คูมือ
การปรับพฤติกรรมที่เปนปญหาของนักเรียน
สูก ารวิจัยในชั้นเรียน
คูมือ การปรับพฤติก รรมที่เปนปญหาของนักเรียนสูการวิจัยในชั้นเรียน เลมนี้ ผูจัดทําได
นําเสนอเปน 4 ตอนตามหัวขอตอไปนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดและลักษณะการปรับพฤติกรรม
 แนวคิดการปรับพฤติกรรม
 การปรับพฤติกรรมและลักษณะของการปรับพฤติกรรม
 เทคนิคการปรับพฤติกรรม
ตอนที่ 2 พฤติกรรมที่เปนปญหาของนักเรียน
 พฤติกรรมไมรับผิดชอบในการเรียน
 พฤติกรรมผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน
 พฤติกรรมกอกวนชั้นเรียน
 พฤติกรรมกาวราว
ตอนที่ 3 การวิจัยกลุมตัวอยางเดี่ยว ( Single Subject Design)
 รูปแบบการวิจัยกลุมตัวอยางเดี่ยว (Design)
 เสนฐาน (Baseline) และการวัดตัวแปรตาม
 หลักการสังเกตพฤติกรรม
 การบันทึกขอมูล
 การนําเสนอขอมูล
 ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น
ตอนที่ 4 ตัวอยางการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับพฤติกรรมที่เปนปญหาของนักเรียน
 พฤติกรรมไมรับผิดชอบในการเรียน
 พฤติกรรมผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน
 พฤติกรรมกอกวนชั้นเรียน
 พฤติกรรมกาวราว
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ตอนที่ 1 แนวคิดและลักษณะการปรับพฤติกรรม
แนวคิดและลักษณะการปรับพฤติกรรม
1. แนวคิดการปรับพฤติกรรม
แนวคิดในการปรับพฤติกรรม ไดนําทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเงื่อนไขการกระทํา (Operant
Conditioning) ซึ่งเปนทฤษฎีที่พัฒนาโดย บี.เอฟ.สกินเนอร (Burrhus F. Skinner) นักจิตวิทยาชาว
อเมริกัน ซึ่งเนนการกระทําที่บุคคลตองลงมือกระทําเอง(Emitted Behavior) สกินเนอรเชื่อวา
พฤติกรรมเกิดรวมกันระหวางตัวผูแสดงพฤติกรรม (Genetic Endowment) และเงื่อนไขสิ่งแวดลอม
ในรูป ผลกรรม(Consequences)ทําใหเ กิดพฤติก รรมที่เ รียกวา พฤติก รรมที่เ กิดขึ้นเอง(Emitted
Response) ซึ่งผูแสดงพฤติกรรมแสดงเอง และพฤติกรรมดังกลาวถูกควบคุมโดยผลกรรม แนวคิดที่
อยูบนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเงื่อนไขการกระทํามี 2 แนวคิด ดังนี้
1. แนวคิดในการใหแรงเสริม (Reinforcement) การใหแรงเสริมเปนวิธีการปรับพฤติกรรม
โดยอาศัยหลักการเรียนรูของสกินเนอร โดยเนนใหเห็นถึงความสําคัญของการใหแรงเสริมที่วา “การ
กระทําใด ๆ ที่ไดรับแรงเสริม การกระทํานั้น ๆมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น แตการกระทําใด ๆ ที่ไมไดรับ
แรงเสริม การกระทํานั้น ๆ มีแนวโนมที่จะลดลงและหายไปในที่สุด ” การใหแรงเสริมแบงเปน 2
ประเภท คือ การใหแรงเสริมบวก และการใหแรงเสริมลบ
1.1 การใหแรงเสริมบวก (Positive Reinforcement) หมายถึง การใหสิ่งเราที่ทํา
ใหพฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มขึ้น หรือการใหสิ่งที่บุคคลพอใจ สบายใจเมื่อบุคคลมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค สิ่งที่ทําใหพฤติกรรมเพิ่มขึ้น เรียกวา “ตัวแรงเสริมบวก” (Positive rein forcer) ไดแก ขนม
ลูกกวาด อาหาร ของเลน คําชมเชย กิจกรรมที่เด็กชอบ สิ่งเหลานี้อาจจะเรียกวา “รางวัล”
1.2 การใหแรงเสริมลบ (Negative Reinforcement) หมายถึง การเพิ่มความถี่
ของพฤติกรรมโดยการขจัดสิ่งเราที่บุคคลไมพึงพอใจออกไปทันทีที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค
หรือการที่พฤติกรรมของบุคคลเพิ่มขึ้นเพราะพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมานั้นสามารถถอดถอนสิ่ง
เราที่ไมนาพึงพอใจ(AversiveStimulus)แรงเสริมเชิงลบกับการลงโทษ(Punishment)นั้นคลายกันแต
ไมเหมือนกัน ถาพูดกันโดยทั่ว ๆ ไป แลวการลงโทษเปนการทําใหเด็กเจ็บปวด เชน การเฆี่ยนตี ดุ
ดา ในทางจิตวิทยานั้น การลงโทษหมายถึงการใหเด็กไดรับประสบการณที่เจ็บปวดหรือประสบการณ
ที่เ ด็ก ไมพึง ปรารถนา แตก ารใหแรงเสริม ลบนั้น หมายถึงการที่เ ด็ก พยายามขจัดสิ่ง ที่ทําใหเ ขา
เจ็บปวดใหพนไป
2. แนวคิดในการควบคุมตนเอง การควบคุม ตนเองเปนเทคนิคที่บุคคลปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเองดวยการระงับการแสดงพฤติกรรมบางอยาง ซึ่งใหผลนาพึงพอใจในปจจุบัน แลว
แสดงพฤติกรรมบางอยางเพื่อใหไดรับผลที่นาพึงพอใจในปจจุบัน และแสดงพฤติกรรมบางอยางเพื่อให
ไดรับผลที่นาพอใจในอนาคต การควบคุมตนเองบนพื้นฐานการเรียนรูที่เกิดจากเงื่อนไขผลกรรม
ตามแนวคิดของ Skinner ซึ่งมีทัศนะวาการควบคุมตนเองมีลักษณะเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงหนาที่
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ระหวางพฤติกรรมและผลกรรมของตนเอง และ ผลกรรมทั้งทางบวกและลบที่เกิดจากพฤติกรรมทํา
ใหเกิดพฤติกรรม 2 ประเภท คือ 1) พฤติกรรมที่ควบคุมพฤติกรรม(Controlling behavior) 2)
พฤติกรรมที่ถูกควบคุม(Controlled Behavior)โดยเนนการควบคุมพฤติกรรมที่สังเกตเห็นไดอยาง
ชัดเจนที่เกี่ยวของกับความเจ็บปวด หรือความไมสบายกาย การบังคับควบคุมกลามเนื้อ แตไมสนใจสิ่ง
ที่อยูภายในตัวบุคคล การระงับพฤติกรรม (Restraint) อันเปนวิธีการควบคุมตนเองจะไดผลดีถาไดรับ
โทษหรือสิ่งที่ไมพึงพอใจ สวนการเพิ่มพฤติกรรมจะไดผลดีเมื่อไดรับผลกรรมที่พึงพอใจ
การควบคุมตนเอง มีหลักในการพิจารณาพฤติกรรม คือ พิจารณาพฤติกรรม 2 ลักษณะที่
ตรงขามกัน ลักษณะแรกเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคหรือพฤติกรรมที่เปนปญหาซึ่งบุคคลมักจะ
กระทําในระดับสูง อีกลักษณะหนึ่ง พฤติกรรมที่พึงประสงคซึ่งบุคคลมักจะกระทําในระดับต่ํา การฝก
ควบคุมตนเองนั้นมัก จะใชการลดพฤติก รรมที่ไมพึง ประสงค และเพิ่ม พฤติ ก รรมที่พึง ประสงคที่มี
ลัก ษณะตรงกันขามกัน ควบคูไปด วย เชน ลดพฤติก รรมซุก ซนใหนอยลง ในขณะเดี ยวกันก็เ พิ่ ม
พฤติกรรมที่ตั้งใจเรียนไปดวย แนวทางในการควบคุมตนเอง มี 2 แนวทาง ดังนี้
2.1 การควบคุม สิ่ง เรา คือ การเปลี่ยนแปลงสิ่ง เราที่เ คยกระตุนใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมใหเปนสิ่งเราใหมมากระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม นับไดวาเปน
การเปดโอกาสใหบุคคลแสดงพฤติก รรมที่เ หมาะสมในสภาพการณใหมที่เ หมาะสมโดยหลัก การ
เชื่อมโยงระหวางสิ่ง เรากับ พฤติกรรม ทําใหบุคคลเรียนรูความสัม พันธร ะหวางสิ่งเราที่ทําให เ กิด
พฤติกรรมที่เปนปญหา เมื่อนําสิ่งเรานั้นออกไปพฤติกรรมที่เปนปญหาก็จะไมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเรียนรู
ความสัมพันธระหวางสภาพการณใหมกับพฤติกรรมที่เหมาะสมบุคคลก็จะจัดสภาพการณสิ่งเราใหม
เพื่อใหตนเองมีพฤติกรรมที่เหมาะสม การจัดสภาพการณสิ่งเราใหมจึงเป นการลดความแกรงของ
สัญญาณแนะที่ทําใหเกิดพฤติกรรมที่เปนปญหา หรือบุคคลอาจจะหลีกหนีสิ่งเรา หรือสภาพการณที่
เปนสัญญาณแนะพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
2.2 การควบคุม ผลกรรม คือ การใหผ ลกรรมตนเองหลัง จากบุคคลไดแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงคหรือพฤติกรรมเปาหมายแลวโดยตนเองเปนผูวางเงื่อนไขผลกรรมแกตนเอง
การเพิ่มพฤติกรรมที่พึง ประสงคจะกระทําไดดวยการใหแรงเสริมแกตนเองหรือการลงโทษตนเอง
หลังจากเกิดพฤติกรรม หรือการลดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมโดยการงดการเสริมแรงแกตนเอง หรือ
การลงโทษตนเอง วิธีการที่นิยมใชในการควบคุมตนเองสวนใหญจะประกอบดวยวิธีการหลายวิธี
รวมกันเปนกระบวนการของการควบคุม ตนเอง เชน การตั้งเปาหมายดวยตนเอง การสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมตนเอง การตั้งเกณฑมาตรฐานของตนเอง การประเมินตนเอง และการใหแรงเสริม
ตนเอง การใชวิธีการตางๆ รวมกันยอมกอใหเกิดประสิทธิภาพมากกวาการใชวิธีการเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับสภาพการณและพฤติกรรมของบุคคลดวยวาควรจะใชเทคนิคใดในสภาพการณใด หรือพฤติกรรม
ใดจึงจะเหมาะสม การควบคุมตนเองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นผูที่ควบคุมตนเองจะตองทราบ
พฤติกรรมเปาหมาย บุคคลจะตองตั้งเปาหมายดวยตนเอง เปาหมายจะเปนเกณฑเชื่อมโยงไปถึงการ
ใหแรงเสริมดวยตนเอง เพื่อใหบุคคลรูวาตองแสดงพฤติกรรมใด ในระดับใดจึงจะไดรับแรงเสริม การ
ตั้ ง เป า หมายจึ ง มี ลั ก ษณะการกํ า หนดเงื่ อ นไขการให แ รงเสริ ม ตนเอง (Self–Determined
Reinforcement) กระบวนการสําคัญ ที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติก รรมเปาหมายคือการเตือนตนเอง
(Self–monitoring) ซึ่งประกอบดวยการสังเกตพฤติกรรมตนเอง(Self–observation) ที่ชวยใหบุคคล
พิจ ารณาไดวาตนเองไดแสดงพฤติก รรมเปาหมายหรือไมและการบันทึก พฤติก รรมตนเอง(Self-

4
Recording)ที่ทําใหบุคคลทราบทิศทางของพฤติกรรมและชวยในการประเมินพฤติกรรมตนเอง (Self–
evaluation)
วิธีการควบคุมตนเองที่บุคคลสามารถนําไปฝกใชได
1. สรางพฤติก รรมที่เ หมาะสมโดยการใหก ารเสริ ม แรงที่ มีอํา นาจเหนือ กว า
ตัวเสริมแรงของพฤติกรรมที่เปนปญหา เพื่อใหบุคคล กระทําพฤติกรรมที่เหมาะสมนั้นมากขึ้น และลด
พฤติกรรมที่เปนปญหานั้นลง
2. ใหผ ลกรรมที่ไมพึงพอใจแกตนเองตอพฤติกรรมที่เ ปนปญหาเพื่อใหบุคคลลด
พฤติกรรมนั้นลง และเรียนรูที่จะหลีกเลี่ยงผลกรรมนั้น
3. ลดขนาดหรือปริมาณของการเสริมแรงตอพฤติกรรมที่เปนปญหาหรือยืดเวลาการ
เสริมแรงออกไป หรือเปลี่ยนเปนการใหผลกรรมทางลบหรือใหการเสริมแรงที่มีอํานาจนอยกวา การ
เสริมแรงตอพฤติกรรมที่เหมาะสม
4. เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมโดยการหลีกเลี่ยงสิ่งเราที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่เปน
ปญหา
5. ใหการเสริมแรงตนเองตอพฤติกรรมที่เหมาะสม
วิธี ก ารควบคุ ม ตนเองด วยวิธี ก ารเตื อนตนเอง (Self Monitory) ของบุค คล
ประกอบดวยการสังเกตพฤติกรรมของตนเอง (Self-Recording) การสังเกตตนเองจะชวยใหบุคคล
สามารถพิจารณาไดวาพฤติกรรมเปาหมายเกิดขึ้นหรือไม การบันทึกพฤติกรรมดวยตนเองจะชวยให
บุคคลทราบทิ ศทางของพฤติ ก รรม และเป นขอ มูล สํา หรั บ การประเมิน พฤติก รรมตนเอง(SelfEvaluation) วาพฤติกรรมเปาหมายเกิดขึ้นตรงตามเกณฑที่จะใหการเสริมแรงหรือไมและเมื่อบุคคล
สามารถกระทําพฤตกรรมตามเกณฑที่กําหนดไวจริงเสริมแรงตนเอง(Self-Reinforcement)ไดทันที
หลังเกิดพฤติกรรม
แนวทางในการพัฒนาและเสริมสรางจิตใจพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการควบคุมตน
1. การจัดการกับสาเหตุของพฤติกรรม บุคคลจําเปนที่จะตองศึกษาวามีสิ่งใดบางที่
เปนสาเหตุของพฤติก รรมที่ตองการจะขจัด หรือพฤติก รรม ที่ม าขัดขวางการเกิดพฤติก รรมที่นา
ปรารถนาของตน กลาวคือบุคคลจะตองมีการสังเกตตนเองวาในสภาพใด เวลาอะไร และมีสิ่งใดมา
กระตุนที่ทําใหตนกระทําพฤติกรรมนั้น ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้คือ (1) การจําแนกพฤติกรรม (2) การสังเกต
