
 

 

 

รายงานวิจัย 

เร่ือง 
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โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 



สารบัญ 

         หน้า 

สารบัญ 

ค าน า         ก 

บทคัดย่อ        ข 

 ๑. ชื่อโครงการ 

 ๒. วัตถุประสงค์ 

 ๓. สมมุติฐานการวิจัย 

 ๔. วิธีด าเนินการ 

 ๕. ผลการวิจัย 

บทที่ ๑ บทน า        ๑ 

- ความเป็นมาและความส าคัญ 

- วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

- สมมุติฐานของการวิจัย 

- ขอบเขตของการวิจัย 

- ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

- การเสนอเร่ือง 

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย 

บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก 



ค าน า 

 การด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนเกี่ยวกับการสอนวิชา ลูกเสือ -

เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นการด าเนินโครงการวิจัยเพื่อการศึกษาปัญหาและ

อุปสรรคของนักเรียนเกี่ยวกับการสอนวิชา ลูกเสือ-เนตรนาร ีเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี และ

เพื่อน าผลการวิจัยมาพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้วิจัยได้

รวบรวมข้อมูลในรูปแบบต่างๆมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อดูผลการวิจัยโดยได้ใช้เอกสาร โครงการวิจัยอื่นๆ แนว

ทางการเขียนรายงานวิจัยมาประกอบการท าวิจัยในคร้ังน้ีให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 ผู้วิจัย ของขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนช่วยให้งานวิจัยคร้ังน้ีลุล่วงไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ต้ังไว้ รวมทั้ง

เจ้าของเอกสารที่ใช้ในการวิจัยมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

          ผู้วิจัย 

นางสาวปัทติมา  ปรีชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทคัดย่อ 

 การด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนเกี่ยวกับการสอน วิชา ลูกเสือ-

เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นการด าเนินโครงการวิจัยเพื่อ การศึกษาปัญหาและ

อุปสรรคของนักเรียนเกี่ยวกับการสอนวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี เจตคติของนักเรียน ที่มีต่อวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี 

การน าผลการวิจัยมาพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน เพื่อ

ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของนักเรียน ในปีการศึกษาต่อไป ทั้งน้ีผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ใน

การท าโครงการวิจัยในคร้ังน้ีจะได้ทราบปัญหา และอุปสรรคในรูปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งด้านการเรียนการสอนและ

รู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาและ อุปสรรคของผู้เรียน ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามกับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖/๑ - ๖/๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จ านวน ๑๐๐ คนและน าผลวิจัยมา

เปรียบเทียบเฉลี่ย เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อีกทั้งน าผลมาพัฒนา / ปรับปรุงต่อไป 

ผลการด าเนินการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนเกี่ยวกับการสอน  
วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน  
ที่ก าหนดไว้ทุกประการโดยใช้แบบสอบถามจ านวน ๑๐๐ ฉบับ สรุปได้ดังน้ี 

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนเก่ียวกับการสอนวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

ล าดับ  รายการ  จริง  ไม่จริง  บางคร้ัง  

๑  นักเรียนคิดว่าเป็นกิจกรรมเสริม  ๔๘  ๒๒  ๓๐  

๒  นักเรียนคิดว่าเป็นวิชาเฉพาะนักเรียนชาย  ๑๕  ๗๕  ๑๐  

๓  นักเรียนไม่ชอบกิจกรรมกลางแจ้ง  ๔๓  ๒๗  ๓๐  

๔  นักเรียนไม่ชอบแต่งชุดลูกเสือ – เนตรนารี  ๓๓  ๒๐  ๔๗  

๕  นักเรียนเบื่อที่จะเรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี  ๒๘  ๔๒  ๓๐  

๖  นักเรียนไม่ชอบครูผู้สอน  ๑๒  ๕๐  ๓๘  

๗  นักเรียนไม่ชอบระเบียบ วินัย  ๒๖  ๔๒  ๓๒  

๘  นักเรียนคิดว่าเป็นกิจกรรมน่าเบื่อ  ๑๖  ๓๖  ๔๘  

๙  ไม่เรียน ไม่ท างาน ก็ผ่านเกณฑ์ประเมิน  ๗  ๗๕  ๑๗  

๑๐  นักเรียนคิดว่าเป็นวิชาไม่ส าคัญ  ๘ ๖๐ ๓๒ 
 

 

