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บทคัดย่อ 
 สภาพปัจจุบันโรงเรียนบ้านน้้าภู สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 นักเรียนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน และบางส่วนไม่ค่อยสนใจการเรียนเท่าท่ีควร ท้างานไม่เป็น
ระเบียบ ซุกซน รวมไปถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้่า การศึกษาครั้งน้ี จึงมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
การเรียนด้านความรับผิดชอบในการส่งงาน และ 2) เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านความรับผิดชอบในการส่งงาน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านน้้าภู สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 โดยใช้
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกตการณ์ และการสะท้อนผล กลุ่ม
ผู้ร่วมศึกษาและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ้านวน 19 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ร่วมศึกษา จ้านวน 12 คน กลุ่มเป้าหมาย จ้านวน 5 คน 
และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ้านวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการส่งงาน 
สัญญาเงื่อนไข และแบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลยึดหลักตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) 
น้าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย 
 ผลการศึกษาพบว่า 
  1. สภาพปัจจุบันก่อนการศึกษาและพัฒนาพบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีจ้านวน 5 คน มีปัญหาขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน เรียนไม่เข้าใจ ซุกซน รวมไปถึง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้่า 
  2. การด้าเนินการพัฒนาโดยใช้สัญญาเงื่อนไข  
   วงรอบที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรับผิดชอบในการส่งงานที่ดีข้ึนจากเดิม ตาม
ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า ผู้ร่วมศึกษาอยากให้ขยายผลในระดับอื่นๆ อีกเพ่ือลดปัญหาการขาดความรับผิดชอบใน
การส่งงานให้หมดไป แม้การด้าเนินงานในภาพรวมจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายบางคนยังมีปัญหาในเรื่อง
การขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน จ้านวน 1 คน คือ เด็กชายส้ม รักเพ่ือน 
   วงรอบที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรับผิดชอบในการส่งงานที่ดีข้ึน นักเรียนมี
ความต้ังใจที่จะต้ังใจเรียนมากข้ึน ไม่ซุกซน เหมือนกับครั้งแรก ซึ่งอาจเป็นเพราะว่ามีบทลงโทษ และรางวัล ที่ท้าให้นักเรียน
อยากท้างานส่งมากกว่าการโดนลงโทษ และท้าให้ติดเป็นนิสัย และการใช้สัญญาเงื่อนไขมาบูรณาการจัดให้เป็นระบบที่
สอดคล้องกัน ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาขาดความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียน จึงมีประสิทธิภาพในแง่ของการ
ปฏิบัติอย่างมาก สามารถแก้ปัญหาขาดความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
 จากการศึกษาสรุปได้ว่า ในการแก้ไขปัญหาขาดความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียนน้ัน จะใช้สัญญาเงื่อนไข
เป็นส่วนส้าคัญในการพัฒนาสังคมและจิตใจของนักเรียน นักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบมีสาเหตุต่างกัน ดังน้ัน การท้าสัญญา
เงื่อนไขกับนักเรียน ซึ่งระบุถึงการลงโทษ และรางวัล ท้าให้นักเรียนอยากท้างานมากกว่าการถูกลงโทษ และหากท้าตามสัญญา
จะได้รางวัลจึงเป็นแรงจูงใจในการกระตุ้นการท้างานของนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
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Abstract 
 Current conditions of Ban Nam Phu School Under the Office of Primary Education Area,  
District 1 , students in grade 6  have students who are not responsible for submitting work. And some are 
not interested in learning as much as they should Work disorderly, mischievous, including low academic 
achievement This study report Therefore has the objective of studying 1) to study learning behavior in job 
submission responsibility and 2 ) to develop learning behavior in job submission responsibility Of grade 6 
students at Ban Nam Phu School Under the Office of Primary Education Area, Loei District 1 , using the 
Action Research process, namely, operational planning Observation And reflection The study group and 19 
informant groups consisted of 12 cohort students, 5  target groups, and 7  informants. The data collection 
tools were observation forms, interview records, job submission records. Contract terms And satisfaction 
assessment form Data analysis based on multi-dimensional data validation (Triangulation) presenting the 
results of descriptive data analysis. 
  The study indicated that: 
       1 . Current conditions before study and development found that Target students who lack 
responsibility for submitting work In the second semester of the academic year 2018, there were 5 people 
having problems, lack of responsibility for job submission. Learn not to understand mischievous, including 
low academic achievement. 