พฤติกรรม (3) การลงบันทึก (4) การประเมินผล (5) การกําหนดจุดมุงหมายในการปรับปรุงตนเอง (6)
การใหสัญญาผูกมัดวาจะกระทํา (7) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
2. การเกิด และการคงอยูของพฤติก รรม เมื่อ ใช ส ภาพแวดลอมเป นตัว กํา หนด
พฤติกรรมตามเปาประสงคแลว การจะเกิดพฤติกรรมไดบุคคลจะตองฝกฝนออกคําสั่งปฏิบัติ ใหแก
ตนเอง ฝกแสวงหาแนวทางและแนะนําตนเองใหปฏิบัติ นอกจากนั้นควรมีการฝกปฏิบัติโดยตรงดวย
โดยอาจจะฝ ก กระทํ า พฤติ ก รรมนั้น ในสถานการณจํ า ลอง จนบุ ค คลทํ า พฤติก รรมนั้ นได อ ย า ง
คลองแคล ว ไมเ คอะเขินหรือติ ดขัด เช น การฝก การพูดที่ สุภาพ ฝ ก สร างมนุษย สัม พั นธ ฝก ทํ า
พฤติกรรมที่ปรารถนาแทนพฤติก รรมที่เปนปญหา เปนตน นอกจากการฝกกระทําจริงแลว บุคคล
อาจจะฝกสรางมโนภาพวาตนไดกระทําพฤติกรรม ในสถานการณหนึ่ง ๆ หรือใหเก็บตัวแบบกระทํา
ดวยก็ยิ่งดี ในกรณีที่จะตองงดการกระทําพฤติกรรมที่ไมนาปรารถนาเปนเวลานานหรือ รอคอย
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รางวัลควรหันเหความสนใจไปจากเหตุการณนั้น โดยการทํากิจกรรมอื่น ๆ แทนเปนการฆาเวลาและ
เกิดความเพลิดเพลินจะทําใหเกิดการงดเวนไดนาน หรือรอคอยไดนาน สวนการทําพฤติกรรมที่นา
ปรารถนานั้นซ้ํา ๆ เปนระยะเวลานานได ควรมีการใหรางวัลตนเองดวย
3. ผลของพฤติกรรม พฤติกรรมที่นาปรารถนาจะเกิดบอยๆได ควรเปนพฤติกรรมที่
นําไปสูผลดีที่บุคคลตองการ ถาในกรณีที่พฤติกรรมนั้นไมกอใหเกิดผลดีจากภายนอก กลาวคือไมมีผูคอย
ใหรางวัลชมเชยหรือยกยอง บุคคลก็ควรจะจัดการใหรางวัล ชมเชยหรือยกยองตนเองได การใหรางวัล
ตนเองอาจทําได 2 แบบ คือใหในสิ่งที่ตนตองการ เชน เวลาพักผอน อาหารที่ชอบ เสื้อผาสวย และ
รางวัลอีกรูปแบบหนึ่งคือ การลดหรือขจัดสภาพที่ตนเองไมปรารถนา เชน ขจัดสภาพความเงียบเหงา
ดวยเพลงเบา ๆ เปดพัดลมไลความรอนอบอาว
2. การปรับพฤติกรรมและลักษณะของการปรับพฤติกรรม
2.1 การปรับพฤติกรรม
พฤติ ก รรม (Behavior) คือ การกระทํา ของบุ ค คลซึ่ง เป น การแสดงออกในการ
ตอบสนองหรือ การตอบโตสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ในสภาพการณ ใ ดสภาพการณ ห นึ่ ง การแสดงออกหรื อ
ตอบสนองนั้นเกิดขึ้นไดทั้งภายในและภายนอกรางกาย เชน การรองไห การกิน การอานหนังสือ การ
คิด
พฤติกรรมที่เปนปญหา หมายถึง พฤติกรรมอันไมพึงประสงคในโรงเรียนรวมไปถึงการ
ฝาฝนกฎ ระเบียบตางๆของโรงเรียน ประพฤติในลักษณะที่ไมเปนที่ยอมรับของสังคม
การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification ) คือ การประยุกตหลักการเรียนรูเพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล โดยใชเทคนิคหรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการประสม
ประสานกันเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใหเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคตลอดทั้งการ
สรางสรรคและเสริมสรางใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค โดยเนนพฤติกรรมที่สามารถสังเกตไดหรือวัด
ได และมีความเชื่อพื้นฐาน 2 ประการ คือ
1.พฤติกรรมปกติหรือพฤติกรรมอปกติ พัฒนามาจากหลักการเดียวกันคือจาก
หลักการเรียนรู แตทั้งนี้ตองไมรวมถึงพฤติกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของรางกายและระบบ
ประสาท
2. พฤติกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยหลักการเรียนรูเชนเดียวกัน
หลักการปรับพฤติกรรมสวนใหญพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรูที่ 3 ทฤษฎี คือ
1. ทฤษฎีการเรียนรูเงื่อนไขสิ่งเรา (Classical conditioning)
2. ทฤษฎีการเรียนรูเงื่อนไขผลกรรม (Operant conditioning)
3. ทฤษฎีการเรียนรูเงื่อนไขการสังเกต (Observational conditioning)
สําหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสภาพการเรียนการสอนและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเปนกลุม มักจะใชหลักการเรียนรูตามแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรูเงื่อนไขผลกรรม ซึ่ง
เสนอโดย บี.เอฟ.สกินเนอร (Burrhus F. Skinner) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน โดยมีแนวคิดพื้นฐานอยู
บนความเชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยถูกควบคุม โดยเงื่อนไขการเสริม แรงและเงื่อนไขการลงโทษ
ดังนั้น ในการปรับพฤติกรรม หากตองการสรางหรือเพิ่มพฤติกรรมใดก็ตองจัดเงื่อนไขตางๆ เพื่อให
ผูกระทําพฤติกรรมนั้นไดรับการเสริมแรงหลังจากแสดงพฤติกรรมนั้น และหากตองการลดหรือยุ ติ
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พฤติก รรมใดก็ตองจัดเงื่อนไขตางๆ เพื่อใหผูกระทําพฤติกรรมนั้นไดรับ การลงโทษหลังจากแสดง
พฤติกรรมนั้น อยางไรก็ตามในการปรับพฤติกรรมนั้น นักปรับพฤติกรรมเสนอแนะวาควรใชเงื่อนไข
การเสริมแรงมากกวาเงื่อนไขการลงโทษ ทั้งนี้เพราะการลงโทษมักเกิดผลขางเคียงตามมา
2.2 ลักษณะของการปรับพฤติกรรม
1. มุง ที่พฤติกรรมโดยตรง โดยที่พฤติก รรมนั้นจะตองสัง เกตเห็นได และวัดได
ตรงกัน สิ่งที่บุคคลกระทํา แสดงออก ตอบสนองหรือโตตอบตอสิ่ง ใดสิ่ง หนึ่งในสถานการณใด
สถานการณหนึ่ง เชน การรองไห การเดิน การคิด การเตนของชีพจร การอานหนังสือ เปนตน
2. ไมใชคําที่เปนการตีตรา เชน กาวราว ฉลาด โง เกเร ขี้เกียจ เกง เปนตน
เพราะคําตีตราเหลานี้มักจะเปนคําที่มีความหมายกวาง ๆ ที่รวมพฤติก รรมหลาย ๆ ลัก ษณะเขา
ดวยกัน จึงทําใหไมชัดเจนยากแกการสังเกตใหตรงกัน เนื่อ งจากตางคนตางรับรูคําตีตรานี้ตางกัน
และยากแกการจัดโปรแกรมการปรับพฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายได
3. พฤติกรรมไมวาจะเปนพฤติกรรมที่ปกติหรืออปกติก็ตาม ยอมเกิดจากการเรียนรู
ในอดีตทั้งสิ้น ดังนั้นพฤติกรรมเหลานี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยใชกระบวนการเรียนรู
4. การปรับพฤติกรรมจะเนนที่สภาพและเวลาในปจจุบันเทานั้น แมวาการเรียนรูจะ
เกิดขึ้นในอดีตก็ตาม แตเงื่อนไขสิ่งเราและผลกรรมในสภาพปจจุบันเปนตัวกําหนดวาพฤติกรรมที่
เรียนรูในอดีตนั้น จะมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นบอยครั้งหรือลดลง ดังนั้นถาสามารถวิเคราะหไดวาสิ่งเรา
และผลกรรมใดที่ทําใหพฤติกรรมเหลานั้นเกิดขึ้นบอยครั้ง หรือลดลงในสภาพปจจุบันก็จะสามารถทํา
ใหปรับสิ่งเรา และผลกรรมนั้นไดเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อที่จะทําใหพฤติกรรมดังกลาวนั้นเปลี่ยนแปลง
ไปตามเปาหมายที่ตองการ
5. การปรับพฤติกรรมนั้น จะเนนที่วิธีการทางบวก มากกวาที่จะใชวิธีการลงโทษใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล เนื่องจากเปาหมายของการปรับพฤติกรรมนั้นจะเนนที่การเพิ่ม
พฤติกรรมที่พึงประสงคใหเพิ่มขึ้น วิธีการทางบวกเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งกอใหเกิดปญหา
ทางอารมณนอยกวาการใชวิธีการลงโทษอีกดวย
6. วิธีการปรับพฤติกรรมนั้นสามารถใชไดอยางเหมาะสมตามลักษณะปญหาของแต
ละบุคคล เนื่องจากมีความเชื่อวาบุคคลแตละคนนั้นมีความแตกตางกัน การลงโทษวิธีหนึ่งอาจจะใช
ไดผ ลกั บ คน ๆ หนึ่ง แตอ าจจะใชไมไ ดผ ลกับ อีก หลาย ๆ คนได ดัง นั้ นในการดํา เนินการปรั บ
พฤติกรรมจึงตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลดวย
7. วิธีการปรับพฤติกรรม เปนวิธีการที่ไดรับการพิสูจนมาแลววามีประสิทธิภาพและ
ไดผล โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร
2.3 เทคนิคการปรับพฤติกรรม
2.3.1 การเสริมแรง (Reinforcement)
การเสริมแรง (Reinforcement) คือ การทําใหพฤติกรรมใดๆของอินทรียเพิ่มขึ้น
อันเปนผลเนื่องมาจากการไดรับผลกรรมภายหลังการแสดงพฤติกรรมนั้น หรืออันเปนผลมาจากการ
หลีกหนีจากสิ่งเราที่อินทรียไมพึงพอใจ ผลกรรมที่อินทรียพอใจ การเสริมแรงแบงออกเปน 2 ประเภท
คือ
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1. การเสริมแรงทางบวก(Positive reinforcement) หมายถึง การทําใหความถี่
ของพฤติกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการไดรับผลกรรมที่พึงพอใจ เชน ฟาใสชวยแมลางจาน แมจึงซื้อ
ไอศครีมใหรับประทาน
2. การเสริมแรงทางลบ (Nagative reinforcement) หมายถึง การทําใหความถี่
ของพฤติกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากการแสดงพฤติกรรมนั้นๆสามารถถอดถอนสิ่งเราที่ไมพึงพอใจออกได
เชน น้ําฟาอานหนังสือกอนสอบเพื่อหลีกเลี่ยงการสอบตก
2.3.1.1 ตัวเสริมแรง (Reinforcer)
ตั ว เสริ ม แรง (Rein forcer) คื อ สิ่ ง ใดก็ ต ามที่ ใ ห ภ ายหลั ง การแสดง
พฤติกรรมแลวมีผลทําใหความถี่ของพฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้น ตัวเสริมแรงแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ตัว เสริม แรงที่ไ มตองวางเงื่อ นไข (Primary Reinforcer) ได แก ตั ว
เสริ ม แรงที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป น ตั ว เสริ ม ด ว ยตั ว ของมั น เอง โดยไม ต อ งอาศั ย กระบวนการเรี ย นรู
เนื่องมาจากวามันสามารถสนองความตองการทางชีวภาพของอินทรีย หรือมีผลตออินทรียโดยตรง
เชน อาหาร น้ํา ความรอน ความเจ็บปวด
2. ตัวเสริมแรงที่ตองวางเงื่อนไข (Secondary Rein forcer)ไดแก ตัว
เสริมแรงที่ไมมีคุณสมบัติเปนตัวเสริมแรงดวยตัวของมันเอง แตเนื่องจากมันมีความสัมพันธกับตัว
เสริมแรงที่ไมตองวางเงื่อนไขหรือตัวเสริมแรงอื่นๆที่มีคุณสมบัติเปนตัวเสริมแรงอยูแลว จึงเปนผลให
ตัวของมันมีคุณสมบัติเปนตัวเสริมแรงได
2.3.1.2 ประเภทของตัวเสริมแรง
ตัวเสริมแรงทางบวก แบงออกเปน 6 ชนิด ดังนี้
1. อาหารและสิ่งเสพได เชน ขนม เครื่องดื่ม
2. ตัวเสริม แรงทางสัง คม เชน การชมเชย การยกยอง การพยัก หนา
ยอมรับ การสัมผัส
3. สิ่งของ ไดแก วัสดุ ของเลนตางๆ
4. กิจกรรม คือ การใชกิจกรรมที่ผูรับการปรับพฤติกรรมชอบมากที่สุดมา
เสริมแรง วิธีการนี้ Premack เปนผูนํามาใช จึงเรียกตัวเสริมแรงชนิดนี้อีกชื่อหนึ่งวา หลักของพรีแมค
(Premack’s principle)
5. การใหขอมูล ปอนกลับ คือ การใหขอมูลเกี่ยวกับ การกระทําวาอยูใน
สถานภาพอยางไร เปนการทําใหรูวาผลการกระทําเหมาะสมหรือไม การไดรับ รูวากระทําสิ่ง ที่
เหมาะสมยอมเปนแรงเสริมแกบุคคลได
6. เบี้ยอรรถกร (Token economy) ไดแก เบี้ย คะแนน ดาว เปนตนสิ่ง
เหลานี้สามารถนําไปแลกเปลี่ยนตัวเสริมแรงสนับสนุน(Back up Rein forcer) อื่นๆได เชน นําไปแลก
ขนม สิ่งของหรือสิ่งใดๆที่ตองการ เบี้ยอรรถกรเปนตัวเสริมแรงทางบวกประเภทที่ตองวางเงื่อนไข
จากตัวเสริมแรงทางบวกทั้ง 6 ชนิด เบี้ยอรรถกรเปนตัวเสริมแรงที่สามารถใชไดงายและสะดวกในทุก
โอกาสและสถานที่ ซึ่งตัวเสริมแรงชนิดอื่นๆ อาจจะไมสามารถนําไปใชได
การเสริมแรงทางบวกสามารถแบงเปน 3 ประเภท ดังนี้