 



จากตารางพอสรุปได้ว่า นักเรียนมีความต้ังใจที่จะเรียนวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี เน่ืองจาก รายการ ที่
ก าหนดในแบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์วัด “ไม่จริง” ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมกับสภาพ  ความเป็น
นักเรียน แต่นักเรียนได้ปฏิเสธคิดเป็นร้อยละ ๔๘ ส าหรับรายการที่นักเรียนคิดว่าเป็น กิจกรรมน่าเบื่อร้อยละ ๔๗ 
ส าหรับรายการนักเรียนไม่ชอบแต่งชุดลูกเสือ – เนตรนารี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ที่ค่อนข้างสูง ฉะน้ัน ในการจัดการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป ครูผู้สอนต้องชี้แนะและหาวิธีการในการให้
ความส าคัญ ในการเสริมแรงให้นักเรียนและปลูกฝังให้ นักเรียนรักในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ-เนตร
นาร ีให้มากขึ้นกว่าเดิม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๑  
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
การเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อ ให้เกิดทักษะ 

ประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตัวเอง มีสุนทรียภาพทางวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี โดยมีครูคอยให้ ค าแนะน าช่วยเหลือ ซึ่ง
การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนระหว่างชั้น ป.๔-ป.๖ ส่วนใหญ่ ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนเป็น
อย่างดี เช่นการจดบันทึก การเตรียมอุปกรณ์ การลงมือปฏิบัติ และชื่นชมผลงานเกิดความประทับใจ และสนุก 
สนานเพลิดเพลิน ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นนักเรียนบางคน ยังไม่ให้ความสนใจในการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ-เนตร
นารี เช่น คุย เล่น ไม่ให้ความร่วมมือในการ ท ากิจกรรมกลุ่ม รวมทั้งการรบกวนเพื่อน เป็นต้น ผู้วิจัยจึงได้
ท าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี ว่าปัญหาและ
อุปสรรคส่วนใหญ่ของนักเรียน เกิดจากอะไร มีสาเหตุอะไรบ้าง และมีแนวทางในการแก้ไขติดตามพฤติกรรมของ
นักเรียนอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
๑. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  
๒. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  
๓.เพื่อน าผลการวิจัยมาพัฒนา / ปรับปรุง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน  
๔. เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนปีการศึกษาต่อไป 
 
สมมุติฐานของการวิจัย  
๑. ผู้เรียนมีปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนในรูปแบบที่แตกต่างกัน  
๒. ผู้วิจัยรู้ปัญหาและอุปสรรคของผู้เรียนในการเรียนการสอน  
๓. ผู้วิจัยหาแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
๑. ประชากร  

เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน 
๑๐๗ คน  
๒. กลุ่มตัวอย่าง  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ - ๕/๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗ (บ้านเนินสันติ) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน 
๑๐๐ คน 

 



๓. ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่  
๓.๑ ตัวแปรอิสระ  

- การเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  
๓.๒ ตัวแปรตาม  
๑. ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  
๒. เจตคติของผู้เรียนที่มีต่อวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  
๓. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของผู้เรียน 
 

๔. ระยะเวลาในการศึกษา  
ภาคเรียนที่ ๑-๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๑ – มีนาคม ๒๕๕๒  

ข้อตกลงเบื้องต้น  
๑. เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาและ อุปสรรคในการเรียนการ

สอนวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  
๒. การตอบแบบสอบถามของผู้เรียนตอบตามความเป็นจริง  

ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย  
๑. เจตคติต่อวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี หมายถึง ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบต่อการจัดการเรียนการสอน  
๒. ปัญหาและอุปสรรค หมายถึง การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในทุกด้าน เกี่ยวกับ การเรียนการสอน

วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย  

๑.ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  
๒. ทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน วชิา ลูกเสือ-

เนตรนารี  
๓.ทราบถึงเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  
 

การเสนอเร่ือง  
ในการการวิจัยผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามกับนักเรียนชั้น  ประถมศึกษาปีที่   

๕/๑ - ๕/๓   ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  จ านวน ๑๐๐ คน โดยใช้แบบสอบถามกับนักเรียนแล้วน าผลมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบหาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับปัญหาและ อุปสรรคเพื่อน าผลมาพัฒนา / ปรับปรุงในการจัดการเรียน
การสอน 

 
 
