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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โดยใช้การทำาสัญญาเงื่อนไข กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนขัติยะวงษา 
จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำานวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการทำาสัญญาเงื่อนไข แบบบันทึกการส่ง
งานและแบบฟอร์มสัญญาเงื่อนไข การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยปรากฏว่า 
นักเรียนมีพฤติกรรมการส่งงานเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 จำานวน 5 คน และมีพฤติกรรมการ
ส่งงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 80 จำานวน 2 คน โดยด้านส่งงานทันเวลาที่ครูกำาหนด เฉลี่ยร้อยละ 50–90 
และด้านชิ้นงานเรียบร้อยครบถ้วน เฉลี่ยร้อยละ 70-100

คำ�สำ�คัญ: สัญญาเงื่อนไข พฤติกรรมการทำางาน การส่งงาน

Abstract

This study aimed to investigate assignment submission behavior of Matthayomsuksa 
2 students from Khatiyawongsa School by using inquiry-based learning with contingency 
contract in second learning unit: food and livelihood. Target group were 7 Matthayomsuksa 
2 students from class 2/2 of Khatiyawongsa School, Roi Et province, on second semester  
of academic year 2018. Research tools included inquiry-based learning lesson plans,  
submission record form for assignment submission, and contingency contract form. The data 
were analyzed by percentage and mean. The findings revealed students had assignment 
submission behavior in equal to or more than 80% in five students, whereas less than 80% 
in two students ; as for the submission, punctuality and fullness were reported at 50-90% 
and 70-100% in respectively. 
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บทนำา

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีความ
สำาคัญในการพัฒนาคุณภาพเยาวชน เพ่ือให้
เกิดความตระหนักในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน
และการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนการประยุกต์
เทคโนโลยี เคร่ืองมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ 
ที่มนุษย์สร้างสรรค์ ดังนั้นทุกคนจำาเป็นที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมี
ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่
มนุษย์สรา้งสรรค์ขึน้ สามารถนำาความรูไ้ปใชอ้ย่าง
มีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม โดยเน้นการ
เชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสำาคัญใน
การค้นคว้าและสรา้งองคค์วามรู ้และการแกป้ญัหา
ทีห่ลากหลาย ใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการเรยีนรูท้กุ
ขัน้ตอน มกีารทำากจิกรรมดว้ยการลงมอืปฏบิตัจิรงิ
อยา่งหลากหลายเหมาะสมกบัระดบัชัน้ (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2551) ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 มุง่หวงัใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูว้ทิยาศาสตรท์ีเ่นน้
การเชือ่มโยงความรู้กับกระบวนการ มทัีกษะในการ
คน้ควา้และสรา้งองคค์วามรูโ้ดยใชก้ระบวนการสบื
เสาะหาความรูท้ีห่ลากหลายใหผู้้เรียนได้มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน
เกดิการเรยีนรูม้ากทีส่ดุนัน้จะพบวา่ ตวัผูเ้รยีนเปน็
ปัจจัยที่สำาคัญมากประการหนึ่งที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทั้งน้ีเพราะว่าการเรียนรู้จะได้ผลดี
ที่สุดนั้น ขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนเองเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด 
(ประสาท เนอืงเฉลมิ. 2554) องคป์ระกอบทีส่ำาคญั
ท่ีมอีทิธพิลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและผลผลติ
ทางวิชาการของนักเรียน คือ องค์ประกอบด้านตัว
นักเรียน นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น  
ใหค้วามสนใจในการเรยีนด ีทำางานตามทีค่รมูอบหมาย 
กจ็ะมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหรอืผลผลติทางวชิาการ
มีมากขึ้น ซึ่งการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้นเป็น
สถานที่ให้ความรู้และเป็นสถานที่ฝึกพฤติกรรมให้

ผู้เรียนมีระเบียบวินยัตามความประสงค์ของสงัคม 
การขาดความรบัผดิชอบในการทำางานเปน็พฤติกรรม
ที่เป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ อัน
เป็นผลทำาให้การสอนไม่บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  
(การียา สามะ. 2553: 8)