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1. แรงเสริม ทางสัง คม (Social reinforcement) ไดแก คําชมเชย เชน
คําวา “ดี” “ดีมาก” การยอมรับและการใหความสนใจ เชน พยักหนา พูดคําวา “อือ” ยิ้ม แตะหลัง
เบา ๆ แรงเสริมทางสังคมเปนแรงเสริมที่ตองวางเงื่อนไข และสามารถนําไปใชในทุกสถานการณอยาง
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งใชไดงาย สะดวกและประหยัด
2. แรงเสริมที่เปนสิ่งของและสัญลักษณที่นําไปแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตองการได
(Tangible and Token reinforcement ) เปนแรงเสริมที่กินได จับตองและมองเห็นได ไดแก ขนม
อาหาร ตุกตา กิจกรรมตาง ๆ ที่เด็กพอใจ และสิ่งที่เด็กนําไปแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ตองการซึ่งขอ
เรียกวา “สิ่งประสงค” (Back – up rein forcers ) ไดแก ดาว กระดูก ทอนไม เปนตน แรงเสริม
นี้ เรียกวา “แรงเสริมแลกเปลี่ยน” หรือ “เบี้ยอรรถกร”
3. แรงเสริม ที่อยูภายในตัวบุคคล (Intrinsic reinforcement) เปนแรง
เสริมที่เกิดจากภายในตัวบุคคลหลังจากที่แสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา หรือทําสิ่งตางๆไดสําเร็จ
ในการนําการเสริมทางทางบวกไปใช นักจิตวิทยาและนักวิจัยบางทาน
อาจจะมีก ารวางเงื่อนไขในการแสดงพฤติกรรมเปาหมายควบคูไปดวย การวางเงื่อนไขที่นิยม
นํามาใช ไดแก การชี้แนะ การทําสัญญาเงื่อนไข และการวางเงื่อนไขกลุม
การชี้แนะ(Prompting) คือ การใหการเสริมแรงทางบวกทันที่ เมื่อบุคคล
แสดงพฤติกรรมเปาหมายตามที่ไดรับการชี้แนะ การชี้แนะจะเปนการใชควบคูกับวิธีการอื่นๆ
การทําสัญญาเงื่อนไข (Contingency Contracting) คือ การทําขอตกลง
กันระหวางผูที่ตองการจะเห็นพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงกับผูที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สัญญาจะบอก
ถึง พฤติกรรมที่ จะตองกระทําและผลกรรมที่จ ะไดรับ ผลกรรมก็เ ปนไปตามที่ผูที่จ ะเปลี่ยนแปลง
พฤติก รรมเปลี่ยนแปลง สวนพฤติก รรมนั้นก็จะเปนไปตามความตองการของผูที่ตองการจะเห็น
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
การวางเงื่อนไขกลุม (Group contingency) คือ วิธีการใชการวางเงื่อนไข
การเสริมแรงตอพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือของกลุมบุคคลนั้นทั้งกลุม
โดยที่กลุมบุคคลนั้นทั้งกลุมจะไดรับการเสริมแรงอันเปนที่สืบเนื่องมาจากการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือบุคคลทั้งกลุมนั้นแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค
2.3.1.3 ขั้นตอนการใชการเสริมแรงทางบวกอยางมีประสิทธิภาพ
1. เลือกพฤติกรรมที่ตองการจะพัฒนา
2. เลื อ กตั ว เสริ ม แรง โดยการสั ง เกตหรื อ สอบถามผู ที่ ต อ งการจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากนั้นจึงเลือกโดยพิจารณาถึง ตัวเสริมแรงนั้นจะตองมีอยูแลว สามารถ
ใชไดทันที ใชไดหลายครั้งโดยไมเกิดการเบื่อ ไมเสียเวลาในการใช และควรใหมีตัวเสริมแรงหลายๆ
อยาง
3. การนําไปใช ควรบอกวัตถุประสงคของโปรแกรม ใหแรงเสริมทันทีที่
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาเกิดขึ้น ใชคําพูดที่เจาะถึงพฤติกรรมที่พึงปรารถนาทุกครั้งกอนจะใหการ
เสริมแรง และพยายามใหคําชมเชยหรือการยกยองบอยๆครั้ง
4. การถอดถอนโปรแกรม โดยการศึ ก ษาวิ ธี ที่ ค วรใช ใ นการคงไว ซึ่ ง
พฤติกรรมที่ไดรับการพัฒนาหรือปรับแลว
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2.3.1.4 หลักการใชเสริมแรงทางบวกอยางมีประสิทธิภาพ
หลักการใชการเสริมแรงทางบวกอยางมีประสิทธิภาพนั้นมีหลักการทั่ว ๆ
ไป ดังนี้
1. การเสริม แรงทางบวกจะตองใหหลัง จากการเกิดพฤติก รรมเปาหมาย
เทานั้น การใหการชมเชยหรือใหสิ่งของกอนการเกิดพฤติกรรมไมถือวาเปนการเสริมแรง
2. การเสริมแรงจะตองกระทําทันทีที่พฤติก รรมเปาหมายเกิดขึ้น การ
เสริมแรงตอพฤติกรรมเปาหมายอยางทันทีนั้น จะทําใหผูที่ไดรับการเสริมแรงเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด
3. การเสริมแรงควรจะใหอยางสม่ําเสมอ นั่นคือควรใหการเสริมแรงทุก
ครั้ง หรือแทบทุกครั้งที่พฤติกรรมเปาหมายเกิดขึ้น ไมควรขึ้นอยูกับอารมณของผูดําเนินการปรับ
พฤติกรรม การใหการเสริมแรงไมสม่ําเสมอ ทําใหการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเกิดขึ้นไดนอยมาก
4. ควรมีการบอกถึง เงื่อนไขการใหการเสริมแรง และเงื่อนไขในการ
แสดงพฤติกรรมไมควรสูงเกินไปจนทําใหผูถูกปรับพฤติกรรมทําสําเร็จไดยาก
5. ตัวเสริมแรงนั้น ควรจะมีปริมาณพอเหมาะที่จะเสริมแรงพฤติกรรมโดย
ไมกอใหเกิดการหมดสภาพการเปนตัวเสริมแรง แตก็ไมควรจะใหนอยเกินไปจนไมมีพลังพอที่จะทําให
บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา
6. ตัวเสริมแรงนั้นจะตองเลือกใหเหมาะกับแตละบุคคล เนื่องจากคนเรามี
ความแตกตางกัน ดังนั้นตัวเสริมแรงของแตละคนจึงอาจไมเหมือนกัน อีกทั้งในบางโอกาสตัวเสริมแรง
ที่เคยเสริมแรงคน ๆ หนึ่งอาจจะไมเสริมแรงคน ๆ นั้นในเวลาตอมาก็ได
7. ถาเปนไปไดควรใชตัวเสริมแรงที่มีอยูในสภาพแวดลอมนั้น เชน การใช
กิจกรรมที่ชอบทํามากที่สุด หรือการเสริมแรงทางสังคม เปนตน
8. ควรมี ก ารใช ตั ว แบบหรื อ การชี้ แ นะควบคู ไ ปกั บ การเสริ ม แรงด ว ย
เนื่องจากวาจะทําใหบุคคลเรียนรูไดเร็วขึ้นวา ควรจะกระทําพฤติกรรมเชนใด จึงจะไดรับการเสริมแรง
9. ควรมีการวางแผนการใชตารางการเสริมแรง หรือยืดเวลาการเสริมแรง
เมื่อพฤติกรรมเปาหมายเกิดขึ้นสม่ําเสมอแลว ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเสริมแรงเสียใหม ให
เปนการใชตารางการเสริมแรงแทน หรืออาจจะใชการยืดเวลาการเสริมแรงก็ได เพราะจะทําให
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นคงอยูไดนานขึ้นแมวาจะไมไดรับการเสริมแรงอีกเลยก็ตาม
2.3.1.5 เทคนิคการเสริมแรงทางบวก
1) การเสริมแรงทางสังคม (Social Reinforcers)
ตัวเสริมแรงทางสังคม ไดแก การยิ้ม การชมเชย การยอมรับ การ
กอดหรือการมองตาเปนตน แรงเสริมทางสังคมถือไดวาเปนตัวเสริมแรงที่ตองวางเงื่อนไข ซึ่งจําเปน
ที่จะตองใชคูกับตัวเสริมแรงอื่น ๆ และเมื่อแรงเสริมทางสังคมนี้มีคุณสมบัติเปนตัวเสริมแรงแลว จะ
เปนตัวเสริมแรงที่มีประสิทธิภาพในการคงไวซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแลวอีกดวย ตัวเสริมแรง
ทางสังคมสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ
1 .แรงเสริ มทางสังคมที่แสดงออกโดยใชคําพูด เชน คําชม คํายกยอง
เปนตน
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2. แรงเสริมทางสังคมที่แสดงออกโดยใชทาทาง เชน การแตะตัว การ
กอด การมองตา การพยักหนาแสดงการยอมรับ เปนตน
ขอพิจารณาในการใชแรงเสริมทางสังคม
1. สามารถไดงาย และสะดวกในการใชเนื่องจากใคร ๆ ก็ใชได อีกทั้งไม
ตองลงทุนอะไรเลยเพราะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
2. เมื่อใชแลวไมรบกวนพฤติกรรมที่กําลังกระทําอยู อีกทั้งสามารถใหได
ทันทีและผูที่ไดรับการเสริมแรงยังคงสามารถดําเนินพฤติกรรมที่ตนกําลังกระทําอยูนั้นไดตอไป
3. ตัวเสริมแรงทางสังคม สามารถที่จะเปนตัวเสริมแรงแผขยายได โดย
นําไปสัมพันธกับตัวเสริมแรงอื่น ๆ มากวา 1 ตัวขึ้นไป เชน เมื่อชมแลวอาจจะมีการใหรางวัลหรือ
พาไปเที่ยว เปนตน จะทําใหแรงเสริทางสังคมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. แรงเสริมทางสังคมถือไดวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ดังนั้น เมื่อใช
แรงเสริมทางสังคมในการปรับพฤติกรรมแลว จึงไมมีความจําเปนที่จะตองถอดโปรแกรม เพราะสิ่งที่
ทําอยูนั้นไดเกิดขึ้นอยูทุกวันในสังคม
แรงเสริมทางสังคมเปนตัวเสริมแรงที่สมควรใชอยางยิ่ง แตไมสามารถใช
เสริมแรงไดทุกคน เนื่องจากแรงเสริมทางสังคมเปนตัวเสริมแรงชนิดที่ตองวางเงื่อนไข ดังนั้นในการ
ใชแรงเสริมทางสังคม ผูใชควรที่จะจัดประสบการณในการใหแรงเสริมทางสังคมคูกับแรงเสริมตัวอื่น
ๆ เสียกอน เพื่อที่วาผูที่ไดรับการเสริมแรงจะไดมีประสบการณและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของตัว
เสริมแรงทางสังคมอีกดวย
2) การเสริมแรงที่เปนสิ่งของ (Material Reinforces)
ตัวเสริมแรงที่เปนสิ่งของนั้นจะประกอบดวย อาหาร สิ่งที่เสพไดและ
ของใชตาง ๆ ซึ่งไดแก ขนม บุหรี่ เหลา หมากฝรั่ง น้ําหอม และเสื้อผา เปนตน ตัวเสริมแรงที่
เปนสิ่งของนี้จะใชไดผลก็ตอเมื่อบุคคลเกิดความขาดแคลนเทานั้น เพราะถาใชในขณะที่บุคคลมีทุก
อยางพรอมแลวก็มักจะไมไดผลโดยเฉพาะการใชอาหารเปนตัวเสริมแรง
ขอพิจารณาในการใชตัวเสริมแรงที่เปนสิง่ ของ
1. ควรจะใชเมื่อบุคคลอยูในสภาพที่ตองการ
2. การใชอาหารหรือสิ่ง ที่เ สพไดตลอดจนสิ่งของตาง ๆ อาจกอใหเ กิด
ปญหาของการหมดสภาพการเปนตัวเสริมแรงได ถาใหมากเกินไปหรือใหในเวลาที่ไมเหมาะสม
3.ควรมีสิ่งของหรืออาหารใหเลือกมากชนิด เพราะยิ่งมากกวาเทาใดก็ยิ่งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเทานั้น
4. บุคคลแตละคนชอบอาหารหรือสิ่งของไมเหมือนกัน ทําใหเกิดขึ้นความ
ยุงยากในการเตรียมตัวเสริมแรงเหลานั้น ยิ่งทํากับคนเปนจํานวนมากยิ่งมีความยุงยากมากขึ้น
5. บุคคลอาจจะเปลี่ยนใจไดตลอดเวลา ผูดําเนิน การจะตองพรอมกับ
ความเปลี่ยนความตองการของบุคคลเหลานั้นดวย
6. อาจเกิดปญหาในการไมสามารถใหการเสริมแรงไดทันที โดยเฉพาะเรื่อง
ของอาหารเนื่องจากไมสามารถจะเตรียมไดทัน
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7. การใชอาหารเปนสิ่งเสริมแรงอาจทําใหเกิดการรบกวนกิจกรรมที่บุคคล
กําลังกระทําอยู
เนื่องจากมีขอที่จะตองพิจารณาและอุปสรรคในการดําเนินการหลายอยาง
จึงทําใหการใชตัวเสริมแรงที่เปนสิ่งของไมคอยจะไดรับความนิยมในการนํามาใชในโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรม แตอยางไรก็ตาม อาหารหรือสิ่งที่เสพไดนั้นนับไดวาเปนตัวเสริมแรงที่มีประสิทธิภาพอยาง
มาก ถาใชกับเด็ก
3) การเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร
การเสริม แรงดวยเบี้ยอรรถกรเปนการใหแรงเสริม ทางบวกวิธีห นึ่ง
จั ด เป น ลั ก ษณะหนึ่ ง ของการให แ รงเสริ ม ที่ เ รี ย กว า “สั ญ ญาที่ ต กลงกั น ไว ” (Contingency
Contracting) ซึ่งสัญญาที่ตกลงกันไวนี้ จะมีลักษณะที่ชัดเจน และทําใหทุกคนเกิดความเขาใจเปน
อยางดี ซึ่งทําใหบุคคลเกิดความคาดหวังในผลของพฤติกรรมที่แตกตางกัน นักปรับพฤติกรรมจะเปน
ผูทําขอตกลงตาง ๆ กับผูเกี่ยวของตลอดจนการใหคําปรึกษาโปรแกรม การปรับพฤติกรรมที่มีการ
สัญญากันไว และใชเบี้ยเปนตัวเสริมแรง เรียกวา “เบี้ยอรรถกร” ดังนั้น การใหแรงเสริมดวยเบี้ย
อรรถกรจึงประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เปนขั้นตอนที่ผูเกี่ยวของมาทําสัญญารวมกัน
เกี่ยวกับปริมาณ และคุณภาพของพฤติกรรมที่จะไดรับเบี้ย สวนขั้นตอนที่ 2 เปนขั้นตอนที่ผูรับการ
