 

มาก 
77 ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีแผนการสอนส่งล่วงหนา้ทุกคร้ัง

ก่อนมีการจดักิจกรรมใหผู้บ้ริหารไดต้รวจความถกูตอ้ง 
 

4.37 
 

.756 
 

มาก 
78 ทุกคร้ังท่ีมีการจดักิจกรรมดา้นการเรียนการสอนลูกเสือ  

ผูส้อนลกูเสือตอ้งเตรียมวสัดุอุปกรณ์ใหพ้ร้อมล่วงหนา้ 
 

4.49 
 

.700 
 

มาก 
79 สถานศึกษาควรร่วมกันพฒันาหลักสูตรลูกเสือ ทั้ ง 4  

ประเภท  ให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสภาพสังคม
ปัจจุบนั 

 
4.44 

 
.653 

 
มาก 

80 สถานศึกษาต้องพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม  ไม่
ซบัซอ้น ของลกูเสือแต่ละประเภท  ในบางเน้ือหาวชิา 

 
4.40 

 
.674 

 
มาก 

81 สถานศึกษาพฒันาวิชาพิเศษของหลกัสูตรลูกเสือแต่ละ
ประเภทให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของทอ้งถ่ิน
และเทคโนโลย ี

 
 

4.45 

 
 

667 

 
 

มาก 
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ตารางท่ี 5  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น 
                 องคป์ระกอบยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย (ต่อ) 

                                                                                                                                  (n = 92) 
 

ขอ้ 
 

ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลกูเสือไทย 
ค่ามชัฌิม
เลขคณิต 
(X) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
ระดบั 

82 สถานศึกษาควรลดขั้นตอนการไดรั้บเคร่ืองหมายในแต่
ละระดบัชั้นยศของลกูเสือแต่ละประเภทใหเ้หมาะสม 

 
4.20 

 
.868 

 
มาก 

83 สถานศึกษาควรมีการประเมินดา้นลูกเสือของผูบ้ริหาร  
ครูผู ้สอน  ตัวลูกเสือและกิจกรรมลูกเสือของแต่ละ
หลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 

 
 

4.27 

 
 

.732 

 
 

มาก 
84 กิจกรรมวนัส าคญัทางลูกเสือสถานศึกษาจดัให้ครูและ

นกัเรียนมีส่วนร่วมทุกปีการศึกษา 
 

4.45 
 

.736 
 

มาก 
85 กิจกรรมวนัส าคัญทางลูกเสือในสถานศึกษาสร้างจิต

อาสาใหน้กัเรียนและครูทุกคน 
 

4.46 
 

.699 
 

มาก 
86 กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาต้องเป็นอัตลักษณ์ท่ี

ส าคญัของโรงเรียน 
 

4.28 
 

.806 
 

มาก 
87 ให้น ากิจกรรมลูกเสือไปประยุกต์ใชใ้นการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

4.34 
 

.761 
 

มาก 
88 ใหใ้ชกิ้จกรรมลกูเสือสร้างความเป็นผูน้ าเชิงวิชาการและ

วชิาชีพใหก้บัเดก็และเยาวชน 
 

4.39 
 

.664 
 

มาก 
89 ให้ใชกิ้จกรรมลูกเสือสร้างคุณธรรมและความมีวินยัใน

ตนเองใหก้บันกัเรียนในสถานศึกษาทั้งหญิงและชาย 
 

4.53 
 

.664 
 

มากท่ีสุด 
90 ตอ้งปลูกฝังครูโดยสอนให้นกัเรียนรู้ถึงความส าคญัของ

การเป็นลกูเสือและกิจการลกูเสือ 
 

4.48 
 

.696 
 

มาก 
91 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมท่ีสอนให้เด็กและเยาวชน

เป็นนกัประชาธิปไตยในอนาคต 
 

4.50 
 

.681 
 

มากท่ีสุด 
92 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมท่ีมีเทคนิคการสอนเฉพาะ

โดยให้เด็กมีส่วนร่วมและกลา้แสดงออกโดยฝึกการเป็น
ผูน้ าและผูต้ามของกลุ่ม 

 
 

4.56 

 
 

.662 

 
 

มากท่ีสุด 
93 การเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษาควรมี

กระบวนการนิเทศติดตามผลเป็นระยะๆ  อยา่งต่อเน่ือง 
 

4.38 
 

.709 
 

มาก 
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ตารางท่ี 5  แสดค่ามชัฌิมเลขคณิต ง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น 
                 องคป์ระกอบยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย (ต่อ) 

                                                                                                                                   (n = 92) 
 

ขอ้ 
 

ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลกูเสือไทย 
ค่ามชัฌิม
เลขคณิต
(X) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
ระดบั 

94 ใหมี้การจดังานเฉลิมฉลองวนัครบรอบต่างๆ ของกิจการ
ลกูเสือร่วมกนัเพื่อความเจริญกา้วหนา้ของกิจการลกูเสือ 

 
4.30 

 
.815 

 
มาก 

95 สถานศึกษาจดักิจกรรมท าความดีโดยความสมคัรใจของ
ลูกเสือเพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกจิตส านึกของเด็ก
และเยาวชน 

 
 

4.46 

 
 

.667 

 
 

มาก 
96 ตอ้งจดักิจกรรมใหลู้กเสือปฏิบติัไดจ้ริงและเป็นกิจกรรม

ท่ีมีความหลากหลายเหมาะสมกบัลูกเสือแต่ละประเภท  
และอาย ุ

 
4.51 

 
.668 

 
มากท่ีสุด 

97 ครูผูส้อนลูกเสือสร้างรูปแบบการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนๆ ได ้

 
4.42 

 
.671 

 
มาก 

98 ควรส่งเสริมการผลิตเอกสารประกอบการสอนหรือ
หนังสือท่ีใช้ประกอบการสอนด้านเน้ือหาวิชาหรือ
กิจกรรมต่างๆอยา่งกวา้งขวาง 

 
 

4.33 

 
 

.699 

 
 

มาก 
99 ส่งเสริมการส่ือสารดา้นกิจกรรมลูกเสือทางสถานีวิทยุ

และโทรทศัน์ทุกวนัโดยเปิดโอกาสให้อาสาสมคัรเป็นผู ้
จดัรายการ 

 
4.17 

 
.843 

 
มาก 

100 ควรน ากิจการลูกเสือเข้าไปสู่หมู่วยัรุ่นเพื่อลดปัญหา
ความขดัแยง้ของสังคมในปัจจุบนั 

 
4.42 

 
.688 

 
มาก 

101 ควรน ากิจกรรมลูกเสือไปเป็นพื้นฐานของการเข้ารับ
ราชการทหารและราชการต ารวจ 

 
4.35 

 
.778 

 
มาก 

102 ควรน าลูกเสือ  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ออกช่วยสาธารณะ
ประโยชน์ด้านจราจร อุทกภัย อัคคีภัยและอ่ืนๆ ทุก
สถาบนั 

 
4.36 

 
.794 

 
มาก 

103 ควรมีวารสารหรือหนังสือพิมพ์ของลูกเสือทุกจังหวดั
เพื่ อ เ ป็นการประชาสัมพันธ์ความ รู้และอาชีพต่อ
สาธารณะชน 

 
4.22 

 
.813 

 
มาก 
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ตารางท่ี 5  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น 
                 องคป์ระกอบยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย (ต่อ) 

                                                                                                                                 (n = 92) 
 

ขอ้ 
 

ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลกูเสือไทย 
ค่ามชัฌิม
เลขคณิต
(X) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
ระดบั 

104 ควรจัดให้เยาวชนและผูใ้หญ่ท่ีอยู่ระหว่างศึกษาของ
การศึกษาผูใ้หญ่เป็นลูกเสือเพื่อน าขบวนการของลูกเสือ
ไปใชใ้นการด ารงชีวิตในสังคม 

 
 

4.28 

 
 

.788 

 
 

มาก 
105 ควรให้นักเรียนอาชีวศึกษาตอ้งเรียนวิชาลูกเสือทุกคน

และเรียนทุกชั้นปีของการศึกษาในสถานศึกษา 
 

4.28 
 

.857 
 

มาก 
106 ผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการสถานศึกษา ตอ้งมีวุฒิ

ทางลกูเสืออยา่งนอ้ย A.L.T.(3 ท่อน) 
 

4.18 
 

.894 
 

มาก 
107 ควรเชิญผูน้ าชุมชนทุกชุมชนเขา้มาเป็นกรรมการหรือ

ประธานกรรมการลูกเสือของหน่วยงานการศึกษาหรือ
สถานศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนวชิาลกูเสือทุกแห่ง 

 
 

4.15 

 
 

.855 

 
 

มาก 
108 เชิญหวัหนา้หน่วยราชการทุกหน่วยท่ีอยูใ่กลส้ถานศึกษา

มาเป็นกรรมการลูกเสือในสถานศึกษาโดยเฉพาะต ารวจ
สัมพนัธ์ชุมชน 

 
 

4.18 

 
 

.808 

 
 

มาก 
109 ควรให้น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสอนในกิจกรรมลูกเสือ

เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ  ศิลปะ วฒันธรรม  ให้คงสืบ
ต่อไป 

 
 

4.32 

 
 

.745 

 
 

มาก 
110 ควรสร้างกิจกรรม การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

กบัเครือข่ายโดยผ่านทางการส่ือสาร เทคโนโลยี  ของ
ทอ้งถ่ินสู่ชุมชน 

 
 

4.34 

 
 

.690 

 
 

มาก 
111 สร้างความเขม้แขง็ให้กบักองลูกเสือในสถานศึกษาโดย

ขอการสนับสนุนจากผู ้น าในชุมชน ผู ้น าในสถาน
ประกอบการของเอกชน  และหัวหน้าหน่วยราชการใน
ชุมชน  ด้านอาชีพ  ดา้นอนามยั  ด้านสังคม  และดา้น
การศึกษาตลอดชีวิต 

 
 
 
 

4.40 

 
 
 
 

.750 

 
 
 
 

มาก 
112  ควรจดัใหมี้ค่ายลูกเสือทุกจงัหวดัโดยการสนบัสนุนจาก

จงัหวดัและให้อยู่ในความดูแลของสถานศึกษาทุกแห่ง
ในจงัหวดันั้นๆ 

 
 

4.37 

 
 

.753 

 
 

มาก 
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ตารางท่ี 5  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น 
                 องคป์ระกอบยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย (ต่อ) 

                                                                                                                                   (n = 92) 
 

ขอ้ 
 

ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลกูเสือไทย 
ค่ามชัฌิม
เลขคณิต
(X) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
ระดบั 

113 ให้หน่วยงานของทหารและต ารวจท่ีฝึกเยาวชนซ่ึงเป็น
ลูกเสือ  มาจดทะเบียนเป็นสโมสรลูกเสือประจ ากองทพั
หรือประจ าส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

 
 

4.12 

 
 

.853 

 
 

มาก 
114 วิทยากรให้การฝึกอบรมในศูนยฝึ์กอบรมเยาวชนของ

ทหารหรือต ารวจ  ควรผ่านการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากับ
ลกูเสือทุกคน 

 
 

4.40 

 
 

.764 

 
 

มาก 
115 การฝึกอบรมเยาวชนของทหารหรือต ารวจ ผู ้ท่ี เป็น

วิทยากรตอ้งแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือตามประเภทท่ีไดรั้บ
แต่งตั้งการเป็นผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือแต่ละสังกดั 

 
 

4.29 

 
 

.857 

 
 

มาก 
116 ควรให้มีการพัฒนาครูผู ้สอนลูกเสือทุกระดับอย่าง

ต่อเน่ืองเพื่อน าความรู้ความสามารถไปพฒันาเครือข่าย
ของกิจการลกูเสือในแต่ละองคก์ร 

 
 

4.40 

 
 

.693 

 
 

มาก 
117 สถานศึกษาควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือกิจกรรมดา้น

ลกูเสือผา่นส่ือของทอ้งถ่ินหรือชุมชน 
 

4.27 
 

.725 
 

มาก 
118 สถานศึกษาควรมีระบบสารสนเทศดา้นกิจการลูกเสือไว้

เป็นฐานขอ้มูลใชใ้นการบริหารจดัการ 
 

4.35 
 

.679 
 

มาก 
119 หน่วยงานต้นสั งกัดต้องประชาสัมพันธ์ด้านการ

ฝึกอบรม  กิจกรรมงานชุมนุม  และกิจกรรมอ่ืนๆ ของ
กิจการลกูเสือใหส้ถานศึกษาทราบโดยทัว่ถึงกนั 

 
 

4.44 

 
 

.721 

 
 

มาก 
120 สถานศึกษา  ตอ้งจดักิจกรรมลูกเสือร่วมกนัในลกัษณะ

ของจิตอาสาเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกลุ่ม 
ระหวา่งบุคคล  อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

 
 

4.45 

 
 

.683 

 
 

มาก 
121 กิจการลูกเสือในสถานศึกษาตอ้งมีการสร้างเอกลกัษณ์

เร่ืองหน่ึงความดีในหน่ึงลูกเสือทุกสถานศึกษา 
 

4.37 
 

.734 
 

มาก 
122 สถานศึกษาประกาศความดีกบัชุมชนในการสร้างหน่ึง

ความดีในหน่ึงลกูเสือโดยผา่นส่ือของทอ้งถ่ินและชุมชน 
 

4.25 
 

.710 
 

มาก 
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ตารางท่ี 5  แสดงค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัของแต่ละตวัแปรท่ีเป็น  
                 องคป์ระกอบยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย (ต่อ) 

                                                                                                                                   (n = 92) 
 

ขอ้ 
 

ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลกูเสือไทย 
ค่ามชัฌิม
เลขคณิต
(X) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
ระดบั 

123 ให้ทุกสถานบนัทางการศึกษาท่ีมีกิจการลูกเสือรณรงค์
การแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือประจ าสัปดาห์ในวันท่ีมี
กิจกรรมลกูเสือทุกคร้ัง 

 
 

4.46 

 
 

.707 

 
 

มาก 
124 ให้สถานศึกษาจัดท าเอกสารความรู้เก่ียวกับกิจการ

ลูกเสือในรูปของส่ือหรือหนงัสือประกอบการเรียนการ
สอนและเผยแพร่ไปสู่องค์กรการศึกษาต่างๆ ท่ีมีการ
เรียนการสอนลกูเสือ 

 
 
 

4.32 

 
 
 

.703 

 
 
 

มาก 
125 ให้มีการสนบัสนุนผลงานวิชาการ  เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ

ของครูผูส้อนลูกเสือในโรงเรียนอย่างกวา้งขวางและ
ส่งเสริมการท าวิทยานิพนธ์ดา้นกิจการของลูกเสือไทย
ในสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ 

 
 
 

4.43 

 
 
 

.716 

 
 
 

มาก 

 

        จากตารางท่ี 5  พบว่า โดยภาพรวมขอ้ค าถามทั้งหมด 125 ขอ้ มีค่ามชัฌิมเลขคณิต 

(X)อยู่ระหว่าง  3.92 – 4.68  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  อยู่ระหว่าง  0.609 – 1.132  แสดงว่า

ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความคิดเห็นเก่ียวกบัค่าระดบัของตวัแปรโดยเฉล่ียตั้งแต่ระดบัมากถึงมากท่ีสุด  โดยมี

ตวัแปรท่ีมีค่ามชัฌิมเลขคณิต (X)  มากท่ีสุด  คือตวัแปรท่ี 1  ครูผูส้อนลูกเสือทุกคนในสถานศึกษา

ตอ้งผ่านการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  มีค่ามชัฌิมเลขคณิต (X)  เท่ากบั  4.68  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  เท่ากบั  0.609  แสดงว่าผูใ้ห้ขอ้มูลมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยู่ในระดบัมาก    

รองลงมา  คือตวัแปรท่ี 30  ครูผูส้อนลูกเสือควรปลูกฝังให้ลูกเสือทุกคนเกิดค่านิยมในค าปฏิญาณ

ของลูกเสือแต่ละประเภท  มีค่ามชัฌิมเลขคณิต (X)  เท่ากบั  4.58  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  มี

ค่าเท่ากบั  0.630  แสดงว่าผูใ้ห้ขอ้มูลมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยู่ในระดบัมาก  และตวัแปรท่ีมี

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือตวัแปรท่ี 40  สถานศึกษาควรใหมี้การส่งเสริมการจดักิจกรรมลูกเสือนานาชาติ 
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และการเดินทางไกลไปต่างประเทศ  มีค่ามชัฌิมเลขคณิต (X)  เท่ากบั 3.92  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

S.D.)  เท่ากบั 1.050  แสดงว่าผูใ้ห้ขอ้มูลมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณา

จ านวนระดบัของขอ้เทจ็จริง  พบว่า  ขอ้เทจ็จริงอยู่ในระดบัมาก  จ านวน  109  ขอ้  คิดเป็นร้อยละ  

87.20  และอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  จ านวน  16  ขอ้  คิดเป็นร้อยละ  12.80 

         การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (exploratory  factor  analysis)  โดยใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูป  ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีส าคญั  คือการตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้มูลในการวิเคราะห์

องคป์ระกอบ  การตรวจสอบจ านวนแบบสอบถามท่ีเหมาะสมท่ีใชใ้นการวิเคราะห์องคป์ระกอบนั้น  

คอมเลยแ์ละลี (Comrey  and  Lee)  เสนอแนวทางในการพิจารณาจ านวนตวัอยา่งท่ีเพียงพอต่อการ

วิเคราะห์องคป์ระกอบ  จ านวน  50  ตวัอย่าง  ไม่เหมาะสมอยา่งยิ่ง  จ  านวนตวัอยา่ง  100  ตวัอยา่ง  

ไม่เหมาะสม  จ านวนตวัอย่าง  200  ตวัอย่าง  พอใช ้ จ  านวนตวัอย่าง  300  ตวัอย่าง  ดี  จ  านวน

ตวัอยา่ง  500  ตวัอยา่ง  ดีมาก   และจ านวนตวัอยา่งมากกว่า  1,000  ตวัอยา่ง  ดีท่ีสุด  ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบั ทาบาชนิคและไฟเดล (Tabachnick  and  Fidel)  ท่ียนืยนัว่า  การวิเคราะห์องคป์ระกอบ  ตอ้งมี

ตวัอยา่งจ านวนอยา่งนอ้ย  300  ตวัอยา่ง  ซ่ึงงานวิจยัน้ีเก็บแบบสอบถามได ้ จ  านวน  368  ฉบบั  จึง

มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชว้ิเคราะห์องคป์ระกอบต่อไป 

         นอกจากน้ียงัมีการตรวจสอบโดยใชส้ถิติทดสอบ ซ่ึงในท่ีน้ีใชก้ารตรวจสอบโดยใช

สถิติตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนัโดยพิจารณาจากค่า KMO and Bartlett’s Test โดยค่า Kaiser-Meyer-

Olkin Measure  of Sampling Adequacy (MSA) อยูร่ะหว่าง 0 ถึง1 และสถิติทดสอบ Bartlett’s Test 

of Sphericity ใชท้ดสอบตวัแปรต่างๆ ว่ามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ จากการวิเคราะห์องประกอบ

ไดผ้ล ดงัตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6  แสดงค่า  KMO - Meyer-Olkin  and  Bartlett’s  Test   

Kaiser–Meyer–Olkin  Measure  of  Sampling  
Adequacy   

.948 

Bartlett’s  Test  of  Sphericity Approx.  chi-Square 32071.389 
 df 7750 
 Sig. .000 
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จากตารางท่ี 6  ผลการทดสอบ  ค่า  KMO  ของขอ้มูลชุดท่ีเก็บไดจ้ากการวิจยั  ไดเ้ท่ากบั  
.948  ซ่ึงไคเซอร์  และไรซ์ (Kaiser  and  Rice)  ไดท้  าการศึกษาค่า  KMO (Kaiser-meyer-olkin  
measure  of   adequace)  ในการวดัความเหมาะสมของขอ้มูลว่าควรใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์
องคป์ระกอบหรือไม่  และสรุปไดว้่า  ถา้ค่า  KMO  ≥  0.8  แสดงว่าขอ้มูลชุดนั้นสามารถใช้
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี  ดังนั้ นข้อมูลชุดน้ีจึงมีความเหมาะสมท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบไดดี้  การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s  
Sphericity  Test  มีนยัส าคญัทางสถิติ (sig  0.00 < 0.05) แสดงว่าเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของตวัแปรต่างๆ  มีความสัมพนัธ์กนั  ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดจึ้งมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปวิเคราะห์
องคป์ระกอบต่อไป 
         การวิเคราะห์ในขั้นตอนน้ีใชก้ารสกดัองคป์ระกอบ(factor  extraction) ดว้ยวิธี

วิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั(Principal Component Analysis : PCA) ดว้ยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก

(orthogonal  rotation) และการหมุนแกนองคป์ระกอบดว้ยวิธีวาริแมกซ์(varimax  rotation)โดย

ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้  ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้เกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบดังน้ี 1) มีค่าน ้ าหนัก

องคป์ระกอบตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป  ตามท่ีแฮร์ และคณะ(Hai and others) กล่าววา่ น ้ าหนกัองคป์ระกอบ

ท่ี 0.50 ข้ึนไป เป็นค่าน ้ าหนักท่ีมีนัยส าคญัในทางปฏิบติั(practically significant)   2)มีค่าไอเก็น

(eigenvalues)มากกว่า 1 ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaisre”s  criterion) และ 3) มีตวัแปรอธิบาย

องคป์ระกอบ 3 ตวัข้ึนไป (Hatcher) เม่ือพิจารณาตามเกณฑด์งักล่าวไดจ้  านวนองคป์ระกอบและค่า

ความแปรปรวนของตวัแปรดงัตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7  แสดงองคป์ระกอบ  ค่าไอเกน็  ค่าร้อยละของความแปรปรวน  ค่าร้อยละของความ 

                 แปรปรวนสะสมองคป์ระกอบยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย 
 

องคป์ระกอบ 
(component) 

Rotayion  Sums  of  Squared  Loading 
ค่าความแปรปรวน   

ของตวัแปร 
(eigenvalues) 

ค่าความแปรปรวน                
ร้อยละ 

(%  of  variance) 

ค่าความแปรปรวนสะสม       
ร้อยละ 

(cumulative %) 
1 42.633 34.107 34.107 
2 5.935 4.748 38.855 
3 3.638 2.911 41.765 
4 2.463 1.970 43.736 
5 2.399 1.919 45.655 
6 2.171 1.737 47.392 
7 1.936 1.549 48.940 
8 1.812 1.450 50.390 
9 1.641 1.312 51.703 
10 1.608 1.287 52.989 
11 1.450 1.160 54.149 
12 1.440 1.152 55.301 
13 1.397 1.117 56.418 
14 1.370 1.096 57.514 
15 1.321 1.056 58.570 
16 1.300 1.040 59.610 
17 1.271 1.017 60.627 
18 1.193 .955 61.582 
19 1.167 .934 62.516 
20 1.153 .923 63.439 
21 1.138 .910 64.349 
22 1.074 .859 65.208 
23 1.068 .855 66.062 
24 1.059 .847 66.910 
25 1.049 .839 67.749 
26 1.000 .800 68.549 
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        จากตารางท่ี 7  แสดงจ านวนองค์ประกอบยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย  
พบว่า  องคป์ระกอบท่ีมีค่าไอเก็นมากกว่า 1  มี  26  องคป์ระกอบ  เม่ือหมุนแกนแลว้  อธิบายความ
แปรปรวนสะสมทั้งหมดได ้ ร้อยละ68.549  แต่เม่ือพิจารณาตามเกณฑก์ารคดัเลือกองคป์ระกอบท่ีมี
ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่  0.50  ข้ึนไป  มีค่าไอเก็น (eigenvalues)  มากกว่า 1  และมีตวัแปรท่ี
อธิบายองคป์ระกอบ  3  ตวัข้ึนไป  พบว่า  มีเพียง  8  องคป์ระกอบ  ท่ีมีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด  คือองค์ประกอบท่ี  1-8  แต่ส าหรับองค์ประกอบอ่ืนๆ  อีก  18  องค์ประกอบขาด
คุณสมบัติตามเกณฑ์จึงไม่เข้าข่ายการวิจัย  ส าหรับองค์ประกอบท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์  8  
องค์ประกอบ  เม่ือหมุนแกนแลว้องค์ประกอบท่ี 1  มีค่าไอเก็นสูงสุดเท่ากับ  42.633  สามารถ
อธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได ้ ร้อยละ34.107  องคป์ระกอบท่ี 2  มีค่าไอเก็น  เท่ากบั  5.935  
สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได ้ ร้อยละ  4.748  องคป์ระกอบท่ี 3  มีค่าไอเก็น  เท่ากบั  
3.638  สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได ้ ร้อยละ  2.911  และองคป์ระกอบอ่ืนๆ  มีค่าไอ
เกน็และความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดค่อยๆ ลดลงตามล าดบั  องคป์ระกอบท่ี
มีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  คือองคป์ระกอบท่ี 1-8  สามารถอธิบายความแปรปรวน
สะสมทั้งหมดได ้ ร้อยละ 50.390 
         นอกจากน้ีน ้ าหนกัองคป์ระกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแต่ละองคป์ระกอบหลงัหมุน
แกนแสดงไวใ้นตารางท่ี 8 
ตารางท่ี 8  แสดงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแต่ละองคป์ระกอบ              
                 หลงัหมุนแกน 
 

ตวัแปร ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มท่ี 6 กลุ่มท่ี 7 กลุ่มท่ี 8 

m108 .741        
m107 .722        
m103 .692        
m104 .630        
m99 .629        

m111 .598        
m86 .592        

m109 .574        
m60 .569        

m105 .569        
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ตารางท่ี 8  แสดงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแต่ละองคป์ระกอบ               
                 หลงัหมุนแกน(ต่อ) 
 

ตวัแปร ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มท่ี 6 กลุ่มท่ี 7 กลุ่มท่ี 8 

m124 .545        
m102 .507        
m87 .500        
m95  .639       
m92  .638       
m96  .619       
m84  .606       
m91  .589       
m89  .584       
m93  .580       
m90  .539       
m85  .515       
m56   .623      
m55   .612      
m58   .584      
m57   .577      
m63   .563      
m64   .557      
m54   .547      
m65   .503      
m66   .500      
m10    .699     
m11    .634     
m12    .619     
m3     .761    
m4     .696    
m5     .666    
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ตารางท่ี 8  แสดงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบและตวัแปรท่ีอธิบายในแต่ละองคป์ระกอบ              
                 หลงัหมุนแกน(ต่อ) 
 

ตวัแปร ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มท่ี 6 กลุ่มท่ี 7 กลุ่มท่ี 8 

m2     .660    
m6     .619    
m7     .520    

m115      .642   
m116      .634   
m114      .618   
m117      .518   
m38       .755  
m49       .722  
m33       .555  

m120        .562 
m119        .562 
m121        .547 
m122        .521 

 

         จากตารางท่ี 8  พบวา่  องคป์ระกอบของยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย  มี  8  

องคป์ระกอบ  มีจ านวน  51  ตวัแปร  คือ  องคป์ระกอบท่ี 1  มีจ านวน  13  ตวัแปร  องคป์ระกอบท่ี 

2  มีจ านวน  9  ตวัแปร  องคป์ระกอบท่ี 3  มีจ านวน  9  ตวัแปร  องคป์ระกอบท่ี 4  มีจ านวน  3  ตวั

แปร  องคป์ระกอบท่ี 5 มีจ านวน  6  ตวัแปร  องคป์ระกอบท่ี 6  มีจ านวน  4  ตวัแปร  องคป์ระกอบ

ท่ี 7  มีจ านวน  3  ตวัแปร  และองคป์ระกอบท่ี 8  มีจ านวน  4  ตวัแปร 

         

      ในการเรียกช่ือองคป์ระกอบท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ก าหนดเพื่อความสะดวก  ผูว้ิจยั

ไดต้ั้งช่ือแต่ละองคป์ระกอบ  ดงัตารางท่ี 9  และมีรายละเอียดแต่ละองคป์ระกอบดงัตารางท่ี 10-17 
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ตารางท่ี 9  แสดงองคป์ระกอบยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย 

 

ล าดบัท่ี องคป์ระกอบ จ านวนตวัแปร ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ 

1 องคป์ระกอบท่ี 1 13 .500 - .741 

2 องคป์ระกอบท่ี 2 9 .515 - .639 

3 องคป์ระกอบท่ี 3 9 .500 - .623 

4 องคป์ระกอบท่ี 4 3 .619 - .699 

5 องคป์ระกอบท่ี 5 6 .520 - .761 

6 องคป์ระกอบท่ี 6 4 .518 - .642 

7 องคป์ระกอบท่ี 7 3 .555 - .755 

8 องคป์ระกอบท่ี 8 4 .521 - .562 

รวม 51 .500 - .761 

         

               จากตารางท่ี 9  พบว่า  องคป์ระกอบท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ก าหนดมีจ านวน  8  

องค์ประกอบ  มีจ านวนตัวแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ  ทั้ งหมด  51  ตัวแปร  มีค่าน ้ าหนัก

องคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง  .500 - .761 โดยองคป์ระกอบท่ี 1  มีจ านวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบ  

13  ตวัแปร  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง  .500 - .741  องคป์ระกอบท่ี 2  มีจ านวนตวัแปรท่ี

อธิบายองคป์ระกอบ  9  ตวัแปร  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง  .515 - .639   องคป์ระกอบท่ี 

3  มีจ  านวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบ  9  ตวัแปร  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง  .500 - 

.623  องค์ประกอบท่ี 4  มีจ  านวนตัวแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ  3  ตัวแปร  มีค่าน ้ าหนัก

องคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง  .619 - .699  องคป์ระกอบท่ี 5  มีจ านวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบ  6  

ตวัแปร  มีค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง  .520 - .761  องคป์ระกอบท่ี 6  มีจ านวนตวัแปรท่ี

อธิบายองคป์ระกอบ  4  ตวัแปร  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง  .518 - .642  องคป์ระกอบท่ี 

7  มีจ านวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบ  3  ตัวแปร  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง  .555 - 

.755  และองค์ประกอบท่ี 8  มีจ  านวนตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบ  4  ตวัแปร  มีค่าน ้ าหนัก

องคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง .521 - .562 
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ตารางท่ี 10  แสดงองคป์ระกอบท่ี 1 
 
ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

m108 เชิญหัวหน้าหน่วยราชการทุกหน่วยท่ีอยู่ใกลส้ถานศึกษามาเป็นกรรมการ
ลกูเสือในสถานศึกษาโดยเฉพาะต ารวจสัมพนัธ์ชุมชน 

 
.741 

m107 ควรเชิญผูน้ าชุมชนทุกชุมชนเขา้มาเป็นกรรมการหรือประธานกรรมการ
ลูกเสือของหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนวิชา
ลกูเสือทุกแห่ง 

 
.722 

m103 ควรมีวารสารหรือหนังสือพิมพ์ของลูก เสือทุกจังหวัดเพื่อ เ ป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ความรู้และอาชีพต่อสาธารณชน 

 
.692 

m104 ควรจัดให้เยาวชนและผูใ้หญ่ท่ีอยู่ระหว่างศึกษาของการศึกษาผูใ้หญ่เป็น
ลกูเสือเพื่อน าขบวนการของลกูเสือไปใชใ้นการด ารงชีวิตในสังคม 

 
.630 

m99 ส่งเสริมการส่ือสารดา้นกิจกรรมลูกเสือทางสถานีวิทยุและโทรทศัน์ทุกวนั
โดยเปิดโอกาสใหอ้าสาสมคัรเป็นผูจ้ดัรายการ 

 
.629 

m111 สร้างความเขม้แขง็ใหก้บักองลูกเสือในสถานศึกษาโดยขอการสนบัสนุนจาก
ผูน้ าในชุมชน ผูน้ าในสถานประกอบการของเอกชน  และหัวหน้าหน่วย
ราชการในชุมชน  ดา้นอาชีพ  ดา้นอนามยั  ดา้นสังคม  และดา้นการศึกษา
ตลอดชีวิต 

 
 
 

.598 

m86 กิจกรรมลกูเสือในสถานศึกษาตอ้งเป็นอตัลกัษณ์ท่ีส าคญัของโรงเรียน .592 

m109 ควรให้น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสอนในกิจกรรมลูกเสือเพื่อเป็นการส่งเสริม
อาชีพ  ศิลปะ วฒันธรรม  ใหค้งมีสืบต่อไป 

 
.574 

m60 สถานศึกษาตอ้งมีการประกวดกิจกรรมดา้นทกัษะต่างๆ  ทั้งภายในและ
ภายนอก  ทุกปี 

 
.569 

 

m105 

ควรใหน้กัเรียนอาชีวศึกษาตอ้งเรียนวชิาลกูเสือทุกคนและเรียนทุกชั้นปีของ

การศึกษาในสถานศึกษา 

 
.569 
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ตารางท่ี 10  แสดงองคป์ระกอบท่ี 1 (ต่อ) 

ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

 

m124 

ใหส้ถานศึกษาจดัท าเอกสารความรู้เก่ียวกบักิจการลกูเสือในรูปของส่ือหรือ

หนงัสือประกอบการเรียนการสอนและเผยแพร่ไปสู่องคก์รการศึกษาต่างๆ ท่ี

มีการเรียนการสอนลกูเสือ 

 
 

.545 

 

m102 

ควรน าลูกเสือ  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ออกช่วยสาธารณะประโยชน์ดา้น

จราจร อุทกภยั อคัคีภยัและอ่ืนๆ ทุกสถาบนั 

 
.507 

 
m87 

ใหน้ ากิจกรรมลูกเสือไปประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
.500 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 42.633 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent  of  variance) 34.107 

 

           จากตารางท่ี 10  พบว่า  องคป์ระกอบท่ี 1  อธิบายดว้ยตวัแปรส าคญั  จ านวน  13  ตวั

แปร  หลงัหมุนแกนมีค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (factor  loading)  อยูร่ะหว่าง  .500 - .741    

มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั  42.633  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั  34.107  

ซ่ึงเม่ือเทียบกับความแปรปรวนของตัวแปรกับองค์ประกอบอ่ืนๆ  พบว่า  องค์ประกอบน้ีมี

ความส าคัญเป็นอันดับ 1  กล่าวคือ  ตัวแปรทั้ ง 13  ตัวแปร  เป็นตัวแปรท่ีร่วมกันอธิบาย

องค์ประกอบน้ีได้ดีท่ีสุดและเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  ตวัแปร  “เชิญหัวหน้าหน่วย

ราชการทุกหน่วยท่ีอยู่ใกลส้ถานศึกษามาเป็นกรรมการลูกเสือในสถานศึกษาโดยเฉพาะต ารวจ

สัมพนัธ์ชุมชน”  มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด  คือ  .741  ส าหรับตวัแปร “ให้น ากิจกรรม

ลูกเสือไปประยุกตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้”  พบว่า  มีค่า

น ้ าหนักองคป์ระกอบน้อยท่ีสุด  คือ  .500  และผูว้ิจยัไดต้ั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า  “การมีส่วนร่วม

ของชุมชน” 
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ตารางท่ี 11  แสดงองคป์ระกอบท่ี 2 

ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

m95 สถานศึกษาจัดกิจกรรมท าความดีโดยความสมคัรใจของลูกเสือเพื่อเป็นการ

ส่งเสริมการปลกูจิตส านึกของเดก็และเยาวชน 

 
.639 

ท92 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมท่ีมีเทคนิคการสอนเฉพาะโดยให้เด็กมีส่วนร่วม

และกลา้แสดงออกโดยฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้ามของกลุ่ม 

 
.638 

m96 ตอ้งจดักิจกรรมให้ลูกเสือปฏิบติัไดจ้ริงและเป็นกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย

เหมาะสมกบัลกูเสือแต่ละประเภท  และอาย ุ

 
.619 

m84 กิจกรรมวนัส าคญัทางลูกเสือสถานศึกษาจดัให้ครูและนกัเรียนมีส่วนร่วมทุกปี

การศึกษา 

 
.606 

m91 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมท่ีสอนให้เดก็และเยาวชนเป็นนกัประชาธิปไตยใน

อนาคต 

 
.589 

m89 ใหใ้ชกิ้จกรรมลูกเสือสร้างคุณธรรมและความมีวินยัในตนเองใหก้บันกัเรียนใน

สถานศึกษาทั้งหญิงและชาย 

 
.584 

m93 การเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษาควรมีกระบวนการนิเทศติดตามผล

เป็นระยะๆ  อยา่งต่อเน่ือง 

 
.580 

m90 ตอ้งปลูกฝังครูโดยสอนให้นักเรียนรู้ถึงความส าคญัของการเป็นลูกเสือและ

กิจการลกูเสือ 

 
.539 

m85 กิจกรรมวนัส าคญัทางลกูเสือในสถานศึกษาสร้างจิตอาสาใหน้กัเรียนครูทุกคน .515 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 5.935 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent  of  variance) 4.748 
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         จากตารางท่ี 11  พบว่า  องคป์ระกอบท่ี 2  อธิบายดว้ยตวัแปรส าคญั  จ านวน  9  ตวั

แปร  หลงัหมุนแกนมีค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (factor  loading)  อยูร่ะหว่าง  .515 - .639    

มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั  5.935  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั  4.748  ซ่ึง

เม่ือเทียบกบัความแปรปรวนของตวัแปรกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ  พบว่า  องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญั

เป็นอนัดบั 2  กล่าวคือ  ตวัแปรทั้ง  9  ตวัแปร  เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองคป์ระกอบน้ีไดดี้ท่ีสุด

และเม่ืแยกพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว ่ ตวัแปร  “สถานศึกษาจดักิจกรรมท าความดีโดยความสมคัรใจ

ของลูกเสือเพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกจิตส านึกของเด็กและเยาวชน”  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ

มากท่ีสุด  คือ  .639  ส าหรับตวัแปร “กิจกรรมวนัส าคญัทางลูกเสือในสถานศึกษาสร้างจิตอาสาให้

นกัเรียนและครูทุกคน”  พบว่า  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด  คือ  .515  และผูว้ิจยัไดต้ั้งช่ือ

องคป์ระกอบน้ีวา่  “ การสร้างจิตส านึกใหก้บัเยาวชน” 

ตารางท่ี 12  แสดงองคป์ระกอบท่ี 3  

 
ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 
m56 สถานศึกษาตอ้งจดัท าแผนยุทธศาสตร์ในการพฒันากิจการลูกเสือทั้งระยะสั้ น

และระยะยาว 
 

.623 
m55 สถานศึกษาตอ้งเผยแพร่สารสนเทศเก่ียวกบักิจกรรมลกูเสือสู่สาธารณะชน .612 
m58 สถานศึกษาตอ้งมีการจดัตั้งกองทุนเพื่อสนบัสนุนกิจการลูกเสือในสถานศึกษา  

จากคณะกรรมการซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 
 

.584 
m57 สถานศึกษาควรมีการให้บ าเหน็จกบัลูกเสือและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในการท า

ความดีและความทุ่มเทต่อการร่วมกิจกรรมลกูเสือในสถานศึกษาทุกคน 
 

.577 
m63 สถานศึกษาตอ้งสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายในองคก์รลกูเสือประเภทต่างๆ .563 
m64 สถานศึกษาตอ้งพฒันาความเป็นผูน้ าของสมาชิกลกูเสือในการท ากิจกรรมต่างๆ .557 
m54 สถานศึกษามีขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบักิจการลกูเสือลงในเวบ็ไซทข์องตนเอง .547 
m65 สถานศึกษาตอ้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือให้มีเอกลกัษณ์ในการพฒันา

กิจกรรมกลางแจง้ 
 

.503 
ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 3.638 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent  of  variance) 2.911 
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        จากตารางท่ี 12  พบว่า  องคป์ระกอบท่ี 3  อธิบายดว้ยตวัแปรส าคญั  จ านวน  9  ตวั

แปร  หลงัหมุนแกนมีค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (factor  loading)  อยูร่ะหว่าง  .500 - .623    

มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั  3.638 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั  2.911  ซ่ึง

เม่ือเทียบกบัความแปรปรวนของตวัแปรกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ  พบว่า  องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญั

เป็นอนัดบั 3  กล่าวคือ  ตวัแปรทั้ง  9  ตวัแปร  เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองคป์ระกอบน้ีไดดี้ท่ีสุด

และเม่ืแยกพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว ่ ตวัแปร  “สถานศึกษาตอ้งจดัท าแผนยทุธศาสตร์ในการพฒันา

กิจการลูกเสือทั้งระยะสั้นและระยะยาว”  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด  คือ  .623  ส าหรับตวั

แปร “สถานศึกษาตอ้งส่งเสริมการออกแบบในรูปแบบท่ีหลากหลายของการจดักิจกรรมกลางแจ ้ง”  

พบว่า  มีค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบน้อยท่ีสุด  คือ  .500และผูว้ิจยัไดต้ั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า  “ การ

จดัการลูกเสือในสถานศึกษา” 

ตารางท่ี 13  แสดงองคป์ระกอบท่ี 4  

ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

m10 หลกัส าคญัของการลกูเสือคือมีความเช่ืออนัเดียวกนั .699 

m11 กิจกรรมลกูเสือใชแ้นวทางการพฒันาลกูเสือสร้างความเขม้แขง็ใหเ้ยาวชน .634 

m12 พลเมืองดีในทัศนะของการลูกเสือคือการปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีใน

อนาคต 

 
.619 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 2.463 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent  of  variance) 1.970 

 

          จากตารางท่ี 13  พบว่า  องคป์ระกอบท่ี 4  อธิบายดว้ยตวัแปรส าคญั  จ านวน  3  ตวั

แปร  หลงัหมุนแกนมีค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (factor  loading)  อยูร่ะหว่าง  .619 - .699    

มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั  2.463  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั   
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1.970  ซ่ึงเม่ือเทียบกบัความแปรปรวนของตวัแปรกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ  พบว่า  องคป์ระกอบน้ีมี

ความส าคัญเป็นอันดับ 4  กล่าวคือ  ตัวแปรทั้ ง  3  ตัวแปร  เป็นตัวแปรท่ีร่วมกันอธิบาย

องคป์ระกอบน้ีไดดี้ท่ีสุดและเม่ืแยกพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่  ตวัแปร  “หลกัส าคญัของการลูกเสือ

คือมีความเช่ืออนัเดียวกนั”  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด  คือ  .634  ส าหรับตวัแปร “พลเมือง

ดีในทศันะของการลูกเสือคือการปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในอนาคต”  พบว่า  มีค่าน ้ าหนกั

องคป์ระกอบน้อยท่ีสุด  คือ  .619  และผูว้ิจยัไดต้ั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า  “การพฒันาเยาวชนดว้บ

กิจกรรมลูกเสือ” 

ตารางท่ี 14  แสดงองคป์ระกอบท่ี 5  

ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

m3 ครูผูส้อนลกูเสือตอ้งมีความรู้เก่ียวกบักิจการลกูเสือแต่ละประเภท .761 

m4 ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งวางแผนก าหนดการฝึกอบรมลูกเสือแต่ละประเภทไดท้ั้งระยะ

สั้นและระยะยาว 

 
.696 

m5 ครูผูส้อนลกูเสือตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรของลกูเสือแต่ละประเภท .666 

m2 ครูผูส้อนลูกเสือในสถานศึกษาตอ้งแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือในวนัท่ีมีกิจกรรมลูกเสือ

และวนัท่ีมีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ตามต าแหน่งท่ีแต่งตั้ งในกองลูกเสือ

ประเภทนั้นๆ  

 
 

.660 

m6 ครูผูส้อนลกูเสือตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องลูกสือแต่ละประเภท  
.619 

m7 ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัวิธีการฝึกอบรมเพื่อความกา้วหนา้ในแต่ละ

ชั้นของลกูเสือแต่ละประเภทเพื่อรับเคร่ืองหมายท่ีสูงข้ึน 

 
.520 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 2.399 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent  of  variance) 1.919 
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        จากตารางท่ี 14  พบว่า  องคป์ระกอบท่ี 5  อธิบายดว้ยตวัแปรส าคญั  จ านวน  6  ตวั

แปร  หลงัหมุนแกนมีค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (factor  loading)  อยูร่ะหว่าง  .520 - .761    

มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั  2.399  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั  1.919  ซ่ึง

เม่ือเทียบกบัความแปรปรวนของตวัแปรกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ  พบว่า  องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญั

เป็นอนัดบั 5  กล่าวคือ  ตวัแปรทั้ง  6  ตวัแปร  เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองคป์ระกอบน้ีไดดี้ท่ีสุด

และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่  ตวัแปร  “ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีความรู้เก่ียวกบักิจการ

ลูกเสือแต่ละประเภท”  มีค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบมากท่ีสุด  คือ  .761  ส าหรับตวัแปร “ครูผูส้อน

ลูกเสือตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัวิธีการฝึกอบรมเพื่อความกา้วหนา้ในแต่ละชั้นของลูกเสือแต่ละประเภท

เพื่อรับเคร่ืองหมายท่ีสูงข้ึน”  พบว่า  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด  คือ  .520  และผูว้ิจยัไดต้ั้ง

ช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่  “ทกัษะทางลูกเสือ” 

ตารางท่ี 15  แสดงองคป์ระกอบท่ี 6  
 
ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 
m115 การฝึกอบรมเยาวชนของทหารหรือต ารวจ ผูท่ี้เป็นวิทยากรตอ้งแต่งเคร่ืองแบบ

ลกูเสือตามประเภทท่ีไดรั้บแต่งตั้งการเป็นผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือแต่ละสังกดั 
 

.642 
m116 ควรให้มีการพัฒนาครูผู ้สอนลูกเสือทุกระดับอย่างต่อเน่ืองเพื่อน าความรู้

ความสามารถไปพฒันาเครือข่ายของกิจการลกูเสือในแต่ละองคก์ร 
 

.634 
m114 วิทยากรให้การฝึกอบรมในศูนยฝึ์กอบรมเยาวชนของทหารหรือต ารวจ  ควรผ่าน

การฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลกูเสือทุกคน 
 

.618 
m117 สถานศึกษาควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือกิจกรรมดา้นลูกเสือผ่านส่ือของทอ้งถ่ิน

หรือชุมชน 
 

.518 
ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 2.171 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent  of  variance) 1.737 

 

        จากตารางท่ี 15 พบว่า  องค์ประกอบท่ี 6  อธิบายดว้ยตวัแปรส าคญั  จ านวน  4  ตวั
แปร  หลงัหมุนแกนมีค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (factor  loading)  อยูร่ะหว่าง  .518 - .642    
มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั  2.171  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั   
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1.737  ซ่ึงเม่ือเทียบกบัความแปรปรวนของตวัแปรกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ  พบวา่  องคป์ระกอบน้ี 
มีความส าคัญเป็นอันดับ 6  กล่าวคือ  ตัวแปรทั้ ง  4  ตัวแปร  เป็นตัวแปรท่ีร่วมกันอธิบาย
องคป์ระกอบน้ีไดดี้ท่ีสุดและเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่  ตวัแปร  “การฝึกอบรมเยาวชนของ
ทหารหรือต ารวจ ผูท่ี้เป็นวิทยากรตอ้งแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือตามประเภทท่ีไดรั้บแต่งตั้งการเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือแต่ละสังกดั”  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด  คือ  .642  ส าหรับตวัแปร 
“สถานศึกษาควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือกิจกรรมดา้นลูกเสือผ่านส่ือของทอ้งถ่ินหรือชุมชน”  
พบว่า  มีค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบนอ้ยท่ีสุด  คือ  .518  และผูว้ิจยัไดต้ั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า  “การ
พฒันาบุคลากรทางการลูกเสือ 
 
ตารางท่ี 16  แสดงองคป์ระกอบท่ี 7  
ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 
m38 ลกูเสือทุกสังกดัทุกประเภทตอ้งใชก้ารปกครองท่ีเป็นกฎเดียวกนั .755 
m49 การอยูค่่ายพกัแรมตอ้งใชค้่ายลกูเสือในทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรม .722 
m33 ลกูเสือตอ้งไม่แต่งเคร่ืองแบบเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง .555 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 1.936 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent  of  variance) 1.549 

 
        จากตารางท่ี 16 พบว่า  องค์ประกอบท่ี 7  อธิบายดว้ยตวัแปรส าคญั  จ านวน  3  ตวั

แปร  หลงัหมุนแกนมีค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (factor  loading)  อยูร่ะหว่าง  .555 - .755    
มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั  1.936  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั  1.549  ซ่ึง
เม่ือเทียบกบัความแปรปรวนของตวัแปรกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ  พบว่า  องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญั
เป็นอนัดบั 7  กล่าวคือ  ตวัแปรทั้ง  3  ตวัแปร  เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองคป์ระกอบน้ีไดดี้ท่ีสุด
และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่  ตวัแปร  “ลูกเสือทุกสังกดัทุกประเภทตอ้งใชก้ารปกครองท่ี
เป็นกฎเดียวกนั”  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด  คือ  .755  ส าหรับตวัแปร “ลูกเสือตอ้งไม่แต่ง
เคร่ืองแบบเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง”  พบว่า  มีค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบน้อยท่ีสุด  คือ  .555  
และผูว้ิจยัไดต้ั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่  “ความเป็นเอกลกัษณ์ทางการลูกเสือ” 
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ตารางท่ี 17  แสดงองคป์ระกอบท่ี 8  
 
ตวัแปร ขอ้ความ น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 
m120 สถานศึกษา  ต้องจัดกิจกรรมลูกเสือร่วมกันในลักษณะของจิตอาสาเพื่อสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกลุ่ม ระหวา่งบุคคล  อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
 

.562 
m119 หน่วยงานตน้สังกดัตอ้งประชาสัมพนัธ์ดา้นการฝึกอบรม  กิจกรรมงานชุมนุม  และ

กิจกรรมอ่ืนๆ ของกิจการลกูเสือใหส้ถานศึกษาทราบโดยทัว่ถึงกนั 
 

.562 
m121 กิจการลูกเสือในสถานศึกษาตอ้งมีการสร้างเอกลกัษณ์เร่ืองหน่ึงความดีในหน่ึง

ลกูเสือทุกสถานศึกษา 
 

.547 
m122 สถานศึกษาตอ้งประกาศความดีกบัชุมชนในการสร้างหน่ึงความดีในหน่ึงลูกเสือ

โดยผา่นส่ือของทอ้งถ่ินและชุมชน 
 

.521 
ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 1.812 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent  of  variance) 1.450 

 
        จากตารางท่ี 17 พบว่า  องค์ประกอบท่ี 8  อธิบายดว้ยตวัแปรส าคญั  จ านวน  4  ตวั

แปร  หลงัหมุนแกนมีค่าน ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ (factor  loading)  อยูร่ะหว่าง  .521 - .562    
มีค่าความแปรปรวนของตวัแปรเท่ากบั  1.812  และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั  1.450  ซ่ึง
เม่ือเทียบกบัความแปรปรวนของตวัแปรกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ  พบว่า  องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญั
เป็นอนัดบั 8  กล่าวคือ  ตวัแปรทั้ง  4  ตวัแปร  เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองคป์ระกอบน้ีไดดี้ท่ีสุด
และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่  ตวัแปร  “สถานศึกษา  ตอ้งจดักิจกรรมลูกเสือร่วมกนัใน
ลกัษณะของจิตอาสาเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกลุ่ม ระหว่างบุคคล  อย่างนอ้ยปีละหน่ึง
คร้ัง”  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด  คือ  .562  ส าหรับตวัแปร “สถานศึกษาตอ้งประกาศความ
ดีกบัชุมชนในการสร้างหน่ึงความดีในหน่ึงลูกเสือโดยผา่นส่ือของทอ้งถ่ินและชุมชน”  พบว่า  มีค่า
น ้ าหนักองค์ประกอบน้อยท่ีสุด  คือ  .521  และผู ้วิจัยได้ตั้ ง ช่ือองค์ประกอบน้ีว่า   “การ
ประชาสมัพนัธ์กิจการลูกเสือ” 
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ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย 
 

ตารางท่ี 18  สรุปองคป์ระกอบยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย 

 
องคป์ระกอบ ยทุธศาสตร์ จ านวนตวัแปร 

1 การมีส่วนร่วมของชุมชน 13 
2 การสร้างจิตส านึกใหก้บัเยาวชน 9 
3 การจดัการลกูเสือในสถานศึกษา 9 
4 การพฒันาเยาวชนดว้ยกิจกรรมลูกเสือ 3 
5 ดา้นทกัษะทางลูกเสือ 6 
6 การพฒันาบุคลากรทางการลกูเสือ 4 
7 ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ทางการลกูเสือ 3 

8 การประชาสัมพนัธ์กิจการลกูเสือ 4 
รวม 51 

 
จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (exploratory  factor  amalysis)  เพื่อสกดัตวัแปร

ใหเ้หลือตวัแปรประกอบท่ีส าคญัโดยการวิเคราะห์ดว้ยวิธีวิเคราะห์ภาวะน่าจะเป็นสูงสุด 
(Maximum  Likelihood)  เพือ่ใหไ้ดต้วัแปรท่ีส าคญั  ซ่ึงปรากฏวา่ไดอ้งคป์ระกอบยทุธศาสตร์การ
ฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย มาทั้งหมด  8  องคป์ระกอบ  ผูว้ิจยัจึงไดส้รุปองคป์ระกอบไดด้งัแผนภูมิท่ี 1 
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แผนภูมิท่ี 4  แสดงยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย 
 
 

ยุทธศาสตร์         

การฟ้ืนฟูกจิการ

ลูกเสือไทย 

 

8.การประชาสัมพนัธ์ 
กจิการลูกเสือ 

 

7.ด้านความเป็น

เอกลกัษณ์ 

ทางการลูกเสือ 

6.การพฒันาบุคลากร 
ทางการลูกเสือ 

 

5.ด้านทักษะทางลูกเสือ 

 

1.การมีส่วนร่วม        
ของชุมชน 

 

3.การจัดการลูกเสือ                  
ในสถานศึกษา 

 

4.การพฒันาเยาวชน                
ด้วยกจิกรรมลูกเสือ 

 

 

2.การสร้างจิตส านึก 
ให้กบัเยาวชน 
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จากแผนภูมิท่ี 1  อธิบายยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย  มี  8  ยทุธศาสตร์  โดยมี   
                           รายละเอียดดงัน้ี 
         ยุทธศาสตร์ที่ 1  การมีส่วนร่วมของชุมชน   ประกอบดว้ย  13  ตวัแปรย่อย  คือ          

1)เชิญหัวหนา้หน่วยราชการทุกหน่วยท่ีอยู่ใกลส้ถานศึกษามาเป็นกรรมการลูกเสือในสถานศึกษา

โดยเฉพาะต ารวจสัมพนัธ์ชุมชน  2)ควรเชิญผูน้ าชุมชนทุกชุมชนเขา้มาเป็นกรรมการหรือประธาน

กรรมการลูกเสือของหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือทุกแห่ง  

3) ควรมีวารสารหรือหนังสือพิมพข์องลูกเสือทุกจงัหวดัเพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ความรู้และ

อาชีพต่อสาธารณะชน  4)ควรจดัให้เยาวชนและผูใ้หญ่ท่ีอยูร่ะหว่างศึกษาของการศึกษาผูใ้หญ่เป็น

ลูกเสือเพื่อน าขบวนการของลูกเสือไปใชใ้นการด ารงชีวิตในสังคม  5) ส่งเสริมการส่ือสารดา้น

กิจกรรมลูกเสือทางสถานีวิทยแุละโทรทศัน์ทุกวนัโดยเปิดโอกาสใหอ้าสาสมคัรเป็นผูจ้ดัรายการ  6)

สร้างความเขม้แขง็ใหก้บักองลูกเสือในสถานศึกษาโดยขอการสนบัสนุนจากผูน้ าในชุมชน ผูน้ าใน

สถานประกอบการของเอกชน  และหวัหนา้หน่วยราชการในชุมชน  ดา้นอาชีพ  ดา้นอนามยั  ดา้น

สังคม  และดา้นการศึกษาตลอดชีวิต       7)กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาตอ้งเป็นอตัลกัษณ์ท่ีส าคญั

ของสถานศึกษา  8)ควรใหน้ าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสอนในกิจกรรมลูกเสือเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ  

ศิลปะ วฒันธรรม  ใหค้งมีสืบต่อไป  9)สถานศึกษาตอ้งมีการประกวดกิจกรรมดา้นทกัษะต่างๆ  ทั้ง

ภายในและภายนอก  ทุกปี  10)ควรให้นกัเรียนอาชีวศึกษาตอ้งเรียนวิชาลูกเสือทุกคนและเรียนทุก

ชั้นปีของการศึกษาในสถานศึกษา  11)ใหส้ถานศึกษาจดัท าเอกสารความรู้เก่ียวกบักิจการลูกเสือใน

รูปของส่ือหรือหนงัสือประกอบการเรียนการสอนและเผยแพร่ไปสู่องคก์รการศึกษาต่างๆ ท่ีมีการ

เรียนการสอนลูกเสือ  12)ควรน าลูกเสือ  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ออกช่วยสาธารณะประโยชน์ดา้น

จราจร อุทกภยั อคัคีภยัและอ่ืนๆ ทุกสถาบนั  และ  13)ให้น ากิจกรรมลูกเสือไปประยุกตใ์ชใ้นการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

         ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างจิตส านึกใหก้บัเยาวชน   ประกอบดว้ย  9  ตวัแปรยอ่ย  คือ  

1)สถานศึกษาจดักิจกรรมท าความดีโดยความสมคัรใจของลูกเสือเพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูก

จิตส านึกของเดก็และเยาวชน  2)กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมท่ีมีเทคนิคการสอนเฉพาะโดยใหเ้ด็กมี

ส่วนร่วมและกลา้แสดงออกโดยฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้ามของกลุ่ม  3)ตอ้งจดักิจกรรม 
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ให้ลูกเสือปฏิบติัไดจ้ริงและเป็นกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายเหมาะสมกบัลูกเสือแต่ละประเภท  

และอาย ุ4)กิจกรรมวนัส าคญัทางลูกเสือสถานศึกษาจดัใหค้รูและนกัเรียนมีส่วนร่วมทุกปีการศึกษา 

5)กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมท่ีสอนให้เด็กและเยาวชนเป็นนกัประชาธิปไตยในอนาคต 6)ให้ใช้

กิจกรรมลูกเสือสร้างคุณธรรมและความมีวินยัในตนเองให้กบันกัเรียนในสถานศึกษาทั้งหญิงและ

ชาย  7)การเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษาควรมีกระบวนการนิเทศติดตามผลเป็นระยะๆ  

อยา่งต่อเน่ือง  8)ตอ้งปลูกฝังครูโดยสอนให้นกัเรียนรู้ถึงความส าคญัของการเป็นลูกเสือและกิจการ

ลูกเสือ และ  9)กิจกรรมวนัส าคญัทางลูกเสือในสถานศึกษาสร้างจิตอาสาใหน้กัเรียนและครูทุกคน 

        ยุทธศาสตร์ 3  การจดัการลูกเสือในสถานศึกษา  ประกอบดว้ย   9  ตวัแปรยอ่ย  คือ    

1)สถานศึกษาตอ้งจดัท าแผนยุทธศาสตร์ในการพฒันากิจการลูกเสือทั้งระยะสั้ นและระยะยาว         

2) สถานศึกษาตอ้งเผยแพร่สารสนเทศเก่ียวกบักิจกรรมลูกเสือสู่สาธารณะชน  3)สถานศึกษาตอ้งมี

การจัดตั้ งกองทุนเพื่อสนับสนุนกิจการลูกเสือในสถานศึกษา  จากคณะกรรมการซ่ึงเป็น

บุคคลภายนอก  4)สถานศึกษาควรมีการให้บ าเหน็จกบัลูกเสือและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในการท า

ความดีและความทุ่มเทต่อการร่วมกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาทุกคน  5)สถานศึกษาต้อง

สนบัสนุนการสร้างเครือข่ายในองคก์รลูกเสือประเภทต่างๆ  6)สถานศึกษาตอ้งพฒันาความเป็นผูน้ า

ของสมาชิกลูกเสือในการท ากิจกรรมต่างๆ  7)สถานศึกษาตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบักิจการ

ลูกเสือลงในเวบ็ไซต้ข์องตนเอง  8)สถานศึกษาตอ้งส่งเสริมการจดักิจกรรมลูกเสือให้มีเอกลกัษณ์

ในการพัฒนากิจกรรมกลางแจ้ง  และ 9)สถานศึกษาต้องส่งเสริมการออกแบบในรูปแบบท่ี

หลากหลายของการจดักิจกรรมกลางแจง้ 

         ยุทธศาสตร์ 4  การพฒันาเยาวชนดว้ยกิจกรรมลูกเสือ   ประกอบดว้ย  3  ตวัแปรยอ่ย  

คือ  1)หลกัส าคญัของการลูกเสือคือมีความเช่ืออนัเดียวกนั 2)กิจกรรมลูกเสือใชแ้นวทางการพฒันา

ลูกเสือสร้างความเขม้แขง็ให้เยาวชน  และ  3)พลเมืองดีในทศันะของการลูกเสือคือการปลูกฝังให้

เยาวชนเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในอนาคต 

         ยุทธศาสตร์ 5  ดา้นทกัษะทางลูกเสือ   ประกอบดว้ย  6  ตวัแปร  คือ  1)ครูผูส้อน

ลูกเสือตอ้งมีความรู้เก่ียวกบักิจการลูกเสือแต่ละประเภท  2)ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งวางแผน 
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ก าหนดการฝึกอบรมลูกเสือแต่ละประเภทไดท้ั้งระยะสั้นและระยะยาว  3)ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมี

ความรู้เก่ียวกับหลกัสูตรของลูกเสือแต่ละประเภท  4)ครูผูส้อนลูกเสือในสถานศึกษาตอ้งแต่ง

เคร่ืองแบบลูกเสือในวนัท่ีมีกิจกรรมลูกเสือและวนัท่ีมีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ตามต าแหน่งท่ี

แต่งตั้งในกองลูกเสือประเภทนั้นๆ  5)ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์อง

ลูกสือแต่ละประเภท  และ  6)ครูผู ้สอนลูกเสือต้องมีความรู้เ ก่ียวกับวิธีการฝึกอบรมเพื่อ

ความกา้วหนา้ในแต่ละชั้นของลูกเสือแต่ละประเภทเพื่อรับเคร่ืองหมายท่ีสูงข้ึน 

         ยุทธศาสตร์ 6  การพฒันาบุคลากรทางการลูกเสือ   ประกอบดว้ย  4  ตวัแปรยอ่ย  คือ 

1)การฝึกอบรมเยาวชนของทหารหรือต ารวจ ผูท่ี้เป็นวิทยากรต้องแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือตาม

ประเภทท่ีไดรั้บแต่งตั้งการเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือแต่ละสังกดั  2)ควรให้มีการพฒันาครูผูส้อน

ลูกเสือทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อน าความรู้ความสามารถไปพฒันาเครือข่ายของกิจการลูกเสือในแต่

ละองคก์ร  3)วิทยากรให้การฝึกอบรมในศูนยฝึ์กอบรมเยาวชนของทหารหรือต ารวจ  ควรผา่นการ

ฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือทุกคน  และ  4)สถานศึกษาควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือกิจกรรมดา้น

ลูกเสือผา่นส่ือของทอ้งถ่ินหรือชุมชน 

         ยุทธศาสตร์ 7  ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ทางการลูกเสือ   ประกอบดว้ย  3  ตวัแปรยอ่ย  

คือ  1)ลูกเสือทุกสังกดัทุกประเภทตอ้งใชก้ารปกครองท่ีเป็นกฎเดียวกนั  2)การอยู่ค่ายพกัแรมตอ้ง

ใชค่้ายลูกเสือในทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรม  และ 3)ลูกเสือตอ้งไม่แต่งเคร่ืองแบบเขา้ร่วมกิจกรรม

ทางการเมือง 

        ยุทธศาสตร์ 8   การประชาสมัพนัธ์กิจการลูกเสือ  ประกอบดว้ย  4  ตวัแปรยอ่ย  คือ  1)

สถานศึกษา  ตอ้งจดักิจกรรมลูกเสือร่วมกนัในลกัษณะของจิตอาสาเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดี

ระหวา่งกลุ่ม ระหวา่งบุคคล  อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  2)หน่วยงานตน้สงักดัตอ้งประชาสัมพนัธ์ดา้น

การฝึกอบรม  กิจกรรมงานชุมนุม  และกิจกรรมอ่ืนๆ ของกิจการลูกเสือให้สถานศึกษาทราบโดย

ทัว่ถึงกนั  3)กิจการลูกเสือในสถานศึกษาตอ้งมีการสร้างเอกลกัษณ์เร่ืองหน่ึงความดีในหน่ึงลูกเสือ

ทุกสถานศึกษา  และ  4)สถานศึกษาตอ้งประกาศความดีกบัชุมชนในการสร้างหน่ึงความดีในหน่ึง

ลูกเสือโดยผา่นส่ือของทอ้งถ่ินและชุมชน 
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ตอนที ่2  วเิคราะห์แนวปฏิบัติให้เกดิผลตามยุทธศาสตร์ 
              2.1  ระบุแนวปฏิบตัใิห้เกดิผลตามยุทธศาสตร์  โดยผู้มีส่วนเกีย่วข้องกบักจิการลูกเสือ     
(Stakeholder)  
 

ตารางท่ี 19  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์   โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ 
(Stakeholder)  
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ตารางท่ี 19  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ   
                   (Stakeholder)  
 
องคป์ระกอบท่ี 1 ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ 
กา ร มี ส่ วน ร่ วม
ของชุมชน 

1.เชิญหัวหนา้หน่วยราชการทุกหน่วยท่ี
อยู่ใกล้สถานศึกษามาเป็นกรรมการ
ลูกเสือในสถานศึกษาโดยเฉพาต ารวจ
สัมพนัธ์ชุมชน 

1.1 สถานศึกษาจัดตั้ งคณะกรรมการ
เครือข่ายลูกเสือ  โดยเชิญหัวหน้าหน่วย
ราชการมาด ารงต าแหน่ง 
1.2 สถานศึกษาจัดตั้ งคณะกรรมการ
ผู ้ทรงคุณวุฒิ   เพื่ อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมลกูเสือ ในสถานศึกษา 
1 . 3  ส ถ าน ศึ ก ษ า เ สนอ ร า ย ช่ื อ ใ ห้
ห น่ ว ย ง า น ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการลูก เ สือจากการ เ ชิญ
หัวหน้าส่วนราชการในท้องถ่ินเข้ามา
เป็นกรรมการลกูเสือในสถานศึกษา 

2.ควรชิญผู้น าชุมชนทุกชุมชนเข้ามา
เป็นกรรมการหรือประธาน กรรมการ
ลูกเสือของหน่วยงานการศึกษาหรือ
สถานศึกษาท่ีมีการ เรียนการสอนวิชา
ลกูเสือทุกแห่ง 

2 .1  สถานศึกษาจัดตั้ งคณะกรรมการ
เครือข่ายลูกเสือ  โดยเชิญหัวหน้าชุมชนมา
ด ารงต าแหน่ง 
2.2 สถานศึกษาจัดตั้ งคณะกรรมการ
ผู ้ทรงคุณวุฒิจากหัวหน้าชุมชน  เพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ใน
สถานศึกษาสถานศึกษาเสนอรายช่ือให้
ห น่ ว ย ง า น ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการลูกเสือจากการเชิญหวัหนา้
ชุมชนในท้องถ่ินเข้ามาเป็นกรรมการ
ลกูเสือในสถานศึกษา 

3.ควรมีวารสารหรือหนังสือพิมพ์ของ
ลู ก เ สื อ ทุ ก จั ง ห วั ด เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ความรู้และอาชีพต่อ
สาธารณชน 

3.1 สถานศึกษาตอ้งเขียนบทความและ
ภาพกิจกรรมน าเสนอต่อหนังสือพิมพ์
ทอ้งถ่ิน 
3.2 สถานศึกษาแต่งตั้งตวัแทนส่ือมวลชน
ท้องถ่ินเข้ามาเป็นคณะท างานของกอง
ลกูเสือในสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 19  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ 
                    (Stakeholder) (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบท่ี 1 ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ 
กา ร มี ส่ วน ร่ วม
ของชุมชน 

4.ควรจัดให้เยาวชนและผู ้ใหญ่ท่ีอยู่
ระหว่างศึกษาของการศึกษาผูใ้หญ่ เป็น
ลูกเสือเพื่อน าขบวนการของลูกเสือไป
ใชใ้นการด ารงชีวิตในสังคม 

4.1 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ
จัดตั้ งกองลูกเสือนอกโรงเรียนประจ า
ศนูย ์
4.2 ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอจดั
หลกัสูตรลูกเสือวิสามญัให้เป็นกิจกรรม
พฒันา ทกัษะชีวติเพื่อผูใ้หญ่และเยาวชน 
4.3 ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอส่ง
ครูประจ ากลุ่มหรือประจ าศูนยก์ารเรียน
เขา้อบรมวชิาผูก้  ากบัลกูเสือ 