  2. Developing operations using contract terms: 
   Round 1 , the study found that Target students are responsible for delivering better work 
from the original. According to the purpose of the study Participants want to expand to other levels. Again 
to reduce the problem of lack of responsibility in sending out work Even though the overall operation is 
satisfactory But some target students still have problems with the lack of responsibility for sending 1 job, 
orange boys, love friends. 
   Round 2 , the results showed that Target students have a responsibility to deliver better 
jobs. Students have the intention to learn more, not mischievous like the first time. Which may be due to 
penalties and rewards that make students want to work more than being punished And make it a habit 
And the use of contract terms to be integrated into a consistent system. To be suitable for the problem, 
lack of responsibility for sending the work of students Therefore is very effective in terms of practice Able 
to solve problems, lack of responsibility in delivering work of students as well. 
 From the study concluded that In solving the problem of lacking responsibility for the delivery 
of the student's work will use contract terms as an important part in the social and mental development 
of students Students who are irresponsible have different reasons. Therefore, contracting conditions with 
students Which indicates punishment and reward, making students want to work more than being 
punished And if fulfilling the contract will be rewarded, therefore is an incentive to stimulate the work of 
students who are not responsible as well. 
 
Keywords:  development of learning,  responsibility for job submissing 
 
บทน้า 
 การท้าสัญญาเงื่อนไขเป็นกระบวนการปรับ
พฤติกรรมอีกกระบวนการหน่ึงที่สามารถท้าให้การปรับ
พฤติกรรมบรรลุผลได้ดีย่ิงข้ึนเน้นการปรับพฤติกรรมที่ตรง
จุดและมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนกระบวนการท้าสัญญา
เงื่อนไขเป็นการตกลงกันระหว่าง 2 ฝ่ายคือผู้ปรับพฤติกรรม

และผู้ถูกปรับพฤติกรรม มีส่วนร่วมในการด้าเนินการและ
การวางแผนร่วมกันโดยน้าเอาการให้รางวัล การลงโทษ การ
ให้รางวัลพิเศษมาผสมผสาน การให้เด็กมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในสัญญาเงื่อนไขที่กระท้าร่วมกัน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ ยวกับเงื่อนไขของสัญญา
สอดคล้องกับ สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2553) ท่ีได้กล่าวว่า 
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สัญญาเงื่อนไขน้ันมีการระบุเงื่อนไขอย่างชัดเจน เป็นเสมือน
กฎเกณฑ์ที่ให้บุคคลกระท้า ท้าให้ได้รู้ว่าควรท้าและไม่ควร
ท้ารวมทั้ ง เป็นการฝึกเด็กให้รู้จัก น้าตนเองให้มีความ
รับผิดชอบต่อการกระท้า จากการแสดงพฤติกรรมของ
ตน เอ งจะท้ าให้ เด็กป ระ เมิ น ตน เอ ง ได้ อ ย่ างชั ด เจน  
โดยการท้าสัญญาเงื่อนไขที่ท้าต้องคลอบคลุม 5 ประเด็น คือ 
ในสัญญาน้ันควรจะบอกว่าแต่ละฝ่ายของคู่สัญญาจะได้อะไร
เพ่ิมข้ึนบ้าง ต้องเป็นพฤติกรรมที่รู้ได้ว่าเกิดข้ึนจริงหรือไม่
เกิดข้ึน ควรจะมีภาพแห่งการลงโทษ มีการให้โบนัส ถ้าผู้ที่
ท้าสัญญาน้ันสามารถที่จะรักษาสัญญาได้อย่างต่อเน่ืองเป็น
เวลานาน และในสัญญาน้ันควรจะบอกถึงวิธีการให้และการ
รับตัวเสริมแรงไว้อย่างชัดเจน 
 ดังน้ัน การท้าสัญญาเงื่อนไขกับผู้เรียนเพ่ือที่จะ
ปรับพฤติกรรมการส่งงานไม่ตรงเวลา จะท้าให้ ผู้ เรียน 
มีพฤติกรรมตามที่ต้องการ โดยผู้วิจัยได้ท้าตามข้อตกลงตาม
สัญญาเงื่อนไข คือ การให้การ เสริมแรงทางบวก (รางวัล 
