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ค าน า 
 

 แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียนนี้ เป็นการสรุปผลการออกแบบสร้างนวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนาการจัด       
การเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นไป
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   

ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อ าเภอเสริมงาม 
จังหวัดล าปาง ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ให้ความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวก ในการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูล ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน จนงานวิจัยในชั้นเรียนนี้ ประสบผลส าเร็จด้วยดี 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนนี้ ผู้สอนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
จัดการเรียนที่สามารถน าไปบูรณาการในทุกรายวิชาต่อไป 
          
             
                                                                                      พิศสุดา  วรรณโสภา 
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สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
๑. ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน ๑ 
๒. มูลเหตุจูงใจ/ที่มาและความส าคัญของปัญหา                                                                ๑ 
๓. วิธีการศึกษา                                                                                                     ๑ 
๔. การน าวิธีการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ                                                                                        ๒ 
๕. ผลการศึกษา                                                                                                           ๗ 
๖. สรุปผลการศึกษา                                                                                              ๗ 
๗. ประโยชน์ที่เกิดจากการศึกษา                                                                               ๘ 
๘. เอกสารอ้างอิง                                                                                                 ๘ 
๙. ภาคผนวก  
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๑. ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน/ชื่อประเด็นท้าทาย 
การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
๒. มูลเหตุจูงใจ/ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

กระแสและวิวัฒนาการของการเจริญก้าวหน้าของโลกได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประเทศไทยเป็น
ประเทศหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้น เพ่ือให้สังคมไทยก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัฒน์ สังคมไทย
ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในการสร้างนิสัยให้               
คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้เป็นคนยุคใหม่ ก้าวทันโลก
แห่งความเจริญในปัจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัว “ ให้อยู่รอด ก้าวทัน ก้าวหน้า ก้าวน า ” การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การศึกษาของไทยมีการปฏิรูปครั้งใหญ่ก าหนดให้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ. ศ. 2542 เป็นกฎหมายทางการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งให้ความส าคัญเรื่องต่างๆ   เช่น มาตรา 6  
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
ในหมวด ตั้งแต่มาตรา 22 – 30 ได้กล่าวถึง  หัวใจการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ (Child Centered )  
 จะเห็นได้ว่า กระแสของการปฏิรูปการศึกษาได้ส่งผลการปฏิบัติงานของคนทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรการจัดการศึกษา ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ระบุไว้ในมาตรา 24(5) มีข้อความส าคัญ ให้ครูสามารถใช้
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และมาตร 30 ระบุโดยสรุปว่า  ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอน 
สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ในแต่ละระดับการศึกษา ดังนั้นครูเป็นบุคลากรที่จัด
กระบวนการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                            
 จากเหตุผลดังกล่าว  ท าให้ผู้สอนมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของ
การไม่ส่งงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือ
พัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบ การจัดกระบวนการเรียนการสอน ให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 

 ๓. วิธีการศึกษา 
การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมเจตคติ ในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมี

รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
ของโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ านวน  144 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตั้งแต่ห้อง ม. 2/1 – ม.2/5  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โดยเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
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3.2  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
- การส่งเสริมเจตคติโดยการใช้ค าพูด เสริมแรง ให้ค าชมเชย 
- การส่งเสริมเจตคติ โดยการใช้สัญลักษณ์   
- การส่งเสริมเจตคติ เป็นรายบุคคล การให้รางวัล 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้สอนได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
144 คน โดยจัดท าตารางส่งงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   และจัดท าเป็นตารางกราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้สอนด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) ท าตารางบันทึกการส่งงาน แบบฝึกหัดในเวลา แบบฝึกหัดการบ้าน ใบงาน รวมถึงผล 

งานเป็นกลุ่ม ในช่วงต้นภาคเรียนที่ 2 ของรายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
(2) รวบรวมน ามาหาเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 
(3) บันทึกการส่งงานอย่างต่อเนื่อง หลังจากการส่งเสริมเจตคติ และน ามาหาเป็นค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ 
(4) น าค่าเฉลี่ยร้อยละของการส่งงานช่วงต้นภาคเรียนที่ 2 ของวิชาสังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม มาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของการส่งงาน ช่วงปลายภาคเรียนที่ 2 
 
 
๔. การน าวิธีการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ  
 

การวิจัยครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา 25๖๔ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลจะน าเสนอผลการวิจัยและอภิปรายผลต่อไปดังนี้ 
4.1 ผลการวิจัย   
 การส่งงานในรายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น ม.2/1, ม. 2/2, ม. 2/3, 
ม. 2/4, ม. 2/5 ก่อนได้รับการส่งเสริมเจตคติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 25๖๔ ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ม.2 ก่อนเสริมเจตคติ 
 

ชั้น 
สังคมศึกษาฯ (ครั้งที่ 1) สังคมศึกษาฯ (ครั้งที่ 2) สังคมศึกษาฯ (ครั้งที่ 3) 

