
 

แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 

เรื่อง 
การไม่ส่งงานของนักเรียน วิชาสังคมศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 
 
 

โดย 
นายอาริน   เขื่อนแก้ว 

ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 

 
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 

อ าเภอเสริมงาม    จังหวัดล าปาง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                          กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 

ค าน า 
 

 แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียนนี้ เป็นการสรุปผลการออกแบบสร้างนวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 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 ผู้ศึกษาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการ
จัดการเรียนที่สามารถน าไปบูรณาการในทุกรายวิชาต่อไป 
          
            ........................................ 

           ผู้ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  อ าเภอเสริมงาม  จังหวัดล าปาง 
ที่  ......................../……………………………                  วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕          
เรื่อง  รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 

       ตามที่โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมได้มีนโยบายให้คณะครูทุกคนจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน โดยการ
ออกแบบสร้างนวัตกรรม/ปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลง (วPA)  เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์สมรรถนะส าคัญและทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   
         บัดนี้ ข้าพเจ้า นายอาริน  เขื่อนแก้ว ได้จัดท ารายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดดังแนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 
                          ลงชื่อ.............................................  
                           (นายอาริน   เขื่อนแก้ว) 

                 ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ช านาญการพิเศษ 
 
 
เรียนผู้อ านวยการ 
.................................................................... ........... 
.................................................................... ........... 
............................................................................... 
.................................................................... ........... 
 
    ลงชื่อ       

(นางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ความเห็นผู้อ านวยการ 
.................................................................... ........... 
.................................................................... ........... 
.................................................................... ........... 
............................................................................... 
 
    ลงชื่อ       

(นายสุมุล  สัญญเดช) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 

 
 
 



      -๑- 
๑. ช่ืองานวจัิยในช้ันเรียน / ช่ือประเด็นท้าทาย   การไม่ส่งงานของนักเรียน  

                               วชิาสังคมศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 
 

จากสภาพปัจจุบนัของพฤติกรรมของนกัเรียนโรงเรียนเสริมงามวทิยาคมท่ีมีการแสดงออก 
 ในพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคใ์นหลาย ๆ ดา้นโดยเฉพาะในดา้นของการแสดงท่ีไม่มีความรับผดิชอบต่อ
ตนเองในดา้นการเรียนโดยเฉพาะอยา่งยิง่คือการไม่ส่งงานท่ีครูผูส้อนไดม้อบหมายใหน้กัเรียนไปท ามาส่ง 
ซ่ึงปรากฏวา่มีนกัเรียนจ านวนมากในหลาย ๆ หอ้งท่ีไม่ไดท้  างานมาส่งหรือส่งงานไม่ตรงเวลาตามท่ี
ครูผูส้อนไดก้ าหนด  ซ่ึงไดส่้งผลต่อคะแนนโดยรวมของนกัเรียนไดล้ดนอ้ยลงไปเป็นจ านวนมาก จึงส่งผล
ใหน้กัเรียนจ านวนมากท่ีมีผลการเรียนท่ีเป็น  ร  ศูนย ์ และ มส  ในวชิานั้น    
  ผูว้จิยัจึงท าการวิจยัในชั้นเรียนและไดห้าแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าวใหห้มดไปหรือลด
นอ้ยถอยลงไปจากเดิมเพื่อท่ีจะใหน้กัเรียนไดมี้พฤติกรรมท่ีดีในดา้นการเรียนและมีความรับผดิชอบต่อ
ตนเองและมีผลการเรียนท่ีดีต่อไป 
 

๒. มูลเหตุจูงใจ / ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
 เน่ืองจากปัจจุบนัมีส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นตวักระตุน้ให้นกัเรียนจ านวนมากหนัไปลุ่มหลงในส่ือเทค 