คะแนน ค้าชม) เมื่อผู้เรียนปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมาะสม และ
ให้การเสริมแรงทางลบ (การลงโทษ) เมื่อผู้ เรียนปฏิบั ติ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน้ีจะ
ส่ ง เส ริ มค วามรับ ผิ ดชอบ  ท้ า ให้ ก าร เรี ยนการสอ น 
มีประสิทธิภาพและผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึน 
บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาพฤติกรรมการเรียน ด้านความรับผิดชอบในการส่ง
งาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านน้้าภู 
สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนด้านความ
รับผิดชอบในการส่งงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านน้้าภู สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลยเขต 1 
 2. เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านความ
รับผิดชอบในการส่งงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านน้้าภู สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลยเขต 1 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. กลุ่มผู้ร่วมศึกษาและผู้ให้ข้อมูล 
  1.1 กลุ่มผู้ร่วมศึกษา (Research Participants) 
มีจ้านวน 5 คน ประกอบด้วย 
   1.1.1 อาจารย์  
    1.1.2 รองผู้อ้านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

               1.1.3 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย  
   1.1.4 ครูประจ้าชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   1.1.5 ครูประจ้ารายวิชาคณิตศาสตร์ 
  1.2 กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ได้แก่ 
กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ้านวนทั้งหมด 20 คน 
จากการสังเกตและสัมภาษณ์ครูประจ้าชั้น ได้นักเรียนที่มี
ปัญหาไม่ส่งงาน ท่ีต้องได้รับการพัฒนา จ้านวน 5 คน 
  1.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีจ้านวน 7 คน  
ประกอบด้วย 
   1.3.1 ครูประจ้ารายวิชาคณิตศาสตร์ 
   1.3.2 ครูประจ้าชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   1.3.3 นักเรียนที่มีปัญหาไม่ส่งงาน จ้านวน 
5 คน 
 2. กรอบการศึกษา / ขอบเขตเน้ือหา 
  2.1 วิธีการที่น้ามาใช้พัฒนาพฤติกรรมการ
เรียนให้มีความรับผิดชอบในการส่งงาน ได้แก่ ใช้การท้า
สัญญาเงื่อนไข โดยมี 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 
   2.1.1 การศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
   2.1.2 ท้าสัญญาเงื่อนไขกับนักเรียน 
   2.1.3 การติดตามผล 
  2.2 กรอบงานที่ จ ะปฏิ บั ติ  เพ่ื อ พัฒ นา
พฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบในการส่งงาน ดังน้ี 
   2.2.1 นักเรียนที่ไม่ส่งงาน 
   2.2.2 นักเรียนที่ส่งงานไม่ตรงเวลา 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ชุดเครื่องมือที่ ใช้ศึกษานักเรียนและ
แก้ปัญหาพฤติกรรมการเรียนด้านความรับผิดชอบในการส่ง
งาน ประกอบด้วย 
   3.1 .1 แบบสั ง เกต  เป็ นก ารสั ง เกต
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   3.1.2 แบบบันทึกการส่งงาน เป็นการ
บันทึกการส่งงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   3.1.3 แบบฟอร์มสัญญาเงื่อนไข เป็น
สัญ ญ าการป รับ เป ลี่ ยนพ ฤ ติก รรมของนัก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
   3.1.4 แบบประเมินความพึงพอใจในการ
จัดท้าสัญญาเงื่อนไข เป็นการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  3.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.2.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก ่
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    - ค่าเฉลี่ย (Mean) 
   3.2.2 การน้าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
 การน้าเสนอผลการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาน้าเสนอ
โดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการศึกษา 