5.ส่งเสริมการส่ือสารด้านกิจกรรม
ลูกเสือทางสถานีวิทยุและโทรทศัน์ทุก
วนัโดยเปิดโอกาสให้อาสาสมคัรเป็นผู ้
จดัรายการ 

5.1 สถานศึกษาแต่งตั้งตวัแทนวิทยชุุมชน
เขา้มาเป็นคณะกรรมการลกูเสือ 
5.2 สถานศึกษาส่งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ
ร่วมจัดรายการกับอาสาสมัครของวิทยุ
ชุมชน 
5.3 สถานศึกษาจัดท าซีดีความรู้ด้าน
ลู ก เ สื อ ให้ กับ ที วี ด า ว เ ที ยมห รื อ ที วี
อินเตอร์เน็ต 

6.สร้างความเขม้แข็งให้กบักองลูกเสือ
ในสถานศึกษาโดยขอการสนับสนุน
จ ากผู ้น า ใน ชุมชน  ผู ้น า ในสถ าน
ประกอบการของเอกชน   และหัวหน้า
หน่วยราชการในชุมชน  ด้านอาชีพ  
ด้านอนามัย   ด้ านสั งคมและด้าน
การศึกษาตลอดชีวิต 

6.1 สถานศึกษาแต่งตั้ งผู ้ช่วยผู ้ก  ากับ
ลูก เ สือจากค รูภู มิ ปัญญาของชุมชน  
หน่วยราชการ   สถานประกอบการ  และ
ก ลุ่มอา ชีพ   ท่ี ใกล้สถานศึกษา   ม า
เสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านอาชีพ  
สังคมอนามัยและการศึกษาตลอดชีวิต  
ใหก้บัลกูเสือใสถานศึกษา 
6.2 สถานศึกษาจดัฝึกอบรมให้ความรู้
และทกัษะทางลูกเสือ  ให้กบับุคคลท่ีเขา้
มาเป็นช่วยผูก้  ากบัลูกเสือ ด้านกโลบาย
ของการลูกเสือ 
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ตารางท่ี 19  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ 
                    (Stakeholder) (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบท่ี 1 ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ 
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

7.กิจกรรมลกูเสือในสถานศึกษาตอ้ง
เป็นอตัลกัษณ์ท่ีส าคญัของสถานศึกษา 

7.1 สถานศึกษาเนน้ความมีวินยัของ 
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลกูเสือทุกคน 
โดยใชว้ธีิ   บูรณาการในกิจกรรมการ 
เรียนการสอนเป็นตวัช้ีวดัหลกั 
7.2 สถานศึกษาควรใหค้ณะกรรมการ
ลกูเสือคณะครู  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผูป้กครอง  
เป็นผูก้  าหนดองคป์ระกอบของความมี
วนิยัวา่ตอ้งการอะไรบา้ง  เพื่อสร้างความ
เป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

8.ควรใหน้ าภมิูปัญญาทอ้งถ่ินมาสอน
ในกิจกรรมลกูเสือเพื่อเป็นการส่งเสริม
อาชีพศิลปะ วฒันธรรม  ใหค้งมีสืบ
ต่อไป 

8.1 สถานศึกษาสร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
ท่ีมาจากภมิูปัญญาชาวบา้นเพื่อน ามาสอน 
ลกูเสือเป็นพื่นฐานของอาชีพในชุมชน 
8.2 สถานศึกษาแต่งตั้งภมิูปัญญาหรือ
ปราชญช์าวบา้นเขา้มาเป็นรองผูก้  ากบั
ลกูเสือเพื่อสอนวิชาชีพใหล้กูเสือ 

9.สถานศึกษาตอ้งมีการประกวด
กิจกรรมดา้นทกัษะต่างๆ  ทั้งภายใน
และภายนอก  ทุกปี 

9.1 สถานศึกษาควรจดัประกวดทกัษะ 
ลกูเสือ  5  ประการ  ภายในสถานศึกษา 
ของลกูเสือแต่ละประเภททุกภาคเรียน 
9.2 สถานศึกษาควรจดัประกวดทกัษะ 
ลกูเสือ  5  ประการ  ในวนัส าคญัทาง 
ลกูเสือนอกสถานท่ีกบัสถาบนัการศึกษา 
อ่ืนๆ 

10.ควรใหน้กัเรียนอาชีวศึกษาตอ้งเรียน
วชิาลกูเสือทุกคนและเรียนทุกชั้นปีของ 
การศึกษาในสถานศึกษา 

10.1 วทิยาลยัอาชีวศึกษาควรจดัหลกัสูตร 
ลกูเสือวสิามญัทุกชั้นปีระดบัประกาศย
บตัรวิชาชีพ 
10.2  วิทยาลยัอาชีวศึกษาควรจดั
หลกัสูตรวิชาผูฝึ้กสอนใหก้บัลูกเสือทุก
คนเพื่อเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือใน
อนาคต 
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ตารางท่ี 19  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ 
                   (Stakeholder) (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบท่ี 1 ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ 
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

11.ใหส้ถานศึกษาจดัท าเอกสารความรู้ 
เก่ียวกบักิจการลูกเสือในรูปของส่ือหรือ 
หนงัสือระกอบการเรียนการสอนและ 
เผยแพร่ไปสู่องคก์รการศึกษาต่างๆ ท่ีมี 
การเรียนการสอน 

11.1 สถานศึกษาตอ้งจดัท าเอกสาร 
ประกอบการสอนของผูบ้งัคบับญัชา 
ลกูเสือเพื่อ ประกอบการสอนรายสัปดาห์ 
11.2 สถานศึกษาตอ้งน าเอกสาร
ประกอบการสอนลกูเสือไปเผยแพร่ 
กบัสถานศึกษาอ่ืนๆ  ในทอ้งถ่ินของตน 
11.3 สถานศึกษาควรใหผู้บ้งัคญัชา
ลกูเสือผลิดส่ือและอุปกรณ์การสอนตาม
หลกัสูตรเพื่อใชใ้นการสอนและเผยแพร่
กบัสถานศึกษาอ่ืนๆ 

12.ควรน าลูกเสือ  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  
ออกช่วยสาธารณะประโยชน์ดา้นจราจร 
อุทกภยั และอ่ืนๆ ทุกสถาบนั 

12.1 สถานศึกษาควรจดัฝึกอบรม
สาธารณะภยัใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือ
และลูกเสือทุกคน 
12.2 สถานศึกษาตอ้งจดักิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ในชุมชนอยา่ง
ต่อเน่ืองในนาม อาสาสมคัร 

13.ใหน้ ากิจกรรมลกูเสือไปประยกุตใ์ช้
ในการจดัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

13.1 สถานศึกษาควรจดัอบรมเชิงปฏบติั
การเทคนิคการสอน  10  แบบ  ของ
ลกูเสือใหค้รูทุกคนเพื่อน าไปใชป้ระ
พยกุตใ์นการเรียนการสอนแต่ละกลุ่ม
สาระ 
13.2 สถานศึกษาควรใหค้รูน า
กระบวนการของลูกเสือไปใชส้อน
นกัเรียนโดยเนน้เดก็ เป็นส าคญัในแต่ละ
กลุ่มสาระ 
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ตารางท่ี 19  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ 
                   (Stakeholder) (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ 
การสร้างจิตส านึก
ใหเ้ยาวชน 

1.สถานศึกษาจดักิจกรรมท าความดีโดย
ความสมัครใจของลูกเสือเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการปลูกจิตส านึกของเด็กและ
เยาวชน 

1.1สถานศึกษาควรจดักิจกรรมร้อยลา้น
ความดีให้กับลูก เ สือ ทุกคนเข้า ร่ วม
กิจกรรมตลอดปีการศึกษา 
1.2สถานศึกษาควรจดัท าสมุดบนัทึกการ
ท าความดีให้ลูกเสือทุกคนเพื่อจดบันทึก
การท าความดีตลอดปีการศึกษา 

2. กิจกรรมลูก เ สือ เ ป็นกิจกรรมท่ี มี
เทคนิคการสอนเฉพาะโดยใหเ้ดก็มีส่วน
ร่วมและกลา้แสดงออกโดยฝึกการเป็น
ผูน้ าและผูต้ามของกลุ่ม 

2.1 สถานศึกษาควรจดัฝึกอบรมนายหมู่
ลกูเสือทุกปีการศึกษา 
2.2 สถานศึกษาควรจัดฝึกอบรมวิชาผู ้
ฝึกสอนโดยเฉพาะลูกเสือวสิามญั 

3.ต้องจัดกิจกรรมให้ลูกเสือปฏิบัติได้
จ ริ ง แ ล ะ เ ป็ น กิ จ ก ร ร ม ท่ี มี ค ว า ม
หลากหลายเหมาะสมกับลูกเสือแต่ละ
ประเภท  และอาย ุ

3.1 สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการอยู่
ค่ายพกัแรมนอกสถานท่ีทุกปีการศึกษา 
3.2 สถานศึกษาควรน าลูกเสือเขา้ร่วมงาน
ชุมนุมลูกเสือในทอ้งถ่ินของลูกเสือแต่ละ 
ประเภท 

4 . กิ จ ก ร ร ม วัน ส า คัญ ท า ง ลู ก เ สื อ
สถานศึกษาจดัใหค้รูและนกัเรียนมีส่วน
ร่วมทุกปีการศึกษา 

4.1 สถานศึกษาควรให้ผู ้บังคับบัญชา
ลูกเสือและลูกเสือจัดกิจกรรมในวัน
ส าคญัทางลูกเสือทุกปีการศึกษา 
4.2 สถานศึกษาควรน าผู ้บังคับบัญชา
ลูกเสือและลูกเสือเขา้ร่วมกิจกรรมในวนั
ส าคัญทางลูก เ สือกับกลุ่มลูก เ สือใน
ทอ้งถ่ินทุกปีการศึกษา 

5.กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมท่ีสอนให้
เดก็และ เยาวชนเป็นนปัระชาธิปไตยใน
อนาคต 
 

5.1 สถานศึกษาควรให้กองลูกเสือจดัการ
ประชุมนายหมู่เดือนละหน่ึงคร้ังเพื่อฝึก
ความ เป็นประชาธิปไตย 
5.2 สถานศึกษาควรจดักิจกรรมเลือกตั้ง
สภานกัเรียนหรือนกัศึกษาโดยให้ลูกเสือ
ทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมทุกปีการศึกษา 
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ตารางท่ี 19  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ 
                   (Stakeholder) (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ 
การสร้างจิตส านึก

ใหเ้ยาวชน 

6.ให้ใช้กิจกรรมลูกเสือสร้างคุณธรรม
และความมีวนิยัในตนเองใหก้บันกัเรียน
ในสถานศึกษาทั้งหญิงและชาย 

6.1 ผู ้บังคับบัญชาลูกเสือควรเน้นให้
ลูกเสือปฏิบัติตามค าปปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือ ทั้ งในสถานศึกษาและใน
ครอบครัว 
6.2 สถานศึกษาควรน ากิจกรรมลูกเสือมา
ใชใ้นการจดัระเบียบวินัยในสถานศึกษา
โดย  จัดท า โ ค ร งก า รวิ ถี ลู ก เ สื อ ใน
สถานศึกษา 

7.การเ รียนการสอนวิชาลูก เ สือใน
สถานศึกษาควรมีกระบวนการนิเทศ
ติดตามผลเป็นระยะๆ  อยา่งต่อเน่ือง 

7.1 สถานศึกษาควรมีการนิเทศการจัด
กิจกรรมลูก เ สือในสถานศึกษาโดย
ผูบ้ริหารหรือผูท้รงคุณวุฒิในสถานศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 
7.2 สถานศึกษาควรเชิญผู ้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาให้การนิเทศการจดักิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษาเป็นระยะๆ  ตลอด
ปีการศึกษา 

8.ตอ้งปลูกฝังครูโดยสอนให้นักเรียนรู้
ถึงความส าคญัของการเป็นลูกเสือและ
กิจการลกูเสือ 

8.1 ครูผูส้อนลูกเสือควรแต่งเคร่ืองแบบ
ลูกเสือเพื่อ เป็นแบบอย่างท่ี ดีและให้
เคร่ืองแบบ  เป็นกโลบายในการสอน
ลกูเสือ 
8.2 ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งพยายามให้
ความส าคญักบัลูกเสือทุกคนเพื่อเตรียม
เยาวชนเป็นก าลงัของชาติในอนาคต 

9. กิจกรรมวันส าคัญทางลูก เ สือใน
สถานศึกษาสร้างจิตอาสาให้นักเรียน
และครูทุกคน 

9.1 ผูบ้งัคบับัญชาลูกเสือควรน าลูกเสือ
ไปพฒันาชุมชุมตามโอกาสอนัสมควร 
9.2 สถานศึกศึกษาควรจดัท าสัญญลกัษณ์
ของลูกเสืออาสาส าหรับความภาคภูมิใจ
ในการท าความดี 
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ตารางท่ี 19  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ 
                   (Stakeholder) (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบท่ี 3 ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ 
การจดัการลูกเสือ
ในสถานศึกษา 

1.สถานศึกษาตอ้งจดัท าแผนยทุธศาสตร์

ในการ พฒันากิจการลูกเสือทั้งระยะสั้น

และระยะยาว 

1.1 สถานศึกษาจัดประชุมผูบ้ังคับบัญ
ลูก เ สือ เพื่ อ ร่วมกันวิ เคราะห์สภาวะ
แวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกเก่ียวกบั
กิจการลกูเสือ 
1.2 สถานศึกษาจัดตั้ งงคณะกรรมการ
จดัท าแผนยุทธศาสตร์จากผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 

2.สถานศึกษาตอ้งเผยแพร่สารสนเทศ

เก่ียวกบักิจกรรมลกูเสือสู่สาธารณชน 

2.1 สถานศึกษาตอ้งจดัท าวารสารลูกเสือ
เพื่อเผยแพร่กิจกรรมสู่สาธารณชน 
2.2 สถานศึกษาตอ้งจดัท าเวบ็ไซทล์ูกเสือ
เพื่อเผยแพร่กิจกรรมลกูเสือสู่สาธารณชน 
2.3สถานศึกษาต้องให้ผู ้บังคับบัญชา
ลูก เ สือ เ ขี ยนบทความลูก เ สือลงใน
วารสารหรือในเว็บไซท์เพื่อ เผยแพร่
กิจกรรมลกูเสือ 

3.สถานศึกษาต้องมีการจัดตั้ งกองทุน

เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น กิ จ ก า ร ลู ก เ สื อ ใ น

สถานศึกษา  จากคณะกรรมการซ่ึงเป็น

บุคคลภายนอก 

3.1 สถานศึกษาควรจัดตั้ งกองทุนเพื่อ
ส นั บ ส นุ น กิ จ ก า ร ลู ก เ สื อ จ า ก
บุคคลภายนอกโดยเฉพาะกรรมการ
สถานศึกษาและผูป้กครองเครือข่าย 
3.2 ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือควร
จดัท าของท่ีระรึกและสัญญลกัษณ์ต่างๆ 
ของ ลูกเสือเพื่อจ าหน่ายเป็นรายไดใ้หก้บั
กองลูกเสือ 

4.สถานศึกษามีการให้บ า เหน็จกับ

ลูกเสือ และผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในการ

ท าความดี  ความ ทุ่ม เทต่อการ ร่วม

กิจกรรมลกูเสือในสถานศึกษาทุกคน 

4.1 สถานศึกษาควรจัดพิธีมอบเกียรติ
บัตรหรือเหรียญกระท าความดีให้กับ 
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลกูเสือ 
4.2 ผูอ้  านวยการสถานศึกษาควรพิจารณา
ความดีความชอบให้กับผูบ้ ังคับบัญชา
ลูกเสือ ในการเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณี
พิเศษในการทุ่มเทงานลกูเสือ 
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ตารางท่ี 19  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ  
                   (Stakeholder) (ต่อ) 
องคป์ระกอบท่ี 3 ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ 
การจดัการลกูเสือ
ในสถานศึกษา 

5.สถานศึกษาตอ้งสนบัสนุนการสร้าง

เครือข่ายในองคก์รลกูเสือประเภทต่างๆ 

5.1 สถานศึกษาตอ้งสนบัสนุนใหล้กูเสือ
ทุกประเภทจดัตั้งชมรมเครือข่ายตาม
ความสมคัรใจ 
5.2 สถานศึกษาควรใหช้มรมลกูเสือแต่
ละประเภทประสานองคก์รภายนอกขอ
การสนบัสนุนโดยมีผูบ้งัคบับญัชาเป็นท่ี
ปรึกษา 

6.สถานศึกษาตอ้งพฒันาความเป็นผูน้ า

ของสมาชิกลูกเสือในการท ากิจกรรม

ต่างๆ 

6.1 สถานศึกษาควรจดักิจกรรมโดยให้
ลกูเสือใชบ้ทบาทของนายหมู่ในระบบ
หมู่ทุกกิจกรรมเพื่อพฒันาความเป็นผูน้ า
ของลกูเสือ 
6.2 สถานศึกษาควรจดัฝึกอบรมผูช่้วย
ของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือจากนายหมู่
ลกูเสือในการจดักิจกรรมต่างๆ ของ
ลกูเสือ 

7.สถานศึกษาตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศ

เก่ียวกบักิจการลูกเสือลงในเวบ็ไซต้ข์อง

ตนเอง 

สถานศึกษาควรใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือ
จดัท าขอ้มูลต่างๆ  เก่ียวกบัลกูเสือ  
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  กองลูกเสือหรือ
กลุ่มลกูเสือ  ใหเ้ป็นระบบสารสนเทศลง
ในเวบ็ไซตข์องโรงเรียน 

8 .สถานศึกษาต้อง ส่ ง เส ริมการจัด

กิจกรรมลูกเสือให้มีเอกลกัษณ์ในการ

พฒันากิจกรรม กลางแจง้ 

สถานศึกษาควรจดักิจกรรมท่ีเนน้ระบบ
หมู่เพื่อเป็นเอกลกัษณ์ในการร่วม
กิจกรรมกลางแจง้ทุกกิจกรรม 

9.สถานศึกษาตอ้งส่งเสริมการออกแบบ

ใน รูปแบบท่ีหลากหลายของการจัด

กิจกรรม กลางแจง้ 

9.1 สถานศึกษาควรจดัตลาดนดัวิชาการ
ทางลูกเสือโดยบูรณาการกบักลุ่มสาระ
ต่างๆใหเ้กิดความหลากหลายในกิจกรรม 
9.2 สถานศึกษาตอ้งใหผู้บ้งัคบับญัชา
ลกูเสือและลูกเสือร่วมกนัออกแบบ
กิจกรรมกลางแจง้โดยความสมคัรใจของ
ทั้งสองฝ่าย 
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ตารางท่ี 19  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ 
                   (Stakeholder) (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ 
การพฒันา
เยาวชนดว้ย
กิจกรรมลกูเสือ 

1.หลกัส าคญัของการลูกเสือคือมีความ
เช่ืออนั  เดียวกนั 

1.1 สถานศึกษาก าหนดตวัช้ีวดัในการจดั
กิจกรรมโดยใช้ค  าปฏิญาณและกฎของ
ลกูเสือเพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือทุกคน
ปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนั 
1.2 สถานศึกษาก าหนดกิจกรรมโดยยึด
หลกัการส าคญัการนับถือศาสนา  ความ
รักชาติ  ความศรัทธา  ความเป็นพี่น้อง
ของลูกเสือ  ค  าปฏิญาณและกฎ การเขา้
เ ป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ   ไ ม่
เก่ียวขอ้งการเมือง กิจกรรมตามหลกัสูตร
เพื่อให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือทุกคนปฏิบติั
เป็นแนวทางเดียวกนั 

2.กิจกรรมลูกเสือใชแ้นวทางการพฒันา
ลกูเสือ สร้างความเขม้แขง็ใหเ้ยาวชน 

สถานศึกษาตอ้งจดักิจกรรมการเดิน
ทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมตามหลกัสูตร
ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
อยา่งนอ้ยปีละ 2  คร้ัง  เพื่อสร้างความ
เขม้แขง็ใหเ้ยาวชน 

3.พลเมืองดีในทศันะของการลูกเสือคือ
การปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีใน
อนาคต 

สถานศึกษาตอ้งใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือ
เขียนแผนการจดักิจกรรม โดยยดึหลกั
ปฏิบติัตามค าปฏิญาณของลูกเสือแต่ละ
ประเภท 
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ตารางท่ี 19  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ 
                   (Stakeholder) (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบท่ี 5 ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ 
ดา้นทกัษะทาง
ลกูเสือ 

1.ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั
กิจการลกูเสือแต่ละประเภท 

1.1 สถานศึกษาตอ้งจดัฝึกอบรมใหก้บั
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือทุกคน  ในดา้น
ทกัษะเก่ียวกบัความเขา้ใจกิจการของ
ลกูเสือเพื่อใหมี้การจดัการความรู้ท่ีเป็น
กระบวนการ 
1.2 สถานศึกษาตอ้งจดัเอกสารต่างๆ  
เร่ืองกิจการของลกูเสือ  ซ่ึงประกอบดว้ย  
คู่มือการฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือ  
หลกัสูตรวิชาพิเศษ  กฎ  ขอ้บงัคบั  
พระราชบญัญติัต่างๆเอกสารอ่ืนๆทของ
ลกูเสือ  เพื่อการคน้ควา้และอา้งอิง     

2 . ค รู ผู ้ ส อ น ลู ก เ สื อ ต้ อ ง ว า ง แ ผ น
ก าหนดการ  ฝึกอบรมลูก เ สือแ ต่ละ
ประเภทไดท้ั้งระยะสั้น และระยะยาว 

สถานศึกษาตอ้งใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือ
ทุกคนส่งแผนการจดักิจกรรมทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวในการฝึกอบรมเพื่อ
ความกา้วหนา้ของลกูเสือเป็นรายบุคคล
และกองลกูเสือในปีการศึกษานั้นๆ   

3.ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั
หลกัสูตรของลกูเสือแต่ละประเภท 

สถานศึกษาตอ้งส่งผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนลกูเสือและเนตรนารี  ทุกคน
เขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตร  วิชาผู ้
ก  ากบัลูกเสือแต่ละประเภท  ทั้งความรู้
เบ้ืองตน้และความรู้ชั้นสูงเพื่อใหเ้กิด
ทกัษะทางการลูกเสือและสามารถน า
ทกัษะมาพฒันากองลูกเสือในโรงเรียน 

4.ครูผูส้อนลกูเสือในสถานศึกษาตอ้งแต่ง 
เคร่ืองแบบลูกเสือในวันท่ีมีกิจกรรม
ลูกเสือ และวนัท่ีมีการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือ ตามต าแหน่งท่ีแต่งตั้ งในกอง
ลกูเสือประเภทนั้นๆ  

4.1 สถานศึกษาตอ้งออกเป็นค าสั่งให้
ครูผูส้อนลกูเสือและเนตรนารีตอ้งแต่ง
เคร่ืองแบบในวนัท่ีมีกิจกรรมลกูเสือ 
4.2 ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ าในการแต่ง
เคร่ืองแบบลกูเสือและเนตรนารีในวนัท่ี
มีกิจกรรมลกูเสือ  เพื่อใหเ้ป็นๆ ตาม
ค าสั่งของสถานศึกษา 



264 
 
ตารางท่ี 19  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ 
                     
(Stakeholder) (ต่อ) 
องคป์ระกอบท่ี 5 ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ 
ด้านทักษะทา ง
ลกูเสือ 

5.ครูผู ้สอนลูกเสือต้องมีความรู้ความ
เขา้ใจถึง วตัถุประสงค์ของลูกสือแต่ละ
ประเภท 

ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือระดบักลุ่มและกอง
ลูกเสือของสถานศึกษา  ตอ้งตรวจสอบ
การจดักิจกรรมของครูผูส้อนลูกเสือว่า
เป็นไปตามแผนการจดักิจกรรมลูกเสือ
แต่ละประเภทหรือไม่และสอดคลอ้งกบั
วัตถุประสงค์ของการเขียนแผนราย
ชัว่โมงอยา่งไร 

6.ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั
วิธีการฝึกอบรมเพื่อความกา้วหน้าในแต่
ละชั้นของลูกเสือแต่ละประเภทเพื่อรับ
เคร่ืองหมายท่ีสูงข้ึน 

6.1 สถานศึกษาจดัพิธีการเล่ือนชั้นของ
ลูกเสือแต่ละหลกัสูตรโดยการประดับ
เ ค ร่ื อ ง ห ม า ย ห ลั ก สู ต ร ชั้ น ปี ท่ี มี
ความกา้วหนา้ในแต่ละลกัสูตร 
6 . 2  ส ถ า น ศึ ก ษ า จั ด พิ ธี ป ร ะ ดั บ
เคร่ืองหมายวิชาพิเศษและเคร่ืองหมาย
อ่ืนๆ  ของลูกเสือ แต่ละคนท่ีได้รับมา
ความความสามารถ 
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ตารางท่ี 19  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ 
                   (Stakeholder) (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบท่ี 6 ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ 
การพฒันา
บุคลากรทางการ
ลกูเสือ 

1.การฝึกอบรมเยาวชนของทหารหรือ
ต า ร ว จ  ผู ้ ท่ี เ ป็ น วิ ท ย า ก ร ต้อ ง แ ต่ ง
เคร่ืองแบบลูกเสือตาม ประเภทท่ีไดรั้บ
แต่งตั้งการเป็นผูบ้งัคบับญัชา ลูกเสือแต่
ละสังกดั 

1.1 สถานศึกษาต้องขอความร่วมมือ
วิทยากรของศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน
ต ารวจหรือทหารให้แต่งเคร่ืองแบบ
ลูกเสือตามประเภทท่ีไดผ้่านการอบรม
วิชาผูก้  ากบัลูกเสือและไดรั้บการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการลกูเสือแต่ละสังกดั 
1.2 สถานศึกษาต้องไม่น าลูกเสือและ
เนตรนารีไปเขา้ค่ายฝึกอบรมต ารวจหรือ
ทหารท่ีวิทยากรไม่ผ่านการฝึกอบรม
วิ ช า ผู ้ ก  า กั บ ลู ก เ สื อ แ ล ะ ไ ม่ แ ต่ ง
เคร่ืองแบบลกูเสือขณะใหก้ารฝึกอบรม 

2.ควรให้มีการพฒันาครูผูส้อนลูกเสือทุก
ระดับอย่ า ง ต่อ เ น่ื อ ง เพื่ อน า ความ รู้
ความสามารถไปพัฒนาเครือข่ายของ
กิจการลกูเสือในแต่ละองคก์ร 

2.1 สถานศึกษาต้องส่งผู ้บริหารและ
ครูผู ้สอนลูกเสือทุกคน  เข้า รับการ
ฝึกอบรมวิชาผู ้ก  ากับลูกเสือ   อย่าง
ต่อเน่ือง  อย่างน้อยคนละ  2  ประเภท 
จะสอนลกูเสือได ้2  ระดบั 
2 . 2  สถ าน ศึ กษ าควร ส่ งผู ้บ ริ ห า ร
สถานศึกษา  เขา้รับการฝึกอบรมวิชาผู ้
ก  า กับ ลู ก เ สื อ   ขั้ น ผู ้ ช่ ว ย ผู ้ใ ห้ ก า ร
ฝึกอบรม  หรือขั้ นหัวหน้าผู ้ให้การ
ฝึกอบรม เพื่อจะไดส้ามารถจดัฝึกอบรม
ครูผูส้อนลกูเสือในทอ้งถ่ินได ้

3 .วิทยากรให้การ ฝึกอบรมในศูนย์
ฝึกอบรม เยาวชนของทหารหรือต ารวจ  
ควรผา่นการ ฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ
ทุกคน 

สถานศึกษาควรขอรายช่ือและคุณวฒิุ
ทางลูกเสือของวิทยากรในศูนยฝึ์กอบรม
เยาวชนต ารวจหรือทหารก่อนน าลกูเสือ
ไปเขา้รับการฝึกอบรมมาพิจารณาก่อน 

4.สถานศึกษาควรมีการเผยแพร่ผลงาน
หรือ กิจกรรมด้านลูกเสือผ่านส่ือของ
ทอ้งถ่ินหรือชุมชน 

สถานศึกษาตอ้งน าผลงานวิชาการดา้น
ช านาญการพิเศษหรือเช่ียวชาญออก
เผยแพร่ไปยงัสถานศึกษาอ่ืนๆ  โดยการ
ส่งตรง  ลงเวบ็ไซต ์ หรือส่ือทอ้งถ่ิน 
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ตารางท่ี 19  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ  
                   (Stakeholder) (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบท่ี 7 ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ 
ดา้นความเป็นเอก
ลกัษณะทางการ
ลกูเสือ 

1.ลูกเสือทุกสังกดัทุกประเภทตอ้งใชก้าร
ปกครองท่ีเป็นกฎเดียวกนั 

สถานศึกษาทุกแห่งท่ีมีการเรียนการ
สอนวชิาลกูเสือตอ้งจดัหา  
พระราชบญัญติัลกูเสือ  ขอ้บงัคบัคณะ
ลกูเสือแห่งชาติวา่ดว้ยการปกครอง  
หลกัสูตรและวชิาพิเศษลกูเสือ  กฏ
กระทรวงวา่ดว้ยเคร่ืองแบบ  ระเบียบ
แถว  ระเบียบส านกังานคณะ
กรรมการบริหารลกูเสือแห่งชาติ   

2.การอยูค่่ายพกัแรมตอ้งใชค้่ายลูกเสือใน
ทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรม 

สถานศึกษาควรใชค้่ายลูกเสือในทอ้งถ่ิน
ในการจดักิจกรรมและการอยูค่่ายพกั
แรมลกูเสือรวมทั้งการจดัฝึกอบรม
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือทุกประเภท  เพื่อ
เป็นการฟ้ืนฟคู่ายลกูเสือในทอ้งถ่ินให้
เจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน 

3.ลูกเสือตอ้งไม่แต่งเคร่ืองแบบเขา้ร่วม
กิจกรรมทางการเมือง 

สถานศึกษาหา้มน าผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ
และลกูเสือทุกประเภทแต่งเคร่ืองแบบ
เขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองโดย
เดด็ขาด  ยกเวน้การรณรงคเ์พื่อ
ประชาธิปไตย 
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ตารางท่ี 19  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ 
                    (Stakeholder) (ต่อ) 
 
องคป์ระกอบท่ี 8 ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ 
การประชา 
สัมพนัธ์กิจการ
ลกูเสือ 

1.สถานศึกษา  ต้องจัดกิจกรรมลูกเสือ
ร่วมกนัใน ลกัษณะของจิตอาสาเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ อนัดีระหวา่งกลุ่ม ระหวา่ง
บุคคล  อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

สถานศึกษาควรน าลูกเสือและเนตรนารี
เข้า ร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ  
ศาสนาและพระมหากษตัริย ์ ช่วยเหลือ
แ ล ะพัฒน า สั ง ค ม   ชุ ม ชน   แ ล ะ
ผูด้อ้ยโอกาสทุกคน 

2.หน่วยงานตน้สังกดัตอ้งประชาสัมพนัธ์
ด้านการฝึกอบรม  กิจกรรมงานชุมนุม  
และกิจกรรมอ่ืนๆ ของกิจการลูกเสือให้
สถานศึกษาทราบโดยทัว่ถึงกนั 

สถานศึกษาตอ้งประสานกบัหน่วยงาน
ตน้สังกดัเก่ียวกบัข่าวสารขอ้มูลดา้นการ
ฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือ  กิจกรรม
ของลกูเสือต่างๆ  อยูต่ลอดเวลา 

3.กิจการลูกเสือในสถานศึกษาตอ้งมีการ
สร้าง เอกลกัษณ์เร่ืองหน่ึงความดีในหน่ึง
ลกูเสือทุกสถานศึกษา 

สถานศึกษาก าหนดสัญลกัษณ์การท า
ความดีของลกูเสือเนตรนารีใหใ้ช้
ประดบักบัเคร่ืองแบบในขณะท่ีแต่ง
เคร่ืองแบบมาโรงเรียนหรือแต่ง
เคร่ืองแบบไปร่วมกิจกรรม 

4.สถานศึกษาต้องประกาศความดีกับ
ชุมชนใน การสร้างหน่ึงความดีในหน่ึง
ลูกเสือโดยผ่าน ส่ือของท้องถ่ินและ
ชุมชน 

สถานศึกษาตอ้งประกาศความดีของ
ลกูเสือทางสถานีวทิยทุอ้งถ่ิน   
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน  วารสารโรงเรียน
หรือป้ายประชาสัมพนัธ์หนา้โรงเรียน 
อยา่งต่อเน่ือง 
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จากตารางท่ี 19  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ    
                      (Stakeholder) พบวา่  

        องค์ประกอบที่ 1  การมีส่วนร่วมของชุมชน  ประกอบด้วย 13 ตัวบ่งช้ี  ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ  ไดใ้ห้แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยทุธศาสตร์ ไว ้ 31 ขอ้ โดยจ าแนกตาม
ตวับ่งช้ี   ดงัน้ี 

  ตัวบ่งช้ีท่ี 1  เชิญหัวหน้าหน่วยราชการทุกหน่วยท่ีอยู่ใกล้สถานศึกษามาเป็น
กรรมการลูกเสือในสถานศึกษาโดยเฉพาะต ารวจสัมพันธ์ชุมชน  แนวปฏิบัติให้เกิดผลตาม
ยุทธศาสตร์  มีดงัน้ี  1)สถานศึกษาจดัตั้งคณะกรรมการเครือข่ายลูกเสือ  โดยเชิญหัวหน้าหน่วย
ราชการด ารงต าแหน่ง  2)สถานศึกษาจัดตั้ งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมลูกเสือ ในสถานศึกษา 
3)สถานศึกษาเสนอรายช่ือให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือจากการเชิญ
หวัหนา้ส่วนราชการในทอ้งถ่ินเขา้มาเป็นกรรมการลูกเสือในสถานศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีท่ี 2  ควรเชิญผูน้ าชุมชนทุกชุมชนเข้ามาเป็นกรรมการหรือประธาน 
กรรมการลูกเสือของหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือทุกแห่ง   
แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  มีดงัน้ี  1)สถานศึกษาจดัตั้งคณะกรรมการเครือข่ายลูกเสือ  
โดยเชิญหวัหนา้ชุมชนมาด ารงต าแหน่ง  2)สถานศึกษาจดัตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุจากหวัหนา้
ชุมชน  เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในสถานศึกษา  3)สถานศึกษาเสนอรายช่ือให้
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือจากการเชิญหวัหนา้ชุมชนในทอ้งถ่ินเขา้มาเป็น
กรรมการลูกเสือในสถานศึกษา 

ตวับ่งช้ีท่ี  3  ควรมีวารสารหรือหนังสือพิมพข์องลูกเสือทุกจงัหวดัเพื่อเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์ความรู้และอาชีพต่อสาธารณะชน  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  มีดงัน้ี   
1)สถานศึกษาตอ้งเขียนบทความและภาพกิจกรรมน าเสนอต่อหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 2)สถานศึกษา
แต่งตั้งตวัแทนส่ือมวลชนทอ้งถ่ินเขา้มาเป็นคณะท างานของกองลูกเสือในสถานศึกษา 
                           ตวับ่งช้ีท่ี  4  ควรจดัให้เยาวชนและผูใ้หญ่ท่ีอยูร่ะหว่างศึกษาของการศึกษาผูใ้หญ่ 
เป็นลูกเสือเพื่อน าขบวนการของลูกเสือไปใชใ้นการด ารงชีวิตในสังคม  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตาม
ยทุธศาสตร์  มีดงัน้ี  1)ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอจดัตั้งกองลูกเสือนอกโรงเรียนประจ าศูนย ์ 
2)ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอจดัหลกัสูตรลูกเสือวิสามญัให้เป็นกิจกรรมพฒันา ทกัษะชีวิต
เพื่อผูใ้หญ่และเยาวชน  3)ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอส่งครูประจ ากลุ่มหรือประจ าศูนยก์าร
เรียนเขา้ อบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ 
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ตวับ่งช้ีท่ี  5   ส่งเสริมการส่ือสารดา้นกิจกรรมลูกเสือทางสถานีวิทยแุละโทรทศัน์
ทุกวนัโดยเปิดโอกาสใหอ้าสาสมคัรเป็นผูจ้ดัรายการ   แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยทุธศาสตร์  มีดงัน้ี        
1)สถานศึกษาแต่งตั้ งตัวแทนวิทยุชุมชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการลูกเสือ  2สถานศึกษาส่ง
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือร่วมจดัรายการกบัอาสาสมคัรของวิทยุชุมชน  3)สถานศึกษาจดัท าซีดีความรู้
ดา้นลูกเสือใหก้บัทีวีดาวเทียมหรือทีวีอินเตอร์เน็ต 
  ตัวบ่งช้ีท่ี  6  สร้างความเขม้แข็งให้กับกองลูกเสือในสถานศึกษาโดยขอการ
สนบัสนุนจากผูน้ าในชุมชน ผูน้ าในสถานประกอบการของเอกชน  และหัวหนา้หน่วยราชการใน
ชุมชน  ดา้นอาชีพ  ดา้นอนามยั  ดา้นสังคม  และดา้นการศึกษาตลอดชีวิต  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตาม
ยทุธศาสตร์  มีดงัน้ี   1)สถานศึกษาแต่งตั้งผูช่้วยผูก้  ากบัลูกเสือจากครูภูมิปัญญาของชุมชน  หน่วย
ราชการ   สถานประกอบการ  และกลุ่มอาชีพ  ท่ีใกลส้ถานศึกษา  มาเสริมสร้างความเขม้แข็งใน
ดา้นอาชีพ  สังคม   อนามยัและการศึกษาตลอดชีวิต  ใหก้บัลูกเสือในสถานศึกษา  2)สถานศึกษาจดั
ฝึกอบรมให้ความรู้และทกัษะทางลูกเสือ  ให้กบับุคคลท่ีเขา้มาเป็นผูช่้วยผูก้  ากบัลูกเสือ ดา้นกุศโล
บายของการลูกเสือ 
  ตัวบ่งช้ีท่ี  7 กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาต้องเป็นอัตลักษณ์ท่ีส าคัญของ
สถานศึกษา   แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  มีดังน้ี 1)สถานศึกษาเน้นความมีวินัยของ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือทุกคนโดยใชว้ิธี   บูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
ตวัช้ีวดัหลกั  2)สถานศึกษาควรให้คณะกรรมการลูกเสือ  คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐาน  และผูป้กครอง  เป็นผูก้  าหนดองคป์ระกอบของความมีวินยัว่าตอ้งการอะไรบา้ง  เพื่อสร้าง
ความเป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา  
  ตวับ่งช้ีท่ี  8  ควรให้น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสอนในกิจกรรมลูกเสือเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพ  ศิลปะ วฒันธรรม  ให้คงมีสืบต่อไป  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์ มีดงัน้ี       
1)สถานศึกษาสร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีมาจากภูมิปัญญาชาวบา้นเพื่อน ามาสอนลูกเสือ เป็นพื้นฐาน
ของอาชีพในชุมชน  2)สถานศึกษาแต่งตั้งภูมิปัญญหรือปราชญ์ชาวบา้นเขา้มาเป็นรองผูก้  ากับ
ลูกเสือเพื่อสอนวิชาชีพใหลู้กเสือ 
  ตวับ่งช้ีท่ี  9  สถานศึกษาตอ้งมีการประกวดกิจกรรมดา้นทกัษะต่างๆ  ทั้งภายใน
และภายนอก  ทุกปี   แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์ มีดงัน้ี  1)สถานศึกษาควรจดัประกวด
ทกัษะลูกเสือ  5  ประการ  ภายในสถานศึกษาขอลูกเสือแต่ละประเภททุกภาคเรียน     2)สถานศึกษา
ควรจดัประกวดทกัษะลูกเสือ  5  ประการ  ในวนัส าคญัทางลูกเสือนอกสถานท่ีกบัสถาบนัการศึกษา
อ่ืนๆ 
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ตวับ่งช้ีท่ี  10  ควรให้นกัเรียนอาชีวศึกษาตอ้งเรียนวิชาลูกเสือทุกคนและเรียนทุก
ชั้นปีของการศึกษาในสถานศึกษา   แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  มีดังน้ี  1)วิทยาลัย
อาชีวศึกษาควรจัดหลักสูตรลูกเสือวิสามัญทุกชั้ นปีระดับประกาศยบัติวิชาชีพ  2)วิทยาลัย
อาชีวศึกษาควรจดัหลกัสูตรวิชาผูฝึ้กสอนให้กับลูกเสือทุกคนเพื่อเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือใน
อนาคต 
  ตวับ่งช้ีท่ี  11  ใหส้ถานศึกษาจดัท าเอกสารความรู้เก่ียวกบักิจการลูกเสือในรูปของ
ส่ือหรือหนงัสือประกอบการเรียนการสอนและเผยแพร่ไปสู่องคก์รการศึกษาต่างๆ ท่ีมีการเรียนการ
สอนแนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  มีดงัน้ี  1)สถานศึกษาตอ้งจดัท าเอกสารประกอบการ
สอนของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเพื่อประกอบการสอนรายสัปดาห์   2)สถานศึกษาตอ้งน าเอกสาร
ประกอบการสอนลูกเสือไปเผยแพร่กบัสถานศึกษาอ่ืนๆ  ในทอ้งถ่ินของตน      3)สถานศึกษาควร
ให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือผลิดส่ือและอุปกรณ์การสอนตามหลกัสูตรเพื่อใชใ้นการสอนและเผยแพร่
กบัสถานศึกษาอ่ืนๆ 
  ตวับ่งช้ีท่ี  12  ควรน าลูกเสือ  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ออกช่วยสาธารณะประโยชน์
ด้านจราจร อุทกภัย  ภยัและอ่ืนๆ ทุกสถาบนั  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  มีดังน้ี 1)
สถานศึกษาควรจัดฝึกอบรมสาธารณะภัยให้กับผู ้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือทุกคน                    
2)สถานศึกษาตอ้งจดักิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชนอยา่งต่อเน่ืองในนามอาสาสมคัร 
  ตวับ่งช้ีท่ี  13  ให้น ากิจกรรมลูกเสือไปประยุกตใ์ชใ้นการ  จดักิจกรรมการเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยทุธศาสตร์  มีดงัน้ี 1)สถานศึกษาควร
จดัอบรมเชิงปฏบติัการเทคนิคการสอน  10 แบบ  ของลูกเสือ  ใหค้รูทุกคนเพื่อน าไปใชป้ระยกุตใ์ช้
ในการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระ  2)สถานศึกษาควรให้ครูน ากระบวนการของลูกเสือไปใช้
สอนนกัเรียนโดยเนน้เดก็เป็นส าคญัในแต่ละกลุ่มสาระ 

        องค์ประกอบที ่2  การสร้างจิตส านึกใหเ้ยาวชน  ประกอบดว้ย  9 ตวับ่งช้ี    ผูเ้ก่ียวขอ้ง
กบักิจการลูกเสือ ไดใ้ห้แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์ ไว ้ 18  ขอ้  โดยจ าแนกตามตวัช้ีวดั  
ดงัน้ี 

   ตวับ่งช้ีท่ี  1  สถานศึกษาจดักิจกรรมท าความดีโดยความ   สมคัรใจของลูกเสือเพื่อ
เป็นการส่งเสริมการปลูกจิตส านึกของเดก็และเยาวชน  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  มีดงัน้ี  
1)สถานศึกษาควรจดักิจกรรมร้อยลา้นความดีใหก้บัลูกเสือทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมตลอดปีการศึกษา  
2)สถานศึกษาควรจดัท าสมุดบนัทึกการท าความดีใหลู้กเสือทุกคนเพื่อจดบนัทึกการท าความดีตลอด
ปีการศึกษา 
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ตวับ่งช้ีท่ี  2  กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมท่ีมีเทคนิคการ สอนเฉพาะโดยให้เด็กมี
ส่วนร่วมและกลา้แสดงออกโดยฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้ามของกลุ่ม  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตาม
ยทุธศาสตร์  มีดงัน้ี  1)สถานศึกษาควรจดัฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือทุกปีการศึกษา  2)สถานศึกษาควร
จดัฝึกอบรมวิชาผูฝึ้กสอนโดยเฉพาะลูกเสือวิสามญั 
  ตวับ่งช้ีท่ี  3  ตอ้งจดักิจกรรมให้ลูกเสือปฏิบติัไดจ้ริงและเป็นกิจกรรมท่ีมีความ
หลากหลายเหมาะสมกบัลูกเสือแต่ละประเภท  และอายุ  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  มี
ดงัน้ี 1)สถานศึกษาควรจดักิจกรรมการอยูค่่ายพกัแรมนอกสถานท่ีทุกปีการศึกษา 2)สถานศึกษาควร
น าลูกเสือเขา้ร่วมงานชุมนุมลูกเสือในทอ้งถ่ินของลูกเสือแต่ละประเภท 
  ตวับ่งช้ีท่ี  4  กิจกรรมวนัส าคญัทางลูกเสือสถานศึกษาจดัใหค้รูและนกัเรียนมีส่วน
ร่วมทุกปีการศึกษา  แนวปฏิบัติให้เ กิดผลตามยุทธศาสตร์  มีดังน้ี  1)สถานศึกษาควรให้
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือจดักิจกรรมในวนัส าคญัทาง  ลูกเสือทุกปีการศึกษา 2)สถานศึกษา
ควรน าผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือเขา้ร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัทางลูกเสือกบักลุ่มลูกเสือใน
ทอ้งถ่ินทุกปีการศึกษา 

  ตัวบ่งช้ีท่ี  5  กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมท่ีสอนให้เด็กและ เยาวชนเป็นนัก
ประชาธิปไตยในอนาคต  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  มีดงัน้ี 1)สถานศึกษาควรให้กอง
ลูกเสือจดัการประชุมนายหมู่เดือนละหน่ึงคร้ังเพื่อฝึกความเป็นประชาธิปไตย  2)สถานศึกษาควรจดั
กิจกรรมเลือกตั้งสภานกัเรียนหรือนกัศึกษาโดยใหลู้กเสือทุกคน เขา้ร่วมกิจกรรมทุกปีการศึกษา    
  ตวับ่งช้ีท่ี  6  ให้ใชกิ้จกรรมลูกเสือสร้างคุณธรรมและความมีวินยัในตนเองให้กบั
นักเ รียนในสถานศึกษาทั้ งหญิงและชาย  แนวปฏิบัติให้ เ กิดผลตามยุทธศาสตร์   มีดัง น้ี                      
1)ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือควรเนน้ใหลู้กเสือปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือทั้งในสถานศึกษา
และในครอบครัว  2)สถานศึกษาควรน ากิจกรรมลูกเสือมาใชใ้นการจดัระเบียบวินยัในสถานศึกษา
โดยจดัท าโครงการวิถีลูกเสือในสถานศึกษา 
  ตวับ่งช้ีท่ี  7  การเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษาควรมีกระบวนการนิเทศ
ติดตามผลเ ป็นระยะๆ อย่ า ง ต่อ เ น่ือง   แนวปฏิบัติ ให้ เ กิดผลตามยุทธศาสตร์   มีดัง น้ี                           
1)สถานศึกษาควรมีการนิเทศการจดักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาโดยผูบ้ริหารหรือผูท้รงคุณวุฒิ
ในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง  2)สถานศึกษาควรเชิญผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมาให้การนิเทศการจดั
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาเป็นระยะๆ  ตลอดปีการศึกษา 
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ตวับ่งช้ีท่ี  8  ตอ้งปลูกฝังครูโดยสอนให้นักเรียนรู้ถึงความส าคญัของการเป็น
ลูกเสือและกิจการลูกเสือ  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยทุธศาสตร์  มีดงัน้ี 1)ครูผูส้อนลูกเสือควรแต่ง
เคร่ืองแบบลูกเสือเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีและให้เคร่ืองแบบ เป็นกุศโลบายในการสอนลูกเสือ            
2)ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งพยายามใหค้วามส าคญักบัลูกเสือทุกคนเพื่อเตรียมเยาวชนเป็นก าลงัของชาติ
ในอนาคต 

ตวับ่งช้ีท่ี  9  กิจกรรมวนัส าคญัทางลูกเสือในสถานศึกษาสร้างจิตอาสาใหน้กัเรียน
และครูทุกคน  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  มีดงัน้ี 1)ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือควรน าลูกเสือ
ไปพฒันาชุมชุมตามโอกาสอนัสมควร 2)สถานศึกษาควรจดัท าสัญญลกัษณ์ของลูกเสืออาสาส าหรับ
ความภาคภูมิใจในการท าความดี 

        องค์ประกอบที ่3  การจดัการลูกเสือในสถานศึกษา  ประกอบดว้ย  9  ตวับ่งช้ี  ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบักิจการลูกเสือ ไดใ้หแ้นวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ไว ้17 ขอ้โดยจ าแนกตาม ตวับ่งช้ี  ดงัน้ี   
       ตวับ่งช้ีท่ี  1  สถานศึกษาตอ้งจดัท าแผนยทุธศาสตร์ในการ พฒันากิจการลูกเสือทั้ง
ระยะสั้ นและระยะยาว  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  มีดงัน้ี  1)สถานศึกษาจดัประชุม
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเพื่อร่วมกนัวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกเก่ียวกบักิจการ
ลูกเสือ  2)สถานศึกษาจดัตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนยทุธศาสตร์จากผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 
  ตัวบ่งช้ีท่ี  2  สถานศึกษาต้องเผยแพร่สารสนเทศเก่ียวกับ กิจกรรมลูกเสือสู่

สาธารณชน  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  มีดงัน้ี 1)สถานศึกษาตอ้งจดัท าวารสารลูกเสือ

เพื่อเผยแพร่กิจกรรมลูกเสือสู่สาธารณชน 2)สถานศึกษาตอ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเขียนบทความ

ลูกเสือลงในวารสารหรือในเวบ็ไซตเ์พื่อเผยแพร่กิจกรรมลูกเสือ 

  ตวับ่งช้ีท่ี  3  สถานศึกษาตอ้งมีการจดัตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนกิจการลูกเสือใน
สถานศึกษา  จากคณะกรรมการซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  มีดงัน้ี  
1)สถานศึกษาควรจดัตั้งกองทุนเพื่อสนบัสนุนกิจการลูกเสือจากบุคคลภายนอกโดยเฉพาะกรรมการ
สถานศึกษาและผูป้กครองเครือข่าย  2)ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือควรจดัท าของท่ีระลึกและ
สญัญลกัษณ์ต่างๆ ของลูกเสือเพื่อจ าหน่ายเป็นรายไดใ้หก้บักองลูกเสือ 
  ตวับ่งช้ีท่ี  4  สถานศึกษาควรมีการใหบ้ าเหน็จกบัลูกเสือ และผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ

ในการท าความดีและความทุ่มเทต่อการร่วมกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาทุกคน  แนวปฏิบติัให้

เกิดผลตามยทุธศาสตร์ มีดงัน้ี 1)สถานศึกษาควรจดัพิธีมอบเกียรติบตัรหรือเหรียญ 
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กระท าความดีใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือ 2)ผูอ้  านวยการสถานศึกษาควรพิจารณาความ

ดีความชอบใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในการเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษในการทุ่มเทงานลูกเสือ 

ตวับ่งช้ีท่ี  5  สถานศึกษาตอ้งสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายในองคก์รลูกเสือ

ประเภทต่างๆ  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ มีดงัน้ี  1)สถานศึกษาตอ้งสนบัสนุนใหลู้กเสือ

ทุกประเภทจดัตั้งชมรมเครือข่ายตามความสมคัรใจ  2)สถานศึกษาควรใหช้มรมลูกเสือแต่ละ

ประเภทประสานองคก์รภายนอกขอการสนบัสนุนโดยมีผูบ้งัคบับญัชาเป็นท่ีปรึกษา 

  ตวับ่งช้ีท่ี  6  สถานศึกษาตอ้งพฒันาความเป็นผูน้ าของสมาชิกลูกเสือในการท า

กิจกรรมต่างๆ  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  มีดงัน้ี   1)สถานศึกษาควรจดักิจกรรมโดยให้

ลูกเสือใช้บทบาทของนายหมู่ในระบบหมู่ทุกกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผูน้ าของลูกเสือ                  

2)สถานศึกษาควรจดัฝึกอบรมผูช่้วยของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือจากนายหมู่ลูกเสือในการจดักิจกรรม

ต่างๆ ของลูกเสือ 

  ตวับ่งช้ีท่ี  7  สถานศึกษาตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบักิจการลูกเสือลงในเวบ็
ไซ้ต์ของตนเอง  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  โดยท่ีสถานศึกษาควรให้ผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือจดัท าขอ้มูลต่างๆ  เก่ียวกบัลูกเสือ  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  กองลูกเสือหรือกลุ่มลูกเสือ  ใหเ้ป็น
ระบบสารสนเทศลงในเวบ็ไซทข์องโรงเรียน 
  ตวับ่งช้ีท่ี  8  สถานศึกษาตอ้งส่งเสริมการจดักิจกรรมลูกเสือใหมี้เอกลกัษณ์ในการ

พฒันากิจกรรมกลางแจง้  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  โดยท่ีสถานศึกษาควรจดักิจกรรมท่ี

เนน้ระบบหมู่เพื่อเป็นเอกลกัษณ์ในการร่วมกิจกรรมกลางแจง้ทุกกิจกรรม 

  ตวับ่งช้ีท่ี  9  สถานศึกษาตอ้งส่งเสริมการออกแบบในรูปแบบท่ีหลากหลายของ

การจดักิจกรรมกลางแจง้  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยทุธศาสตร์  มีดงัน้ี1)สถานศึกษาควรจดัตลาด

นัดวิชาการทางลูกเสือโดยบูรณาการกับกลุ่มสาระต่างๆ ให้เกิดความหลากหลายในกิจกรรม           

2)สถานศึกษาตอ้งใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือร่วมกนัออกแบบกิจกรรมกลางแจง้โดยความ

สมคัรใจของทั้งสองฝ่าย 
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        องค์ประกอบที ่4  การพฒันาเยาวชนดว้ยกิจกรรมลูกเสือ  ประกอบดว้ย 3  ตวับ่งช้ี ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ ไดใ้ห้แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์ ไว ้4 ขอ้ โดยจ าแนกตามตวั
บ่งช้ี  ดงัน้ี 

  ตวับ่งช้ีท่ี  1  หลกัส าคญัของการลูกเสือคือมีความเช่ืออนั  เดียวกนั  แนวปฏิบติัให้
เกิดผลตามยุทธศาสตร์  มีดงัน้ี  1)สถานศึกษาก าหนดตวัช้ีวดัในการจดักิจกรรมโดยใชค้  าปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือ  เพื่อให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือทุกคนปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวก ั2)สถานศึกษา
ก าหนดจกรรมโดยยดึหลกัการส าคญัการนบัถือศาสนา  ความรักชาติ  ความศรัทธา  ความเป็นพี่นอ้ง
ของลูกเสือ  ค  าปฏิญาณและกฎ การเขา้เป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ  ไม่เก่ียวขอ้งการเมือง 
กิจกรรมตามหลกัสูตรเพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือทุกคนปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนั 
  ตวับ่งช้ีท่ี  2  กิจกรรมลูกเสือใชแ้นวทางการพฒันาลูกเสือสร้างความเขม้แข็งให้

เยาวชน  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  โดยท่ีสถานศึกษาตอ้งจดักิจกรรมการเดินทางไกล

และอยู่ค่ายพกัแรมตามหลกัสูตรทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาอย่างนอ้ยปีละ 2 คร้ัง เพื่อ

สร้างความเขม้แขง็ใหเ้ยาวชน 

  ตวับ่งช้ีท่ี  3  พลเมืองดีในทศันะของการลูกเสือคือการปลูกฝังให้เยาวชนเป็น
ผูใ้หญ่ท่ีดีในอนาคต  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  โดยท่ีสถานศึกษาตอ้งใหผู้บ้งัคบับญัชา
ลูกเสือเขียนแผนการจดักิจกรรม โดยยดึหลกัปฏิบติัตามค าปฏิญาณของลูกเสือแต่ละประเภท 
         องค์ประกอบที ่ 5   ทกัษะทางลูกเสือ  ประกอบดว้ย  6 ตวับ่งช้ี  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจการ
ลูกเสือ ไดใ้หแ้นวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ ไว ้ 9  ขอ้  โดยจ าแนกตามตวับ่งช้ี  ดงัน้ี 

  ตวับ่งช้ีท่ี  1  ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีความรู้เก่ียวกบักิจการลูกเสือแต่ละประเภท 
แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  มีดงัน้ี  1)สถานศึกษาตอ้งจดัฝึกอบรมให้กบัผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือทุกคน  ในดา้นทกัษเก่ียวกบัความเขา้ใจกิจการของลูกเสือเพื่อให้มีการจดัการความรู้ท่ีเป็น
กระบวนการ  2)สถานศึกษาตอ้งจดัเอกสารต่างๆ  เร่ืองกิจการของลูกเสือ  ซ่ึงประกอบดว้ย  คู่มือ
การฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือขั้นความรู้ทัว่ไป  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  ขั้นความรู้ชั้นสูง  หลกัสูตร
วิชาพิเศษ  กฎ  ขอ้บงัคบั  พระราชบญัญติัต่างๆ รวมถึงเอกสารประกอบการจดักิจกรรมทุกประเภท
ของลูกเสือ  ไวใ้นหอ้งลูกเสือเพื่อการคน้ควา้และอา้งอิง     
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ตวับ่งช้ีท่ี  2  ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งวางแผนก าหนดการ ฝึกอบรมลูกเสือแต่ละ
ประเภทไดท้ั้งระยะสั้นและระยะยาว  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยทุธศาสตร์  โดยท่ีสถานศึกษาตอ้ง
ใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือทุกคนส่งแผนการจดักิจกรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการฝึกอบรมเพื่อ
ความกา้วหนา้ของลูกเสือเป็นรายบุคคลและกองลูกเสือในปีการศึกษานั้นๆ   
  ตวับ่งช้ีท่ี  3  ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีความรู้เก่ียวกับหลกัสูตรของลูกเสือแต่ละ
ประเภท    แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยทุธศาสตร์  โดยท่ีสถานศึกษาตอ้งส่งผูบ้ริหารและครูผูส้อน
ลูกเสือและเนตรนารี  ทุกคนเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตร  วิชาผูก้  ากบัลูกเสือแต่ละประเภท  ทั้ง
ความรู้เบ้ืองตน้และความรู้ชั้นสูงเพื่อให้เกิดทกัษะทางการลูกเสือและสามารถน าทกัษะมาพฒันา
กองลูกเสือในโรงเรียน 

ตวับ่งช้ีท่ี  4  ครูผูส้อนลูกเสือในสถานศึกษาตอ้งแต่ง เคร่ืองแบบลูกเสือในวนัท่ีมี
กิจกรรมลูกเสือ และวนัท่ีมีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ตามต าแหน่งท่ีแต่งตั้ งในกองลูกเสือ
ประเภทนั้นๆ  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  มีดงัน้ี 1)สถานศึกษาตอ้งออกเป็นค าสังให้
ครูผูส้อนลูกเสือและเนตรนารีตอ้งแต่งเคร่ืองแบบทุกคร้ังในวนัท่ีมีกิจกรรมลูกเสือ  2)ผูบ้ริหารตอ้ง
เป็นผูน้ าในการแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือและเนตรนารีในวนัท่ีมีกิจกรรมลูกเสือ  เพื่อให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของสถานศึกษา 
  ตวับ่งช้ีท่ี  5  ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องลูกเสือ
แต่ละประเภท  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  โดยท่ีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือระดบักลุ่มและกอง
ลูกเสือของสถานศึกษา  ตอ้งตรวจสอบการจดักิจกรรมของครูผูส้อนลูกเสือว่าเป็นไปตามแผนการ
จดักิจกรรมลูกเสือแต่ละประเภทหรือไม่และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการเขียนแผนราย
ชัว่โมงอยา่งไร 
  ตัวบ่งช้ี ท่ี   6  ครูผู ้สอนลูกเสือต้องมีความรู้เ ก่ียวกับวิ ธีการ ฝึกอบรมเพื่อ
ความกา้วหน้าในแต่ละชั้นของลูกเสือแต่ละประเภทเพื่อรับเคร่ืองหมายท่ีสูงข้ึน  แนวปฏิบติัให้
เกิดผลตามยทุธศาสตร์  มีดงัน้ี  1)สถานศึกษาจดัพิธีการเล่ือนชั้นของลูกเสือแต่ละหลกัสูตรโดยการ
ประดบั เคร่ืองหมายลกัสูตรชั้นปีท่ีมีความกา้วหนา้ในแต่ละหลกัสูตร  2)สถานศึกษาจดัพิธีประดบั
เคร่ืองหมายวิชาพิเศษและเคร่ืองหมายอ่ืนๆ  ของลูกเสือ แต่ละคนท่ีไดรั้บมาตามความสามารถ 
         องค์ประกอบที ่ 6 พฒันาบุคลากรทางการลูกเสือ ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ี ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบักิจการลูกเสือ  ไดใ้หแ้นวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ ไว ้6 ขอ้ โดยจ าแนกตาม ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
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ตวับ่งช้ีท่ี  1  การฝึกอบรมเยาวชนของทหารหรือต ารวจ ผูท่ี้ เป็นวิทยากรตอ้งแต่ง
เคร่ืองแบบลูกเสือตามประเภทท่ีไดรั้บแต่งตั้งการเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือแต่ละสังกดั  แนวปฏิบติั
ให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์ มีดงัน้ี  1)สถานศึกษาตอ้งขอความร่วมมือวิทยากรของศูนยฝึ์กอบรม
เยาวชนต ารวจหรือทหารให้แต่งเคร่ืองแบบลูกเสือตามประเภทท่ีได้ผ่านการอบรมวิชาผูก้  ากับ
ลูกเสือและไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการลูกเสือแต่ละสังกดั  2)สถานศึกษาตอ้งไม่น าลูกเสือและ
เนตรนารีไปเขา้ค่ายฝึกอบรมต ารวจหรือทหารท่ีวิทยากรไม่ผา่นการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือและ
ไม่แต่งเคร่ืองแบบลูกเสือขณะใหก้ารฝึกอบรม 
  ตวับ่งช้ีท่ี  2  ควรให้มีการพฒันาครูผูส้อนลูกเสือทุกระดบัอย่างต่อเน่ืองเพื่อน า
ความรู้ความสามารถไปพฒันาเครือข่ายของกิจการลูกเสือในแต่ละองคก์ร  แนวปฏิบติัให้เกิดผล
ตามยทุธศาสตร์  มีดงัน้ี  1)สถานศึกษาตอ้งส่งผูบ้ริหารและครูผูส้อนลูกเสือและเนตรนารีทุคน  เขา้
รับการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  และขั้นความรู้ชั้นสูง  อย่างต่อเน่ือง  อยา่ง
นอ้ยคนละ  2  ประเภท จะสอนลูกเสือได ้2  ระดบั  2)สถานศึกษาควรส่งผูบ้ริหารสถานศึกษา เขา้
รับการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  ขั้นผูช่้วยผูใ้ห้การฝึกอบรม  หรือขั้นหัวหนา้ผูใ้ห้การฝึกอบรม 
เพื่อจะไดส้ามารถจดัฝึกอบรมครูผูส้อนลูกเสือในทอ้งถ่ินได ้
  ตวับ่งช้ีท่ี  3  วิทยากรให้การฝึกอบรมในศูนยฝึ์กอบรม เยาวชนของทหารหรือ
ต ารวจ  ควรผา่นการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือทุกคน  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  โดยท่ี
สถานศึกษาควรขอรายช่ือและคุณวุฒิทางลูกเสือของวิทยากรในศูนยฝึ์กอบรมเยาวชนต ารวจหรือ
ทหารก่อนน าลูกเสือไปเขา้รับการฝึกอบรมมาพิจารณาก่อนการตดัสินใจ 
  ตวับ่งช้ีท่ี  4  สถานศึกษาควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือกิจกรรมดา้นลูกเสือผา่นส่ือ
ของทอ้งถ่ินหรือชุมชน  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  โดยท่ีสถานศึกษาตอ้งน าผลงาน
วิชาการดา้นช านาญการพิเศษหรือเช่ียวชาญออกเผยแพร่ไปยงัสถานศึกษาอ่ืนๆ  โดยการส่งตรง  ลง
เวบ็ไซต ์ หรือส่ือทอ้งถ่ิน 
         องค์ประกอบที ่7  ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ทางการลูกเสือ  ประกอบดว้ย 3  ตวับ่งช้ี  ผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ ไดใ้หแ้นวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ ไว ้3 ขอ้ โดยจ าแนกตามตวั
บ่งช้ี  ดงัน้ี 

  ตวับ่งช้ีท่ี  1  ลูกเสือทุกสงักดัทุกประเภทตอ้งใชก้ารปกครองท่ีเป็นกฎเดียวกนั 
แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  โดยท่ีสถานศึกษาทุกแห่งท่ีมีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
ตอ้งจดัหา  พระราชบญัญติัลูกเสือ  ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติวา่ดว้ยการปกครอง  หลกัสูตรและ
วิชาพิ เศษลูกเสือ กฏกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบ ระเบียบแถว ระเบียบส านักงานคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ   



  277 
 

ตวับ่งช้ีท่ี  2  การอยู่ค่ายพกัแรมตอ้งใชค่้ายลูกเสือในทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรม  
แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  โดยท่ีสถานศึกษาควรใชค้่ายลูกเสือในทอ้งถ่ินในการจดั
กิจกรรมและการอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือรวมทั้งการจดัฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือทุกประเภท  เพื่อ
เป็นการฟ้ืนฟคู่ายลูกเสือในทอ้งถ่ินใหเ้จริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน 
  ตวับ่งช้ีท่ี  3  ลูกเสือตอ้งไม่แต่งเคร่ืองแบบเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง  แนว
ปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  โดยท่ีสถานศึกษาห้ามน าผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือทุก
ประเภทแต่งเคร่ืองแบบเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองโดยเด็ดขาด  ยกเว้นการรณรงค์เพื่อ
ประชาธิปไตย 
         องค์ประกอบที่  8  การประชาสัมพนัธ์กิจการลูกเสือ  ประกอบด้ว 4 ตวับ่งช้ี ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ  ไดใ้ห้แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์ ไว ้ 4 ขอ้ โดยจ าแนกตาม      
ตวับ่งช้ี  ดงัน้ี 
  ตวับ่งช้ีท่ี  1  สถานศึกษา  ตอ้งจดักิจกรรมลูกเสือร่วมกนัในลกัษณะของจิตอาสา
เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ อนัดีระหว่างกลุ่ม ระหว่างบุคคล  อย่างนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  แนวปฏิบติัให้
เกิดผลตามยทุธศาสตร์  โดยท่ีสถานศึกษาควรน าลูกเสือและเนตรนารีเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัของ
ชาติ  ศาสนาและพระมหากษตัริย ์ ช่วยเหลือและพฒันาสงัคม  ชุมชน  และผูด้อ้ยโอกาสทุก 
  ตวับ่งช้ีท่ี  2  หน่วยงานตน้สังกดัตอ้งประชาสัมพนัธ์ดา้นการฝึกอบรม กิจกรรม
งานชุมนุม  และกิจกรรมอ่ืนๆ ของกิจการลูกเสือให้สถานศึกษาทราบโดยทัว่ถึงกนั  แนวปฏิบติัให้
เกิดผลตามยุทธศาสตร์  โดยท่ีสถานศึกษาตอ้งประสานกบัหน่วยงานตน้สังกดัเก่ียวกบัข่าวสาร
ขอ้มูลดา้นการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  กิจกรรมของลูกเสือต่างๆ  อยูต่ลอดเวลา 
  ตวับ่งช้ีท่ี  3  กิจการลูกเสือในสถานศึกษาตอ้งมีการสร้างเอกลกัษณ์เร่ืองหน่ึงความ
ดีในหน่ึงลูกเสือทุกสถานศึกษา  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  โดยท่ีสถานศึกษาก าหนด
สัญลกัษณ์การท าความดีของลูกเสือเนตรนารีให้ใชป้ระดบักบัเคร่ืองแบบในขณะท่ีแต่งเคร่ืองแบบ
มาโรงเรียนหรือแต่งเคร่ืองแบบไปร่วมกิจกรรม 

ตวับ่งช้ีท่ี  4  สถานศึกษาตอ้งประกาศความดีกบัชุมชนในการสร้างหน่ึงความดีใน
หน่ึงลูกเสือโดยผ่านส่ือของท้องถ่ินและชุมชน  แนวปฏิบัติให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  โดยท่ี
สถานศึกษาตอ้งประกาศความดีของลูกเสือทางสถานนีวิทยทุอ้งถ่ิน   หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน  วารสาร
โรงเรียนหรือป้ายประชาสมัพนัธ์หนา้โรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
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        2.2  ยนืยนัโดยวธีิสัมมนาองิผู้เช่ียวชาญ(Connoisseurship) เกีย่วกบัแนวปฏิบัติให้
เกดิผลตามยุทธศาสตร์ 
 
ตารางท่ี 20  ยนืยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) เก่ียวกบัแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตาม   
                    ยทุธศาสตร์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ตารางท่ี 20   ยนืยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) เก่ียวกบัแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ 
ยทุธศาสตร์ ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

องคป์ระกอบท่ี 1 
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

1.เชิญหวัหนา้หน่วยราชการทุก
หน่วยท่ีอยูใ่กลส้ถานศึกษามา
เป็น กรรมการลูกเสือในสถาน
ศึกษโดยเฉพาะต ารวจสัมพนัธ์
ชุมชน 

1.สถานศึกษาจดัตั้งคณะกรรมการเครือข่ายลกูเสือ 
โดยเชิญหวัหนา้หน่วยราชการมาด ารงต าแหน่ง 

1.สถานศึกษาจดัตั้งคณะกรรมการเครือข่ายลกูเสือ  โดยเชิญ 
หวัหนา้หน่วยราชการท่ีมีความสมคัรใจมาเป็นกรรมการ 

2.สถานศึกษาจดัตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  เพื่อ
สนบัสนุนการจดักิจกรรมลกูเสือ ในสถานศึกษา 

2.สถานศึกษาจดัตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุทอ้งถ่ินเพื่อให ้
  การปรึกษาและสนบัสนุนการจดักิจกรรมลกูเสือในสถานศึกษา 

3.สถานศึกษาเสนอรายช่ือใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอ 
แต่งตั้งคณะกรรมการลกูเสือจากการเชิญหวัหนา้
ส่วนราชการในทอ้งถ่ินเขา้มาเป็นกรรมการลูกเสือ
ในสถานศึกษา 

3.สถานศึกษาเสนอรายช่ือใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบแต่งตั้ง 
คณะกรรมการลูกเสือจากการเชิญหวัหนา้ส่วนราชการและ          
เอกชนในทอ้งถ่ินเขา้มาเป็นกรรมการลกูเสือใน สถานศึกษา 

2.ควรเชิญผูน้ าชุมชนทุกชุมชน
เขา้มา  เป็นกรรมการหรือ
ประธานกรรมการลกูเสือของ
หน่วยงานการศึกษาหรือ
สถานศึกษาท่ีมีการเรียนการ
สอนวชิาลกูเสือทุกแห่ง 

1.สถานศึกษาจดัตั้งคณะกรรมการเครือข่ายลกูเสือ     
โดยเชิญหวัหนา้ชุมชนมาด ารงต าแหน่ง 

1.สถานศึกษาจดัตั้งคณะกรรมการเครือข่ายลกูเสือโดยเชิญ
หวัหนา้ชุมชนมาด ารงต าแหน่งและใหค้วามรู้ใหมี้ต าแหน่งทาง
ลกูเสือ 

2.สถานศึกษาจดัตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุจาก
หวัหนา้ชุมชน  เพื่อสนบัสนุนการจดักิจกรรมลกูเสือ 
ในสถานศึกษา 

2.สถานศึกษาจดัตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุจากหวัหนา้ชุมชน   
เพื่อสนบัสนุนการจดักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและใหอ้บรม
ผูน้ าทางลูกเสือและมีต าแหน่งลกูเสือ 

3.สถานศึกษาเสนอรายช่ือใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
แต่งตั้งคณะกรรมการลกูเสือจากการเชิญหวัหนา้ 
ชุมชนในทอ้งถ่ินเขา้มาเป็นกรรมการลกูเสือใน
สถานศึกษา 

3.สถานศึกษาเสนอรายช่ือใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบแต่งตั้ง
คณะกรรมการลูกเสือจากการเชิญหวัหนา้ชุมชนในทอ้งถ่ินเขา้ 
มาเป็นกรรมการลกูเสือในสถานศึกษาและใหอ้บรมลกูเสือ 
แต่งตั้งใหมี้ต าแหน่งทางลกูเสือในสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 20   ยนืยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) เก่ียวกบัแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์(ต่อ) 
ยทุธศาสตร์ ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

องคป์ระกอบท่ี 1 
กา ร มี ส่ วน ร่ วม
ของชุมชน 

3.ควรมีวารสารหรือ
หนงัสือพิมพข์อง ลูกเสือทุก
จงัหวดัเพื่อเป็นการ    
ประชาสัมพนัธ์ความรู้และอาชีพ
ต่อ สาธารณะชน 

1.สถานศึกษาตอ้งเขียนบทความและภาพกิจกรรม
น าเสนอต่อหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 

1.สถานศึกษาตอ้งเขียนบทความและภาพกิจกรรมน าเสนอต่อ   
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินหรือทอ้งถ่ินใกลเ้คียง 

2.สถานศึกษาแต่งตั้งตวัแทนส่ือมวลชนทอ้งถ่ินเขา้
มา เป็นคณะท างานของกองลกูเสือในสถานศึกษา 

2.สถานศึกษาแต่งตั้ งตัวแทนส่ือมวลชนท้องถ่ินหรือท้องถ่ิน  
ใกลเ้คียงเขา้มาเป็นคณะท างานของกองลกูเสือในสถานศึกษา 

4.ควรจดัให้เยาวชนและผูใ้หญ่ท่ี
อยู่ ระหว่างศึกษาของการศึกษา
ผู ้ ใ ห ญ่ เ ป็ น ลู ก เ สื อ เ พื่ อ น า
ขบวนการของลูกเสือไปใช้ใน
การด ารงชีวิตในสังคม 

1.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอจัดตั้ งกอง
ลกูเสือ นอกโรงเรียนประจ าศนูย ์

1.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอจัดตั้ งกองลูกเสือนอก
โรงเรียนประจ าศนูยอ์  าเภอและศนูยจ์งัหวดั 

2.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอจัดหลกัสูตร
ลกูเสือวสิามญัใหเ้ป็นกิจกรรมพฒันา ทกัษะชีวิตเพื่อ
ผูใ้หญ่ และเยาวชน 

2.ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอและจังหวดัน าหลกัสูตร
ลูกเสือวิสามญัมาเป็นกิจกรรมพฒันา  ทกัษะทางลูกเสือ  ทกัษะ
ชีวติและทกัษะทางอาชีพเพื่อผูใ้หญ่และเยาวชน 

3.ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอส่งครูประจ า
กลุ่ม หรือประจ าศูนยก์ารเรียนเขา้ อบรมวิชาผูก้  ากบั
ลกูเสือ 

3.ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอและจังหวดัส่งครูประจ า
กลุ่มหรือประจ าศนูยก์ารเรียนเขา้ อบรมวชิาผูก้  ากบัลกูเสือ 

5 . ส่ ง เ ส ริ มก า ร ส่ื อส ารด้ า น
กิจกรรมลูกเสือทางสถานีวิทยุ
และโทรทัศน์ ทุกวันโดย ให้
อาสาสมคัรเป็นผูจ้ดัรายการ 

1.สถานศึกษาแต่งตั้งตวัแทนวิทยุชุมชนเขา้มาเป็น
คณะกรรมการลูกเสือ 

1.สถานศึกษาแต่งตั้งตวัแทนวิทยุชุมชนเขา้มาเป็คณะกรรมการ
ลกูเสือใหเ้ขา้อบรมลกูเสือและมีต าแหน่งทางลกูเสือ 

2.สถานศึกษาส่งผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือร่วมจดัรายการ
กบัอาสาสมคัรของวทิยชุุมชน 

2.สถานศึกษาส่งผู ้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมจัดรายการกับ
อาสาสมคัรของวทิยชุุมชนเก่ียวกบักิจการของลกูเสือ 

3.สถานศึกษาจดัท าซีดีความรู้ดา้นลูกเสือให้กบัทีวี
ดาวเทียมหรือทีวีอินเตอร์เน็ต 

3.สถานศึกษาจดัท ารายการความรู้ดา้นลกูเสือใหก้บัทีวดีาวเทียม 
หรือทีวีอินเตอร์เน็ต 280 

7.กิจกรรม
ลกูเสือใน
สถานศึกษาตอ้ง 
  เป็นอตัลกัษณ์ที่
ส าคญัของ   
  สถานศึกษา
 

1.
สถานศึกษาเนน้
ความมีวินยัของ
ผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุก
คนโดยใชว้ิธี   
บูรณาการใน
กิจกรรมการ 
  เรียนการสอน
เป็นตวัชี้วดัหลกั
 

1.
สถานศึกษาเนน้
ความมีวินยัของ
ผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุก
คนโดยใชว้ิธี
บูรณาการใน
กิจกรรม
กรรมการ 

  เรียนการสอนเป็นตวัชี้วดั
หลกัโดยยดึค าปฏิญาณของ
ลกูเสือ 

 
2.