โนโลยจี  านวนมาก จนลืมนึกถึงภาระหนา้ท่ีของตนเองในดา้นการเรียนโดยเฉพาะส่ือทางดา้นสังคม (Social  
network)  ซ่ึงมีนกัเรียนจ านวนมาใหค้วามส าคญัมากกวา่ดา้นการเรียน จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อนกัเรียน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ นกัเรียนไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบังานในวชิาท่ีก าลงัเรียนอยู ่จึงมีนกัเรียนจ านวนมากท่ี
ไม่ไดส่้งงานในวชิาสังคมท่ีไดรั้บมอบหมายจากครูผูส้อน  ซ่ึงจะเป็นปัญหาใหก้บันกัเรียน  ครูผูส้อน และ
โรงเรียนต่อไป  ผูว้จิยัจึงไดน้ าปัญหาเหล่าน้ีมาท าการศึกษาวจิยัในชั้นเรียนเพื่อใหไ้ดรั้บทราบขอ้มูลและ
ขอ้เทจ็จริงของปัญหาท่ีถูกตอ้งต่อไป 
  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

๑. เพื่อรับทราบขอ้มูลท่ีแทจ้ริงของปัญหา 
๒. เพื่อหาสาเหตุของการเกิดปัญหา 
๓. เพื่อหาแนวทางแกไ้ขใหต้รงกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
๔. เพื่อใหน้กัเรียนและครูผูส้อนไดรั้บทราบปัญหาร่วมกนั 
๕. เพื่อใหค้ะแนนและผลการเรียนของนกัเรียนเพิ่มข้ึน 
๖. เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัใหก้บัผูป้กครองและโรงเรียน 

 ตัวแปรในการวจัิย 
       ๑.  ตัวแปรอสิระ   =   การสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบของนกัเรียน    
       ๒. ตัวแปรตาม     =   การปรับเปล่ียนพฤติกรรมความรับผดิชอบต่อการส่งงานของนกัเรียน 



      -๒- 
 

๓. วธีิการศึกษา 
  วธีิด าเนินการวจัิย 
              ๓.๑   แบบแผนการวิจัย 
            ผูว้จิยัไดใ้ชอ้อกแบบสอบถามนกัเรียนจ านวน ๑๒  ขอ้เร่ือง การไม่ส่งงาน โดยใหน้กัเรียนได้
เลือกตอบให้ตรงกบัพฤติกรรมความรับผดิชอบของตนเองโดยเลือกตอบไดม้ากกวา่  1  ขอ้ข้ึนไป 
 
              ๓.๒  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง / กลุ่มเป้าหมาย 
             กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  หอ้งเรียน ๓/๓ – ๓/๕ จ านวน  ๓๐ คน ท่ี
เรียนในวชิาในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่ค่อยส่งงานหรือเคยมีผลการ
เรียนท่ีเป็น ร  และศูนย ์มาก่อน 
 
              ๓.๓   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
              ๓.๓.๑     การสุ่มสอบถามและสัมภาษณ์นกัเรียนเป็นรายบุคคล 
              ๓.๓.๒   แบบสอบถามนกัเรียน  เร่ือง  การไม่ส่งงานจ านวน  ๑๒  ขอ้ 
 
              ๓.๔. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
               ผูว้จิยัไดร้วบรวมและเก็บขอ้มูลจากลุ่มเป้าหมายของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๓  ท่ีเรียน
ในวชิาสังคมศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม จากแบบสอบถามจ านวน  ๑๒  ขอ้แลว้น าคะแนนของนกัเรียน
ทุกคนมาเฉล่ียคะแนนจากจ านวนขอ้ต่าง ๆ จากขอ้ท่ีไดค้ะแนนจากนอ้ยไปหาขอ้ท่ีไดค้ะแนนมาก 
 
               ๓.๕  วธีิการการวิเคราะห์ข้อมูล 
               วเิคราะห์จากแบบสอบถามของนกัเรียน เร่ือง การไม่ส่งงานของนกัเรียนจ านวน  ๑๒  ขอ้แลว้
รวบรวมเฉล่ียคะแนนจากขอ้ต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนไดต้อบมากกวา่ 1 ขอ้จากขอ้ท่ีตอบไดค้ะแนนจ านวนนอ้ยไป
หาขอ้ท่ีตอบไดค้ะแนนจ านวนมาก 
 ๓.๖ ปฏิทนิการปฏิบัติงาน 
               ๓.๖.๑   การสุ่มสอบถามและสัมภาษณ์นกัเรียน 
               ๓.๖.๒  การแจกแบบสอบถามนกัเรียน   เร่ือง  การไม่ส่งงานของนกัเรียน 
 