ปรับพฤติกรรมนําเบี้ยไปแลกเปนรางวัล ตามรายการของการเสริมแรง ซึ่งมีใหเลือกมากมาย และ
สามารถนําไปใชไดในหลายสถานการณ
ขอดีของการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร
1. สามารถคงไวซึ่งอัตราการแสดงพฤติกรรมในระดับสูงกวาการใชแรงเสริม
ชนิดอื่น ๆ เชน การยอมรับ คําชมเชย หรือการใหทํากิจกรรมที่ชอบ
2. สามารถใหไดทันทีที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ตองการโดยไมขัดขวางหรือ
รบกวนพฤติกรรมนั้น
3. ไม ห มดภาวการณ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเสริ ม แรง เพราะสามารถ
แลกเปลี่ยนเปนสิ่งของหรือกิจกรรมที่ตองการไดมากมาย
4. เปนแรงเสริมชนิดเดียวที่สามารถเสริมแรงบุคคลที่มีความตองการและ
พึงพอใจตางกัน
5. สามารถนําติดตัวไปงาย และจํานวนของเบี้ยอรรถกรแสดงถึงอันตราย
ของการแสดงพฤติกรรมดวย
6. งายตอการใหและสามารถใหอยางยุติธรรม
7. สามารถใชไดทุกสถาน เชน เด็ก ๆ ไดรับเบี้ยทุกวัน เพื่อรักษาพฤติกรรม
หรืออาจไดรับเบี้ยสําหรับรางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ ประจําวัน เชน อนุญาตใหเขานอนไดครึ่งชั่วโมง และ
ไดรับรางวัลใหญในเวลาอื่น ๆ นอกเหนือจากนั้น
ขอจํากัดของการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร
1. การใหเบี้ยอรรถกรมีความสัมพันธโดยตรงกับการแสดงพฤติ กรรมที่พึง
ปรารถนา ฉะนั้นบุคคลจึงเรียนรูวาเบี้ยอรรถกรเปนสัญญาที่แสดงใหทราบวา พฤติกรรมนั้นไดรับการ
เสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร เมื่อถึงเวลาตองงดใหเบี้ยอรรถกร พฤติกรรมนั้นจึงลดลง ถาตองการให
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อัตราการแสดงพฤติกรรมนี้ยังคงเดิม จึงตองใชแรงเสริมตัวอื่นที่มีคณ
ุ คา เชน เกรด เงิน และคําชมเชย
มาแทนเบี้ยอรรถกร หรืออาจใชสภาพการณที่มีอยูตามธรรมชาติ เชน สิทธิพิเศษ กิจกรรม และแรง
เสริมทางสังคมแทนได
2. มีปญหาในการเก็บและรัก ษาเบี้ย บางคนอาจไดเ บี้ยมาโดยไมถูกตอง
เชน ขโมยของจากเพื่อน แทนที่จะแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค ซึ่งทําใหเบี้ยอรรถกรมีประสิทธิภาพ
นอยลง วิธีปองกันการขโมย ทําไดโดยการใหเบี้ยอรรถกรที่แตกตางกัน สําหรับแตละบุคคล สวนการ
ทํา เบี้ ย หายก็ ใ หผู แ สดงพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงคเ สี ย สมาธิ ใ นการแลกเปลี่ ย นสิ่ง ที่ ต อ งการด ว ย
นอกจากนั้น การคิดคนวิธีการใหและแลกเปลีย่ นเบี้ยอรรถกรที่ยุงยากก็เปนการเพิ่มงานใหแกนักปรับ
พฤติกรรม
ขั้นตอนในการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร
1. กํ า หนดพฤติ ก รรมที่ เ ป น เป า ประสงค พร อ มทั้ ง นิ ย ามลัก ษณะของ
พฤติกรรมใหชัดเจนและวิธีวัดลักษณะพฤติกรรมนั้น
2. เลือกวิธีการทดลองที่สามารถประเมินผลการเสริมแรงได
3. เลือกสิ่งที่จะนํามาใชเปนเบี้ย
4. เลือกตัวเสริมแรงที่ตองนํามาแลก และกําหนดอัตราการแลกเปลี่ยนที่
แนนอน
5. กําหนดเหตุการณที่เกี่ยวโยงที่พิเศษ (Specification Contingency)
การเลือกเบี้ยอรรถกร
เบี้ยเปนสิ่งที่ใชเปนตัวกลางสําหรับการแลกเปลี่ยน สิ่งที่นิยมใชเปนเบี้ยมี
หลายชนิด เชน ไฟ ตั๋ว ดาว คะแนนความถี่ของเครื่องนับครั้ง การเจาะรูบนกระดาษแข็ง เหรียญที่
ผลิตเอง เหรียญตางประเทศ บัตรเครดิตที่ทําดวยพลาสติก บัตรคอมพิวเตอร และอื่น ๆ การเลือก
ชนิดของเบี้ย ตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. เบี้ยตองมีลักษณะพิเศษยากแกการปลอมแปลง
2. สะดวกในการใชพกติดตัวงาย ๆ
3. มี ลั ก ษณะเฉพาะสํ า หรั บ แต ล ะบุ ค คล เพื่ อ มิ ใ ห เ กิ ด การขโมยหรื อ
แลกเปลี่ยน พรอมทั้งสะดวกในการใหและการตรวจสอบจํานวนพฤติกรรมและสิ่งแลกเปลี่ยนที่แตละ
คนพึงพอใจ
การเลือกสิ่งแลกเปลี่ยน
การเลือกตัวเสริมแรงที่ตองใชเบี้ยมาเปนตัวแลกเปลี่ยนในการเลือกสิ่งที่ตอง
ใชเบี้ยมาแลกเปลี่ยน อาจทําได 2 วิธีคือ การสังเกตและการสอบถามเปนรายบุคคล เกี่ยวกับสิ่ง ที่
ตองการทั้งอาหาร สิ่งของเครื่องใช และกิจกรรมที่ชอบมากที่สุด แตจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสม
และเปนไปได มีการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนแนนอนและตองเปดโอกาสใหทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับแรง
เสริมถึงแมวาจะแสดงพฤติกรรมนอยมาก
4) การใหขอมูลปอนกลับ (Informative Feedback)
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การใหขอมูลปอนกลับเปนการชี้ใหเห็นวาสิ่งที่บุคคลทําอยูนั้นไดผลเปน
อยางไร จากการที่รูตัววาสิ่ง ที่ทํานั้นไดผ ลเปนอยางไร จะทําใหเ กิดเปนแรงเสริมในการดําเนิน
กิจกรรมตอไป
หลักในการใชการใหขอมูลปอนกลับ
1. ควรใชขอมูลปอนกลับที่เกี่ยวกับพฤติกรรมในทางบวก
2. ข อ มู ล ป อ นกลั บ ที่ ใ ห นั้ น ต อ งชั ด เจน และเป น ข อ มู ล ที่ แ ท จ ริ ง ของ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น
3. ควรใหขอมูลปอนกลับที่เกี่ยวกับความกาวหนาในการแสดงพฤติกรรมที่
พึงประสงค
4. การใหขอมูลปอนกลับในระยะเริ่มแรกตองใหขอมูลปอนกลับในทันที
และเมื่อเกิดการเรียนรูแลว จึงใหขอมูลปอนกลับแบบยืดเวลา
5. ควรมีการบันทึกขอมูลปอนกลับไวอยางชัดเจนทุกครั้ง
6. ผูที่ใหขอมูลปอนกลับ จะตองเปนบุคคลที่ผูถูกปรับพฤติกรรมเชื่อถือ
และไดรับการยอมรับวาเปนผูมีความตั้งใจและจริงใจในการใหขอมูลปอนกลับ
7. ควรอธิบายใหบุคคลเห็นความสําคัญของขอมูลปอนกลับเพื่อจะไดนําไป
ปรับปรุงพฤติกรรมของตนใหดีขึ้น
8. ใหผูที่ไดรับขอมูลปอนกลับ กําหนดพฤติกรรมเปาหมายที่ตนตองการ
จะปรับปรุง
9. พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงภายหลังจากใหขอมูลปอนกลับนั้นควรจะเปน
พฤติกรรมที่สังเกตเห็นไดชัดเจน
10. การใชขอมูลปอนกลับ ควรใชควบคูกับการเสริมแรงทางบวก
5) การวางเงื่อนไขเปนกลุม
การวางเงื่อนไขเปนกลุม (Group Contingency) คือ วิธีการใชก ารวาง
เงื่อนไขการเสริมแรงตอพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือของกลุมบุคคลนั้นทั้ง
กลุม โดยที่กลุมบุคคลนั้นทั้งกลุมจะไดรับการเสริมแรงอันเปนที่สืบเนื่องมาจากการที่บุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือบุคคลทั้งกลุมนั้นแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค
วิธีการใชการวางเงื่อนไขเปนกลุม
1. โดยการวางเงื่อนไขการเสริมแรงตอความรวมมือกันภายในกลุม เชน ครู
ตองการปรับพฤติกรรมนักเรียนทั้งชั้นเรียนโดยตั้งเงื่อนไขวา “ถานักเรียนไมเลนหยอกลอกันในชั้น
เรียน และตั้งใจเรียน นักเรียนจะไดสิทธิพิเศษ เชน เลนเกมส วาดรูป แตถานักเรียนคนใดเลนกับ
เพื่อน ครูจะหักเวลาออกครั้งละ 1 นาที” และภายหลังที่นักเรียนทราบเงื่อนไขของครู ก็จะทําให
นัก เรี ยนทั้ ง หองพยายามควบคุ ม กัน เองซึ่ง จะชวยเพิ่ม ความถี่ของพฤติ ก รรมที่พึ ง ประสงค และ
ขณะเดียวกันก็ชวยลดความถี่ของการเกิดพฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงคอีกดวย
2. โดยการวางเงื่ อ นไขการเสริ ม แรงกั บ นั ก เรี ย นทั้ ง ชั้ น ต อ การแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงคของนักเรียนคนใดคนหนึ่งในชั้นเรียน เชน ครูตองการปรับพฤติกรรมเด็กหญิง
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แดงใหพูดคุยกับเพื่อน ๆ นอยลง และทําการบานใหมากขึ้น ครูจึงตั้งเงื่อนไขและบอกนักเรียนทั้งชั้นวา
“นักเรียนทุกคนจะไปทํากิจกรรมที่นักเรียนชอบ ถาเด็กหญิงแดงสามารถทําการบานเสร็จภายใน 30
นาที” ภายหลังที่นักเรียนทราบเงื่อนไขของครู นักเรียนในชั้นก็จะไมคุยกับเด็กหญิงแดง และอาจชวย
อธิบายการบานใหเด็กหญิงแดงฟงเมื่อเด็กหญิงแดงมีขอสงสัย
ขอดีของการวางเงื่อนไขเปนกลุม
1. สะดวกในการจัดโปรแกรมและดําเนินการเพราะการเสริมแรงเปนกลุม
ชวยใหผูจัดโปรแกรมสามารถใหการเสริมแรงไดสะดวกและเร็วขึ้น
2. การวางเงื่อนไขเปนกลุมเปนการฝกใหบุคคลตอบสนองตอกลุมและฝก
การรับผิดชอบตอผูอื่น เพราะในชีวิตประจําวันมีพฤติกรรมจํานวนมากที่เปนมาตรฐานของกลุม ซึ่ง
นาจะรับผิดชอบรวมกันนอกจากนี้การวางเงื่อนไขเปนกลุมทําใหบุคคลเรียนรูผลของการกระทําของ
ตนที่มีตอกลุม
6) การใชสัญญาเงื่อนไข (Contingency Contract)
การใชสัญญาเงื่อนไข (Contingency Contract) เปนวิธีหนึ่งที่ใชใน
การปรับพฤติกรรมโดยการนําเทคนิคของการปรับพฤติกรรมแบบตางๆ คือ การเสริมแรง การลงโทษ
และการใหรางวัลพิเศษมาผสมผสานกันโดยทําเปนสัญญาระหวางผูปรับพฤติกรรม เชน ผูปกครอง ครู
หรือ ผูท ดลองกับ ผูที่ถูกปรับ พฤติกรรม เชน เด็ก นักเรียน หรือผูป วย สัญญาที่ทําขึ้นนั้น จะตอง
กระทํารวมกันทั้งสองฝาย และมีความเขาใจสัญญาตรงกัน และสัญญาจะระบุความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมที่กระทําและตัวเสริมแรงที่ไดรับ เชน การทําสัญญาระหวางครูกับนักเรียนในหองเรียน โดย
วางเงื่อนไขวา ถานักเรียนสามารถทํางานที่ครูมอบหมายเสร็จภายในเวลาที่ครูกําหนด ครูจะใหเวลา
วางนักเรียนทํางานสวนตัวหรือเลือกทํากิจกรรมเปนเวลา 5 หรือ 10 นาที
หลักของการใชสัญญาเงื่อนไข
1.ในสัญญาจะตองระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่แตละฝายตองกระทํา
และไดรับเมื่อทําตามสัญญาที่ไดระบุไว เชน ผูปกครองตองการใหลูกทําการบานและอานหนังสือเปน
เวลา 2 ชั่วโมงตอวัน ขณะเดียวกันลูกตองการไดเงินไวใชเปนพิเศษ หรือตองการเวลาดึกๆในการดู
โทรทัศน เปนตน
2.จะตองระบุพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาซึ่งไดสังเกตไวแลวและ
ตองการเปลี่ยนแปลงใหชัดเจน นอกจากนี้ยังตองสํารวจและระบุตัวเสริมแรงที่จะใหเมื่อเด็กสามารถ
ทําตามสัญญาได
3.จะตองระบุตัวเสริมแรง และอัตราที่ให ตองระบุคะแนนที่ไดและให
การเสริม แรงตามที่ร ะบุไว การบอกคะแนนแกเด็ก ตามที่ร ะบุไวนี้ เปนวิธีก ารใหขอมูล ยอนกลับ
(Informative Feedback) ซึ่งเปนการเสริมแรงที่ทําใหเด็กมีความกระตือรือรนที่จะทําตามสัญญาที่
ระบุไว
1. จะตองระบุโทษที่จะไดรับเมื่อเด็กไมสามารถทําตามสัญญาที่กําหนดไว
โดยจะตองทําอยางเปนระบบ วางแผนอยางรัดกุม และเปนความยินยอมของทั้งสองฝาย เพื่อเด็กจะ
ไดตระหนักวาเขาจะไดรับผลกรรมที่ไมพึงปรารถนาเมื่อไมทําตามสัญญา
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2. จะตองระบุรางวัลพิเศษ (Bonus) ที่จะใหเมื่อเด็กสามารถกระทําตาม
สัญ ญาได อยางสม่ําเสมอเปนระยะเวลานานพอสมควร ซึ่ง จะมี ป ระโยชนในโปรแกรมการปรั บ
พฤติกรรมที่ใชร ะยะเวลานาน ถาเด็กไดรับการเสริมแรงติดตอกันนาน อาจจะเกิดความชาชินตอ
สัญญา การใหรางวัลพิเศษจะชวยแกปญหานี้ได
ขอดีของการใชสัญญาเงื่อนไข
1. ผูถูกปรับพฤติกรรมไดมีสวนรวมในการดําเนินการของโปรแกรมทําให
ความรูสึกถูกบังคับนอยลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามสัญญาเงื่อนไขไดงาย ซึ่งจะทําใหโปรแกรมไดผล