สถานศึกษาควร
ให้
คณะกรรมการ
ลกูเสือ  คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ น
พื้ นฐาน  และ
ผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบ
ของความมีวินยั
วา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อ
สร้างความ
เป็นอตัลกัษณ์
ของ  
  สถานศึกษา
 

2.
สถานศึกษาควร
ให้
คณะกรรมการ
ลกูเสือ  คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ น
พื้ นฐาน  และ
ผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบ
ของความมีวินยั
วา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อ
สร้างความ
เป็นอตัลกัษณ์
ของสถานศึกษา 

  ภายใตก้รอบของค า
ปฏิญาณและกฏของลกูเสือ 

 



ตารางท่ี 20   ยนืยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) เก่ียวกบัแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์(ต่อ) 
ยทุธศาสตร์ ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

องคป์ระกอบท่ี 1 
กา ร มี ส่ วน ร่ วม
ของชุมชน 

6.สร้างความเขม้แข็งให้กบักอง
ลูกเสือในสถานศึกษาโดยขอ
การสนบัสนุน จากผูน้ าในชุมชน 
ผูน้ าในสถาน ประกอบการของ
เ อกชน  และหั วหน้ าห น่ ว ย
ราชการในชุมชน  ด้านอาชีพ  
ด้านอนามัย  ด้านสังคม  และ
ดา้นการศึกษาตลอดชีวิต 

1.สถานศึกษาแต่งตั้งผูช่้วยผูก้  ากบัลูกเสือจากครูภูมิ 
ปัญญาของ ชุ มชน   ห น่ ว ย ร าชก า ร    สถ าน
ประกอบการ  และกลุ่มอาชีพ  ท่ีใกลส้ถานศึกษา  มา
เสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านอาชีพ  สังคม   
อนามยัและการศึกษาตลอดชีวิต  ให้กบัลูกเสือใน
สถานศึกษา 

1.สถานศึกษาแต่งตั้ งรองผูก้  ากับลูกเสือจากครูภูมิปัญญาของ
ชุมชน  หน่วยราชการ   สถานประกอบการ และกลุ่มอาชีพ  ท่ี
ใกลส้ถานศึกษา  มาเสริมสร้างความเขม้แขง็ในดา้นอาชีพ  สังคม   
อนามยัและการศึกษาตลอดชีวติ  ใหก้บัลกูเสือในสถานศึกษา 

2.สถานศึกษาจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้และทกัษะทาง 
 ลูกเสือ  ให้กับบุคคลท่ีเข้ามาเป็นผู ้ช่วยผู ้ก  ากับ
ลกูเสือ  ดา้นกุศโลบายของการลกูเสือ 

2.สถานศึกษาจดัฝึกอบรมขั้นความรู้ทัว่ไปและทกัษะทาง 
ลกูเสือ  ใหก้บับุคคลท่ีเขา้มาเป็นรองผูก้  ากบัลกูเสือ  ดา้น    
กศุโลบายของการลกูเสือ 

7.กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ตอ้ง เป็นอตัลกัษณ์ท่ีส าคญัของ   
สถานศึกษา 

1.สถานศึกษาเน้นความมีวินัยของผูบ้ังคับบัญชา
ลูกเสือ และลูกเสือทุกคนโดยใชว้ิธี   บูรณาการใน
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นตวัช้ีวดัหลกั 

1.สถานศึกษาเน้นความมีวินัยของผูบ้ังคับบัญชาลูกเสือ และ
ลกูเสือทุกคนโดยใชว้ธีิบูรณาการในกิจกรรมกรรมการ 
 เรียนการสอนเป็นตวัช้ีวดัหลกัโดยยดึค าปฏิญาณของลูกเสือ 

2.สถานศึกษาควรให้คณะกรรมการลูกเสือ  คณะครู   
คณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้ นพื้ นฐาน   และ
ผูป้กครอง เป็นผูก้  าหนดองค์ประกอบของความมี
วินัยว่าต้องการอะไรบ้าง  เพื่อสร้างความเป็นอัต
ลกัษณ์ของ สถานศึกษา 

2 .สถาน ศึกษาควร ให้คณะกรรมการลู ก เ สื อ   คณะค รู  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผูป้กครอง  เป็นผู ้
ก  าหนดองค์ประกอบของความมีวินัยว่าตอ้งการอะไรบา้ง  เพื่อ
สร้างความเป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาภายใตก้รอบของค า
ปฏิญาณและกฏของลกูเสือ 
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7   เป็นอตัลกัษณ์ที่
ส าคญัของ   
  สถานศึกษา 

1.
สถานศึกษาเนน้ความ
มีวินยัของ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 
  และลูกเสือทุกคน
โดยใชว้ิธี   บูรณาการ
ในกิจกรรมการ 
  เรียนการสอนเป็น
ตวัชี้วดัหลกั 

1.
สถานศึกษาเนน้ความ
มีวินยัของ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 
  และลูกเสือทุกคน
โดยใชว้ิธีบูรณาการ
ในกิจกรรมกรรมการ 

  เรียนการสอนเป็นตวัชี้วดัหลกั
โดยยดึค าปฏิญาณของลูกเสือ 

 
2.

สถานศึกษาควรให้
คณะกรรมการลูกเสือ  
คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ น
พื้นฐาน  และ
ผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของ
ความมีวินยัวา่
ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้าง
ความเป็นอตัลกัษณ์
ของ  
  สถานศึกษา 

2.
สถานศึกษาควรให้
คณะกรรมการลูกเสือ  
คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ น
พื้นฐาน  และ
ผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของ
ความมีวินยัวา่
ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้าง
ความเป็นอตัลกัษณ์
ของสถานศึกษา 

  ภายใตก้รอบของค าปฏิญาณ
และกฏของลกูเสือ 

 



ตารางท่ี 20   ยนืยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) เก่ียวกบัแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์(ต่อ) 
ยทุธศาสตร์ ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

องคป์ระกอบท่ี 1 
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

8.ควรใหน้ าภมิูปัญญาทอ้งถ่ินมา
สอน ในกิจกรรมลกูเสือเพื่อเป็น
การ  ส่งเสริมอาชีพ  ศิลปะ 
วฒันธรรม   ใหค้งมีสืบต่อไป 

1.สถานศึกษาสร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีมาจากภมิู
ปัญญาชาวบา้นเพื่อน ามาสอนลูกเสือเป็นพื่นฐาน
ของอาชีพในชุมชน 

1.สถานศึกษาสร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีมาจากภมิูปัญญาชาวบา้น
เพื่อน ามาสอนลูกเสือเป็นการส่งเสริมอาชีพศิลปะ วฒันธรรม ใน
ชุมชนใหค้งมีสืบต่อไป 

2.สถานศึกษาแต่งตั้งภมิูปัญญาหรือปราชญช์าวบา้น
เขา้ มา เป็นรองผูก้  ากบัลกูเสือเพื่อสอนวชิาชีพให้
ลกูเสือ 

2.สถานศึกษาแต่งตั้งภมิูปัญญาหรือปราชญช์าวบา้นเขา้มาเป็น
รองผูก้  ากบัลกูเสือเพื่อสอนวชิาชีพของชุมชนใหล้กูเสือ 

9.สถานศึกษาตอ้งมีการประกวด
กิจกรรมดา้นทกัษะต่างๆ  ทั้ง
ภายใน และภายนอก  ทุกปี 

1.สถานศึกษาควรจดัประกวดทกัษะลกูเสือ  5 
ประการ  ภายในสถานศึกษาของลกูเสือแต่ละ
ประเภททุก ภาค เรียน 

1.สถานศึกษาควรจดัประกวดทกัษะลกูเสือ  5 ประการ ใน 
รูปแบบกิจกรรมภาคปฏิบติั ภายในสถานศึกษาของลูกเสือ 
แต่ละประเภททุก  ภาค เรียน 

2.สถานศึกษาควรจดัประกวดทกัษะลกูเสือ  5 
ประการในวนัส าคญัทางลูกเสือนอกสถานท่ีกบั
สถาบนั   การศึกษา  อ่ืนๆ 

2.สถานศึกษาควรจดัประกวดทกัษะลกูเสือ  5 ประการ  ในวนั 
ส าคญัทางลกูเสือนอกสถานท่ีกบัสถาบนั  การศึกษา  อ่ืนๆ   
โดยหมุนเวยีนกนัเป็นเจา้ภาพในการจดักิจกรรม 

10.ควรใหน้กัเรียนอาชีวศึกษา
ตอ้ง เรียนวิชาลูกเสือทุกคนและ
เรียนทุกชั้นปีของการศึกษาใน
สถานศึกษา 

1.วทิยาลยัอาชีวศึกษาควรจดัหลกัสูตรลกูเสือ
วสิามญัทุกชั้นปีระดบัประกาศนียบติัรชาชีพ 

1.วทิยาลยัอาชีวศึกษาควรจดัหลกัสูตรลกูเสือวิสามญัทุกชั้นปีใน
ระดบัประกาศยบตัรวิชาชีพ 

2.วทิยาลยัอาชีวศึกษาควรจดัหลกัสูตรวิชาผูฝึ้กสอน
ใหก้บัลกูเสือทุกคนเพื่อเป็นผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือใน
อนาคต 

2.วทิยาลยัอาชีวศึกษาควรจดัหลกัสูตรวชิาผูฝึ้กสอนใหก้บัลูกเสือ
ท่ีสมคัรใจเพื่อเป็นผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือในอนาคต 
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7.กิจกรรมลกูเสือใน
สถานศึกษาตอ้ง 
  เป็นอตัลกัษณ์ที่ส าคญั
ของ   
  สถานศึกษา 

1.
สถานศึกษาเนน้ความมี
วินยัของผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุกคนโดย
ใชว้ิธี   บูรณาการใน
กิจกรรมการ 
  เรียนการสอนเป็น
ตวัชี้วดัหลกั 

1.
สถานศึกษาเนน้ความมี
วินยัของผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุกคนโดย
ใชว้ิธีบูรณาการใน
กิจกรรมกรรมการ 

  เรียนการสอนเป็นตวัชี้วดัหลกั
โดยยดึค าปฏิญาณของลูกเสือ 

 
2.สถานศึกษา

ควรใหค้ณะกรรมการ
ลกูเสือ  คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน  
และผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของความมี
วินยัวา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้าง
ความเป็นอตัลกัษณ์ของ  
  สถานศึกษา 

2.
สถานศึกษาควรให้
คณะกรรมการลูกเสือ  
คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน  
และผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของความมี
วินยัวา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้าง
ความเป็นอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

  ภายใตก้รอบของค าปฏิญาณและ
กฏของลกูเสือ 

 



ตารางท่ี 20   ยนืยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) เก่ียวกบัแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์(ต่อ) 
ยทุธศาสตร์ ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

องคป์ระกอบท่ี 1 
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

11.ให้สถานศึกษาจดัท าเอกสาร
ความรู้เก่ียวกบักิจการลูกเสือใน
รู ป ข อ ง ส่ื อ ห รื อ ห นั ง สื อ
ประกอบการ เรียนการสอนและ
เผยแพร่ไปสู่องค์กรการศึกษา
ต่างๆ ท่ีมีการเรียนการสอน 

1.สถานศึกษาตอ้งจดัท าเอกสารประกอบการสอน
ของ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเพื่อประกอบการสอนราย
สัปดาห์ 

1.สถานศึกษาตอ้งให้ผูก้  ากบัลูกเสือจดัท าเอกสารประกอบการ
สอนของตนเองเพื่อประกอบการสอนรายสัปดาห์ 

2.สถานศึกษาต้องน าเอกสารประกอบการสอน
ลูกเสือไป เผยแพร่กบัสถานศึกษาอ่ืนๆ  ในทอ้งถ่ิน
ของตน 

2.สถานศึกษาตอ้งน าเอกสารประกอบการสอนลกูเสือท่ี 
จดัเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ไปเผยแพร่กบัสถานศึกษาอ่ืนๆ   

3.สถานศึกษาควรใหผู้บ้งัคญัชาลูกเสือผลิตส่ือและ 
อุปกรณ์การสอนตามหลกัสูตรเพื่อใช้ในการสอน
และเผยแพร่กบัสถานศึกษาอ่ืนๆ 

3.สถานศึกษาควรใหผู้ก้  ากบัลกูเสือผลิตส่ือและอุปกรณ์การ 
สอนตามหลัก สูตร เพื่ อ ใช้ในการสอนและ  เผยแพร่กับ 
สถานศึกษาอ่ืนๆ 

12.ควรน าลูกเสือ  ผูบ้งัคบับญัชา 
 ลกูเสือ  ออก ช่วยสาธารณะ 
ประโยชน์ด้านจราจร อุทกภัย 
ภยั และอ่ืนๆ ทุกสถาบนั 

1.สถานศึกษาควรจดัฝึกอบรมสาธารณะภยัใหก้บั    
   ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลกูเสือทุกคน 

1.สถานศึกษาควรจดัฝึกอบรมสาธารณะภยัใหก้บั  ก ากบัลกูเสือ 
และลูกเสือทุกคนโดยอาศยัองคก์รภายนอกมาสนบัสนุน 

2.สถานศึกษาตอ้งจดักิจกรรมสาธารณะประโยชน์
ในชุมชนอยา่งต่อเน่ืองในนามอาสาสมคัร 

2.สถานศึกษาตอ้งจดักิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน 
อยา่งต่อเน่ืองดว้ยความสมคัรใจ 

13.ให้น า กิจกรรมลูก เ สือไป
ประยุกต์ใช้ในการ จัดกิจกรรม
การ เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

1.สถานศึกษาควรจดัอบรมเชิงปฏบติัการเทคนิคการ 
สอน 10 แบบ ของลูกเสือให้ครูทุกคนเพื่อน าไปใช้
ประยกุตใ์นการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระ 

1.สถานศึกษาควรจัดอบรมเชิงปฏบัติการเทคนิคการสอน 10  
แบบ ของลูกเสือ ให้ครูทุกและผูส้นใจคนเพื่อไปใชป้ระยุกตใ์น
การเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระ 

2.สถานศึกษาควรให้ครูน ากระบวนการของลูกเสือ
ไปใชส้อนนักเรียนโดยเน้นเด็กเป็นส าคญัในแต่ละ
กลุ่มสาระ 

2.สถานศึกษาควรให้ครูสอนนักเรียนโดยเน้นเด็กเป็นส าคญัใน
แต่ละกลุ่มสาระโดยอาศยักระบวนการลูกเสือ 283 

7.   เป็นอตัลกัษณ์ที่ส าคญั
ของ   
  สถานศึกษา 

1.
สถานศึกษาเนน้ความมี
วินยัของผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุกคนโดย
ใชว้ิธี   บูรณาการใน
กิจกรรมการ 
  เรียนการสอนเป็น
ตวัชี้วดัหลกั 

1.
สถานศึกษาเนน้ความมี
วินยัของผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุกคนโดย
ใชว้ิธีบูรณาการใน
กิจกรรมกรรมการ 

  เรียนการสอนเป็นตวัชี้วดัหลกั
โดยยดึค าปฏิญาณของลูกเสือ 

 
2.

สถานศึกษาควรให้
คณะกรรมการลูกเสือ  
คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน  
และผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของความ
มีวินยัวา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้าง
ความเป็นอตัลกัษณ์
ของ  
  สถานศึกษา 

2.
สถานศึกษาควรให้
คณะกรรมการลูกเสือ  
คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน  
และผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของความ
มีวินยัวา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้าง
ความเป็นอตัลกัษณ์
ของสถานศึกษา 

  ภายใตก้รอบของค าปฏิญาณและ
กฏของลกูเสือ 

 



ตารางท่ี 20   ยนืยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) เก่ียวกบัแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์(ต่อ) 
ยทุธศาสตร์ ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

องคป์ระกอบท่ี 2 
การสร้างจิตส านึก
ใหเ้ยาวชน 

1.สถานศึกษาจัดกิจกรรมท า
ความดีโดยความ สมัครใจของ
ลูกเสือเพื่อ เป็นการส่งเสริมการ
ปลู ก จิ ตส า นึ กของ เ ด็ ก และ
เยาวชน 

1.สถานศึกษาควรจดักิจกรรมร้อยลา้นความดีให้กบั
ลกูเสือทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 

1.สถานศึกษาทุกแห่งควรจัดกิจกรรมร้อยล้านความดีให้กับ
ลกูเสือทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 

2.สถานศึกษาควรจดัท าสมุดบนัทึกการท าความดีให้
ลูกเสือทุกคนเพื่อจดบันทึกการท าความดีตลอดปี
การศึกษา 

2.สถานศึกษาทุกแห่งควรจัดท าสมุดบันทึกการท าความดีให ้
ลกูเสือทุกคนเพื่อจดบนัทึกการท าความดีตลอดปีการศึกษา 

2.กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมท่ี
มี เทคนิคการ สอนเฉพาะโดยให้
เ ด็ ก มี ส่ ว น ร่ ว ม แ ล ะ ก ล้ า
แสดงออกโดยฝึกการเป็นผูน้ า
และผูต้ามของกลุ่ม 

1.สถานศึกษาควรจัดฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือทุกปี
การศึกษา 

1.สถานศึกษาทุกแห่งควรจัดฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือทุกปี
การศึกษา 

2 .สถานศึกษาควรจัด ฝึกอบรมวิชาผู ้ฝึกสอน
โดยเฉพาะลูกเสือวสิามญั 

2.สถานศึกษาทุกแห่งควรจดัฝึกอบรมวิชาผูฝึ้กสอนโดยเฉพาะ
ลกูเสือวสิามญั 

3.ต้องจัด กิจกรรมให้ลูก เ สือ
ปฏิบติัไดจ้ริงและเป็นกิจกรรมท่ี
มีความ หลากหลายเหมาะสมกบั
ลกูเสือแต่ ละประเภท และอาย ุ

1.สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพกัแรม
นอกสถานท่ีทุกปีการศึกษา 

1.สถานศึกษาควรจดักิจกรรมการอยูค่่ายพกัแรมทั้งในและ 
นอกสถานท่ีทุกปีการศึกษา 

2.สถานศึกษาควรน าลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุม
ลกูเสือในทอ้งถ่ินของลกูเสือแต่ละ ประเภท 

2.สถานศึกษาควรน าลกูเสือเขา้ร่วมงานชุมนุมลูกเสือในระดบั 
ทอ้งถ่ิน  จงัหวดั  ประเทศ  ของลกูเสือแต่ละ ประเภท 

4.กิจกรรมวนัส าคญัทางลูกเสือ 
ส ถ า น ศึ ก ษ า จั ด ใ ห้ ค รู แ ล ะ
นั ก เ รี ย น มี ส่ ว น ร่ ว ม ทุ ก ปี
การศึกษา 

1.สถานศึกษาควรให้ผู ้บังคับบัญชาลูกเสือและ
ลกูเสือจดักิจกรรมในวนัส าคญัทางลกูเสือทุกปี 

1.สถานศึกษาทุกแห่งควรใหผู้บ้งัคบับญัชาลกูเสือและลกูเสือ 
   จดักิจกรรมในวนัส าคญัทางลกูเสือทุกปีการศึกษา 

2.สถานศึกษาควรน าผู ้บังคับบัญชาลูกเสือและ
ลูกเสือเขา้ร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัทางลูกเสือกบั
กลุ่มลกูเสือในทอ้งถ่ินทุกปีการศึกษา 

2.สถานศึกษาทุกแห่งควรน าผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสื เขา้
ร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัทางลกูเสือกบักลุ่มลกูเสือในทอ้งถ่ินทุก
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7.กิจกรรมลกูเสือใน
สถานศึกษาตอ้ง 
  เป็นอตัลกัษณ์ที่ส าคญั
ของ   
  สถานศึกษา 

1.
สถานศึกษาเนน้ความมี
วินยัของผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุกคนโดย
ใชว้ิธี   บูรณาการใน
กิจกรรมการ 
  เรียนการสอนเป็น
ตวัชี้วดัหลกั 

1.
สถานศึกษาเนน้ความมี
วินยัของผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุกคนโดย
ใชว้ิธีบูรณาการใน
กิจกรรมกรรมการ 

  เรียนการสอนเป็นตวัชี้วดัหลกั
โดยยดึค าปฏิญาณของลูกเสือ 

 
2.สถานศึกษา

ควรใหค้ณะกรรมการ
ลกูเสือ  คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน  
และผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของความ
มีวินยัวา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้าง
ความเป็นอตัลกัษณ์ของ  
  สถานศึกษา 

2.
สถานศึกษาควรให้
คณะกรรมการลูกเสือ  
คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน  
และผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของความ
มีวินยัวา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้าง
ความเป็นอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

  ภายใตก้รอบของค าปฏิญาณและ
กฏของลกูเสือ 
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7.   เป็นอตัลกัษณ์ที่ส าคญั
ของ   
  สถานศึกษา 

1.
สถานศึกษาเนน้ความมี
วินยัของผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุกคนโดยใช้
วิธี   บูรณาการในกิจกรรม
การ 
  เรียนการสอนเป็นตวัชี้วดั
หลกั 

1.สถานศึกษา
เนน้ความมีวินยัของ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 
  และลูกเสือทุกคนโดยใช้
วิธีบูรณาการในกิจกรรม
กรรมการ 

  เรียนการสอนเป็นตวัชี้วดัหลกัโดย
ยดึค าปฏิญาณของลกูเสือ 

 
2.สถานศึกษา

ควรใหค้ณะกรรมการ
ลกูเสือ  คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน  
และผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของความมี
วินยัวา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้าง
ความเป็นอตัลกัษณ์ของ  
  สถานศึกษา 

2.
สถานศึกษาควรให้
คณะกรรมการลูกเสือ  
คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน  
และผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของความมี
วินยัวา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้าง
ความเป็นอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

  ภายใตก้รอบของค าปฏิญาณและกฏ
ของลกูเสือ  



ตารางท่ี 20   ยนืยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) เก่ียวกบัแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์(ต่อ) 
ยทุธศาสตร์ ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

องคป์ระกอบท่ี 2 
การสร้างจิตส านึก
ใหเ้ยาวชน 

5.กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมท่ี
สอนให้เด็กและเยาวชนเป็นนัป
ระชาธิปไตยในอนาคต 

1.สถานศึกษาควรใหก้องลูกเสือจดัการประชุมนาย
หมู่ เดือนละหน่ึงคร้ังเพื่อฝึกความเป็นประชาธิปไตย 

1.สถานศึกษาทุกแห่งควรใหก้องลกูเสือจดัการประชุมนายหมู่ 
เดือนละหน่ึงคร้ังเพื่อฝึกความเป็นประชาธิปไตย 

2.สถานศึกษาควรจดักิจกรรมเลือกตั้งสภานกัเรียน
หรือนกัศึกษาโดยใหล้กูเสือทุกคน เขา้ร่วมกิจกรรม
ทุกปี การศึกษา    

2.สถานศึกษาทุกแห่งควรจดักิจกรรมเลือกตั้งสภานกัเรียน หรือ
นกัศึกษาโดยใหล้กูเสือทุกคน เขา้ร่วมกิจกรรมทุกปี 
 การศึกษา   

6.ให้ใช้กิจกรรมลูกเสือสร้าง
คุณธรรมและความมีวินัยใน
ต น เ อ ง ใ ห้ กั บ นั ก เ รี ย น ใ น
สถานศึกษาทั้งหญิงและชาย 

1.ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือควรเนน้ใหล้กูเสือปฏิบติัตาม
ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือทั้งในสถานศึกษาและ 
ในครอบครัว 

1.ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือควรเนน้ใหล้กูเสือปฏิบติัตาม 
ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือทั้งในสถานศึกษาและใน
ชีวิตประจ าวนั 

2.สถานศึกษาควรน ากิจกรรมลกูเสือมาใชใ้นการจดั
ระเบียบวนิยัในสถานศึกษาโดยจดัท าโครงการวิถ 
ลกูเสือในสถานศึกษา 

2.สถานศึกษาทุกแห่งควรน ากิจกรรมลกูเสือมาใชใ้นการ 
จดัระเบียบวินยัในสถานศึกษาโดยจดัท าโครงการวิถีลกูเสือใน
สถานศึกษา 

7.การเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
ใสถานศึกษาควรมีกระบวนการ
นิ เทศ ติดตามผลเ ป็นระยะๆ  
อยา่งต่อเน่ือง 

1.สถานศึกษาควรมีการนิเทศการจดักิจกรรมลกูเสือ
ในสถานศึกษาโดยผูบ้ริหารหรือผูท้รงคุณวฒิุใน 
สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

1.สถานศึกษาทุกแห่งควรมีการนิเทศการจดักิจกรรมลกูเสือ 
ในสถานศึกษาโดยผูบ้ริหารหรือผูท้รงคุณวฒิุในสถานศึกษา  
อยา่งต่อเน่ือง 

2.สถานศึกษาควรเชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมาให้
การนิเทศการจดักิจกรรมลกูเสือในสถานศึกษาเป็น
ระยะๆ ตลอดปีการศึกษา 

2.สถานศึกษาทุกแห่งควรเชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมาใหก้าร 
นิเทศการจดักิจกรรมลกูเสือในสถานศึกษาเป็นระยะๆ   ตลอดปี
การศึกษา 

 

285 

7.กิจกรรมลกูเสือในสถานศึกษาตอ้ง 
  เป็นอตัลกัษณ์ที่ส าคญัของ   
  สถานศึกษา 

1.สถานศึกษา
เนน้ความมีวินยัของผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุกคนโดยใชว้ิธี   บูรณา
การในกิจกรรมการ 
  เรียนการสอนเป็นตวัชี้วดัหลกั
 

1.สถานศึกษาเนน้ความมี
วินยัของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 
  และลูกเสือทุกคนโดยใชว้ิธีบูรณา
การในกิจกรรมกรรมการ 

  เรียนการสอนเป็นตวัชี้วดัหลกัโดยยดึค า
ปฏิญาณของลูกเสือ 

 
2.สถานศึกษาควรให้

คณะกรรมการลูกเสือ  คณะครู   
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ น
พื้ นฐาน  และผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนดองคป์ระกอบของ
ความมีวินยัวา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้างความเป็นอตั
ลกัษณ์ของ  
  สถานศึกษา 

2.สถานศึกษา
ควรใหค้ณะกรรมการลกูเสือ  คณะ
ครู   
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ น
พื้ นฐาน  และผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนดองคป์ระกอบของ
ความมีวินยัวา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้างความเป็นอตั
ลกัษณ์ของสถานศึกษา 

  ภายใตก้รอบของค าปฏิญาณและกฏของ
ลกูเสือ 

 



ตารางท่ี 20   ยนืยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) เก่ียวกบัแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์(ต่อ) 
ยทุธศาสตร์ ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

องคป์ระกอบท่ี 2 
การสร้างจิตส านึก
ใหเ้ยาวชน 

8.ต้องปลูกฝังครูโดยสอนให้
นักเรียนรู้ ถึงความส าคัญของ
การ เ ป็นลูก เ สือ  และ กิจการ
ลกูเสือ 

1.ครูผูส้อนลกูเสือควรแต่งเคร่ืองแบบลกูเสือเพื่อเป็น 
 แบบอยา่งท่ีดีและใหเ้คร่ืองแบบ เป็นกโลบายในการ  
 สอนลกูเสือ 

1.ครูผูส้อนลกูเสือทุกคนควรแต่งเคร่ืองแบบลกูเสือ
เพื่อเป็น 
 แบบอยา่งท่ีดีและใหเ้คร่ืองแบบ เป็นกโลบายใน
การ  
 สอนลกูเสือ  ประพฤติตนในแบบอยา่งของลูกเสือ 

2.ครูผูส้อนลกูเสือตอ้งพยายามใหค้วามส าคญักบัลกูเสือทุกคนเพื่อ
เตรียมเยาวชนเป็นก าลงัของชาติในอนาคต 

2.ค รู ผู ้ส อ นลู ก เ สื อ ทุ ก คนต้อ งพ ย า ย า ม ให้
ความส าคญักบัลูกเสือทุกคนเพื่อเตรียมเยาวชนเป็น
ก าลงัของชาติในอนาคต 

9.กิจกรรมวนัส าคญัทางลกูเสือ
ใน สถานศึกษาสร้างจิตอาสาให้ 
นกัเรียนและครูทุกคน 

1.ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือควรน าลูกเสือไปพฒันาชุมชุมตามโอกาสอนั
สมควร 

1.ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือควรน าลูกเสือไปพฒันาชุม
ชุม 
 ตามสถานท่ีต่างๆ  อยา่งต่อเน่ือง 

2.สถานศึกษาควรจดัท าสัญญลกัษณ์ของลกูเสืออาสา ส าหรับความ
ภาคภูมิใจในการท าความดี 

2.สถานศึกษาทุกแห่งควรจดัท าสัญญลกัษณ์ของ
ลกูเสือ 
 อาสาส าหรับความภาคภูมิใจในการท าความดี 
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7.กิจกรรมลกูเสือใน
สถานศึกษาตอ้ง 
  เป็นอตัลกัษณ์ที่ส าคญั
ของ   
  สถานศึกษา 

1.
สถานศึกษาเนน้ความมี
วินยัของผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุกคนโดย
ใชว้ิธี   บูรณาการใน
กิจกรรมการ 
  เรียนการสอนเป็น
ตวัชี้วดัหลกั 

1.
สถานศึกษาเนน้ความมี
วินยัของผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุกคนโดย
ใชว้ิธีบูรณาการใน
กิจกรรมกรรมการ 

  เรียนการสอนเป็นตวัชี้วดัหลกั
โดยยดึค าปฏิญาณของลูกเสือ 

 
2.สถานศึกษา

ควรใหค้ณะกรรมการ
ลกูเสือ  คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  
และผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของความ
มีวินยัวา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้าง
ความเป็นอตัลกัษณ์ของ  
  สถานศึกษา 

2.
สถานศึกษาควรให้
คณะกรรมการลูกเสือ  
คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  
และผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของความ
มีวินยัวา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้าง
ความเป็นอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

  ภายใตก้รอบของค าปฏิญาณและ
กฏของลกูเสือ 

 



ตารางท่ี 20   ยนืยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) เก่ียวกบัแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์(ต่อ) 
ยทุธศาสตร์ ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

องคป์ระกอบท่ี 3 
การจดัการลูกเสือ
ในสถานศึกษา 

1.สถานศึกษาตอ้งจดัท าแผน 

ยทุธศาสตร์ในการ พฒันากิจการ 

 ลกูเสือทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

1.สถานศึกษาจดัประชุมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเพื่อ
ร่วมกนัวเิคราะห์สภาวะแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอกเก่ียวกบักิจการลกูเสือ 

1.สถานศึกษาทุกแห่งจดัประชุมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเพื่อ 
ร่วมกนัวเิคราะห์สภาวะแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก เก่ียวกบั
กิจการลกูเสือ 

2.สถานศึกษาจดัคั้งคณะกรรมการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ จากผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 

2.สถานศึกษาทุกแห่งจดัคั้งคณะกรรมการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 
   จากผูก้  ากบัลกูเสือและผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

2.สถานศึกษาตอ้งเผยแพร่

สารสนเทศเก่ียวกบักิจกรรม

ลกูเสือสู่สาธารณ ชน 

1.สถานศึกษาตอ้งจดัท าวารสารลูกเสือเพื่อเผยแพร
กิจกรรมลกูเสือสู่สาธารณะชน 

1.สถานศึกษาตอ้งจดัท าวารสารลูกเสือเพื่อเผยแพร่กิจกรร ลกูเสือ
สู่สาธารณะชนอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1  ฉบบั 

2.สถานศึกษาตอ้งใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือเขียน
บทความลกูเสือลงในวารสารหรือในเวบ็ไซตเ์พื่อ
เผยแพร่กิจกรรมลกูเสือ 

2.สถานศึกษาตอ้งใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือเขียนบทความลูกเสือ
ลงในวารสารหรือในเวบ็ไซตเ์พื่อเผยแพร่กิจกรรมลกูเสืออยา่ง 
นอ้ยภาคเรียนละ 1  บทความ 

3.สถานศึกษาตอ้งมีการจดัตั้ง

กองทุนเพื่อสนบัสนุนกิจการ

ลกูเสือในสถานศึกษาจา

คณะกรรมการซึงเป็น

บุคคลภายนอก 

1.สถานศึกษาควรจดัตั้งกองทุนเพื่อสนบัสนุนกิจการ 
ลกูเสือจากบุคคลภายนอกโดนเฉพาะกรรมการ 
สถานศึกษาและผูป้กครองเครือข่าย 

1.สถานศึกษาควรจดัตั้งกองทุนเพื่อสนบัสนุนกิจการลกูเสือจาก 
บุคคลภายนอกโดนเฉพาะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง 
 เครือข่าย  โดยมีกฏระเบียบท่ีถูกตอ้งในการด าเนินงาน 

2.ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือและลูกเสือควรจดัท าของท่ี
ระลึก และสัญญลกัษณ์ต่างๆ ของลกูเสือเพื่อ
จ าหน่ายเป็น รายไดใ้หก้บักองลูกเสือ 

2.ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือและลูกเสือควรจดัท าของท่ีระลึก    
 ส่ิงประดิษฐแ์ละ สัญญลกัษณ์ต่างๆ ของกองลกูเสือเพื่อจ าหน่าย 
 เป็นรายไดใ้หก้บัองลกูเสือ 
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7.กิจกรรมลกูเสือใน
สถานศึกษาตอ้ง 
  เป็นอตัลกัษณ์ที่ส าคญั
ของ   
  สถานศึกษา 

1.
สถานศึกษาเนน้ความมี
วินยัของผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุกคนโดย
ใชว้ิธี   บูรณาการใน
กิจกรรมการ 
  เรียนการสอนเป็น
ตวัชี้วดัหลกั 

1.
สถานศึกษาเนน้ความมี
วินยัของผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุกคนโดย
ใชว้ิธีบูรณาการใน
กิจกรรมกรรมการ 

  เรียนการสอนเป็นตวัชี้วดัหลกั
โดยยดึค าปฏิญาณของลูกเสือ 

 
2.สถานศึกษา

ควรใหค้ณะกรรมการ
ลกูเสือ  คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน  
และผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของความ
มีวินยัวา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้าง
ความเป็นอตัลกัษณ์ของ  
  สถานศึกษา 

2.
สถานศึกษาควรให้
คณะกรรมการลูกเสือ  
คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน  
และผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของความ
มีวินยัวา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้าง
ความเป็นอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

  ภายใตก้รอบของค าปฏิญาณและ
กฏของลกูเสือ 

 



ตารางท่ี 20   ยนืยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) เก่ียวกบัแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์(ต่อ) 
ยทุธศาสตร์ ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

องคป์ระกอบท่ี 3 
การจดัการลูกเสือ
ในสถานศึกษา 

4.สถานศึกษาควรมีการให้

บ าเหน็จกบัลูกเสือและ

ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือใน การท า

ความดีและความทุ่มเทต่อการ

ร่วมกิจกรรมลกูเสือใน

สถานศึกษาทุกคน 

1.สถานศึกษาควรจดัพิธีมอบเกียรติบตัรหรือเหรียญ 
กระท าความดีใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือ 

1.สถานศึกษาควรจดัพิธีมอบเกียรติบตัรหรือเหรียญกระท า 
ความดีใหก้บัผูก้  ากบัลกูเสือและลกูเสือเป็นระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน 

2.ผูอ้  านวยการสถานศึกษาควรพิจารณาความดี
ความชอบใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในการเล่ือน
ขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษในการทุ่มเทงานลกูเสือ 

2.ผูอ้  านวยการสถานศึกษาควรพิจารณาความดีความชอบใหก้บั 
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในการเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษใน 
การทุ่มเทงานลกูเสือและงานในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 

5.สถานศึกษาตอ้งสนบัสนุนการ

สร้างเครือข่ายในองคก์รลกูเสือ

ประเภทต่างๆ 

1.สถานศึกษาตอ้งสนบัสนุนใหลู้กเสือทุกประเภท
จดัตั้งชมรมเครือข่ายตามความสมคัรใจ 

1.สถานศึกษาตอ้งสนบัสนุนใหลู้กเสือทุกประเภทจดัตั้งชมรม 
เครือข่ายในกิจกรรมท าความดีหน่ึงประเภทอยา่งสมคัรใจ 

2.สถานศึกษาควรใหช้มรมลกูเสือแต่ละประเภท
ประสานองคก์รภายนอกขอการสนบัสนุนโดยมี 
ผูบ้งัคบับญัชาเป็นท่ีปรึกษา 

2.สถานศึกษาควรใหช้มรมลกูเสือแต่ละประเภทประสาน 
องคก์รภายนอกขอการสนบัสนุนดา้นทรัพยากรต่างๆ 
 

6.สถานศึกษาตอ้งพฒันาความ

เป็น ผูน้ าของสมาชิกลกูเสือใน

การท ากิจกรรมต่างๆ 

1.สถานศึกษาควรจดักิจกรรมโดยใหล้กูเสือใช้
บทบาท ของนายหมู่ในระบบหมู่ทุกกิจกรรมเพื่อ
พฒันาความ เป็นผูน้ าของลูกเสือ 

1.สถานศึกษาควรจดักิจกรรมโดยใหล้กูเสือใชบ้ทบาทของนาย 
หมู่ในระบบหมู่ในการท ากิจกรรมเพื่อพฒันาความเป็นผูน้ า 
ของลกูเสือทุกคนในกองลูกเสือ 

2.สถานศึกษาควรจดัฝึกอบรมผูช่้วยของ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือจากนายหมู่ลกูเสือในการจดั
กิจกรรมต่างๆ ของลกูเสือ 

2.สถานศึกษาควรจดัใหน้ายหมู่ลูกเสือเป็นผูช่้วยผูก้  ากบัลูกเสือ
ในการจดักิจกรรมต่างๆ ของกองลกูเสือ เพื่อพฒันาความเป็น 
ผูน้ าของนายหมู่ลกูเสือ 
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7.กิจกรรมลกูเสือในสถานศึกษา
ตอ้ง 
  เป็นอตัลกัษณ์ที่ส าคญัของ   
  สถานศึกษา 

1.สถานศึกษา
เนน้ความมีวินยัของผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุกคนโดยใชว้ิธี   
บูรณาการในกิจกรรมการ 
  เรียนการสอนเป็นตวัชี้วดัหลกั
 

1.สถานศึกษาเนน้ความมี
วินยัของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 
  และลูกเสือทุกคนโดยใชว้ิธีบูรณา
การในกิจกรรมกรรมการ 

  เรียนการสอนเป็นตวัชี้วดัหลกัโดยยดึค า
ปฏิญาณของลูกเสือ 

 
2.สถานศึกษาควรให้

คณะกรรมการลูกเสือ  คณะครู   
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ น
พื้ นฐาน  และผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนดองคป์ระกอบของ
ความมีวินยัวา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้างความเป็นอตั
ลกัษณ์ของ  
  สถานศึกษา 

2.สถานศึกษา
ควรใหค้ณะกรรมการลกูเสือ  คณะ
ครู   
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ น
พื้ นฐาน  และผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนดองคป์ระกอบของ
ความมีวินยัวา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้างความเป็นอตั
ลกัษณ์ของสถานศึกษา 

  ภายใตก้รอบของค าปฏิญาณและกฏของ
ลกูเสือ 

 



ตารางท่ี 20   ยนืยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) เก่ียวกบัแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์(ต่อ) 
ยทุธศาสตร์ ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

องคป์ระกอบท่ี 3 
การจดัการลูกเสือ
ในสถานศึกษา 

7.สถานศึกษาตอ้งมีขอ้มูล

สารสนเทศ เก่ียวกบั กิจการ

ลกูเสือลงในเวบ็ไซทข์องตนเอง 

สถานศึกษาควรใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือจดัท าขอ้มู 
ต่างๆ  เก่ียวกบัลูกเสือ  ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือ  กอง 
ลกูเสือหรือกลุ่มลกูเสือ  ใหเ้ป็นระบบสารสนเทศลง
ใน เวบ็ไซทข์องโรงเรียน 

สถานศึกษาควรใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือจดัท าขอ้มูล 
ต่างๆ  เก่ียวกบัลูกเสือ  ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือ  กอง 
ลกูเสือหรือกลุ่มลกูเสือ  ใหเ้ป็นระบบสารสนเทศลงใน 
 เวบ็ไซทข์องโรงเรียนสะดวกต่อการรายงานประจ าปี 

8.สถานศึกษาตอ้งส่งเสริมการ

จดักิจกรรม ลกูเสือใหมี้

เอกลกัษณ์ในการพฒันากิจกรรม

กลางแจง้ 

สถานศึกษาควรจดักิจกรรมท่ีเนน้ระบบหมู่เพื่อเป็น 
 เอกลกัษณ์ในการร่วมกิจกรรมกลางแจง้ทุกกิจกรรม 

สถานศึกษาควรจดักิจกรรมท่ีเนน้ระบบหมู่เพื่อเป็น 
เอกลกัษณ์ในการร่วมกิจกรรมกลางแจง้ทุกกิจกรรมหรือ 
มิใช่กิจกรรมกลางแจง้ 

9.สถานศึกษาตอ้งส่งเสริมการ 

ออกแบบในรูปแบบที

หลากหลาย ของการจดักิจกรรม

กลางแจง้ 

1.สถานศึกษาควรจดัตลาดนดัวิชาการทางลูกเสือ
โดย บูรณาการกบักลุ่มสาระต่างๆ ใหเ้กิดความ
หลากหลายในกิจกรรม 

1.สถานศึกษาควรจดัตลาดนดัวิชาการทางลูกเสือโดย บูรณาการ
กบักลุ่มสาระต่างๆ ใหเ้กิดความหลากหลาย ในกิจกรรมแบบสห
วิทยาการตามความตอ้งการของลูกเสือ 

2.สถานศึกษาตอ้งใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือและ
ลกูเสือร่วมกนัออกแบบกิจกรรมกลางแจง้โดยความ
สมคัรใจของทั้งสองฝ่าย 

2.สถานศึกษาตอ้งใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือ 
ร่วมกนัออกแบบกิจกรรมกลางแจง้โดยความสมคัรใจ 
ของทั้งสองฝ่ายโดยยดึวตัถุประสงคเ์ป็นหลกั 
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7.กิจกรรมลกูเสือ
ในสถานศึกษา
ตอ้ง 
  เป็นอตัลกัษณ์ที่
ส าคญัของ   
  สถานศึกษา
 

1.
สถานศึกษาเนน้
ความมีวินยัของ
ผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุก
คนโดยใชว้ิธี   
บูรณาการใน
กิจกรรมการ 
  เรียนการสอน
เป็นตวัชี้วดัหลกั
 

1.
สถานศึกษาเนน้
ความมีวินยัของ
ผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุก
คนโดยใชว้ิธี
บูรณาการใน
กิจกรรมกรรมการ 

  เรียนการสอนเป็นตวัชี้วดั
หลกัโดยยดึค าปฏิญาณของ
ลกูเสือ 

 
2.

สถานศึกษาควร
ใหค้ณะกรรมการ
ลกูเสือ  คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ น
พื้ นฐาน  และ
ผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของ
ความมีวินยัวา่
ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อ
สร้างความเป็นอตั
ลกัษณ์ของ  
  สถานศึกษา
 

2.
สถานศึกษาควร
ใหค้ณะกรรมการ
ลกูเสือ  คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ น
พื้ นฐาน  และ
ผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของ
ความมีวินยัวา่
ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อ
สร้างความเป็นอตั
ลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

  ภายใตก้รอบของค า
ปฏิญาณและกฏของลกูเสือ 

 



ตารางท่ี 20   ยนืยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) เก่ียวกบัแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์(ต่อ) 
ยทุธศาสตร์ ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

องคป์ระกอบท่ี 4 
การพฒันา
เยาวชนดว้ย
กิจกรรมลกูเสือ 

1.หลกัส าคญัของการลกูเสือคือมี  
   ความเช่ืออนัเดียวกนั 

1.สถานศึกษาก าหนดตวัช้ีวดัในการจดักิจกรรมโดย
ใ ช้ ค  า  ป ฏิ ญ าณแ ล ะ กฎ ข อ ง ลู ก เ สื อ เ พื่ อ ใ ห้
ผู ้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนปฏิบัติเป็นแนวทาง
เดียวกนั 

1.สถานศึกษาก าหนดตัวช้ีว ัดในการจัดกิจกรรมโดยใช้ค  า  
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือเพื่อให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ทุกคน
ปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนัโดยด าหนดกิจกรรมให ้
เหมาะสมกบัวยัของลกูเสือแต่ละประเภท 

2.สถานศึกษาก าหนดกิจกรรมโดยยดึหลกัการส าคญั
การนบัถือศาสนา  ความรักชาติ  ความศรัทธา  ความ
เป็นพี่นอ้งของลูกเสือ  ค าปฏิญาณและกฎ การเขา้
เป็นสมชิกดว้ยความสมคัรใจ  ไม่เก่ียวขอ้งการเมือง 
กิจกรรมตามหลกัสูตรเพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือ
ทุกคนปฏิบติัเป็น แนวทางเดียวกนั 

2.สถานศึกษาก าหนดกิจกรรมโดยยดึหลกัการส าคญัการ 
นบัถือศาสนา  ความรักชาติ  ความศรัทธา  ความเป็นพี่ นอ้งของ
ลกูเสือ  ค าปฏิญาณและกฎ การเขา้เป็นสมชิก ดว้ยความสมคัรใจ  
ไม่เก่ียวขอ้งการเมือง กิจกรรมตามหลกัสูตรเพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชา
ลกูเสือทุกคนปฏิบติัเป็น แนวทางเดียวกนัโดยการออกแบบ
กิจกรรมท่ีเหมาะสม 

2.กิจกรรมลกูเสือใชแ้นวทางการ 
พฒันาลูกเสือสร้างความเขม้แขง็
ใหเ้ยาวชน 

สถานศึกษาตอ้งจดักิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่
ค่ายพกัแรมตามหลกัสูตรทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาอยา่งนอ้ยปีละ 2  คร้ัง  เพื่อสร้างความ
เขม้แขง็ใหเ้ยาวชน 

สถานศึกษาตอ้งจดักิจกรรมการเดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม
ตามหลกัสูตรทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาอยา่งนอ้ยปี
ละ 1  คร้ัง  เพื่อใหล้กูเสือไดเ้ตรียมองคค์วามรู้  ทกัษะ  และ
ก าลงัใจ  ในการปฏิบติักิจกรรม 

3.พลเมืองดีในทัศนะของการ
ลูกเสือคือการปลูกฝังให้เยาวชน
เป็นผูใ้หญ่ ท่ีดีในอนาคต 

สถานศึกษาตอ้งใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือเขียน
แผนการจดักิจกรรม โดยยดึหลกัปฏิบติัตามค า
ปฏิญาณของลูกเสือแต่ละประเภท 

สถานศึกษาตอ้งใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือเขียนแผนการจดั
กิจกรรม โดยยดึหลกัปฏิบติัตามค าปฏิญาณของลกูเสือแต่ละ
ประเภทโดยก าหนดกิจกรรมตามค าปฏิญาณและกฏของลกูเสือ 
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7.กิจกรรมลกูเสือ
ในสถานศึกษา
ตอ้ง 
  เป็นอตัลกัษณ์ที่
ส าคญัของ   
  สถานศึกษา
 

1.
สถานศึกษาเนน้
ความมีวินยัของ
ผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุก
คนโดยใชว้ิธี   
บูรณาการใน
กิจกรรมการ 
  เรียนการสอน
เป็นตวัชี้วดัหลกั
 

1.
สถานศึกษาเนน้
ความมีวินยัของ
ผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุก
คนโดยใชว้ิธี
บูรณาการใน
กิจกรรมกรรมการ 

  เรียนการสอนเป็นตวัชี้วดั
หลกัโดยยดึค าปฏิญาณของ
ลกูเสือ 

 
2.

สถานศึกษาควร
ใหค้ณะกรรมการ
ลกูเสือ  คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ น
พื้ นฐาน  และ
ผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของ
ความมีวินยัวา่
ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อ
สร้างความเป็นอตั
ลกัษณ์ของ  
  สถานศึกษา
 

2.
สถานศึกษาควร
ใหค้ณะกรรมการ
ลกูเสือ  คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ น
พื้ นฐาน  และ
ผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของ
ความมีวินยัวา่
ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อ
สร้างความเป็นอตั
ลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

  ภายใตก้รอบของค า
ปฏิญาณและกฏของลกูเสือ 

 



ตารางท่ี 20   ยนืยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) เก่ียวกบัแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์(ต่อ) 
ยทุธศาสตร์ ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

องคป์ระกอบท่ี 5 
ทกัษะทางลกูเสือ 

1.ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีความรู้ 
เ ก่ียวกับกิจการลูก เ สือแต่ละ
ประเภท 

1.สถานศึกษาตอ้งจดัฝึกอบรมให้กบัผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือทุกคน  ในด้านทักษะเก่ียวกับความเข้าใจ
กิจการของลูกเสือเพื่อให้มีการจดัการความรู้ท่ีเป็น
กระบวนการ 

1.ถานศึกษาตอ้งส่งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือทุกคนเขา้รับการอบรม   
ทกัษะเก่ียวกบัความเขา้ใจกิจการของลูกเสือเพื่อให้มีการ จดัการ
ความรู้ท่ีเป็นระบบในการสอนลกูเสือในสถานศึกษา 

2.สถานศึกษาตอ้งจดัเอกสารต่างๆ  เร่ืองกิจการของ 
ลูกเสือ  ซ่ึงประกอบดว้ย  คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู ้
ก  ากับ ลูกเสือ หลักสูตรวิชาพิเศษ  กฎ  ข้อบังคับ
พระราชบญัญติัต่างๆ รวมถึงเอกสารประกอบการ
จดักิจกรรมทุกประเภทของลกูเสือไวก้ารคน้ควา้และ
อา้งอิง     

2.สถานศึกษาตอ้งจดัเอกสารต่างๆ  เร่ืองกิจการของลกูเสือ  ซ่ึง 
ประกอบดว้ย  คู่มือการฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบั ลกูเสือขั้นความรู้ 
ทัว่ไป  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  ขั้นความรู้ชั้นสูง  หลกัสูตรวชิา 
พิเศษ  กฎ  ขอ้บงัคบั    พระราชบญัญติัต่างๆ ภาพกิจกรรม 
ต่างๆ รวมถึงเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมทุกประเภทของ 
ลกูเสือ  ไวใ้นหอ้งสือเพื่อการคน้ควา้และอา้งอิง     

2.ครูผูส้อนลกูเสือตอ้งวางแผน 
ก าหนดการฝึกอบรมลูกเสือแต่
ละ ประเภทไดท้ั้งระยะสั้นและ       
ระยะยาว 

สถานศึกษาตอ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือทุกคนส่ง
แผนการจดักิจกรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการ
ฝึกอบรม เพื่ อความก้าวหน้าของลูก เ สือ เ ป็น
รายบุคคลและกองลกูเสือในปีการศึกษานั้นๆ   

สถานศึกษาตอ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือทุกคนส่งแผนการจัด
กิจกรรมทั้ งระยะสั้ นและระยะยาวในการ ฝึกอบรมเพื่ อ
ความก้าวหน้าของลูกเสือเป็นรายบุคคลและกองลูกเสือในปี
การศึกษานั้นๆ เพื่อเป็นแบบอยา่งของการเป็นผูน้ าทางวชิาการ  

3.ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีความรู้ 
เก่ียวกบัหลกัสูตรของลูกเสือแต่
ละประเภท 

สถานศึกษาต้องส่งผูบ้ริหารและครูผูส้อนลูกเสือ
และเนตรนารี  ทุกคนเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตร  
วิชาผูก้  ากบัลูกเสือแต่ละประเภท  งเพื่อใหเ้กิดทกัษะ
ทางการลูกเสือและสามารถน าทกัษะมาพฒันากอง
ลกูเสือในโรงเรียน 

สถานศึกษาตอ้งส่งผูบ้ริหารและครูผูส้อนลูกเสือและเนตรนารี  
ทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผูก้  ากับลูกเสือแต่ละ
ประเภท  ทั้งความรู้เบ้ืองตน้และความรู้ชั้นสูงเพื่อให้เกิดทกัษะ
ทางการลูกเสือ  เพื่อเป็นผู ้น าในการฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือใน
สถานศึกษา 2917.กิจกรรม

ลกูเสือใน

สถานศึกษาตอ้ง 

  เป็นอตัลกัษณ์ที่
ส าคญัของ   
  สถานศึกษา
 

1.
สถานศึกษาเนน้
ความมีวินยัของ
ผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุกคน
โดยใชว้ิธี   บูรณา
การในกิจกรรม
การ 
  เรียนการสอน
เป็นตวัชี้วดัหลกั
 

1.
สถานศึกษาเนน้
ความมีวินยัของ
ผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุกคน
โดยใชว้ิธีบูรณา
การในกิจกรรม
กรรมการ 

  เรียนการสอนเป็นตวัชี้วดั
หลกัโดยยดึค าปฏิญาณของ
ลกูเสือ 

 
2.