การสัมภาษณ์ครูประจำาชั้นและจากการ
ได้เข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพบว่านักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนขัติยะวงษา มี
พฤติกรรมของการไม่ส่งงาน โดยครูผู้สอนจะ
มอบหมายให้นักเรียนทำาแบบฝึกหัด หรือทำางาน
ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละชิ้น เพื่อฝึกให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการเรียนรู้ และทบทวนบทเรียนด้วย
ตนเอง แต่นักเรียนไม่กระตือรือร้นที่จะทำางานที่
ไดร้บัมอบหมาย และมพีฤตกิรรมไมส่ง่งาน สง่งาน 
ชา้กวา่ทีก่ำาหนด ขาดความรบัผดิชอบในการสง่งาน 
ที่ได้รับมอบหมาย ไม่รับผิดชอบต่อตนเองและ
ต่อส่วนรวม ซึ่งใบกิจกรรม งานต่างๆ หรือแบบ
ฝึกเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการกระทำาจริง เป็น
ประสบการณ์ตรงที่ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายแน่นอน 
ทำาให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน สามารถ
เรียนรู้จดจำาสิ่งที่เรียนได้ดีและนำาการเรียนรู้นั้นไป
ใชใ้นสถานการณเ์ชน่เดียวกันได้ (วรีะ ไทยพานชิย์. 
2528: 11) ผู้วจิยัจงึได้นำาการใชส้ญัญาเงือ่นไขมา
ใชค้วบคูก่บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ
หาความรู้ ซึ่งการใช้สัญญาเงื่อนไขเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้
ในการปรับพฤติกรรม โดยนำาเอาเทคนิคการปรับ
พฤติกรรมต่างๆ คือ การเสรมิแรง การลงโทษ และ
การใหร้างวลัมาผสมผสานกนั โดยเปน็ขอ้ตกลงกนั
ระหว่างผู้ปรับพฤติกรรม เช่น ผู้ปกครอง ครู กับ
ผู้ถูกปรับพฤติกรรม โดยทำาข้อตกลงนั้นต้องร่าง
เป็นสัญญาขึ้นมา พร้อมทั้งมีการเซ็นชื่อของผู้ปรับ
พฤตกิรรมและผูถ้กูปรบัพฤตกิรรมดว้ย สญัญานีจ้ะ
บอกถึงพฤติกรรมท่ีต้องกระทำาและผลกรรมท่ีไดร้บั 
(สมโภชน์ เอี่ยมสภาษิต. 2543: 206)

การศกึษาพฤติกรรมการสง่งานของนักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในครั้งนี้ จะเป็นการศึกษา
ภาพรวมของพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน
หลังจากมีการนำาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
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สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสัญญาเงื่อนไข ซึ่งผู้วิจัย
ได้แบ่งพฤติกรรมออกเป็น 2 ด้าน คือ การส่งงาน
ทนัเวลาทีค่รกูำาหนดและชิน้งานเรียบร้อยครบถว้น 
เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการใช้เทคนิคกับนักเรียน 
เพือ่ประโยชนใ์นการพฒันาการเรยีนการสอน และ
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการสง่งานของนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรูร้ว่มกบัสญัญาเงือ่นไข

วิธีดำาเนินการวิจัย

ผู้วิจัยดำาเนินการจัดการเรียนรู้กับกลุ่ม 
เป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
โรงเรียนขัติยะวงษา จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2561 จำานวน 7 คน โดยดำาเนิน
การวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้

ขัน้ตอนที ่1 สงัเคราะหเ์อกสารแนวคดิเกีย่วกบั 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
และขั้นตอนการทำาสัญญาเงื่อนไข แบบบันทึกการ
ส่งงาน และแบบฟอร์มสัญญาเงื่อนไข

ขั้นตอนที่ 2 สร้างและหาคุณภาพเครื่อง
มือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยในการวิจัย
ครั้งนี้จะใช้เครื่องมือทั้งสิ้น 3 ชนิด ได้แก่ แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วม
กับการทำาสัญญาเงื่อนไข แบบบันทึกการส่งงาน 
และแบบฟอร์มสัญญาเงื่อนไข โดยร่างสัญญาขึ้น
เปน็ลายลักษณอ์กัษรจากความเหน็ชอบจากผูว้จิยั