ยิ่งขึ้น
2. ผลที่ไดรับจากสัญญาจะไมเปนสิ่งที่ทําใหเด็กเกิดความไมพึงพอใจมาก
นัก เนื่ องจากผูถู ก ปรั บ พฤติ ก รรมมี ส วนร ว มในการกํ า หนดสั ญ ญา ซึ่ ง เขาสามารถต อ รอง และ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมได
3. สัญญามีความยืดหยุนไดถาฝายหนึ่งฝายใดมีความไมพอใจ ก็สามารถที่
จะตกลงและแกไขใหมไมมีการบังคับตายตัว
4. สัญญาระบุเงื่อนไขไวอยางชัดเจนโดยระบุพฤติกรรมและผลกรรมไว
อยางชัดเจน ซึ่งจะชวยเปนแนวทางในการปฏิบัติตามสัญญาไดงายขึ้น
5. การทําสัญญาเงื่อนไขมีประโยชนในการสรางสัมพันธภาพระหวาง
ผูปรับพฤติกรรมกับผูถูกปรับพฤติกรรม
สําหรับขอจํากัดของสัญญาเงื่อนไขนั้นมีไมมากนัก แตที่เห็นไดชัด คือ สัญญา
เงื่อนไขนี้ใชกับเด็กที่มีความพิการทางสมอง หรือเด็กที่ไมสามารถเขาใจความหมายของการทําสัญญา
เงื่อนไขไมได
2.3.2 การควบคุมตนเอง
การควบคุมตนเอง เปนวิธีการที่ใชในการปรับพฤติกรรมมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี
การเรียนรู ซึ่งทฤษฎีการเรียนรูเชื่อวาพฤติกรรมเปนผลมาจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งนี้
เพราะสิ่ ง แวดล อ มเป น ตั ว การควบคุ ม ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปก็ จ ะเป น การกํ า หนดสิ่ ง แวดล อ มใหม
เชนเดียวกันดังนั้นจะเห็นไดวาพฤติกรรมของบุคคลและสิ่งแวดลอมตางมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน การ
ควบคุมตนเองที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมนี้มีลักษณะ 2 ประการ ไดแก
1. ความสามารถของบุคคลที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนโดยเปลี่ยน
สิ่งแวดลอมใหม
2. เมื่อบุคคลนั้นเรียนรูที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเองไดผลที่เกิดขึ้นคือ
ทั้งพฤติกรรมและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตามไปดวย
ดังนั้น ลักษณะที่สําคัญของการควบคุมตนเองคือบุคคลเปนผูดําเนินการในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวยตนเอง ตลอดจนประเมินเปาหมายดวยตนเองเพื่อเปนการตอบสนองและ
แกไขปญหาอยางเปนระบบอันจะมีผลตอพฤติกรรมที่พึงประสงคนั้นดวยตนเองและมีผลระยะยาวตอ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีความคงทนถาวร ซึ่งการกระทําดังกลาวนี้เปนการลดความสําคัญของ
อิท ธิพลภายนอกลงและทําใหบุคคลมีอิส ระที่จ ะกําหนดพฤติก รรมของตนเองไดม ากขึ้น ในทาง
ปฏิบัติการควบคุมตนเองนั้นบุคคลอื่นก็สามารถเขาไปใหความชวยเหลือไดโดยหนาที่ใหคําแนะนําและ
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ให คํ า ปรึ ก ษา ในกรณี ที่ ผู ป รั บ พฤติ ก รรมด ว ยตนเองเกิ ด ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การของ
กระบวนการของกระบวนการควบคุมตนเอง
กระบวนการที่สําคัญในการควบคุมตนเอง
1. บุคคลเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมใหบุคคลเรียนรูที่จะแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสม โดยอาศัยหลักการวาเมื่อบุคคลเชื่อมโยงสิ่งเรากับพฤติกรรมไดแลวสิ่งเราจะเปนตัวแนะให
บุคคลแสดงพฤติกรรม ถาไมมีการเสนอสิ่งเราพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมนั้นจะไมเกิดขึ้น เมื่อบุคคล
สามารถเชื่อมโยงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับสภาพสิ่งเราที่จัดสภาพขึ้นใหมสิ่งเรานั้นก็จะเราใหบุคคล
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมดวย หลักการดังกลาวจึงสามารถลดพฤติกรรมที่เปนปญหาของบุคคลได
โดยลดความถี่ของสิ่งเราที่เปนตัวแนะใหเกิดพฤติกรรมที่เปนปญหา
2. การควบคุม ผลกรรม หมายถึง การใหผ ลกรรมตนเองหลัง จากที่ไดทํา
พฤติกรรมเปาหมายแลว ซึง่ อาจเปนการเสริมแรงตนเองหรือการลงโทษตนเองก็ได แตการลงโทษ
ตนเองนั้นมีลักษณะเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนา จึงเปนการยากที่บุคคลจะนําไปปฏิบัติกับตนเองได และ
บางครั้งก็เพียงแตชวยระงับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคเทานั้นอาจทําใหเกิดปฏิกิริยาทางลบตออารมณ
ดังนั้นบุคคลจึงนิยมการเสริมแรงตนเองมากกวา
ขั้นตอนในการควบคุมตนเอง
ขั้นที่ 1 การตั้งเปาหมาย ( Goal Setting ) หมายถึง การกําหนด
พฤติกรรมเปาหมายที่ตองการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการตั้งเปาหมายนี้จะชวยใหบุคคลรูถึงพฤติกรรมที่
ตองการกระทําอยางเดนชัดและยังใชพฤติกรรมเปาหมายเปนเกณฑในการประเมินการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น ในกรณีที่บุคคลยังไมสามารถตั้งเปาหมายไดอยางชัดเจนสามารถใหคนอื่นชวยได
จนกวาเขาจะสามารถตั้ง เปาหมายไดดวยตนเอง อยางไรก็ตามการตั้ง พฤติก รรมเปาหมายควร
ตั้งเปาหมายที่เปนจริงและสามารถทําได เพราะถาเปนเปาหมายที่บุคคลไมสามารถทําไดดีก็จะทําให
เกิดความผิดหวังและกอใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนได
ขั้นที่ 2 การเตือนตนเอง ( Self Monitoring ) เปนกระบวนการที่
บุคคลสังเกตหรือจําแนกลักษณะของพฤติกรรมของตนเอง วาตนไดทําพฤติกรรมตามเปาหมายแลว
หรือยังประกอบดวยการสังเกตตนเอง และการบันทึกพฤติกรรมตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. จําแนกพฤติกรรมเปาหมายวาพฤติกรรมอะไรที่ตองการสังเกต
2. กําหนดเวลาที่จะสังเกต และบันทึกการสังเกต
3. กําหนดวิธีการบันทึก และเครื่องมือที่ใชในการบันทึก
4. สังเกตและบันทึกพฤติกรรม
5. ทําแผนภาพ หรือกราฟแสดงผลการบันทึก
6. วิเคราะหขอมูลที่บันทึกเพื่อที่จะไดขอมูลยอนกลับซึ่งจะมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ขั้นที่ 3 การประเมินผลตนเอง ( Self Evaluation ) หมายถึงการที่
บุคคลตัดสินพฤติกรรมของตนเอง โดยการประเมินคุณคาของพฤติกรรมจากขอมูลที่ไดจากการบันทึก
ดวยตนเอง ทําใหสามารถพิจารณาถึงพฤติกรรมที่กําลังทําอยูอยางถี่ถวน
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ขั้นที่ 4 การเสริมแรงตนเอง ( Self Reinforcement ) หมายถึงการจัด
ผลกรรมที่เปนแรงเสริมใหแกพฤติกรรมที่พึงประสงคดวยตนเอง เพื่อทําใหพฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้นโดย
บุคคลเปนผูดําเนินการเพื่อใหไดแรงเสริมนั้นดวยตนเอง การเสริม แรงตนเองมัก เกิดรวมกับ การ
ตั้งเปาหมาย คือ มีการตั้งเปาหมายหรือกําหนดเกณฑเสียกอนแลวจึงมีการเสริมแรงตามมา ในการ
กําหนดเกณฑนั้นบุคคลผูเปนเจาของพฤติกรรมอาจจะกําหนดเองหรือใหผูอื่นกําหนด
การฝกการควบคุมตนเอง
1. การฝกการควบคุมตนเองโดยการจัดประสบการณการควบคุม
พฤติกรรมของตนเอง ใหแกบุคคลที่ประสงคจะควบคุม พฤติกรรมของตนเอง โดยขั้นแรกควรให
บุคคลนั้นมีประสบการณในการถูกบุคคลอื่นควบคุมพฤติกรรมที่เขาประสงคจะควบคุมเสียกอน และ
หลังจากที่การปรับพฤติกรรมไดดําเนินไปจนบรรลุเปาหมายพฤติกรรมที่ไดรับการปรับแลว ซึ่งเปน
พฤติกรรมที่พึงประสงคไดเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอผูปรับพฤติกรรมจึงคอย ๆ ถอดแรงเสริม ตลอดทั้ง
กระบวนการที่ใชในการปรับพฤติกรรมนั้นออกไป แลวเปดโอกาสใหบุคคลนั้นไดเริ่มตนกระบวนการ
ในการปรับพฤติกรรมนั้น ๆ ของเขาเอง พรอมทั้งหาวิธีการรักษานั้นใหคงอยู
2. การฝกการควบคุมตนเอง โดยการฝกใหบุคคลที่ประสงคจะควบคุม
พฤติกรรมของตนเองใหรูจัก ปรับพฤติกรรมเปาหมายจากตัวแบบ และฝกใหรูจักเลือกเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ตองการจะเลียนแบบจากตัวแบบใหไดอยางเหมาะสม
3. การฝกการควบคุมตนเอง โดยการสังเกตตนเอง ในกรณีนี้บุคคลที่
ประสงคจะปรับ พฤติกรรมของตนเองจะตองกําหนดพฤติกรรมเปาหมายตามที่ตนคาดหวัง และ
ตั้งเปาหมายไวในการฝกการควบคุมตนเองนี้ จะตองใหบุคคลนั้นรูจักสังเกตการณเปลี่ยนแปลงของ
ตนเอง และเรียนรูวิถีทางที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหบรรลุเปาหมายตามที่ตนประสงค
4. การฝกการควบคุมตนเอง โดยการวางเงื่อนไขใหตนเองเงื่อนไขบุคคล
ที่ประสงคจะปรับพฤติกรรมของตนเองใหบรรลุเปาหมายนั้น อาจไดแก เงื่อนไขของการเสริมแรงแก
ตนเองและเงื่อนไขการลงโทษตนเองและในกรณีที่บุคคลนั้นสามารถกระทําหรือมีพฤติกรรมที่สมความ
คาดหวัง และบรรลุเปาหมายที่ตนเองไดกําหนดไวนั้น บุคคลนั้นจะใหแรงเสริมดวยตนเองและแรง
เสริมที่ตนเองใหแกตนเอง จะมีคาและเปนพลังที่จะกระตุนใหบุคคลนั้นกระทําหรือมีพฤติกรรมใจ
วิถีทางที่พึงประสงคตอไป
5. การฝกการควบคุมตนเอง โดยการขจัดพฤติกรรมบางประการที่บุคคล
นั้น ถูกควบคุมดวยสิ่งเราหรือตองอยูภายใตการควบคุมสิ่งเราบางประการ ในกรณีเชนนี้จะตอง
อาศัยพลังใจที่เขมแข็งของบุคคลนั้น ที่จะตองหาทางที่จะถอดถอนสิ่งเรานั้นออกไป เชนการบังคับใจ
ตนเอง การไมใหความสนใจกับสิ่งเรานั้น ๆ แมวาสิ่งเรานั้นจะเปนสิ่งเราที่นําพึงประสงคก็ตาม แต
สิ่งเรานั้น ๆ ก็ทําใหบุคคลนั้นไมสามารถจะควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหบรรลุเปาประสงคได
6. การฝกการควบคุมตนเอง โดยขจัดสิ่งเราที่ไมพึงประสงคที่เปนผลให
บุคคลนั้นมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง และทําใหบุคคลนั้นไมสามารถบรรลุพฤติกรรมที่พึงประสงคได กรณี
เชนนี้แสดงวา พฤติกรรมที่พึงประสงคซึ่งเปนพฤติกรรมเปาหมายของบุคคลนั้นอาจจะยาก ไมเชิญ
ชวนใหกระทํา เพราะฉะนั้นบุคคลจึงหลีกเลี่ยงไปทําสิ่งอื่นที่งายกวา เปนที่พึงพอใจมากกวา ดวย
เหตุนี้จึงจําเปนจะตองขจัดสิ่งเราที่ไมพึงประสงคใหหมดไปจากสถานการณนั้น ๆ เพื่อใหบุคคลนั้น
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สามารถควบคุมตนเองไมเกิดความวอกแวก หลีกเลีย่ งงานใดงานหนึ่งที่ตนจะตองรับผิดชอบและเปน
พฤติกรรมที่พึงประสงคที่จะตองเกิดขึ้น
ขอดีของการควบคุมตนเอง
1. การควบคุม ตนเองเปนวิธีการปรับ พฤติกรรมที่บุคคลสามารถใหผ ล
กรรมตอพฤติกรรมที่เหมาะสมไดอยางสม่ําเสมอเพราะสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ ยนแปลง
ดวยตนเองไดตลอดเวลา
2. การควบคุมตนเอง ทําใหเกิดการแผขยายพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไม
วาจะเปนการแผขยายขามสภาพการณ ขามพฤติกรรมหรือขามเวลา ( การคงอยูของพฤติกรรม )
3. พฤติ ก รรมบางชนิ ดไม ส ามารถให บุ คคลภายนอกเป น ผูค วบคุ ม ให
เนื่องจากสภาพแวดลอมของบุคคลของบุคคลนั้นมีสิ่งเรามากมายและยังมีการใหการเสริมแรงและ
ลงโทษตลอดเวลาเชนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ดังนั้นถามีการใชวิธีการควบคุมตนเองควบคูกันไปการ
ดําเนินการจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. การใช ก ารควบคุ ม ตนเอง บางครั้ ง สามารถที่จ ะนํ า มาใช ค วบคุ ม
พฤติกรรมที่ไดรับผลกรรมออน ผลกรรมออนหมายถึง ผลกรรมที่มีปริมาณนอยมากหรือเกิดขึ้นชาไม
มีความสําคัญตอการรับรูของบุคคลอื่นซึ่งมักไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เชน โปรแกรม