 
 



      -๓- 
วนั   เดือน   ปี  คาบเรียนที ่ 

  
ช้ันเรียน 

จนัทร์ท่ี   ๗  กุมภาพนัธ์   
๒๕๖๕ 

๕ ม. ๓/๔ 

จนัทร์ท่ี   ๗  กุมภาพนัธ์   
๒๕๖๕ 

๘ ม. ๓/๓ 

องัคารท่ี  ๘   กุมภาพนัธ์   
๒๕๖๕ 

๕ ม. ๓/๕ 

จนัทร์ท่ี  ๑๔ กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๕    ๕ ม. ๓/๔ 
พุธท่ี      ๓     มีนาคม     ๒๕๖๕ ๒ ม. ๓/๓ 
พฤหสับดีท่ี  ๑๐ มีนาคม  ๒๕๖๕ ๓ ม. ๓/๕ 

 
๔. การน าวธีิการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ 

  ผูว้จิยัไดท้  าการรวบรวมและเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายของนกัเรียนท่ีไม่ส่งโดย
ท าการวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลจากนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายจนกระทัง่ไดผ้ลสรุปออกมา  
โดยการเรียนล าดบัจากปัญหาท่ีพบของนกัเรียนท่ีไม่ส่งงานจากปัญหามากไปยงัปัญหานอ้ย 
และไดแ้จง้ผลของการวิจยัให้นกัเรียนในหอ้งไดรั้บทราบถึงสาเหตุและปัญหาท่ีแทจ้ริง วา่เกิด
จากอะไรและร่วมกนัหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขต่อไป 
 

๕. ผลการศึกษา   
  ผลจากการพบปัญหาทั้งหมดของนกัเรียนท่ีผูท้  าการวจิยัไดส้รุปออกมาโดยเรียงเป็นล าดบั
จากมากไปหานอ้ยซ่ึงทั้งครูผูส้อน นกัเรียนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งรวมทั้งครูท่ีปรึกษา ผูป้กครองและทาง
โรงเรียนจะไดรั้บทราบถึงปัญหาและสาเหตุในการใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเบ้ืองตน้ท่ีจะคิดหาแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาร่วมกนัในอนาคตต่อไป 
 โดยเรียงล าดับจากปัญหาทีพ่บของนักเรียนไม่ส่งงานมากไปหาน้อยมีดังต่อไปนี้ 
  ล าดบัท่ี   1     นกัเรียนมีงานมากเกินไป 
  ล าดบัท่ี   2     นกัเรียนมีความเกียจคร้านในการส่งงาน  
  ล าดบัท่ี   3     นกัเรียนไม่มีเวลาส่งงาน 
  ล าดบัท่ี   3     นกัเรียนรอส่งงานงานพร้อมเพื่อน ๆ ในหอ้ง 
  ล าดบัท่ี   4     นกัเรียนรอลอกงานดูของเพื่อน ๆ แลว้ค่อยส่งในภายหลงั  



       
      -๔- 
  ล าดบัท่ี   5     นกัเรียนตั้งใจจะส่งงานแต่รอเวลาส่งใกลถึ้งก าหนดเวลาท่ีครูก าหนดวนั
สุดทา้ย 
                           ล าดบัท่ี   6     นกัเรียนไม่ชอบวชิาท่ีเรียน 
                            ล าดบัท่ี  6     นกัเรียนไม่ชอบครูผูส้อน  
  ล าดบัท่ี   6     นกัเรียนมีความตั้งใจจะส่งงานแต่รอถึงเวลาส่งในวนัสุดทา้ย 
  ล าดบัท่ี   7     นกัเรียนมีความตั้งใจจะไม่ส่งงาน 
  ล าดบัท่ี   9     นกัเรียนมีความตั้งใจจะไม่ส่งงาน แต่รอเวลาส่งหลงัจาก ติด   0  ร มส. แลว้ 
  ล าดบัท่ี   10   อ่ืน ๆ (ระบุ)...............................................................................   
      