 1. ผลการด้าเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 
  1. ผลการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
   ส รุ ป จ าก ก ารศึ ก ษ า นั ก เรี ย น เป็ น
รายบุคคลเพ่ือหาสาเห ตุปัญหาพฤติกรรมขาดความ
รับผิดชอบ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ พบว่าสาเหตุที่ส้าคัญ
อันดับ 1 คือ สาเหตุจากตัวนักเรียน อันดับ 2 สาเหตุจาก
โรงเรียน อันดับ 3 สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม ข้อมูลจาก
การศึกษาผู้ ร่วมศึ กษาจะได้น้าไปใช้ ในการแก้ปัญหา
พฤติกรรมขาดความรับผิดชอบ โดยใช้สัญญาเงื่อนไข 
  2. ผลการท้าสัญญาเงื่อนไขกับนักเรียน 
   ผู้ร่วมศึกษาได้ด้าเนินการโดยใช้การท้า
สัญญาเงื่อนไขกับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนปรับพฤติกรรมใน
การส่งงาน โดยท้าข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับบทลงโทษ และ
รางวัล 
  3. ผลการติดตามผล  
   ผู้ร่วมศึกษาให้สมาชิกประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลงของนักเรียนหลังจากการท้าสัญญาเงื่อนไข จาก
แบบประเมินพบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายบางคนมีความ
รับผิดชอบมากข้ึน การท้างานเป็นระเบียบ รวมไปถึงต้ังใจ
เรียนเน่ืองจากหากไม่ต้ังใจเรียนจะไม่สามารถท้างานที่ครู
มอบหมายให้ไม่ได้ 
  จากข้อมูลที่ได้ สรุปว่า การท้าสัญญาเงื่อนไข
กับนักเรียน สามารถช่วยลดปัญหาพฤติกรรมขาดความ
รับผิดชอบของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ 
 2. การสะท้อนผลการพัฒนาในวงรอบที่ 1 
  จากการศึกษ าค้ นค ว้าเพ่ื อ พัฒ นาการ
ด้าเนินงานแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเรียนด้านความ
รับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียน โดยใช้สัญญาเงื่อนไข
ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม
เปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึน ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ค้นคว้า ผู้ร่วมศึกษาอยากให้ขยายผลในระดับอื่นๆอีกเพ่ือลด
ปัญหาขาดความรับผิดชอบให้หมดไป แม้การด้าเนินงานใน
ภาพรวมจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
บางคนยังมีปัญหาขาดความรับผิดชอบอยู่ คือ เด็กชายส้ม 
รักเพ่ือน 
  ดังน้ันกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จึงเห็นควรให้
ด้าเนินการพัฒนาการด้าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
การเรียนด้านความรับผิดชอบในการส่งงาน ของนักเรียนใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อไปอีก 1 วงรอบ ด้วยการใช้
สัญญาเงื่อนไข โดยเพ่ิมบทลงโทษมากข้ึน เพ่ือให้นักเรียน
อยากท้างานส่งมากกว่าการถูกลงโทษ 
 3. ผลการด้าเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 
  การพัฒนางานเพ่ือแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
การเรียนด้านความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียนใน
วงรอบที่  2 น้ี ผู้ศึกษาใช้สัญญาเงื่อนไข โดยด้าเนินการ
พัฒนาปัญหาพฤติกรรมการเรียนด้านความรับผิดชอบในการ
ส่งงานของนักเรียนที่ยังมีปัญหาอยู่จากกลุ่มเป้าหมาย 5 คน 
คงเหลือ 1 คนที่ต้องพัฒนาต่อในวงรอบที่ 2 
  ผู้ร่วมศึกษา ได้ติดตามผลการด้าเนินการ
พัฒนาในวงรอบที่  2 โดยใช้ สัญ ญาเงื่อนไข โดยเพ่ิ ม
บทลงโทษมากข้ึน เพ่ือให้นักเรียนอยากท้างานส่งมากกว่า
การถูกลงโทษ ได้ผลดังน้ี 
   ผลจากใช้สัญญาเงื่อนไข พบว่า นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีความรับผิดชอบมากย่ิงข้ึน ท้างานเป็น
ระเบียบ สนใจท้างานด้วยตนเองมากย่ิงข้ึน รวมไปถึงต้ังใจ
เรียนมากย่ิงข้ึนเน่ืองจากหากไม่ต้ังใจเรียนจะไม่สามารถ
ท้างานที่ครูมอบหมายให้ได้ และควรน้าวิธีการดังกล่าวไป
ขยายผลพัฒนาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนใน
ด้านอื่นต่อไป 
 4. การสะท้อนผลการพัฒนาในวงรอบที่ 2 
  จากการติดตามผลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
และศึกษาจากแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม หลังเสร็จ
สิ้นการด้าเนินกิจกรรมการศึกษา พบข้อมูล ดังน้ี 
   1 . นั ก เรี ยนกลุ่ ม เป้ าหม ายมี ค วาม
รับผิดชอบมากย่ิงข้ึน นักเรียนมีความต้ังใจที่จะต้ังใจเรียน
มากข้ึน ไม่ซุกซน เหมือนกับครั้งแรก ซึ่งอาจเป็นเพราะว่ามี
บทลงโทษ และรางวัล ที่ท้าให้ นักเรียนอยากท้างานส่ง
มากกว่าการโดนลงโทษ และท้าให้ติดเป็นนิสัย 
   2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีทัศนคติที่ดี
ต่อการท้างานที่ครูมอบหมายให้ สามารถท้างานได้อย่างเป็น
ระบบ มีความรับผิดชอบ  
   3. ปัญหาขาดความรับผิดชอบของ
นักเรียน ย่อมมีสาเหตุที่แน่นอนและสาเหตุของเด็กแต่ละคน
อาจแตกต่างกันไป ดังน้ันการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
จึงถือว่าส้าคัญย่ิง เพราะจะท้าให้ทราบภูมิหลังที่ถูกต้อง 
ชัดเจน ท้าให้ผู้ศึกษาสามารถแก้ปัญหาได้ตรงกับสภาพ
ปัญหาที่แท้จริงที่สุด 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการสั ง เกตการเรียนของนัก เรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สัมภาษณ์ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าและผู้ให้
ข้อมูล พบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรับผิดชอบมาก
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ข้ึนจากเดิม ซึ่งก่อนหน้าน้ันนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไม่ค่อยมี
ความรับผิดชอบเท่าที่ควร การท้างานไม่เป็นระเบียบ รวมไป
ถึงไม่สนใจการเรียน จากการศึกษาพบว่ามีสาเหตุมาจากตัว
นักเรียนเอง เช่น นักเรียนติดเพ่ือน ติดเกม ไม่มีสมาธิในการ
เรียน  ชอบ คุยหยอกล้ อกัน ในห้ อง เรียน  รวม ถึง พ้ื น
ฐานความรู้ไม่ดีเป็นสาเหตุส้าคัญอีกประการหน่ึงของปัญหา
พฤติกรรมขาดความรับผิดชอบ เน่ืองจากนักเรียนเรียนไม่รู้
เรื่ อ ง จึ งท้ างาน ไม่ ได้ท้ าให้ ไม่ท้ างานส่ ง ซึ่ ง นั ก เรียน
กลุ่ ม เป้ าห ม ายมี ปั ญ ห า ด้ าน น้ี ทุ กค น  ป ระกอบ กั บ
สภาพแวดล้อมและบริบทห้องเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนไม่เอื้อต่อการเรียนของนักเรียน จากการศึกษา
สรุปผลตามวัตถุประสงค์ดังน้ี 
  1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนด้านความ
รับผิดชอบในการส่งงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านน้้าภู สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลยเขต 1 พบว่า มีนักเรียนบางส่วนขาดความ
รับผิดชอบในการส่งงาน การท้างานไม่เป็นระเบียบ รวมไป
ถึงไม่สนใจการเรียน 
  2. เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้านความ
รับผิดชอบในการส่งงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านน้้าภู สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลยเขต 1 
 ผู้ร่วมศึกษาได้ด้าเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 
โดยใช้สัญญาเงื่อนไข ได้ผลดีเป็นที่ น่าพอใจ นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีความรับผิดชอบในการส่งงานที่ดีข้ึนจากเดิม 
ตามความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า ผู้ร่วมศึกษาอยาก
ให้ขยายผลในระดับอื่นๆ อีกเพ่ือลดปัญหาการขาดความ
รับผิดชอบในการส่งงานให้หมดไป แม้การด้าเนินงานใน
ภาพรวมจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
บางคนยังมีปัญหาในเรื่องการขาดความรับผิดชอบในการส่ง
งาน จ้านวน 1 คน คือ เด็กชายส้ม รักเพ่ือน ดังน้ันกลุ่มผู้
ร่วมศึกษาค้นคว้า จึงเห็นควรให้ ด้าเนินการพัฒนาการ
ด้าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านความรับผิดชอบในการส่ง
งาน ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อไปอีก  
1 วงรอบ ด้วยการใช้สัญญาเงื่อนไข โดยการเพ่ิมบทลงโทษ 
ให้นักเรียนอยากท้างานส่งมากกว่าการถูกลงโทษ เพ่ือให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงปัญหาดังกล่าวบรรลุผลตามความมุ่งหมาย