กับกลุ่มเป้าหมาย ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และแบบฟอร์มสัญญาเงื่อนไข
ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสม
ของรูปแบบ เนื้อหา ภาษาที่ใช้ และปรับแก้ตาม
คำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยกับกลุ่มเป้าหมาย
ร่วมกันระบุตัวเสริมแรงจากนั้นลงชื่อในใบสัญญา
หากผูใ้ดสามารถปฏบิตัติามทีส่ญัญาไว ้คอื สง่งาน
ครบและตรงตอ่เวลา ผูว้จิยักจ็ะใหก้ารเสรมิแรงกบั
กลุ่มเป้าหมาย

ขัน้ตอนที ่3 จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบื
เสาะหาความรูร้ว่มกบัการทำาสญัญาเงือ่นไข หนว่ย
การเรียนรู้ที่ 2 อาหารกับการดำารงชีวิต จำานวน 8 
แผนการเรียนรู้ จำานวน 15 ชั่วโมง หลังจากนั้น
บนัทกึผลการส่งงานของนกัเรยีน เมือ่มกีารใช้สัญญา
เง่ือนไข จากนัน้พจิารณาการใหค้ะแนนจากบนัทกึ
ผลการสง่งานของนกัเรยีนโดยมเีกณฑก์ารพจิารณา
การใหค้ะแนน คอื การสง่งานตรงเวลาและทำางาน
ครบถ้วนสมบูรณ์

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติ
พื้นฐานจากการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
จากการสง่งานทนัเวลาทีค่รกูำาหนด คา่รอ้ยละจาก
การส่งชิ้นงานเรียบร้อยครบถ้วนและค่าเฉลี่ยรวม
พฤตกิรรมการสง่งานตามการทำาสญัญาเงือ่นไขการ
ศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน

ผลการวิจัย

พฤติกรรมการส่งงานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การทำาสัญญาเงื่อนไข 
ปรากฏดังตาราง 1
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จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วม
กับการทำาสัญญาเงื่อนไข มีพฤติกรรมการส่งงาน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จำานวน 5 คน และไม่ผ่าน
เกณฑ ์จำานวน 2 คน การศกึษานีย้งัพบว่าการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรูก้ระตุน้ใหน้กัเรยีน
ได้เกิดความสนใจในเนื้อหาวิชาและบทเรียนแล้ว 
นกัเรียนท่ีทำาสญัญาเงือ่นไขจะตอ้งลงมอืปฏบิตัริว่ม
กับกลุ่มเพื่อน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วทำางาน

ของตนเอง ซึ่งในช่วงแรกๆ อาจจะยังไม่ค่อยคุ้น
ชนิกบัการทำาตามสญัญาเงือ่นไข แตเ่มือ่ระยะเวลา
ผา่นไปนกัเรยีนสามารถปรบัตวัและสง่งานทนัตาม
ที่กำาหนด แต่อย่างไรก็ตาม นักเรียนคนที่ 1 และ 
4 ยังไม่สามารถส่งงานได้ทันตามที่กำาหนด แต่ชิ้น
งานกลับมีความเรียบ โดยเฉพาะนักเรียนคนที่ 4 
สามารถทำางานได้ร้อยละ 100 ส่วนนักเรียนคน
ที่ 1 เมื่อรวมคะแนนเฉลี่ยแล้วยังไม่ถึงร้อยละ 70 
(ภาพที่ 1)

ต�ร�ง 1 พฤติกรรมการส่งงานของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับการทำาสัญญาเงื่อนไข

คนที่ ส่งง�นทันเวล�ที่ครูกำ�หนด ชิ้นง�นเรียบร้อยครบถ้วน ค่�เฉลี่ย
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สงงานทันเวลาท่ีครูกําหนด ชิ้นงานเรียบรอยครบถวน

จากตาราง 1 พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการทํา

สัญญาเงื่อนไข มีพฤติกรรมการสงงานผานเกณฑรอยละ 80 จํานวน 5 คน และไมผานเกณฑ จํานวน 2 คน 

การศึกษาน้ียังพบวาการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกระตุนใหนักเรียนไดเกิดความสนใจใน

เน้ือหาวิชาและบทเรียนแลว นักเรียนที่ทําสัญญาเงื่อนไขจะตองลงมือปฏิบัติรวมกับกลุมเพื่อน มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูแลวทํางานของตนเอง ซึ่งในชวงแรกๆ อาจจะยังไมคอยคุนชินกับการทําตามสัญญาเงื่อนไข 