สถานศึกษาควรให้
คณะกรรมการ
ลกูเสือ  คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ น
พื้ นฐาน  และ
ผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของ
ความมีวินยัวา่
ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อ
สร้างความเป็นอตั
ลกัษณ์ของ  
  สถานศึกษา
 

2.
สถานศึกษาควรให้
คณะกรรมการ
ลกูเสือ  คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ น
พื้ นฐาน  และ
ผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของ
ความมีวินยัวา่
ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อ
สร้างความเป็นอตั
ลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

  ภายใตก้รอบของค า
ปฏิญาณและกฏของลกูเสือ 
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องคป์ระกอบท่ี 5 
ทกัษะทางลกูเสือ 

4.ครูผูส้อนลกูเสือใน
สถานศึกษาตอ้งแต่งเคร่ืองแบบ
ลกูเสือในวนัท่ีมีกิจกรรมลกูเสือ
และวนัท่ีมีการเรียน การสอน
วิชาลกูเสือตามต าแหน่งท่ีแต่ง 
ตั้งในกองลกูเสือประเภทนั้นๆ 

1.สถานศึกษาตอ้งออกเป็นค าสั่งใหค้รูผูส้อนลกูเสือ
และ เนตรนารีตอ้งแต่งเคร่ืองแบบทุกคร้ังในวนัท่ีมี
กิจกรรมลกูเสือ 

1.สถานศึกษาตอ้งออกเป็นค าสั่งใหค้รูผูส้อนลกูเสือและ 
 เนตรนารีตอ้งแต่งเคร่ืองแบบทุกคร้ังในวนัท่ีมีกิจกรรม ลกูเสือ 
เพื่อสร้างวฒันธรรมองคก์ร 

2.ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ าในการแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือ
และ เนตรนารีในวนัท่ีมีกิจกรรมลกูเสือ  เพื่อให้
เป็นไปตาม ค าสั่งของสถานศึกษา 

2.ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ าในการแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือและเนตร
นารีในวนัท่ีมีกิจกรรมลกูเสือเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งสถานศึกษา
เพื่อเป็นแบบอยา่งในการเป็นผูน้ าและสร้างแรงจูงใจใหก้บัครู 

5.ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ของ
ลกูสือแต่ ละประเภท 

ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือระดบักลุ่มและกองลกูเสือของ
สถานศึกษา  ตอ้งตรวจสอบการจดักิจกรรมของ
ครูผูส้อนลกูเสือวา่เป็นไปตามแผนการจดักิจกรรม
ลกูเสือแต่ละประเภทหรือไม่และสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการเขียนแผนรายชัว่โมงอยา่งไร 

ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือระดบักลุ่มและกองลูกเสือของสถานศึกษา  
ตอ้งตรวจสอบการจดักิจกรรมของครูผูส้อนลูกเสือวา่เป็นไปตาม
แผนการจดักิจกรรมลูกเสือแต่ละประเภทหรือไม่และสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค์ของการเขียนแผนรายชัว่โมงอย่างไร โดยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดท าแผนและกิจกรรมให้ไป
ในทางเดียวกนั 

6.ครูผูส้อนลกูเสือตอ้งมีความรู้ 
 เ ก่ียวกับวิ ธีการฝึกอบรมเพื่อ 
ความกา้วหนา้ในแต่ละชั้นของ 
ลกูเสือแต่ละประเภทเพื่อรับ 
เคร่ืองหมายท่ีสูงข้ึน 

1.สถานศึกษาจดัพิธีการเล่ือนชั้นของลกูเสือแต่ละ
หลกัสูตรโดยการประดบัเคร่ืองหมายหลกัสูตรชั้นปี
ท่ีมีความกา้วหนา้ในแต่ละหลกัสูตร 

1.สถานศึกษาจดัพิธีการเล่ือนชั้นของลกูเสือแต่ละหลกัสูตรโดย
การ ประดบัเคร่ืองหมายหลกัสูตรชั้นปีท่ีมีความกา้วหนา้ในแต่
ละหลกัสูตรควรท าอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจใหลู้กเสือ 

2.สถานศึกษาจดัพิธีประดบัเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ
และ เคร่ืองหมายอ่ืนๆ  ของลกูเสือแต่ละคนท่ีได้
รับมาคาม ความสามารถ 

2.สถานศึกษาจดัพิธีประดบัเคร่ืองหมายวิชาพิเศษและ 
เคร่ืองหมายอ่ืนๆ  ของลกูเสือแต่ละคนท่ีไดรั้บมาตาม
ความสามารถในวนัท่ีมี กิจกรรมวนัส าคญัทางลูกเสือ 

 

292 

7.กิจกรรมลกูเสือในสถานศึกษา
ตอ้ง 
  เป็นอตัลกัษณ์ที่ส าคญัของ   
  สถานศึกษา 

1.สถานศึกษา
เนน้ความมีวินยัของผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุกคนโดยใชว้ิธี   
บูรณาการในกิจกรรมการ 
  เรียนการสอนเป็นตวัชี้วดัหลกั
 

1.สถานศึกษาเนน้ความ
มีวินยัของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 
  และลูกเสือทุกคนโดยใชว้ิธี
บูรณาการในกิจกรรมกรรมการ 

  เรียนการสอนเป็นตวัชี้วดัหลกัโดยยดึค า
ปฏิญาณของลูกเสือ 

 
2.สถานศึกษาควรให้

คณะกรรมการลูกเสือ  คณะครู   
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ น
พื้ นฐาน  และผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนดองคป์ระกอบของ
ความมีวินยัวา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้างความเป็นอตั
ลกัษณ์ของ  
  สถานศึกษา 

2.สถานศึกษา
ควรใหค้ณะกรรมการลกูเสือ  
คณะครู   
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ น
พื้ นฐาน  และผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนดองคป์ระกอบของ
ความมีวินยัวา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้างความเป็นอตั
ลกัษณ์ของสถานศึกษา 

  ภายใตก้รอบของค าปฏิญาณและกฏของ
ลกูเสือ 
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องคป์ระกอบท่ี 6 
พัฒนาบุคลากร
ทางการลกูเสือ 

1 .การ ฝึกอบรมเยาวชนของ
ทหารห รื อ  ต า ร วจ  ผู ้ ท่ี เ ป็ น
วิทยากรต้องแต่ง เคร่ืองแบบ
ลูก เ สือตามประ เภทท่ีได้รับ
แต่งตั้ งการเป็นผู ้บังคับบัญชา 
ลกูเสือแต่ละสังกดั 

1.สถานศึกษาตอ้งขอความร่วมมือวทิยากรของศนูย ์
ฝึกอบรมเยาวชนต ารวจหรือทหารใหแ้ต่งเคร่ืองแบบ
ลกูเสือตามประเภทท่ีไดผ้า่นการอบรมวชิาผูก้  ากบั
ลกูเสือและไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการลกูเสือแต่
ละ สังกดั 

1.สถานศึกษาตอ้งขอความร่วมมือวทิยากรของศนูยฝึ์กอบรม 
เยาวชนต ารวจหรือทหารใหแ้ต่งเคร่ืองแบบลกูเสือตามประเภทท่ี
ไดผ้า่นการอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือและไดรั้บการแต่งตั้งเป็น 
กรรมการลกูเสือแต่ละสังกดั  และค านึงถึงหลกัการและวธีิการ 
ของลกูเสือไม่ควรใชว้ธีิการของทหารหรือต ารวจ 

2.สถานศึกษาตอ้งไม่น าลกูเสือและเนตรนารีไปเขา้
ค่ายฝึกอบรมต ารวจหรือทหารท่ีวทิยากรไม่ผา่นการ
ฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลกูเสือและไม่แต่งเคร่ืองแบบ
ลกูเสือขณะใหก้ารฝึกอบรม 

2.สถานศึกษาตอ้งไม่น าลกูเสือและเนตรนารีไปเขา้ค่ายฝึกอบรม
ต ารวจหรือทหารท่ีวทิยากรไม่ผา่นการฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบั
ลกูเสือและไม่แต่งเคร่ืองแบบลูกเสือขณะใหก้ารฝึกอบรม 
เน่ืองจากทหารหรือต ารวจไม่เขา้ใจหลกัการของลกูเสือ 

2.ควรให้มีการพฒันาครูผูส้อน
ลูกเสือทุกระดับอย่างต่อเน่ือง
เพื่อน าความรู้ความสามารถไป
พัฒนาเค รือข่ าย  ของกิจการ
ลกูเสือในแต่ละองคก์ร 

1.สถานศึกษาตอ้งส่งผูบ้ริหารและครูผูส้อนลูกเสือ
และ เนตรนารีทุกคน  เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู ้
ก  ากับลูกเสือ  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  และขั้นความรู้
ชั้นสูง  อยา่ง ต่อเน่ือง  อยา่งนอ้นคนละ  2  ประเภท 
จะสอนลกูเสือ ได ้2  ระดบั 

1.สถานศึกษาตอ้งส่งผูบ้ริหารและครูผูส้อนลกูเสือและเนตรนารี 
ทุกคน เขา้รับการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ ขั้นความรู้ เบ้ืองตน้  
และขั้นความรู้ชั้นสูง  อย่างต่อเน่ือง  เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญ
ลกูเสือประเภทใดประเภทหน่ึง 

2.สถานศึกษาควรส่งผูบ้ริหารสถานศึกษา  เขา้รับ
การ ฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  ขั้นผูช่้วยผูใ้ห้การ 
ฝึกอบรมหรือขั้นหวัหนา้ผูใ้หก้ารฝึกอบรมเพื่อจะได้
สามารถจดัฝึกอบรมครูผูส้อนลกูเสือในทอ้งถ่ินได ้

2.สถานศึกษาควรส่งผูบ้ริหารสถานศึกษา  เขา้รับการฝึกอบรม   
วชิาผูก้  ากบัลกูเสือ  ขั้นผูช่้วยผูใ้หก้ารฝึกอบรม  หรือขั้นหวัหนา้ 
ผูใ้หก้ารฝึกอบรม เพื่อจะไดส้ามารถจดัฝึกอบรมครูผูส้อน 
ลกูเสือในทอ้งถ่ินไดแ้ต่ตอ้งไม่ลืมกิจการลกูเสือในสถานศึกษา 
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     สถานศึกษา 
1.สถานศึกษาเนน้

ความมีวินยัของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 
  และลูกเสือทุกคนโดยใชว้ิธี   บูรณา
การในกิจกรรมการ 
  เรียนการสอนเป็นตวัชี้วดัหลกั
 

1.สถานศึกษาเนน้ความมี
วินยัของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 
  และลูกเสือทุกคนโดยใชว้ิธีบูรณา
การในกิจกรรมกรรมการ 

  เรียนการสอนเป็นตวัชี้วดัหลกัโดยยดึค า
ปฏิญาณของลูกเสือ 

 
2.สถานศึกษาควรให้

คณะกรรมการลูกเสือ  คณะครู   
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐาน  และผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนดองคป์ระกอบของความ
มีวินยัวา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้างความเป็นอตั
ลกัษณ์ของ  
  สถานศึกษา 

2.สถานศึกษาควร
ใหค้ณะกรรมการลกูเสือ  คณะครู   
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐาน  และผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนดองคป์ระกอบของความ
มีวินยัวา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้างความเป็นอตั
ลกัษณ์ของสถานศึกษา 

  ภายใตก้รอบของค าปฏิญาณและกฏของลกูเสือ 

 



ตารางท่ี 20   ยนืยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) เก่ียวกบัแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์(ต่อ) 
ยทุธศาสตร์ ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

องคป์ระกอบท่ี 6 
พัฒนาบุคลากร
ทางการลกูเสือ 

3.วิทยากรให้การฝึกอบรมใน
ศูนย ์ฝึกอบรมเยาวชนของทหาร
ห รือ  ต า ร วจ   ค วรผ่ านกา ร
ฝึกอบรมวิชาผูก้  ากับลูกเสือทุก
คน 

สถานศึกษาควรขอรายช่ือและคุณวฒิุทางลูกเสือของ
วิทยากรในศูนยฝึ์กอบรมเยาวชนต ารวจหรือทหาร
ก่อนน าลกูเสือไปเขา้รับการฝึกอบรมมาพิจารณา
ก่อนการตดัสินใจ 

สถานศึกษาควรขอรายช่ือและคุณวฒิุทางลูกเสือของวิทยากรใน
ศนูยฝึ์กอบรมเยาวชนต ารวจหรือทหารก่อนน าลกูเสือไปเขา้รับ
การฝึกอบรมมาพิจารณาก่อนการตดัสินใจ ถา้ไม่จ าเป็นควรให้
ครูเป็นผูฝึ้กอบรมลกูเสือเอง 

4.สถานศึกษาควรมีการเผยแพร่ 
ผลงานหรือกิจกรรมดา้นลูกเสือ
ผา่นส่ือของทอ้งถ่ินหรือชุมชน 

สถานศึกษาตอ้งน าผลงานวิชาการดา้นช านาญการ
พิเศษหรือเช่ียวชาญออกเผยแพร่ไปยงัสถานศึกษา
อ่ืนๆ  โดยการส่งตรง  ลงเวบ็ไซต ์ หรือส่ือทอ้งถ่ิน 

สถานศึกษาตอ้งน าผลงานวิชาการดา้นช านาญการพิเศษหรือ
เช่ียวชาญออกเผยแพร่ไปยงัสถานศึกษาอ่ืนๆ  โดยการส่งตรง  ลง
เวบ็ไซต ์ หรือส่ือทอ้งถ่ินและควรอยูใ่นสมุดสถานศึกษา 
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     สถานศึกษา 
1.สถานศึกษาเนน้ความมีวินยัของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 

  และลกูเสือทุกคนโดยใชว้ิธี   บูรณาการในกิจกรรมการ 
  เรียนการสอนเป็นตวัชี้วดัหลกั 

1.สถานศึกษาเนน้ความมีวินยัของ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 
  และลกูเสือทุกคนโดยใชว้ิธีบูรณาการในกิจกรรมกรรมการ 

  เรียนการสอนเป็นตวัชี้วดัหลกัโดยยดึค าปฏิญาณของลกูเสือ 
 

2.สถานศึกษาควรใหค้ณะกรรมการลกูเสือ  คณะครู   
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน  และผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนดองคป์ระกอบของความมีวินยัวา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้างความเป็นอตัลกัษณ์ของ  
  สถานศึกษา 

2.สถานศึกษาควรใหค้ณะกรรมการลกูเสือ  คณะครู   
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน  และผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนดองคป์ระกอบของความมีวินยัวา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้างความเป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

  ภายใตก้รอบของค าปฏิญาณและกฏของลกูเสือ 

 



ตารางท่ี 20   ยนืยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) เก่ียวกบัแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์(ต่อ) 
ยทุธศาสตร์ ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

องคป์ระกอบท่ี 7 
ดา้นความเป็น
เอกลกัษณ์
ทางการลกูเสือ 

1.ลูกเสือทุกสังกัดทุกประเภท
ต้องใช้การปกครองท่ีเป็นกฎ
เดียวกนั 

สถานศึกษาทุกแห่งท่ีมีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
ตอ้งจัดหา  พระราชบญัญติัลูกเสือ  ขอ้บงัคบัคณะ
ลูกเสือแห่งชาติว่าดว้ยการปกครอง  หลกัสูตรและ
วิชาพิเศษลูกเสือ  กฏกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบ  
ร ะ เ บี ย บ แ ถ ว   ร ะ เ บี ย บ ส า นั ก ง า น ค ณ ะ
กรรมการบริหารลกูเสือแห่งชาติ   

สถานศึกษาทุกแห่งท่ีมีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือตอ้งจดัหา  
พระราชบญัญติัลูกเสือ  ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติวา่ดว้ยการ
ปกครอง  หลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ  กฏกระทรวงว่าดว้ย
เ ค ร่ื อ ง แบบ   ร ะ เ บี ย บแ ถ ว   ร ะ เ บี ย บส า นั ก ง า นคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สารานุกรมลูกเสือ แนวทางการ
จดักิจกรรมลกูเสือและระเบียบวา่ดว้ยการใชค้่ายลกูเสือ  

2.การอยู่ค่ายพกัแรมตอ้งใชค้่าย
ลูก เ สือในท้อง ถ่ินในการจัด
กิจกรรม 

สถานศึกษาควรใชค้่ายลูกเสือในทอ้งถ่ินในการจดั
กิจกรรมและการอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือรวมทั้งการจดั
ฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือทุกประเภท  เพื่อเป็น
การฟ้ืนฟูค่ายลูกเสือในท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้า
ยิง่ข้ึน 

สถานศึกษาควรใชค้่ายลูกเสือในทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมและ
การอยู่ค่ายพกัแรมลูกเสือรวมทั้งการจดัฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือทุกประเภท  เพื่อเป็นการฟ้ืนฟูค่ายลูกเสือในทอ้งถ่ินให้
เจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึนเพื่อเป็นศนูยฝึ์กอบรมทอ้งถ่ิน 

3.ลูกเสือตอ้งไม่แต่งเคร่ืองแบบ
เขา้ ร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

สถานศึกษาห้ามน าผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือ
ทุกประเภทแต่งเคร่ืองแบบเขา้ร่วมกิจกรรมทางการ
เ มื อ ง โด ย เ ด็ ด ข า ด   ย ก เ ว้น ก า ร รณร งค์ เ พื่ อ
ประชาธิปไตย 

สถานศึกษาห้ามน าผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือทุกประเภท
แต่งเคร่ืองแบบเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองโดยเดด็ขาด  ยกเวน้
การรณรงคเ์พื่อประชาธิปไตยและการจดัการเลือกตั้งในทอ้งถ่ิน  
แต่สามารถเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได ้
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7.กิจกรรมลกูเสือ
ในสถานศึกษา
ตอ้ง 
  เป็นอตัลกัษณ์ที่
ส าคญัของ   
  สถานศึกษา
 

1.
สถานศึกษาเนน้
ความมีวินยัของ
ผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุก
คนโดยใชว้ิธี   
บูรณาการใน
กิจกรรมการ 
  เรียนการสอน
เป็นตวัชี้วดัหลกั
 

1.
สถานศึกษาเนน้
ความมีวินยัของ
ผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุก
คนโดยใชว้ิธี
บูรณาการใน
กิจกรรม
กรรมการ 

  เรียนการสอนเป็นตวัชี้วดั
หลกัโดยยดึค าปฏิญาณของ
ลกูเสือ 

 
2.

สถานศึกษาควร
ใหค้ณะกรรมการ
ลกูเสือ  คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ น
พื้ นฐาน  และ
ผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของ
ความมีวินยัวา่
ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อ
สร้างความ
เป็นอตัลกัษณ์
ของ  
  สถานศึกษา
 

2.
สถานศึกษาควร
ใหค้ณะกรรมการ
ลกูเสือ  คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ น
พื้ นฐาน  และ
ผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของ
ความมีวินยัวา่
ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อ
สร้างความ
เป็นอตัลกัษณ์
ของสถานศึกษา 

  ภายใตก้รอบของค า
ปฏิญาณและกฏของลกูเสือ 

 



ตารางท่ี 20   ยนืยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) เก่ียวกบัแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์(ต่อ) 
ยทุธศาสตร์ ตวับ่งช้ี แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ 

องคป์ระกอบท่ี 8 
การประชา 
สัมพนัธ์กิจการ
ลกูเสือ 

1.สถานศึกษา  ตอ้งจดักิจกรรม
ลกูเสือร่วมกนัในลกัษณะของจิต
อาสาเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ อนั
ดีระหวา่งกลุ่ม ระหวา่งบุคคล  
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

สถานศึกษาควรน าลกูเสือและเนตรนารีเขา้ร่วม
กิจกรรมวนัส าคญัของชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์ ช่วยเหลือและพฒันาสังคม  ชุมชน  
และผูด้อ้ยโอกาส 

สถานศึกษาควรน าลกูเสือและเนตรนารีเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญั
ของชาติ  ศาสนาและพระมหากษตัริย ์ วนัส าคญัขององคก์ร
สาธารณะ  หรือองคก์ารเอกชน  ช่วยเหลือและพฒันาสังคม  ชุมชน  
และผูด้อ้ยโอกาส 

2.หน่วยงานตน้สังกดัตอ้ง 
ประชาสัมพนัธ์ดา้นการ
ฝึกอบรมกิจกรรมงานชุมนุม  
และกิจกรรมอ่ืนๆ ของกิจการ
ลกูเสือใหส้ถานศึกษาทราบโดย
ทัว่ถึงกนั 

สถานศึกษาตอ้งประสานกบัหน่วยงานตน้สังกดั
เก่ียวกบัข่าวสารขอ้มูลดา้นการฝึกอบรม
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  กิจกรรมของลกูเสือต่างๆ  อยู่
ตลอดเวลา 

สถานศึกษาตอ้งประสานกบัหน่วยงานตน้สังกดัเก่ียวกบัข่าวสาร
ขอ้มูลดา้นการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือ  กิจกรรมของลกูเสือ
ต่างๆ  อยูต่ลอดเวลา  และน ามาประชาสัมพนัธ์ไวห้นา้หอ้งลกูเสือ
หรือหนา้ส านกังานของสถานศึกษา 

3.กิจการลกูเสือในสถานศึกษา
ตอ้งมี การสร้างเอกลกัษณ์เร่ือง
หน่ึงความดีในหน่ึงลูกเสือทุก
สถานศึกษา 

สถานศึกษาก าหนดสัญญลกัษณ์การท าความดีของ
ลกูเสือเนตรนารีใหใ้ชป้ระดบักบัเคร่ืองแบบใน
ขณะท่ีแต่งเคร่ืองแบบมาโรงเรียนหรือแต่ง
เคร่ืองแบบไปร่วมกิจกรรม 

สถานศึกษาก าหนดสัญญลกัษณ์การท าความดีของลกูเสือเนตรนารี
ใหถ้กูตอ้งตามระเบียบเพื่อใชป้ระดบักบัเคร่ืองแบบในขณะท่ีแต่ง
เคร่ืองแบบมาโรงเรียนหรือแต่งเคร่ืองแบบไปร่วมกิจกรรม 

4.สถานศึกษาตอ้งประกาศความ
ดีกบัชุมชนในการสร้างหน่ึง
ความดีในหน่ึงลูกเสือโดยผา่น
ส่ือของทอ้งถ่ิน และชุมชน 

สถานศึกษาตอ้งประกาศความดีของลกูเสือทาง
สถานนีวทิยทุอ้งถ่ิน   หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน  วารสาร
โรงเรียนหรือป้ายประชาสัมพนัธ์หนา้โรงเรียนอน่าง
ต่อเน่ือง 

สถานศึกษาตอ้งประกาศความดีของลกูเสือทางสถานนีวทิยทุอ้งถ่ิน   
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน  วารสารโรงเรียนหรือป้ายประชาสัมพนัธ์
หนา้โรงเรียนอยา่งต่อเน่ืองโดยมีรูปถ่ายผูท้  าความดีแต่งเคร่ืองแบบ
ลกูเสือ 296 

7นสถานศ 
  เป็นอตัลกัษณ์ที่ส าคญั
ของ   
  สถานศึกษา 

1.
สถานศึกษาเนน้ความมี
วินยัของผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุกคนโดย
ใชว้ิธี   บูรณาการใน
กิจกรรมการ 
  เรียนการสอนเป็น
ตวัชี้วดัหลกั 

1.
สถานศึกษาเนน้ความมี
วินยัของผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสือ 
  และลูกเสือทุกคนโดย
ใชว้ิธีบูรณาการใน
กิจกรรมกรรมการ 

  เรียนการสอนเป็นตวัชี้วดัหลกั
โดยยดึค าปฏิญาณของลูกเสือ 

 
2.

สถานศึกษาควรให้
คณะกรรมการลูกเสือ  
คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  
และผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของความ
มีวินยัวา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้าง
ความเป็นอตัลกัษณ์
ของ  
  สถานศึกษา 

2.
สถานศึกษาควรให้
คณะกรรมการลูกเสือ  
คณะครู   
  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  
และผูป้กครอง   
  เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของความ
มีวินยัวา่ตอ้งการ 
  อะไรบา้ง  เพื่อสร้าง
ความเป็นอตัลกัษณ์
ของสถานศึกษา 

  ภายใตก้รอบของค าปฏิญาณ
และกฏของลกูเสือ 
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จากตารางท่ี 20  ยนืยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) เก่ียวกบัแนวปฏิบติัใหเ้กิดผล 

                       ตามยทุธศาสตร์  มีดงัต่อไปน้ี 
        องค์ประกอบที่ 1  การมีส่วนร่วมของชุมชน  ประกอบดว้ย 13 ตวับ่งช้ี 31ขอ้ ยืนยนั

โดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ  ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ  
โดยใหป้รับแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  ตามตวับ่งช้ี  ดงัน้ี 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 1 เชิญหัวหน้าหน่วยราชการทุกหน่วยท่ีอยู่ใกล้สถานศึกษามาเป็น
กรรมการลูกเสือในสถานศึกษาโดยเฉพาะต ารวจสัมพันธ์ชุมชน  แนวปฏิบัติให้เกิดผลตาม
ยทุธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 1)สถานศึกษาจดัตั้งคณะกรรมการ
เครือข่ายลูกเสือ  โดยเชิญ หัวหนา้หน่วยราชการท่ีมีความสมคัรใจมาเป็นกรรมการ 2)สถานศึกษา
จดัตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุทอ้งถ่ินเพื่อใหก้ารปรึกษาและสนบัสนุนการจดักิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา  3)สถานศึกษาเสนอรายช่ือให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือจาก
การเชิญหวัหนา้ส่วนราชการและ เอกชนในทอ้งถ่ินเขา้มาเป็นกรรมการลูกเสือใน สถานศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ควรเชิญผูน้ าชุมชนทุกชุมชนเข้ามาเป็นกรรมการหรือประธาน 
กรรมการลูกเสือของหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือทุกแห่ง 
แนวปฏิบัติให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบัติ  ดังน้ี            
1)สถานศึกษาจดัตั้งคณะกรรมการเครือข่ายลูกเสือโดยเชิญหัวหนา้ชุมชนมาด ารงต าแหน่งและให้
ความรู้ใหมี้ต าแหน่งทางลูกเสือ  2)สถานศึกษาจดัตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจากหัวหนา้ชุมชน    
เพื่อสนับสนุนการจดักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและให้อบรมผูน้ าทางลูกเสือและมีต าแหน่ง
ลูกเสือ  3)สถานศึกษาเสนอรายช่ือให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือจากการ
เชิญหัวหนา้ชุมชนในทอ้งถ่ินเขา้มาเป็นกรรมการลูกเสือในสถานศึกษาและให้อบรมลูกเสือแต่งตั้ง
ใหมี้ต าแหน่งทางลูกเสือในสถานศึกษา  
  ตวับ่งช้ีท่ี  3  ควรมีวารสารหรือหนังสือพิมพข์องลูกเสือทุกจงัหวดัเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ความรู้และอาชีพต่อสาธารณะชน แนวปฏิบัติให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ตาม
ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติั  ดงัน้ี 1)สถานศึกษาตอ้งเขียนบทความและภาพกิจกรรม
น าเสนอต่อ  หนังสือพิมพท์อ้งถ่ินหรือทอ้งถ่ินใกลเ้คียง 2)สถานศึกษาแต่งตั้งตวัแทนส่ือมวลชน
ทอ้งถ่ินหรือทอ้งถ่ินใกลเ้คียงเขา้มาเป็นคณะท างานของกองลูกเสือในสถานศึกษา 
   ตวับ่งช้ีท่ี  4  ควรจดัให้เยาวชนและผูใ้หญ่ท่ีอยูร่ะหว่างศึกษาของการศึกษาผูใ้หญ่ 
เป็นลูกเสือเพื่อน าขบวนการของลูกเสือไปใชใ้นการด ารงชีวิตในสังคม  แนวปฏิบติัให ้
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เกิดผลตามยทุธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติั  ดงัน้ี 1)ศูนยก์ารศึกษานอก
โรงเรียนอ าเภอจดัตั้งกองลูกเสือนอกโรงเรียนประจ าศูนยอ์  าเภอและศูนยจ์งัหวดั 2)ศูนยก์ารศึกษา
นอกโรงเรียนอ าเภอและจงัหวดัน าหลกัสูตรลูกเสือวิสามญัมาเป็นกิจกรรมพฒันา  ทกัษะทางลูกเสือ  
ทกัษะชีวิตและทกัษะทางอาชีพเพื่อผูใ้หญ่และเยาวชน  3)ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอและ
จงัหวดัส่งครูประจ ากลุ่มหรือประจ าศูนยก์ารเรียนเขา้ อบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ 
  ตวับ่งช้ีท่ี  5  ส่งเสริมการส่ือสารดา้นกิจกรรมลูกเสือทางสถานีวิทยุและโทรทศัน์
ทุกวนัโดยเปิดโอกาสใหอ้าสาสมคัรเป็นผูจ้ดัรายการ  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยทุธศาสตร์  ตาม
ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 1)สถานศึกษาแต่งตั้งตวัแทนวิทยุชุมชนเขา้มาเป็น
คณะกรรมการลูกเสือให้เขา้อบรมลูกเสือและมีต าแหน่งทางลูกเสือ 2)สถานศึกษาส่งผูบ้งัคบับญัชา
ลูกเสือร่วมจดัรายการกบัอาสาสมคัรของวิทยชุุมชนเก่ียวกบักิจการของลูกเสือ 3)สถานศึกษาจดัท า
รายการความรู้ดา้นลูกเสือใหก้บัทีวีดาวเทียมหรือทีวีอินเตอร์เน็ต 
  ตัวบ่งช้ีท่ี  6 สร้างความเข้มแข็งให้กับกองลูกเสือในสถานศึกษาโดยขอการ
สนบัสนุนจากผูน้ าในชุมชน ผูน้ าในสถานประกอบการของเอกชน  และหัวหนา้หน่วยราชการใน
ชุมชน  ดา้นอาชีพ  ดา้นอนามยั  ดา้นสังคม  และดา้นการศึกษาตลอดชีวิต  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตาม
ยทุธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 1)สถานศึกษาแต่งตั้งรองผูก้  ากบั
ลูกเสือจากครูภูมิ ปัญญาของชุมชน  หน่วยราชการ   สถานประกอบการ  และกลุ่มอาชีพ  ท่ีใกล้
สถานศึกษา  มาเสริมสร้างความเขม้แข็งในด้านอาชีพ สังคม อนามยัและการศึกษาตลอดชีวิต  
ให้กบัลูกเสือในสถานศึกษา 2)สถานศึกษาจดัฝึกอบรมขั้นความรู้ทัว่ไปและทกัษะทางลูกเสือ  
ใหก้บับุคคลท่ีเขา้มาเป็นรองผูก้  ากบัลูกเสือ  ดา้นกศุโลบายของการลูกเสือ.  
  ตัวบ่งช้ีท่ี  7 กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาต้องเป็นอัตลักษณ์ท่ีส าคัญของ
สถานศึกษา   แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติั
ดงัน้ี 1)สถานศึกษาเนน้ความมีวินยัของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือทุกคนโดย ใชว้ิธีบูรณาการ
ในกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นตวัช้ีวดัหลกัโดยยึดค าปฏิญาณของลูกเสือ 2)สถานศึกษาควรให้
คณะกรรมการลูกเสือ  คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผูป้กครง เป็นผูก้  าหนด
องคป์ระกอบของความมีวินัยว่าตอ้งการอะไรบา้ง  เพื่อสร้างความเป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา
ภายใตก้รอบของค าปฏิญาณและกฏของลูกเสือ 
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ตวับ่งช้ีท่ี  8  ควรให้น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสอนในกิจกรรมลูกเสือเพื่อเป็นการ

ส่งเสริมอาชีพ  ศิลปะ วฒันธรรม  ให้คงมีสืบต่อไป    แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ตาม
ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 1)สถานศึกษาสร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีมาจากภูมิ
ปัญญาชาวบา้นเพื่อน ามาสอนลูกเสือเป็นการส่งเสริมอาชีพศิลปะ วฒันธรรม ในชุมชนให้คงมีสืบ
ต่อไป 2)สถานศึกษาแต่งตั้งภูมิปัญญาหรือปราชญช์าวบา้นเขา้มา เป็นรองผูก้  ากบัลูกเสือเพื่อสอน
วิชาชีพของชุมชนใหลู้กเสือ 

ตวับ่งช้ีท่ี  9  สถานศึกษาตอ้งมีการประกวดกิจกรรมดา้นทกัษะต่างๆ  ทั้งภายใน
และภายนอก  ทุกปี   แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนว
ปฏิบติัดงัน้ี 1)สถานศึกษาควรจดัประกวดทกัษะลูกเสือ  5 ประการ ในรูปแบบกิจกรรมภาคปฏิบติั 
ภายในสถานศึกษาของลูกเสือแต่ละประเภททุก ภาค เรียน 2)สถานศึกษาควรจดัประกวดทกัษะ
ลูกเสือ  5 ประการ  ในวนัส าคญัทางลูกเสือนอกสถานท่ีกบัสถาบนั  การศึกษา  อ่ืนๆ  โดยหมุนเวียน
กนัเป็นเจา้ภาพในการจดักิจกรรม 
  ตวับ่งช้ีท่ี  10  ควรให้นกัเรียนอาชีวศึกษาตอ้งเรียนวิชาลูกเสือทุกคนและเรียนทุก
ชั้นปีของการศึกษาในสถานศึกษา  แนวปฏิบัติให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ตามความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัดงัน้ี1)วิทยาลยัอาชีวศึกษาควรจดัหลกัสูตรลูกเสือวิสามญัทุกชั้นปีใน
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 2)วิทยาลยัอาชีวศึกษาควรจดัหลกัสูตรวิชาผูฝึ้กสอนให้กบัลูกเสือท่ี
สมคัรใจเพื่อเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในอนาคต 
  ตวับ่งช่ีท่ี  11 ให้สถานศึกษาจดัท าเอกสารความรู้เก่ียวกบักิจการลูกเสือในรูปของ
ส่ือหรือหนงัสือประกอบการเรียนการสอนและเผยแพร่ไปสู่องคก์รการศึกษาต่างๆ ท่ีมีการเรียนการ
สอนแนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัดงัน้ี      
1)สถานศึกษาตอ้งให้ผูก้  ากบัลูกเสือจดัท าเอกสารประกอบการสอนของตนเองเพื่อประกอบการ
สอนรายสัปดาห์  2)สถานศึกษาตอ้งน าเอกสารประกอบการสอนลูกเสือท่ีจดัเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ไป
เผยแพร่กบัสถานศึกษาอ่ืนๆ  3)สถานศึกษาควรใหผู้ก้  ากบัลูกเสือผลิตส่ือและอุปกรณ์การสอนตาม
หลกัสูตรเพื่อใชใ้นการสอนและ เผยแพร่กบัสถานศึกษาอ่ืนๆ 
  ตวับ่งช้ีท่ี  12  ควรน าลูกเสือ  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ออกช่วยสาธารณะประโยชน์
ดา้นจราจร อุทกภยั  ภยัและอ่ืนๆ ทุกสถาบนั  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยทุธศาสตร์  ตามความเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 1)สถานศึกษาควรจดัฝึกอบรมสาธารณะภยัให้กบั  ก ากบั
ลูกเสือ และลูกเสือทุกคนโดยอาศยัองค์กรภายนอกมาสนับสนุน 2)สถานศึกษาตอ้งจดักิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ในชุมชนอยา่งต่อเน่ืองดว้ยความสมคัรใจ 
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ตวับ่งช้ีท่ี  13  ใหน้ ากิจกรรมลูกเสือไปประยกุตใ์ชใ้นการ จดักิจกรรมการเรียนการ

สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์ ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
ควรมีแนวปฏิบติัดังน้ี 1)สถานศึกษาควรจัดอบรมเชิงปฏบติัการเทคนิคการสอน 10 แบบ ของ
ลูกเสือ ให้ครูทุกและผู ้สนใจคนเพื่อไปใช้ประยุกต์ในการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระ                   
2)สถานศึกษาควรให้ครูสอนนักเรียนโดยเน้นเด็กเป็นส าคัญในแต่ละกลุ่มสาระโดยอาศัย
กระบวนการลูกเสือ 

        องค์ประกอบที ่2  การสร้างจิตส านึกใหเ้ยาวชน ประกอบดว้ย 9 ตวับ่งช้ี 18 ขอ้  ยนืยนั
โดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ  ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ  
โดยใหป้รับแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์   ตามตวับ่งช้ี  ดงัน้ี 
  ตวับ่งช้ีท่ี  1  สถานศึกษาจดักิจกรรมท าความดีโดยความ   สมคัรใจของลูกเสือเพื่อ
เป็นการส่งเสริมการปลูกจิตส านึกของเด็กและเยาวชน  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ตาม
ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 1)สถานศึกษาทุกแห่งควรจดักิจกรรมร้อยลา้นความ
ดีใหก้บัลูกเสือทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2)สถานศึกษาทุกแห่งควรจดัท าสมุดบนัทึก
การท าความดีให ้ลูกเสือทุกคนเพื่อจดบนัทึกการท าความดีตลอดปีการศึกษา 

ตวับ่งช้ีท่ี  2  กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมท่ีมีเทคนิคการ สอนเฉพาะโดยให้เด็กมี
ส่วนร่วมและกลา้แสดงออกโดยฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้ามของกลุ่ม แนวปฏิบติัให้เกิดผลตาม
ยุทธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัดังน้ี 1)สถานศึกษาทุกแห่งควรจดั
ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือทุกปีการศึกษา 2)สถานศึกษาทุกแห่งควรจัดฝึกอบรมวิชาผูฝึ้กสอน
โดยเฉพาะลูกเสือวิสามญั 
  ตวับ่งช้ีท่ี  3 ตอ้งจดักิจกรรมให้ลูกเสือปฏิบติัไดจ้ริงและเป็นกิจกรรมท่ีมีความ
หลากหลายเหมาะสมกบัลูกเสือแต่ละประเภท  และอาย ุ  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  ตาม
ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 1)สถานศึกษาควรจดักิจกรรมการอยูค่่ายพกัแรมทั้ง
ในและนอกสถานท่ีทุกปีการศึกษา 2)สถานศึกษาควรน าลูกเสือเขา้ร่วมงานชุมนุมลูกเสือในระดบั
ทอ้งถ่ิน  จงัหวดั  ประเทศ  ของลูกเสือแต่ละ ประเภท 
  ตวับ่งช้ีท่ี  4 กิจกรรมวนัส าคญัทางลูกเสือสถานศึกษาจดัใหค้รูและนกัเรียนมีส่วน
ร่วมทุกปีการศึกษา    แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนว
ปฏิบติัดงัน้ี 1)สถานศึกษาทุกแห่งควรให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือจดักิจกรรมในวนัส าคญั
ทางลูกเสือทุกปีการศึกษา 2)สถานศึกษาทุกแห่งควรน าผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือ เขา้ร่วม
กิจกรรมในวนัส าคญัทางลูกเสือกบักลุ่มลูกเสือในทอ้งถ่ินทุกปีการศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมท่ีสอนให้เด็กและ เยาวชนเป็นนัก

ประชาธิปไตยในอนาคต    แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควร
มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 1)สถานศึกษาทุกแห่งควรให้กองลูกเสือจดัการประชุมนายหมู่ เดือนละหน่ึงคร้ัง
เพื่อฝึกความเป็นประชาธิปไตย 2) สถานศึกษาทุกแห่งควรจดักิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนหรือ
นกัศึกษาโดยใหลู้กเสือทุกคน เขา้ร่วมกิจกรรมทุกปีการศึกษา   
  ตวับ่งช้ีท่ี  6 ให้ใชกิ้จกรรมลูกเสือสร้างคุณธรรมและความมีวินยัในตนเองให้กบั
นกัเรียนในสถานศึกษาทั้งหญิงและชาย  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ตามความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัดงัน้ี  1)ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือควรเนน้ให้ลูกเสือปฏิบติัตามค าปฏิญาณ
และกฎของลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและในชีวิตประจ าวนั 2)สถานศึกษาทุกแห่งควรน ากิจกรรม
ลูกเสือมาใชใ้นการจดัระเบียบวินยัในสถานศึกษาโดยจดัท าโครงการวิถีลูกเสือในสถานศึกษา 
  ตวับ่งช้ีท่ี  7 การเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษาควรมีกระบวนการนิเทศ
ติดตามผลเป็นระยะๆ  อย่างต่อเน่ือง แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ตามความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 1)สถานศึกษาทุกแห่งควรมีการนิเทศการจดักิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษาโดยผูบ้ริหารหรือผูท้รงคุณวุฒิในสถานศึกษา อยา่งต่อเน่ือง 2)สถานศึกษาทุกแห่งควร
เชิญผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมาใหก้าร นิเทศการจดักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาเป็นระยะๆ  ตลอดปี
การศึกษา 
  ตวับ่งช้ีท่ี  8  ตอ้งปลูกฝังครูโดยสอนให้นักเรียนรู้ถึงความส าคญัของการเป็น
ลูกเสือและกิจการลูกเสือ  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมี
แนวปฏิบติัดงัน้ี  1)ครูผูส้อนลูกเสือทุกคนควรแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือเพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีและให้
เคร่ืองแบบ เป็นกโลบายในการ สอนลูกเสือ  ประพฤติตนในแบบอย่างของลูกเสือ 2)ครูผูส้อน
ลูกเสือทุกคนตอ้งพยายามให้ความส าคญักบัลูกเสือทุกคนเพื่อเตรียมเยาวชนเป็นก าลงัของชาติใน
อนาคต 
  ตวับ่งช้ีท่ี  9  กิจกรรมวนัส าคญัทางลูกเสือในสถานศึกษาสร้างจิตอาสาใหน้กัเรียน
และครูทุกคน  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติั
ดังน้ี  1)ผูบ้ ังคบับัญชาลูกเสือควรน าลูกเสือไปพฒันาชุมชุม ตามสถานท่ีต่างๆ อย่างต่อเน่ือง            
2)สถานศึกษาทุกแห่งควรจัดท าสัญญลักษณ์ของลูกเสืออาสาส าหรับความภาคภูมิใจใน               
การท าความดี 
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        องค์ประกอบที่ 3 การจดัการลูกเสือในสถานศึกษา  ประกอบดว้ย 9 ตวับ่งช้ี 16 ขอ้  

ยืนยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ  ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจการ
ลูกเสือ  โดยใหป้รับแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์   ตามตวับ่งช้ี  ดงัน้ี 
  ตวับงช้ีท่ี  1  สถานศึกษาตอ้งจดัท าแผนยทุธศาสตร์ในการ พฒันากิจการลูกเสือทั้ง

ระยะสั้นและระยะยาว   แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยทุธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมี

แนวปฏิบติัดงัน้ี 1)สถานศึกษาทุกแห่งจดัประชุมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเพื่อ ร่วมกนัวิเคราะห์สภาวะ

แวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก เก่ียวกบักิจการลูกเสือ 2)สถานศึกษาทุกแห่งจดัตั้งคณะกรรมการ

จดัท าแผนยทุธศาสตร์จากผูก้  ากบัลูกเสือและผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

ตัวบ่งช้ีท่ี  2  สถานศึกษาต้องเผยแพร่สารสนเทศก่ียวกับกิจกรรมลูกเสือสู่
สาธารณะชน   แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนว
ปฏิบติัดงัน้ี 1)สถานศึกษาตอ้งจดัท าวารสารลูกเสือเพื่อเผยแพร่กิจกรรมลูกเสือสู่สาธารณชนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ฉบบั  2)สถานศึกษาตอ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเขียนบทความลูกเสือลงใน
วารสารหรือในเวบ็ไซตเ์พื่อเผยแพร่กิจกรรมลูกเสืออยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1  บทความ 

 ตวับ่งช้ีท่ี  3  สถานศึกษาตอ้งมีการจดัตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนกิจการลูกเสือใน
สถานศึกษา  จากคณะกรรมการซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยทุธศาสตร์  ตาม
ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัดังน้ี 1)สถานศึกษาควรจดัตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุน
กิจการลูกเสือจากบุคคลภายนอกโดยเฉพาะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง เครือข่าย  โดยมีกฏ
ระเบียบท่ีถูกต้องในการด าเนินงาน 2)ผูบ้ ังคบับัญชาลูกเสือและลูกเสือควรจัดท าของท่ีระลึก   
ส่ิงประดิษฐแ์ละ สญัญลกัษณ์ต่างๆ ของกองลูกเสือเพื่อจ าหน่าย เป็นรายไดใ้หก้บักองลูกเสือ 
  ตวับ่งช้ีท่ี  4  สถานศึกษาควรมีการใหบ้ าเหน็จกบัลูกเสือ และผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ

ในการท าความดีและความทุ่มเทต่อการร่วมกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาทุกคน  แนวปฏิบติัให้

เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 1)สถานศึกษาควรจดั

พิธีมอบเกียรติบตัรหรือเหรียญกระท าความดีให้กบัผูก้  ากบัลูกเสือและลูกเสือเป็นระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน         

2)ผูอ้  านวยการสถานศึกษาควรพิจารณาความดีความชอบใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในการเล่ือนขั้น

เงินเดือนกรณีพิเศษในการทุ่มเทงานลูกเสือและงานในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี  5  สถานศึกษาต้องสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในองค์กรลูกเสือ

ประเภทต่างๆ  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติั

ดงัน้ี 1)สถานศึกษาตอ้งสนบัสนุนใหลู้กเสือทุกประเภทจดัตั้งชมรม เครือข่ายในกิจกรรมท าความดี

หน่ึงประเภทอย่างสมคัรใจ 2)สถานศึกษาควรให้ชมรมลูกเสือแต่ละประเภทประสานองค์กร

ภายนอกขอการสนบัสนุนดา้นทรัพยากรต่างๆ 

  ตวับ่งช้ีท่ี  6  สถานศึกษาตอ้งพฒันาความเป็นผูน้ าของสมาชิกลูกเสือในการท า

กิจกรรมต่างๆ  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนว

ปฏิบติัดงัน้ี 1)สถานศึกษาควรจดักิจกรรมโดยให้ลูกเสือใชบ้ทบาทของนายหมู่ในระบบหมู่ในการ

ท ากิจกรรมเพื่อพฒันาความเป็นผูน้ าของลูกเสือทุกคนในกองลูกเสือ 2)สถานศึกษาควรจดัให้นาย

หมู่ลูกเสือเป็นผูช่้วยผูก้  ากบัลูกเสือ ในการจดักิจกรรมต่างๆ ของกองลูกเสือ เพื่อพฒันาความเป็น

ผูน้ าของนายหมู่ลูกเสือ 

  ตวับ่งช้ีท่ี  7 สถานศึกษาตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบักิจการลูกเสือลงในเว็บ
ไซ้ต์ของตนเอง  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนว
ปฏิบัติโดยให้สถานศึกษาควรให้ผู ้บังคับบัญชาลูกเสือจัดท าข้อมูลต่างๆ เ ก่ียวกับลูกเสือ 
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  กองลูกเสือหรือกลุ่มลูกเสือ  ให้เป็นระบบสารสนเทศลงใน เว็บไซท์ของ
โรงเรียนสะดวกต่อการรายงานประจ าปี 
  ตวับ่งช้ีท่ี  8  สถานศึกษาตอ้งส่งเสริมการจดักิจกรรมลูกเสือใหมี้เอกลกัษณ์ในการ

พฒันากิจกรรมกลางแจง้  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมี

แนวปฏิบัติโดยให้สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมท่ีเน้นระบบหมู่เพื่อเป็นเอกลักษณ์ในการร่วม

กิจกรรมกลางแจง้ทุกกิจกรรมหรือมิใช่กิจกรรมกลางแจง้ 

  ตวับ่งช้ีท่ี  9  สถานศึกษาตอ้งส่งเสริมการออกแบบในรูปแบบท่ีหลากหลายของ

การจดักิจกรรมกลางแจง้  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมี

แนวปฏิบติัดงัน้ี 1)สถานศึกษาควรจดัตลาดนดัวิชาการทางลูกเสือโดยบูรณาการกบักลุ่มสาระต่างๆ 

ให้เกิดความหลากหลายในกิจกรรมแบบสหวิทยาการตามความตอ้งการของลูกเสือ 2)สถานศึกษา

ตอ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือร่วมกนัออกแบบกิจกรรมกลางแจง้โดยความสมคัรใจของ

ทั้งสองฝ่ายโดยยดึวตัถุประสงคเ์ป็นหลกั 
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        องค์ประกอบที่ 4  การพฒันาเยาวชนดว้ยกิจกรรมลูกเสือ  ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งช้ี 4 
ขอ้  ยืนยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ  ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
กิจการลูกเสือ  โดยใหป้รับแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์   ตามตวับ่งช้ี  ดงัน้ี 
  ตวับ่งช้ีท่ี  1  หลกัส าคญัของการลูกเสือคือมีความเช่ืออนัเดียวกนั  แนวปฏิบติัให้
เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 1)สถานศึกษาก าหนด
ตวัช้ีวดัในการจดักิจกรรมโดยใชค้  า ปฏิญาณและกฎของลูกเสือเพื่อให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือทุกคน
ปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกันโดยก าหนดกิจกรรมให้ เหมาะสมกับวยัของลูกเสือแต่ละประเภท        
2)สถานศึกษาก าหนดกิจกรรมโดยยึดหลกัการส าคญัการนบัถือศาสนา  ความรักชาติ  ความศรัทธา  
ความเป็นพี่นอ้งของลูกเสือ  ค  าปฏิญาณและกฎ การเขา้เป็นสมชิกดว้ยความสมคัรใจ  ไม่เก่ียวขอ้ง
การเมือง กิจกรรมตามหลกัสูตรเพื่อให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือทุกคนปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนัโดย
การออกแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม 

ตวับ่งช้ีท่ี  2  กิจกรรมลูกเสือใชแ้นวทางการพฒันาลูกเสือสร้างความเขม้แข็งให้
เยาวชน    แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัโดย
ให้ถานศึกษาตอ้งจดักิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรมตามหลกัสูตรทั้งในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  เพื่อใหลู้กเสือไดเ้ตรียมองคค์วามรู้  ทกัษะ  และก าลงัใจ  
ในการปฏิบติักิจกรรม 
  ตวับ่งช้ีท่ี  3  พลเมืองดีในทศันะของการลูกเสือคือการปลูกฝังให้เยาวชนเป็น
ผูใ้หญ่ท่ีดีในอนาคต   แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมี
แนวปฏิบติัโดยให้สถานศึกษาตอ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเขียนแผนการจดักิจกรรม โดยยึดหลกั
ปฏิบติัตามค าปฏิญาณของลูกเสือแต่ละประเภทโดยก าหนดกิจกรรมตามค าปฏิญาณและกฏของ
ลูกเสือ 

        องค์ประกอบที่  5   ทกัษะทางลูกเสือ  ประกอบดว้ย 6 ตวับ่งช้ี 9 ขอ้ ยืนยนัโดยวิธี
สัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ  ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ โดยให้
ปรับแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์   ตามตวับ่งช้ี  ดงัน้ี 
  ตวับ่งช้ีท่ี  1  ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีความรู้เก่ียวกบักิจการลูกเสือแต่ละประเภท  
แนวปฏิบัติให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบัติดังน้ี                
1)สถานศึกษาตอ้งส่งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือทุกคนเขา้รับการอบรม  ทกัษะเก่ียวกบัความเขา้ใจกิจการ
ของลูกเสือเพื่อให้มีการจดัการความรู้ท่ีเป็นระบบในการสอนลูกเสือในสถานศึกษา 2)สถานศึกษา
ตอ้งจดัเอกสารต่างๆ  เร่ืองกิจการของลูกเสือ  ซ่ึงประกอบดว้ย  คู่มือการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบั  
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ลูกเสือขั้นความรู้ทัว่ไป  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  ขั้นความรู้ชั้นสูง  หลกัสูตรวิชาพิเศษ  กฎ  ขอ้บงัคบั    
พระราชบญัญติัต่างๆ ภาพกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเอกสารประกอบการจดักิจกรรมทุกประเภทของ
ลูกเสือ  ไวใ้นหอ้งลูกเสือเพื่อการคน้ควา้และอา้งอิง     
  ตวับ่งช้ีท่ี  2  ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งวางแผนก าหนดการ ฝึกอบรมลูกเสือแต่ละ
ประเภทไดท้ั้งระยะสั้นและระยะยาว   แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ตามความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัโดยให้สถานศึกษาตอ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือทุกคนส่งแผนการจดั
กิจกรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการฝึกอบรมเพื่อความกา้วหนา้ของลูกเสือเป็นรายบุคคลและ
กองลูกเสือในปีการศึกษานั้นๆ เพื่อเป็นแบบอยา่งของการเป็นผูน้ าทางวิชาการ 
  ตวับ่งช้ีท่ี  3  ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีความรู้เก่ียวกับหลกัสูตรของลูกเสือแต่ละ
ประเภท  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัโดย
ให้สถานศึกษาตอ้งส่งผูบ้ริหารและครูผูส้อนลูกเสือและเนตรนารี  ทุกคนเขา้รับการฝึกอบรม
หลกัสูตรวิชาผูก้  ากบัลูกเสือแต่ละประเภท  ทั้งความรู้เบ้ืองตน้และความรู้ชั้นสูงเพื่อให้เกิดทกัษะ
ทางการลูกเสือ  เพื่อเป็นผูน้ าในการฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือในสถานศึกษา  

ตวับ่งช้ีท่ี  4  ครูผูส้อนลูกเสือในสถานศึกษาตอ้งแต่ง เคร่ืองแบบลูกเสือในวนัท่ีมี
กิจกรรมลูกเสือ และวนัท่ีมีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ตามต าแหน่งท่ีแต่งตั้ งในกองลูกเสือ
ประเภทนั้นๆ  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติั
ดงัน้ี 1)สถานศึกษาตอ้งออกเป็นค าสั่งใหค้รูผูส้อนลูกเสือและ เนตรนารีตอ้งแต่งเคร่ืองแบบทุกคร้ัง
ในวนัท่ีมีกิจกรรมลูกเสือ เพื่อสร้างวฒันธรรมองคก์ร 2)ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ าในการแต่งเคร่ืองแบบ
ลูกเสือและเนตรนารีในวนัท่ีมีกิจกรรมลูกเสือเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของสถานศึกษาเพื่อเป็น
แบบอยา่งในการเป็นผูน้ าและสร้างแรงจูงใจใหก้บัครู 
  ตวับ่งช้ีท่ี  5  ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องลูกสือ
แต่ละประเภท  แนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนว
ปฏิบติัโดยให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือระดบักลุ่มและกองลูกเสือของสถานศึกษา  ตอ้งตรวจสอบการ
จดักิจกรรมของครูผูส้อนลูกเสือวา่เป็นไปตามแผนการจดักิจกรรมลูกเสือแต่ละประเภทหรือไม่และ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเขียนแผนรายชัว่โมงอยา่งไร โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อ
การจดัท าแผนและกิจกรรมใหไ้ปในทางเดียวกนั 
  ตัวบ่งช้ี ท่ี   6   ครูผู ้สอนลูกเสือต้องมีความรู้เ ก่ียวกับวิ ธีการ ฝึกอบรมเพื่อ
ความกา้วหน้าในแต่ละชั้นของลูกเสือแต่ละประเภทเพื่อรับเคร่ืองหมายท่ีสูงข้ึน  แนวปฏิบติัให้
เกิดผลตามยทุธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 1)สถานศึกษาจดัพิธีการ
เล่ือนชั้นของลูกเสือแต่ละหลกัสูตรโดยการประดบัเคร่ืองหมายหลกัสูตรชั้นปีท่ีมีความกา้วหนา้ใน 
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แต่ละหลกัสูตรและควรท าอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจให้ลูกเสื 2)สถานศึกษาจดัพิธีประดบั
เคร่ืองหมายวิชาพิเศษและ เคร่ืองหมายอ่ืนๆ  ของลูกเสือแต่ละคนท่ีไดรั้บมาตามความสามารถใน
วนัท่ีมี กิจกรรมวนัส าคญัทางลูกเสือ 

        องค์ประกอบที่  6   พฒันาบุคลากรทางการลูกเสือ  ประกอบด้วย 4 ตวับ่งช้ี 6 ขอ้  
ยืนยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ  ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจการ
ลูกเสือ  โดยใหป้รับแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์   ตามตวับ่งช้ี  ดงัน้ี 
  ตวับ่งช้ีท่ี  1  การฝึกอบรมเยาวชนของทหารหรือต ารวจ ผูท่ี้ เป็นวิทยากรตอ้งแต่ง
เคร่ืองแบบลูกเสือตามประเภทท่ีไดรั้บแต่งตั้งการเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือแต่ละสังกดั  แนวปฏิบติั
ใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 1)สถานศึกษาตอ้งขอ
ความร่วมมือวิทยากรของศูนยฝึ์กอบรม เยาวชนต ารวจหรือทหารให้แต่งเคร่ืองแบบลูกเสือตาม
ประเภทท่ีไดผ้า่นการอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือและไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการลูกเสือแต่ละสังกดั 
และค านึงถึงหลกัการและวิธีการของลูกเสือไม่ควรใชว้ิธีการของทหารหรือต ารวจ  2)สถานศึกษา
ตอ้งไม่น าลูกเสือและเนตรนารีไปเขา้ค่ายฝึกอบรมต ารวจหรือทหารท่ีวิทยากรไม่ผา่นการฝึกอบรม
วิชาผูก้  ากบัลูกเสือและไม่แต่งเคร่ืองแบบลูกเสือขณะให้การฝึกอบรมเน่ืองจากทหารหรือต ารวจไม่
เขา้ใจหลกัการของลูกเสือ 
  ตวับ่งท่ี  2  ควรให้มีการพฒันาครูผูส้อนลูกเสือทุกระดับอย่างต่อเน่ืองเพื่อน า
ความรู้ความสามารถไปพฒันาเครือข่ายของกิจการลูกเสือในแต่ละองคก์ร  แนวปฏิบติัให้เกิดผล
ตามยทุธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัดงัน้ี  1)สถานศึกษาตอ้งส่งผูบ้ริหาร
และครูผูส้อนลูกเสือและเนตรนารีทุกคน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากับลูกเสือ ขั้นความรู้   
เบ้ืองตน้  และขั้นความรู้ชั้นสูง  อยา่งต่อเน่ือง  เพื่อใหเ้กิดความเช่ียวชาญลูกเสือประเภทใดประเภท
หน่ึง 2)สถานศึกษาควรส่งผูบ้ริหารสถานศึกษา  เขา้รับการฝึกอบรม  วิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  ขั้นผูช่้วย
ผูใ้หก้ารฝึกอบรม  หรือขั้นหวัหนา้ ผูใ้หก้ารฝึกอบรม เพื่อจะไดส้ามารถจดัฝึกอบรมครูผูส้อนลูกเสือ
ในทอ้งถ่ินไดแ้ต่ตอ้งไม่ลืมกิจการลูกเสือในสถานศึกษา 
  ตวับ่งช้ีท่ี  3  วิทยากรให้การฝึกอบรมในศูนยฝึ์กอบรม เยาวชนของทหารหรือ
ต ารวจ  ควรผา่นการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือทุกคน  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  ตาม
ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัโดยให้สถานศึกษาควรขอรายช่ือและคุณวุฒิทางลูกเสือ
ของวิทยากรในศูนยฝึ์กอบรมเยาวชนต ารวจหรือทหารก่อนน าลูกเสือไปเขา้รับการฝึกอบรมมา
พิจารณาก่อนการตดัสินใจ ถา้ไม่จ าเป็นควรใหค้รูเป็นผูฝึ้กอบรมลูกเสือเอง 
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ตวับ่งช้ีท่ี  4  สถานศึกษาควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือกิจกรรมดา้นลูกเสือผา่นส่ือของทอ้งถ่ินหรือ
ชุมชน แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัโดยให้
สถานศึกษาตอ้งน าผลงานวิชาการดา้นช านาญการพิเศษหรือเช่ียวชาญออกเผยแพร่ไปยงัสถานศึกษา
อ่ืนๆ  โดยการส่งตรง  ลงเวบ็ไซต ์ หรือส่ือทอ้งถ่ินและควรอยูใ่นสมุดสถานศึกษา 

        องค์ประกอบที่ 7  ดา้นความเป็นเอกลกัษณทางการลูกเสือ  ประกอบดว้ย 3 ตวับ่งช้ี 3 
ขอ้  ยืนยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ  ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
กิจการลูกเสือ  โดยใหป้รับแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์   ตามตวับ่งช้ี  ดงัน้ี 

  ตวับ่งช้ีท่ี  1 ลูกเสือทุกสังกัดทุกประเภทตอ้งใช้การปกครองท่ีเป็นกฎเดียวกัน  
แนวปฏิบัติให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบัติโดยให้
สถานศึกษาทุกแห่งท่ีมีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือตอ้งจดัหา  พระราชบญัญติัลูกเสือ  ขอ้บงัคบั
คณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง  หลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ  กฏกระทรวงว่าด้วย
เคร่ืองแบบ  ระเบียบแถว  ระเบียบส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สารานุกรม
ลูกเสือ แนวทางการจดักิจกรรมลูกเสือและระเบียบวา่ดว้ยการใชค่้ายลูกเสือ 

ตวับ่งช้ีท่ี  2  การอยู่ค่ายพกัแรมตอ้งใชค่้ายลูกเสือในทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรม  
แนวปฏิบัติให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบัติโดยให้
สถานศึกษาควรใชค่้ายลูกเสือในทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมและการอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือรวมทั้งการ
จัดฝึกอบรมผู ้บังคับบัญชาลูกเสือทุกประเภท  เพื่อเป็นการฟ้ืนฟูค่ายลูกเสือในท้องถ่ินให้
เจริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึนเพื่อเป็นศูนยฝึ์กอบรมทอ้งถ่ิน 
  ตวับ่งช้ีท่ี  3  ลูกเสือตอ้งไม่แต่งเคร่ืองแบบเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง  แนว
ปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัโดยให้สถานศึกษา
ห้ามน าผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือทุกประเภทแต่งเคร่ืองแบบเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง
โดยเด็ดขาด  ยกเวน้การรณรงคเ์พื่อประชาธิปไตยและการจดัการเลือกตั้งในทอ้งถ่ิน  แต่สามารถ
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองได ้

        องค์ประกอบที่  8  การประชาสัมพนัธ์กิจการลูกเสือ  ลูกเสือ  ประกอบดว้ย 4 ตวับ่งช้ี 
4 ขอ้  ยืนยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ  ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
กิจการลูกเสือ  โดยใหป้รับแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์   ตามตวับ่งช้ี  ดงัน้ี 

  ตวับ่งช้ีท่ี  1  สถานศึกษา  ตอ้งจดักิจกรรมลูกเสือร่วมกนัในลกัษณะของจิตอาสา
เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ อนัดีระหว่างกลุ่ม ระหว่างบุคคล อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง แนวปฏิบติัให้
เกิดผลตามยทุธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัโดยให้สถานศึกษาควร 
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น าลูกเสือและเนตรนารีเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัของชาติ  ศาสนาและพระมหากษตัริย ์ วนัส าคญั
ขององคก์รสาธารณะ  หรือองคก์ารเอกชน  ช่วยเหลือและพฒันาสงัคม  ชุมชน  และผูด้อ้ยโอกาส 
  ตวับ่งช้ีท่ี  2  หน่วยงานตน้สังกดัตอ้งประชาสัมพนัธ์ดา้นการฝึกอบรม  กิจกรรม
งานชุมนุม  และกิจกรรมอ่ืนๆ ของกิจการลูกเสือให้สถานศึกษาทราบโดยทัว่ถึงกนั  แนวปฏิบติัให้
เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ตามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัโดยให้สถานศึกษาตอ้ง
ประสานกับหน่วยงานตน้สังกัดเก่ียวกับข่าวสารขอ้มูลด้านการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  
กิจกรรมของลูกเสือต่างๆ  อยู่ตลอดเวลา  และน ามาประชาสัมพนัธ์ไวห้น้าห้องลูกเสือหรือหน้า
ส านกังานของสถานศึกษา 
  ตวับ่งช้ีท่ี  3  กิจการลูกเสือในสถานศึกษาตอ้งมีการสร้างเอกลกัษณ์เร่ืองหน่ึงความ
ดีในหน่ึงลูกเสือทุกสถานศึกษา  แนวปฏิบัติให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ตามความเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัโดยให้สถานศึกษาก าหนดสัญญลกัษณ์การท าความดีของลูกเสือเนตร
นารีให้ถูกตอ้งตามระเบียบเพื่อใชป้ระดบักบัเคร่ืองแบบในขณะท่ีแต่งเคร่ืองแบบมาโรงเรียนหรือ
แต่งเคร่ืองแบบไปร่วมกิจกรรม 
  ตวับ่งช้ีท่ี  4  สถานศึกษาตอ้งประกาศความดีกบัชุมชนในการสร้างหน่ึงความดีใน
หน่ึงลูกเสือโดยผา่นส่ือของทอ้งถ่ินและชุมชน  แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  ตามความเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญควรมีแนวปฏิบติัโดยให้สถานศึกษาตอ้งประกาศความดีของลูกเสือทางสถานนีวิทยุ
ทอ้งถ่ิน   หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน  วารสารโรงเรียนหรือป้ายประชาสมัพนัธ์หนา้โรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง
โดยมีรูปถ่ายผูท้  าความดีแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือ 
 

         แนวปฏิบัติเพิ่มเติมจากการยืนยันโดยวิธีสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ(Connoisseurship) 
เก่ียวกบัแนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ในเชิงนโยบายมีดงัต่อไปน้ี 1)ส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติควรน ายทุธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทยและแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ไป
ให้กระทรวงศึกษาธิการน าไปเป็นนโยบายในการปฏิบัติ เพื่อ ให้สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการปฏิบติัเป็นแนวเดียวกนัทั้งประเทศ 2)ส านกังานลูกเสือกระทรวงศึกษาธิการ  
ควรเป็นผูเ้ผยแพร่ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทยและแนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยทุธศาสตร์
ไปให้เขตพื้นท่ีการศึกษาทัว่ประเทศไดน้ านโยบายน้ีลงสู่สถานศึกษาในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 
3)ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาทั้งมธัยมและประถมควรน ายทุธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย
และแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ไปใหส้ถานศึกษาในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ   

 
 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
         การวิจยัคร้ังน้ีศึกษา  ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย  โดยใชร้ะเบียบวิธีแบบ
ผสม(mixed  methodology)  ขั้นตอนแรกเป็นวิจยัเชิงคุณภาพ(qualitative  research)  ขั้นตอนท่ีสอง
เป็นวิจยัเชิงปริมาณ(quantitative  research)  และขั้นตอนสุดทา้ยเป็นวิจยัเชิงคุณภาพ(qualitative  
research)  โดยมีวตัถุประสงค ์1)เพื่อทราบยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย 2)เพื่อทราบวิธี
ปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย  ประชากรท่ีใชศึ้กษาประกอบดว้ย
โรงเ รียนท่ีสังกัด เขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้ น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน  35,000 โรงเรียน  และกลุ่มตวัอย่างเป็นโรงเรียนสังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 100 
โรงเรียน  โดยผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ย  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา  รองผูอ้  านวยการสถานศึกษาหรือ
ผูท้  าหนา้ท่ีแทน  ครูผูส้อนลูกเสือ  และครูท่ีปรึกษาชุมนุมกิจกรรมลูกเสือ  จ านวน 400 คน รวบรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นแบบจดัอนัดบัคุณภาพของลิเคอร์ท (Likert)การด าเนินการ
วิจยัประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ  ดงัน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1  การก าหนดตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งในการวิจยัเป็นการทบทวนวรรณกรรม

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ

ลูกเสือไทย  และน าประเด็นท่ีไดจ้ากการศึกษา มาจดัสนทนากลุ่ม(Focus Group  Discussion)โดย

เชิญผูท้รงคุณวุฒิ  จ  านวน 9 คน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นลูกเสือ  จ านวน  6 คน  ผูท้รงคุณวุฒิ

จากบุคคลภายนอกกิจการลูกเสือ จ านวน 3 คน และบุคคลทัว่ไปเขา้รับฟังการสนทนากลุ่ม  จ านวน 

100  คน ในการสนทนากลุ่มคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์หาแนวทางในการสร้างยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟู

กิจการลูกเสือไทย   เพื่อสรุปประเดน็ในแนวทางการวิจยัดา้นคุณภาพ  แนวทางการวิจยัดา้นปริมาณ  

และสร้างเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัทั้งดา้นคุณภาพ ดา้นปริมาณและผูว้ิจยัน าขอ้มูลจากการศึกษา

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและผลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวุฒิ  มาเป็นตวัแปร

ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย โดยสร้างแบบสอบถาม  ตามเน้ือหาและโครงสร้างของ

กิจการลูกเสือไทย  จ านวน 125 ตวัแปร      
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                 ขั้นตอนที่ 2  การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นขั้นตอนท่ีน าแบบสอบถามไปให้อาจารย์ท่ี

ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดา้นความตรง 

(Validity)ของเน้ือหาและโครงสร้าง โดยผูท้รงคุณวฒิุ  จ านวน 5 คน และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง

ตามวตัถุประสงค ์(index  of  item-objective  congruence : IOC) ของเคร่ืองมือวิจยั พบว่า  มีขอ้ท่ีได้

ค่าดชันีความสอดคลอ้งสูงกว่า 0.50 จ านวน 125 ขอ้ และน าไปทดลองใชก้บัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่าง จ านวน 8 โรงเรียน  โรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา รอง

ผูอ้  านวยการสถานศึกษา  ครูท่ีปรึกษาชุมนุมกิจกรรมลูกเสือ  และครูผูส้อนลูกเสือ จ านวน  32 คน  

และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม(reliability) โดยใชว้ิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 

(Cronbach’s  alpha   coefficient)  พบวา่ ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.9676 ดงันั้นจึงน าแบบสอบถาม

ดงักล่าว  ไปใชเ้กบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจริง จ านวน 100 โรงเรียน และน าเคร่ืองมือท่ีเก็บรวบรวม

แลว้มาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการท า  Exploratory factor  analysis   เพื่อจดักลุ่มของแบบสอบถามผล

จากการเก็บข้อมูล พบว่า ได้องค์ประกอบของยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย มี                   

8 องคป์ระกอบ  มีจ านวน 51 ตวัแปรย่อย  มาสรุปเป็นร่างยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย 

โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ(Stakeholder) จ านวน  9  คน ซ่ึงมาจากตวัแทนโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียน

มธัยมศึกษา  วิทยาลยัอาชีวศึกษา  สถาบนัการพลศึกษา  กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเอกชน สมาคม

สโมสรลูกเสือวิสามญัแห่งประเทศไทย  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออาสาสมคัร และตวัแทนจากลูกเสือ

จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  มาเขียนแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์  ได ้ 91  ขอ้ 

        ขั้นตอนที่ 3  การเขียนแนวปฏิบติัและการยนืยนัโดยการสนทนากลุ่ม(Focus  Group  

Discussion) ผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) จ านวน 9 คน จากหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กิจการลูกเสือไทย  ในขั้นตอนน้ี  น าร่างยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย  และตวัแปรยอ่ยท่ี

เขียนโดยผูเ้ช่ียวชาญ(Stakeholder) ถึงแนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือ

ไทย  ยนืยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship)  จ  านวน 9 คน  ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิจาก

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติและสภาลูกเสือไทย  ในขั้นตอนน้ี  น าร่างยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการ

ลูกเสือไทย เม่ือสรุปผลจากการสนทนากลุ่มแลว้พบว่า  ไดย้ทุธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย 

จ านวน 8 ยทุธศาสตร์ 51 ตวับ่งช้ี  และแนวปฏิบติัให ้
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เกิดผลตามยทุธศาสตร์ จ านวน 91 ขอ้การวิเคราะห์ปรับปรุงและน าเสนอยทุธศาสตร์  ผูว้ิจยัไดส้รุป

ข้อคิดเห็น  ข้อวิจารย์และข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิท่ีได้มาปรับปรุงองค์ประกอบของ

ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย  เพื่อให้เหมาะสม  มีความเป็นไปได ้ ถูกตอ้งและสามารถ

น าไปใชไ้ดจ้ริงตามความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประมาณ  ใชก้าร

หาค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ(percentage) ค่าเฉล่ีย(arithmetic  mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard  deviation) การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (exploratory  factor  analysis) และการ

วิเคราะห์เน้ือหา (content  analysis) 

 

สรุปผลการวจิยั 

         

          การวิจยัเร่ือง  ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย  ไดข้อ้คน้พบดงัน้ี 

        1.ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกจิการลูกเสือไทย  มี  8  ยทุธศาสตร์    

        ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย  มีดงัน้ี 1) การมีส่วนร่วมของชุมชน 2) การ

สร้างจิตส านึกใหก้บัเยาวชน 3) การจดัการลูกเสือในสถานศึกษา  4) การพฒันาเยาวชนดว้ยกิจกรรม

ลูกเสือ  5) ดา้นทกัษะทางลูกเสือ  6) การพฒันาบุคลากรทางการลูกเสือ  7) ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์

ทางการลูกเสือ  8) การประชาสมัพนัธ์กิจการลูกเสือ  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

         ยุทธศาสตร์ที่ 1  การมีส่วนร่วมของชุมชน  มีจ านวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบ   

13  ตวัแปรย่อย  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor  loading) อยู่ระหว่าง .500 - .741 มีค่าความ

แปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues)  เท่ากบั  42.633 และค่าร้อยละของความแปรปรวนร้อยละ 

(percentage of variance) เท่ากบั 34.107  โดยเรียงล าดบัตวัแปรตามค่าน ้ าหนกัขององคป์ระกอบ

(factor  loading)  ดงัน้ี 1)เชิญหวัหนา้หน่วยราชการทุกหน่วยท่ีอยูใ่กลส้ถานศึกษามาเป็นกรรมการ

ลูกเสือในสถานศึกษาโดยเฉพาะต ารวจสัมพนัธ์ชุมชน 2) ควรเชิญผูน้ าชุมชนทุกชุมชนเขา้มาเป็น

กรรมการหรือประธานกรรมการลูกเสือของหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาท่ีมีการเรียนการ

สอนวิชาลูกเสือทุกแห่ง 3) ควรมีวารสารหรือหนังสือพิมพ์ของลูกเสือทุกจังหวดัเพื่อเป็นการ

ประชาสัมพนัธ์ความรู้และอาชีพต่อสาธารณะชน  4) ควรจดัใหเ้ยาวชนและผูใ้หญ่ท่ีอยูร่ะหวา่ง 
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ศึกษาของการศึกษาผูใ้หญ่เป็นลูกเสือเพื่อน าขบวนการของลูกเสือไปใชใ้นการด ารงชีวิตในสังคม  

5) ส่งเสริมการส่ือสารดา้นกิจกรรมลูกเสือทางสถานีวิทยุและโทรทศัน์ทุกวนัโดยเปิดโอกาสให้

อาสาสมคัรเป็นผูจ้ ัดรายการ 6)สร้างความเขม้แข็งให้กับกองลูกเสือในสถานศึกษาโดยขอการ

สนบัสนุนจากผูน้ าในชุมชน ผูน้ าในสถานประกอบการของเอกชน  และหัวหนา้หน่วยราชการใน

ชุมชน  ดา้นอาชีพ  ดา้นอนามยั  ดา้นสังคม  และดา้นการศึกษาตลอดชีวิต   7)กิจกรรมลูกเสือใน

สถานศึกษาตอ้งเป็นอตัลกัษณ์ท่ีส าคญัของสถานศึกษา  8) ควรให้น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสอนใน

กิจกรรมลูกเสือเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ  ศิลปะ วฒันธรรม  ใหค้งมีสืบต่อไป  9)สถานศึกษาตอ้ง

มีการประกวดกิจกรรมด้านทักษะต่างๆ  ทั้ งภายในและภายนอก  ทุกปี  10)ควรให้นักเรียน

อาชีวศึกษาต้องเรียนวิชาลูกเสือทุกคนและเรียนทุกชั้นปีของการศึกษาในสถานศึกษา 11)ให้