ที่ต้ังไว้ 
 จากการติดตามผลในวงรอบที่  2 จากการ
ติดตามผลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และศึกษาจากแบบบันทึก
การส่งงาน หลังเสร็จสิ้นการด้าเนินกิจกรรมการศึกษา พบว่า 
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรับผิดชอบในการส่งงานที่ดีข้ึน 
นักเรียนมีความต้ังใจที่จะต้ังใจเรียนมากข้ึน ไม่ซุกซน 
เหมือนกับครั้งแรก ซึ่งอาจเป็นเพราะว่ามีบทลงโทษ และ

รางวัล ที่ท้าให้นักเรียนอยากท้างานส่งมากกว่าการโดน
ลงโทษ และท้าให้ติดเป็นนิสัย และการใช้สัญญาเงื่อนไขมา
บูรณาการจัดให้เป็นระบบที่สอดคล้องกัน ให้เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาขาดความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียน 
จึงมีประสิทธิภาพในแง่ของการปฏิบัติอย่างมาก สามารถ
แก้ปัญหาขาดความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียนได้
เป็นอย่างดี 
 
อภิปรายผล 
 วงรอบที่  1  ผลการศึกษ าพบว่า นัก เรียน
กลุ่มเป้าหมายมีความรับผิดชอบในการส่งงานที่ดีข้ึนจากเดิม 
ตามความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า ผู้ร่วมศึกษาอยาก
ให้ขยายผลในระดับอื่นๆ อีกเพ่ือลดปัญหาการขาดความ
รับผิดชอบในการส่งงานให้หมดไป แม้การด้าเนินงานใน
ภาพรวมจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
บางคนยังมีปัญหาในเรื่องการขาดความรับผิดชอบในการส่ง
งาน จ้านวน 1 คน คือ เด็กชายส้ม รักเพ่ือน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของมนทิ พ ย์ สุค รธมาน (2543) ท้ าการ
เปรียบเทียบผลของการใช้สัญญาเงื่อนไขและการใช้แรงเสริม
ทางสังคมต่อพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาลวัด
พระราม จังหวัดนครปฐม ที่ได้รับการประเมินพฤติกรรมการ
เรียน วิชาภาษาอังกฤษต้่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 จ้านวน 
18 คน แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่ม ควบคุม 
1 กลุ่ม กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับการใช้สัญญาเงื่อนไข และ
กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับการเสริมแรงทาง สังคม กลุ่มตัวอย่าง
ทั้ ง  3  กลุ่ ม ได้รับการบั นทึกพฤติก รรมการเรียน วิชา
ภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที รวม 20 ครั้ง 
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ดีรับการใช้สัญญาเงื่อนไขและ
แรงเสริมทางสังคมมี พฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่ งนักเรียนทั้ ง  
3 กลุ่มมีพฤติกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแตกต่างกัน 
โดยที่นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการใช้สัญญาเงื่อนไขมีคะแนน สูง
กว่านักเรียนได้รับการเสริมแรงทางสังคมและกลุ่มที่ได้รับ
การสอนแบบปกติ 
 วงรอบที่ 2 ผลการศึกษานักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
มีความรับผิดชอบในการส่งงานที่ดีข้ึน นักเรียนมีความต้ังใจ
ที่จะต้ังใจเรียนมากข้ึน ไม่ซุกซน เหมือนกับครั้งแรก ซึ่งอาจ
เป็นเพราะว่ามีบทลงโทษ และรางวัล ท่ีท้าให้นักเรียนอยาก
ท้างานส่งมากกว่าการโดนลงโทษ และท้าให้ติดเป็นนิสัย 
และการใช้สัญญาเงื่อนไขมาบูรณาการจัดให้เป็นระบบที่
สอดคล้องกัน ให้ เหมาะสมกับสภาพปัญหาขาดความ
รับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียน จึงมีประสิทธิภาพในแง่
ของการปฏิบั ติอย่างมาก สามารถแก้ปัญหาขาดความ
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รับผิ ดชอบ ในการส่ งงานของนัก เรียน ได้ เป็ นอ ย่าง ดี 
สอดคล้องกับงานวิจัยนิดยา ด้วงเรือง (2510) ท้าการเปรียบ
ผลของการใช้การควบคุมตนเองกับการใช้สัญญาเงื่อนไขเพ่ือ
ลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของมักเรียนข้ึนมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ อ้าเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างเป็นมักเรียนข้ึนมัธยมศึกษาปี 