การลดความอวน
5. บุคคลสามารถทําไดดีถาเปนผูกําหนดและตัดสินใจเลือกที่จะทําดังนั้น
การควบคุมตนเองจึงทําใหการดําเนินโปรแกรมตาง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. การควบคุม ตนเองชวยประหยัดเวลาในการดําเนินการของผูบําบัด
เนื่องจากกระบวนการปรับพฤติกรรมทั้งหมดผูเขารับการบําบัดเปนผูจัดการเอง ผูบําบัดเพียงแตให
แนะนําและชี้แนะเทานั้น
7. การควบคุม ตนเองเปนเปาหมายของการปรับพฤติก รรม เพราะกร
ควบคุมตนเองเปนการฝกใหผูรับการบําบัดสามารถที่จะควบคุมตนเองได
8. การควบคุมตนเองนั้นจะทําใหผูเขารับบําบัดมีความรูสึกที่ดีกับตนเอง
ดานทัศนคติตอตนเอง ความรูสึกถึงคุณคาของตนเองหรือความรูสึกวาตนเองมีความสามารถทําให
บุคคลเหลานั้นมองโลกในแงดีเพราะมีความเชื่อวาสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะเขาเปนผูกระทําใหเกิดขึ้น
เอง
ขอควรพิจารณาในการควบคุมตนเอง
1. การกําหนดพฤติกรรมเปาหมายและเกณฑการแสดงพฤติกรรมเปาหมาย
ควรสะทอนถึงปญหาของพฤติกรรมที่แทจริงไมเชนนั้นจะทําใหเกิดปญหาได
2. วิธีการบันทึกพฤติกรรมควรจะทําใหงายและไมเสียคาใชจายสูงเพราะถา
วิธีการบันทึกพฤติกรรมซับซอนเกินไปและไมสะดวกตอการบันทึกแลว ผูเขารวมการบําบัดอาจจะ
หยุดการบันทึกพฤติกรรมดังกลาวได
3. การเสริมแรงหรือการลงโทษ ควรจะอยูภายใตการควบคุมของผูเขารับ
การบําบัดกลาว คือ สามารถที่จะใชไดทันที่ที่ตองการในกรณีที่พฤติกรรมบรรลุเปาหมายหรือไม
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บรรลุเปาหมาย เพราะถากระทําพฤติกรรมเปาหมายตามเกณฑที่กําหนดแลวไมไดรับการเสริมแรง
แนวโนมที่พฤติกรรมเปาหมายนั้นจะยุติลงก็มีโอกาสเกิดขึ้นสูง
4. การลงโทษตนเองนั้น ควรระวังผลกระทบขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. การควบคุม ตนเอง เปนเทคนิคที่ไดผลดีมากกับผูทีมีระดับสติปญญา
พอสมควร อีกทั้งเปนผูเชื่อในอัตลิขิต และความสามารถในตนเอง
2.3.3 การหยุดยั้ง (EXTINCTION)
การหยุดยั้ง(Extinction) นี้สามารถนําไปใชเพื่อการลดพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป
หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะของปฏิกิริยาสะทอนก็ไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาเทคนิคการหยุดยั้งที่ใชน้นั
มีพื้นฐานการพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรูทฤษฎีใดนั่นเอง
เทคนิคการหยุดยั้ง พัฒนามาจากแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู 2 ทฤษฎีดวยกัน
คือ ทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไขแบบการกระทําของ B.F. Skinner และทฤษฎีการเรียนรูการ
วางเงื่อนไขแบบคลาสสิก ของ Pavlov เทคนิคการหยุดยั้งที่พัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรูการวาง
เงื่อนไขแบบการกระทํานั้น จะเรียกชื่อเทคนิคที่พัฒนาขึ้นวาเทคนิคการหยุดยั้ง (Extinction)
โดยตรง สวนเทคนิคการหยุดยั้งที่พัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนั้น
สามารถแบงออกไดเปน 3 เทคนิคใหญ ๆ ดวยกันคือ เทคนิคการลดความรู สึก อยางเปนระบบ
(Systematic Desensitization) Flooding และ Implosive Therapy
การหยุดยั้งนอกจากจะสามารถใชเพื่อลดพฤติกรรมไดดวยตัวของมันเองแลว ยัง
สามารถใชรวมกับการเสริมแรงทางบวกไดอีกดวย การนําเอาเทคนิคการหยุดยั้งมาใชรวมกับการ
เสริมแรงทางบวกนี้ทําใหเกิดการพัฒนาเทคนิคการปรับพฤติกรรมขึ้นมาอีกอยางนอย 4 เทคนิค
ดวยกัน ซึ่งไดแก DRO (Differential Reinforcement of Other Behavior) DRA(Differential
Reinforcement of Alternative Behavior) DRI (Differential Reinforcement of
Incompatible Behavior) DRL (Differential Reinforcement of Low Rate Behavior) ซึ่ง
เทคนิคทั้ง 4 นี้จัดไดวาเปนเทคนิคที่มีประสิทธิภาพอยางมากในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
และเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค
2.3.3.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของการหยุดยั้ง
ในการที่จะใชเทคนิคการหยุดยั้งเพื่อลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคนั้น ควร
จะพิจารณาปจจัยดังตอไปนี้
1. พฤติกรรมที่ตองการจะใหลดลงนั้น ไดรับแรงเสริมแบบตอเนื่องหรือแบบ
บางครั้งบางคราวการใชวิธีการหยุดยั้งตอพฤติกรรมที่ไดรับแรงเสริมแบบตอเนื่อง จะทําใหพฤติกรรม
นั้นลดลงอยางรวดเร็ว แตถาพฤติกรรมนั้นไดรับแรงเสริมแบบบางครั้งบางคราว การใชการหยุดยั้ง
ตอพฤติกรรมนั้น จะทําใหพฤติกรรมนั้นลดลงชามาก หรืออาจจะไมลดลงเลย
2. พฤติกรรมที่ตองการจะใหลดลงนั้น ไดรับแรงเสริมเปนระยะเวลานาน
เพียงใด และไดรับแรงเสริมมากเพียงใด พฤติกรรมใดที่ไดรับการเสริมแรงมาเปนระยะเวลานาน
และไดรับแรงเสริมเปนจํานวนมาก การใชการหยุดยั้งตอพฤติกรรมนั้นยอมใหผลชามากหรือมีผล
นอยมาก แตในขณะเดียวกันพฤติกรรมใดที่ไดรับการเสริมแรงในชวงเวลาอันสั้น และไดรับแรงเสริม
จํานวนนอยยอมที่จะไดผลอยางรวดเร็ว ถาใชวิธีการหยุดนั้นตอพฤติกรรมนั้น
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3. พฤติกรรมบางพฤติกรรมไดรับแรงเสริมมากกวา 1 ตัวขึ้นไป ดังนั้นใน
การที่จะใชการหยุดยั้งใหไดผล จําเปนอยางยิ่งที่จะตองรูแหลงของแรงเสริมที่มีผลตอพฤติกรรมนั้นทุก
ตัว
4. ตองรูวิธีควบคุมแหลงของแรงเสริมนั้นใหได ถาควบคุมไมไดโปรแกรม
การลดพฤติกรรมโดยใชการหยุดยั้งยอมจะไมไดผล
5. จะตองพิจารณาวาพฤติกรรมที่จะใชวิธีการหยุดยั้ง เปนพฤติกรรมที่มี
การเสริมแรงอยูในตัวของมันเองอยูแลวหรือไม ซึ่งถาพฤติกรรมนั้นเปนพฤติกรรมที่เสริมแรงอยูในตัว
ของมันเอง วิธีการหยุดยั้งยอมไมไดผล สมควรจะหาวิธีอื่นมาใช
2.3.3.2 การดําเนินการเทคนิคการหยุดยั้ง
เทคนิคการหยุดยั้ง ดูเหมือนวาจะเปนเทคนิคที่ดําเนินการไดงายที่สุด แตดู
เหมือนวาจะเปนเทคนิคที่มีโอกาสประสบความสําเร็จไดยากมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาพฤติกรรมของ
บุคคลเปนจํานวนมากไดรับตัวเสริมแรงที่มากกวา 1 ตัวขึ้นไป อีกทั้งมาจากแหลงตาง ๆ ดวยกัน
ซึ่งบางครั้งแมวาเราจะวิเคราะหไดอยางถูกตองวาพฤติกรรมดังกลาวนั้นไดรับการเสริมแรงจากที่ ใด
และมีอะไรเปนตัวเสริม แรงบาง แตก็อาจจะพบวา เราไมส ามารถที่จะควบคุม แหลง การใหก าร
เสริมแรงนั้นไดโดยเฉพาะอยางยิ่งตัวเสริมแรงที่มาจากตัวบุคคลที่แสดงพฤติกรรมนั้นเอง อยางไรก็
ตามแนวทางในการที่ดําเนินการเทคนิคการหยุดยั้ง ให มีประสิทธิภาพสูงสุดควรที่จะดํา เนินการ
ดังตอไปนี้
1. การหยุดยั้ง ควรจะใชกับพฤติกรรมที่มีประวัติของการไดรับการเสริมแรง
อยางตอเนื่อง
2. พฤติกรรมนั้น ควรเปนพฤติกรรมที่ไดรับการเสริมแรงดวยตัวเสริมแรงที่
มีจํานวนไมมากนัก อีกทั้งระยะเวลาที่พฤติกรรมนั้นไดรับการเสริมแรงนั้นควรจะเปนระยะเวลาอันสั้น
3. ผูที่ใชการหยุดยั้ง จะตองรูวาพฤติกรรมที่ตนเองจะใชก ารหยุดยั้ง นั้น
ไดรับการเสริมแรงจากที่ใดบาง
4. เมื่อรูถึงแหลงที่มาของตัวเสริมแรงแลว จะตองสามารถควบคุมแหลง
ของการเสริมแรงนั้นใหได
5. ไมควรใชก ารหยุดยั้ง กับพฤติก รรมที่ อาจจะกอใหเ กิดอันตรายทั้ง ตอ
ตนเอง และตอผูอื่น
6. ผูที่ใชก ารหยุ ดยั้ง จะตองมีความอดทนเพียงพอต อพฤติก รรมนั้น ที่
อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่รุนแรงขึ้นกอนที่จะลดลง
7. การหยุดยั้งควรจะไดมีการใชควบคูไปกับการเสริมแรงทางบวก
2.3.3.3 ขอพิจารณาในการใชการหยุดยั้ง
กอนที่จะตัดสินใจใชหลักการหยุดยั้ง จําเปนตองพิจารณาถึงลักษณะและ
ปญหาอันเนื่องมาจากการใชการหยุดยั้งเสียกอน ซึ่งลักษณะและปญหาของการใชการหยุดยั้ง ไดแก
1. เมื่อใชการหยุดยั้งตอพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งนั้นจะคอย ๆ ลดลง
ตามลําดับซึ่งจะไมหยุดทันทีเหมือนการใชการลงโทษ
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2. ในการใชก ารหยุดยั้ง พฤติก รรมที่ไมพึง ประสงค ในระยะตน ๆ นั้ น
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคจะเพิ่มขึ้นสูงอยางรวดเร็ว แลวจะคอย ๆ ลดลงตามลําดับ ดังนั้นการที่จะ
ใชวิธีนี้จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเตรียมตัวเตรียมใจกับเหตุการณเชนนี้ไวลวงหนา
3. พฤติกรรมที่ยุติลงดวยวิธีการหยุดยั้งนี้สามารถที่จะกลับมาไดอีกครั้ง ถา
พฤติกรรมนั้นไดรับการเสริมแรงอยางตั้งใจอีกครั้ง
4. การใชการหยุดยั้งนั้นอาจจะกอใหเกิดปญหาทางอารมณได เนื่องจาก
การหยุดยั้งนั้นเปนเพียงแตวิธีการที่บอกใหรูวาสิ่งใดที่ไมควรทํา แตไมไดบอกวาควรจะทําอยางไร
ดังนั้นเมื่อจะใชวิธีการหยุดยั้งนี้ ควรจะใชคูกับแรงเสริมทางบวกโดยการเสริมแรงตอพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนาที่เ ด็ก แสดงออกทุก ครั้ ง ซึ่ง จะทําให เ ด็ก เกิด การเรี ยนรูในการที่จ ะแสดงพฤติก รรมที่
เหมาะสมได
2.3.3.4 เทคนิคการใชเวลานอก (Time Out)
เทคนิคการใชเวลานอก เปนการลงโทษที่ใชการงดโอกาสที่บุคคลจะไดรับ
แรงเสริมบวกหรือระงับการใหแรงเสริมบวกที่เคยไดรับชั่วระยะเวลาหนึ่ง เมื่อเด็กหรือบุคคลแสดง
พฤติกรรมไมเหมาะสมแลวมีผลทําใหพฤติกรรมนั้นลดลงและหายไป ถาเปนสภาพในหองเรียนก็คือ
การนําตัวเด็กออกนอกหองเรียนที่มีบรรยากาศสนุกสนานหรือมีกิจกรรมที่เด็กชอบเมื่อมีพฤติกรรมไม
เหมาะสม โดยนําไปไวในที่ซึ่งเด็กไมไดรับความสนใจจากครูและเพื่อน อาจจะเปนหลังชั้นเรียน
วิธีการนี้เปนการแยกเด็กออกจากสังคม ทําใหเด็กหมดโอกาสไดรับแรงเสริม เทคนิคการใชเวลานอก
ใชไดผลมากับเด็กสมองชาที่มีพฤติกรรมกาวราว ชอบดา และใชถอยคําหยาบโลน การใชเทคนิคการ
ใชเวลานอกมักจะถูกนํามาเมื่อใชคําพูดไมไดผล และมักจะใชเทคนิคนี้กับหองเรียนพิเศษหรือใชกับ
เด็กที่มีปญหาพิเศษ ในสภาพการณปกติครูไมชอบใชเทคนิคการใชเวลานอก เพราะเปนการยากที่เด็ก
จะเขาไปอยูในสถานที่ที่จัดไว เพราะบางครั้งเด็กจะขัดขืน การใชเทคนิคการใชเวลานอกใหไดผลนั้น
ครูควรใชสัญญาณ เชน การชี้ไปที่ตัวเด็กโดยไมใชคําพูด เนื่องจากคําพูดไมไดผล แต เด็กตองเขาใจ
สัญญาณที่ไดตกลงกันไวในระยะแรก เด็กจึงไมควรขัดยืนหรือดื้อดึง
สถานที่ที่เหมาะสมคือ ขนาด 23 ฟุต อาจจะทําเปนฉากกั้นหรือกระดานปาย
สําหรับกั้นไมใหครูและเพื่อนมองเห็นตัวเด็ก
หลักการใชเทคนิคการใชเวลานอก มีดังนี้
1. การใชเทคนิคการใชเวลานอกนั้นจัดใหเด็กอยูในสภาพที่ไมไดรับแรงเสริมอยาง
แทจริง
2. โอกาสที่ไมไดรับแรงเสริมไมควรเกิน 5 นาที ในแตละครั้ง
3. ใหเหตุวาทําไมเด็กจึงไดรับโทษ ทําไมเด็กตองไปนั่งที่มุมหอง
4. ควรใหเด็กเดินไปใสสถานที่สําหรับเวลานอกดวยตนเอง ครูไมควรใชกําลังลาก
หรือดึงตัวเด็กไปเมื่อเด็กขัดขืน แตควรบอกเด็กวา ถาไมรีบเดินไปเวลาที่จะตองอยูในที่ที่จัดไวจ ะ
เพิ่มขึ้น
5. เด็กจะตองอยูในสถานที่ที่จัดไวจนกวาจะครบกําหนดเวลา และถาหากมี