สถานศึกษาจดัท าเอกสารความรู้เก่ียวกบักิจการลูกเสือในรูปของส่ือหรือหนงัสือประกอบการเรียน

การสอนและเผยแพร่ไปสู่องคก์รการศึกษาต่างๆ ท่ีมีการเรียนการสอนลูกเสือ  12)ควรน าลูกเสือ  

ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ออกช่วยสาธารณะประโยชน์ดา้นจราจร อุทกภยั อคัคีภยัและอ่ืนๆ ทุกสถาบนั  

และ  13)ใหน้ ากิจกรรมลูกเสือไปประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

         ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างจิตส านึกให้กับเยาวชน มีจ านวนตวัแปรท่ีอธิบาย

องคป์ระกอบ 9 ตวัแปรยอ่ย  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor  loading) อยูร่ะหวา่ง .515 - .639 มีค่า

ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues)  เท่ากบั  5.935  และค่าร้อยละของความแปรปรวนร้อย

ละ(percentage  of  variance) เท่ากบั  4.748 โดยเรียงล าดบัตวัแปรตามค่าน ้ าหนกัขององคป์ระกอบ

(factor  loading)  ดงัน้ี1) สถานศึกษาจดักิจกรรมท าความดีโดยความสมคัรใจของลูกเสือเพื่อเป็น

การส่งเสริมการปลูกจิตส านึกของเด็กและเยาวชน  2)กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมท่ีมีเทคนิคการ

สอนเฉพาะโดยให้เด็กมีส่วนร่วมและกลา้แสดงออกโดยฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้ามของกลุ่ม 3)ตอ้ง

จดักิจกรรมใหลู้กเสือปฏิบติัไดจ้ริงและเป็นกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายเหมาะสมกบัลูกเสือแต่ละ

ประเภท  และอาย ุ 4)กิจกรรมวนัส าคญัทางลูกเสือสถานศึกษาจดัใหค้รูและนกัเรียนมีส่วนร่วมทุกปี

การศึกษา 5)กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมท่ีสอนใหเ้ด็กและเยาวชนเป็นนกัประชาธิปไตยในอนาคต  

6)ให้ใชกิ้จกรรมลูกเสือสร้างคุณธรรมและความมีวินัยในตนเองให้กบันักเรียนในสถานศึกษาทั้ง

หญิงและชาย  7)การเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษาควรมีกระบวนการนิเทศติดตามผล 
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เป็นระยะๆ  อยา่งต่อเน่ือง  8)ตอ้งปลูกฝังครูโดยสอนใหน้กัเรียนรู้ถึงความส าคญัของการเป็นลูกเสือ

และกิจการลูกเสือ และ 9) กิจกรรมวนัส าคญัทางลูกเสือในสถานศึกษาสร้างจิตอาสาใหน้กัเรียนและ

ครูทุกคน 

         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการลูกเสือในสถานศึกษา มีจ านวนตัวแปรท่ีอธิบาย

องคป์ระกอบ  9  ตวัแปรยอ่ย  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor  loading) อยูร่ะหว่าง .500 - .623 มี

ค่าความแปรปรวนของวแป (eigenvalues) เท่ากบั 3.638 และค่าร้อยละของความแปรปรวนร้อยละ 

(percentage  of  variance) เท่ากบั 2.911 โดยเรียงล าดบัตวัแปรตามค่าน ้ าหนกัขององคป์ระกอบ

(factor  loading) ดงัน้ี 1) สถานศึกษาตอ้งจดัท าแผนยทุธศาสตร์ในการพฒันากิจการลูกเสือทั้งระยะ

สั้นและระยะยาว 2)สถานศึกษาตอ้งเผยแพร่สารสนเทศเก่ียวกบักิจกรรมลูกเสือสู่สาธารณะชน      

3)  สถานศึกษาต้องมีการจัดตั้ งกองทุนเพื่อสนับสนุนกิจการลูกเสือในสถานศึกษา  จาก

คณะกรรมการซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก  4)สถานศึกษาควรมีการให้บ าเหน็จกับลูกเสือและ

ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในการท าความดีและความทุ่มเทต่อการร่วมกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาทุก

คน  5)สถานศึกษาตอ้งสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายในองคก์รลูกเสือประเภทต่างๆ  6)สถานศึกษา

ตอ้งพฒันาความเป็นผูน้ าของสมาชิกลูกเสือในการท ากิจกรรมต่างๆ 7)สถานศึกษาตอ้งมีขอ้มูล

สารสนเทศเก่ียวกับกิจการลูกเสือลงในเว็บไซท์ของตนเอง 8)สถานศึกษาตอ้งส่งเสริมการจัด

กิจกรรมลูกเสือให้มีเอกลกัษณ์ในการพฒันากิจกรรมกลางแจง้ และ 9)สถานศึกษาตอ้งส่งเสริมการ

ออกแบบในรูปแบบท่ีหลากหลายของการจดักิจกรรมกลางแจง้ 

         ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพฒันาเยาวชนดว้ยกิจกรรมลูกเสือ  มีจ านวนตวัแปรท่ีอธิบาย

องคป์ระกอบ 3 ตวัแปรยอ่ย  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor  loading) อยูร่ะหวา่ง.619 - .699  มีค่า

ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues)  เท่ากบั  2.463  และค่าร้อยละของความแปรปรวนร้อย

ละ (percentage  of  variance)  เท่ากบั  1.970 โดยเรียงล าดบัตวัแปรตามค่าน ้าหนกัขององคป์ระกอบ

(factor loading) ดงัน้ี 1)หลกัส าคญัของการลูกเสือคือมีความเช่ืออนัเดียวก ั2) กิจกรรมลูกเสือใช้

แนวทางการพฒันาลูกเสือสร้างความเขม้แขง็ใหเ้ยาวชน  และ 3) พลเมืองดีในทศันะของการลูกเสือ

คือการปลูกฝังใหเ้ยาวชนเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในอนาคต 
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         ยุทธศาสตร์ที่ 5 ดา้นทกัษะทางลูกเสือ  มีจ านวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบ 6 ตวั

แปรยอ่ย  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor  loading)  อยูร่ะหว่าง .520 - .761 มีค่าความแปรปรวน

ของตวัแปร (eigenvalues)  เท่ากบั  2.399  และค่าร้อยละของความแปรปรวนร้อยละ (percentage  of  

variance) เท่ากบั  1.919 โดยเรียงล าดบัตวัแปรตามค่าน ้ าหนกัขององคป์ระกอบ(factor  loading)  

ดงัน้ี  1)ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีความรู้เก่ียวกบักิจการลูกเสือแต่ละประเภท 2)ครูผูส้อนลูกเสือตอ้ง

วางแผนก าหนดการฝึกอบรมลูกเสือแต่ละประเภทไดท้ั้งระยะสั้นและระยะยาว 3)ครูผูส้อนลูกเสือ

ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรของลูกเสือแต่ละประเภท 4)ครูผูส้อนลูกเสือในสถานศึกษาตอ้งแต่ง

เคร่ืองแบบลูกเสือในวนัท่ีมีกิจกรรมลูกเสือและวนัท่ีมีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ตามต าแหน่งท่ี

แต่งตั้งในกองลูกเสือประเภทนั้นๆ  5)ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์อง

ลูกสือแต่ละประเภท และ 6)ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัวิธีการฝึกอบรมเพื่อความกา้วหนา้

ในแต่ละชั้นของลูกเสือแต่ละประเภทเพื่อรับเคร่ืองหมายท่ีสูงข้ึน                 

        ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาบุคลากรทางการลูกเสือ  มีจ านวนตวัแปรท่ีอธิบาย

องคป์ระกอบ 4 ตวัแปรยอ่ย  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ(factor  loading) อยูร่ะหว่าง .518 - .642 มีค่า

ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) เท่ากบั 2.171 และค่าร้อยละของความแปรปรวนร้อยละ 

(percentage  of  variance) เท่าก ั 1.737โดยเรียงล าดบัตวัแปรตามค่าน ้าหนกัขององคป์ระกอบ(factor  

loading)  ดงัน้ี 1)การฝึกอบรมเยาวชนของทหารหรือต ารวจ ผูท่ี้เป็นวิทยากรตอ้งแต่งเคร่ืองแบบ

ลูกเสือตามประเภทท่ีไดรั้บแต่งตั้งการเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือแต่ละสังกดั 2)ควรให้มีการพฒันา

ครูผูส้อนลูกเสือทุกระดบัอย่างต่อเน่ืองเพื่อน าความรู้ความสามารถไปพฒันาเครือข่ายของกิจการ

ลูกเสือในแต่ละองคก์ร  3) วิทยากรให้การฝึกอบรมในศูนยฝึ์กอบรมเยาวชนของทหารหรือต ารวจ  

ควรผ่านการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือทุกคน และ 4)สถานศึกษาควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือ

กิจกรรมดา้นลูกเสือผา่นส่ือของทอ้งถ่ินหรือชุมชน 

                ยุทธศาสตร์ที่ 7  ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ทางการลูกเสือ  มีจ านวนตวัแปรท่ีอธิบาย

องคป์ระกอบ 3 ตวัแปรยอ่ย  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor  loading) อยูร่ะหวา่ง .555 - .755  
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 มีค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) เท่ากบั  1.936  และค่าร้อยละของความแปรปรวน

ร้อยละ (percentage  of  variance) เท่ากบั 1.549 โดยเรียงล าดบัตวัแปรตามค่าน ้ าหนกัของ

องคป์ระกอบ(factor  loading) ดงัน้ี 1)ลูกเสือทุกสังกดัทุกประเภทตอ้งใชก้ารปกครองท่ีเป็นกฎ

เดียวกนั  2 การอยูค่่ายพกัแรมตอ้งใชค่้ายลูกเสือในทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรม  และ 3)ลูกเสือตอ้ง

ไม่แต่งเคร่ืองแบบเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

    ยุทธศาสตร์ที่ 8  การประชาสมัพนัธ์กิจการลูกเสือ มีจ านวนตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบ 

4 ตวัแปรย่อย  มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor  loading) อยู่ระหว่าง .521 - .562  มีค่าความ

แปรปรวนของตแัปร (eigenvalues) เท่ากับ  1.812  และค่าร้อยละของความแปรปรวนร้อยละ 

(percentage  of  variance)  เท่ากบั 1.450 โดยเรียงล าดบัตวัแปรตามค่าน ้ าหนกัขององคป์ระกอบ

(factor  loading) ดงัน้ี  1) สถานศึกษา  ตอ้งจดักิจกรรมลูกเสือร่วมกนัในลกัษณะของจิตอาสาเพื่อ

สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกลุ่ม ระหว่างบุคคล  อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง  2) หน่วยงานตน้

สังกดัตอ้งประชาสัมพนัธ์ดา้นการฝึกอบรม  กิจกรรมงานชุมนุม  และกิจกรรมอ่ืนๆ ของกิจการ

ลูกเสือใหส้ถานศึกษาทราบโดยทัว่ถึงกนั  3) กิจการลูกเสือในสถานศึกษาตอ้งมีการสร้างเอกลกัษณ์

เร่ืองหน่ึงความดีในหน่ึงลูกเสือทุกสถานศึกษา  และ  4) สถานศึกษาตอ้งประกาศความดีกบัชุมชน

ในการสร้างหน่ึงความดีในหน่ึงลูกเสือโดยผา่นส่ือของทอ้งถ่ินและชุมชน 

        2.แนวปฏิบัติให้เกดิผลตามยุทธศาสตร์  ประกอบดว้ย 8 ยทุธศาสตร์  51 ตวับ่งช้ี  สรุป

ไดด้งัน้ี  1)การมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยการเชิญบุคคลภายนอกเขา้มาเป็นคณะกรรมการในกิจการ

ลูกเสือในสถานศึกษาและกองลูกเสือควรให้บริการชุมชนในรูปแบบต่างๆ  2)การสร้างจิตส านึก

ใหก้บัเยาวชน โดยการท าความดี และปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 3)การจดัการลูกเสือ

ในสถานศึกษา   โดยการบริหารจดัการกองลูกเสือในสถานศึกษาในดา้นต่างๆ  เช่นดา้นโครงสร้าง  

ดา้นบุคลากร ดา้นวิชาการ ดา้นการเงิน ดา้นวสัดุอุปกรณ์ และดา้นการประชาสัมพนัธ์  4)การพฒันา

เยาวชนดว้ยกิจกรรมลูกเสือ  โดยการจดักิจกรรมลูกเสือโดยยึดค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็น

แนวทางในการปฏิบติั  5)ดา้นทกัษะทางลูกเสือ  โดยสร้างทกัษะเก่ียวกบักิจการลูกเสือ ให้มีทกัษะ

เก่ียวกบัความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น ใหมี้ทกัษะทางการลูกเสือ ใหมี้ทกัษะในการวางแผนและใหมี้ทกัษะ 
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ในการใชห้รือปฏิบติั  6)การพฒันาบุคลากรทางการลูกเสือ  โดยการเขา้รับการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบั

ลูกเสือในระดบัต่างๆ  ของผูบ้ริหาร  รองผูบ้ริหาร  ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ      

7)ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ทางการลูกเสือ  โดยการจดัให้มีคู่มือต่างๆ  พระราชบญัญติั  ระเบียบ

ปฏิบติั  การใชค่้ายลูกเสือและการไม่ยุง่เก่ียวกบัการเมือง  และ  8) การประชาสัมพนัธ์กิจการลูกเสือ  

โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญั  การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารขอ้มูล  สัญลกัษณ์และการท าความดี

ของลูกเสือ   

        แนวปฏิบัติเพิ่มเติมจากการยืนยนัโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship) 

เก่ียวกบัแนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ในเชิงนโยบายมีดงัต่อไปน้ี  1)ส านักงานลูกเสือ

แห่งชาติควรน ายทุธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทยและแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ไป

ให้กระทรวงศึกษาธิการน าไปเป็นนโยบายในการปฏิบัติ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการปฏิบติัเป็นแนวเดียวกนัทั้งประเทศ  2)ส านกังานลูกเสือกระทรวงศึกษาธิการ  

ควรเป็นผูเ้ผยแพร่ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทยและแนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยทุธศาสตร์

ไปให้เขตพื้นท่ีการศึกษาทัว่ประเทศไดน้ านโยบายน้ีลงสู่สถานศึกษาในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

3)ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาทั้งมธัยมและประถมควรน ายทุธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย

และแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ไปใหส้ถานศึกษาในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ  

 

การอภปิรายผล 

         ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี  มีประเด็นส าคญัท่ีพบจากการวิจยัเร่ือง  ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟู
กิจการลูกเสือไทย  และสามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  ไดด้งัน้ี 

         1.ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย  ผลการวิจยัพบว่า  ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟู

กิจการลูกเสือไทย  ประกอบดว้ย  8  ยุทธศาสตร์  ดงัน้ี 1)การมีส่วนร่วมของชุมชน 2)การสร้าง

จิตส านึกให้กบัเยาวชน  3) การจดัการลูกเสือในสถานศึกษา  4) การพฒันาเยาวชนดว้ยกิจกรรม

ลูกเสือ 5) ดา้นทกัษะทางลูกเสือ 6)การพฒันาบุคลากรทางการลูกเสือ 7)ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ 
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ทางการลูกเสือ 8)การประชาสมัพนัธ์กิจการลูกเสือ  ซ่ึงยทุธศาสตร์ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

การวิจัย ดังน้ี คือยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทยเป็นพหุยุทธศาสตร์ ทั้ งน้ี  เน่ืองจาก

ส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรม ท่ีจดัท าคู่มือ

การฝึกอบรมวิชาผูก้  ากับลูกเสือ  เป็นเอกสารประกอบเร่ืองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่กบัชุมชน  ได้

กล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการลูกเสือกบัชุมชน กองลูกเสือเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน  เก่ียวขอ้ง

กบัชุมชนอย่างใกลชิ้ด  ถา้กองลูกเสือท าประโยชน์ให้แก่ชุมชน ชุมชนนั้นจะยอมรับนับถือกอง

ลูกเสือนั้นและจะช่วยเหลือกิจการลูกเสือนั้น กองลูกเสือควรมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัหน่วยงาน

กิจการท่ีมีอยูใ่นชุมชนนั้น  ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนท่ีมิใช่เป็นหน่วยงานของรัฐ  และโดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ตอ้งมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัองคก์ารเยาวชนอ่ืนดว้ย  ลูกเสือมีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชน  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   เรณู  ศรีสระนอ้ย  ไดว้ิจยัเร่ือง  การพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนกบั

การจดักิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1   

ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนใน ผลการวิจยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก    ส าหรับการสร้าง

จิตส านึกให้กบัเยาวชน โดยใช้ค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงท่ีท าให้

ลูกเสือสร้างจิตส านึกใหก้บัตนเอง  ค  าปฏิญาณและกฎ  ซ่ึงผูเ้ป็นสมาชิกอยูใ่นขบวนการลูกเสือตอ้ง

ยอมรับและปฏิบติัตาม  หลกัการส าคญัอนัน้ี  ทุกประเทศไดย้อมรับก าหนดค าปฏิญาณและกฎของ

ตนเอง  ประเทศใดจะก าหนดอยา่งไร  ก่ีขอ้ก็ท าไดภ้ายใตห้ลกัการส าคญัท่ีวางไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ  วรรณภา  พรหมถาวร  ไดศึ้กษาเร่ือง  โครงการงานวิจัยการศึกษาสภาพการจดั

กิจกรรมในค่ายลูกเสือ  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัเยาวชน:ศึกษาเฉพาะกรณีการจดักิจกรรมท่ีพึง

ประสงค ์ ผลการวิจยัพบว่า  การจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้ตามท่ีก าหนดไวต้ามทศันะของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  พบว่า  การจดั

กิจกรรมในค่ายลูกเสือ  ท่ีเป็นกิจกรรมสร้างจิตส านึกใหก้บัลูกเสือคือดา้นพฒันาจิตใจและศีลธรรม  

และดา้นพฒันาในเร่ืองการสร้างค่านิยมและเจตนคติควรมีการวางแผนการปฏิบติัการจดักิจกรรม

ร่วมกนัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  ส าหรับการจดัการลูกเสือในสถานศึกษา   คือการบริหาร

กองลูกเสือประเภทต่างๆ   ตามหลกัเกณฑข์องคู่มือการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือประเภทต่างๆ  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรสิทธ์ิ  กาฬมาตย ์ ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรม 
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ลูกเสือสามญัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า  การ

บริหารจดัการลูกเสือสามญัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  โดย

เรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยดงัน้ี  ดา้นการบริหารงานบุคคล  ดา้นการบริหารจดัการองคก์ร  ดา้น

การวางแผน  ดา้นการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน  และด้านการก ากบัติดตามและ

ประเมินผล   การพฒันาเยาวชนดว้ยกิจกรรมลูกเสือ  นั้น  ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ  ตามลูกเสือ 

พ.ศ.2551  มาตรา 8  คณะลูกเสือแห่งชาติ  มีการจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์เพื่อ

พฒันาลูกเสือทั้งทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และศีลธรรม  ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  

และช่วยสร้างสรรคส์งัคมใหเ้กิดความสามคัคีและมีความเจริญกา้วหนา้     ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ  วรรณภา  พรหมถาวร  ไดศึ้กษาเร่ือง  โครงการงานวิจยัการศึกษาสภาพการจดักิจกรรมในค่าย

ลูกเสือ  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชน:ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดกิจกรรมท่ีพึงประสงค ์   

ผลการวิจยัพบว่า  ลูกเสือมีความตอ้งการในการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ตามท่ีก าหนดไวต้ามทศันะของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับกิจกรรมในค่ายลูกเสือ  

พบว่าในทศันะของผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน/วิทยาลยั มีความตอ้งการในการจดักิจกรรมในค่าย

ลูกเสือ  ให้ครบทั้ ง 8  ด้าน อยู่ในระดับมาก  ด้านทักษะทางลูกเสือ    เน่ืองจากการฝึกอบรม

ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือไทยในปัจจุบนั ไดก้ล่าวถึงทกัษะ 5 ประการ ในการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชา

ลูกเสือ  แต่ละคร้ังไดก้ าหนดให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้รียนรู้ทกัษะ 5 ประการ  ดงัต่อไปน้ีคือ  

ประการท่ีหน่ึง  ทกัษะเก่ียวกบัการเขา้ใจในเร่ืองกิจการลูกเสือ(Understanding  skills) ประการท่ี

สอง  ทกัษะเก่ียวกบัความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น (Relationship  skills) ประการท่ีสาม  ทกัษะทางการ

ลูกเสือ Scouting  skills) ประการท่ีส่ี  ทกัษะในการวางแผน (Planning  skills) และประการท่ีห้า  

ทกัษะในการใชห้รือปฏิบติั (Implementing  skills) หนา้ท่ี  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ผจญ  ชาญ

รอบรู้  ไดศึ้กษาเร่ือง  การพฒันาการด าเนินงานกิจการลูกเสือในโรงเรียนบา้นธาตุ  ส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น  เขต 5  อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น    ผลการศึกษาพบว่า  การพฒันา

โดยใชก้ลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบติัการ  การอบรมหลกัสูตรผูก้  ากบัลูกเสือ  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้    

ท าให้คณะครูมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการปฏิบติังานกิจการลูกเสือในโรงเรียนโดยรวม

ทั้ง 5  ดา้น เป็นอย่างดี  การพฒันาบุคลากรทางการลูกเสือ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในสถานศึกษาทุก

คนเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางลูกเสือดา้นต่างๆตอ้งพฒันาตนเองโดยเขา้รับการฝึกอบรม 
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วิชาผูก้  ากับลูกเสือ  ขั้นความรู้ทัว่ไป  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  ขั้นความรู้ชั้นสูง  ของลูกเสือส ารอง  

สามัญ  สามัญรุ่นใหญ่  และวิสามัญ  หรือลูกเสือเหล่าสมุทร  และเหล่าอากาศ  เป็นต้น   ยงั

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ผจญ  ชาญรอบรู้  ไดศึ้กษาเร่ือง  การพฒันาการด าเนินงานกิจการลูกเสือ

ในโรงเรียนบา้นธาตุ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น  เขต 5  อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น  

ผลการศึกษาพบวา่  การพฒันาโดยใชก้ลยทุธ์การประชุมเชิงปฏิบติัการโดยการอบรมหลกัสูตรวิชาผู ้

ก  ากบัลูกเสือ  โดยการส่งครูเขา้รับการอบรมพกันอนอยูป่ระจ าท่ีค่ายตลอดการอบรม  ท าใหค้ณะครู

มีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการปฏิบติังานกิจการลูกเสือในโรงเรียนโดยรวมทั้ง 5 ดา้น  ดา้น

ความเป็นเอกลกัษณ์ทางการลูกเสือ  เน่ืองจากความเป็นเอกลกัษณ์ทางการลูกเสือสามารถพิจารณา

ไดจ้าก  ขอ้บงัคบัคณะลูกสือแห่งชาติ  วา่ดว้ยการปกครองหลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ  พ.ศ.2509  

เก่ียวกบัการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือท่ีตอ้งยึดแนวปฏิบติัเดียวใน

ทุกๆเร่ือง โดยเฉพาะเร่ืองการปกครองของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือทุกประเภทและทุก

สังกัด   ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ บุญตรง  มูลพร้อม  ได้วิจยัร่ือง  แนวทางการพฒันาการ

ด าเนินงานกิจการลูกเสือสามญัในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4  ผลการวิจยัพบว่า  สภาพในการด าเนินงานกิจการลูกเสือสามญัใน

โรงเรียนประถมศึกษา  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นการ

จดัตั้งกองลูกเสือและการแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในโรงเรียนและดา้นการบริหารงานปกครอง

ลูกเสือมีระดบัการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก  โดยการยึดแนวปฏิบติัเดียวกนัซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์

ทางลูกเสือ และการประชาสัมพนัธ์กิจการลูกเสือ  เน่ืองจากจินตวีร์  เกษฒศุข  ไดก้ล่าวถึงหลกัการ

และกลยุทธ์ในการประชาสัมพนัธ์ท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนันั้น  การใชก้ลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์เป็น

วิธีการด าเนินการท่ีจะสร้างความร่วมมือในการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง  เพื่อน าไปสู่การ

ยอมรับวิธีการปฏิบติัให้แพร่กระจายออกไปอย่างกวา้งขวางและต่อเน่ือง  โดยวิธีการดงักล่าวตอ้ง

อาศยัการใชส่ื้อต่างๆ  อย่างหลากหลาย  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แน่นอนว่าตอ้งการให้กลุ่มเป้าหมาย

ยอมรับอะไร  อยา่งไร  และจะตอ้งมีแผนส่ือสารท่ีเป็นขั้นตอนและมีกลวิธีท่ีเหมาะสมจึงจะเกิดประ

สิทธผลโดยมีจุดมุ่งหมายส าคญั  ซ่ึงสอดคอ้งกบังานวิจยัของ  สุรพล  ท านุพนัธ์ุ ได้ท าวิจยัเร่ือง

สภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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อุตรดิตถ ์ เขต 1    ผลการวิจยัพบว่า  ส่วนใหญ่ไดว้างแผนพร้อมกบัการจดัชั้น มีการน าลูกเสือไป

บ าเพญ็ประโยชน์  มีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์กิจการลูกเสือ  และมีการเดินทางไกลและอยูค่่ายพกั

แรม  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สัญญา  เขียวปาน ไดศึ้กษาเร่ือง  ปัญหาและแนวทางการ

พฒันาการบริหารกิจการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จังหวัดสระแก้ว    ผลการวิจัยพบว่า  ปัญหาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดซ่ึงอยู่ในระดับมากคือการ

ประชาสัมพนัธ์เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความเขา้ใจท่ีดีต่อกิจการลูกเสือในโรงเรียน   

        ยุทธศาสตร์ที่ 1  การมีส่วนร่วมของชุมชน  เน่ืองจากส านกังานคณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแห่งชาติ  โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรม  ท่ีจดัท าคู่มือการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้ชั้นสูง  ไดเ้ขียนเอกสารประกอบเร่ืองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่กบัชุมชน  ซ่ึง

พูดถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการลูกเสือกบัชุมชน  เก่ียวกบัลูกเสือเก่ียวขอ้งกบัชุมชนอย่างไร  ซ่ึง

กองลูกเสือตั้งอยูใ่นชุมชน  บุตรหลานของสมาชิกในชุมชนเป็นลูกหลานของกองลูกเสือนั้นๆ  กอง

ลูกเสือเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน  เก่ียวขอ้งกบัชุมชนอยา่งใกลชิ้ด  ถา้กองลูกเสือท าประโยชน์ให้แก่

ชุมชน  ชุมชนนั้นจะยอมรับนบัถือกองลูกเสือนั้นและจะช่วยเหลือกิจการลูกเสือนั้น    กองลูกเสือ

ควรมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัหน่วยงานกิจการท่ีมีอยูใ่นชุมชนนั้น  ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนท่ีมิใช่เป็น

หน่วยงานของรัฐ  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ตอ้งมีตวามสัมพนัธ์อนัดีกบัองค์การเยาวชนอ่ืนดว้ย  

ลูกเสือมีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชน  ตามวตัถุประสงค์หรืออุดมการณ์ของลูกเสือย่อมช่วย

สร้างสรรค์สังคม  ชุมชนท่ีตนอยู่ให้ดีข้ึน  มีความสงบสุข  ลูกเสืออาจช่วยเหลือสังคม  ชุมชน  

เก่ียวกบัเร่ืองเด็กหรือคนพิการท่ีมีในชุมชน  ลูกเสืออาจเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัชุมชนโดยการใหบ้ริการ  

ช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเม่ือ  ช่วยในการพฒันาชุมชน  การบริการชุมชนคือการท่ีลูกเสือเขา้ไปช่วยเหลือ

ชุมชนในโอกาสต่างๆ  เช่น  การท าความสะอาด  ถนนหนทาง  ให้ความสะดวกตามสถานีขนส่ง

ต่างๆ  โดยชุมชนมิไดข้อร้องและมิไดเ้ขา้มาร่วมมือในการบริการนั้น  เป็นการบ าเพญ็ประโยชน์

ของลูกเสือ  สมาชิกของชุมชนเป็นผูรั้บประโยชน์แต่ฝ่ายเดียว  และส านกังานคณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแห่งชาติ  โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรม  ท่ีจดัท าคู่มือการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ

วิสามญั   ขั้นความรู้ชั้นสูง  ไดเ้ขียนเอกสารประกอบเร่ืองการเขา้ร่วมชุมชนซ่ึงเขียนเก่ียวกบั 
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การเขา้ร่วมชุมชนไวว้า่เราในฐานะเป็นผูก้  ากบัลูกเสือวิสามญั  มีความเป็นห่วงเก่ียวกบัการช่วยเหลือ

บุคคลวยัหนุ่มเพื่อใหเ้ป็นผูช่้วยสร้างสรรคส์งัคมท่ีเขาอยู ่ กล่าวคือช่วยใหเ้ขาเติบโตข้ึนในสงัคมของ

เขา  ช่วยให้เขา้ใจสังคมของเขา  ช่วยท าให้สังคมของเขาดีข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่  ชุมชนคือสภาพต่างๆ   

โครงการท่ีช่วยลูกเสือมีโอกาสมีความรู้ความเขา้ใจคือโครงการส ารวจชุมชนและโครงการการเยีย่ม

เยยีนชุมชน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   เรณู  ศรีสระนอ้ย  ไดว้ิจยัเร่ือง  การพฒันาการมีส่วน

ร่วมของชุมชนกบัการจดักิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนขนาดเลก็  สังกดัน านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

อุดรธานี เขต 1  การวิจยัแบ่งเป็น 3 ระยะดงัน้ี  ระยะท่ี 1  ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนใน    

5 ดา้น  คือการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ   ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน  ดา้นการมีส่วนร่วม

ในการปฏิบติั  ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามและ

ประเมินผล  กบัการจดักิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

อุดรธานี เขต 1  ผลการวิจยัพบว่า  ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการจดักิจกรรมลูกเสือใน

โรงเรียนขนาดเลก็  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ดา้นการตดัสินใจ  ดา้นการรับผลประโยชน์  มีส่วนร่วมอยู่ใน

ระดบัมาก  ส่วนดา้นติดตามและประเมินผลดา้นการปฏิบติังานและดา้นการวางแผน  มีส่วนร่วมอยู่

ในระดบัปานกลาง    ระยะท่ี 2  ก าหนดทางการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการจดักิจกรรม

ลูกเสือในโรงเรียนขนาดเลก็  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1  ผลการวิจยัพบว่า  

ไดโ้ครงการในการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการจดักิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนขนาดเลก็  

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1  ทั้ง 6  โครงการ  ไดแ้ก่  โครงการพฒันาการจดั

กิจกรรมส าคญัของลูกเสือประจ าปี  โครงการจัดตั้ งภาคีเครือข่ายลูกเสือ  โครงการอบรมเชิง

ปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมลูกเสือ  โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ าทาง

ลูกเสือ  โครงการจดัตั้งคณะกรรมการภายในการประเมินกิจกรรมลูกเสือ  และโครงการจดัเวที

ชุมชน    ระยะท่ี 3  การประเมินความเหมาะสมของแนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนกบั

การจดักิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนขนาดเลก็  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1  ทั้ง 

6 โครงการ โดยผูท้รงคุณวุฒิในดา้นต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมลูกเสือ จ านวน 10 คน ท า

การประเมินความเหมาะสม ผลการประเมินพบวา่ โครงการทั้ง 6โครงการ มีค่าความถ่ีของความ  
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เหมาะสม  ตั้งแต่ร้อยละ  80  ข้ึนไป  ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ       

วีระพนัธ์  นนัแกว้  ไดศึ้กษาเร่ือง  การบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัแบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนบา้น

ก๊อหลวง  อ าเภอภูซาง  จงัหวดั   ผลการศึกษาพบว่า  การบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัแบบมีส่วน

ร่วม  โรงเรียนบา้นก๊อหลวง  ตามสภาพปัจจุบนั  ดา้นการวางแผนอยู่ในระดบัปานกลาง  ขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูง  ไดแ้ก่การร่วมวางแผน  ส่งเสริมการจดักิจกรรมดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ดา้นการแสวงหา

ทรัพยากรอยู่ในระดบัปานกลาง  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง  ไดแ้ก่  ให้การช่วยเหลือดา้นแรงงานในการ

พฒันาโรงเรียน  ดา้นการด าเนินงานอยู่ในระดบัปานกลาง  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงไดแ้ก่  ร่วมพฒันา

โรงเรียน  ปรับปรุงอาคารสถานท่ีหรืออ่ืนๆ  และดา้นการประเมินผลอยูใ่นระดบัปานกลาง  ขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูง  ไดแ้ก่การร่วมประเมิน  สรุปผลการจดักิจกรรมโครงการต่างๆ ของโรงเรียน  ส่วนความ

คาดหวงั  พบวา่  การบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัแบบมีส่วนร่วม  ดา้นการวางแผนอยูใ่นระดบัมาก  

ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง  ไดแ้ก่  ร่วมรับรู้ปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือ

สามญั  ดา้นการแสวงหาทรัพยากร  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง  ไดแ้ก่  ให้การช่วยเหลือดา้นแรงงานในการ

พฒันาโรงเรียน  งานการด าเนินงาน  อยูใ่นระดบัมาก  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง  ไดแ้ก่  ร่วมพฒันาโรงเรียน  

ปรับปรุงอาคารสถานท่ีหรืออ่ืนๆ  ดา้นการประเมินผลอยูใ่นระดบัมาก  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง  ไดแ้ก่ร่วม

เป็นกรรมการประเมินพฤติกรรมอนัพึงประสงคข์องลูกเสือสามญั 

        ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างจิตส านึกให้กบัเยาวชน  เน่ืองจากส านกังานคณะกรรมการ

บริหารลูกเสือแห่งชาติ  โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรม  ท่ีจดัท าคู่มือการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบั

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้ชั้นสูง  ไดเ้ขียนเอกสารประกอบเร่ืองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่กบัค า

ปฏิญาณแลกฎของลูกเสือและคู่มือการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือวิสามญั  ขั้นความรู้ชั้นสูง  ได้

เขียนเอกสารประกอบเร่ืองค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามญัและค่านิยม    ความส าคญัของค า

ปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหน่ึงท่ีท าให้ขบวนการได้พัฒนาถาวร

ความกา้วหนา้กวา่ขบวนการเยาวชนอ่ืนๆ  ก็คือค าปฏิญาณและกฎ  ซ่ึงผูเ้ป็นสมาชิกอยูใ่นขบวนการ

ลูกเสือตอ้งยอมรับและปฏิบติัตาม หลกัการส าคญัอนัน้ี ไดมี้ปรากฏอยู่ในธรรมนูญของสมชัชา

ลูกเสือโลก  ทุกประเทศไดย้อมรับก าหนดค าปฏิญาณ  และกฎของตนเองประเทศใดจะก าหนด  
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อย่างไร  ก่ีขอ้ก็ท าได้ภายใต้หลักการส าคญัท่ีวางไวใ้นธรรมนูญดังกล่าวแล้ว  ลูกเสือไทยได้

ก าหนดให้มีค  าปฏิญาณ 3  ขอ้  และกฎ 10  ขอ้  ดงัเช่นท่ีบญัญติัไวใ้นธรรมนูญฯ  ผูบ้งัคบับญัชา

ลูกเสือทุกคนจะตอ้งจ าค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  ตามท่ีคณะลูกเสือแห่งชาติท่ีก าหนดไวใ้น

ข้อบังคับให้ได้ทุกตัวอักษร  กับต้องพยายามปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือใน

ชีวิตประจ าวนัอยา่งดีท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้ ทั้งน้ีเพราะค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นหลกั

ส าคญัของการลูกเสือ  และอาจเปรียบไดเ้สมือนเป็นศีลของลูกเสือ  ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีลูกเสือพึงปฏิบติั

เพื่อให้เป็นตวัอย่างอนัดีแก่เด็กท่ีเป็นลูกเสือ  ฉะนั้นค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือจึงเป็นเคร่ืองมือ

ในการสร้างจิตส านึกใหก้บัเยาวชนท่ีเป็นลูกเสือ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  วรรณนา  พรหม

ถาวร  ไดศึ้กษาเร่ือง  โครงการงานวิจยัการศึกษาสภาพการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  เพื่อเป็นแหล่ง

เรียนรู้ให้กบัเยาวชน:ศึกษาเฉพาะกรณีการจดักิจกรรมท่ีพึงประสงค ์   ผลการวิจยัพบว่า  การจดั

กิจกรรมในค่ายลูกเสือโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ตามท่ีก าหนดไวต้ามทศันะ

ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับกิจกรรมในค่ายลูกเสือ  พบว่าในทศันะของผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน/

วิทยาลยั  มีความตอ้งการในการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  ให้ครบทั้ง 8  ดา้น  อยูใ่นระดบัมาก  ใน

ทศันะของผูก้  ากับลูกเสือมีความตอ้งการในการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  ท่ีเป็นกิจกรรมสร้าง

จิตส านึกให้กบัลูกเสือคือดา้นพฒันาจิตใจและศีลธรรม  และดา้นพฒันาในเร่ืองการสร้างค่านิยม

และเจตนคติควรมีการวางแผนการปฏิบติัการจดักิจกรรมร่วมกนั  ทั้งผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน/

วิทยาลยั  และผูก้  ากบัลูกเสือ  อีกทั้งควรใหลู้กเสือมีส่วนร่วม  เช่น  การเขียนโครงการ  เป็นตน้ และ

ยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ     เฉลิม  ปานมา  ไดว้ิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจในการพฒันาคุณภาพ

งานลูกเสือในโรงเรียนบา้นใสถิน  ผลการวิจยัพบว่า  กิจกรรมท่ีสร้างจิตส านึกของลูกเสือ  ไดแ้ก่  

ตวัช้ีวดัท่ี 1  ความมีระเบียบวินยั  ความสนใจ  ความสนุก  ความภูมิใจ  ความตระหนกัในคุณค่าและ

ความสุขในการเป็นลูกเสือ  การเรียนรู้  มีทกัษะดา้นสัญลกัษณ์ลูกเสือ  อยูใ่นระดบัมาก  ตวัช้ีวดัท่ี 2  

การปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฏของลูกเสือ  อยูใ่นระดบัมาก  และตวัช้ีวดัท่ี 3  การช่วยเหลือผูอ่ื้น  

ชุมชน  ชาติบ้านเมืองและสังคมโลก  อยู่ในระดับมาก    และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ     

สุรสิทธ์ิ  นาคสมัฤทธ์ิ  ไดว้ิจยัเร่ือง  การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมโดย

ใชว้ิธีการลูกเสือส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  การพฒันาหลกัสูตรด าเนินการเป็น     
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4  ขั้นตอน  ไดแ้ก่  การส ารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน การพฒันาหลกัสูตรเสริม  การตรวจสอบ

คุณภาพหลกัสูตรเสริม  และการปรับปรุงหลกัสูตรเสริม  โดยการทดลองพฤติกรรมการมีคุณธรรม

และจริยธรรมของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัทดลอง  ผลการวิจยัพบวา่  1) การพฒันาหลกัสูตรเสริม

เพื่อพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ประกอบด้วย  

หลกัการและเหตุผล  แนวคิดพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตรเสริม  วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรเสริม  

แผนการด าเนินกิจกรรม  กิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือการจดักิจกรรม  และการวดัผลและประเมินผล  มี

ความเหมาะสมซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีสร้างจิตส านึกให้กบันักศึกษาได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ซ่ึงยงั

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  วรวุฒิ  เจริญศรีพรพงศ์  ไดว้ิจยัเร่ือง  การพฒันาโปรแกรมการศึกษา

นอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีส าหรับลูกเสือชาวบา้น  ผลการวิจยัพบว่า   

โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อความเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีส าหรับลูกเสือ

ชาวบา้นท่ีพฒันาข้ึนแบ่งออกเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้  คือ  มีความจงรักภคัดีต่อชาติ  ศาสนา  และ

พระมหากษตัริย ์ เคารพกฏระเบียบของสังคม  มีความซ่ือสัตย ์ ยดึมัน่ในอุดมการณ์  มีเกียรติเช่ือถือ

ไดไ้ม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  เป็นผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท่ีดี  ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีดีกว่า  

อดทนต่อความขดัแยง้  แสดงความเห็นอยา่งมีเหตุผล  สามารถพึ่งตนเองได ้ มีจิตสาธารณะ  เตม็ใจ

ช่วยเหลือผูอ่ื้นเสมอ  กลา้เสนอตนเป็นตวัแทน  เป็นกิจกรรมสร้างแรงบนัดาลใจในการสร้างจิตน า

นึกใหลู้กเสือชาวบา้นเป็นพลเมืองดี   

        ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจดัการลูกเสือในสถานศึกษา   เน่ืองจากสถานศึกษาตอ้งมี

แผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ในการบริการจัดการทั้ งระยะยาวและระยะสั้ น  ซ่ึง

ประกอบดว้ยวิสัยทศัน์  เป้าหมาย  พนัธกิจ  แผนงาน  โครงการ  และการรายงานผล  และในแผน

ยุทธศาสตร์ก็ควรมียุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาลูกเสือในสถานศึกษาไวด้ว้ยทุกปีการศึกษา  การ

จัดการลูกเสือในสถานศึกษา  คือการบริหารกองลูกเสือประเภทต่างๆ  เน่ืองจากส านักงาน

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรม  ท่ีจัดท าคู่มือการ

ฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือส ารอง  สามญั  สามญัรุ่นใหญ่  และวิสามญั  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  ได้

เขียนเอกสารประกอบเร่ือง  การบริหารงานในกองลูกเสือส ารอง  การบริหารงานในกองลูกเสือ

สามญั  การด าเนินงานในกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  และ การบริหารงานในกองลูกเสือวิสามญั  
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 ในการบริหารกองลูกเสือในสถานศึกษาส่วนใหญ่ก็ใช้หลกัการบริหารทัว่ๆ  ไป  โดยมีการจดั

โครงสร้างของกองและกลุ่มลูกเสือ  มีการจดัการเร่ืองผูก้  ากบั  รองผูก้  ากบัและลูกเสือ  มีการจดัการ

เร่ืองการเงิน  มีการจดัการเร่ืองวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ สถานท่ี  มีการจดัเร่ืองกิจกรรมการเรียนการสอน  

และอ่ืนๆ  ตามท่ีผู ้บริหารเห็นสมควร  ส าหรับการบริหารในกองลูกเสือแต่ละประเภท  มี

รายละเอียดดงัน้ี  การบริหารงานในกองลูกเสือส ารอง  ขอบข่ายของการด าเนินงานประกอบดว้ย  

วิธีด าเนินการตั้งกองลูกเสือส ารอง  การบริหารงานในกองลูกเสือส ารอง  วสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใน

กองลูกเสือ  การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญ  ขอบข่ายของการด าเนินงานประกอบด้วย  

หลักเกณฑ์ในการตั้ งกอง  วิธีขอตั้ งกอง  การท าเอกสารตั้ งกองและเอกสารภายในกอง การ

ด าเนินงานในกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ขอบข่ายของการด าเนินงานคือส่งเสริมใหผู้ก้  ากบัมีความรู้

ความเขา้ใจถึงวิธีการด าเนินการจดัตั้งกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และการบริหารงานในกองลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่ได ้ และการบริหารงานในกองลูกเสือวิสามญั  ขอบข่ายในการด าเนินงานคือ  ให้

อธิบายวิธีการจดัตั้งกองลูกเสือวิสามญั  การจดัท าเอกสาร  ส่วนประกอบของคูหาลูกเสือวิสามญั  

หน้าท่ีของคณะกรรมการประจ ากอง  และด าเนินการฝึกอบรมลูกเสือวิสามญัไดพ้อสังเขป  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   สุนทร    ทดั  ได้วิจยัเร่ือง  การจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  ผลการวิจยัพบว่า   การจดักิจกรรมลูกเสือ-

เนตรนารี  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  และปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการจัด

กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี  ในดา้นจดัท าทะเบียนขอ้บงัคบัว่าดว้ยการจดักิจกรรม  ดา้นการแต่งตั้ง

บุคลากรท่ีรับผดิชอบ  ดา้นใหก้ารสนบัสนุนและอ านวยเร่ืองการงบประมาณ  และยงัสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ  สุรพล  ท านุพนัธ์ุ ไดท้  าวิจยัเร่ืองสภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญั

ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1  ผลการวิจยัพบว่า  มีการแต่งตั้ง

มอบหมายงานรับผดิชอบกิจกรรมลูกเสือโดยมีค าสั่งแต่งตั้งในการจดัท าแผนการจดักิจกรรมลูกเสือ

ไดจ้ดัท าในแผนปฏิบติัราชการประจ าปี  มีการจดับุคลากรเพื่อรับผดิชอบกิจกรรมลูกเสือ    และการ

เปรียบเทียบผูบ้ริหารกบัผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือดา้นการวางแผนและงบประมาณต่อสภาพและปัญหา

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สัญญา  เขียวปาน ไดศึ้กษาเร่ือง  

ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จงัหวดัสระแกว้    ผลการวิจยัพบวา่  การจดัส่งผูก้  ากบัและ 
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รองผูก้  ากับไปฝึกอบรมตามหลกัสูตรวิชาผูก้  ากับลูกเสือ  ขั้นความรู้ระดับต่างๆ  มีปัญหาการ

ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นการจดัสรรทรัพยากรโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง    มีการแต่งตั้ง

ผูก้  ากบัและรองผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ตามความรู้ความสามารถ  ตรงตามโครงสร้างลูกเสือ

โรงเรียนมีปัญหาการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก   ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมบติั    ธรรมนาถ

พงศ ์ ไดศึ้กษาเร่ือง  การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน  สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษานครปฐม  เขต 2  ผลการวิจัยพบว่า    การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบ้ริหาร

โรงเรียนเอกชน  ซ่ึงเรียงจากมากไปหานอ้ยดงัน้ีคือ  ดา้นการวางแผน  ดา้นการมอบหมายงาน  ดา้น

บริหารงานบุคคล  ดา้นการรายงาน  ดา้นการประสานงาน  และดา้นการงบประมาณ  อยู่ในระดบั

ปานกลาง  ส่วนดา้นการจดัองคก์ร  อยูใ่นระดบัมาก    และแนวทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน  คือ  ควรมีการวางแผนการฝึกอบรมประจ าปี  ควรมีการจดัแผนภูมิองคก์ร

และขอบเขตของการปฏิบติังานกิจกรรมลูกเสือให้ชดัเจน  การบริหารงานบุคคลควรมีการคดัเลือก

บุคคลให้ตรงกบัความสามารถกบักิจกกรมลูกเสือ  การมอบหมายงานควรมีแผนท่ีชดัเจนเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร  การประสานงานภายในโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืนๆ  ควรมีการรายงานผลการ

ปฏิบติังานตลอดปีการศึกษา  และดา้นการงบประมาณ  ผูบ้ริหารควรจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน

กิจการลูกเสือให้เหมาะสม  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ผจญ  ชาญรอบรู้  ไดศึ้กษาเร่ือง  การ

พฒันาการด าเนินงานกิจการลูกเสือในโรงเรียนบา้นธาตุ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น  

เขต 5  อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น    ผลการศึกษาพบว่า  ครูมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะใน

การปฏิบติังานในดา้นการตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือดา้นการบงัคบับญัชาลูกเสือ  ดา้นการเงินลูกเสือ

และดา้นการรายงานกิจกรรมของลูกเสือ  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด    และครูทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจ

และทกัษะในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ลูกเสือและการน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชใ้นแต่ละ

สัปดาห์ตามศกัยภาพของตน  และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของสุรสิทธ์ิ  กาฬมาตย ์ ได้วิจัยเร่ือง  

การศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า  การบริหารจัดการลูกเสือสามัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  โดยเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยดงัน้ี  ดา้นการบริหารงาน   
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บุคคล  ดา้นการบริหารจดัการองคก์ร  ดา้นการวางแผน  ดา้นการสนบัสนุนและส่งเสริมการเรียน

การสอน  และดา้นการก ากบัติดตามและประเมินผล    และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   บุญตรง  

มูลพร้อม  ได้วิจัยร่ือง  แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานกิจการลูกเสือสามัญในโรงเรียน

ประถมศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4  ผลการวิจยัพบว่า  

สภาพในการด าเนินงานกิจการลูกเสือสามญัในโรงเรียนประถมศึกษา  โดยรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านการจดัตั้ งกองลูกเสือและการแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชา

ลูกเสือในโรงเรียนและดา้นการบริหารงานปกครองลูกเสือมีระดบัการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก  

ส่วนดา้นอ่ืนมีระดบัการด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง   แนวทางการพฒันาการด าเนินงานกิจการ

ลูกเสือสามัญในโรงเรียนประถมศึกษา  ทุกโรงเรียนต้องมีการจัดตั้ งกองลูกเสือและแต่งตั้ ง

ผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือ  ควรมีการน าหลักสูตรมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลตาม

วตัถุประสงค ์ ควรมีการวางแผนการใชง้บประมาณในแผนปฏิบติัราชการของโรงเรียน  ส่งเสริมให้

บุคลากรเขา้รับการฝึกอบรม  ศึกษาดูงานเพื่อพฒันาตนเอง  ควรมีหอ้งเรียนท่ีเป็นเอกเทศสามารถจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนและจดัเกบ็เอกสารลูกเสืออยา่งเป็นระบบ  ควรมีการเปิดโอกาสใหชุ้มชน

มีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการจดักิจกรรมลูกเสืออย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  และยงั

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   ระวีวรรณ  ไตรคุม้ดนั  ไดว้ิจยัเร่ือง  ปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตร

นารีของบุคลากรโรงเรียนระด่ิงหินประชาสรรค์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดันนทบุรี  

ผลการวิจยัพบว่า    ปัญหาการจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี   โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ค่าเฉล่ียค่ามากไปหาค่าน้อยดงัน้ี   ดา้นการจดัการ  ดา้นวสัดุอุปกรณ์  

ดา้นบุคลากรและดา้นงบประมาณ  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   อดุลยรั์ตน์  น่ิมเจริญ  ไดว้ิจยั

เร่ือง  สภาพและปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือของโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดัส านกัการศึกษา  

กรุงเทพมหานคร    ผลการวิจยัพบว่า   ดา้นงานประจ า  ปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  คือการจดัตั้ง

กลุ่มกองลูกเสือ  มีการด าเนินการจดัตั้งกลุ่มกองลูกเสือตามโครงการบริหารกิจการลูกเสือ การ

แต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือด าเนินการตรงตามประเภทและวุฒิทางลูกเสือ   การเก็บเงินค่าบ ารุง

ลูกเสือประจ าปี  มีการด าเนินการและวางแผนเก็บเงินค่าบ ารุงลูกเสือเป็นไปตามขอ้บงัคบัคณะ

ลูกเสือแห่งชาติ   การรายงานลูกเสือประจ าปีมีการด าเนินงานรายงานลูกเสือประจ าปี   
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        ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพฒันาเยาวชนดว้ยกิจกรรมลูกเสือ  เน่ืองจากส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ  พระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ.2551  มาตรา 8  คณะลูกเสือแห่งชาติ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
พฒันาลูกเสือทั้งทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และศีลธรรม  ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  
และช่วยสร้างสรรคส์ังคมให้เกิดความสามคัคีและมีความเจริญกา้วหน้า  ทั้งน้ี  เพื่อความสงบสุข
และความมัน่คงของประเทศชาติตามแนวทางดงัต่อไปน้ีคือ  ใหมี้นิสัยในการสังเกต  จดจ า  เช่ือฟัง  
และพึ่งตนเอง  ให้ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  ให้รู้จกับ าเพ็ญตนเพื่อ
สาธารณประโยชน์  ให้รู้จกัท าการฝีมือ  และฝึกฝนให้ท ากิจกรรมต่างๆ  ตามความเหมาะสม  ให้
รู้จกัรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วฒันธรรม  และความมัน่คงของประเทศชาติ    และส านกังาน
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรม  ท่ีจัดท าคู่มือการ
ฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  ขั้นความรู้ทัว่ไป  ไดเ้ขียนเอกสารประกอบเร่ืองสาระส าคญัของการ
ลูกเสือ  เก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาอุดมการณ์น้ีแยกไดเ้ป็นรายละเอียด    8  ประการ  คือ  พฒันา
ทางกาย  พฒันาทางสติปัญญา  พฒันาทางจิตใจและศีลธรรม  การสร้างค่านิยมและเจตคติ  พฒันา
สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล  พฒันาสัมพนัธภาพทางสังคม  พฒันาสัมพนัธภาพต่อชุมชน  และ
พฒันาทางดา้นความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม  ในการพฒันาต่างๆ  เหล่าน้ี  ใชกิ้จกรรมเป็นส่ือ  
และกิจกรรมมิใช่มุ่งฝึกทกัษะเป็นรายบุคคลอย่างเดียวแต่กิจกรรมนั้นมุ่งไปสู่ชุมชนท่ีตนอาศยัอยู ่ 
เป็นกิจกรรมดา้นการบริการใหเ้กิดทกัษะ  โดยท างานเป็นกลุ่ม  เป็นหมู่  มีการวางแผน  โดยผูใ้หญ่
จดัท าร่วมกับเด็ก  ทั้ งน้ีเพื่อให้สนองเจตนารมณ์และความตอ้งการของเยาวชนเอง    และยงัมี
หลกัการส าคญัของการลูกเสือนั้นกิจการลูกเสือทัว่โลก  จะยึดหลกัการเดียวกนั  อนักา้วแรกท่ีจะ
น าไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกนั  หลกัส าคญัต่างๆ    ประกอบดว้ย   นบัถือศาสนา   มีความ
จงรักภกัดีต่อประเทศชาติของตน   มีความศรัทธาในมิตรภาพและความเป็นพี่น้องของลูกเสือทัว่
โลก   บ าเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ่ื้น   ยอมรับและปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ   เขา้เป็น
สมาชิกดว้ยความสมคัรใจ   มีความเป็นอิสระต่ออิทธิพลทางการเมือง  มีก าหนดการพิเศษส าหรับ
การฝึกอบรม  โดยอาศยั  ระบบหมู่  ระบบกลุ่ม  การทดสอบเป็นขั้น ๆ  เคร่ืองหมายวิชาพิเศษ  และ
กิจกรรมกลางแจง้  กิจการลูกเสือยงัตอ้งการให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีในทศันะของการลูกเสือ  
ประกอบดว้ย  มีความจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ มีเกียรติเช่ือถือได ้ มีระเบียบวินยั  
สามารถบงัคบัใจตนเองได ้ สามารถพึ่งตนเองได ้ เตม็ใจและสามารถช่วยเหลือชุมชน  และบ าเพญ็
ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นไดทุ้กเม่ือ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   วรรณนา  พรหมถาวร  ไดศึ้กษาเร่ือง  
โครงการงานวิจยัการศึกษาสภาพการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัเยาวชน:
ศึกษาเฉพาะกรณีการจดักิจกรรมท่ีพึงประสงค ์   ผลการวิจยัพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการใน 
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การจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ตามท่ีก าหนดไวต้าม
ทศันะของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  พบว่าในทศันะของผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน/
วิทยาลยั  มีความตอ้งการในการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  ให้ครบทั้ง 8  ดา้น  อยูใ่นระดบัมาก  ใน
ทศันะของผูก้  ากับลูกเสือมีความตอ้งการในการจัดกิจกรรมในค่ายลูกเสือ  ได้แก่  ด้านการจัด
กิจกรรมในค่ายลูกเสือดา้นสถานท่ีและดา้นบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ยกเวน้ดา้น
สถานท่ีบางรายขอ้อยู่ในระดับปานกลาง  และในทัศนะของลูกเสือมีความต้องการในการจัด
กิจกรรมในค่ายลูกเสือท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาลูกเสือทั้ง 8  ดา้น  ส่วนใหญ่อยู่ในระดบั
มาก  มีเพียงแต่ดา้นพฒันาทางกาย  ดา้นพฒันาสติปัญญา  ดา้นพฒันาจิตใจและศีลธรรม  และดา้น
พฒันาในเร่ืองการสร้างค่านิยมและเจตนคติบางรายขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาสภาพ
ปัญหา  อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการพฒันาและฟ้ืนฟูให้ค่ายลูกเสือเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญั
และมีคุณค่า  จากผลการวิจยัพบว่า  กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า  กิจกรรมลูกเสือยงัขาดความจริงจงัและ
ต่อเน่ือง  ไม่มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญในกิจกรรมลูกเสืออย่างแท้จริง  ขาดการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ลูกเสือ  ผูป้กครองและชุมชนโดยรอบรับทราบในเร่ืองความส าคญัของกิจกรรม
ลูกเสือ  กิจกรรมลูกเสือส่วนใหญ่มุ่งเน้นความสนุกสนานมากเกินไปขาดการปลูกฝังเร่ืองค่านิยม  
สังคม  คุณธรรมและศีธรรม  ค่ายด าเนินการแบบธุรกิจมากเกินไปรวมทั้งการการบูรณาการความรู้
ในศาสตร์ต่างๆ  นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข  ดังน้ี  
ผูบ้งัคบับญัชาควรให้การส่งเสริมดา้นการอนุมติัให้มีการจดัการอบรมการจดักิจกรรมลูกเสืออย่าง
จริงจงั  คณะกรรมการลูกเสือประจ าจงัหวดัควรวางนโยบายเพื่อการผลิตบุคลากรในการจดักิจกรรม
ลูกเสือให้เพิ่มข้ึน  ควรมีการให้ความรู้ความเขา้ใจและเห็นถึงประโยชน์เก่ียวกบัวิชาลูกเสือ  ควรมี
การจดักิจกรรมใหชุ้มชนไดเ้ห็นในความพร้อมอยา่งสม ่าเสมอโดยการท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์
ร่วมกนัหรือการให้ค่ายลูกเสือเป็นศูนยก์ลางการจดังาน  ควรเพิ่มพฒันาการดา้นต่างๆ  ในการท า
กิจกรรมลูกเสือให้ครบทุกดา้น  ควรจดัสถานท่ีท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง  มีความปลอดภยั
และค่ายควรมีส่ิงอ านวยความสะดวก  เช่น  น ้ า ไฟ อยา่งเพียงพอกบัจ านวนลูกเสือ  พื้นท่ีท าค่ายตอ้ง
กวา้งขวางและยงัคงเป็นธรรมชาติใหม้ากท่ีสุด  จากผลการวิจยัท่ีผา่นมาน้ี ในการจดักิจกรรมลูกเสือ
ควรมีการวางแผนการปฏิบติัการจดักิจกรรมร่วมกนั  ทั้งผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน/วิทยาลยั  และ
ผูก้  ากบัลูกเสือ  อีกทั้งควรใหลู้กเสือมีส่วนร่วม  เช่น  การเขียนโครงการ  เป็นตน้  และยงัสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  ไดว้ิจยัเร่ือง  การจดักิจกรรมตามแนวทางการ 
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พฒันาลูกเสือท่ีมีประสิทธิภาพในค่ายลูกเสือ  ผลการวิจยัพบว่า  กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นว่ากิจกรรม
ท่ีจดัส าหรับลูกเสือในค่ายลูกเสือมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งอยู่ในระดบัมากทุกกิจกรรม  ทั้ง
ในทศันะของผูก้  ากบัลูกเสือและในทศันะของลูกเสือ  พิจารณาในรายขอ้ตามกิจกรรมท่ีก าหนดไว้
ตามทศันะของผูเ้ก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  พบว่า  ในทศันะของผูก้  ากบัลูกเสือและลูกเสือ  
มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่ากิจกรรมหลกั  จ  านวน  10  กิจกรรม  ท่ีประกอบดว้ย  กิจกรรมเมือง
วิทยาศาสตร์  กิจกรรมศิลปวฒันธรรม  กิจกรรมบุกเบิกและผจญภยั  กิจกรรมตามพระราชด าริ  และ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมศาสนา  กิจกรรมเวทีอภิปราย  กิจกรรมลูกเสือกบัความมัน่คง  
กิจกรรมทศันศึกษา  กิจกรรมเดินทางไกล  และกิจกรรมยามว่าง  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัแนวทางการพฒันาลูกเสือ 8  ดา้น  อยูใ่นระดบัมาก  ดา้นความเห็นเก่ียวกบัระยะเวลาในการเขา้
ค่ายลูกเสือของผูก้  ากบัลูกเสือ  พบว่า  ส่วนใหญ่ตอ้งการให้มีระยะเวลาในการเขา้ค่ายลูกเสือ 5 วนั   
4 คืน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของลูกเสือโดยตอ้งการให้จดักิจกรรม 10 อนัดบัแรก  ไดแ้ก่  
กิจกรรมบุกเบิกและผจญภยัมากท่ีสุด  รองลงมาเป็นกิจกรรมเดินทางไกล  กิจกรรมทศันศึกษา  
กิจกรรมพฒันาชุมชน  กิจกรรมทศันศึกษา  กิจกรรมเมืองวิทยาศาสตร์  กิจกรรมยามว่าง  กิจกรรม
ศาสนา  กิจกรรมลูกเสือกบัความมัน่คง และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  ตามล าดบั  ส าหรับขอ้คิดเห็น
และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  จากผลการวิจยัพบวา่  ในทศันะของผูก้  ากบั
ลูกเสือและลูกเสือ มีความเห็นวา่ ทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีดีมาก  มีประโยชน์ เหมาะสมกบัลูกเสือ 
มีเน้ือหาสาระท่ีดี  ให้ความรู้  สร้างแรงจูงใจให้กบัลูกเสือสนุกสนานเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
เกิดความสามคัคีและฝึกความอดทนใหก้บัลูกเสือ  นอกจากน้ียงัให้ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรม
ไวด้งัน้ี  ควรก าหนดเวลาให้เหมาะสมกบัการท ากิจกรรมในแต่ละฐานกิจกรรม  จดักลุ่มเขา้ฐาน
กิจกรรมให้เป็นระบบ  เพิ่มวิทยากรประจ าฐาน  จดัอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการจดักิจกรรมและให้
ลูกเสือไดมี้ส่วนร่วมในการคิดกิจกรรม  จากผลการวิจยัท่ีผา่นมาน้ี  ควรน ากิจกรรมท่ีผูก้  ากบัลูกเสือ
และลูกเสือให้ความเห็นว่าเหมาะสมและสอดคลอ้งไปใชใ้นการจดักิจกรรมค่ายลูกเสือในโรงเรียน
ต่อไป  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ช านาญ  สุวรรณเรือง ไดว้ิจยัเร่ืองรูปแบบการบริหารงานกิจกรรม
ลูกเสือสามัญในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬาสินธ์ุ เขต 3  
ผลการวิจยัพบวา่  สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต 3  โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ  สุบิน  ฝ่ายเทศ  ไดว้ิจยัเร่ือง  การศึกษาปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือในโรงเรียนบา้นกรวด
วิทยาคารสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาการบริหาร
กิจการลูกเสือในโรงเรียนบา้นกรวดวิทยาคารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย 
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ดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากมี  2  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นตวัผูเ้รียน  และดา้นครูผูส้อน  ค่าท่ีอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  มี  3  ด้าน  ได้แก่  ด้านหลกัสูตร  ด้านการเรียนการสอนและด้านผูบ้ริหารสถานศึกษา  
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีรยา  ค  าแหง  ไดว้ิจยัเร่ือง  สภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารี  ตามวงจรเดมม่ิง  ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี   
ผลการวิจยัพบวา่   สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี  ตามวงจรเดมม่ิง  ในสถานศึกษา  
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น  พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 2  ดา้น  อยูใ่นระดบัปานกลาง 2  ดา้น  เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ยไดด้งัน้ี  ดา้นการด าเนินงาน  ดา้นการวางแผน  ดา้นการตรวจสอบ  และดา้นการปรับปรุงและ 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุเวศ  กลบัศรี  ไดว้ิจยัเร่ือง  การพฒันากิจกรรมลูกเสือเพื่อสร้าง
ภาวะผูน้ าของเยาวชนไทย    ผลการวิจยัพบว่า  เยาวชนไทยควรไดรั้บการเสริมสร้างภาวะผูน้ า      
17 ประการ  ประกอบดว้ยผลการออกแบบและปรับปรุงกิจกรรมลูกเสือเพื่อสร้างภาวะผูน้ าของ
เยาวชนไทย  10 ประการดงัน้ี การรู้คิดในการแกปั้ญหาอยา่งมีระบบ การตดัสินใจในการแกปั้ญหา  
การสร้างความคิดรวบยอด  การท างานเป็นทีม  ความรับผิดชอบ  การมีระเบียบวินยั  ความสุภาพ
อ่อนน้อม  ความอดทน  การจูงใจ  สัปปุริสธรรม 7  การใช้กิจกรรมหลกัในการพฒันา จ านวน         
7  กิจกรรม  ไดแ้ก่  บุกเบิกสร้างศกัด์ิศรี  ประสาทดีชีวิตปลอดภยั  วินยัลูกเสือเพื่อสร้างคน  ผจญภยั
หัวใจผูน้ า  หลกัธรรมน าชีวิตบนัเทิง  ร่ืนเริงรอบกองไฟ  เดินทางไกลกายใจอดทน  และวิธีการ
ลูกเสือ 7 วิธี ไดแ้ก่   ค  าปฏิญาณและกฏ  เรียนรู้จากการกระท า  ระบบหมู่  การใชส้ัญลกัษณ์ร่วมกนั  
การศึกษาธรรมชาติ  ความกา้วหนา้ในการเขา้ร่วมกิจกรรม  การสนบัสนุนโดยผูใ้หญ่ 

          ยุทธศาสตร์ที่ 5  ดา้นทกัษะทางลูกเสือ  เน่ืองจากการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ

ไทยในปัจจุบนั  จากวารสารลูกเสือฉบบัพิเศษ  งานชุมนุมลูกเสือโลกเขตเอเชีย -แปซิฟิก  คร้ังท่ี 6  

งานชุมชุมลูกเสือแห่งชาติ  คร้ังท่ี 11  ไดเ้ขียนถึงทกัษะ  5  ประการ  ในการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชา

ลูกเสือ  แต่ละคร้ังไดก้ าหนดให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้รียนรู้ทกัษะ  5  ประการ  ดงัต่อไปน้ีคือ  

ประการท่ีหน่ึง  ทักษะเ ก่ียวกับการเข้าในเ ร่ืองกิจการลูกเสือ (Understanding  skills)   ซ่ึง

ประกอบดว้ย  หลกัการส าคญัของลูกเสือ  รวมทั้งค  าปฏิญาณและกฎ  ลกัษณะนิสัย  และการพฒันา

ของเด็กและคนหนุ่ม  ภูมิหลงัของการลูกเสือ  ทั้งของในประเทศและต่างประเทศโครงสร้างของ

การลูกเสือรวมทั้งลูกเสือพิการดว้ย  วิธีการท่ีใชส้ าหรับลูกเสือแต่ละประเภท  บทบาทของผูก้  ากบั

ลูกเสือ  รวมทั้งความรับผดิชอบในการเป็นผูน้ า  กิจการลูกเสือและชุมชน  รวมทั้งความสัมพนัธ์กบั

หน่วยงานเยาวชนอ่ืน  ประการท่ีสอง  ทกัษะเก่ียวกบัความสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น (Relationship  skills)   
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ประกอบด้วย  ความสามารถในการเป็นผูน้ า  เช่น  การท างานร่วมกับกลุ่มเล็กๆ  การใช้วิธีท่ี

เหมาะสมกบัประเภทลูกเสือ  เช่น  ระบบหมู่  การติดต่อกบัคนวนัรุ่น  และคนวยัหนุ่ม  การให้

ค  าแนะน า  ประการท่ีสาม  ทกัษะทางการลูกเสือ Scouting  skills)  ประกอบดว้ย  การท าก าหนดการ

ของลูกเสือแต่ละประเภท  การฝึกอบรมทักษะต่างๆ  ของลูกเสือ  ประการท่ีส่ี  ทกัษะในการ

วางแผน (Planning  skills)  ประกอบดว้ย  ความสามารถท่ีจะคิดข้ึนและปรับปรุง  การวางแผน

ก าหนดการทั้งระยะยาวและระยะสั้น  การวางแผนความเจริญกา้วหนา้รายบุคคลของคนหนุ่ม  การ

วางแผนความเจริญก้าวหน้าของกองลูกเสือ  ประการท่ีห้า  ทักษะในการใช้หรือปฏิบัติ  

(Implementing  skills)  ประกอบดว้ย  กิจกรรมต่างๆ  วิธีการฝึกอบรมและวิธีสอน  การแสวงหา

และการใชว้ิทยากร  และอุปกรณ์  การก าหนดและการรักษามาตรฐานของกองลูกเสือ  การบริหาร

กองลูกเสือ การประเมินผล การรับผดิชอบงานในหนา้ท่ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ผจญ ชาญรอบรู้  