5 ปีการศึกษา 2540 ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่สูงกว่า
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ข้ึนไปมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เป็น
เวลานาน 5 เดือน ถึง 1 ปี มีปริมาณการสูบบุหรี่ 5-10 มวน
ต่อวัน และมีความต้องการจะเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งได้มาจากการ
สุ่มอย่างง่ายจากประชากร จ้านวน 16 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 กลุ่มละ 8 คน กลุ่มทดลอง
ที่ 1ใช้การควบคุมตนเอง กลุ่มทดลองที่2 ใช้สัญญาเงื่อนไข 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ลดลงที่
ระดับมัยส้าคัญ .01 
 จากการศึกษาสรุปได้ว่า ในการแก้ไขปัญหาขาด
ความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียนน้ัน จะใช้สัญญา
เงื่อนไขเป็นส่วนส้าคัญในการพัฒนาสังคมและจิตใจของ
นักเรียน นักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบมีสาเหตุต่างกัน 
ดัง น้ัน  การท้ าสัญญ าเงื่อนไขกับ นัก เรียน ซึ่ งระบุ ถึ ง
บทลงโทษ และรางวัล ท้าให้นักเรียนอยากท้างานมากกว่า
การถูกลงโทษ และหากท้าตามสัญญาจะได้รางวัลจึงเป็น
แรงจูงใจในการกระตุ้นการท้างานของนักเรียนที่ขาดความ
รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษา 
  1.1 การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้าน
ความรับผิดชอบในการส่งงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านน้้าภู สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลยเขต 1 พบว่า การท้าสัญญาเงื่อนไขกับ 
 
นักเรียน ซึ่งระบุถึงบทลงโทษ และรางวัล ท้าให้นักเรียน
อยากท้างานมากกว่าการถูกลงโทษ และหากท้าตามสัญญา
จะได้รางวัล จึงเป็นแรงจูงใจในการกระตุ้นการท้างานของ
นักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี และทุกฝ่ายใน
โรงเรียน ตลอดจนนักเรียน ควรประสานร่วมมืออย่างใกล้ชิด 
ด้วยความเข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริง 
  1.2 การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนด้าน
ความรับผิดชอบในการส่งงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านน้้าภู พบว่า การท้าสัญญาเงื่อนไขกับ
นักเรียน ซึ่งระบุถึงบทลงโทษ และรางวัล ท้าให้นักเรียน
อยากท้างานมากกว่าการถูกลงโทษ และหากท้าตามสัญญา
จะได้รางวัลจึงเป็นแรงจูงใจในการกระตุ้นการท้างานของ

นักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี ครูประจ้าชั้น 
ควรจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ตามความสนใจของ
นักเรียนเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักเรียน จะท้าให้
นักเรียนอยากท้างานมากย่ิงข้ึน และควรให้เพ่ือนนักเรียน
ด้วยกันมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขาดความรับผิดชอบใน
การส่งงานของนักเรียน  
 2. ข้อเสนอแนะส้าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
  2.1 การศึกษาการแก้ไขปัญหาขาดความ
รับผิดชอบในการส่งงาน ควรศึกษาสาเหตุที่แท้จริงของ
นักเรียนแต่ละบุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกต่าง
กัน ถ้าทราบสาเหตุที่แท้จริงจะท้าให้แก้ปัญหาได้ง่าย 
  2.2 ควรศึกษาและน้าผลการศึกษาครั้งน้ี 
ไปขยายผลกับนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน 
ในระดับชั้นอื่นๆ ในโรงเรียนต่อไป ท่ีส้าคัญทุกระดับชั้นควร
แก้ปัญหาพร้อมกันทั้งระบบจะท้าให้ปัญหาหมดไปอย่าง
รวดเร็วและย่ังยืน  
  2.3 ในการแก้ไขปัญหาขาดความรับผิดชอบ
ในการส่งงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้วิธีการและ
กิจกรรมที่เหมาะสมอย่างหลากหลายพร้อมๆ กัน โดยศึกษา
ปัญหา สาเหตุของปัญหาให้ชัดเจน สอบถามถึงความ
ต้องการของนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง แล้วด้าเนินการตาม
แผนที่ก้าหนด 
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