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคอื่นๆ ควรเพิ่มเวลานอกขึ้นอีกพรอมกับบอกเหตุผลของการเพิ่มเวลาใหเด็ก
ทราบ
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6. ควรใชเทคนิคการใชเวลานอกเมื่อเห็นวาสภาพการณในหองเรียนเปนสภาพการณ
ที่ไดรับการเสริมแรง เชน สนุกสนาน นาตื่นเตน กับการทํากิจกรรม เปนวิชาที่นาสนใจของเด็กคน
นั้น แตถาเปนบรรยากาศหรือวิชาที่เด็กไมชอบ ก็ไมควรใชเทคนิคนี้
7. เมื่อเด็กออกจากสถานที่ที่ใชลงโทษ กลับมานั่งที่เดิมและแสดงพฤติกรรมที่พึง
ประสงคควรใหแรงเสริมทันที
8. ไมควรใชเทคนิคเวลานอกถาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคไมขัดขวางกาเรียนการ
สอนหรือการเรียนรูของผูอื่น
2.3.3.5 เทคนิค ดี อาร ไอ (DRI : Differential Reinforcement of
Incompetible Behavior)
เทคนิค DRI เปนการลดพฤติกรรมที่เปนปญหาโดยการเพิ่มพฤติกรรมที่
ขัดกัน ( Incompetible) นั่นคือพฤติกรรมที่เปนปญหาจะไมสามารถเกิดขึ้นในขณะที่มีพฤติกรรมที่
ขัดกันนั้นเกิดขึ้น เชน การลดพฤติกรรมการสงเสียงในชั้นโดยไมไดรับอนุญาตของนักเรียนโดยการ
เสริมแรงพฤติกรรมยกมือและรอการอนุญาตใหพูด หรือการลดพฤติกรรมการลุกจากที่นั่งของเด็กโดย
การเสริมแรงพฤติกรรมยกมือ และรอการอนุญาตใหพูด หรือการลดพฤติกรรมการลุกจากที่นั่งของ
เด็กโดยการเสริมแรงพฤติกรรมการนั่งกับที่นั่งเปนตน
หลักในการใชเทคนิคกระบวนการ ดีอารไอ
1. การใชเทคนิค DRI นั้น การเลือกพฤติกรรมที่ขัดตอพฤติกรรมที่
เปนปญหา ควรจะเปนพฤติก รรมที่เปนประโยชนแกบุคคลนั้น จึง ควรจะเลือกพฤติก รรมที่เ ปน
ประโยชนแกบุคคลนั้นใหมากที่สุด ถามีพฤติกรรมหลายพฤติกรรมใหเลือกและมีความสําคัญพอๆกัน
ก็ควรจะเลือกพฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกอยูแลวในสภาพการณนั้น
2. ควรมีก ารบัน ทึก ขอ มูล เส นฐานทั้ ง พฤติ ก รรมที่เ ปน ปญ หา และ
พฤติกรรมที่ขัดกันกับพฤติกรรมที่เปนปญหา หรือพฤติกรรมทดแทน ทั้งนี้เ พื่อที่วาจะไดประเมินวา
โปรแกรมที่กําหนดไวไดผลหรือไม
3. ใหใชวิธีการเสริมแรงเชนเดียวกับหลักการเสริมแรงทางบวกโดยทั่วไป
นั่นคือในระยะแรกควรจะเสริมแรงแบบทุกครั้ง และเมื่อพฤติกรรมเกิดขึ้นสม่ําเสมอแลวคอยเปลี่ยน
มาเปนการเสริมแรงแบบครั้งคราว
4. เมื่อใดก็ตามที่พฤติกรรมที่เปนปญหาเกิดขึ้นจะตองใหการหยุดยั้ง
การใหการหยุดยั้งจะตองทําใหสม่ําเสมอ
5. ในกรณีที่ดําเนินการ DRI ในชั้นเรียน ครูอาจจะใชหลักของตัวแบบ
ในการเสริมสรางพฤติกรรมที่เหมาะสม นั่นคือ ครูควรจะใหการเสริมแรงเมื่อนักเรี ยนคนอื่นๆ ในชั้น
เรียนแสดงพฤติกรรมที่ขัดกันกับพฤติกรรมที่เปนปญหาหรือพฤติกรรมทดแทน
DRI นั้นสามารถนําไปปรับพฤติกรรมที่เปนปญหาของบุคคลไดแทบทุก
พฤติกรรม ซึ่งก็เหมือน ๆ กับการใชการเสริมแรงทางบวกนั่นเอง เพราะวา DRI นั้นนอกจากใชเพื่อ
ลดพฤติกรรมที่เปนปญหาแลวยังใชเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงคอีกดวย
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมที่เปนปญหาของนักเรียน
พฤติกรรมที่เปนปญหาของนักเรียน
1. พฤติกรรมไมรับผิดชอบในการเรียน
ความรับ ผิ ดชอบ หมายถึง ความมุง มั่น ตั้ ง ใจที่ จ ะปฏิบั ติห น าที่ ดว ยความผูก พั น
พากเพียรและความละเอียดรอบคอบ ตั้งใจที่จ ะทํา งานในหนาที่ที่มีตอตนเองและสังคม เพื่อให
บรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมายตามที่ตนไดพูดหรือไดใหคํามั่นสัญญาไว โดยไมยอทอตออุปสรรค
ยอมรับผลการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ ไมวาจะเปนผลดีหรือผลเสีย โดยมีความรับ
ผิดและรับชอบในการกระทําของตนเอง ทั้งพยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดียิ่งขึ้น
ลักษณะของนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ มีดังนี้
1.มีความเอาใจใสตอการเรียนและงานที่ทํา ไดแก การตั้งใจฟงขณะที่ครูสอนและ
มอบหมายงาน ไมนําสิ่งที่ไมเกี่ยวของกับการเรียนมาเลนในขณะที่ครูสอน
2. ความเพียรพยายาม ไดแก ความอดทนไมยอทอตออุปสรรค มีการติดตาม
ผลงานของตนที่ทําไปแลวเพื่อแกไขปรับปรุงงาน
3. การตรงตอเวลา ไดแก การเขาหองเรียนใหทันเวลา และการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายใหเสร็จทันและสงตามเวลาที่กําหนด
ความรับผิดชอบแบงได 8 ดานดังนี้
1. ความรับ ผิดชอบตอตนเอง ไดแก การรัก ษาปองกันตนเองใหปลอดภัยจาก
อันตรายโรคภัยไขเจ็บ รางกายแข็งแรง บังคับควบคุมจิตใจไมใหตกเปนทาสของกิเลส
2. ความรับผิดชอบตอการศึกษาเลาเรียน ไดแก ความขยัน อดทน เขาหองเรียน
และสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงตามเวลาที่กําหนด เมื่อมีปญหาในการเรียนก็พยายามศึกษาคนควา
ซักถามครู-อาจารยจนเขาใจ
3. ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ไดแก การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายดวยความเอาใจใส อดทน ขยันหมั่นเพียร ตอสูอุปสรรคโดยไมยอทอ พยายามปรับปรุง
งานของตนใหดียิ่งขึ้น
4. ความรับผิดชอบตอการกระทําของตน ไดแก การยอมรับการกระทําของตนทั้งที่
เปนผลดีและผลเสีย ไมปดความรับผิดชอบในหนาที่ของตนใหผูอื่น พรอมที่จะปรับปรุงแกไขใหไดผลดี
ยิ่งขึ้น
5. ความรับผิดชอบตอเพื่อน ไดแก การชวยตักเตือน แนะนําเมื่อเห็นเพื่อนกระทํา
ผิด ชวยเหลือเพื่อนตามความถูกตองเหมาะสม ใหอภัยเมื่อเพื่อนกระทําผิด ไมเอาเปรียบเพื่อน
6. ความรับผิดชอบตอโรงเรียน ไดแก การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของ
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โรงเรียน รักษาผลประโยชนชื่อเสียงเกียรติยศของโรงเรียน ชวยรักษาความสะอาด ไมทะเลาะวิวาท
กับนักเรียนโรงเรียนอื่น
7. ความรับผิดชอบตอครอบครัว ไดแก การชวยเหลืองานตางๆภายใน
บานเพื่อแบง เบาภาระหนาที่ซึ่งกันและกันตามความสามารถของตน ชวยแกปญ หาเมื่อสมาชิกใน
ครอบครัวไมเขาใจกัน ตลอดจนชวยประหยัดคาใชจายในครอบครัว
8. ความรับ ผิดชอบตอสังคม ไดแก การมีสวนรวมในกิจกรรมตางของชุมชนและ
สังคม บําเพ็ญประโยชนและสรางความเจริญใหกับชุมชนและสังคมอยางเต็มความสามารถ ตลอดจน
ชวยคิดและแกปญหาตางๆของชุมชนและสังคม
การปลูกฝงความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบเปนคุณลักษณะประการหนึ่งที่ควรสงเสริมใหเกิดขึ้นในเด็ก ทั้งนี้
เพราะเปนคุณลักษณะอันพึงปรารถนาในสังคม แตความรับผิดชอบไมไดติดตัวมาแตกําเนิด แตเปน
สิ่งที่เกิดจากตองเรียนรู การฝกความรับผิดชอบมีดังนี้
1. การฝกความรับผิดชอบควรเริ่มตั้งแตเด็กยังมีอายุนอ ย ๆ
2. เด็กทุกคนควรไดมีโอกาสฝกใหมีความรับผิดชอบ
3. การฝกใหมีความรับผิดชอบและการจัดประสบการณความรับ ผิดชอบควรให
เหมาะกับแตละบุคคล
4. ควรใหเด็กทราบวาผูใหญหวังอะไรจากตัวเขา
5. การฝกใหเด็กมีความรับผิดชอบ ผูใหญตองรูจักยืดหยุนในการฝกไมเรงรัดเกินไป
6. เด็กตองการคําแนะนําจากผูใหญ
7. เด็กตองการความไววางใจจากผูใหญ เมื่อสามารถเรียนรูวาสวนใดควรอยูใน
ความรับผิดชอบ
8. ทัศนคติและพฤติกรรมตอความรับผิดชอบของผูใหญ มีอทิ ธิพลตอการพัฒนาการ
รับผิดชอบของเด็ก
9. การฝกใหเด็กมีความรับผิดชอบมากเกินไป บางครั้งก็เปนโทษตอตัวเด็ก
2. พฤติกรรมผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน
วินัยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
2.1 วินัยภายนอก (External Authority Discipline) หมายถึง คุณลักษณะทางจิต
หรือจิตลักษณ และพฤติกรรมที่นําไปสูการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือขอตกลง เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอยของสังคม โดยไดรับการควบคุมดูแลจากผูอื่น ผูที่มีวินัยภายนอกจะมีการแสดงออกซึ่งมอง
จากภายนอกวาเปนการกระทําที่บังเกิดผลดีตอตนเอง สวนรวม และสังคม เชน มีความเปนระเบียบ
เรียบรอย เชื่อฟง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่งหรือขอตกลง พฤติกรรมที่ปรากฏเปนผลจากการ
อบรมสั่งสอน บังคับหรือเสริมแรงแตผูที่มีวินัยภายนอกยังตองไดรับการดูแลควบคุมอยูเสมอ มิฉะนั้น
อาจไมปฏิบัติตามวินัยที่กําหนดได
2.2 วินัยในตนเอง ( Self Discipline) หมายถึง คุณลักษณะทางจิตหรือจิตลักษณ และ
พฤติกรรมที่นําไปสูการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือขอตกลงเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม
โดยไมตองไดรับการควบคุมดูแลจากผูอื่น เนื่องจากสามารถควบคุมอารมณและพฤติกรรมของตนเอง
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ตามที่มุงหวังไวได ผูที่มีวินัยในตนเองจะมีการแสดงออกคลายกับผูที่มีวินัยภายนอก แตไมตองถูก
ควบคุมจากภายนอก เพราะไดรับการแนะนําหรืออบรมสั่ง สอนประกอบดวยเหตุผลอยางดีและมี
บรรยากาศของความรั ก และความหวั ง ดี ย อมสามารถควบคุ ม ตนเองได ทั้ง ในดา นอารมณ และ
พฤติกรรมของตน เพื่อใหพฤติกรรมเปนไปตามที่มุงหวังและไมขัดตอระเบียบกฎเกณฑที่สังคมวางไว
จึงเปนการแสดงออกทางจริยธรรมและคุณธรรมที่เหนือกวาการรูดีรูชั่ว หรือการกระทําดีกระทําชั่ว
การปลูกฝงระเบียบวินัย
ลักษณะวินัยที่ดีที่ควรปลูกฝงไวดงั นี้
1. ตองอยูบนรากฐานของการเสียสละ เพื่อมนุษยธรรม เชน มีอิสรภาพ
ความยุติธรรม และความเสมอภาคในหมูของคนทั้งหลาย
2. ตองอยูบนรากฐานแหงการยอมรับนับถือศักดิ์ศรีและสิทธิของทุกคน
3. มีผลใหงานที่ทํามีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. สงเสริมใหเด็กมีลักษณะเปนผูนํา คือ พรอมที่จะบริการและปฏิบัติงานรวมกับหมู
คณะเปนอยางดี
5.วินัยควรกําหนดมาจากความเขาใจวาตองทําหรือ ไมทําวาดวยเหตุผลใด ดีกวา
วินยั ที่ทําตามคําสั่ง
การพัฒ นาวินัยที่ไดผ ลและมั่นคง ที่ตองการจะใหเ กิ ดในตัวบุคคล คือวินัยใน
ตนเองที่มีรากฐานมาจากการควบคุมภายในตนและภายนอกตน การควบคุมภายใน เชน การอมรม
เลี้ยงดูที่สม่ําเสมอ แตการบังคับและการลงโทษ ซึ่งเปนการควบคุมภายนอกจะชวยปลูกฝงวินัยใน
ตนเองไดเพียงเล็กนอย
วิธีการปลูกฝงวินัยในตนเองใหแกเด็ก ดังนี้
1. การอบรมเลี้ยงดูเด็ก โดยครอบครัวและผูมีหนาที่เกี่ยวของในการใหการศึกษา
ควรใหการอบรมเลี้ยงดูที่ดีที่สุด คือ การใหความรัก ความเขาใจเปนเครื่องสนับสนุน อีกทั้งมีการใช
เหตุผล การลงโทษทางจิตใจมากกวาทางกาย รวมทั้ง การควบคุม อยางพอเหมาะ ไมบัง คับ มาก
เกินไป นั่นคือควรใชการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
2. การฝกอบรมเพิ่มเติม โดยการถายทอดวินัยในตนเองใหแกเด็ก ทั้งทางตรงและ
ทางออม คือ การใหความรู คําแนะนํา การลงโทษ การใหรางวัลในพฤติกรรมตางๆ อีกทั้งผูใหญ
จะตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี เพื่อเปนตัวอยางสําหรับการเลียนแบบของเด็ก
ดังนั้น การปลูกฝงเสริมสรางและพัฒนาวินัยในตนเองแกเด็กจึงเปนเรื่องสําคัญที่
ตองทําใหถูกวิธี เพื่อสรางจริยธรรมที่ดีของบุคคลที่จะเปนพลเมืองดี ซึ่งจําเปนมากสําหรับทุกสังคม