ไดศึ้กษาเร่ือง  การพฒันาการด าเนินงานกิจการลูกเสือในโรงเรียนบา้นธาตุ  ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาขอนแก่น  เขต 5  อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น    ผลการศึกษาพบว่า  การพฒันาโดยใช้

กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบติัการในวงรอบท่ี 1  การอบรมหลกัสูตรผูก้  ากับลูกเสือ  ขั้นความรู้

เบ้ืองตน้  โดยการส่งครูเขา้รับการอบรมพกันอนอยูป่ระจ าท่ีค่ายตลอดการอบรม  จ านวน 3 วนั  ท า

ใหค้ณะครูมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการปฏิบติังานกิจการลูกเสือในโรงเรียนโดยรวมทั้ง 5  

ดา้น  เป็นอยา่งดีและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  คณะครูมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการ

ปฏิบติังานในดา้นการตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือดา้นการบงัคบับญัชาลูกเสือ  ดา้นการเงินลูกเสือและ

ดา้นการรายงานกิจกรรมของลูกเสือ  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด    และมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะ

ในการปฏิบติังานดา้นการเรียนการสอนวิชาลูกเสืออยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  การด าเนินการพฒันาใน

วงจรรอบท่ี 1  สามารถพฒันาครูใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการปฏิบติังานกิจการลูกเสือ

บรรลุตามเป้าหมายได ้4  ดา้น  คือดา้นการตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือดา้นการบงัคบับญัชาลูกเสือ  ดา้น

การเงินลูกเสือและดา้นการรายงานกิจกรรมของลูกเสือ  แต่ไม่สามารถพฒันาให้ครูมีความรู้ความ

เขา้ใจและมีทกัษะในดา้นการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ  จึงตอ้งด า เนินการพฒันาครูในวงรอบท่ี 2  

โดยการใชก้ลยทุธ์การประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง  การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ลูกเสือและการน า

แผนการจดัการเรียนรู้ไปใชใ้นแต่ละสปัดาห์ ผลการด าเนินการพบวา่ ครูทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจ 
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และทกัษะในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ลูกเสือและการน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชใ้นแต่ละ

สัปดาห์ตามศกัยภาพของตน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญตรง  มูลพร้อม  ได้วิจยัร่ือง  แนว

ทางการพฒันาการด าเนินงานกิจการลูกเสือสามญัในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4  ผลการวิจยัพบว่า  ประเด็นขอ้คน้พบหน่ึงในขอ้คน้พบ

หลายๆ  ประการคือ  ส่งเสริมให้บุคลากรเขา้รับการฝึกอบรม  ศึกษาดูงานเพื่อพฒันาตนเองให้เกิด

ทกัษะทางลูกเสือ  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สนิท  แสงจนัทร์  ไดว้ิจยัเร่ือง  การศึกษาสภาพการ

บริหารหลักสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนด้านกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ    เขต 1  ผลการวิจยัพบว่า  สภาพการบริหารหลกัสูตรกิจกรรม

พฒันาผูเ้รียนด้านกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยภาพรวมมีสภาพการบริหาร

หลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดา้นกิจกรรมลูกเสือ  อยู่ในระดบัปานกลาง  โดยดา้นการจดัการ

เรียนการสอนและดา้นนโยบาย  มีสภาพการบริหารหลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยูใ่นระดบัมาก  

ปัญหาการบริหารหลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดา้นกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย  ยกเวน้ดา้นการประเมินผล  มีปัญหาการบริหารหลกัสูตรอยูใ่นระดบัปาน

กลางและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   เดชา  คณัทกัษ ์  ไดว้ิจยัเร่ือง  รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ า

ของผูก้  ากบัลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า  องค์ประกอบของภาวะผูน้ าของผูก้  ากับลูกเสือ 4 

องคป์ระกอบคือ การวางแผนในการจดักิจกรรมลูกเสือ การบริหารงานในกองลูกเสือ การจดัมวล

กิจกรรมในกองลูกเสือ การฝึกฝนตนเองทางดา้นทกัษะลูกเสือ ภาวะผูน้ าของผูก้  ากบัลูกเสือ ใน

โรงเรียนประถมศึกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

เพื่อใหเ้กิดทกัษะในการพฒันาภาวะผูน้ าของผูก้  ากบัลูกเสือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเรียงตามล าดบั

จากนอ้ยไปมาก คือการวางแผนในการจดักิจกรรมลูกเสือ การบริหารงานในกองลูกเสือ การจดัมวล

กิจกรรมในกองลูกเสือ การฝึกฝนตนเองทางดา้นลูกเสือ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือ ดา้นการวางแผน

ในการจดักิจกรรมลูกเสือ  รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าของผูก้  ากบัลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษา

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือพบว่าระยะฝึกปฏิบติัจริง

จริงผลเฉล่ียของคะแนน ประเมินทกัษะทางภาวะผูน้ าของผูก้  ากบัลูกเสือ สูงกว่า ก่อนทดลอง และ 

ระยะติดตามผลสูงกวา่ระยะฝึกปฏิบติัจริง  
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        ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพฒันาบุคลากรทางการลูกเสือ  เน่ืองจากการพฒันาบุคลากร

ทางการลูกเสือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการพฒันากิจการลูกเสือไทย  เยาวชนจะไดรั้บการพฒันาก็

โดยผูใ้หญ่ท่ีใชว้ิธีการของลูกเสือเขา้มาพฒันาเด็กตามวตัถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติ  เพื่อ

พฒันาลูกเสือทั้งทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และศีลธรรม  ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  

และช่วยสร้างสรรคส์ังคมให้เกิดความสามคัคีและมีความเจริญกา้วหน้า  ทั้งน้ี  เพื่อความสงบสุข

และความมัน่คงของประเทศชาติตามแนวทางดงัต่อไปน้ีคือ  ใหมี้นิสัยในการสังเกต  จดจ า  เช่ือฟัง  

และพึ่งตนเอง  ให้ซ่ือสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  ให้รู้จกับ าเพ็ญตนเพื่อ

สาธารณะประโยชน์  ให้รู้จกัท าการฝีมือ  และฝึกฝนให้ท ากิจกรรมต่างๆ  ตามความเหมาะสม  ให้

รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วฒันธรรม  และความมั่นคงของประเทศชาติ   ดังนั้ น  

ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในสถานศึกษาทุกคนเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางลูกเสือดา้นต่างๆ  ตอ้งพฒันาตนเอง

โดยเขา้รับการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  ขั้นความรู้ทัว่ไป  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  ขั้นความรู้ชั้นสูง  

ของลูกเสือส ารอง  สามญั  สามญัรุ่นใหญ่  และวิสามญั  หรือลูกเสือเหล่าสมุทร  และเหล่าอากาศ  

เป็นตน้   และส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรม  

ท่ีจดัท าคู่มือการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือส ารอง  สามญั  สามญัรุ่นใหญ่  และวิสามญั  ขั้นความรู้

เบ้ืองตน้  ไดท้  าหลกัสูตรการฝึกอบรมไว ้ 2  ระดบั  คือระดบัท่ีหน่ึง  คือการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชา

ลูกเสือเพื่อไปอบรมผูก้  ากบั  ไดแ้ก่หลกัสูตรวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  ขั้นผูช่้วยผูใ้ห้การฝึกอบรม  และ  

วิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  ขั้นหัวหน้าผูใ้ห้การฝึกอบรม   ระดบัท่ีสองคือ  วิชาผูก้  ากบัลูกเสือขั้นความรู้

ทัว่ไป   วิชาผูก้  ากบัลูกเสือขั้นความรู้เบ้ืองตน้  และ   วิชาผูก้  ากบัลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง  ของลูกเสือ 

ส ารอง  สามญั  สามญัรุ่นใหญ่  และวิสามญั  นอกจากนั้น  ยงัมีวิชาผูก้  ากบัลูกเสือหลกัสูตรผูน้ า    

หลักสูตรลูกเสือเหล่าสมุทร   หลักสูตรลูกเสือเหล่าอากาศ  และหลักสูตรลูกเสือชาวบ้าน  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   ขจรเกียรติ  เครือประดบั ไดว้ิจยัเร่ือง  การบริหารกิจกรรมลูกเสือของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์  เขต 1    ผลการวิจยัพบว่า  สภาพ

การบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1  

ขอ้คน้พบจากขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัคือสถานศึกษาควรสนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้รับการอบรม  และ

ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ผจญ  ชาญรอบรู้  ไดศึ้กษาเร่ือง  การพฒันาการด าเนินงานกิจการ 
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ลูกเสือในโรงเรียนบา้นธาตุ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น  เขต 5  อ าเภอชุมแพ  จงัหวดั

ขอนแก่น    ผลการศึกษาพบว่า  การพฒันาโดยใชก้ลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบติัการในวงรอบท่ี 1  

การอบรมหลกัสูตรผูก้  ากบัลูกเสือ  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  โดยการส่งครูเขา้รับการอบรมพกันอนอยู่

ประจ าท่ีค่ายตลอดการอบรม  จ านวน  3  วนั  ท าใหค้ณะครูมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการ

ปฏิบติังานกิจการลูกเสือในโรงเรียนโดยรวมทั้ง 5  ดา้น  เป็นอย่างดีและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบวา่  คณะครูมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการปฏิบติังานในดา้นการตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ

ดา้นการบงัคบับญัชาลูกเสือ  ดา้นการเงินลูกเสือและดา้นการรายงานกิจกรรมของลูกเสือ  อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด    และมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการปฏิบติังานดา้นการเรียนการสอนวิชา

ลูกเสืออยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  การด าเนินการพฒันาในวงจรรอบท่ี 1  สามารถพฒันาครูให้มีความรู้

ความเขา้ใจและมีทกัษะในการปฏิบติังานกิจการลูกเสือบรรลุตามเป้าหมายได ้4  ดา้น  คือดา้นการ

ตั้ งกลุ่มหรือกองลูกเสือด้านการบังคบับัญชาลูกเสือ  ด้านการเงินลูกเสือและด้านการรายงาน

กิจกรรมของลูกเสือ  แต่ไม่สามารถพฒันาให้ครูมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในดา้นการเรียน

การสอนวิชาลูกเสือ  จึงตอ้งด าเนินการพฒันาครูในวงรอบท่ี 2  โดยการใชก้ลยุทธ์การประชุมเชิง

ปฏิบติัการเร่ือง  การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ลูกเสือและการน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชใ้นแต่

ละสัปดาห์  ผลการด าเนินการพบว่า  ครูทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการเขียนแผนการ

จดัการเรียนรู้ลูกเสือและการน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชใ้นแต่ละสัปดาห์ตามศกัยภาพของตน  

และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   อดุลยรั์ตน์  น่ิมเจริญ  ไดว้ิจยัเร่ือง  สภาพและปัญหาการบริหาร

กิจการลูกเสือของโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดัส านกัการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า  

ขอ้คน้พบดา้นหน่ึงคือ  ดา้นการพฒันาผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือ  ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

คือ  มีการวางแผนด าเนินการพฒันา  มีการด าเนินการพิจารณาคดัเลือกผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและ

ลูกเสือเพื่อเขา้รับการพฒันาบุคลากรทางการลูกเสือ  โดวิธีสอบถามความตอ้งการของผูเ้ขา้รับการ

อบรม  

       ยุทธศาสตร์ที่  7   ด้านความเป็นเอกลักษณ์ทางการลูกเสือ  เน่ืองจากความเป็น

เอกลักษณ์ทางการลูกเสือสามารถพิจารณาได้จาก  ขอ้บังคบัคณะลูกสือแห่งชาติ  ว่าด้วยการ

ปกครองหลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.2509 ไดบ้ญัญติัไวใ้นภาค 7 บญัญติัว่าวินยัลูกเสือ เร่ือง

ผูป้ฏิบติัตามวินยั 
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และโทษทางวินัย  บรรดาลูกเสือ  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ผูต้รวจการลูกเสือ  และเจา้หน้าท่ีลูกเสือ  

พึงปฏิบัติตามวินัยและแบบธรรมเนียมของลูกเสือ  ส่วนโทษพิษวินัยนั้ น  โทษผิดวินัยท่ี

ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน  รองผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน  ผูก้  ากบักลุ่ม  รองผูก้  ากบักลุ่ม  ผู ้

ก  ากบัลูกเสือ  รองผูก้  ากบัลูกเสือจะลงโทษแก่ลูกเสือมี 3  สถาน  คือ  ตกัเตือน  ท าโทษ  คดัช่ือออก

จากทะเบียน  ตกัเตือน  คือการว่ากล่าวให้รู้สึกผิดและชอบในการน้ีจะบนัทึกรวมเร่ืองไวด้ว้ยก็ได ้ 

ท าโทษ  คือการให้ท าอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีสมควรแก่ความผิดและวยัของผูรั้บโทษเฉพาะ  เป็นการ

ปลูกนิสัยท่ีดี  ในการน้ีจะบนัทึกรวมเร่ืองไวด้ว้ยกนัได ้ การคดัช่ือออกจากทะเบียน คือ  การสั่งให้

ขาดจากการเป็นลูกเสือ  โทษผิดวินยัท่ีจะลงแก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ผูต้รวจการลูกเสือกรรมการ

ลูกเสือ  และเจา้หนา้ท่ีลูกเสือสถานใดนั้นใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือเป็นผูพ้ิจารณาตามความเหมาะสม  

และอีกประการหน่ึงท่ีจะพิจารณาความเป็นเอกลกัษณ์ทางการลูกเสือ   ก็คือภาค 8  การปกครอง

ลูกเสือในจงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบุรี  เก่ียวกบักองลูกเสือโรงเรียนส่วนกลางบญัญติัว่า  กอง

ลูกเสือโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนราษฎร์  ท่ีสังกัดส่วนกลาง  ให้ข้ึนตรงต่อส านักงานคณะ

กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ   หวัหนา้กองการ

ลูกเสือท าหน้าท่ีเสมือนผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดัและรองผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดัตามล าดบั  

กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลกรุงเทพฯ  บญัญติัว่า   กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัพระนคร  

ใหข้ึ้นตรงต่อส านกังานเทศบาลกรุงเทพฯ  นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพฯ หว้หนา้กองการศึกษา  ท า

หน้าท่ีเสมือนผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดัและรองผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดัตามล าดบั  และกอง

ลูกเสือโรงเรียนเทศบาลธนบุรี  บญัญติัไวว้่า  นายกเทศมนตรีนครธนบุรี  ห้วหนา้แผนกการศึกษา  

ท าหนา้ท่ีเสมือนผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดัและรองผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดัตามล าดบั  และกอง

ลูกเสือโรงเรียนเทศบาลธนบุรี  กองลูกเสือสังกดัส านกังานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดัพระนคร  

บญัญติัไวว้่า  กองลูกเสือในจงัหวดัพระนครท่ีมิไดส้ังกดัส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ

แห่งชาติ  ส านักงานเทศบาลนครกรุงเทพ  ให้ข้ึนตรงต่อส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ

จังหวดัพระนคร  และส าหรับกองลูกเสือสังกัดส านักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวดัธนบุรี  

บญัญติัว่ากองลูกเสือในจงัหวดัธนบุรีท่ีมิไดส้ังกดัส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

ส านกังานเทศบาลนครธนบุรี  ให้ข้ึนตรงต่อให้ข้ึนตรงต่อส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ

จงัหวดัธนบุรี  และยงัมีลกัษณะการปกครอง ภาค 1  ขอ้ท่ี 16  เร่ืองการเมือง  คณะลูกเสือแห่งชาติไม่ 
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เก่ียวขอ้งกบัการเมือง  ซ่ึงคณะลูกเสือแห่งชาติไม่เก่ียวขอ้งกบัลทัธิการเมืองใดๆ  สมาชิกของคณะ

ลูกเสือแห่งชาติในเคร่ืองแบบหรือผูป้ฏิบติัหน้าท่ีในนามของคณะลูกเสือแห่งชาติ  กลุ่มหรือกอง

ลูกเสือใดตอ้งไม่เขา้ร่วมในการประชุมทางการเมืองหรือปฏิบติักิจกรรมทางการเมือง  คณะลูกเสือ

แห่งชาติไม่เป็นกระบวนการทางการเมือง  ตอ้งไม่ให้การช่วยเหลือและสนบัสนุนแก่ฝ่ายหน่ึงฝ่าย

ใด  และประการสุดทา้ยถา้จะพิจารณาความเป็นเอกลกัษณ์ทางการลูกเสือ  คือยทุธศาสตร์การใชค่้าย

ลูกเสือ  โดยพฒันาค่ายลูกเสือทัว่ประเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นศูนยฝึ์กอบรม  ศูนยจ์ดักิจกรรม

ลูกเสือและเป็นศูนยพ์ฒันาสุขภาพกายสุขภาพจิตของชุมชน  โดยมีมาตรการ  ด าเนินการพฒันาค่าย

ลูกเสือ  พิจารณาจ านวนค่าย  สถานท่ีตั้ง  ระดบัการพฒันาของค่ายการบริหารจดัการ  การหารายได้

และผูดู้แลรับผิดชอบค่าย  พฒันาส่งเสริมรูปแบบการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือให้เป็นรูปธรรม  

สามารถให้บริการไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละค่าย  และผลกัดนัออกกฎขอ้บงัคบัท่ีจ าเป็นใน

การพฒันาค่าย   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญตรง  มูลพร้อม  ไดว้ิจยัร่ือง  แนวทางการพฒันาการ

ด าเนินงานกิจการลูกเสือสามญัในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4  ผลการวิจยัพบว่า  สภาพในการด าเนินงานกิจการลูกเสือสามญัใน

โรงเรียนประถมศึกษา  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นการ

จดัตั้งกองลูกเสือและการแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในโรงเรียนและดา้นการบริหารงานปกครอง

ลูกเสือมีระดบัการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมากและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  เฉลิม  ปานมา  ได้

วิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจในการพฒันาคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบา้นใสถิน  ผลการวิจยัพบว่า  

ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูก้  ากบัลูกเสือ  ลูกเสือและผูป้กครอง  ต่อการพฒันา

คุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบา้นใสถิน  ดา้นลูกเสือในประเด็นการมีทกัษะดา้นการมีเอกลกัษณ์

ลูกเสือ  อยูใ่นระดบัมาก  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  วรรณนา  พรหมถาวร  ไดศึ้กษาเร่ือง  

โครงการงานวิจยัการศึกษาสภาพการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัเยาวชน:

ศึกษาเฉพาะกรณีการจดักิจกรรมท่ีพึงประสงค ์ ผลการวิจยัพบว่า  กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการใน

การจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ตามท่ีก าหนดไวต้าม

ทศันะของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  พบว่าในทศันะของผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน/

วิทยาลยั มีความตอ้งการในการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือใหค้รบทั้ง8 ดา้น อยูใ่นระดบัมากในทศันะ

ของผูก้  ากบัลูกเสือมีความตอ้งการในการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือ ไดแ้ก่  ดา้นการจดักิจกรรมท่ี 
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ในค่ายลูกเสือด้านสถานท่ีและดา้นบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  และในทศันะของ

ลูกเสือมีความตอ้งการในการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาลูกเสือทั้ง 

8  ดา้น  ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก    ขอ้เสนอแนะคือควรมีบุคลากรในการจดักิจกรรมลูกเสือให้

เพิ่มข้ึน  ควรมีการให้ความรู้ความเขา้ใจและเห็นถึงประโยชน์เก่ียวกบัวิชาลูกเสือ  ควรมีการจดั

กิจกรรมใหชุ้มชนไดเ้ห็นในความพร้อมอยา่งสม ่าเสมอโดยการท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ร่วมกนั

หรือการให้ค่ายลูกเสือเป็นศูนยก์ลางการจดังาน  ควรเพิ่มพฒันาการดา้นต่างๆ  ในการท ากิจกรรม

ลูกเสือใหค้รบทุกดา้น  ควรจดัสถานท่ีท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง  มีความปลอดภยัและค่ายควร

มีส่ิงอ านวยความสะดวก  เช่น  น ้ า ไฟ อยา่งเพียงพอกบัจ านวนลูกเสือ  พื้นท่ีท าค่ายตอ้งกวา้งขวาง

และยงัคงเป็นธรรมชาติให้มากท่ีสุดและยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ  ส านักงานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ  ไดว้ิจยัเร่ือง  การจดักิจกรรมตามแนวทางการพฒันาลูกเสือท่ีมีประสิทธิภาพในค่าย

ลูกเสือ  ผลการวิจยัพบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่ากิจกรรมท่ีจดัส าหรับลูกเสือในค่ายลูกเสือมี

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากทุกกิจกรรม  ทั้งในทศันะของผูก้  ากบัลูกเสือและใน

ทศันะของลูกเสือ  พิจารณาในรายขอ้ตามกิจกรรมท่ีก าหนดไวต้ามทศันะของผูเ้ก่ียวขอ้งกบักิจกรรม

ในค่ายลูกเสือ  พบวา่  ในทศันะของผูก้  ากบัลูกเสือและลูกเสือ  มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่ากิจกรรม

หลกั  จ  านวน  10  กิจกรรม  ท่ีประกอบดว้ย  กิจกรรมเมืองวิทยาศาสตร์  กิจกรรมศิลปวฒันธรรม  

กิจกรรมบุกเบิกและผจญภยั  กิจกรรมตามพระราชด าริ  และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรม

ศาสนา  กิจกรรมเวทีอภิปราย  กิจกรรมลูกเสือกบัความมัน่คง  กิจกรรมทศันศึกษา  กิจกรรมเดิน

ทางไกล  และกิจกรรมยามว่าง  มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาลูกเสือ 8  

ดา้น  อยูใ่นระดบัมาก  นอกจากน้ียงัใหข้อ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมไวด้งัน้ี  ควรก าหนดเวลาให้

เหมาะสมกบัการท ากิจกรรมในแต่ละฐานกิจกรรม  จดักลุ่มเขา้ฐานกิจกรรมให้เป็นระบบ  เพิ่ม

วิทยากรประจ าฐาน  จดัอุปกรณ์ใหเ้พียงพอต่อการจดักิจกรรมและใหลู้กเสือไดมี้ส่วนร่วมในการคิด

กิจกรรม  จากผลการวิจยัท่ีผ่านมาน้ี  ควรน ากิจกรรมท่ีผูก้  ากบัลูกเสือและลูกเสือให้ความเห็นว่า

เหมาะสมและสอดคลอ้งไปใชใ้นการจดักิจกรรมค่ายลูกเสือในโรงเรียนต่อไป 

         ยุทธศาสรต์ที ่8  การประชาสมัพนัธ์ทางการลูกเสือ  เน่ืองจากหลกัการและกลยทุธ์ใน

การประชาสมัพนัธ์ท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนันั้น  การใชก้ลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์เป็นวิธีการด าเนินการ 



339 

จะสร้างความร่วมมือในการท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง  เพื่อน าไปสู่การยอมรับวิธีการปฏิบติัให้

แพร่กระจายออกไปอย่างกวา้งขวางและต่อเน่ือง  โดยวิธีการดังกล่าวตอ้งอาศยัการใช้ส่ือต่างๆ  

อย่างหลากหลาย  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แน่นอนว่าตอ้งการให้กลุ่มเป้าหมายยอมรับอะไร  อย่างไร  

และจะต้องมีแผนส่ือสารท่ีเป็นขั้นตอนและมีกลวิธีท่ีเหมาะสมจึงจะเกิดประสิทธผลโดยมี

จุดมุ่งหมายส าคญั คือการเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมของบุคคลในสังคม  การเลือกใชกิ้จกรรม

และส่ือต่างๆ  ทางการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง  ปลุกจิตส านึก  โน้ม

นา้วให้เห็นดว้ยคลอ้ยตามและเกิดความร่วมมือร่วมใจกนัปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ความทา้ทายของ

งานน้ีอยูท่ี่การคิดคน้กลวิธี โดยจะสร้างการส่ือสารอย่างไรให้ดึงดูดและกระทบใจ  จะใชกิ้จกรรม

อะไรท่ีแปลกใหม่แต่อยู่ในวิสัยท่ีกลุ่มเป้าหมายสามารถรับได้  จะใช้ส่ืออะไรให้เข้ากับ

กลุ่มเป้าหมายและจะวางแผนการส่ือสารอย่างไร    การประชาสัมพนัธ์เป็นการเผยแพร่ช้ีแจงให้

ประชาชนทราบ  เป็นการจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นดว้ยกบัวตัถุประสงคต์ลอดจนวิธี

ด าเนินงานของสถาบนั  หน่วยงาน  เป็นการผสมผสานความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ขา้

กบัจุดมุ่งหมายและวิธีการด าเนินงานของสถาบนัองคป์ระกอบของการประชาสัมพนัธ์คือ  องคก์ร  

สถาบนัหรือหน่วยงาน  ข่าวสารประชาสัมพนัธ์  ส่ือประชาสัมพนัธ์  และกลุ่มประชาชนเป้าหมาย

ในการประชาสัมพนัธ์  กระบวนการประชาสัมพนัธ์ประกอบด้วย  การส ารวจและการก าหนด

ปัญหา  การวางแผนและก าหนดแผนงานปฏิบัติการ  การปฏิบัติการและการส่ือสารและการ

ประเมินผลการปฏิบติังาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สุรพล  ท านุพนัธ์ุ ได้ท าวิจยัเร่ืองสภาพ

และปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุตรดิตถ ์ 

เขต 1    ผลการวิจยัพบว่า  ส่วนใหญ่ไดว้างแผนพร้อมกบัการจดัชั้น มีการน าลูกเสือไปบ าเพ็ญ

ประโยชน์  มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจการลูกเสือ  และมีการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรม  

และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สัญญา  เขียวปาน ไดศึ้กษาเร่ือง  ปัญหาและแนวทางการพฒันา

บริหารกิจการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จงัหวดั

สระแกว้    ผลการวิจยัพบว่า  ปัญหาท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดซ่ึงอยู่ในระดบัมากคือการประชาสัมพนัธ์

เพื่อใหป้ระชาชนเกิดความเขา้ใจท่ีดีต่อกิจการลูกเสือในโรงเรียน  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  

วรรณนา  พรหมถาวร  ไดศึ้กษาเร่ือง  โครงการงานวิจยัการศึกษาสภาพการจดักิจกรรมในค่าย

ลูกเสือ  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัเยาวชน:ศึกษาเฉพาะกรณีการจดักิจกรรมท่ีพึงประสงค ์ 
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ผลการวิจยัพบว่า  กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการในการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือโดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ตามท่ีก าหนดไวต้ามทศันะของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  

จากผลการวิจยัพบว่า  กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า  กิจกรรมลูกเสือยงัขาดความจริงจงัและต่อเน่ือง  ไม่มี

บุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญในกิจกรรมลูกเสืออย่างแทจ้ริง  ขาดการประชาสัมพนัธ์ให้ลูกเสือ  

ผูป้กครองและชุมชนโดยรอบรับทราบในเร่ืองความส าคญัของกิจกรรมลูกเสือ  และสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ  วรวุฒิ  เจริญศรีพรพงศ์  ได้วิจยัเร่ือง  การพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีส าหรับลูกเสือชาวบา้น  ผลการวิจยัพบว่า  โปรแกรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อความเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีส าหรับลูกเสือชาวบา้นท่ี

พฒันาข้ึน  โดยเฉพาะการมีจิตสาธารณะ  เต็มใจช่วยเหลือผูอ่ื้นเสมอ  กลา้เสนอตนเป็นตวัแทน  

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   เรณู  ศรีสระนอ้ย  ไดว้ิจยัเร่ือง  การพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชน

กบัการจดักิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนขนาดเลก็  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1    

ผลการวิจยัพบว่า  ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการจดักิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนขนาดเล็ก  

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 1  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น  โดยเฉพาะโครงการพฒันาการจดักิจกรรมส าคญัของลูกเสือประจ าปี  โครงการจดัตั้งภาคี

เครือข่ายลูกเสือ  โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมลูกเสือ  

และโครงการจดัเวทีชุมชน     

         2.แนวปฏิบัติให้เกดิผลตามยุทธศาสตร์ 

         ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย  มี  8  ยุทศาสตร์  91  แนวปฏิบติัให้เกิดผล

ตามยทุธศาสตร์  ซ่ึงแนวปฏฎิบติัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั  มีรายละเอียดดงัน้ี 

        2.1  แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน  มีแนวปฏิบัติให้เกิดผลตาม

ยุทธศาสตร์  31  ขอ้  ดงัน้ี  1)สถานศึกษาจดัตั้งคณะกรรมการเครือข่ายลูกเสือ  โดยเชิญ หัวหน้า

หน่วยราชการท่ีมีความสมคัรใจมาเป็นกรรมการ  2)สถานศึกษาจดัตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

ทอ้งถ่ินเพื่อใหก้ารปรึกษาและสนบัสนุนการจดักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  3)สถานศึกษาเสนอ

รายช่ือให้หน่วยงานท่ีรับผดิชอบแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือจากการเชิญหวัหนา้ส่วนราชการและ

เอกชนในทอ้งถ่ินเขา้มาเป็นกรรมการลูกเสือในสถานศึกษา 4)สถานศึกษาจดัตั้งคณะกรรมการ

เครือข่ายลูกเสือโดยเชิญหวัหนา้ชุมชนมาด ารงต าแหน่งและใหค้วามรู้  5)สถานศึกษาจดัตั้ง 
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คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุจากหวัหนา้ชุมชน    เพื่อสนบัสนุนการจดักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

และให้อบรมผูน้ าทางลูกเสือและมีต าแหน่งลูกเสือ 6)สถานศึกษาเสนอรายช่ือให้หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือจากการเชิญหัวหน้าชุมชนในทอ้งถ่ินเขา้มาเป็นกรรมการ

ลูกเสือในสถานศึกษาและให้อบรมลูกเสือแต่งตั้ งให้มีต  าแหน่งทางลูกเสือในสถานศึกษา                 

7)สถานศึกษาตอ้งเขียนบทความและภาพกิจกรรมน าเสนอต่อ  หนังสือพิมพท์อ้งถ่ินหรือทอ้งถ่ิน

ใกล้เคียง  8)สถานศึกษาแต่งตั้ งตัวแทนส่ือมวลชนท้องถ่ินหรือท้องถ่ินใกล้เคียงเข้ามาเป็น

คณะท างานของกองลูกเสือในสถานศึกษา 9)ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอจดัตั้งกองลูกเสือ

นอกโรงเรียนประจ าศูนยอ์  าเภอและศูนยจ์งัหวดั  10)ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอและจงัหวดั

น าหลกัสูตรลูกเสือวิสามญัมาเป็นกิจกรรมพฒันา  ทกัษะทางลูกเสือ  ทกัษะชีวิตและทกัษะทาง

อาชีพเพื่อผูใ้หญ่และเยาวชน  11)ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอและจงัหวดัส่งครูประจ ากลุ่ม

หรือประจ าศูนยก์ารเรียนเขา้ อบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  12)สถานศึกษาแต่งตั้งตวัแทนวิทยชุุมชนเขา้

มาเป็นคณะกรรมการลูกเสือให้เขา้อบรมลูกเสือและมีต าแหน่งทางลูกเสือ  13)สถานศึกษาส่ง

ผูบ้ ังคบับญัชาลูกเสือร่วมจัดรายการกับอาสาสมัครของวิทยุชุมชนเก่ียวกับกิจการของลูกเสือ         

14)สถานศึกษาจัดท ารายการความรู้ด้านลูกเสือให้กับทีวีดาวเทียมหรือทีวี อินเตอร์เน็ต                   

15)สถานศึกษาแต่งตั้ งรองผูก้  ากับลูกเสือจากครูภูมิปัญญาของชุมชน  หน่วยราชการ   สถาน

ประกอบการ  และกลุ่มอาชีพ  ท่ีใกลส้ถานศึกษา  มาเสริมสร้างความเขม้แขง็ในดา้นอาชีพ  สังคม   

อนามยัและการศึกษาตลอดชีวิต  ให้กับลูกเสือในสถานศึกษา  16)สถานศึกษาจดัฝึกอบรมขั้น

ความรู้ทัว่ไปและทกัษะทางลูกเสือให้กบับุคคลท่ีเขา้มาเป็นรองผูก้  ากบัลูกเสือ 17)สถานศึกษาเนน้

ให้กับบุคคลท่ีเขา้มาเป็นรองผูก้  ากับลูกเสือ  17)สถานศึกษาเน้นความมีวินัยของผูบ้งัคบับญัชา

ลูกเสือและลูกเสือทุกคนโดยใชว้ิธีบูรณาการในกิจกรรมกรรมการเรียนการสอนเป็นตวัช้ีวดัหลกั

โดยยึดค าปฏิญาณของลูกเสือ18)สถานศึกษาควรให้คณะกรรมการลูกเสือ  คณะครู คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผูป้กครอง เป็นผูก้  าหนดองค์ประกอบของความมีวินัยว่าตอ้งการ

อะไรบา้ง  เพื่อสร้างความเป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาภายใตก้รอบของค าปฏิญาณและกฏของ

ลูกเสือ  19)สถานศึกษาสร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีมาจากภูมิปัญญาชาวบา้นเพื่อน ามาสอนลูกเสือเป็น

การส่งเสริมอาชีพศิลปะ วฒันธรรม ในชุมชนให้คงมีสืบต่อไป  20)สถานศึกษาแต่งตั้งภูมิปัญญา

หรือปราชญช์าวบา้นเขา้มา เป็นรองผูก้  ากบัลูกเสือเพื่อสอนวิชาชีพของชุมชนใหลู้กเสือ                 
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21)สถานศึกษาควรจดัประกวดทกัษะลูกเสือ  5 ประการ ในรูปแบบกิจกรรมภาคปฏิบติั ภายใน

สถานศึกษาของลูกเสือแต่ละประเภททุก  ภาค เรียน  22)สถานศึกษาควรจดัประกวดทกัษะลูกเสือ  

5 ประการ  ในวนัส าคญัทางลูกเสือนอกสถานท่ีกบัสถาบนั  การศึกษา  อ่ืนๆ  โดยหมุนเวียนกนัเป็น

เจา้ภาพในการจดักิจกรรม  23)วิทยาลยัอาชีวศึกษาควรจดัหลกัสูตรลูกเสือวิสามญัทุกชั้นปีในระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  24)วิทยาลยัอาชีวศึกษาควรจดัหลกัสูตรวิชาผูฝึ้กสอนใหก้บัลูกเสือท่ีสมคัร

ใจเพื่อเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในอนาคต  25)สถานศึกษาตอ้งให้ผูก้  ากบัลูกเสือจดัท าเอกสาร

ประกอบการสอนของตนเองเพื่อประกอบการสอนรายสัปดาห์   26)สถานศึกษาตอ้งน าเอกสาร

ประกอบการสอนลูกเสือท่ีจดัเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ไปเผยแพร่กบัสถานศึกษาอ่ืนๆ 27)สถานศึกษา

ควรใหผู้ก้  ากบัลูกเสือผลิตส่ือและอุปกรณ์การสอนตามหลกัสูตรเพื่อใชใ้นการสอนและ เผยแพร่กบั

สถานศึกษาอ่ืนๆ  28)สถานศึกษาควรจดัฝึกอบรมสาธารณะภยัใหผู้ก้  ากบัลูกเสือ และลูกเสือทุกคน

โดยอาศยัองคก์รภายนอกมาสนบัสนุน  29)สถานศึกษาตอ้งจดักิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชน

อย่างต่อเน่ืองด้วยความสมัครใจ 30)สถานศึกษาควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอน            

10  แบบ  ของลูกเสือ  ให้ครูทุกและผูส้นใจคนเพื่อไปใชป้ระยุกตใ์นการเรียนการสอนแต่ละกลุ่ม

สาระ  31)สถานศึกษาควรให้ครูสอนนักเรียนโดยเน้นเด็กเป็นส าคญัในแต่ละกลุ่มสาระ  ซ่ึง

สอดคลอ้งกับหลกัการของส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ท่ีได้กล่าวถึงเร่ือง

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่กับชุมชน  ซ่ึงพูดถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการลูกเสือกับชุมชน  เก่ียวกับ

ลูกเสือเก่ียวขอ้งกบัชุมชนอยา่งไร  ซ่ึงกองลูกเสือตั้งอยู่ในชุมชน  บุตรหลานของสมาชิกในชุมชน

เป็นลูกหลานของกองลูกเสือนั้นๆ  กองลูกเสือเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน  เก่ียวขอ้งกบัชุมชนอย่าง

ใกลชิ้ด  ถา้กองลูกเสือท าประโยชน์ให้แก่ชุมชน  ชุมชนนั้นจะยอมรับนบัถือกองลูกเสือนั้นและจะ

ช่วยเหลือกิจการลูกเสือนั้น    กองลูกเสือควรมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัหน่วยงานกิจการท่ีมีอยู่ใน

ชุมชนนั้น  ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนท่ีมิใช่เป็นหน่วยงานของรัฐ  และโดยเฉพาะอยา่งยิง่  ตอ้งมีตวาม

สมัพนัธ์อนัดีกบัองคก์ารเยาวชนอ่ืนดว้ย  ลูกเสือมีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชน  ตามวตัถุประสงค์

หรืออุดมการณ์ของลูกเสือย่อมช่วยสร้างสรรค์สังคม  ชุมชนท่ีตนอยู่ให้ดีข้ึน  มีความสงบสุข  

ลูกเสืออาจอาจช่วยเหลือสังคม  ชุมชน  เก่ียวกบัเร่ืองเด็กหรือคนพิการท่ีมีในชุมชน  ลูกเสืออาจเขา้

ไปเก่ียวขอ้งกบัชุมชนโดยการใหบ้ริการ  ช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเม่ือ ช่วยในการพฒันาชุมชน การบริการ 
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ชุมชนคือการท่ีลูกเสือเขา้ไปช่วยเหลือชุมชนในโอกาสต่างๆ  เช่น  การท าความสะอาด  ถนน

หนทาง  ใหค้วามสะดวกตามสถานีขนส่งต่างๆ  โดยชุมชนมิไดข้อร้องและมิไดเ้ขา้มาร่วมมือในการ

บริการนั้น  เป็นการบ าเพญ็ประโยชน์ของลูกเสือ  สมาชิกของชุมชนเป็นผูรั้บประโยชน์แต่ฝ่ายเดียว  

และส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ไดก้ล่าวถึงเร่ืองการเขา้ร่วมชุมชน  ซ่ึงเขียน

เก่ียวกบัการเขา้ร่วมชุมชนไวว้่าเราในฐานะเป็นผูก้  ากบัลูกเสือวิสามญั  มีความเป็นห่วงเก่ียวกบัการ

ช่วยเหลือบุคคลวยัหนุ่มเพื่อใหเ้ป็นผูช่้วยสร้างสรรคส์ังคมท่ีเขาอยู ่ กล่าวคือช่วยใหเ้ขาเติบโตข้ึนใน

สังคมของเขา  ช่วยให้เขา้ใจสังคมของเขา  ช่วยท าให้สังคมของเขาดีข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่  ชุมชนคือ

สภาพต่างๆ   โครงการท่ีช่วยลูกเสือมีโอกาสมีความรู้ความเขา้ใจคือโครงการส ารวจชุมชนและ

โครงการการเยี่ยมเยียนชุมชน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   สุนทร    ทดั  ไดว้ิจยัเร่ือง  การจดั

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  ผลการวิจยั

พบว่า   การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัด

กาญจนบุรี  โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก  และปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดั

กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี  ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอ าเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  ดา้นการจดั

โอกาส  เวที  ใหมี้การแสดงผลงานของกิจกรรมและการช่ืนชมผลงานการใหก้ าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังาน

ให้ความส าคญัอยู่ในระดบันอ้ยทุกดา้นเน่ืองจากกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ไม่ใช่วิชาหลกัในการ

เรียนการสอนของสถานศึกษา  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ขจรเกียรติ  เครือประดบั ไดว้ิจยั

เร่ือง  การบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ 

เขต 1    ผลการวิจยัพบว่า  สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเขต

พื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์  เขต 1  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัคือ

สถานศึกษาควรสนับสนุนให้บุคลากรเขา้รับการอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือและส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาควรจดัตั้งเครือข่ายในการจดักิจกรรมลูกเสือ  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   บุญตรง  

มูลพร้อม  ได้วิจัยร่ือง  แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานกิจการลูกเสือสามัญในโรงเรียน

ประถมศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4  ผลการวิจยัพบว่า  

สภาพในการด าเนินงานกิจการลูกเสือสามญัในโรงเรียนประถมศึกษา  โดยรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  เอกสารเก่ียวกบัประกอบการสอนและเอกสารเก่ียวกบักิจการ 
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ลูกเสือ  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมาคือการจดัหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ

ในโรงเรียน  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   เฉลิม  ปานมา  ไดว้ิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจในการ

พฒันาคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบา้นใสถิน  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความพึง

พอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบา้นใสถิน  ผลการวิจยัพบว่า  

ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูก้  ากบัลูกเสือ  ลูกเสือและผูป้กครอง  ต่อการพฒันา

คุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบา้นใสถิน  ดา้นวิชาการลูกเสือ  อยูใ่นระดบัมาก  และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ  วีระพนัธ์  นนัแกว้  ไดศึ้กษาเร่ือง  การบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัแบบมีส่วนร่วม  

โรงเรียนบา้นก๊อหลวง  อ าเภอภูซาง  จงัหวดัพะเยา  ผลการศึกษาพบว่า  การบริหารกิจกรรมลูกเสือ

สามญัแบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนบา้นก๊อหลวง  ตามสภาพปัจจุบนั  ดา้นการวางแผนอยูใ่นระดบัปาน

กลาง  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง  ไดแ้ก่การร่วมวางแผน  ส่งเสริมการจดักิจกรรมดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน    

และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง  ไดแ้ก่ร่วมเป็นกรรมการประเมินพฤติกรรมอนัพึงประสงคข์องลูกเสือสามญั  

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สุรสิทธ์ิ  นาคสัมฤทธ์ิ  ไดว้ิจยัเร่ือง  การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อ

พฒันาคุณธรรมและจริยธรรมโดยใชว้ิธีการลูกเสือส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  

ผลการวิจยัพบว่า   การปรับปรุงหลกัสูตรเสริม    ใช้หลกัสูตรเสริม  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย

ประกอบดว้ยหลกัสูตรเสริมท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึน  คู่มือครู  แบบประเมินพฤติกรรม  แบบประเมิน

ความเหมาะสมของหลกัสูตร  และแบบประเมินความพึงพอใจ  มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  เรณู  ศรีสระนอ้ย  ไดว้ิจยัเร่ือง  การพฒันาการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนกบัการจดักิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนขนาดเลก็  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี 

เขต 1    ผลการวิจยัพบว่า  ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการจดักิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านการตัดสินใจ  ด้านการรับ

ผลประโยชน์  มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก  ส่วนดา้นติดตามและประเมินผลดา้นการปฏิบติังานและ

ดา้นการวางแผน  การพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการจดักิจกรรมลูกเสือ  ผลการวิจยัพบว่า  

ไดโ้ครงการในการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนกบัการจดักิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน  ทั้ง 6  

โครงการ  ไดแ้ก่  โครงการพฒันาการจดักิจกรรมส าคญัของลูกเสือประจ าปี  โครงการจดัตั้งภาคี

เครือข่ายลูกเสือ  โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมลูกเสือ   
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โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ าทางลูกเสือ  โครงการจดัตั้งคณะกรรมการภายในการประเมินกิจกรรม

ลูกเสือ  และโครงการจดัเวทีชุมชน    มีค่าความถ่ีของความเหมาะสม  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ราสคอฟ (Raskoff)  ไดว้ิจยัเร่ือง ผลงานเก่ียวกบัองค์กรอาสาสมคัรของวยัรุ่นท่ีเป็นลูกเสือ    

ผลการวิจยั  พบวา่  การท ากิจกรรมต่างๆ  จะตอ้งใชเ้วลาทุ่มเท  และอาศยัความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั

ในการจดัเครือข่าย  ตอ้งพฒันาทกัษะในการท ากิจกรรม  วิธีการปฏิบติัท่ีให้เกิดผลตามยทุธศาสตร์

การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือ  และอีกหลายวิธีท่ียงัหางานวิจยัสนบัสนุนไม่ไดเ้พราะเป็นประเด็นท่ีมาจาก

การสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวุฒิ(Focus  Group  Discussion) การระบุแนวปฏิบติัให้เกิดผลตาม

ยทุธศาสตร์  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ (Stakeholder)  และไดรั้บการยืนยนัแนวปฏิบติัให้

เกิดผลตามยทุธศาสตร์โดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship)       

        2.2  แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดการสร้างจิตส านึกให้เยาวชน  มีแนวปฏิบติัให้เกิดผลตาม

ยทุธศาสตร์ 18  ขอ้  ดงัน้ี  1)สถานศึกษาทุกแห่งควรจดักิจกรรมร้อยลา้นความดีใหก้บัลูกเสือทุกคน

เขา้ร่วมกิจกรรมตลอดปีการศึกษา  2)สถานศึกษาทุกแห่งควรจดัท าสมุดบนัทึกการท าความดีให ้

ลูกเสือทุกคนเพื่อจดบนัทึกการท าความดีตลอดปีการศึกษา  3)สถานศึกษาทุกแห่งควรจดัฝึกอบรม

นายหมู่ลูกเสือทุกปีการศึกษา  4)สถานศึกษาทุกแห่งควรจดัฝึกอบรมวิชาผูฝึ้กสอนโดยเฉพาะลูกเสือ

วิสามญั  5)สถานศึกษาควรจดักิจกรรมการอยู่ค่ายพกัแรมทั้งในและนอกสถานท่ีทุกปีการศึกษา       

6)สถานศึกษาควรน าลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือในระดับทอ้งถ่ิน  จงัหวดั  ประเทศ  ของ

ลูกเสือแต่ละ ประเภท  7)สถานศึกษาทุกแห่งควรให้บงัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือจดักิจกรรมใน

วนัส าคญัทางลูกเสือทุกปีการศึกษา  8)สถานศึกษาทุกแห่งควรน าผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือ 

เขา้ร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัทางลูกเสือกบักลุ่มลูกเสือในทอ้งถ่ินทุกปีการศึกษา  9)สถานศึกษาทุก

แห่งควรให้กองลูกเสือจดัการประชุมนายหมู่ เดือนละหน่ึงคร้ังเพื่อฝึกความเป็นประชาธิปไตย                   

10)สถานศึกษาทุกแห่งควรจดักิจกรรมเลือกตั้งสภานกัเรียนหรือนกัศึกษาโดยให้ลูกเสือทุกคน เขา้

ร่วมกิจกรรมทุกปีการศึกษา  11)ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือควรเนน้ให้ลูกเสือปฏิบติัตามค าปฏิญาณและ

กฎของลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและในชีวิตประจ าวนั  12)สถานศึกษาทุกแห่งควรน ากิจกรรม

ลูกเสือมาใช้ในการจดัระเบียบวินัยในสถานศึกษาโดยจดัท าโครงการวิถีลูกเสือในสถานศึกษา      

13)สถานศึกษาทุกแห่งควรมีการนิเทศการจดักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาโดยผูบ้ริหารหรือ 
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ผูท้รงคุณวุฒิในสถานศึกษา อยา่งต่อเน่ือง  14)สถานศึกษาทุกแห่งควรเชิญผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมา

ให้การ นิเทศการจดักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาเป็นระยะๆ  ตลอดปีการศึกษา  15)ครูผูส้อน

ลูกเสือทุกคนควรแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีและให้เคร่ืองแบบ เป็นกโลบายใน

การ สอนลูกเสือ  ประพฤติตนในแบบอยา่งของลูกเสือ  16)ครูผูส้อนลูกเสือทุกคนตอ้งพยายามให้

ความส าคญักบัลูกเสือทุกคนเพื่อเตรียมเยาวชนเป็นก าลงัของชาติในอนาคต  17)ผูบ้งัคบับญัชา

ลูกเสือควรน าลูกเสือไปพฒันาชุมชุม ตามสถานท่ีต่างๆ  อยา่งต่อเน่ือง  18)สถานศึกษาทุกแห่งควร

จดัท าสัญญลกัษณ์ของลูกเสืออาสาส าหรับความภาคภูมิใจในการท าความดี  ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

หลกัการของส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ท่ีไดก้ล่าวถึงเร่ืองลูกเสือสามญัรุ่น

ใหญ่กบัค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือและคู่มือการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือวิสามญั  ขั้นความรู้

ชั้ นสูง  ได้เ ขียนเอกสารประกอบเร่ืองค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญและค่านิยม    

ความส าคญัของค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีท าใหข้บวนการไดพ้ฒันา

ถาวรความกา้วหน้ากว่าขบวนการเยาวชนอ่ืนๆ  ก็คือค าปฏิญาณและกฎ  ซ่ึงผูเ้ป็นสมาชิกอยู่ใน

ขบวนการลูกเสือตอ้งยอมรับและปฏิบติัตาม  หลกัการส าคญัอนัน้ี  ไดมี้ปรากฏอยูใ่นธรรมนูญของ

สมชัชาลูกเสือโลก  ทุกประเทศไดย้อมรับก าหนดค าปฏิญาณและกฎของตนเอง  ประเทศใดจะ

ก าหนดอยา่งไร  ก่ีขอ้ก็ท าไดภ้ายใตห้ลกัการส าคญัท่ีวางไวใ้นธรรมนูญดงักล่าวแลว้  ลูกเสือไทยได้

ก าหนดให้มีค  าปฏิญาณ 3  ขอ้  และกฎ 10  ขอ้  ดงัเช่นท่ีบญัญติัไวใ้นธรรมนูญฯ  ผูบ้งัคบับญัชา

ลูกเสือทุกคนจะตอ้งจ าค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  ตามท่ีคณะลูกเสือแห่งชาติท่ีก าหนดไวใ้น

ข้อบังคับให้ได้ทุกตัวอักษร  กับต้องพยายามปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือใน

ชีวิตประจ าวนัอยา่งดีท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้ ทั้งน้ีเพราะค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นหลกั

ส าคญัของการลูกเสือ  และอาจเปรียบไดเ้สมือนเป็นศีลของลูกเสือ  ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีลูกเสือพึงปฏิบติั

เพื่อให้เป็นตวัอย่างอนัดีแก่เด็กท่ีเป็นลูกเสือ  ฉะนนัค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือจึงเป็นเคร่ืองมือ

ในการสร้างจิตส านึกใหก้บัเยาวชนท่ีเป็นลูกเสือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรพล  ท านุพนัธ์ุ ได้

ท าวิจยัเร่ืองสภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาอุตรดิตถ ์ เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า  มีการเดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม อยูใ่นระดบัมาก  

และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณนา  พรหมถาวร  ไดศึ้กษาเร่ือง  โครงการงานวิจยัการศึกษา

สภาพการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัเยาวชน:ศึกษาเฉพาะกรณีการจดั 
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กิจกรรมท่ีพึงประสงค ์ ผลการวิจยัพบว่า  ในทศันะของลูกเสือมีความตอ้งการในการจดักิจกรรมใน

ค่ายลูกเสือท่ีสอดคลอ้งกับแนวทางการพฒันาลูกเสือทั้ง 8  ด้าน  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  มี

เพียงแต่ดา้นพฒันาทางกาย  ดา้นพฒันาสติปัญญา  ดา้นพฒันาจิตใจและศีลธรรม  และดา้นพฒันา

ในเร่ืองการสร้างค่านิยมและเจตนคติบางรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  ไดว้ิจยัเร่ือง  การจดักิจกรรมตามแนวทางการพฒันาลูกเสือท่ีมี

ประสิทธิภาพในค่ายลูกเสือ  ผลการวิจยัพบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่ากิจกรรมท่ีจดัส าหรับ

ลูกเสือในค่ายลูกเสือมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม โดยเฉพาะ

กิจกรรมพฒันาชุมชน  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   เฉลิม  ปานมา  ไดว้ิจยัเร่ือง  ความพึง

พอใจในการพฒันาคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบา้นใสถิน  ผลการวิจยัพบว่า  ความพึงพอใจของ

คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูก้  ากบัลูกเสือ  ลูกเสือและผูป้กครอง  ต่อการพฒันาคุณภาพงานลูกเสือ

ในโรงเรียนบา้นใสถิน  ดา้นลูกเสือ  ความมีระเบียบวินัย  ความสนใจ  ความสนุก  ความภูมิใจ  

ความตระหนกัในคุณค่าและความสุขในการเป็นลูกเสือ  การเรียนรู้  มีทกัษะดา้นสัญลกัษณ์ลูกเสือ  

การปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฏของลูกเสือ  อยูใ่นระดบัมาก  และ การช่วยเหลือผูอ่ื้นชุมชน  ชาติ

บา้นเมืองและสังคมโลก  อยู่ในระดบัมาก  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   สุรสิทธ์ิ  นาคสัมฤทธ์ิ  

ได้วิจัยเร่ือง  การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมโดยใช้วิธี การลูกเสือ

ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต  ผลการวิจัยพบว่า   นักศึกษาท่ีได้รับการเรียน

หลกัสูตรเสริม(กลุ่มทดลอง)  โดยนกัศึกษากลุ่มทดลองมีพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่า

กลุ่มควบคุม  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สุเวศ  กลบัศรี  ไดว้ิจยัเร่ือง  การพฒันากิจกรรม

ลูกเสือเพื่อสร้างภาวะผูน้ าของเยาวชนไทย  ผลการวิจยัพบว่า   เยาวชนไทยควรไดรั้บการเสริมสร้าง

ภาวะผูน้ า ดา้นการมีระเบียบวินยั   มีสัปปุริสธรรม 7    มีการใชส้ัญลกัษณ์ร่วมกนั  และสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ  วรวุฒิ  เจริญศรีพรพงศ ์ ไดว้ิจยัเร่ือง  การพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีส าหรับลูกเสือชาวบา้น    ผลการวิจยัพบว่า  โปรแกรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อความเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีส าหรับลูกเสือชาวบา้นท่ี

พัฒนาข้ึนแบ่งออกเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้  คือ  มีความจงรักภัคดีต่อชาติ  ศาสนา  และ

พระมหากษตัริย ์ เคารพกฏระเบียบของสงัคม  มีความซ่ือสตัย ์ ยดึมัน่ในอุดมการณ์  มีเกียรติเช่ือถือ 
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ไดไ้ม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  เป็นผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท่ีดี  ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีดีกว่า  

อดทนต่อความขดัแยง้  แสดงความเห็นอยา่งมีเหตุผล  สามารถพึ่งตนเองได ้มีจิตสาธารณะ เตม็ใจ

ช่วยเหลือผูอ่ื้นเสมอ กลา้เสนอตนเป็นตวัแทน    เมอริยอง(Moreilon)  ไดว้ิจยัเร่ือง  ลูกเสือใหบ้ริการ

บทเรียนเพื่อการเรียนรู้หนงัสือ  ผลการวิจยัพบวา่  จุดมุ่งหมายของการลูกเสือเป็นการพฒันาร่างกาย  

สติปัญญา  สังคมและจิตใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือ  และสามารถบูรณาการเขา้กบักิจกรรม

ต่างๆ ไดโ้ดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือเขา้มาบริหารจดัการการเรียนรู้ของโครงการการรู้หนงัสือของ

ลูกเสือหรือนักเรียน   และอีกหลายวิธีท่ียงัหางานวิจยัสนับสนุนไม่ไดเ้พราะเป็นประเด็นท่ีมาจาก

การสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวุฒิ(Focus  Group  Discussion) การระบุแนวปฏิบติัให้เกิดผลตาม

ยทุธศาสตร์  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ (Stakeholder)  และไดรั้บการยืนยนัแนวปฏิบติัให้

เกิดผลตามยทุธศาสตร์โดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship)      

         2.3 แนวปฏิบัติเพือ่ให้เกดิการจัดการลูกเสือในสถานศึกษา  มีแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตาม

ยุทธศาสตร์ 16  ขอ้   ดงัน้ี  1)สถานศึกษาทุกแห่งจดัประชุมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเพื่อ ร่วมกนั

วิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก เก่ียวกบักิจการลูกเสือ  2)สถานศึกษาทุกแห่งจดัตั้ง

คณะกรรมการจดัท าแผนยุทธศาสตร์จากผูก้  ากบัลูกเสือและผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  3)สถานศึกษา

ตอ้งจดัท าวารสารลูกเสือเพื่อเผยแพร่กิจกรรมลูกเสือสู่สาธารณชนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ฉบบั     

4)สถานศึกษาตอ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเขียนบทความลูกเสือลงในวารสารหรือในเวบ็ไซท์เพื่อ

เผยแพร่กิจกรรมลูกเสืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1  บทความ  5)สถานศึกษาควรจดัตั้งกองทุนเพื่อ

สนับสนุนกิจการลูกเสือจากบุคคลภายนอกโดยเฉพาะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง 

เครือข่าย  โดยมีกฏระเบียบท่ีถูกตอ้งในการด าเนินงาน 6)ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือควรจดัท า

ของท่ีระลึก   ส่ิงประดิษฐแ์ละ สัญญลกัษณ์ต่างๆ ของกองลูกเสือเพื่อจ าหน่าย เป็นรายไดใ้หก้บักอง

ลูกเสือ  7)สถานศึกษาควรจดัพิธีมอบเกียรติบตัรหรือเหรียญกระท าความดีใหก้บัผูก้  ากบัลูกเสือและ

ลูกเสือเป็นระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน 8)ผูอ้  านวยการสถานศึกษาควรพิจารณาความดีความชอบให้กบั

ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในการเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษในการทุ่มเทงานลูกเสือและงานในหนา้ท่ีท่ี

รับผิดชอบ 9)สถานศึกษาตอ้งสนบัสนุนให้ลูกเสือทุกประเภทจดัตั้งชมรม เครือข่ายในกิจกรรมท า

ความดีหน่ึงประเภทอยา่งสมคัรใจ  10)สถานศึกษาควรใหช้มรมลูกเสือแต่ละประเภทประสาน 
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องคก์รภายนอกขอการสนบัสนุนดา้นทรัพยากรต่างๆ  11)สถานศึกษาควรจดักิจกรรมโดยใหลู้กเสือ

ใชบ้ทบาทของนายหมู่ในระบบหมู่ในการท ากิจกรรมเพื่อพฒันาความเป็นผูน้ าของลูกเสือทุกคนใน

กองลูกเสือ  12)สถานศึกษาควรจดัให้นายหมู่ลูกเสือเป็นผูช่้วยผูก้  ากบัลูกเสือ ในการจดักิจกรรม

ต่างๆ ของกองลูกเสือ เพื่อพัฒนาความเป็นผูน้ าของนายหมู่ลูกเสือ  13)สถานศึกษาควรให้

ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือจดัท าขอ้มูลต่างๆ  เก่ียวกบัลูกเสือ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  กองลูกเสือหรือกลุ่ม

ลูกเสือ  ให้เป็นระบบสารสนเทศลงใน เว็บไซต์ของโรงเรียนสะดวกต่อการรายงานประจ าปี         

14)สถานศึกษาควรจดักิจกรรมท่ีเนน้ระบบหมู่เพื่อเป็นเอกลกัษณ์ในการร่วมกิจกรรมกลางแจง้ทุก

กิจกรรมหรือมิใช่กิจกรรมกลางแจง้  15)สถานศึกษาควรจดัตลาดนดัวิชาการทางลูกเสือโดยบูรณา

การกบักลุ่มสาระต่างๆ ใหเ้กิดความหลากหลายในกิจกรรมแบบสหวิทยาการตามความตอ้งการของ

ลูกเสือ  16)สถานศึกษาตอ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือร่วมกนัออกแบบกิจกรรมกลางแจง้

โดยความสมคัรใจของทั้งสองฝ่ายโดยยึดวตัถุประสงคเ์ป็นหลกั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการของการ

จดัท าแผนของสถานศึกษาตอ้งมีแผนพฒันาการศึกษาหรือแผนกลยทุธ์ในการบริการจดัการทั้งระยะ

ยาวและระยะสั้น  ซ่ึงประกอบไปดว้ย  วิสัยทศัน์  เป้าหมาย  พนัธกิจ  แผนงาน  โครงการ  และการ

รายงานผล  และในแผนยทุธศาสตร์ก็ควรมียทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาลูกเสือในสถานศึกษาไวด้ว้ย

ทุกปีการศึกษา  การจดัการลูกเสือในสถานศึกษา  คือการบริหารกองลูกเสือประเภทต่างๆ  เน่ืองจาก

ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรม  ท่ีจดัท าคู่มือ

การฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือส ารอง  สามญั  สามญัรุ่นใหญ่  และวิสามญั  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  ได้

เขียนเอกสารประกอบเร่ือง  การบริหารงานในกองลูกเสือส ารอง  การบริหารงานในกองลูกเสือ

สามญั  การด าเนินงานในกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  และ การบริหารงานในกองลูกเสือวิสามญั  ใน

การบริหารกองลูกเสือในสถานศึกษาส่วนใหญ่กใ็ชห้ลกัารบริหารทัว่ๆ  ไป  โดยมีการจดัโครงสร้าง

ของกองและกลุ่มลูกเสือ  มีการจดัการเร่ืองผูก้  ากับ  รองผูก้  ากับและลูกเสือ  มีการจัดการเร่ือง

การเงิน  มีการจดัการเร่ืองวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ สถานท่ี  มีการจดัเร่ืองกิจกรรมการเรียนการสอน  และ

อ่ืนๆ  ตามท่ีผูบ้ริหารเห็นสมควร  ส าหรับการบริหารในกองลูกเสือแต่ละประเภท  มีรายละเอียด

ดงัน้ี  การบริหารงานในกองลูกเสือส ารอง  ขอบข่ายของการด าเนินงานประกอบดว้ย  วิธีด าเนินการ

ตั้งกองลูกเสือส ารอง  การบริหารงานในกองลูกเสือส ารอง  วสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในกองลูกเสือ  การ 
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บริหารงานในกองลูกเสือสามญั  ขอบข่ายของการด าเนินงานประกอบดว้ย  หลกัเกณฑ์ในการตั้ง

กอง  วิธีขอตั้งกอง  การท าเอกสารตั้งกองและเอกสารภายในกอง    การด าเนินงานในกองลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่  ขอบข่ายของการด าเนินงานคือส่งเสริมให้ผูก้  ากบัมีความรู้ความเขา้ใจถึงวิธีการ

ด าเนินการจดัตั้งกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และการบริหารงานในกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ได ้ และ

การบริหารงานในกองลูกเสือวิสามญั  ขอบข่ายในการด าเนินงานคือ  ให้อธิบายวิธีการจดัตั้งกอง

ลูกเสือวิสามญั  การจดัท าเอกสาร  ส่วนประกอบของคูหาลูกเสือวิสามญั  หนา้ท่ีของคณะกรรมการ

ประจ ากอง  และด าเนินการฝึกอบรมลูกเสือวิสามญัไดพ้อสังเขป  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  

ขจรเกียรติ  เครือประดบั ไดว้ิจยัเร่ือง  การบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์  เขต 1    ผลการวิจยัพบว่า  สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือ

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์  เขต 1  โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง  ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัคือสถานศึกษาควรสนบัสนุนให้บุคลากรเขา้รับการอบรมวิชาผูก้  ากบั

ลูกเสือและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจัดตั้งเครือข่ายในการจัดกิจกรรมลูกเสือ  และยงั

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   อดุลยรั์ตน์  น่ิมเจริญ  ไดว้ิจยัเร่ือง  สภาพและปัญหาการบริหารกิจการ

ลูกเสือของโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกัดส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า  

กิจกรรมลูกเสือท่ีจดัเป็นประจ าคือ  พิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามเน่ืองในวนัคลา้ยวนั

สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  1  กรกฎาคม  จดักิจกรรมพิเศษตามความเหมาะสมของลูกเสือ 

ปฏิบติัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   สมาน  ศรีมงคล  ไดศึ้กษาเร่ือง  

ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  โรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา  ในเขตอ าเภอหนองใหญ่  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1  

ผลการวิจยัพบว่า  ดา้นการจดัองคก์าร  ควรใหฝ่้ายบริหารมอบหมายหนา้ท่ีใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือ

ในโรงเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน  ดา้นการจดับุคลากร  ควรน าผลการปฏิบติังานของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ

ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในการประกอบการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ  และยงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ  สุเวศ  กลบัศรี  ไดว้ิจยัเร่ือง  การพฒันากิจกรรมลูกเสือเพื่อสร้างภาวะผูน้ าของเยาวชน

ไทย  ผลการวิจัยพบว่า  1) เยาวชนไทยควรได้รับการเสริมสร้างภาวะผู ้น า  17 ประการ  

ประกอบดว้ยผลการออกแบบและปรับปรุงกิจกรรมลูกเสือเพื่อสร้างภาวะผูน้ าของเยาวชนไทย  10  
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ประการดงัน้ี (1) การรู้คิดในการแกปั้ญหาอย่างมีระบบ (2)การตดัสินใจในการแกปั้ญหา (3) การ

สร้างความคิดรวบยอด (4) การท างานเป็นทีม (5) ความรับผดิชอบ (6) การมีระเบียบวินยั (7) ความ

สุภาพอ่อนน้อม (8) ความอดทน (9) การจูงใจ (10) สัปปุริสธรรม 7  การใชกิ้จกรรมหลกัในการ

พฒันา จ านวน 7  กิจกรรม  ไดแ้ก่ (1) บุกเบิกสร้างศกัด์ิศรี (2) ประสาทดีชีวิตปลอดภยั (3) วินัย

ลูกเสือเพื่อสร้างคน (4) ผจญภยัหัวใจผูน้ า (5) หลกัธรรมน าชีวิตบนัเทิง (6) ร่ืนเริงรอบกองไฟ       

(7) เดินทางไกลกายใจอดทน  และวิธีการลูกเสือ 7 วิธี ไดแ้ก่  (1) ค  าปฏิญาณและกฏ (2) เรียนรู้จาก

การกระท า (3) ระบบหมู่  (4) การใชส้ญัลกัษณ์ร่วมกนั (5) การศึกษาธรรมชาติ (6) ความกา้วหนา้ใน

การเขา้ร่วมกิจกรรม (7) การสนบัสนุนโดยผูใ้หญ่  และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ไพฑูรย ์ ฤทธ์ิ

กระโทก  ไดว้ิจยัเร่ือง  การพฒันาหลกัสูตรลูกเสือสามญัตามแนวคิดการผจญภยัศึกษา  ของลอร์ด  

บาเด็น  พาวเวลล์  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการอยู่รอดของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษา  ผลการวิจยัมีดงัน้ี  1) หลกัสูตรลูกเสือสามญัตามแนวคิดการผจญภยัศึกษา  ของลอร์ด  

บาเด็น  พาวเวลล์  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการอยู่รอดของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษา  มีองค์ประกอบ 10 องค์ประกอบ  ได้แก่  วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  วตัถุประสงค์ของ

หลกัสูตร  สาระของหลกัสูตร  ค  าอธิบายของหลกัสูตร  หน่วยการเรียนรู้/หน่วยการเรียนรู้ย่อย  

โครงสร้างเวลา  แนวทางการจดัการเรียนรู้แนวทางการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้  และแหล่ง

เรียนรู้  โครงสร้างของหลกัสูตรไดพ้ฒันาข้ึนจากขอ้มูลสภาพพื้นท่ีและปัญหาในชุมชน  ขอ้มูล

ความตอ้งการและสภาพปัญหาในชีวิตจริงของผูเ้รียนผูป้กครองและกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ภยัพิบติัทางธรรมชาติ  ตามแนวคิดการ

ผจญภยัศึกษา ของลอร์ด  บาเด็น  พาวเวลล ์ ท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้อย่างย ัง่ยืนโดยมีการ

ปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีจริง  ดว้ยการลงมือปฏิบติักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้มีชีวิตอยู่

รอดได ้ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  เดชา  คณัทกัษ์  ไดว้ิจยัเร่ือง  รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ า

ของผูก้  ากบัลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือการวิจยัคร้ังน้ี การติดตามผลด าเนินการเป็น 4 ระยะ คือระยะท่ี 1 อบรม

เชิงปฏิบติัการแบบเขม้ 2 วนั ระยะท่ี 2 การฝึกปฏิบติัจริง ระยะท่ี 3 การศึกษาดูงานโรงเรียนลูกเสือ

ตน้แบบ 2 โรงเรียน ระยะท่ี 4 การติดตามผลโดยการ ประชุมสรุป และใชแ้บบประเมินพฤติกรรม  
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ภาวะผูน้ าของผูก้  ากบัลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษา การวดัและ ประเมินผล ในเร่ืองประสิทธิผล

ของรูปแบบ การพฒันาภาวะผูน้ าของผูก้  ากบัลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทั้ง 4 ระยะ พบว่า ระยะฝึกปฏิบติัจริง

ผลเฉล่ียของคะแนน ประเมินภาวะผูน้ าของผูก้  ากบัลูกเสือ สูงกวา่ ก่อนทดลอง และ ระยะติดตามผล

สูงกว่าระยะฝึกปฏิบติัจริง และอีกหลายวิธีท่ียงัหางานวิจยัสนบัสนุนไม่ไดเ้พราะเป็นประเด็นท่ีมา

จากการสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวฒิุ(Focus  Group  Discussion) การระบุแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตาม

ยทุธศาสตร์  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ (Stakeholder)  และไดรั้บการยืนยนัแนวปฏิบติัให้

เกิดผลตามยทุธศาสตร์โดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship)      

         2.4  แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาเยาวชนด้วยกิจกรรมลูกเสือ  มีแนวปฏิบติัให้

เกิดผลตามยุทธศาสตร์  4  ขอ้  ดงัน้ี  1)สถานศึกษาก าหนดตวัช้ีวดัในการจดักิจกรรมโดยใช้ค  า

ปฏิญาณและกฎของลูกเสือเพื่อให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือทุกคนปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกันโดย

ก าหนดกิจกรรมให้ เหมาะสมกบัวยัของลูกเสือแต่ละประเภท  2)สถานศึกษาก าหนดกิจกรรมโดย

ยึดหลกัการส าคญัการนับถือศาสนา  ความรักชาติ  ความศรัทธา  ความเป็นพี่น้องของลูกเสือ  ค  า

ปฏิญาณและกฎ การเขา้เป็นสมาชิกดว้ยความสมคัรใจ  ไม่เก่ียวขอ้งการเมือง กิจกรรมตามหลกัสูตร

เพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือทุกคนปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนัโดยการออกแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม  

3)สถานศึกษาตอ้งจดักิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรมตามหลกัสูตรทั้งในสถานศึกษา

และนอกสถานศึกษาอยา่งนอ้ยปีละ 1  คร้ัง  เพื่อใหลู้กเสือไดเ้ตรียมองคค์วามรู้  ทกัษะ  และก าลงัใจ  

ในการปฏิบติักิจกรรม  4)สถานศึกษาตอ้งใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือเขียนแผนการจดักิจกรรม โดยยดึ

หลกัปฏิบติัตามค าปฏิญาณของลูกเสือแต่ละประเภทโดยก าหนดกิจกรรมตามค าปฏิญาณและกฏ

ของลูกเสือ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการของส านกังานลูกเสือแห่งชาติ  พระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ.