แตเมื่อระยะเวลาผานไปนักเรียนสามารถปรับตัวและสงงานทันตามที่กําหนด แตอยางไรก็ตาม นักเรียนคนที่ 

1 และ 4 ยังไมสามารถสงงานไดทันตามที่กําหนด แตช้ินงานกลับมีความเรียบ โดยเฉพาะนักเรียนคนที่ 4 

สามารถทํางานไดรอยละ 100 สวนนักเรียนคนที่ 1 เมื่อรวมคะแนนเฉลี่ยแลวยังไมถึงรอยละ 70 (ภาพที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 พฤติกรรมการสงงาน 

 

อภิปรายผล 

 นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูรวมกับการทําสัญญาเงื่อนไข มี

พฤติกรรมการสงงานผานเกณฑรอยละ 80 จํานวน 5 คน และไมผานเกณฑ จํานวน 2 คน โดยนักเรียนมี

พฤติกรรมดานการสงงานทันเวลาที่ครูกําหนดสูงถึงรอยละ 90 และมีพฤติกรรมสงงานช้ินงานเรียบรอย

ครบถวนสูงถึงรอยละ 100 การใชสัญญาเงื่อนไขมาใชชวยปรับพฤติกรรมนักเรียน นักเรียนกับครูรวมกันสราง

แรงจูงใจและบทลงโทษเพื่อใหนักเรยีนปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา ซึ่งเปนการฝกใหนักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง 

ภ�พที่ 1 พฤติกรรมก�รส่งง�น
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อภิปรายผล

นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัการทำาสญัญาเงือ่นไข 
มพีฤติกรรมการสง่งานผ่านเกณฑร์อ้ยละ 80 จำานวน 
5 คน และไมผ่า่นเกณฑ ์จำานวน 2 คน โดยนกัเรยีน
มีพฤติกรรมด้านการส่งงานทันเวลาที่ครูกำาหนด
สูงถึงร้อยละ 90 และมีพฤติกรรมส่งงานชิ้นงาน
เรยีบร้อยครบถ้วนสงูถงึรอ้ยละ 100 การใชส้ญัญา
เงื่อนไขมาใช้ช่วยปรับพฤติกรรมนักเรียน นักเรียน
กับครูร่วมกันสร้างแรงจูงใจและบทลงโทษเพื่อให้
นักเรียนปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญา ซึ่งเป็นการ
ฝึกให้นักเรียนรู้จักพัฒนาตนเอง และมีความรับ
ผดิชอบตอ่การกระทำาของตนเอง และเมือ่นกัเรยีน
ปฏิบัติตามเงื่อนไข นักเรียนจะได้รับการเสริมแรง
ตามสัญญา แต่ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
นักเรียนจะได้รับการลงโทษตามข้อตกลงที่ได้ทำา
ร่วมกัน ทำาให้นักเรียนยอมรับเงื่อนไขได้ดีกว่าการ
ทีผู่อ้ืน่เปน็ผูก้ำาหนด (นติยาภรณ ์ดว้งเรอืง. 2540: 
30-43 ; สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2549: 207) 

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
กระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดความสนใจในเนื้อหาวิชา
และบทเรียนแลว้ ตามกระบวนการสบืเสาะหาความ
รูต้ั้งแตก่ารสรา้งความสนใจ การสำารวจคน้หา การ
อธิบาย การขยายความรู้ และการประเมินผล ซึ่ง
แต่ละขั้นตอนส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำางานร่วมกัน 
แตท่ัง้นีน้กัเรียนบางคนอาจยงัปรบัพฤตกิรรมไมท่นั
ในชว่งระยะเวลาของการวจิยัจงึทำาใหเ้ปลีย่นแปลง
ได้บางพฤติกรรม โดยนักเรียนที่ทำาสัญญาเงื่อนไข
ลงมือปฏบิตัเิรยีนรูร่้วมกบักลุม่เพือ่น พดูคยุเปลีย่น
เรียนรู้แล้วทำางานของตนเอง ซึ่งในช่วงแรกๆ อาจ
จะยังไม่ค่อยคุ้นชินกับการทำาตามสัญญาเง่ือนไข 
(Maneewan et.al., 2017 ; Molina et.al., 2018) 
แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปนักเรียนสามารถปรับตัว
และสง่งานทนัตามทีก่ำาหนด ซึง่การวจิยัครั้งนีอ้าจ
ต้องเพิม่ระยะเวลาเพือ่ใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาตนเอง 