 
 



บทที ่๒  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

 
ในการด าเนินการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนเกี่ยวกับการสอน วิชา ลูกเสือ-

เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดในการศึกษา เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนเพื่อน าผลการพัฒนา ปรับปรุงต่อไป  
โดยในการด าเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ใช้เอกสารคู่มืองานวิจัยในชั้นเรียนของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
และแบบโครงการวิจัยปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นตัวอย่าง และงานวิจัยของตนเอง เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์
มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่๓  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

- กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า สุ่มจากประชากรโดยใช้นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่   
๕/๑ - ๕/๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๓ ห้อง ประมาณ ๑๐๗ คน  

- น าผลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบหาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค 
๒. ตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  

2.1 ตัวแปรอิสระ  
๑. การเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  

๒.๒ ตัวแปรตาม  
     ๑. ปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  
     ๒. เจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอน วิชา ลูกเสือ-เนตรนาร ี 
     ๓. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของผู้เรียน 

๓. รูปแบบการทดลอง  
- ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการค้นคว้าวิจัย  โดยสุ่ม

จากประชากรโดยใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ - ๕/๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๓ ห้อง 
ประมาณ ๑๐๗ คน  

- น าผลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบหาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคเพื่อน าผลมาพัฒนา  ปรับปรุง
ต่อไป  

๔. เคร่ืองมือการวิจัย ประกอบด้วย  
- เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนปัญหาและอุปสรรคของนักเรียน เกี่ยวกับการ

เรียนกาสอน วิชา ลูกเสือ-เนตรนาร ี
๕. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  
- ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียนปัญหาและอุปสรรค  ของนักเรียน

เกี่ยวกับการเรียนกาสอน วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี  
- น าผลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบหาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค  เพื่อน าผลมาพัฒนา ปรับปรุง

ต่อไป 
๖. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย โดยพิจารณาเป็นระดับค่าน้ าหนัก ดังน้ี  
- หาค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถามเป็นร้อยละ และประเมินผล 
 
 
 
 



บทที ่๔ 
ผลการด าเนินการวจิัย 

 
การด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียน การสอน วิชา 

ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตาม ขั้นตอนที่ก าหนดไว้
ทุกประการ โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน ๑๐๐ ฉบับ ผลสรุปได้ค่าตาราง ดังน้ี 

 

ล าดับ  รายการ  จริง  ไม่จริง  บางคร้ัง  

๑  นักเรียนคิดว่าเป็นกิจกรรมเสริม  ๔๘  ๒๒  ๓๐  

๒  นักเรียนคิดว่าเป็นวิชาเฉพาะนักเรียนชาย  ๑๕  ๗๕  ๑๐  

๓  นักเรียนไม่ชอบกิจกรรมกลางแจ้ง  ๔๓  ๒๗  ๓๐  

๔  นักเรียนไม่ชอบแต่งชุดลูกเสือ – เนตรนารี  ๓๓  ๒๐  ๔๗  

๕  นักเรียนเบื่อที่จะเรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี  ๒๘  ๔๒  ๓๐  

๖  นักเรียนไม่ชอบครูผู้สอน  ๑๒  ๕๐  ๓๘  

๗  นักเรียนไม่ชอบระเบียบ วินัย  ๒๖  ๔๒  ๓๒  

๘  นักเรียนคิดว่าเป็นกิจกรรมน่าเบื่อ  ๑๖  ๓๖  ๔๘  

๙  ไม่เรียน ไม่ท างาน ก็ผ่านเกณฑ์ประเมิน  ๗  ๗๕  ๑๗  

๑๐  นักเรียนคิดว่าเป็นวิชาไม่ส าคัญ  ๘  ๖๐  ๓๒  

 
 
จากตารางพอสรุปได้ว่า นักเรียนมีความต้ังใจที่จะเรียนวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี เน่ืองจาก รายการ  

ที่ก าหนดในแบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์วัด “ไม่จริง” ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมกับสภาพ ความเป็น
นักเรียน แต่นักเรียนได้ปฏิเสธคิดเป็นร้อยละ ๔๘ ส าหรับรายการที่นักเรียนคิดว่าเป็นกิจกรรม น่าเบื่อร้อยละ ๔๗ 
ส าหรับรายการนักเรียนไม่ชอบแต่งชุดลูกเสือ – เนตรนารี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ  