2551  มาตรา 8  คณะลูกเสือแห่งชาติ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาลูกเสือทั้งทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  

และศีลธรรม  ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  และช่วยสร้างสรรคส์ังคมให้เกิดความสามคัคี

และมีความเจริญกา้วหน้า  ทั้งน้ี  เพื่อความสงบสุขและความมัน่คงของประเทศชาติตามแนวทาง

ดงัต่อไปน้ีคือ  ให้มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เช่ือฟัง  และพึ่งตนเอง  ให้ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีระเบียบ

วินยัและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  ให้รู้จกับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณะประโยชน์  ให้รู้จกัท าการฝีมือ  และ

ฝึกฝนใหท้ า 
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กิจกรรมต่างๆ  ตามความเหมาะสม  ใหรู้้จกัรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วฒันธรรม  และความ

มั่นคงของประเทศชาติ     และส านักงานคณะกรรมการคบริหารลูกเสือแห่งชาติ  โดย

คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรม  ท่ีจดัท าคู่มือการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  ขั้นความรู้ทัว่ไป  ได้

เขียนเอกสารประกอบเร่ืองสาระส าคญัของการลูกเสือ  เก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาอุดมการณ์น้ี

แยกไดเ้ป็นรายละเอียด  8  ประการ  คือ  พฒันาทางกาย  พฒันาทางสติปัญญา  พฒันาทางจิตใจ

และศิลธรรม  การสร้างค่านิยมและเจตคติ  พฒันาสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล  พฒันาสัมพนัธภาพ

ทางสังคม  พฒันาสัมพนัธภาพต่อชุมชน  และพฒันาทางดา้นความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม  ใน

การพฒันาต่างๆ  เหล่าน้ี  ใชกิ้จกรรมเป็นส่ือ  และกิจกรรมมิใช่มุ่งฝึกทกัษะเป็นรายบุคคลอยา่งเดียว

แต่กิจกรรมนั้นมุ่งไปสู่ชุมชนท่ีตนอาศยัอยู ่ เป็นกิจกรรมดา้นการบริการให้เกิดทกัษะ  โดยท างาน

เป็นกลุ่ม  เป็นหมู่  มีการวางแผน  โดยผูใ้หญ่จดัท าร่วมกบัเด็ก  ทั้งน้ีเพื่อให้สนองเจตนารมณ์และ

ความตอ้งการของเยาวชนเอง    และยงัมีหลกัการส าคญัของการลูกเสือนั้นกิจการลูกเสือทัว่โลก  จะ

ยึดหลักการเดียวกัน  อันก้าวแรกท่ีจะน าไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน  หลักส าคัญต่างๆ    

ประกอบดว้ย   นบัถือศาสนา   มีความจงรักภกัดีต่อประเทศชาติของตน   มีความศรัทธาในมิตรภาพ

และความเป็นพี่น้องของลูกเสือทัว่โลก   บ าเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ่ื้น   ยอมรับและปฏิบติัตามค า

ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ   เขา้เป็นสมาชิกดว้ยความสมคัรใจ   มีความเป็นอิสระต่ออิทธิพลทาง

การเมือง  มีก าหนดการพิเศษส าหรับการฝึกอบรม  โดยอาศยั  ระบบหมู่  ระบบกลุ่ม  การทดสอบ

เป็นขั้น ๆ เคร่ืองหมายวิชาพิเศษ  และกิจกรรมกลางแจง้  กิจการลูกเสือยงัตอ้งการให้เยาวชนเป็น

พลเมืองดีในทัศนะของการลูกเ สือ   ประกอบด้วย   มีความจงรักภัก ดี ต่อชาติ   ศาสนา  

พระมหากษตัริย ์ มีเกียรติเช่ือถือได ้ มีระเบียบวินยั  สามารถบงัคบัใจตนเองได ้ สามารถพึ่งตนเอง

ได ้ เตม็ใจและสามารถช่วยเหลือชุมชน  และบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นไดทุ้กเม่ือ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ สุรพล    ท านุพนัธ์ุ  ไดท้  าวิจยัเร่ืองสภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญั

ในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1  ผลการวิจยัพบว่า  ส่วนใหญ่ได้

วางแผนพร้อมกบัการจดัชั้นเรียน  มีการแต่งตั้งมอบหมายงานรับผดิชอบกิจกรรมลูกเสือโดยมีค าสั่ง

แต่งตั้ง  ในการจดัท าแผนการจดักิจกรรมลูกเสือไดจ้ดัท าในแผนปฏิบติัราชการประจ าปี  ส่วนการ

ประชุมวางแผนการจดักิจกรรมลูกเสือมีการประชุมทุก  3  เดือนต่อคร้ัง    ดา้นการฝึกอบรมลูกเสือ 
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นโรงเรียนมีการวางแผนระยะยาวและมีการจดัท าแผนระยะสั้น  และมีการเดินทางไกลและอยูค่่าย

พกัแรม  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อภิวาท  กลกิจ  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการศึกษาการด าเนินการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอน  การฝึกอบรมลูกเสือสามญัในโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองราชบุรี    

ผลการศึกษาพบวา่  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองราชบุรี  มีการด าเนินการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน  การฝึกอบรมลูกเสือสามญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ขอ้เสนอแนะ  คือ

ควรมีการวางแผนการจดักิจกรรมใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ควรมีการจดักิจกรรมใหห้ลากหลาย  

เน้นการปฏิบติัและการมีส่วนร่วมกิจกรรมของลูกเสือ  ควรมีการวดัผลและประเมินผลตลอดปี

การศึกษาเป็นระยะๆ  ควรมีการจดัท ารายงานผลเป็นระยะและก าหนดหน้าท่ีผูร้ายงานผลโดย

ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบติัเดียวกนั  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ณัฐพงศ ์ ปะนาสังข ์ ไดว้ิจยั

เร่ืองการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  

ผลการวิจยัพบว่าการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยเฉพาะดา้น

การวางแผน  ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  และครูตอ้งให้ความส าคญัในการจดักิจกรรมลูกเสือและครูตอ้งให้

ความส าคัญกับแผนการสอนกิจกรรมลูกเสือ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ    ส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้วิจัยเร่ือง  การจัดกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาลูกเสือท่ีมี

ประสิทธิภาพในค่ายลูกเสือ  ผลการวิจยัพบว่า  กิจกรรมท่ีจดัส าหรับลูกเสือในค่ายลูกเสือมีความ

เหมาะสมและสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมากทุกกิจกรรม  ลูกเสือตอ้งการใหจ้ดักิจกรรม 10 อนัดบัหน่ึง

ในท่ีน้ีมีกิจกรรมเดินทางไกล  กิจกรรมทศันศึกษา  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ    เฉลิม  ปานมา  

ไดว้ิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจในการพฒันาคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบา้นใสถ่ิน  ผลการวิจยั

พบว่า  1)ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูก้  ากบัลูกเสือ  ลูกเสือและผูป้กครอง  ต่อ

การพฒันาคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบา้นใสถิน  ดา้นลูกเสือ  ความพึงพอใจของคณะกรรมการ

สถานศึกษา  ผูก้  ากับลูกเสือ  ลูกเสือและผูป้กครอง  ต่อการพฒันาของคุณภาพงานลูกเสือใน

โรงเรียนบา้นใสถิน  โดยเฉพาะกิจกรรมตามค าปฏิญาณและกฏ  อยูใ่นระดบัมาก   และสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ  อดุลยรั์ตน์  น่ิมเจริญ  ไดว้ิจยัเร่ือง  สภาพและปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือของ

โรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดัส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบว่า   ดา้นกิจกรรม

พิเศษ  ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คือ  กิจกรรมลูกเสือท่ีจดัเป็นประจ าคือ  พิธีทบทวนค าปฏิญาณ 
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และสวนสนามเน่ืองในวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  1  กรกฎาคม และการด าเนินการ

จดัค่ายพกัแรมลูกเสือนอกโรงเรียน และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   สุเวศ  กลบัศรี  ไดว้ิจยัเร่ือง  

การพฒันากิจกรรมลูกเสือเพื่อสร้างภาวะผูน้ าของเยาวชนไทย  ผลการวิจยัพบว่า   เยาวชนไทยควร

ไดรั้บการเสริมสร้างภาวะผูน้ า และในการสร้างภาวะผูน้ ามีเร่ืองสัปปุริสธรรม 7  และในสัปปุริส

ธรรม 7  มีการใชกิ้จกรรมหลกัในการพฒันา จ านวน 7  กิจกรรม  ในท่ีน้ีมีเร่ืองการ เดินทางไกลกาย

ใจอดทน  และวิธีการลูกเสือ 7 วิธีมีอยูห่น่ึงวิธี ไดแ้ก่  ค  าปฏิญาณและกฏ  และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ  วรวุฒิ  เจริญศรีพรพงศ ์ ไดว้ิจยัเร่ือง  การพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อ

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีส าหรับลูกเสือชาวบ้าน  ผลการวิจยัพบว่า   โปรแกรมการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน เพื่อความเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีส าหรับลูกเสือชาวบา้นท่ีพฒันาข้ึนแบ่ง

ออกเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้  คือ  มีความจงรักภคัดีต่อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์ เคารพกฏ

ระเบียบของสังคม  มีความซ่ือสัตย ์ ยึดมัน่ในอุดมการณ์  มีเกียรติเช่ือถือไดไ้ม่เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนตน  เป็นผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท่ีดี  ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีดีกว่า  อดทนต่อความขดัแยง้  

แสดงความเห็นอย่างมีเหตุผล  สามารถพึ่งตนเองได ้ มีจิตสาธารณะ  เต็มใจช่วยเหลือผูอ่ื้นเสมอ  

กลา้เสนอตนเป็นตวัแทน  และอีกหลายวิธีท่ียงัหางานวิจยัสนบัสนุนไม่ไดเ้พราะเป็นประเด็นท่ีมา

จากการสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวฒิุ(Focus  Group  Discussion) การระบุแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตาม

ยุทธศาสตร์  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ (Stakeholder) และไดรั้บการยืนยนัแนวปฏิบติัให้

เกิดผลตามยทุธศาสตร์โดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship)      

          2.5  แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะทางลูกเสือ  มีแนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์    

9  ขอ้  ดงัน้ี  1)สถานศึกษาตอ้งส่งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือทุกคนเขา้รับการอบรม  ทกัษะเก่ียวกบัความ

เขา้ใจกิจการของลูกเสือเพื่อให้มีการจดัการความรู้ท่ีเป็นระบบในการสอนลูกเสือในสถานศึกษา     

2)สถานศึกษาตอ้งจดัเอกสารต่างๆ  เร่ืองกิจการของลูกเสือ  ซ่ึงประกอบดว้ย  คู่มือการฝึกอบรมวิชา

ผูก้  ากับ ลูกเสือขั้นความรู้ทัว่ไป  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  ขั้นความรู้ชั้นสูง  หลกัสูตรวิชาพิเศษ  กฎ  

ขอ้บงัคบั  พระราชบญัญติัต่างๆ ภาพกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเอกสารประกอบการจดักิจกรรมทุก

ประเภทของลูกเสือ  ไว้ในห้องหนังสือเพื่อการค้นคว้าและอ้างอิง  3)สถานศึกษาต้องให้

ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือทุกคนส่งแผนการจดักิจกรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการฝึกอบรมเพื่อ 
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ความกา้วหนา้ของลูกเสือเป็นรายบุคคลและกองลูกเสือในปีการศึกษานั้นๆ เพื่อเป็นแบบอยา่งของ

การเป็นผูน้ าทางวิชาการ  4)สถานศึกษาตอ้งส่งผูบ้ริหารและครูผูส้อนลูกเสือและเนตรนารี  ทุกคน

เขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรวิชาผูก้  ากบัลูกเสือแต่ละประเภท  ทั้งความรู้เบ้ืองตน้และความรู้ชั้นสูง

เพื่อให้เ กิดทักษะทางการลูกเสือ  เพื่อเป็นผู ้น าในการฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือในสถานศึกษา                  

5)สถานศึกษาตอ้งออกเป็นค าสั่งให้ครูผูส้อนลูกเสือและ เนตรนารีตอ้งแต่งเคร่ืองแบบทุกคร้ังใน

วนัท่ีมีกิจกรรมลูกเสือ เพื่อสร้างวฒันธรรมองคก์ร  6)ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ าในการแต่งเคร่ืองแบบ

ลูกเสือและเนตรนารีในวนัท่ีมีกิจกรรมลูกเสือเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของสถานศึกษาเพื่อเป็น

แบบอย่างในการเป็นผูน้ าและสร้างแรงจูงใจให้กบัครู 7)ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือระดบักลุ่มและกอง

ลูกเสือของสถานศึกษา  ตอ้งตรวจสอบการจดักิจกรรมของครูผูส้อนลูกเสือว่าเป็นไปตามแผนการ

จดักิจกรรมลูกเสือแต่ละประเภทหรือไม่และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการเขียนแผนราย

ชัว่โมงอยา่งไร โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อการจดัท าแผนและกิจกรรมใหไ้ปในทางเดียวกนั  

8)สถานศึกษาจดัพิธีการเล่ือนชั้นของลูกเสือแต่ละหลกัสูตรโดยการประดบัเคร่ืองหมายหลกัสูตร

ชั้นปีท่ีมีความกา้วหนา้ในแต่ละหลกัสูตรและควรท าอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจใหลู้กเสือ 9)

สถานศึกษาจดัพิธีประดบัเคร่ืองหมายวิชาพิเศษและ เคร่ืองหมายอ่ืนๆ  ของลูกเสือแต่ละคนท่ีไดรั้บ

มาตามความสามารถในวนัท่ีมี กิจกรรมวนัส าคญัทางลูกเสือ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการของการ

ฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือไทยในปัจจุบนั  จากวารสารลูกเสือฉบบัพิเศษ  งานชุมนุมลูกเสือโลก

เขตเอเชีย-แปซิฟิก  คร้ังท่ี 6  งานชุมชุมลูกเสือแห่งชาติ  คร้ังท่ี 11  ไดเ้ขียนถึงทกัษะ  5  ประการ  ใน

การฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  แต่ละคร้ังไดก้ าหนดให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้รียนรู้ทกัษะ     

5  ประการ  ดังต่อไปน้ีคือ  ประการท่ีหน่ึง  ทักษะเก่ียวกับการเข้าใจในเร่ืองกิจการลูกเสือ 

(Understanding  skills)  ซ่ึงประกอบดว้ย  หลกัการส าคญัของลูกเสือ  รวมทั้งค  าปฏิญาณและกฎ  

ลกัษณะนิสัย  และการพฒันาของเด็กและคนหนุ่ม  ภูมิหลงัของการลูกเสือ  ทั้งของในประเทศและ

ต่างประเทศโครงสร้างของการลูกเสือรวมทั้งลูกเสือพิการดว้ย  วิธีการท่ีใชส้ าหรับลูกเสือแต่ละ

ประเภท  บทบาทของผูก้  ากบัลูกเสือ  รวมทั้งความรับผิดชอบในการเป็นผูน้ า  กิจการลูกเสือและ

ชุมชน  รวมทั้งความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานเยาวชนอ่ืน  ประการท่ีสอง  ทกัษะเก่ียวกบัความสัมพนัธ์

กบัผูอ่ื้น (Relationship  skills)  ประกอบดว้ย  ความสามารถในการเป็นผูน้ า  เช่น  การท างาน 

 



357 

ร่วมกบักลุ่มเลก็ๆ  การใชว้ิธีท่ีเหมาะสมกบัประเภทลูกเสือ  เช่น  ระบบหมู่  การติดต่อกบัคนวนัรุ่น  

และคนวยัหนุ่ม  การให้ค  าแนะน า  ประการท่ีสาม  ทกัษะทางการลูกเสือ Scouting  skills)  

ประกอบดว้ย  การท าก าหนดการของลูกเสือแต่ละประเภท  การฝึกอบรมทกัษะต่างๆ  ของลูกเสือ  

ประการท่ีส่ี  ทกัษะในการวางแผน (Planning  skills)  ประกอบดว้ย  ความสามารถท่ีจะคิดข้ึนและ

ปรับปรุง  การวางแผนก าหนดการทั้งระยะยาวและระยะสั้ น  การวางแผนความเจริญก้าวหน้า

รายบุคคลของคนหนุ่ม  การวางแผนความเจริญกา้วหน้าของกองลูกเสือ  ประการท่ีห้า  ทกัษะใน

การใชห้รือปฏิบติั  (Implementing  skills)  ประกอบดว้ย  กิจกรรมต่างๆ  วิธีการฝึกอบรมและวิธี

สอน  การแสวงหาและการใชว้ิทยากร  และอุปกรณ์  การก าหนดและการรักษามาตรฐานของกอง

ลูกเสือ  การบริหารกองลูกเสือ  การประเมินผล  การรับผิดชอบงานในหน้าท่ี    ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ  สัญญา  เขียวปาน ไดศึ้กษาเร่ือง  ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารกิจการ

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวดัสระแก้ว    

ผลการวิจยัพบว่า  ปัญหาการปฏิบติังานกิจการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  โดยรวมและรายดา้นอยู่ใน

ระดบัปานกลาง  การจดัส่งผูก้  ากบัและรองผูก้  ากบัไปฝึกอบรมตามหลกัสูตรวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  ขั้น

ความรู้ระดบัต่างๆ  อยู่ในระดบัมาก  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   ขจรเกียรติ  เครือประดบั ได้

วิจัยเ ร่ือง  การบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประจวบคีรีขนัธ์  เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า  สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์  เขต 1  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และ

ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัคือสถานศึกษาควรสนับสนุนให้บุคลากรเขา้รับการอบรมสถานศึกษา  และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   ผจญ  ชาญรอบรู้  ไดศึ้กษาเร่ือง  การพฒันาการด าเนินงานกิจการลูกเสือ

ในโรงเรียนบา้นธาตุ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น  เขต 5  อ าเภอชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น  

ผลการศึกษาพบว่า  การพฒันาโดยใชก้ลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบติัการ  ในการอบรมหลกัสูตรผู ้

ก  ากบัลูกเสือ  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  โดยการส่งครูเขา้รับการอบรมพกันอนอยูป่ระจ าท่ีค่ายตลอดการ

อบรม    ท าให้คณะครูมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการปฏิบติังานกิจการลูกเสือในโรงเรียน 

เป็นอย่างดีและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  คณะครูมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการ

ปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด    และมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการปฏิบติังานดา้นการ

เรียนการสอนวิชาลูกเสือ และการใชก้ลยทุธ์การประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง  การเขียนแผนการ358 
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จดัการเรียนรู้ลูกเสือและการน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใชใ้นแต่ละสัปดาห์  ผลการด าเนินการ

พบวา่  ครูทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ลูกเสือและการน า

แผนการจดัการเรียนรู้ไปใชใ้นแต่ละสัปดาห์ตามศกัยภาพของตน  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  

สุรสิทธ์ิ  กาฬมาตย ์ ไดว้ิจยัเร่ือง  การศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร  ผลการวิจยัพบว่า  การบริหารจดัการ

ลูกเสือสามัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  และด้านการ

สนบัสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน  และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  ณัฐพงศ ์ ปะนาสังข ์ 

ไดว้ิจยัเร่ืองการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอด็ เขต 3  

ผลการวิจยัพบว่าการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยเฉพาะดา้น

การวางแผน  ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  และครูตอ้งให้ความส าคญัในการจดักิจกรรมลูกเสือและครูตอ้งให้

ความส าคญักบัแผนการสอนกิจกรรมลูกเสือ  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  บุญตรง  มูลพร้อม  

ไดว้ิจยัเร่ือง  แนวทางการพฒันาการด าเนินงานกิจการลูกเสือสามญัในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดั

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4  ผลการวิจัยพบว่า  สภาพในการ

ด าเนินงานกิจการลูกเสือสามญัในโรงเรียนประถมศึกษา  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  การจดัอาคารสถานท่ีและเอกสารเก่ียวกบักิจการลูกเสือ  มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด  ส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้รับการฝึกอบรม  ศึกษาดูงานเพื่อพฒันาตนเอง  ควรมีหอ้งเรียนท่ีเป็น

เอกเทศสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนและจัดเก็บเอกสารลูกเสืออย่างเป็นระบบ  และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ    ฮาเกอร์ต้ี (Hagerty)  ไดว้ิจยัเร่ือง โปรแกรมการจดัการเรียนการสอน

ลูกเสือกบันักเรียนในโรงเรียนมธัยมมิชิแกน  ผลการศึกษาพบว่า   ผูบ้ริหารโรงเรียนยงัไม่เขา้ใจ

วตัถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโปรแกรมเท่าท่ีควร  ศึกษานิเทศก์และ

คณะกรรมการนกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมนอกโปรแกรม  โดยช่วยเหลือในดา้นอุปกรณ์  

เคร่ืองมือ  และผลการประเมินกิจกรรมนกัเรียนพบวา่  นกัเรียนยงัขาดหลกัการท่ีรัดกมุ  แต่อยา่งไรก็

ตามนกัเรียนเห็นว่ากิจกรรมการเรียนโปรแกรมลูกเสือในโรงเรียนมีควรมส าคญัเป็นอย่างยิ่ง  และ

ควรมีการด าเนินการต่อไป   แบรนดท ์(Brandt)  ไดว้ิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการออกจากหรือ

การยนืหยดัอยูใ่นบทบาทของผูอ้บรมในกิจกรรมของลูกเสือ  โดยใชก้ารปริทรรน์วรรณกรรมท่ี 
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เก่ียวขอ้งทั้งในอดีตและจากทฤษฎีในเร่ืองเดียวกนั  แลว้ก าหนดว่าการรวมกระบวนการทางสังคม

ท่ากบัสภาพการทดสอบมีความสัมพนัธ์ต่อกนั  ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า  เด็กวยัรุ่นท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม

พร้อมการสนบัสนุนของทางครอบครัวและเพื่อนๆ  มีการแสดงเหตุผลออกจ านวนมากและสะทอ้น

ให้เห็นการเกิดทกัษะ  ความช านาญและคุณลกัษณะอ่ืนๆ  ในระดบัดีมาก  และอีกหลายวิธีท่ียงัหา

งานวิจยัสนบัสนุนไม่ไดเ้พราะเป็นประเดน็ท่ีมาจากการสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวฒิุ(Focus  Group  

Discussion) การระบุแนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับกิจการลูกเสือ 

(Stakeholder)  และได้รับการยืนยนัแนวปฏิบัติให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์โดยวิธีสัมมนาอิง

ผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship)       

        2.6  แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ  มีแนวปฏิบติัให้เกิดผล

ตามยทุธศาสตร์  6  ขอ้ ดงัน้ี  1)สถานศึกษาตอ้งขอความร่วมมือวิทยากรของศูนยฝึ์กอบรม เยาวชน

ต ารวจหรือทหารให้แต่งเคร่ืองแบบลูกเสือตามประเภทท่ีไดผ้่านการอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือและ

ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการลูกเสือแต่ละสังกดั  และค านึงถึงหลกัการและวิธีการของลูกเสือไม่

ควรใช้วิธีการของทหารหรือต ารวจ  2)สถานศึกษาตอ้งไม่น าลูกเสือและเนตรนารีไปเขา้ค่าย

ฝึกอบรมต ารวจหรือทหารท่ีวิทยากรไม่ผา่นการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือและไม่แต่งเคร่ืองแบบ

ลูกเสือขณะให้การฝึกอบรมเน่ืองจากทหารหรือต ารวจไม่เขา้ใจหลกัการของลูกเสือ  3)สถานศึกษา

ตอ้งส่งผูบ้ริหารและครูผูส้อนลูกเสือและเนตรนารีทุคน เขา้รับการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ ขั้น

ความรู้   เบ้ืองตน้  และขั้นความรู้ชั้นสูง  อยา่งต่อเน่ือง  เพื่อใหเ้กิดความเช่ียวชาญลูกเสือประเภทใด

ประเภทหน่ึง  4)สถานศึกษาควรส่งผูบ้ริหารสถานศึกษา  เขา้รับการฝึกอบรม  วิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  

ขั้นผูช่้วยผูใ้ห้การฝึกอบรม  หรือขั้นหัวหน้า ผูใ้ห้การฝึกอบรม เพื่อจะไดส้ามารถจดัฝึกอบรม

ครูผูส้อนลูกเสือในทอ้งถ่ินไดแ้ต่ตอ้งไม่ลืมกิจการลูกเสือในสถานศึกษา  5)สถานศึกษาควรขอ

รายช่ือและคุณวุฒิทางลูกเสือของวิทยากรในศูนยฝึ์กอบรมเยาวชนต ารวจหรือทหารก่อนน าลูกเสือ

ไปเขา้รับการฝึกอบรมมาพิจารณาก่อนการตดัสินใจ ถา้ไม่จ าเป็นควรใหค้รูเป็นผูฝึ้กอบรมลูกเสือเอง  

6)สถานศึกษาต้องน าผลงานวิชาการด้านช านาญการพิเศษหรือเช่ียวชาญออกเผยแพร่ไปยงั

สถานศึกษาอ่ืนๆ  โดยการส่งตรง  ลงเวบ็ไซต ์ หรือส่ือทอ้งถ่ินและควรอยูใ่นสมุดสถานศึกษา  ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัหลกัการของการพฒันาบุคลากรทางการลูกเสือเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการพฒันา 



360 

กิจการลูกเสือไทย  เยาวชนจะไดรั้บการพฒันาก็โดยผูใ้หญ่ท่ีใชว้ิธีการของลูกเสือเขา้มาพฒันาเด็ก

ตามวตัถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติ  เพื่อพฒันาลูกเสือทั้งทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และ

ศีลธรรม  ใหเ้ป็นพลเมืองดี  มีความรับผดิชอบ  และช่วยสร้างสรรคส์ังคมใหเ้กิดความสามคัคีและมี

ความเจริญก้าวหน้า  ทั้ งน้ี  เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทาง

ดงัต่อไปน้ีคือ  ให้มีนิสัยในการสังเกต  จดจ า  เช่ือฟัง  และพึ่งตนเอง  ให้ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีระเบียบ

วินัยและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  ให้รู้จกับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์  ให้รู้จกัท าการฝีมือ  และ

ฝึกฝนให้ท ากิจกรรมต่างๆ  ตามความเหมาะสม  ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  

วฒันธรรม  และความมัน่คงของประเทศชาติ   ดงันั้น  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในสถานศึกษาทุกคน

เพื่อใหเ้กิดทกัษะทางลูกเสือดา้นต่างๆ  ตอ้งพฒันาตนเองโดยเขา้รับการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  

ขั้นความรู้ทัว่ไป  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  ขั้นความรู้ชั้นสูง  ของลูกเสือส ารอง  สามญั  สามญัรุ่นใหญ่  

และวิสามญั  หรือลูกเสือเหล่าสมุทร  และเหล่าอากาศ  เป็นตน้   และส านักงานคณะกรรมการ

บริหารลูกเสือแห่งชาติ  โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรม  ท่ีจดัท าคู่มือการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบั

ลูกเสือส ารอง  สามัญ  สามัญรุ่นใหญ่  และวิสามัญ  ขั้นความรู้เบ้ืองต้น  ได้ท าหลักสูตรการ

ฝึกอบรมไว ้ 2  ระดบั  คือระดบัท่ีหน่ึง  คือการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเพื่อไปอบรมผูก้  ากบั  

ไดแ้ก่หลกัสูตรวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  ขั้นผูช่้วยผูใ้หก้ารฝึกอบรม  และ  วิชาผูก้  ากบัลูกเสือ  ขั้นหวัหนา้

ใหก้ารฝึกอบรม   ระดบัท่ีสองคือ  วิชาผูก้  ากบัลูกเสือขั้นความรู้ทัว่ไป   วิชาผูก้  ากบัลูกเสือขั้นความรู้

เบ้ืองตน้  และ   วิชาผูก้  ากบัลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง  ของลูกเสือ ส ารอง  สามญั  สามญัรุ่นใหญ่  และ

วิสามัญ  นอกจากนั้ น  ยงัมีวิชาผูก้  ากับลูกเสือหลักสูตรผูน้ า    หลักสูตรลูกเสือเหล่าสมุทร   

หลกัสูตรลูกเสือเหล่าอากาศ  และหลกัสูตรลูกเสือชาวบา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สุนทร    

ทดั  ไดว้ิจยัเร่ือง  การจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดั

กาญจนบุรี   ผลการวิจัยพบว่า   การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  และปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดักิจกรรมลูกเสือ- 

เนตรนารี  ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ในดา้นการจดัโอกาส  เวที  ใหมี้การแสดงผลงานของกิจกรรม

และการช่ืนชมผลงานการให้ก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานให้ความส าคญัในระดบัมากเน่ืองจากกิจกรรม

ลูกเสือ-เนตรนารี  ไม่ใช่วิชาหลกัในการเรียนการสอนของสถานศึกษา  และสอดคลอ้งกบังานวิจยั 
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ของ   ขจรเกียรติ  เครือประดบั ไดว้ิจยัเร่ือง  การบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์  เขต 1     ผลการวิจยัพบวา่  สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือ

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์  เขต 1  โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง  และข้อเสนอแนะท่ีส าคัญคือสถานศึกษาควรสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม

สถานศึกษา  และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ  ผจญ  ชาญรอบรู้  ได้ศึกษาเร่ือง  การพฒันาการ

ด าเนินงานกิจการลูกเสือในโรงเรียนบา้นธาตุ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น  เขต 5  อ าเภอ

ชุมแพ  จงัหวดัขอนแก่น  ผลการศึกษาพบวา่  การพฒันาโดยใชก้ลยทุธ์การประชุมเชิงปฏิบติัการใน 

การอบรมหลกัสูตรผูก้  ากบัลูกเสือ  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้  โดยการส่งครูเขา้รับการอบรมพกันอนอยู่

ประจ าท่ีค่ายตลอดการอบรม  ท าให้คณะครูมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการปฏิบติังาน

กิจการลูกเสือในโรงเรียนโดยรวมทั้ง 5  ดา้น  เป็นอยา่งดีและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  คณะ

ครูมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการปฏิบติังานในดา้นการตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือดา้นการ

บงัคบับญัชาลูกเสือ  ดา้นการเงินลูกเสือและดา้นการรายงานกิจกรรมของลูกเสือ  อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด    และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ    ณฐัพงศ ์ ปะนาสังข ์ ไดว้ิจยัเร่ืองการบริหารกิจกรรมลูกเสือ

ในสถานศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  การศึกษาคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ

ศึกษาการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  

ผลการวิจยัพบว่าการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยเฉพาะดา้น

การวางแผนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  และเร่ืองวุฒิทางลูกเสือของผู ้ท่ี เป็นวิทยากรลูกเสือหรือ

ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในโรงเรียน  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  บุญตรง  มูลพร้อม  ได้วิจยัร่ือง  

แนวทางการพฒันาการด าเนินงานกิจการลูกเสือสามญัในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4  ผลการวิจยัพบว่า  สภาพในการด าเนินงานกิจการ

ลูกเสือสามญัในโรงเรียนประถมศึกษา  โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบว่า  การส่งเสริมให้บุคลากรเขา้รับการฝึกอบรม  ศึกษาดูงานเพื่อพฒันาตนเอง  และสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ        อดุลยรั์ตน์  น่ิมเจริญ  ไดว้ิจยัเร่ือง  สภาพและปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือ

ของโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดัส านกัการศึกษา  ผลการวิจยัพบว่า   ดา้นงานประจ า  ปฏิบติัอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด  การแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือด าเนินการตรงตามประเภทและวุฒิทางลูกเสือ มี

การด าเนินการพิจารณาคดัเลือกผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือเพื่อเขา้รับการพฒันาบุคลากร 
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ทางการลูกเสือ วิธีสอบถามความตอ้งการของผูเ้ขา้รับการอบรม  และอีกหลายวิธีท่ียงัหางานวิจยั

สนับสนุนไม่ไดเ้พราะเป็นประเด็นท่ีมาจากการสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวุฒิ(Focus  Group  

Discussion) การระบุแนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับกิจการลูกเสือ 

(Stakeholder)  และได้รับการยืนยนัแนวปฏิบัติให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์โดยวิธีสัมมนาอิง

ผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship)      

         2.7  แนวปฏิบัติเพือ่ให้เกดิความเป็นเอกลักษณ์ทางการลูกเสือ  มีแนวปฏิบติัใหเ้กิดผล

ตามยุทธศาสตร์ 3  ขอ้  ดังน้ี  1)สถานศึกษาทุกแห่งท่ีมีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือตอ้งจดัหา  

พระราชบญัญติัลูกเสือ  ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติว่าดว้ยการปกครอง  หลกัสูตรและวิชาพิเศษ

ลูกเสือ  กฏกระทรวงว่าดว้ยเคร่ืองแบบ  ระเบียบแถว  ระเบียบส านักงานคณะกรรมการบริหาร

ลูกเสือแห่งชาติ สารานุกรมลูกเสือ แนวทางการจดักิจกรรมลูกเสือและระเบียบว่าดว้ยการใชค่้าย

ลูกเสือ  2)สถานศึกษาควรใชค่้ายลูกเสือในทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรมและการอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือ

รวมทั้งการจดัฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือทุกประเภท  เพื่อเป็นการฟ้ืนฟูค่ายลูกเสือในทอ้งถ่ินให้

เจริญกา้วหนา้ยิ่งข้ึนเพื่อเป็นศูนยฝึ์กอบรมทอ้งถ่ิน  3)สถานศึกษาห้ามน าผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและ

ลูกเสือทุกประเภทแต่งเคร่ืองแบบเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองโดยเด็ดขาด  ยกเวน้การรณรงคเ์พื่อ

ประชาธิปไตยและการจดัการเลือกตั้งในทอ้งถ่ิน  แต่สามารถเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได ้ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัหลกัการของความเป็นเอกลกัษณ์ทางการลูกเสือสามารถพิจารณาไดจ้าก  ขอ้บงัคบั

คณะลูกสือแห่งชาติ  ว่าดว้ยการปกครองหลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ  พ.ศ.2509  ไดบ้ญัญติัไวใ้น

ภาค 7  บญัญติัวา่วินยัลูกเสือ  เร่ืองผูป้ฏิบติัตามวินยัและโทษทางวินยั  บรรดาลูกเสือ  ผูบ้งัคบับญัชา

ลูกเสือ  ผูต้รวจการลูกเสือ  และเจา้หนา้ท่ีลูกเสือ  พึงปฏิบติัตามวินยัและแบบธรรมเนียมของลูกเสือ  

ส่วนโทษผดิวินยัท่ีผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน  รองผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน  ผูก้  ากบักลุ่ม  รอง

ผูก้  ากบักลุ่ม  ผูก้  ากบัลูกเสือ  รองผูก้  ากบัลูกเสือจะลงโทษแก่ลูกเสือมี 3  สถาน  คือ  ตกัเตือน  ท า

โทษ  คดัช่ือออกจากทะเบียน  ตกัเตือน  คือการว่ากล่าวให้รู้สึกผิดและชอบในการน้ีจะบนัทึกรวม

เร่ืองไวด้ว้ยก็ได ้ ท าโทษ  คือการใหท้ าอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีสมควรแก่ความผดิและวยัของผูรั้บโทษ

เฉพาะ  เป็นการปลูกนิสัยท่ีดี  ในการน้ีจะบนัทึกรวมเร่ืองไวด้ว้ยกนัได ้ การคดัช่ือออกจากทะเบียน 

คือ  การสัง่ใหข้าดจากการเป็นลูกเสือ  โทษผดิวินยัท่ีจะลงแก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ผูต้รวจการ 
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ลูกเสือกรรมการลูกเสือ  และเจา้หนา้ท่ีลูกเสือสถานใดนั้นให้ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเป็นผูพ้ิจารณา

ตามความเหมาะสม  และอีกประการหน่ึงท่ีจะพิจารณาความเป็นเอกลกัษณ์ทางการลูกเสือ   ก็คือ

ภาค 8  การปกครองลูกเสือในจงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบุรี  เก่ียวกบักองลูกเสือโรงเรียน

ส่วนกลางบญัญติัวา่  กองลูกเสือโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนราษฎร์  ท่ีสังกดัส่วนกลาง  ใหข้ึ้นตรง

ต่อส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ   

หัวหน้ากองการลูกเสือท าหน้าท่ีเสมือนผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดัและรองผูอ้  านวยการลูกเสือ

จงัหวดัตามล าดบั  กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลกรุงเทพฯ  บญัญติัว่า   กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาล

ในจงัหวดัพระนคร  ให้ข้ึนตรงต่อส านกังานเทศบาลกรุงเทพฯ  นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพฯ  ห้ว

หนา้กองการศึกษา  ท าหนา้ท่ีเสมือนผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดัและรองผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั

ตามล าดบั  และกองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลธนบุรี  บญัญติัไวว้่า  นายกเทศมนตรีนครธนบุรี  ห้ว

หน้าแผนกการศึกษา  ท าหน้าท่ีเสมือนผูอ้  านวยการลูกเสือจังหวดัและรองผูอ้  านวยการลูกเสือ

จังหวัดตามล าดับ  และกองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลธนบุรี  กองลูกเสือสั งกัดส านักงาน

คณะกรรมการลูกเสือจงัหวดัพระนคร  บญัญติัไวว้่า  กองลูกเสือในจงัหวดัพระนครท่ีมิไดส้ังกดั

ส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ส านักงานเทศบาลนครกรุงเทพ  ให้ข้ึนตรงต่อ

ส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือจงัหวดัพระนคร  และส าหรับกองลูกเสือสังกดัส านักงาน

คณะกรรมการลูกเสือจงัหวดัธนบุรี  บญัญติัว่ากองลูกเสือในจงัหวดัธนบุรีท่ีมิไดส้ังกดัส านักงาน

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ส านกังานเทศบาลนครธนบุรี  ให้ข้ึนตรงต่อส านกังานคณะ

กรรมการบริหารลูกเสือจงัหวดัธนบุรี  และยงัมีลกัษณะการปกครอง ภาค 1  ขอ้ท่ี 16  เร่ืองการเมือง  

คณะลูกเสือแห่งชาติไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง  ซ่ึงคณะลูกเสือแห่งชาติไม่เก่ียวขอ้งกบัลทัธิการเมือง

ใดๆ  สมาชิกของคณะลูกเสือแห่งชาติในเคร่ืองแบบหรือผูป้ฏิบติัหน้าท่ีในนามของคณะลูกเสือ

แห่งชาติ  กลุ่มหรือกองลูกเสือใดตอ้งไม่เขา้ร่วมในการประชุมทางการเมืองหรือปฏิบติักิจกรรม

ทางการเมือง  คณะลูกเสือแห่งชาติไม่เป็นกระบวนการทางการเมือง  ตอ้งไม่ให้การช่วยเหลือและ

สนบัสนุนแก่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด  และประการสุดทา้ยถา้จะพิจารณาความเป็นเอกลกัษณ์ทางการลูกเสือ  

คือยุทธศาสตร์การใช้ค่ายลูกเสือ  โดยพฒันาค่ายลูกเสือทัว่ประเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นศูนย์

ฝึกอบรม  ศูนยจ์ดักิจกรรมลูกเสือและเป็นศูนยพ์ฒันาสุขภาพกายสุขภาพจิตของชุมชน  โดยมี 
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มาตรการ  ด าเนินการพฒันาค่ายลูกเสือ  พิจารณาจ านวนค่าย  สถานท่ีตั้ง  ระดบัการพฒันาของค่าย

การบริหารจดัการ  การหารายไดแ้ละผูดู้แลรับผิดชอบค่าย  พฒันาส่งเสริมรูปแบบการจดักิจกรรม

ในค่ายลูกเสือใหเ้ป็นรูปธรรม  สามารถใหบ้ริการไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละค่าย  และผลกัดนั

ออกกฎขอ้บงัคบัท่ีจ าเป็นในการพฒันาค่าย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  บุญตรง  มูลพร้อม  ได้

วิจยัเร่ือง  แนวทางการพฒันาการด าเนินงานกิจการลูกเสือสามญัในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดั

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4  ผลการวิจัยพบว่า  สภาพในการ

ด าเนินงานกิจการลูกเสือสามญัในโรงเรียนประถมศึกษา  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  การจดัอาคารสถานท่ีและเอกสารเก่ียวกบักิจการลูกเสือ  มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด  รองลงมาคือการจดัหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนและ 

ควรมีห้องเรียนท่ีเป็นเอกเทศสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนและจดัเก็บเอกสารลูกเสืออยา่ง

เป็นระบบและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  วรรณนา  พรหมถาวร  ไดศึ้กษาเร่ืองโครงการงานวิจยั

การศึกษาสภาพการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัเยาวชน:ศึกษาเฉพาะกรณี

การจดักิจกรรมท่ีพึงประสงค ์ ผลการวิจยัพบว่า  กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการในการจดักิจกรรมใน

ค่ายลูกเสือโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ตามท่ีก าหนดไวต้ามทศันะของผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  พบว่าในทศันะของผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน/วิทยาลยั  มี

ความตอ้งการในการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  ใหค้รบทั้ง 8  ดา้น  อยูใ่นระดบัมาก  ในทศันะของผู ้

ก  ากบัลูกเสือมีความตอ้งการในการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  ไดแ้ก่  ดา้นการจดักิจกรรมในค่าย

ลูกเสือดา้นสถานท่ีและดา้นบุคลากรส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ยกเวน้ดา้นสถานท่ีบางรายขอ้

อยู่ในระดบัปานกลาง  และในทศันะของลูกเสือมีความตอ้งการในการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือท่ี

สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาลูกเสือทั้ง 8  ดา้น  ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก  มีเพียงแต่ดา้นพฒันา

ทางกาย  ดา้นพฒันาสติปัญญา  ดา้นพฒันาจิตใจและศีลธรรม  และดา้นพฒันาในเร่ืองการสร้าง

ค่านิยมและเจตนคติบางรายขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาสภาพปัญหา  อุปสรรคและ

ขอ้เสนอแนะในการพฒันาและฟ้ืนฟูให้ค่ายลูกเสือเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัและมีคุณค่า  และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  ไดว้ิจยัเร่ือง  การจดักิจกรรมตาม

แนวทางการพฒันาลูกเสือท่ีมีประสิทธิภาพในค่ายลูกเสือ  ผลการวิจยัพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมี 
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ความเห็นว่ากิจกรรมท่ีจดัส าหรับลูกเสือในค่ายลูกเสือมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งอยูใ่นระดบั

มากทุกกิจกรรม  ทั้งในทศันะของผูก้  ากบัลูกเสือและในทศันะของลูกเสือ  พิจารณาในรายขอ้ตาม

กิจกรรมท่ีก าหนดไวต้ามทศันะของผูเ้ก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  พบว่า  ในทศันะของผู ้

ก  ากบัลูกเสือและลูกเสือ  มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่ากิจกรรมหลกั  และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ

จัดกิจกรรมในค่ายลูกเสือ  จากผลการวิจัยพบว่า  ในทัศนะของผูก้  ากับลูกเสือและลูกเสือ มี

ความเห็นว่า ทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีดีมาก  มีประโยชน์ เหมาะสมกบัลูกเสือ มีเน้ือหาสาระท่ีดี  

ใหค้วามรู้  สร้างแรงจูงใจใหก้บัลูกเสือสนุกสนานเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  เกิดความสามคัคีและ

ฝึกความอดทนให้กบัลูกเสือและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   อดุลยรั์ตน์  น่ิมเจริญ  ไดว้ิจยัเร่ือง  

สภาพและปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักการศึกษา  

กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบวา่  1) ดา้นงานประจ า  ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คือ ด าเนินการ

จดัค่ายพกัแรมลูกเสือนอกโรงเรียน ซ่ึงมีการพิจารณาจากค่าใช้จ่ายต่อหัวของลูกเสือและความ

ปลอดภยัระหว่างการเดินทาง   และอีกหลายวิธีท่ียงัหางานวิจยัสนบัสนุนไม่ไดเ้พราะเป็นประเด็น

ท่ีมาจากการสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวุฒิ(Focus  Group  Discussion) การระบุแนวปฏิบติัให้

เกิดผลตามยทุธศาสตร์  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ (Stakeholder)  และไดรั้บการยนืยนัแนว

ปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์โดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship)      

         2.8  แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ  มีแนวปฏิบติัให้เกิดผล

ตามยุทธศาสตร์  4  ขอ้ ดงัน้ี  1)สถานศึกษาควรน าลูกเสือและเนตรนารีเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญั

ของชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์  วนัส าคญัขององค์กรสาธารณะ  หรือองค์การเอกชน  

ช่วยเหลือและพฒันาสังคม  ชุมชน  และผูด้อ้ยโอกาส  2)สถานศึกษาตอ้งประสานกบัหน่วยงานตน้

สังกดัเก่ียวกบัข่าวสารขอ้มูลดา้นการฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  กิจกรรมของลูกเสือต่างๆ  อยู่

ตลอดเวลา  และน ามาประชาสัมพนัธ์ไวห้น้าห้องลูกเสือหรือหน้าส านักงานของสถานศึกษา           

3)สถานศึกษาก าหนดสัญญลกัษณ์การท าความดีของลูกเสือเนตรนารีให้ถูกตอ้งตามระเบียบเพื่อใช้

ประดบักบัเคร่ืองแบบในขณะท่ีแต่งเคร่ืองแบบมาโรงเรียนหรือแต่งเคร่ืองแบบไปร่วมกิจกรรม      

4)สถานศึกษาต้องประกาศความดีของลูกเสือทางสถานนีวิทยุทอ้งถ่ิน   หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน  

วารสารโรงเรียนหรือป้ายประชาสัมพนัธ์หนา้โรงเรียนอน่างต่อเน่ืองโดยมีรูปถ่ายผูท้  าความดีแต่ง 
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เคร่ืองแบบลูกเสือ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการของจินตวีร์  เกษฒศุข  ไดก้ล่าวถึงหลกัการและกลยทุธ์

ในการประชาสัมพนัธ์ท่ีนิยมใช้ในปัจจุบันนั้ น  การใช้กลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์เป็นวิธีการ

ด าเนินการท่ีจะสร้างความร่วมมือในการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง  เพื่อน าไปสู่การยอมรับ

วิธีการปฏิบติัใหแ้พร่กระจายออกไปอยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ือง  โดยวิธีการดงักล่าวตอ้งอาศยัการ

ใชส่ื้อต่างๆ  อย่างหลากหลาย  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แน่นอนว่าตอ้งการให้กลุ่มเป้าหมายยอมรับ

อะไร  อยา่งไร  และจะตอ้งมีแผนส่ือสารท่ีเป็นขั้นตอนและมีกลวิธีท่ีเหมาะสมจึงจะเกิดประสิทธผล

โดยมีจุดมุ่งหมายส าคญั คือการเปล่ียนทศันคติและพฤติกรรมของบุคคลในสังคม  การเลือกใช้

กิจกรรมและส่ือต่างๆ  ทางการประชาสมัพนัธ์เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง  ปลุกจิตส านึก  

โนม้นา้วให้เห็นดว้ยคลอ้ยตามเกิดความร่วมมือร่วมใจกนัปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ความทา้ทายของ

งานน้ีอยูท่ี่การคิดคน้กลวิธี  โดยจะสร้างวาสารอยา่งไรใหดึ้งดูดและกระทบใจ  จะใชกิ้จกรรมอะไร

ท่ีแปลกใหม่แต่อยูใ่นวิสัยท่ีกลุ่มเป้าหมายสามารถรับได ้ จะใชส่ื้ออะไรใหเ้ขา้กบักลุ่มเป้าหมายและ

จะวางแผนการส่ือสารอยา่งไร    การประชาสัมพนัธ์เป็นการเผยแพร่ช้ีแจงใหป้ระชาชนทราบ  เป็น

การจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นดว้ยกบัวตัถุประสงคต์ลอดจนวิธีด าเนินงานของสถาบนั  

หน่วยงาน  เป็นการผสมผสานความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งให้เขา้กบัจุดมุ่งหมายและ

วิธีการด าเนินงานของสถาบนัองค์ประกอบของการประชาสัมพนัธ์คือ  องค์กร  สถาบันหรือ

หน่วยงาน  ข่าวสารประชาสัมพนัธ์  ส่ือประชาสัมพนัธ์  และกลุ่มประชาชนเป้าหมายในการ

ประชาสัมพนัธ์  กระบวนการประชาสัมพนัธ์ประกอบดว้ย  การส ารวจและการก าหนดปัญหา  การ

วางแผนและก าหนดแผนงานปฏิบติัการ  การปฏิบติัการและการส่ือสารและการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สัญญา  เขียวปาน ไดศึ้กษาเร่ือง  ปัญหาและแนวทางการ

พฒันาการบริหารกิจการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จงัหวดัสระแกว้    ผลการวิจยัพบว่า  ปัญหาการปฏิบติังานกิจการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  โดยรวม

และรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง  ดา้นการประสานงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ปัญหาท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดซ่ึงอยู่ในระดบัมากคือการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ประชาชนเกิดความเขา้ใจท่ีดีต่อ

กิจการลูกเสือในโรงเรียน  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  ได้

วิจยัเร่ือง  การจดักิจกรรมตามแนวทางการพฒันาลูกเสือท่ีมีประสิทธิภาพในค่ายลูกเสือ  ผลการวิจยั 
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พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่ากิจกรรมท่ีจดัส าหรับลูกเสือในค่ายลูกเสือมีความเหมาะสมและ

สอดคลอ้งอยู่ในระดบัมากทุกกิจกรรม  ทั้งในทศันะของผูก้  ากบัลูกเสือและในทศันะของลูกเสือ  

พิจารณาในรายขอ้ตามกิจกรรมท่ีก าหนดไวต้ามทศันะของผูเ้ก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  

พบว่า  ในทศันะของผูก้  ากบัลูกเสือและลูกเสือ  มีความเห็นสอดคลอ้งกบักิจกรรมหลกั  และในท่ีน้ี

มี  กิจกรรมตามพระราชด าริ  และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ   รวมอยู่ดว้ย  และสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ  เฉลิม  ปานมา  ไดว้ิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจในการพฒันาคุณภาพงานลูกเสือใน

โรงเรียนบา้นใสถิน  ผลการวิจยัพบว่า  ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูก้  ากับ

ลูกเสือ  ลูกเสือและผูป้กครอง  ต่อการพฒันาคุณภาพงานลูกเสือในโรงเรียนบา้นใสถิน  ดา้นลูกเสือ   

เก่ียวกบัความมีระเบียบวินัย  ความสนใจ  ความสนุก  ความภูมิใจ  ความตระหนักในคุณค่าและ

ความสุขในการเป็นลูกเสือ  การเรียนรู้  มีทกัษะด้านสัญลกัษณ์ลูกเสือ  อยู่ในระดับมาก  และ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  สุเวศ  กลบัศรี  ไดว้ิจยัเร่ือง  การพฒันากิจกรรมลูกเสือเพื่อสร้างภาวะ

ผูน้ าของเยาวชนไทย    ผลการวิจัยพบว่า  เยาวชนไทยควรได้รับการเสริมสร้างภาวะผูน้ า               

17 ประการ  ประกอบดว้ยผลการออกแบบและปรับปรุงกิจกรรมลูกเสือเพื่อสร้างภาวะผูน้ าของ

เยาวชนไทย   การใชส้ัญลกัษณ์การท าความดี และอีกหลายวิธีท่ียงัหางานวิจยัสนบัสนุนไม่ไดเ้พราะ

เป็นประเด็นท่ีมาจากการสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวุฒิ(Focus  Group  Discussion) การระบุแนว

ปฏิบติัให้เกิดผลตามยุทธศาสตร์  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจการลูกเสือ (Stakeholder)  และไดรั้บการ

ยนืยนัแนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์โดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship)     

ข้อเสนอแนะของการวจิัย 

         จากผลการวิจยัเร่ือง ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย  มีความสอดคลอ้งกบั

แนวคิด  หลักการ  งานวิจัย  และความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  ดังนั้ นเพื่อให้การวิจัยก่ียวกับ

ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย  มีการฟ้ืนฟท่ีูต่อเน่ือง  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

  ข้อเสนอแนะทั่วไป 

                          ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในการ

ฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย  ดงัน้ี 
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         1.สภาการศึกษาแห่งชาติ  ควรน าผลการวิจยัไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการไป

เป็นนโยบายดา้นการศึกษาให้กบักระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัของเขตพื้นท่ี

การศึกษา  ซ่ึงกระจายนโยบายไปสู่สถานศึกษาในสงักดัทัว่ประเทศ 

         2.ส านกังานลูกเสือแห่งชาติควรน ายุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทยและแนว

ปฏิบติัให้เกิดผลตามยทุธศาสตร์ไปให้กระทรวงศึกษาธิการน าไปเป็นนโยบายในการปฏิบติัเพื่อให้

สถานศึกษาในสงักดักระทรวงศึกษาธิการปฏิบติัเป็นแนวเดียวกนัทั้งประเทศ  

        3.ส านักงานลูกเสือกระทรวงศึกษาธิการ  ควรเป็นผูเ้ผยแพร่ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟู
กิจการลูกเสือไทยและแนวปฏิบติัให้เกิดผลตามยทุธศาสตร์ไปให้เขตพื้นท่ีการศึกษาทัว่ประเทศได้
น านโยบายน้ีลงสู่สถานศึกษาในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ 

        4.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทั้ งมธัยมและประถมควรน ายุทธศาสตร์การฟ้ืนฟู
กิจการลูกเสือไทยและแนวปฏิบัติให้เ กิดผลตามยุทธศาสตร์ไปให้สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ   

         
         ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

         1.ควรมีการศึกษาตวัช้ีวดัของยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย  ของแต่ละ

ยทุธศาสตร์ วา่แนวปฏิบติัใหเ้กิดผลตามยทุธศาสตร์ ไดอ้ยา่งไร 

         2.ควรมีการศึกษาเชิงลึกของแนวปฏิบัติให้เ กิดผลตามยุทธศาสตร์  ในแต่ละ

ยทุธศาสตร์   
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    อ  าเภอภูซาง  จงัหวดัพะเยา.”  การศึกษาอิสระครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหาร   
    การศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  วิทยาเขตเชียงค า,2552. 

 วีรยา  ค  าแหง. “สภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี  ตามวงจรเดมม่ิง  ใน 
                สถานศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาลพบุรี.”  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา 
                  บณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี,2552. 
วรวฒิุ  เจริญศรีพรพงศ.์ “การพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง    
                ความเป็นพลเมืองดีส าหรับลูกเสือชาวบา้น.” วิทยานิพนธ์ครุศาสตรปรัชญาดุษฎี 
                บณัฑิต  คณะครุศาสตร์  บณัฑิตวิทยาลยั  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,25545. 
วรรณภา  พรหมถาวร.“โครงการงานวจิยัการศึกษาสภาพการจดักิจกรรมในค่ายลูกเสือ  เพื่อเป็น   
                  แหล่งเรียนรู้ใหก้บัเยาวชน:ศึกษาเฉพาะกรณีการจดักิจกรรมท่ีพึงประสงค.์”  รายงาน  
                  การวิจยัส านกังานลูกเสือ  ยวุกาชาดและกิจการนกัเรียน  ส านกัปลดักระทรวง   
                  ศึกษาธิการ   กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบัคณะวจิยัจากมหาวิทยาลยัมหิดล,2550. 
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สนิท  แสงจนัทร์. “การศึกษาสภาพการบริหารหลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดา้นกิจกรรม 
                 ลูกเสือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ  เขต 1.”       

    วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิค  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏั    
    ชยัภูมิ  ,2553. 

สมาน  ศรีมงคล. “ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่   
                โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ในเขตอ าเภอหนองใหญ่  สงักดัส านกังานเขต 
                พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1.” งานนิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต  สาขาการบริหาร 
                การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา,2553.  
สัญญา  เขียวปาน.“ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารกิจการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  สงักดั 
                ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จงัหวดัสระแกว้.” วิทยานิพนธ์ 
                หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั  
                มหาวิทยาลยับูรพา ,2550. 
สุบิน  ฝ่ายเทศ. “การศึกษาปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือในโรงเรียนบา้นกรวดวิทยาคารสงักดั 
                ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์ เขต 2.”  ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต   
                สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา,2552. 
สุรพล  ท านุพนัธ์ุ.  “สภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัในโรงเรียนสงักดั 
                ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุตรดิตถ ์ เขต 1.”  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต   
                สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ,์2549.   
สุรสิทธ์ิ  กาฬมาตย.์ “ การศึกษาสภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามญัในสถานศึกษาขั้น 
                พื้นฐาน  สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร.”  วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศา 
                สตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชายทุธศาสตร์การพฒันา  คณะสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยั 
                ราชภฏับลราชธานี,2553.    
สุรสิทธ์ิ  นาคสมัฤทธ์ิ. “การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมโดยใช ้
                วิธีการลูกเสือส าหรับนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต.”วิทยานิพนธ์ปรัชญา 
                ศึกษาศาสตรดุษฎีบนัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั 
                บูรพา,2555.   
สุเวศ  กลบัศรี. “การพฒันากิจกรรมลูกเสือเพื่อสร้างภาวะผูน้ าของเยาวชนไทย.”  รายงานการ 
                  วิจยักระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2556. 
 
 



372 

สุนทร    ทดั. “การจดักิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของผูบ้ริหารสถานศึกษา  อ าเภอท่าม่วง  จงัหวดั 
                กาญจนบุรี.” สารนิพนธ์หลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  ภาควิชาการ 
                บริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั    มหาวิทยาลยัศิลปากร,2549.  
สมบติั  ธรรมนาถพงศ.์  “การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน  สงักดั 
                ส านกังาน  เขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2.”การคน้ควา้อิสระหลกัสูตรปริญญา 
                ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา ฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
                ศิลปากร,2551. 
สมบติั  เดชบ ารุงและสมใจ  เดชบ ารุง.  กจิกรรมลูกเสือวสิามัญ 2.  กรุงเทพมหานคร:   
             ส านกัพิมพ ์ศูนยส่์งเสริมวิชาการ,2552. 
              . กจิกรรมลูกเสือวสิามัญ 1. กรุงเทพมหานคร:ส านกัพิมพศ์ูนยส่์งเสริมวิชาการ,       
               2553. 
อดุลยรั์ตน์  น่ิมเจริญ. “สภาพและปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือของโรงเรียนมธัยมศึกษา   
                สงักดัส านกัการศึกษา  กรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต   
                สาขาวิชาบริหารการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2553.  
อภิวาท  กลกิจ. “การศึกษาการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  การฝึกอบรมลูกเสือ  
               สามญัในโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมืองราชบุรี.”   สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษา 
               มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั                 
               ศรีนครินทรวิโรฒ,2551. 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ. “ การจดักิจกรรมตามแนวทางการพฒันาลูกเสือท่ีมี 

   ประสิทธิภาพในค่ายลกูเสือ.”  รายงานการวิจยั  ส านกังานลูกเสือ  ยวุกาชาดและ   
   กิจการนกัเรียน  ส านกัปลดักระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั   
   คณะวิจยัมหาวิทยาลยัมหิดล,2550. 

ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ. กฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ.พิมพค์ร้ังท่ี 19 .      
                กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุ์รุสภา ลาดพร้าว,2555. 
          . ข้อบังคบัคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลกัสูตรและวชิาพเิศษลูกเสือ   
                 พ.ศ.2509.พิมพค์ร้ังท่ี 18. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2555. 
               . ข้อบังคบัคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลกัสูตรและวชิาพเิศษลูกเสือ 
                 ส ารอง (ฉบับที่ 10)  พ.ศ.2522.พิมพค์ร้ังท่ี 8. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุ์รุสภา   
                ลาดพร้าว ,2555. 
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ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ. ข้อบังคบัคณะลูกเสือแห่งชาตว่ิาด้วยการปกครองหลกัสูตรและวชิา 
                พเิศษลูกเสือสามัญ (ฉบับที ่13)  พ.ศ.2525.พิมพค์ร้ังท่ี 9. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ ์
                คุรุสภาลาดพร้าว,2555. 
                 . ข้อบังคบัคณะลูกเสือแห่งชาตว่ิาด้วยการปกครองหลกัสูตรและวชิาพเิศษลูกเสือ 
                 สามัญรุ่น ใหญ่(ฉบับที ่14)  พ.ศ.2528.พิมพค์ร้ังท่ี 9. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุ์รุ 
                สภาลาดพร้าว ,2555.                                 
                .ข้อบังคบัคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลกัสูตรและวชิา 
                พเิศษลูกเสือวสิามัญ (ฉบับที ่15)  พ.ศ.2529.พิมพค์ร้ังท่ี 5. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ ์
                คุรุสภาลาดพร้าว,2555. 
              . ข้อบังคบัคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลกัสูตรและวชิาพเิศษเคร่ืองแบบ 
                ของ เนตรนารี(ฉบบัช่ัวคราว)  พ.ศ.2520.พิมพค์ร้ังท่ี 5. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุ์รุ 
                สภาลาดพร้าว,2555. 
             . คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ  ขั้นความรู้ทัว่ไป. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุ 
              สภาลาดพร้าว, 2555. 
            . คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือส ารอง      ขั้น ความรู้เบือ้งต้น. กรุงเทพมหานคร : 
              โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550. 
            . คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือสามัญ     ขั้น ความรู้เบือ้งต้น. กรุงเทพมหานคร : 
              โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550. 
            . คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ขั้นความรู้เบือ้งต้น.   
              กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550. 
             .  คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือวสิามัญ  ขั้น ความรู้เบือ้งต้น. กรุงเทพมหานคร :  
               โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550. 

. คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือส ารอง  ขั้น ความรู้ช้ันสูง. กรุงเทพมหานคร :โรง 
                พิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550. 
              . คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือสามัญ  ขั้น ความรู้ช้ันสูง. กรุงเทพมหานคร :โรง 
                พิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550. 
              . คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขั้นความรู้ช้ันสูง.  
                กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550. 
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ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ. คู่มือการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือวสิามัญ  ขั้นความรู้ช้ันสูง.  
                กรุงเทพมหานคร :โรงมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550. 
              . คู่มือการฝึกอบรมผู้บังคบับัญชาลูกเสือ  ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสือ.  
                พิมพค์ร้ังท่ี 3.กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2550. 
       . คู่มือการฝึกระเบียบแถวลูกเสือ. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2555. 
                .คู่มือการจัดการฝึกอบรมลูกเสือวสิามัญตามข้อบังคบัลูกเสือแห่งชาต ิ
                ว่าด้วยการปกครอง หลกัสูตรและวชิาพเิศษลูกเสือวสิามัญ(ฉบับที่ 15) พ.ศ.2529.  
                (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพก์ารศาสนา, 2551. 
              . คู่มือการฝึกอบรมผู้บังคบับัญชาลูกเสือระดับผู้น า. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุ์รุสภา 
                ลาดพร้าว, 2550. 
       . พระราชบัญญตัิลูกเสือ  พ.ศ.2551 (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์ 
                การเกษตรแห่งประเทศไทย,2552. 
              . ระเบียบส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ.พมิพค์ร้ังท่ี 3.  
                กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2555. 
             . “ยทุธศาสตร์การพฒันากิจการลูกเสือไทย”  เอกสารในการสัมมนากรรมการฝ่าย 
               ฝึกอบรมคณะกรรมการอ านวยการผูท้รงคุณวฒิุของ สภาลูกเสือแห่งชาติ เร่ืองมิติใหม่: 
               การลูกเสือไทยในทศวรรษหนา้ เสนอท่ีค่ายหลวงบา้นไร่  อ  าเภอโพธาราม  จงัหวดั 
               ราชบุรี,19-20 ธนัวาคม 2552. 
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ภาคผนวก  ก 

หนงัสือเชิญเป็นวิทยากรร่วมสนทนากลุ่ม 

หนงัสือขอบคุณวิทยากรเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 

รายช่ือผูท้รงคุณวฒิุท่ีเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 
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ท่ี  ศธ 0520.203.2/ 225                                                                                   ภาควิชาการบริหารการศึกษา                         
                                                                                                        คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                                                                                          พระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม  73000  
                                                                          5    มีนาคม    2554 
 
เร่ือง  ขอเชิญเป็นวิทยากรร่วมสนทนากลุ่ม 
เรียน    
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  หวัขอ้ประเดน็การสนทนากลุ่ม 
 
         ดว้ยภาควิชาการบริหารการศึกษา  ไดอ้นุมติัหวัขอ้ดุษฎีนิพนธ์  เร่ือง  “ยทุธศาสตร์การ
ฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย”  ให้กบันายสมบติั  เดชบ ารุง  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาการบริหาร
การศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  พระราชวงั
สนามจนัทร์  จงัหวดันครปฐม โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ ์ เป็นผูค้วบคุม
ดุษฎีนิพนธ์  ในการท าดุษฎีนิพนธ์คร้ังน้ี  นกัศึกษาตอ้งจดัประชุมสนทนากลุ่ม (Focus  Group  
Discussion)  เพื่อหาแนวทางในการสร้างยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย  ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา  เห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในดา้นกิจการลูกเสือ
ไทย  ท่ีสามารถจะให้ความรู้ในหัวขอ้ประเด็นการสนทนากลุ่มคร้ังน้ี  ซ่ึงท่านจะเป็นบุคคลหน่ึงใน
คณะวิทยากร  จ านวน   8  ท่าน  ท่ีเป็นตวัแทนมาจากหน่วยงานต่างๆ  ทางการศึกษาของประเทศ
ไทย  ในการจดัประชุมสนทนากลุ่มคร้ังน้ี  จะมีบุคคลภายนอกเขา้รับฟังการสนทนากลุ่ม  จ านวน  
50  คน  ณ  ตึกคณะศึกษาศาสตร์  หอ้ง  3308  ในวนัเสาร์ท่ี  19  มีนาคม  2554 เวลา 09.00–12.00 น. 
 
         จึงเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมเป็นวิทยากรในการสนทนากลุ่มคร้ังน้ีดว้ย  
 
                                                                                              ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                             (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ)์     
                                                                                     หวัหนา้ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทร.  0-34219- 613                                                   .                                                                                
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ท่ี  ศธ 0520.203.2/27                                                                                  ภาควิชาการบริหารการศึกษา                    
                                                                                                     คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลศิัลปากร 
                                                                                            พระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม 73000  
 
                                                                             19    มีนาคม    2554 
 
เร่ือง   ขอขอบคุณ 
 
เรียน 
 
        ตามท่ีภาควิชาการบริหารการศึกษา  ไดเ้รียนเชิญท่านเขา้ร่วมเป็นวิยากรในการสนทนา
กลุ่ม (Focus  Group  Discussion)  ในหวัขอ้ดุษฎีนิพนธ์  “เร่ืองยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือ
ไทย”  ให้กบันายสมบติั  เดชบ ารุง  นกัศึกษาปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัศิลปากร   พระราชวงัสนามจนัทร์   จงัหวดั
นครปฐม     โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์         ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ ์ เป็นผูค้วบคุมดุษฎีนิพนธ์  จน
ไดแ้นวทางในการสร้างยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย  อย่างหลากหลาย  ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา    ขอขอบคุณท่านท่ีเขา้ร่วมในการสนทนากลุ่มคร้ังน้ีจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  โดย
ท่ีนกัศึกษาจะไดน้ าแนวทางจากผลการสนทนากลุ่มไปสร้างและพฒันาเคร่ืองมือในการวิจยัต่อไป                           
         
          ขอขอบคุณท่านไว ้ ณ  โอกาสน้ี  และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดรั้บการสนับสนุนใน
ดา้นวิชาการจากท่านในโอกาสต่อไป 
 
                                                                                         
                                                                                                  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                             (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ)์     
                                                                                     หวัหนา้ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
โทร.  0-34219- 613 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม(Focus  Group  Discussion) 

 
1. ดร.ส าเริง  อ่อนสมัพนัธ์  วฒิุการศึกษา  กศ.ด.  วฒิุทางลูกเสือ  A.L.T.  ภาควิชาการบริหาร   
    การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  พระราชวงัสนามจนัทร์นครปฐม 
2. รศ.ดร.ภาณุวฒัน์  ภกัดีวงษ ์ วฒิุการศึกษา  ค.ด.  วฒิุทางลูกเสือ  A.L.T.  คณะศึกษาศาสตร์      
    มหาวิทยาลยันเรศวร  จงัหวดัพิษณุโลก 
3. ดร.เกรียงศกัด์ิ  สร้อยสุวรรณ  วฒิุการศึกษา  ศศ.ด.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  คณะมนุษยศาสตร์และ       
    มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
4. วา่ท่ี ร.ท.ณฏัฐ ์ ยวุยทุธ  วฒิุการศึกษา  ศศ.ม.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  ผูต้รวจการประจ าส างานคณะ     
    ลูกเสือแห่งชาติ   
5. นายศุภโชค  เกษมจิต  วฒิุการศึกษา  ค.ม.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  นายกสมาคมสโมสรลูกเสือ  
    วิสามญัแห่งประเทศไทย 
6. นายพยงค ์ แกว้เจริญสุข  วฒิุการศึกษา  ค.ม. วฒิุทางลูกเสือ L.T.  กลุ่มงานพฒันาผูน้ าลูกเสือและ   
    ยวุกาชาด  กองพฒันาขา้ราชการครูกรุงเทพมหานคร  ส านกัการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
7. นายสมนึก  ศรีจนัทร์  วฒิุการศึกษา  ค.ม.  วฒิุทางลูกเสือ  A.L.T.  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา     
    ประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 
8. ดร.สงวน  อินทร์รักษ ์ วฒิุการศึกษา  ปร.ด.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา     
   โรงเรียนบา้นตาบา  สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 2  
9. นายขจรศกัด์ิ  อินทรโสภา  วฒิุการศึกษา  กศ.ม.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  วิทยาลยัอาชีวศึกษา   
    บริหารธุรกิจกาญจนบุรี 

 
 

 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

หนงัสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจยั 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจยั 
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ท่ี  ศธ 0520.203.2/672                                                      ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                                                                                         คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                                                                                          พระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม  73000  
                                                                            
                                                                            27    สิงหาคม    2555 
 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือ 
 
เรียน    
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  แบบสอบถาม  จ านวน  1  ฉบบั 
 
         ดว้ย  นายสมบติั  เดชบ ารุง  รหัสนักศึกษา  51252908  นักศึกษาระดบัปริญญาดุษฎิ
บีณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  ไดอ้นุมติัให้ท าดุษฎีนิพนธ์  เร่ือง  “ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย”  
ในการน้ี  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน  ครวจสอบความตรงของ
เคร่ืองมือเพื่อการวิจยัท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือฉบบัน้ีแลว้ 
 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการ
อนุเคราะห์ของท่านมา  ณ  โอกาสน้ี  
 
                                                                         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                          (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ)์     
                                                                 หวัหนา้ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
ฝ่ายธุรการ 
โทรศพัท/์โทรสาร  0-34219- 613 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจัิย 
 

1. ดร.วิชาญ  เหรียญวิไลรัตน์  วฒิุการศึกษา  D.M.S.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา   
   โรงเรียนนาหลวง  ส านกังานเขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
2.  ดร.จีระพนัธ์  นามชวดั  วฒิุการศึกษา  ค.ด.  วฒิุทางลูกเสือ  A.L.T.  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา           
    โรงเรียนประชาอุทิศ  ส านกังานเขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  
3.  ดร.จามจุรี  จ  าเมือง  วฒิุการศึกษา  กศ.ด.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.C.  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา     
    โรงเรียนวดัสุวรรณ  ส านกังานเขคคลองสาน  กรุงเทพมหานคร  
4.  ดร.จตุรงค ์ อินทรรุ่ง  วฒิุการศึกษา  ปร.ด   วฒิุทางลูกเสือ  L.T.   ผูอ้  านวยการสถานศึกษา    
    โรงเรียนสระกระเทียม  อ าเภอเมืองนครปฐม      จงัหวดันครปฐม 
5.  ผศ.ดร.ดิเรก  สุสุขนยั  วฒิุการศึกษา  กศ.ด  คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี   
     กรุงเทพมหานคร 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

หนงัสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจยั 

รายช่ือโรงเรียนท่ีใชท้ดลองเคร่ืองมือวิจยั 
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ท่ี  ศธ 0520.203.2/726                                                      ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                                                                                         คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                                                                                          พระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม  73000  
                                                                            
                                                                            21  กนัยายน    2555 
 
เร่ือง  ขอทดลองเคร่ืองมือ 
 
เรียน    
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  แบบสอบถาม  จ านวน  1  ฉบบั 
 
         ดว้ย  นายสมบติั  เดชบ ารุง  รหัสนักศึกษา  51252908  นักศึกษาระดบัปริญญาดุษฎิ
บีณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร  ไดอ้นุมติัให้ท าดุษฎีนิพนธ์  เร่ือง  “ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย”  
ในการน้ี  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  ใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้นกัศึกษาท าการทดสอบความ
เช่ือมัน่ของเคร่ืองมือในหน่วยงานของท่านเพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใชใ้นการวิจยักบั
กลุ่มตวัอยา่ง 
 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการ
อนุเคราะห์ของท่านมา  ณ  โอกาสน้ี  
 
                                                                         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                          (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ)์     
                                                                 หวัหนา้ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
ฝ่ายธุรการ 
โทรศพัท/์โทรสาร  0-34219- 613 
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รายช่ือโรงเรียนทีใ่ช้ทดลองเคร่ืองมือวิจัย 

 
1.โรงเรียนสิงห์บุรี  อ  าเภอเมือง  จงัหวดัสิงห์บุรี 
2.โรงเรียนทวธีาภิเษก  ส านกังานเขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร 
3.โรงเรียนมธัยมวดัไร่ขิง  อ  าเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม 
4.โรงเรียนวดัสนามชยั  อ าเภอสรรคบุ์รี  จงัหวดัชยันาท 
5.โรงเรียนวดัออ้มนอ้ย  อ าเภอกระทุ่มแบน  จงัหวดัสมุทรสาคร 
6.โรงเรียนวดัช่องพราน  อ าเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี 
7.โรงเรียนวดัเกตุ  อ  าเภอพระนครศรีอยธุยา  จงัหวดัพระนครศรีอยทุธยา 
8.โรงเรียนวดัพระแท่นดงรัง  อ าเภอท่ามะกา  จงัหวดักาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

การวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยั 
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Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary

32 100.0
0 .0

32 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 

 

Reliability Statistics

.9676 125

Cronbach's
Alpha N of Items

 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if 

Item 
Deleted 



v1 

v2 

v3 

v4 

v5 

v6 

v7 

v8 

v9 

v10 

v11 

v12 

v13 

v14 

v15 

v16 

v17 

v18 

v19 

v20 

v21 

v22 

v23 

v24 

548.8125 

548.9375 

548.8438 

549.0000 

549.1875 

549.4375 

549.2188 

549.0938 

549.1875 

549.3125 

549.1563 

549.0625 

549.0938 

549.3750 

549.2188 

549.2500 

549.0938 

549.0938 

548.8125 

549.1563 

549.4375 

549.6563 

549.3438 

549.2500 

1299.448 

1302.512 

1307.814 

1295.226 

1299.577 

1301.028 

1305.983 

1299.507 

1299.060 

1302.738 

1295.168 

1292.641 

1308.281 

1305.145 

1292.693 

1292.774 

1298.926 

1291.314 

1314.415 

1300.007 

1286.835 

1285.394 

1297.136 

1306.710 

.6308 

.3599 

.2445 

.4798 

.3661 

.3133 

.2466 

.4568 

.3777 

.3054 

.5105 

.5814 

.1901 

.2360 

.4500 

.4838 

.3822 

.6097 

.0677 

.3914 

.5728 

.4786 

.3757 

.1776 

.9672 

.9674 

.9676 

.9673 

.9674 

.9675 

.9676 

.9673 

.9674 

.9675 

.9672 

.9672 

.9676 

.9676 

.9673 

.9673 

.9674 

.9671 

.9677 

.9674 

.9671 

.9673 

.9674 

.9677 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if Item 

Deleted 

 

v25 

v26 

v27 

v28 

v29 

v30 

v31 

v32 

v33 

v34 

v35 

v36 

v37 

v38 

v39 

v40 

v41 

v42 

v43 

v44 

v45 

v46 

v47 

v48 

v49 

549.0938 

548.8438 

548.9063 

549.0313 

549.1250 

549.3438 

549.2500 

549.0625 

549.1563 

549.1875 

549.1563 

549.3125 

549.1250 

549.2188 

549.1250 

549.3125 

548.9375 

549.1875 

549.5000 

549.4688 

549.6875 

548.8125 

549.1250 

549.1875 

549.1250 

549.0313 

1304.539 

1302.975 

1300.797 

1306.483 

1298.177 

1301.975 

1299.935 

1299.802 

1295.233 

1289.835 

1297.943 

1289.577 

1291.403 

1299.596 

1294.113 

1286.544 

1299.480 

1292.028 

1301.226 

1299.418 

1291.706 

1304.157 

1290.048 

1295.899 

1295.597 

1302.031 

.2354 

.4621 

.3720 

.2710 

.3666 

.3004 

.4496 

.4533 

.5089 

.5046 

.4962 

.5620 

.6045 

.3671 

.4513 

.6826 

.5063 

.5890 

.2630 

.2904 

.3548 

.4529 

.5004 

.4488 

.5619 

.3510 

.9676 

.9674 

.9674 

.9675 

.9674 

.9675 

.9673 

.9673 

.9672 

.9672 

.9673 

.9671 

.9671 

.9674 

.9673 

.9670 

.9673 

.9671 

.9676 

.9676 

.9676 

.9674 

.9672 

.9673 

.9672 

.9674 



v50 

v51 

v52 

v53 

v54 

v55 

v56 

v57 

v58 

v59 

v60 

v61 

v62 

v63 

v64 

v65 

v66 

v67 

v68 

v69 

v70 

v71 

v72 

v73 

v74 

v75 

549.3438 

549.8125 

549.4063 

549.1250 

549.0000 

549.3438 

549.2500 

549.4063 

549.0625 

549.0938 

549.1875 

549.7500 

549.2813 

549.1563 

549.1563 

549.0938 

549.1875 

549.2813 

549.1875 

549.1875 

549.4688 

549.7500 

549.6250 

549.4063 

549.5938 

1290.620 

1308.996 

1292.830 

1296.435 

1294.774 

1285.910 

1291.548 

1301.088 

1294.383 

1290.926 

1292.931 

1297.355 

1293.434 

1296.394 

1298.330 

1300.926 

1297.964 

1286.273 

1283.383 

1295.190 

1291.289 

1303.290 

1289.339 

1288.765 

1287.023 

.4252 

.1149 

.4776 

.4367 

.6149 

.6499 

.5529 

.3317 

.6052 

.5633 

.5667 

.3491 

.4138 

.4803 

.4327 

.4176 

.4023 

.6265 

.6763 

.4648 

.4362 

.2101 

.4702 

.4673 

.4537 

.9674 

.9679 

.9673 

.9673 

.9672 

.9670 

.9672 

.9675 

.9672 

.9672 

.9672 

.9675 

.9674 

.9673 

.9673 

.9674 

.9674 

.9670 

.9670 

.9673 

.9673 

.9678 

.9673 

.9673 

.9673 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if Item 

Deleted 

 

v76 

v77 

v78 

v79 

v80 

v81 

v82 

v83 

v84 

v85 

v86 

v87 

v88 

v89 

v90 

v91 

v92 

v93 

v94 

v95 

v96 

v97 

v98 

v99 

549.3750 

549.1250 

549.2500 

549.0938 

549.4063 

549.3750 

548.9375 

549.3125 

549.3125 

549.5938 

549.6875 

549.3750 

549.0313 

549.2813 

549.4375 

549.4688 

549.3438 

549.2813 

549.1250 

548.9688 

549.0313 

549.1875 

549.0938 

549.4688 

549.4063 

1296.371 

1295.145 

1282.774 

1284.475 

1283.346 

1292.694 

1296.448 

1279.577 

1287.383 

1288.378 

1292.222 

1296.371 

1282.289 

1290.789 

1289.028 

1301.096 

1294.426 

1297.241 

1291.597 

1291.773 

1296.031 

1280.480 

1286.797 

1310.064 

1285.539 

.3708 

.5744 

.6956 

.7803 

.6314 

.4723 

.5990 

.6420 

.6093 

.5348 

.3781 

.3969 

.7117 

.4377 

.5290 

.2766 

.3429 

.2928 

.5459 

.6319 

.5672 

.7375 

.7223 

.0674 

.5535 

.9674 

.9672 

.9669 

.9669 

.9670 

.9673 

.9672 

.9670 

.9671 

.9672 

.9675 

.9674 

.9669 

.9673 

.9672 

.9676 

.9675 

.9676 

.9672 

.9671 

.9672 

.9669 

.9670 

.9683 

.9671 



v100 

v101 

v102 

v103 

v104 

v105 

v106 

v107 

v108 

v109 

v110 

v111 

v112 

v113 

v114 

v115 

v116 

v117 

v118 

v119 

v120 

v121 

v122 

v123 

v124 

v125 

549.1250 

549.0313 

549.4063 

549.0938 

549.0000 

549.2813 

549.0313 

549.1875 

548.9063 

549.0000 

548.9688 

549.1250 

549.2500 

549.0625 

549.0313 

549.0625 

549.1875 

549.5313 

549.2500 

549.4375 

549.4375 

549.2188 

549.2188 

549.5938 

549.4688 

1282.887 

1290.031 

1299.281 

1296.926 

1302.774 

1303.693 

1295.902 

1296.609 

1306.991 

1306.903 

1296.225 

1285.855 

1293.032 

1301.609 

1296.354 

1299.222 

1300.157 

1299.612 

1294.258 

1299.351 

1291.673 

1293.209 

1293.015 

1314.959 

1292.257 

.7434 

.5933 

.3004 

.5284 

.3376 

.2567 

.4215 

.4328 

.2885 

.2644 

.5873 

.5827 

.4784 

.3574 

.4477 

.4169 

.3254 

.3187 

.4911 

.3488 

.4224 

.4719 

.5159 

.0150 

.3972 

.9669 

.9671 

.9676 

.9672 

.9675 

.9676 

.9674 

.9673 

.9675 

.9675 

.9672 

.9671 

.9673 

.9674 

.9673 

.9674 

.9675 

.9675 

.9673 

.9675 

.9674 

.9673 

.9672 

.9681 

.9674 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
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แบบสอบถามความคดิเห็น 

เร่ือง  ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกจิการลูกเสือไทย 

ค าชช้ีแจง 

        1.  แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัน้ี  เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยั

เร่ือง “การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย” เน่ืองจากผูว้ิจยัเห็นว่า  การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย  เป็นการสืบ

ทอดเจตนารมณ์ของครูผูส้อนลูกเสือทุกคนในโรงเรียน โดยใชกิ้จกรรมลูกเสือปลูกฝังความมีวินยั

ของเยวชนใหเ้กิดความสามคัคีในความเป็นคนไทยตลอดไป 

         2.  ผูว้ิจยัขอรับรองว่า  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามฉบบัน้ีจะเป็นความลบั  การ

น าเสนอขอ้มูลจะเป็นขอ้มูลในภาพรวมเท่านั้น  ผูว้ิจยัจึงใคร่ขอความรวมมือจากท่านในการตอบ

แบบสอบถามน้ีใหค้รบถา้นทุกขอ้  ตามความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 

         3.  ก่อนตอบแบบสอบถามกรุณาอ่านค าอธิบายและวิธีการตอบของแต่ละตอน  โดย

แบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัน้ี  แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

               ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

      ตอนท่ี 2  องคป์ระกอบการฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย 

         4.  เม่ือท่านตอบแบบสอบถามเสร็จสมบูรณ์แล้ว  ขอความกรุณาท่านโปรดน า

แบบสอบถามท่ีตอบเรียบร้อยแลว้  ใส่ซองท่ีแนบมาดว้ยเพื่อส่งคืนผูว้ิจยั เพื่อผูว้ิจยัจะไดด้ าเนินการ

วิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 

                                                                       ขอขอบพระคุณในความกรุณาดว้ยดี 

                                                                     

                                                          

                                                                      นายสมบติั    เดชบ ารุง 

                                                                      ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                                                  

                                                                     บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามความคดิเห็น 

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ลงใน         หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 

1.  เพศ 
 ชาย      หญิง 

2.  อาย ุ
 21 – 30  ปี     31 – 40 ปี 

 41 – 50  ปี     51  ปีข้ึนไป  

3.  ระดบัการศึกษา 
  ปริญญาตรี     ประกาศนียบตัรบณัฑิต 

  ปริญญาโท     ปริญญาเอก 

4.  ต  าแหน่งหนา้ท่ีปัจจุบนั 
  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา                 รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

  ครูท่ีปรึกษาชุมนุมกิจกรรมลูกเสือ  ครูผูส้อนสูกเสือ  

5.  ต  าแหน่งทางลูกเสือ 
               ผูอ้  านวยการลูกเสือ   รองผูอ้  านวยการลูกเสือ                 

               ผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ                         รองผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ                                 

               ผูก้  ากบักองลูกเสือ                          รองผูก้  ากบักองลูกเสือ 

ตอนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัองคป์ระกอบการฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย 

ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในช่องระดบัความคิดเห็นซ่ึงตรงกบัความคิดเห็นของ   

                ท่านเพียงช่องเดียวโดยมีระดบัความคิดเห็น  5  ระดบัคือ 

  ระดบั  5  หมายถึง  ควรมีการฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทยในระดบัมากท่ีสุด 

   ระดบั  4  หมายถึง  ควรมีการฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทยในระดบัมาก 

   ระดบั  3  หมายถึง  ควรมีการฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทยในระดบัปานกลาง 

                ระดบั  2  หมายถึง  ควรมีการฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทยในระดบันอ้ย 

                ระดบั  1  หมายถึง  ควรมีการฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทยในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ท่ี องคป์ระกอบยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 ครูผูส้อนลกูเสือทุกคนในสถานศึกษาตอ้งผา่นการฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือ      

2 ครูผูส้อนลูกเสือในสถานศึกษาตอ้งแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือในวนัท่ีมีกิจกรรมลูกเสือ
และวนัท่ีมีการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ตามต าแหน่งท่ีแต่งตั้งในกองลูกเสือประเภท
นั้นๆ  

     

3 ครูผูส้อนลกูเสือตอ้งมีความรู้เก่ียวกบักิจการลกูเสือแต่ละประเภท      
4 ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งวางแผนก าหนดการฝึกอบรมลูกเสือแต่ละประเภทไดท้ั้งระยะ

สั้นและระยะยาว 
     

5 ครูผูส้อนลกูเสือตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรของลกูเสือแต่ละประเภท      
6 ครูผูส้อนลกูเสือตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องลูกสือแต่ละประเภท      
7 ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัวิธีการฝึกอบรมเพื่อความกา้วหนา้ในแต่ละชั้น

ของลกูเสือแต่ละประเภทเพื่อรับเคร่ืองหมายท่ีสูงข้ึน 
     

8 สาระส าคญัของการลูกเสือมีจุดประสงคร่์วมกนั  หลกัการอนัเดียวกนัและวิธีการใน
แนวเดียวกนั 

     

9 ลูกเสือ  ผูบ้งัคบับัญชา  อุดมการณ์  กิจกรรมและการบริหาร  เป็นองค์ประกอบ
ส าคญัของการลกูเสือ 

     

10 หลกัส าคญัของการลกูเสือคือมีความเช่ืออนัเดียวกนั      
11 กิจกรรมลกูเสือใชแ้นวทางการพฒันาลกูเสือสร้างความเขม้แขง็ใหเ้ยาวชน      
12 พลเมืองดีในทศันะของการลกูเสือคือการปลกูฝังใหเ้ยาวชนเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในอนาคต      
13 การผจญภยั ไดเ้พื่อน  มีชีวติโลดแล่น  สนุกและมีความสุข เป็นส่ิงท่ีเยาวชนตอ้งการ      
14 กิจการลกูเสือตอ้งการเยาวชน  ผูใ้หญ่และทรัพยากรท่ีเพียงพอ      
15 การฝึกอบรมผูใ้หญ่ในกิจการลกูเสือใหใ้ชห้ลกัสูตรวชิาผูก้  ากบัลกูเสือ      
16 กิจการลกูเสือเป็นเครือข่ายทางสังคมในระดบัสถานศึกษาทัว่ประเทศ      
17 การฝึกอบรมลกูเสือส่ิงแรกท่ีควรด าเนินการคือการปฐมนิเทศ      
18 ลกูเสือทุกประเภทตอ้งปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ      
19 ครูผูส้อนลกูเสือตอ้งมีทกัษะต่างๆ ในกิจการลกูเสือ      
20 ครูผูส้อนลกูเสือตอ้งสามารถจดักิจกรรมกลางแจง้และการบนัเทิงได ้      
21 ครูผูส้อนลกูเสือตอ้งมีความรู้ในการบริหารงานในกองลูกเสือได ้      
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22 ครูผูส้อนลกูเสือตอ้งมีความรู้ในพิธีการลกูเสือแต่ละประเภท      
23 บทบาทของครูผูส้อนลกูเสือมีความส าคญัต่อการฝึกอบรมลกูเสือ      
24 กิจการลกูเสือเป็นกิจการของผูใ้หญ่ท่ีท าใหเ้ดก็มีพฒันาการอยา่งมีคุณภาพ      
25 เม่ือเสร็จส้ินการฝึกอบรมแต่ละคร้ังผูอ้  านวยการฝึกอบรมตอ้งฝากขอ้คิดในกิจการ

ลกูเสือใหก้บัผูรั้บการฝึกอบรมทุกคร้ัง 
     

26 ลกูเสือทุกคนควรไดรั้บการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามหลกัการและวตัถุประสงคข์อง
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

     

27 วิธีการฝึกอบรมลูกเสือเนน้การเป็นสมาชิกดว้ยความสมคัรใจ  ปฏิบติักิจกรรมตาม
ความถนดัในท่ีกลางแจง้  ช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้น 

     

28 ลกูเสือใชอุ้ดมการณ์ของลกูเสือในการปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎ      
29 สถานศึกษาควรใหก้ารสนบัสนุนลกูเสือเหล่าเสนา  เหล่าสมุทร  เหล่าอากาศ        
30 ครูผูส้อนลูกเสือควรปลูกฝังให้ลูกเสือทุกคนเกิดค่านิยมในค าปฏิญาณของลูกเสือแต่

ละประเภท 
     

31 การฝึกอบรมลกูเสือตอ้งน ากฎของลกูเสือแต่ละประเภทมาเป็นตวัช้ีวดัในความส าเร็จ      
32 นโยบายทางศาสนาตอ้งให้เสรีภาพในการจดักิจกรรมของแต่ละศาสนาและตอ้งไม่

จดัรวมกนั 
     

33 ลกูเสือตอ้งไม่แต่งเคร่ืองแบบเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง      
34 การแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือภายในสถานศึกษาควรด าเนินการให้ถูกตอ้งตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัคณะลกูเสือแห่งชาติ 
     

35 สถานศึกษาควรให้มีการตั้งกลุ่ม  กองลูกเสือในสถานศึกษาให้ถูกตอ้งตามจ านวน
ของลกูเสือในสถานศึกษา 

     

36 การเขา้เป็นลกูเสือของเดก็และเยาวชนตอ้งเขียนใบสมคัรและลงประวติัไวใ้น
ทะเบียนลูกเสือของกองลูกเสือประเภทนั้นๆ 

     

37 เคร่ืองมือท่ีใชค้วบคุมความประพฤติลกูเสือไดแ้ก่วินยัลกูเสือ      
38 ลกูเสือทุกสังกดัทุกประเภทตอ้งใชก้ารปกครองท่ีเป็นกฎเดียวกนั      
39 สถาบนัอาชีวศึกษาทุกแห่งตอ้งน าวิชาลูกเสือบรรจุเขา้ในหลกัสูตรการเรียนการสอน

ทุกชั้นปี 
     

40 สถานศึกษาควรให้มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือนานาชาติและการเดิน
ทางไกลไปต่างประเทศ 

     

41 ผูอ้  านวยการสถานศึกษาควรใหมี้การชุมนุมลกูเสืออยา่งสม ่าเสมอทุกๆ 2 ปี      



396 

 

 
ท่ี 

 
องคป์ระกอบยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย 

ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

42 กองลกูเสือตอ้งคงไวซ่ึ้งพิธีการต่างๆและแนวปฏิบติัท่ีสืบทอดกนัมาเป็นเวลานาน
ตามขบวนการของลกูเสือ 

     

43 สถานศึกษาจดักิจกรรมใหน่้าสนใจและตอบสนองความตอ้งการของเดก็และเยาวชน
ในปัจจุบนั 

     

44 สถานศึกษาส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและแสดงความ
คิดเห็นในทุกระดบั 

     

45 สถานศึกษาควรส่งเสริมการจดักิจกรรมร่วมกนัระหวา่งลกูเสือต่างศาสนา      
46 สถานศึกษาควรพฒันาครูผูส้อนลกูเสือใหป้ฏิบติังานในหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ      
47 สถานศึกษาควรพฒันาการจดักิจกรรมลกูเสือในสถานศึกษาใหเ้ขา้สู่สากล      
48 ครูผูส้อนลกูเสือตอ้งจดัท าคู่มือในการจดักิจกรรมของลกูเสือในแต่ละประเภท      
49 การอยูค่่ายพกัแรมตอ้งใชค้่ายลกูเสือในทอ้งถ่ินในการจดักิจกรรม      
50 การจดักิจกรรมลกูเสือตอ้งจดัใหเ้ป็นรูปธรรมและเหมาะสมกบัประเภทของลกูเสือ      
51 สถานศึกษาตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์กิจการลูกเสือใหผู้ป้กครองทราบถึงการบ าเพญ็

ประโยชน์และการจัดกิจกรรมแต่ละคร้ังในท้องถ่ินเพื่อให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อ
กิจการลกูเสือโดยผา่นส่ือต่างๆ 

     

52 สถานศึกษาควรให้มีการจดัการสัมมนา  อภิปรายในทุกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการพฒันากิจการลกูเสือ 

     

53 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ลูกเสือบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมในทอ้งท่ีของตนอยา่ง
ต่อเน่ือง 

     

54 สถานศึกษาตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบักิจการลกูเสือลงในเวบ็ไซทข์องตนเอง      
55 สถานศึกษาตอ้งเผยแพร่สารสนเทศเก่ียวกบักิจกรรมลกูเสือสู่สาธารณะชน      
56 สถานศึกษาตอ้งจดัท าแผนยุทธศาสตร์ในการพฒันากิจการลูกเสือทั้งระยะสั้ นและ

ระยะยาว 
     

57 สถานศึกษาควรมีการใหบ้ าเหน็จกบัลูกเสือและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในการท าความ
ดีและความทุ่มเทต่อการร่วมกิจกรรมลกูเสือในสถานศึกษาทุกคน 

     

58 สถานศึกษาตอ้งมีการจดัตั้งกองทุนเพื่อสนบัสนุนกิจการลูกเสือในสถานศึกษา  จาก
คณะกรรมการซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 

     

59 สถานศึกษาตอ้งจดัการอยูค่่ายพกัแรมและเดินทางไกลของลูกเสือทุกระดบัในช่วง
ก่อนเปิดภาคเรียนของปีการศึกษาใหม่  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างวินยัใหก้บั
นกัเรียนทุกคน 

     

60 สถานศึกษาตอ้งมีการประกวดกิจกรรมดา้นทกัษะต่างๆ  ทั้งภายในและภาย  ทุกปี      
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61 สถานศึกษาการส่งเสริมกิจกรรมตอ้งน่าสนใจทา้ทายความสามารถของคนรุ่นใหม่      
62 สถานศึกษาตอ้งสนบัสนุนการสร้างลกัษณะนิสัยของลกูเสือตน้แบบ      
63 สถานศึกษาตอ้งสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายในองคก์รลกูเสือประเภทต่างๆ      
64 สถานศึกษาตอ้งพฒันาความเป็นผูน้ าของสมาชิกลกูเสือในการท ากิจกรรมต่างๆ      
65 สถานศึกษาตอ้งส่งเสริมการจดักิจกรรมลูกเสือใหมี้เอกลกัษณ์ในการพฒันากิจกรรม

กลางแจง้ 
     

66 สถานศึกษาตอ้งส่งเสริมการออกแบบในรูปแบบท่ีหลากหลายของการจดักิจกรรม
กลางแจง้ 

     

67 ครูผูส้อนลกูเสือตอ้งจดักิจกรรมกลางแจง้อยา่งปลอดภยัส าหรับเดก็แต่ละวยั      
68 ครูผูส้อนลกูเสือตอ้งน าคู่มือลกูเสือส ารองมาใชส้อนลกูเสือส ารอง      
69 ครูผูส้อนลกูเสือตอ้งน าหนงัสือการลกูเสือส าหรับเดก็ชายมาศึกษาเพื่อใช้ในการสอน

ลกูเสือ 
     

70 ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งน าการปกครองหลกัสูตรวิชาพิเศษและเคร่ืองแบบเนตรนารีมา
ใชใ้นการสอนเนตรนารีโดยเฉพาะ 

     

71 สถานศึกษาตอ้งเป็นผูก้  าหนดอตัราก าลงัครูผูส้อนลกูเสือเอง      
72 ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ าดา้นลูกเสือภายในสถานศึกษา      
73 สถานศึกษาตอ้งมีการแต่งตั้งครูผูส้อนลกูเสือในแต่ละสังกดัใหค้รบตามระเบียบของ

ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
     

74 การเลือกเรียนในกิจกรรมลกูเสือแต่ละประเภทควรใหเ้ยาวชนเลือกเองตามความ
สมคัรใจ 

     

75 องคก์รลกูเสือตอ้งเป็นองคก์รอิสระ  ไม่เป็นองคก์รของรัฐ และไม่ยุง่เก่ียวกบั
การเมือง สมาชิกขององคก์รตอ้งเป็นทั้งเดก็  เยาวชนและผูใ้หญ่ 

     

76 ผูบ้ริหารทุกระดบัทั้งในและนอกสถานศึกษาควรมีความรู้ความเขา้ใจในกิจการ
ลกูเสือ 

     

77 ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีแผนการสอนส่งล่วงหน้าทุกคร้ังก่อนมีการจัดกิจกรรมให้
ผูบ้ริหารไดต้รวจความถกูตอ้ง 

     

78 ทุกคร้ังท่ีมีการจดักิจกรรมดา้นการเรียนการสอนลูกเสือ  ผูส้อนลูกเสือตอ้งเตรียม
วสัดุอุปกรณ์ใหพ้ร้อมล่วงหนา้เสมอ 

     

79 สถานศึกษาควรร่วมกันพฒันาหลักสูตรลูกเสือ ทั้ ง 4  ประเภท  ให้ยืดหยุ่นและ
เหมาะสมกบัสภาพสังคมปัจจุบนั 
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80 สถานศึกษาตอ้งพฒันาหลกัสูตรใหเ้หมาะสม  ไม่ซบัซอ้น ของลูกเสือแต่ละประเภท  
ในบางเน้ือหาวชิา 

     

81 สถานศึกษาพฒันาวิชาพิเศษของหลกัสูตรลูกเสือแต่ละประเภทให้เหมาะสมกบัการ
เปล่ียนแปลงของทอ้งถ่ินและเทคโนโลย ี

     

58 สถานศึกษาตอ้งมีการจดัตั้งกองทุนเพื่อสนบัสนุนกิจการลูกเสือในสถานศึกษา  จาก
คณะกรรมการซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 

     

59 สถานศึกษาตอ้งจดัการอยูค่่ายพกัแรมและเดินทางไกลของลูกเสือทุกระดบัในช่วง
ก่อนเปิดภาคเรียนของปีการศึกษาใหม่  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างวินยัใหก้บั
นกัเรียนทุกคน 

     

60 สถานศึกษาตอ้งมีการประกวดกิจกรรมดา้นทกัษะต่างๆ  ทั้งภายในและภาย  ทุกปี      
61 สถานศึกษาการส่งเสริมกิจกรรมตอ้งน่าสนใจทา้ทายความสามารถของคนรุ่นใหม่      
62 สถานศึกษาตอ้งสนบัสนุนการสร้างลกัษณะนิสัยของลกูเสือตน้แบบ      
63 สถานศึกษาตอ้งสนบัสนุนการสร้างเครือข่ายในองคก์รลกูเสือประเภทต่างๆ      
64 สถานศึกษาตอ้งพฒันาความเป็นผูน้ าของสมาชิกลกูเสือในการท ากิจกรรมต่างๆ      
65 สถานศึกษาตอ้งส่งเสริมการจดักิจกรรมลูกเสือใหมี้เอกลกัษณ์ในการพฒันากิจกรรม

กลางแจง้ 
     

66 สถานศึกษาตอ้งส่งเสริมการออกแบบในรูปแบบท่ีหลากหลายของการจดักิจกรรม
กลางแจง้ 

     

67 ครูผูส้อนลกูเสือตอ้งจดักิจกรรมกลางแจง้อยา่งปลอดภยัส าหรับเดก็แต่ละวยั      
68 ครูผูส้อนลกูเสือตอ้งน าคู่มือลกูเสือส ารองมาใชส้อนลกูเสือส ารอง      
69 ครูผูส้อนลกูเสือตอ้งน าหนงัสือการลกูเสือส าหรับเดก็ชายมาศึกษาเพื่อใชใ้นการสอน

ลกูเสือ 
     

70 ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งน าการปกครองหลกัสูตรวิชาพิเศษและเคร่ืองแบบเนตรนารีมา
ใชใ้นการสอนเนตรนารีโดยเฉพาะ 

     

71 สถานศึกษาตอ้งเป็นผูก้  าหนดอตัราก าลงัครูผูส้อนลกูเสือเอง      
72 ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ าดา้นลูกเสือภายในสถานศึกษา      
73 สถานศึกษาตอ้งมีการแต่งตั้งครูผูส้อนลกูเสือในแต่ละสังกดัใหค้รบตามระเบียบของ

ส านกังานลูกเสือแห่งชาติ 
     

74 การเลือกเรียนในกิจกรรมลกูเสือแต่ละประเภทควรใหเ้ยาวชนเลือกเองตามความ
สมคัรใจ 

     



399 

 

 
ท่ี 

 
องคป์ระกอบยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย 

ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

75 องคก์รลกูเสือตอ้งเป็นองคก์รอิสระ  ไม่เป็นองคก์รของรัฐ และไม่ยุง่เก่ียวกบั
การเมือง สมาชิกขององคก์รตอ้งเป็นทั้งเดก็  เยาวชนและผูใ้หญ่ 

     

76 ผูบ้ริหารทุกระดบัทั้งในและนอกสถานศึกษาควรมีความรู้ความเขา้ใจในกิจการ
ลกูเสือ 

     

77 ครูผูส้อนลูกเสือตอ้งมีแผนการสอนส่งล่วงหน้าทุกคร้ังก่อนมีการจัดกิจกรรมให้
ผูบ้ริหารไดต้รวจความถกูตอ้ง 

     

78 ทุกคร้ังท่ีมีการจดักิจกรรมดา้นการเรียนการสอนลูกเสือ  ผูส้อนลูกเสือตอ้งเตรียม
วสัดุอุปกรณ์ใหพ้ร้อมล่วงหนา้เสมอ 

     

79 สถานศึกษาควรร่วมกันพฒันาหลักสูตรลูกเสือ ทั้ ง 4  ประเภท  ให้ยืดหยุ่นและ
เหมาะสมกบัสภาพสังคมปัจจุบนั 

     

80 สถานศึกษาตอ้งพฒันาหลกัสูตรใหเ้หมาะสม  ไม่ซบัซอ้น ของลูกเสือแต่ละประเภท  
ในบางเน้ือหาวชิา 

     

81 สถานศึกษาพฒันาวิชาพิเศษของหลกัสูตรลูกเสือแต่ละประเภทให้เหมาะสมกบัการ
เปล่ียนแปลงของทอ้งถ่ินและเทคโนโลย ี

     

82 สถานศึกษาควรลดขั้นตอนการไดรั้บเคร่ืองหมายในแต่ละระดบัชั้นยศของลูกเสือแต่
ละประเภทใหเ้หมาะสม 

     

83 สถานศึกษาควรมีการประเมินดา้นลูกเสือของผู ้บริหาร  ครูผูส้อน  ตวัลูกเสือและ
กิจกรรมลกูเสือของแต่ละหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 

     

84 กิจกรรมวนัส าคัญทางลูกเสือสถานศึกษาจัดให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมทุกปี
การศึกษา 

     

85 กิจกรรมวนัส าคญัทางลกูเสือในสถานศึกษาสร้างจิตอาสาใหน้กัเรียนและครูทุกคน      
86 กิจกรรมลกูเสือในสถานศึกษาตอ้งเป็นอตัลกัษณ์ท่ีส าคญัของโรงเรียน      
87 ให้น ากิจกรรมลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
     

88 ให้ใช้กิจกรรมลูกเสือสร้างความเป็นผูน้ าเชิงวิชาการและวิชาชีพให้กับเด็กและ
เยาวชน 

     

89 ให้ใช้กิจกรรมลูกเสือสร้างคุณธรรมและความมีวินัยในตนเองให้กบันักเรียนใน
สถานศึกษาทั้งหญิงและชาย 

     

90 ตอ้งปลูกฝังครูโดยสอนให้นกัเรียนรู้ถึงความส าคญัของการเป็นลูกเสือและกิจการ
ลกูเสือ 

     



400 

 

 
ท่ี 

 
องคป์ระกอบยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย 

ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

91 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมท่ีสอนให้เด็กและเยาวชนเป็นนักประชาธิปไตยใน
อนาคต 

     

92 กิจกรรมลกูเสือเป็นกิจกรรมท่ีมีเทคนิคการสอนเฉพาะโดยใหเ้ดก็มีส่วนร่วมและกลา้
แสดงออกโดยฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้ามของกลุ่ม 

     

93 การเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษาควรมีกระบวนการนิเทศติดตามผลเป็น
ระยะๆ  อยา่งต่อเน่ือง 

     

94 ให้มีการจดังานเฉลิมฉลองวนัครบรอบต่างๆ ของกิจการลูกเสือร่วมกนัเพื่อความ
เจริญกา้วหนา้ของกิจการลกูเสือ 

     

95 สถานศึกษาจดักิจกรรมท าความดีโดยความสมคัรใจของลูกเสือเพื่อเป็นการส่งเสริม
การปลกูจิตส านึกของเดก็และเยาวชน 

     

96 ต้องจัดกิจกรรมให้ลูกเสือปฏิบัติได้จริงและเป็นกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย
เหมาะสมกบัลกูเสือแต่ละประเภท  และอาย ุ

     

97 ครูผู ้สอนลูกเสือสร้างรูปแบบการเรียนการสอนวิชาลูกเสือให้สามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ได ้

     

98 ควรส่งเสริมการผลิตเอกสารประกอบการสอนหรือหนงัสือท่ีใชป้ระกอบการสอน
ดา้นเน้ือหาวชิาหรือกิจกรรมต่างๆอยา่งกวา้งขวาง 

     

99 ส่งเสริมการส่ือสารดา้นกิจกรรมลูกเสือทางสถานีวิทยุและโทรทศัน์ทุกวนัโดยเปิด
โอกาสใหอ้าสาสมคัรเป็นผูจ้ดัรายการ 

     

100 ควรน ากิจการลูกเสือเข้าไปสู่หมู่วยัรุ่นเพื่อลดปัญหาความขัดแยง้ของสังคมใน
ปัจจุบนั 

     

101 ควรน ากิจกรรมลูกเสือไปเป็นพื้นฐานของการเขา้รับราชการทหารและราชการ
ต ารวจ 

     

102 ควรน าลูกเสือ  ผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือ  ออกช่วยสาธารณะประโยชน์ด้านจราจร 
อุทกภยั อคัคีภยัและอ่ืนๆ ทุกสถาบนั 

     

103 ควรมีวารสารหรือหนังสือพิมพข์องลูกเสือทุกจงัหวดัเพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์
ความรู้และอาชีพต่อสาธารณะชน 

     

104 ควรจดัให้เยาวชนและผูใ้หญ่ท่ีอยูร่ะหวา่งศึกษาของการศึกษาผูใ้หญ่เป็นลูกเสือเพื่อ
น าขบวนการของลกูเสือไปใชใ้นการด ารงชีวิตในสังคม 

     

105 ควรให้นักเรียนอาชีวศึกษาต้องเรียนวิชาลูกเสือทุกคนและเรียนทุกชั้ นปีของ
การศึกษาในสถานศึกษา 

     

 



401 

 
ท่ี 

 
องคป์ระกอบยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย 

ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

106 ผูอ้  านวยการและรองผูอ้  านวยการสถานศึกษา ต้องมีวุฒิทางลูกเสืออย่างน้อย 
A.L.T.(3 ท่อน) 

     

107 ควรชิญผูน้ าชุมชนทุกชุมชนเขา้มาเป็นกรรมการหรือประธานกรรมการลูกเสือของ
หน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนวชิาลูกเสือทุกแห่ง 

     

108 เชิญหวัหนา้หน่วยราชการทุกหน่วยท่ีอยูใ่กลส้ถานศึกษามาเป็นกรรมการลูกเสือใน
สถานศึกษาโดยเฉพาะต ารวจสัมพนัธ์ชุมชน 

     

109 ควรให้น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสอนในกิจกรรมลูกเสือเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ  
ศิลปะ วฒันธรรม  ใหค้งมีสืบต่อไป 

     

110 ควรสร้างกิจกรรม การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดลอ้ม กับเครือข่ายโดยผ่าน
ทางการส่ือสาร เทคโนโลย ี ของทอ้งถ่ินสู่ชุมชน 

     

111 สร้างความเขม้แข็งให้กบักองลูกเสือในสถานศึกษาโดยขอการสนบัสนุนจากผูน้ า
ในชุมชน ผูน้ าในสถานประกอบการของเอกชน  และหัวหน้าหน่วยราชการใน
ชุมชน  ดา้นอาชีพ  ดา้นอนามยั  ดา้นสังคม  และดา้นการศึกษาตลอดชีวิต 

     

112  ควรจดัใหมี้ค่ายลูกเสือทุกจงัหวดัโดยการสนบัสนุนจากจงัหวดัและให้อยูใ่นความ
ดูแลของสถานศึกษาทุกแห่งในจงัหวดันั้นๆ 

     

113 ให้หน่วยงานของทหารและต ารวจท่ีฝึกเยาวชนซ่ึงเป็นลูกเสือ  มาจดทะเบียนเป็น
สโมสรลกูเสือประจ ากองทพัหรือประจ าส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

     

114 วิทยากรให้การฝึกอบรมในศูนยฝึ์กอบรมเยาวชนของทหารหรือต ารวจ  ควรผ่าน
การฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลกูเสือทุกคน 

     

115 การฝึกอบรมเยาวชนของทหารหรือต ารวจ ผูท่ี้เป็นวิทยากรตอ้งแต่งเคร่ืองแบบ
ลกูเสือตามประเภทท่ีไดรั้บแต่งตั้งการเป็นผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือแต่ละสังกดั 

     

116 ควรให้มีการพัฒนาครูผู ้สอนลูก เสือทุกระดับอย่างต่อเ น่ืองเพื่อน าความรู้
ความสามารถไปพฒันาเครือข่ายของกิจการลกูเสือในแต่ละองคก์ร 

     

117 สถานศึกษาควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือกิจกรรมดา้นลูกเสือผ่านส่ือของทอ้งถ่ิน
หรือชุมชน 

     

118 สถานศึกษาควรมีระบบสารสนเทศดา้นกิจการลูกเสือไวเ้ป็นฐานขอ้มูลใชใ้นการ
บริหารจดัการ 

     

119 หน่วยงานตน้สังกดัตอ้งประชาสัมพนัธ์ดา้นการฝึกอบรม  กิจกรรมงานชุมนุม  และ
กิจกรรมอ่ืนๆ ของกิจการลกูเสือใหส้ถานศึกษาทราบโดยทัว่ถึงกนั 

     

120 สถานศึกษา  ต้องจัดกิจกรรมลูกเสือร่วมกันในลักษณะของจิตอาสาเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกลุ่ม ระหวา่งบุคคล  อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

     

402 



 

 
ท่ี 

 
องคป์ระกอบยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย 

ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

121 กิจการลูกเสือในสถานศึกษาตอ้งมีการสร้างเอกลกัษณ์เร่ืองหน่ึงความดีในหน่ึง
ลกูเสือทุกสถานศึกษา 

     

122 สถานศึกษาตอ้งประกาศความดีกบัชุมชนในการสร้างหน่ึงความดีในหน่ึงลูกเสือ
โดยผา่นส่ือของทอ้งถ่ินและชุมชน 

     

123 ให้ทุกสถานบนัทางการศึกษาท่ีมีกิจการลูกเสือรณรงค์การแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือ
ประจ าสัปดาห์ในวนัท่ีมีกิจกรรมลกูเสือทุกคร้ัง 

     

124 ใหส้ถานศึกษาจดัท าเอกสารความรู้เก่ียวกบักิจการลูกเสือในรูปของส่ือหรือหนงัสือ
ประกอบการเรียนการสอนและเผยแพร่ไปสู่องคก์รการศึกษาต่างๆ ท่ีมีการเรียนการ
สอนลกูเสือ 

     

125 ให้มีการสนับสนุนผลงานวิชาการ  เพื่อเล่ือนวิทยฐานะของครูผูส้อนลูกเสือใน
โรงเรียนอยา่งกวา้งขวางและส่งเสริมการท าวิทยานิพนธ์ดา้นกิจการของลูกเสือไทย
ในสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 

หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ราช่ือโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
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ท่ี  ศธ 0520.107(นฐ)/พิเศษ                                                      บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลยั
ศิลปากร                                                                           
                                                                                          พระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม  73000  
                                                                            
                                                                            12  ธนัวาคม  2555 
 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 
เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียน   
         ดว้ย  นายสมบติั  เดชบ ารุง  นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎิบีณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ก าลงัท า
วิทยานิพนธ์  เร่ือง  “ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย”  มีความประสงคจ์ะขอเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากผูบ้ริหาร  รองผูบ้ริหาร  หัวหนา้กิจกรรมลูกเสือ  และครูผูส้อนลูกเสือ  เพื่อประกอบการ
ท าวิทยานิพนธ์  ในการน้ีบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน
โปรดแจง้  รองผูบ้ริหาร  หวัหนา้กิจกรรมลูกเสือ  และครูผูส้อนลูกเสือ  ทราบ  เพื่อขอความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามใหแ้ก่นกัศึกษาดงักล่าวดว้ย  
 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหค้วามอนุเคราะห์  จกัขอบพระคุณยิง่  
 
                                                                         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                          (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม)     
                                                             องคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  ฝ่ายวิชาการและวิจยั 
                                                                รักษาราชการแทน  คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
ส านกังานบณัฑิตวิทยาลยั                                                    
โทร.081-2594329,0-3421-8788 
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รายช่ือโรงเรียนทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง  จ านวน  100  โรงเรียน 
1.โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา 4    อ  าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี    
2.โรงเรียนวดัดอนกลาง  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี    
3.โรงเรียนวดัแกว้   อ  าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จงัหวดัสุพรรณบุรี    
4.โรงเรียนวดัทรงกระเทียม  อ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี    
5.โรงเรียนวดัสงัโฆสิตาราม  อ าเภอบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี    
6.โรงเรียนวดัหว้ยสุวรรณาราม  อ าเภอศรีประจนัต ์ จงัหวดัสุพรรณบุรี    
7.โรงเรียนวดัเทพสุธาวาส  อ าเภอศรีประจนัต ์ จงัหวดัสุพรรณบุรี   
8.โรงเรียนวดับา้นกรวด  อ าเภอดอนเจดีย ์ จงัหวดัสุพรรณบุรี      
9.โรงเรียนวดัสระศรีเจริญ  อ าเภอดอนเจดีย ์ จงัหวดัสุพรรณบุรี     
10.โรงเรียน บ่อสุพรรณวิทยา   อ  าเภอสองพี่นอ้ง  จงัหวดัสุพรรณบุรี     
11.โรงเรียนวดัทบักระดาน  อ าเภอสองพีน่อ้ง  จงัหวดัสุพรรณบุรี   
12.โรงเรียนวดัทุ่งคอก  อ าเภอสองพี่นอ้ง  จงัหวดัสุพรรณบุรี   
13.โรงเรียนวดัช่องลม  อ าเภออู่ทอง  จงัหวดัสุพรรณบุรี    
14.โรงเรียนสระยายโสมวิทยา  อ าเภออู่ทอง  จงัหวดัสุพรรณบุรี    
15.โรงเรียนบา้นหนองอุโลก   อ  าเภอด่านชา้ง  จงัหวดัสุพรรณบุรี    
16.โรงเรียนบา้นปากดง  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จงัหวดัสุพรรณบุรี    
17.โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม  อ าเภอสามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี    
18.โรงเรียนวดัทุ่งแฝก  อ าเภอสามชุก  จงัหวดัสุพรรณบุรี    
19.โรงเรียนวดัโคกพระ  อ าเภอหนองหญา้ไซ  จงัหวดัสุพรรณบุร 
20.โรงเรียนหนองหญา้ไซวทิยา  อ าเภอหนองหญา้ไซ  จงัหวดัสุพรรณบุรี    
21.โรงเรียนบา้นสวนอุดมวิทยา  อ าเภอเมืองชลบุรี  จงัหวดัชลบุรี  
22.โรงเรียนวดับางเป้ง   อ าเภอเมืองชลบุรี  จงัหวดัชลบุรี  
23.โรงเรียนบา้นหว้ยยาง   อ าเภอบา้นบึง  จงัหวดัชลบุรี  
24.โรงเรียนบา้นโสม   อ าเภอบา้นบึง  จงัหวดัชลบุรี เข  
25.โรงเรียนชุมชนบา้นคลองพลู   อ าเภอหนองใหญ่   
26.โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา  อ าเภอหนองใหญ่   
27.โรงเรียนวดับา้นกลาง  อ าเภอพนสันิคม  จงัหวดัชลบุรี  
28.โรงเรียนวดัหว้ยยาง  อ าเภอพานทอง  จงัหวดัชลบุรี  
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29.โรงเรียนบา้นบางแสม  อ าเภอพานทอง  จงัหวดัชลบุรี  
30.โรงเรียนบา้นหนองเสมด็  อ าเภอบ่อทอง  จงัหวดัชลบุรี  
31.โรงเรียนบา้นคลองตาเพชร  อ าเภอบ่อทอง  จงัหวดัชลบุรี  
32.โรงเรียนบ่อทองวงษจ์นัทร์วิทยา  อ าเภอบ่อทอง  จงัหวดัชลบุรี  
33.โรงเรียนบา้นคลอง  อ าเภอเกาะจนัทร์  จงัหวดัชลบุรี  
34.โรงเรียนเกาะสีชงั  อ าเภอเกาะสีชงั  จงัหวดัชลบุรี  
35.โรงเรียนบา้นบางละมุง  อ าเภอบางละมุง  จงัหวดัชลบุรี  
36.โรงเรียนหว้ยใหญ่  อ าเภอบางละมุง  จงัหวดัชลบุรี  
37.โรงเรียนบา้นเนินตอง  อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี  
38.โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม  อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี  
39.โรงเรียนเกลด็แกว้  อ  าเภอสตัหีบ  จงัหวดัชลบุรี  
40.โรงเรียนสตัหีบวิทยาคม  อ าเภอสตัหีบ  จงัหวดัชลบุรี  
41.โรงเรียนวงับา้นไร่  อ  าเภอเมืองล าปาง  จงัหวดัล าปาง  
42.โรงเรียนสบมายสามคัคีวิทยา  อ าเภอเมืองล าปาง  จงัหวดัล าปาง  
43.โรงเรียนบา้นหลวงใต ้ อ าเภองาว  จงัหวดัล าปาง  
44.โรงเรียนบา้นทุ่งเกวียน  อ าเภอหา้งฉตัร  จงัหวดัล าปาง  
45.โรงเรียนบา้นนาสกั  อ าเภอแม่เมาะ  จงัหวดัล าปาง  
46.โรงเรียนแม่เมาะวิทยา  อ าเภอแม่เมาะ  จงัหวดัล าปาง  
47.โรงเรียนบา้นหลวง  อ าเภอแม่ทะ  จงัหวดัล าปาง  
48.โรงเรียนทองทิพยว์ิทยา  อ าเภอแม่ทะ  จงัหวดัล าปาง   
49.โรงเรียนบา้นแม่ปะ  อ าเภอเถิน  จงัหวดัล าปาง  
50.โรงเรียนบา้นสันหลวง  อ าเภอเถิน  จงัหวดัล าปาง  
51.โรงเรียนชุมชนวดัพระธาตุล าปางหลวง  อ าเภอเกาะคา  จงัหวดัล าปาง  
52.โรงเรียนวดันาเอ้ียง  อ าเภอเสริมงาม  จงัหวดัล าปาง  
53.โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จงัหวดัล าปาง  
54.โรงเรียนชุมชนบา้นแม่ปุสาขาบา้นท่าไม ้ อ าเภอแม่พริก  จงัหวดัล าปาง  
55.โรงเรียนวงัแกว้วิทยา  อ าเภอวงัเหนือ  จงัหวดัล าปาง  
56.โรงเรียนชุมชนบา้นใหม่  อ าเภอวงัเหนือ  จงัหวดัล าปาง  
57.โรงเรียนบา้นสบฟ้า  อ าเภอแจห่้ม  จงัหวดัล าปาง 
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58.โรงเรียนบา้นดอนแกว้  อ าเภอเมืองปาน  จงัหวดัล าปาง  
59.โรงเรียนบา้นหนอง  อ าเภอเมืองปาน  จงัหวดัล าปาง  
60.โรงเรียนบา้นทุ่งปง  อ าเภอเมืองปาน  จงัหวดัล าปาง  
61.โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร  อ าเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็  
62.โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม  อ าเภอเชียงขวญั  จงัหวดัร้อยเอด็  
63.โรงเรียนบา้นเปลือยนอก  อ าเภอเมืองร้อยเอด็  จงัหวดัร้อยเอด็  
64.โรงเรียนบา้นไก่ป่า  อ  าเภอธวชับุรี  จงัหวดัร้อยเอด็  
65.โรงเรียนบา้นศรีสมเด็จ  อ าเภอศรีสมเดจ็  จงัหวดัร้อยเอด็  
66.โรงเรียนบา้นพยอม  อ าเภอจงัหาร  จงัหวดัร้อยเอด็  
67.โรงเรียบา้นเทอดไทย  อ าเภอทุ่งเขาหลวง  จงัหวดัร้อยเอด็  
68.โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร   อ าเภอพนมไพร  จงัหวดัร้อยเอด็  
69.โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลยั   อ  าเภอสุวรรณภูมิ  จงัหวดัร้อยเอด็  
70.โรงเรียนบา้นโนนจาน   อ าเภอเกษตรวสิัย  จงัหวดัร้อยเอด็  
71.โรงเรียนบา้นบวัขาว   อ  าเภอปทุมรัตต ์ จงัหวดัร้อยเอด็  
72.โรงเรียนเมืองอาจสามารถ   อ าเภออาจสามารถ  จงัหวดัร้อยเอด็  
73.โรงเรียนบา้นเมืองสรวง   อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวดัร้อยเอด็  
74.โรงเรียนบา้นสวา่ง   อ  าเภอโพนทราย  จงัหวดัร้อยเอด็  
75.โรงเรียนบา้นดอนแดง   อ าเภอหนองฮี  จงัหวดัร้อยเอด็  
76.โรงเรียนวงัหลวงวิทยาคม   อ าเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอด็  
77.โรงเรียนบา้นหนองข้ีมา้   อ  าเภอโพนทอง  จงัหวดัร้อยเอด็  
78.โรงเรียนบา้นวงัใหญ่   อ  าเภอหนองพอก  จงัหวดัร้อยเอด็  
79.โรงเรียนเมืองโพธ์ิชยั   อ  าเภอโพธ์ิชยั  จงัหวดัร้อยเอด็  
80.โรงเรียนบา้นหนองเมย   อ าเภอเมยวดี  จงัหวดัร้อยเอด็  
81.โรงเรียนวดัอ่างทอง   อ  าเภอเมืองสงขลา  จงัหวดัสงขลา  
82.โรงเรียนสทิงพระวิทยา   อ าเภอสทิงพระ  จงัหวดัสงขลา  
83.โรงเรียนระโนดวิทยา   อ  าเภอระโนด  จงัหวดัสงขลา  
84.โรงเรียนสงขลาวิทยาคม   อ าเภอสิงหนคร  จงัหวดัสงขลา  
85.โรงเรียนบา้นแหลมหาด   อ าเภอกระแสสินธ์ุ  จงัหวดัสงขลา  
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86.โรงเรียนบา้นนาทองสุก   อ  าเภอนาหม่อม  จงัหวดัสงขลา  
87.โรงเรียนวดัสามี   อ  าเภอระโนด  จงัหวดัสงขลา  
88.โรงเรียนวดัป่าขาด   อ าเภอสิงหนคร  จงัหวดัสงขลา  
89.โรงเรียนรัตนพลวิทยา   อ าเภอคลองหอยโข่ง  จงัหวดัสงขลา  
90.โรงเรียนบา้นเกาะหมี   อ  าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  
91.โรงเรียนบา้นลานควาย   อ าเภอรัตภูมิ  จงัหวดัสงขลา  
93.โรงเรียนบา้นเกาะใหญ่   อ  าเภอควนเนียง  จงัหวดัสงขลา  
94.โรงเรียนบา้นหาร   อ าเภอบางกล ่า  จงัหวดัสงขลา  
95.โรงเรียนนาทวีวิทยาคม   อ าเภอนาทวี  จงัหวดัสงขลา  
96.โรงเรียนบา้นสวรรค ์  อ าเภอเทพา  จงัหวดัสงขลา  
97.โรงเรียนบา้นป่างาม   อ าเภอจะนะ  จงัหวดัสงขลา  
98.โรงเรียนบา้นเก่า   อ  าเภอสะบา้ยอ้ย  จงัหวดัสงขลา  
99.โรงเรียนบา้นไร่   อ  าเภอสะเดา  จงัหวดัสงขลา  
100.โรงเรียนบา้นใหม่   อ  าเภอสะเดา  จงัหวดัสงขลา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ช 

หนงัสือขอความอนุเคราะห์เป็นผูท้รงคุณวฒิุระบุแนวปฏิบติัตามยทุธศาสตร์ 

รายช่ือผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีส่วนไดเ้สีย(Stakeholder) 
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ท่ี  ศธ 0520.203.2/ 639                                                                                   ภาควิชาการบริหารการศึกษา                         
                                                                                                        คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                                                                                          พระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม  73000  
                                                                          
                                                                          7  พฤษภาคม  2556 
 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูท้รงคุณวฒิุระบุแนวปฏิบติัตามยทุธศาสตร์ 
 
เรียน    
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1.ร่างงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์                   จ  านวน  1  ฉบบั 
            2.แบบระบุแนวปฏิบติัตามยทุธศาสตร์  จ านวน  1  ฉบบั 
 
         ดว้ย  นายสมบติั  เดชบ ารุง  รหสันสันกัศึกษา  51252908  นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎี
บณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ไดรั้บอนุมติัหัวขอ้ดุษฎีนิพนธ์  เร่ือง  “ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย”  ในการน้ี
ภาควิชาการบริหารการศึกษา  ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิระบุแนวปฏฎิบติั
ตามยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย  เพื่อประโยชน์ในการวิจยัต่อไป 
          

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการ
อนุเคราะห์ของท่านมา  ณ  โอกาสน้ี  
 
                                                                                 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ)์     
                                                                           หวัหนา้ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
ฝ่ายธุรการ 
โทรศพัท/์โทรสาร  0-34219- 613 
โทรศพัทมื์อถือ  081-2594329 
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รายช่ือผู้ทีมี่ส่วนเกีย่วข้องกบักจิการลูกเสือ(Stakeholder) 

 
1. ผศ.ดร.สุวชยั  ฤทธิโสม  วฒิุการศึกษา  กศ.ด.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์   
   สถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ  จงัหวดัศรีสะเกษ 
2. นายภิรมศกัด์ิ  กิจพฒันาสมบติั  วฒิุการศึกษา  กศ.ม.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  ผูอ้  านวยการ  
    สถานศึกษา  โรงเรียนมธัยมวดัสุทธาราม  ส านกังานเขตคลองสาน  กรุงเทะมหานคร 
3.นายสุเมธ  อรรถานิธี  วฒิุการศึกษา  ศษ.ม.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออาสาสมคัร  
   ขา้ราชการบ านาญ    จงัหวดัพระนครศรีอยทุธยา 
4.ดร.หรรษารมย ์ โกมุทผล  วฒิุการศึกษา  Ph.D.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  ผูช่้วยปลดักรุงเทพมหานคร   
   ส านกังานปลดักรุงเทพมหานคร  ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 
5.ดร.วรกานต ์ อินทรโสภา  วฒิุการศึกษา  ค.ด.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา     
   โรงเรียนบา้นเขาแหลม  อ าเภอหนองปรือ  จงัหวดักาญจนบุรี 
6.นายสมสุข  สวา่งค า  วฒิุการศึกษา  ศษ.ม.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  ครู  คศ.4  โรงเรียนนครนายก 
   วิทยาคม  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครนายก 
7.ดร.สุชาติ  ใจภกัดี  วฒิุการศึกษา  กศ.ด.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ า     
   จงัหวดัเชียงใหม่ 
8.นายประธาน  พึ่งวฒิุ  วฒิุการศึกษา  ค.ม.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  ผูต้รวจการประจ าส านกังานคณะ  
   กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ศาลาวชิราวธุ 
9.นายฐิติพนัธ์ุ  รุ่งเจริญ  วฒิุการศึกษา  ค.ม.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  ครู คศ.3  โรงเรียนหางดง        
   อ  าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่    

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ซ 

หนงัสือขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญยนืยนัรูปแบบงานวิจยั 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญยนืยนัรูปแบบงานวิจยั (Connoisseurship) 
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ท่ี  ศธ 0520.203.2/ 812                                                                                   ภาควิชาการบริหารการศึกษา                         
                                                                                                        คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
                                                                                          พระราชวงัสนามจนัทร์  นครปฐม  73000  
                                                                          
                                                                          28  มิถุนายน  2556 
 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญยนืยนัรูปแบบงานวิจยั 
 
เรียน    
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1.ร่างงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์       จ  านวน  1  ฉบบั 
            2.แบบยนืยนัรูปแบบงานวิจยั    จ  านวน  1  ฉบบั 
 
         ดว้ย  นายสมบติั  เดชบ ารุง  รหสันสันกัศึกษา  51252908  นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฎี
บณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ไดรั้บอนุมติัหัวขอ้ดุษฎีนิพนธ์  เร่ือง  “ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือไทย”  ในการน้ี
ภาควิชาการบริหารการศึกษา  ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญยนืยนัยทุธศาสตร์การ
ฟ้ืนฟกิูจการลูกเสือไทย  เพื่อประโยชน์ในการวิจยัต่อไป 
          

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการ
อนุเคราะห์ของท่านมา  ณ  โอกาสน้ี  
 
                                                                                 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                                                                  (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ)์     
                                                                           หวัหนา้ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
ฝ่ายธุรการ 
โทรศพัท/์โทรสาร  0-34219- 613 
โทรศพัทมื์อถือ  081-2594329 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญยนืยนัรูปแบบงานวจัิย (Connoisseurship) 
 

1.นายนิคม  อินทรโสภา  วฒิุการศึกษา  ค.ม.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.   กรรมการผูท้รงคูณวุฒิสภา 
   ลูกเสือไทย 
2.ดร.พะนอม  แกว้ก าเนิด  วฒิุการศึกษา  ค.ด.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  กรรมการผูท้รงคูณวฒิุสภา 
   ลูกเสือไทย 
3.รองศาสตราจารยไ์พรัช  พนัธ์ชาตรี  วฒิุการศึกษา  ค.ม.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.   กรรมการผูท้รงคูณ 
   วฒิุสภาลูกเสือไทย 
4.นายวาย ุ พยคัฆนัตร  วฒิุการศึกษา  กศ.ม.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  ท่ีปรึกษาส านกังานลูกเสือ  
    กระทรวงศึกษาธิการ 
5.นายสมมาตร  สงัขพนัธ์  วฒิุการศึกษา  ศศ.ม.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  ผูต้รวจการลูกเสืแห่งชาติ 
6.นายพรัชฌ ์ ผดุผอ่ง  วฒิุการศึกษา  ค.ม.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  ผูต้รวจการลูกเสืแห่งชาติ 
7.นายบุญส่ง  เอ่ียมละออ  วฒิุการศึกษา  ค.ม.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  ผูต้รวจการลูกเสืแห่งชาติ 
8.พลเรือเอกสุชาติ  กลศาสตร์เสนี  วฒิุการศึกษา  รป.ม.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  กรรมการบริหาร 
   ลูกเสือแห่งชาติ 
9.นายโกสิน  เทศวงษ ์ วฒิุการศึกษา  รป.ม.  วฒิุทางลูกเสือ  L.T.  ผูอ้  านวยการส านกัการศึกษา   
   กรุงเทพมหานคร   
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ประวตัิผู้วจัิย 
ช่ือ-สกุล                        นายสมบติั  เดชบ ารุง 
ท่ีอยู ่                              40/103  หมู่  5  ต  าบลไร่ขิง  อ  าเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม  73210 
ท่ีท างาน                        โรงเรียนวดัพรหมสุวรรณสามคัคี  แขวงบางไผ ่ ส านกังานเขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร  10160  โทร.02-4210015  มือถือ  081-2594329 
 
ประวติัการศึกษา 
พ.ศ.2509 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัวงัขรณ์  อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี 
พ.ศ.2514 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 7 โรงเรียนวิริยะราษฎร์วิทยา อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี 
พ.ศ.2516 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  รงเรียนศรีศกัด์ิสุวรรณวิทยา อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี 
พ.ศ.2518 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนทวีธาภิเศก  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2520 ประกาศนียบตัรวิชาการศึกษา วิทยาลยัครูบา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
พ.ศ.2524 ประกาศนียบตัรพิเศษครูมธัยม กระทรวงศึกษาธิการ   
พ.ศ.2527         การศึกษาบณัฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  พลศึกษา 
พ.ศ.2538         ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการศึกษานอกโรงเรียน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
พ.ศ.2544 Doctor  of  Philosophy  in  Education. Sardar  Patel  University  India. 
พ.ศ.2545 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาการตลาด  มหาวิมยาลยัเอเชียอาคเนย ์
พ.ศ.2548 ศึกษาศาสตร์บณัฑิต  วิชาเอกบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
พ.ศ.2549 ประกาศนียบตัรบณัฑิตการบริหารการศึกษา                                                          

มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
พ.ศ.2551 ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา                                                           

มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 
พ.ศ.2555 บริหารธุรกิจบณัฑิต  วิชาเอกการจดัการทัว่ไป  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
พ.ศ.2557 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริการการศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
วฒิุทางลูกเสือ        ขั้นหวัหนา้ผูใ้หก้ารฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ(L.T.)  รุ่นท่ี 18                          
                               ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวธุ  อ  าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี 
ต าแหน่งปัจจุบนั    รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะรองผูอ้  านวยการช านาญการพิเศษ  
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