๖. สรุปผลการศึกษา 
  จากแบบสอบถามนกัเรียน  เร่ือง  การไม่ส่งงานของนกัเรียนผูว้จิยัไดท้  าการสอบถามและ
สัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามนกัเรียนโดยสุ่มตวัอยา่งจากนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่ค่อยส่งงานเป็นประจ า
จากนกัเรียนท่ีเรียนในวชิาในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ทั้งจากนกัเรียนหญิงท่ีตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ  
36.66  และนกัเรียนชายคิดเป็นร้อยละ  63.33  ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  จ  านวนแบบสอบถามทั้งส้ิน 
30 ชุด โดยสรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี 

   สรุปปัญหาทีพ่บของนักเรียน  
 
 ๑.  นกัเรียนมีความเกียจคร้านในการส่งงาน     ร้อยละ  ๘๖.๖๖ 

๒. นกัเรียนไม่มีเวลาส่งงาน         ร้อยละ  ๗๐ 
๓. นกัเรียนไม่ชอบวชิาท่ีเรียน                    ร้อยละ  ๕๐ 
๔. นกัเรียนไม่ชอบครูผูส้อน       ร้อยละ  ๕๐ 
๕. นกัเรียนมีงานมากเกินไป                    ร้อยละ  ๙๓.๓๓   
๖.  นกัเรียนมีความตั้งใจท่ีจะไม่ส่งงาน       ร้อยละ  ๓๓.๓๓ 
๗. นกัเรียนตั้งใจจะส่งงานแต่รอเวลาส่งใกลถึ้งก าหนดเวลาท่ี               ร้อยละ ๕๖.๖๖ 

ครูนดัหมาย          
  ๘.  นกัเรียนตั้งใจจะไม่ส่งงานแต่รอเวลาส่งหลงัจาก ติด  0  ร  มส แลว้   ร้อยละ  ๒๒.๒๒ 
  ๙.  นกัเรียนมีความตั้งใจจะส่งงานแต่รอเวลาส่งในวนัสุดทา้ย  ร้อยละ   ๕๐  
  ๑๐. นกัเรียนรอส่งพร้อมเพื่อน ๆ  ในหอ้ง     ร้อยละ  ๗๐ 
  ๑๑. นกัเรียนรอลอกงานดูของเพื่อน ๆ แลว้ค่อยส่งในภายหลงั  ร้อยละ  ๖๖.๖๖ 
  ๑๒.  อ่ืน ๆ  (ระบุ) .........................................................   ร้อยละ  ๑๐ 



 
     -๕- 
 

๗. ประโยชน์ทีไ่ด้จากการศึกษา 
 

         ๑.  นกัเรียน ครูผูส้อนและโรงเรียนไดรั้บทราบขอ้มูลและสาเหตุของปัญหาของการไม่ส่ง
งานของนกัเรียน 
                ๒.  นกัเรียนไดรั้บทราบและรู้หนา้ท่ีและมีความรับผดิชอบต่อตนเองยิง่ข้ึน 
                 ๓.  เพื่อใหค้ะแนนและผลการเรียนของนกัเรียนไดเ้พิ่มข้ึน 
               ๔.  ปัญหาของผลการเรียนท่ีเป็นศูนย ์ร และ มส. จ านวนลดลง 
                ๕.  เป็นขอ้มูลพื้นฐานเบ้ืองตน้ใหก้บัทางโรงเรียนและผูป้กครองต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      -๖- 
 

๘. เอกสารอ้างองิ   - 
 

๙. ภาคผนวก 
  รวบรมขอ้มูลในการตอบแบบสอบถามของนกัเรียนรายวิชาสังคมศึกษาระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