จ านวนนร.ท่ีส่ง เปอร์เซ็นต์ จ านวนนร.ท่ีส่ง เปอร์เซ็นต์ จ านวนนร.ท่ีส่ง เปอร์เซ็นต์ 

ม.2/1 
16 คน 55.17 15 คน 51.72 17 คน 58.62 

(๒๙ คน) 
ม.2/2 

17 คน 58.62 16 คน 55.17 16 คน 55.17 
( ๒๙ คน) 

ม.2/3 
(๒๙ คน) 

15 คน 51.72 17 คน 58.62 16 คน 55.17 
 

ม.2/4 
(๒๙ คน) 

16 คน 55.17 15 คน 51.72 15 คน 51.72 
 

 
ม.2/5 

(๒๘ คน) 
16 คน 57.14 15 คน 53.57 15 คน 53.57 

 

 
  

จากตารางที่ 1 การส่งงานของนักเรียน ม.2 ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ก่อนเสริม
เจตคต ิมีดังนี้ 

นักเรียน ม.๒/๑ จ านวน 29 คน การส่งงานครั้งที่ 1 คิดเป็น 5๕.17% ครั้งที่ 2 คิดเป็น 51.72% 
ครั้งที่ 3 คิดเป็น 5๘.62% 

นักเรียน ม.๒/๒ จ านวน 29 คน การส่งงานครั้งที่ 1 คิดเป็น 58.62% ครั้งที่ 2 คิดเป็น 55.17% 
ครั้งที่ 3   คิดเป็น 55.17%                                              

นักเรียน ม. ๒/๓ จ านวน 29 คน การส่งงานครั้งที่ 1  คิดเป็น 51.72% ครั้งที่ 2 คิดเป็น 58.62% 
ครั้งที่ 3 คิดเป็น  55.17%                   

นักเรีย ม.๒/๔ จ านวน 29 คน การส่งงานครั้งที่ 1 คิดเป็น 55.17% ครั้งที่ 2 คิดเป็น 5๑.72% 
ครั้งที่ 3 คิดเป็น 5๑.72% 

นักเรียน ม.๒/๕ จ านวน 28 คน การส่งงานครั้งที่ 1 คิดเป็น 57.17% ครั้งที่ 2 คิดเป็น 53.57% 
ครั้งที่ 3 คิดเป็น 53.57% ซึ่งแสดงเป็นกราฟได้ดังนี้  
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เมื่อนักเรียนได้รับการส่งเสริมเจตคติในการส่งงานในรายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
เรียบร้อยแล้ว จ านวนของนักเรียนชั้น ม.2/1, ม. 2/2, ม. 2/3, ม. 2/4, ม. 2/5 หลังได้รับการส่งเสริม            
เจตคติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 25๖๔ มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ม. 2 หลังเสริมเจตคติ 

ชั้น 
สังคมศึกษาฯ (ครั้งที่ 1) สังคมศึกษาฯ (ครั้งที่ 2) สังคมศึกษาฯ (ครั้งที่ 3) 

จ านวนนร.ท่ีส่ง เปอร์เซ็นต์ จ านวนนร.ท่ีส่ง เปอร์เซ็นต์ จ านวนนร.ท่ีส่ง เปอร์เซ็นต์ 

ม.2/1 
25 คน 86.21 24 คน 82.76 26 คน 89.66 

(๒๙ คน) 
ม.2/2  

24 คน 
 

82.76 
 

24 คน 
 

82.76 
 

25 คน 
 

86.21 ( ๒๙ คน) 

ม.2/3 
(๒๙ คน) 

25 คน 86.21 24 คน 82.76 25 คน 86.21 
 

ม.2/4 
(๒๙ คน) 

24 คน 82.76 25 คน 86.21 25 คน 86.21 
 

 
ม.2/5 

(๒๘ คน) 
23 คน 82.14 25 คน 89.29 24 คน 85.71 

 

 

48

50

52

54

56

58

60

ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/5

55.17

58.62

51.72

55.17

57.1451.72
55.17

58.62

51.72

53.57

58.62

55.17 55.17

51.72

53.57

ร้อยละการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ม.2 ก่อนเสริมเจตคติ

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3
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จากตารางที่ 2 การส่งงานของนักเรียน ม.2 ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลังเสริม
เจตคต ิมีดังนี้ 

นักเรียน ม.๒/๑ จ านวน 29 คน การส่งงานครั้งที่ 1 คิดเป็น 86.21% ครั้งที่ 2 คิดเป็น 82.76% 
ครั้งที่ 3 คิดเป็น 89.66% 

นักเรียน ม.๒/๒ จ านวน 29 คน การส่งงานครั้งที่ 1 คิดเป็น 82.76% ครั้งที่ 2 คิดเป็น 82.76% 
ครั้งที่ 3 คิดเป็น 86.21%                                              

นักเรียน ม. ๒/๓ จ านวน 29 คน การส่งงานครั้งที่ 1  คิดเป็น 86.21% ครั้งที่ 2 คิดเป็น 82.76% 
ครั้งที่ 3 คิดเป็น  86.21%                   