แต่อย่างไรก็ตาม นักเรียนคนที่ 1 และ 4 ยังไม่
สามารถสง่งานไดท้นัตามทีก่ำาหนด แตช่ิน้งานกลบั
มีความเรียบ โดยเฉพาะนักเรียนคนที่ 4 สามารถ
ทำางานไดร้อ้ยละ 100 สว่นนกัเรยีนคนที ่1 เมือ่รวม
คะแนนเฉล่ียแล้วยงัไมถึ่งรอ้ยละ 70 ทัง้น้ีอาจเน่ือง
มาจากพฤตกิรรมการเลยีนแบบและละเลยตวัแบบ
ที่ดี (Bandura and Walters. 1977) ซึ่งรากฐาน
ของการศึกษาทีด่กีค็วรเร่ิมจากกาปรับคุณลักษณะ
อนัพงึประสงคก์อ่นทีจ่ะเตมิเตม็ความรูท้างวชิาการ 
(ประสาท เนืองเฉลิม. 2561) 

การเรียนการสอนในยุคใหม่สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสะดวก สบาย และ
เข้าถงึได้งา่ย ดังนัน้การทีน่ำากจิกรรมการเรียนรู้แบบ
สบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัการทำาสญัญาเงือ่นไข จะ
ช่วยให้นักเรียนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนเองและยอมรับกติกาการอยู่ร่วมกัน ผลการ
วิจัยพบว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแนวทางนีช้ว่ยลดพฤตกิรรมการไมส่ง่งานลงได ้
ซึ่งการทำาตามแบบและการวางเงื่อนไขจะช่วยให้ผู้
เรียนเร่ิมเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี รวมท้ังขอ้กำาหนดหรือ
กตกิาท่ีจะตอ้งยอมรบัรว่มกนั การสรา้งพฤตกิรรม
แบบนีย้งักอ่ใหเ้กดิประชาธปิไตยในชัน้เรยีน ผูเ้รยีน
มีส่วนร่วมกับครูในการกำาหนดเป้าหมายการเรียน
รู้ การทำางาน การปฏิบัติตน นอกจากนี้ยังช่วยลด
ปัญหาความรับผิดชอบและปัญหาอื่นๆ ที่จะตาม
มาในภายหนา้ได ้อาจกลา่วไดว้า่การเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ช่วยเติมเต็มศักยภาพการ
เรียนรู้ รวมทั้งการทำาสัญญาเงื่อนไขเป็นรากฐาน
ทางจติวทิยาทีช่ว่ยใหน้กัเรยีนมองเหน็การใหค้ณุให้
โทษทีจ่ะเกดิตามมาหากไม่ยอมปฏบิตัติามข้อตกลง 
แต่ทั้งนี้การวิจัยยังมีข้อจำากัดในเรื่องของเวลาและ
เนื้อหาวิชาที่จำาเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้เกิดการลดพฤติกรรมเหล่าน้ีในอนาคตและยัง
ช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีเป้าหมาย
ในการเรียนและการทำางาน
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ครูควรชี้แจงและทบทวนสัญญาก่อน
การเซ็นสัญญา เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อน 
หรือทำาให้นักเรียนไม่เข้าใจ

1.2 ครูควรมีวิธีเสริมแรงนักเรียนอย่าง
หลากหลาย เปน็ส่ิงทีน่กัเรยีนชอบและทา้ทายความ
สามารถทำาให้เกิดความสนในและกระตือรือร้นใน
การทำางานมากขึ้น

2. ขอ้เสนอแนะในก�รทำ�วจิยัครัง้ต่อไป

2.1 ควรมีการนำาการปรับพฤติกรรมโดย
การใช้สัญญาเงื่อนไขไปใช้กำาหนดพฤติกรรมของ
นักเรียนเป็นกลุ่ม

2.2 ควรมีการนำาการปรับพฤติกรรมโดย
การใช้สัญญาเงื่อนไขไปใช้ในพฤติกรรมอื่นๆ เช่น 
การส่งเสียงดังในช้ันเรียน การก่อนกวนเพื่อนใน
ชั้นเรียน เป็นต้น
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