ที่ค่อนข้างสูง ฉะน้ัน ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
ครูผู้สอนต้องชี้แนะและหาวิธีการในการให้ความส าคัญ ในการเสริมแรงให้นักเรียนและปลูกฝังให้ นักเรียนรักใน
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ-เนตรนารี ให้มากขึ้นกว่าเดิม 

 
 
 
 
 
 



บทที ่๕  
สรุปผลการวิจัย/ข้อเสนอแนะ 

 
การด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียน การสอน วิชา 

ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตาม ขั้นตอนที่ก าหนดไว้
ทุกประการ  

จากตารางพอสรุปได้ว่า นักเรียนมีความต้ังใจที่จะเรียนวิชา ลูกเสือ-เนตรนาร ีเน่ืองจาก รายการ  
ที่ก าหนดในแบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์วัด “ไม่จริง” ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสมกับสภาพ  ความเป็น
นักเรียน แต่นักเรียนได้ปฏิเสธคิดเป็นร้อยละ ๔๘ ส าหรับรายการที่นักเรียนคิดว่าเป็นกิจกรรม น่าเบื่อร้อยละ ๔๗ 
ส าหรับรายการนักเรียนไม่ชอบแต่งชุดลูกเสือ – เนตรนารี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ที่ค่อนข้างสูง ฉะน้ัน ในการจัดการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป ครูผู้สอนต้องชี้แนะและหาวิธีการในการให้
ความส าคัญ ในการเสริมแรงให้นักเรียนและปลูกฝังให้ นักเรียนรักในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา ลูกเสือ-เนตร
นาร ีให้มากขึ้นกว่าเดิม 
 
ข้อเสนอแนะ  

จากการด าเนินการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ บางคนไม่ค่อยให้ความส าคัญ กับ
แบบสอบถามเท่าที่ควรอาจจะตอบแบบสอบถามด้วยความไม่กล้าท าดังน้ันจึงให้ข้อมูลที่ได้  อาจคลาดเคลื่อนไป
หรือไม่เป็นจริงตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยต้องการ 

 
บรรณานุกรม  
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ - เอกสารทางวิชาการ เร่ืองแนวทางการวิจัยในช้ันเรียน  
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ  
โครงการวิจัยในช้ันเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปีการศึกษา ๒๕๔๒  
ภ.อาทิพย์ สอนสุจิตรา แบบโครงการวิจัย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปีการศึกษา ๒๕๔๔  
มิสวิชชุดา การรักษา โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการสอนดนตรี-นาฏศิลป์  
โดยวิธีการสอนแบบใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายกับการสอนปกติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปีการศึกษา ๒๕๔๗ 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  
 

แบบสอบถาม  
 

โครงการวิจัย “ การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนเก่ียวกับการเรียน การสอน 
วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ” 

 
ค าชี้แจง  

การกรอกแบบสอบถามเป็นการส ารวจ/ศึกษาปัญหาอุปสรรคของนักเรียน เพื่อน าผลมาพิจารณา 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
 
๑. สถานภาพ  นักเรียน   ชาย   หญิง 
 
 ช้ัน   ป.๕/๑   ป.๕/๒   ป.๕/๓ 
 

ล าดับ  รายการ  จริง  ไม่จริง  บางคร้ัง  

๑  นักเรียนคิดว่าเป็นกิจกรรมเสริม     

๒  นักเรียนคิดว่าเป็นวิชาเฉพาะนักเรียนชาย     

๓  นักเรียนไม่ชอบกิจกรรมกลางแจ้ง     

๔  นักเรียนไม่ชอบแต่งชุดลูกเสือ – เนตรนารี     

๕  นักเรียนเบื่อที่จะเรียนวิชาลูกเสือ – เนตรนารี     

๖  นักเรียนไม่ชอบครูผู้สอน     

๗  นักเรียนไม่ชอบระเบียบ วินัย     

๘  นักเรียนคิดว่าเป็นกิจกรรมน่าเบื่อ     

๙  ไม่เรียน ไม่ท างาน ก็ผ่านเกณฑ์ประเมิน     

๑๐  นักเรียนคิดว่าเป็นวิชาไม่ส าคัญ     

 
ข้อเสนอแนะ ..............................................................................................................................  

        .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................   

        ................................................................................................................................................  
        ................................................................................................................................................. 
 