นักเรีย ม.๒/๔ จ านวน 29 คน การส่งงานครั้งที่ 1 คิดเป็น 82.76% ครั้งที่ 2 คิดเป็น 86.21% 
ครั้งที่ 3 คิดเป็น 86.21% 

นักเรียน ม.๒/๕ จ านวน 28 คน การส่งงานครั้งที่ 1 คิดเป็น 82.14% ครั้งที่ 2 คิดเป็น 89.29% 
ครั้งที่ 3 คิดเป็น 85.71% ซึ่งแสดงเป็นกราฟได้ดังนี้  
 

 
 

จากตารางที่ 1 และ 2 จะเห็นได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นักเรียนมากกว่า 80% มี
พฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางบวกหลังได้รับการส่งเสริมเจตคติในการส่งงานรายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม คือเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การส่งงานหลังได้รับการส่งเสริมเจตคติมากกว่าก่อนได้รับการส่งเสริม                 
เจตคต ิซึ่งแสดงเป็นกราฟได้ดังนี้ 
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๕. ผลการศึกษา 
การส่งเสริมเจตคติเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนส่งงานตามที่ครูในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ได้มอบหมายงานหรือแบบฝึกหัดให้นักเรียนท าส่งครู เพ่ือเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของ
นักเรียนว่า นักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด พบว่าหลังจากการที่ครูผู้สอนให้การเสริมแรงเป็นการให้
ค าพูดชมเชย การให้รางวัลหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในสมุดงานของนักเรียน พบว่าร้อยละ 80 % มีพฤติกรรม
เปลี่ยนไป คือมีการส่งงานเพิ่มขึ้นจากเดิม 
 
 
๖. สรุปผลการศึกษา 
 

การวิจัยเรื่อง ” การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ปีการศึกษา 25๖๔ ผู้ศึกษษได้ด าเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดดังนี้ 
 
๖.1 สรุปผลการวิจัย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสร้างเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จาก 50 % เป็น 80 %  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 25๖๔ 
ของโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ านวน ๑๔๔ คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ตั้งแต่ห้อง ม. ๒/๑ –  
ม.๒/๕ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25๖๔ ของโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โดยเลือกการสุ่มตัวอย่างเจาะจง 
5 ห้องเรียน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
- การส่งเสริมเจตคติโดยการใช้ค าพูด เสริมแรง ให้ค าชมเชย 
- การส่งเสริมเจตคติ โดยการใช้สัญลักษณ์   
- การส่งเสริมเจตคติ เป็นรายบุคคล การให้รางวัล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้สอนได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
1๔๔ คน โดยผู้สอนได้มีแบบบันทึกการส่งงานเป็นรายบุคคลของนักเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม แสดงผลในรูปของค่าเฉลี่ยร้อยละการส่งงานของนักเรียน ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 25๖๔ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การหาค่าเฉลี่ยร้อยละ ก่อนการส่งเสริมเจตคติ 
2. การหาค่าเฉลี่ยร้อยละ หลังการส่งเสริมเจตคติ 
3. น าค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความก้าวหน้าในรูปกราฟเพ่ือใช้ในการแปลความหมาย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การส่งงานวิชา สังคมศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาม. ๒/๑ – ม.๒/๕ 

อยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 50  
2. ค่าเฉลี่ยของการส่งงานหลังการส่งเสริมเจตคติพบว่าสูงขึ้นกว่าเดิม  
สรุปได้ว่า การที่ครูผู้สอนได้ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อถามถึงสาเหตุการไม่ส่งงาน และให้แรง

เสริมเป็นเจตคติต่าง ๆ ทั้งในด้านค าพูดเสริมแรง , การให้สัญลักษณ์ในสมุดแบบฝึกหัด พบว่านักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีการส่งงานสูงขึ้น จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 80  
 
 
๗. ประโยชน์ที่เกิดจากการศกึษา 

ท าให้ครูผู้สอนทราบเจตคติของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมในการส่งงานในรายวิชาสังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ได้ศึกษาและน าไปส ารวจเจตคติของนักเรียน 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ในเรื่องของเจตคติต่อการส่งงาน 

2.ครูผู้สอนในวิชาอ่ืน ๆ ควรมีการส ารวจถึงเจตคติของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมในการ 
ส่งงานของนักเรียน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

3.ในการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูผู้สอนต้องเอาใจใส่อย่าง 
ใกล้ชิด เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยในขณะท าการเรียนการสอนให้มากท่ีสุด 

4.ควรมีการเสริมแรง ยกย่องชมเชย และให้ก าลังใจกับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ ในขณะที่ 
ท าการเรียนการสอน 
 
. 

๘. เอกสารอ้างอิง 
กาญจนา  วังฆายุ. การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน , 2544. 
ประวัติ เอราวรรณ์ . การวิจัยในชั้นเรียน กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ จ ากัด,2542 