การพัฒนาวินัยในตนเองจะตองทําตั้งแตวัยทารก ซึ่งเด็กควรไดรับความอบอุนในครอบครัว อันเปน
การสนองตอบความตองการของเขา และทําใหเด็กเกิดความมั่นคงทางอารมณ อันจะชวยใหเกิดการ
เรียนรูทั้งทางตรงและทางออมไดอยางมีเหตุผล สามารถใชแรงจูงใจทางจริยธรรมมาเปนแนวเสริมใน
การควบคุมตนเองหรือในการเกิดวินัยในตนเองอยางมั่นคง ซึ่งการพัฒนาวินัยในตนเองนี้ตองอาศัย
ความรวมมือจากหลายฝายและทุกฝายก็ควรจะเขาใจหลักจิตวิทยาและวิธีการของการพัฒนาวินัยใน
ตนเองใหถูกตอง เพื่อนําไปใชใหถูกตอง อันจะทําใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มที่ และจะตองใชระยะ
เวลานานพอควร
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ความสําคัญของการปลูกฝงระเบียบวินัย
การปลูกฝงระเบียบวินัยนั้น มีความสําคัญดังนี้
1. ชวยใหเด็กรูสึกมั่นใจโดยบอกวาสิ่งใดควรทําและสิ่งใดไมควรทํา
2. ชวยใหนักเรียนหลีกเลี่ยงตอความรูสึกผิดหรืออับอายตอสิ่งที่ผิด ความรูสึกที่
หลีก เลี่ยงไมไดนี้ จะทําใหไมมีความสุขและทําใหเกิดการปรับตัวที่ยาก วินัยจะชวยใหเด็กอยูใน
มาตรฐานของสังคม
3. ชวยใหเด็กไดเรียนรู การประพฤติตนที่จะเปนแนวทางไปสูการเปนผูนําที่นายก
ยอง นานับถือ เปนขอบังคับของความรักและการยอมรับที่สําคัญ คือการปรับตัวประสบผลสําเร็จ
และมีความสุข
4. ชวยรักษาแรงจูงใจในการเสริมแรงของตน ซึ่งจะกระตุนใหเด็กไดรับสิ่งที่เปน
ความตองการของเขา
5. ชวยใหเกิดการพัฒนาจิตสํานึก ศีลธรรมซึ่งเปนแนวทางในการทําใหเด็กมีการ
ตัดสินใจและควบคุมพฤติกรรมดวยตนเอง
ความสําคัญของวินัยในโรงเรียน มีดังนี้
1. วินัยชวยสรางและรักษาไวซึ่งสภาพการณอันจําเปนตอความเจริญกาวหนาของ
โรงเรียน หากขาดวินัยเสียแลวการดําเนินงานของโรงเรียนก็จะดําเนินไปดวยความยากลําบาก
2. วิ นัย เป นเครื่ องเตรี ยมตัว นัก เรี ยนสํ าหรับ การดํ าเนิน ชี วิต ในภายหนา เมื่ อ
นักเรียนเติบใหญ มีเสรีภาพเต็มที่ เสรีภาพในตอนเปนผูใหญจะตองผูกพันอยูกับความรับผิดชอบ
อยางใกลชิด
3. วินัยเปนเครื่องปลูกฝงการรูจักควบคุมตัวเองทีละนอย การชี้ใหนักเรียนเห็น
คุณคาของการรูจักปกครองตนเองเปนสิ่งที่ครูจะตองเอาใจใสปลูกฝงอยูเสมอจนเปนนิสัยติดตัวไปใน
ภายภาคหนา
พฤติกรรมทางวินัยที่เปนปญหา
โรงเรียนตางๆประสบปญหาดานวินัย ซึ่งแบงออกเปน 4 ลักษณะ คือ
1. ปญ หาการผิดวินัยในชั้นเรียน ไดแก การตอบโตกับครู การไมตั้งใจเรียน การ
รบกวนคนอื่น การกินขนมในชั้น การชอบทําลายของ การพูดหยาบคาย การพูดปด และการทําราย
คนอื่น
2. ความประพฤติผิดนอกชั้นเรียน ไดแก การตอสูกัน การทําลายสิ่งของ การสูบบุหรี่
การใชยาเสพติด การแตงกายผิดระเบียบ การขโมย การเลนการพนัน การทําบริเวณโรงเรียนสกปรก
การตอตานครูและโรงเรียน และการเขาไปในบริเวณหวงหาม
3. การหนีโรงเรียน ไดแก การไมเขาชั้นเรียน การขาดโรงเรียน
4. ความเฉื่อยชา ไดแก การเขาชั้นเรียนชาบอยๆและการมาโรงเรียนสายบอยๆ
ปญหาการทําผิดวินัยของนักเรียนนั้นมีสาเหตุหลายประการ ซึ่งพอสรุปสาระสําคัญ
ไดดังนี้
1. ตัวนักเรียนเอง เชน ความผิดปกติทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม การเก็บตัว
การฝาฝนกฎระเบียบขอบังคับ การทะเลาะวิวาท ปญหาทางเพศ ลักขโมย ขาดความสามัคคี ขาด
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ความเคารพเชื่อถือ การสอบตก ความรูสึกขาดความมั่นคงในโรงเรียน เปนนักเลงอันธพาล ไมเอาใจใส
ในกิจกรรมของโรงเรียน มั่วสุมในสถานที่ที่ไมเหมาะสม
2. กลุมเพื่อน เชน เพื่อนชักชวนกอการทะเลาะวิวาท สรางบรรยากาศตึงเครียด
3. สภาพแวดลอมในโรงเรี ยน เช น การประพฤติป ฏิบั ติ ตนของครูตอนั ก เรีย น
อารมณของครู วิธีสอน การควบคุมนักเรียน บรรยากาศทั้งนอกและในหองเรียน ระเบียบกฎเกณฑที่
กําหนดขึ้นหยอนยานหรือตึงเกินไป
4. สภาพแวดลอมทางครอบครัว เชนพอแมยากจนหรือร่ํารวยมากเกินไป พอแมรัก
ลูกตามใจลูกเกินไป พอแมแยกกันอยู ขาดคนเอาใจใสดูแลลูก พอแมประพฤติตนไมดีหรอไมเขาใจ
ธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงตามวัยและเพศของเด็ก ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว สมาชิก
ในครอบครัวมากหรือนอยเกินไป ความเขมงวดหรือหยอนยานดานวินัยมากเกินไป บานตั้งอยูใน
สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน แหลงชุมชนแออัด แหลงอบายมุข แหลงสถานเริงรมย
5. สภาพสังคมและสิ่งแวดลอมทั่วไป เชน ภาพจากสื่อมวลชน การทุจริตประพฤติ
มิชอบ การฉอโกง ศูนยการคา
3. พฤติกรรมกอกวนชั้นเรียน
พฤติกรรมกอกวนชั้นเรียน คือ การพูดโดยไมไดรับอนุญาต การลุกจากที่นั่งเดินไปมา ลุก
เปลี่ยนที่ ลุกออกจากหอง ขวางปาวัตถุสิ่งของ การทําเสียงดัง พูดหรือกระซิบกับ เด็กอื่น หัวเราะ
ตะโกนในหองเรียน เลนกับเพื่อนเสียงดัง เคาะโตะในขณะที่ครูสอน พฤติกรรมกอกวนชั้นเรียนไมรวม
พฤติ ก รรมกา วรา วร างกายโดยตรง พฤติก รรมลั ก ขโมย พฤติ ก รรมการแสดงออกที่ ม ากเกิ นไป
(Hyperactivity)
สาเหตุของพฤติกรรมกอกวนชั้นเรียน มีดังนี้
1. เรียกรองความสนใจเพราะขาดความเอาใจใสจากพอแม พอแมมีงานมากเกินไป
2. ขาดความรักความอบอุน
3. พอแมรักตามใจและปกครองลูกไมเปน
4. พอแมไมคอยอยูบาน มักปลอยใหเลนตามลําพังเสมอ
5. ไมมีเพื่อนเลน
6. มีความคับของใจเพราะพอแมบังคับมากเกินไป
ลักษณะของพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน
ลักษณะของเด็กที่มีพฤติกรรมกอกวนความสงบ ความเปนระเบียบในหองเรียน มีดังนี้
พูดตะโกนเสียงดัง ชอบทําเสียงดังโดยการกระแทกของ ทุบโตะ ทําเกาอี้ลม ยกเกาอี้ทุม เดินออกนอก
หองเรียน เดินไปมารอบ ๆ หอง รบกวนการทํางานของเพื่อนโดยการเยาแหยและยื้อยุดฉุดมือเพื่อ
ขัดขวางการทํางานของเพื่อน การกอความวุนวาย ไมทําการบาน ไมทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย
เดินไปรอบหอง นั่งเหมอลอย เดินออกนอกหองเรียน ตบศีรษะเพื่อน
การแกไขพฤติกรรมกอกวนชั้นเรียน
1. ครู จ ะต อ งไม ใ ห ค วามสนใจพฤติ ก รรมที่ ก อ กวนชั้ น เรี ย นนอกเสี ย จากว า เป น
พฤติกรรมที่ทําใหผูอื่นเดือดรอน
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2. เมื่อมีพฤติกรรมที่พึงประสงคก็ใหความสนใจหรือใหสิ่งที่เด็กพอใจ
3. อาจจะฝกใหนักเรียนควบคุมตนเองโดยการตั้งเกณฑไววาควรจะมีพฤติกรรมกอกวน
ไดกี่ครั้งในเวลาที่กําหนด

4. พฤติกรรมกาวราว
พฤติกรรมกาวราวเปนสัญชาตญาณของการทําลายสูภายนอกเมื่อบุคคลสะสมความ
กาวราวไว เขาก็จะพยายามแสดงความกาวราวนั้นในรูปแบบตางๆ เชน ทาทางที่ไมเปนมิตรกับผูอื่น
การขมเหงรังแก ตอตานและไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆหรืออาจแสดงในรูปของการ
ทําลายหรือทํารายผูอื่น เพื่อปลดปลอยความเครียด ความคับของใจ ความวิตก และความรูสึกสิ้นหวังที่
ตนเองมีอยู พฤติกรรมกาวราวของมนุษยเกิดจากการเรียนรูการสังเกต การเลียนแบบพฤติกรรม
ผูอื่นและสวนหนึ่งเกิดจากการเสริมแรงยิ่งถาพฤติกรรมกาวราวนั้นไดรับการเสริมแรงมากเทาใดก็มี
แนวโนมจะเกิดพฤติกรรมนั้นซ้ํามากขึ้น มีผลทําใหผูอื่นหรือตนเองเจ็บปวด เกิดความเสียหาย ทั้งที่
เจตนาและไมเจตนาการแสดงออกของความกาวราวมีไดหลายทาง คือ
1. ทางวาจา หรือคําพูด เชน การพูดดา วา พูดกรรโชก ขมขู
2. ทางการกระทําของรางกาย เชน การตอสู ชกตอย การตีรันฟนแทง การขมขืน
3. การกระทําใหเกิดความสูญเสียทรัพยสมบัติ เชน การทําลายขาวของใหเสียหาย
ทุบใหแตก จุดไฟเผา วางระเบิด
ลักษณะของพฤติกรรมกาวราว
พฤติกรรมกาวราวแบงออกเปน 2 ลักษณะไดแก
1. พฤติกรรมกาวราวเปนเครื่องมือไปสูเปาหมาย (Instrumental aggression)
เปนพฤติกรรมที่ไมมีเจตนารายแมจะทําใหบุคคลหรือสิ่งของเสียหายบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพื่อผล
บางอยาง เชน เพื่อระบายความของคับใจ เพื่อรางวัลหรือเพื่อเรียกรองความสนใจ พฤติกรรมชนิดนี้
จะเปลี่ยนไปตามสถานการณจัดสิ่งแวดลอมของรางวัลและการลงโทษ
2. พฤติก รรมก าวร าวที่เ กิดจากความโกรธ(Angry–aggressionหรือ hostility
aggression) เปนพฤติกรรมที่ตองการใหบุคคลหรือสิ่งของไดรับอันตรายตัวกําหนดพฤติกรรมกาวราว
ชนิดนี้ คือการไดรับโทษในอดีต และการถูกทําลายศักดิ์ศรีในปจจุบัน
สาเหตุของพฤติกรรมกาวราว
1. ความไรอํานาจหรือถูกขมขู เมื่อบุคคลรูสึกวาถูกขมขูหรือถูกโจมตีจากบุคคลอื่นและมี
ความรูสึกวาไมมีอํานาจควบคุมสถานการณนั้น ๆไดบุคคลก็อาจแสดงความกาวราวออกมา
2. บุคคลกาวราวอาจเนื่องมาจากไดรับประสบการณท างอารมณในอดีตที่ตองแสดง
ความกาวราว เพราะความพายแพตนเอง และประสบการณในอดีตนี้ยัง ไมไดรับ การแกไข เมื่อมี
เหตุการณในปจจุบันที่คลายคลึงกับในอดีต บุคคลนั้นจึงมีแนวโนมที่จะตอบสนองออกไปดังเชนที่ได
เคยกระทําไปแลว
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3. ความเชื่อเกี่ยวกับความกาวราว คือบุคคลมีความเชื่อวา การแสดงความกาวราวเปน
วิธีการเดียวที่ใชโตตอบบุคคลอื่นเพื่อใหไดสิ่งที่ตองการ
4. บุคคลไดรับ การเสริม แรงทางบวกจากทางบานหรือชุม ชน เมื่อแสดงพฤติก รรม
กาวราว นอกจากนี้ก ารที่บุคคลขาดการเรียนรูทักษะเพื่อแสดงออกอยางเหมาะสม เมื่ออยูใน
สถานการณเฉพาะอยาง อาจทําใหบุคคลแสดงความกาวราวได
นอกจากนั้นความกาวราวของเด็กอาจมีสาเหตุมาจากปจจัยตาง ๆ ดังนี้
1. เปนเด็กที่พอแมไมตองการและเกลียดชังถูกทอดทิ้งจนทําใหเด็กรูสึกวาเหวโดดเดี่ยว
และนอยเนื้อต่ําใจ จนในที่สุดก็จะเกิดความรูสึกเคียดแคนชิงชัง
2. เปนเด็กที่ถูกกลั่นแกลงหรือโดนรังแกมากอน
3. ขาดความรักความอบอุนจากพอแมและคนขางเคียง
4. พอแมเขมงวดกวดขันและเจาอารมณ ใชอํานาจขมขูเด็กมากเกินไป ทําใหเด็กกลัว
และเก็บอารมณนั้นไว
5. เปนเด็กที่มาจากครอบครัวที่พอแมพี่นองแตกความสามัคคี
6. ครูชอบใชอํานาจเกินเหตุกับเด็ก
7. ครูไมยุติธรรมตอเด็ก
8. เกิดจากการรบกวนหรือการตอสู
9. เกิดจากสัญชาติญาณทางการทําลาย
10. เกิดจากความไมแนใจในเรื่องตาง ๆเขาใจเรื่องราวไมแจมชัดจึงเกิดความคับของใจ
ซึ่งนําไปสูความกาวราวได
11. เด็กมีนิสัยขี้ขลาด ไมใชนักสู
12. มีปมดอย จึงทําสิ่งตาง ๆ เพื่อสรางปมเดน
13. พอแมรัก ตามใจ และสงเสริมใหมีพฤติกรรมกาวราวรังแกผูอื่น
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ตอนที่ 3 การวิจัยกลุมตัวอยางเดี่ยว
การวิจัยกลุมตัวอยางเดี่ยว (Single Subject Design)
การวิจัยกลุมตัวอยางเดี่ยว(Single Subject Design) เปนรูปแบบการวิจัยที่นิยมใช
อ ย า ง แ พ ร ห ล า ย ใ น ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น ป ร ะ เ ท ศไท ย ยั ง นํ า ม า ใ ช ไม ม า ก นั ก ส วน ใ ห ญ
จะนํามาใชในการศึกษาพฤติก รรมในสาขาจิตวิทยาและสาขาการศึก ษาพิเ ศษ ซึ่ง การวิจัย ครั้ง นี้
เป น การศึ ก ษาพฤติ ก รรม ที่ เ ป น ป ญ หาของนั ก เรี ย นเป น รายบุ ค คล (ประมาณ 1-3 คน)
จึง นํารูป แบบการวิจัย กลุม ตัวอยางเดี่ยวมาใชในการจัดการพฤติก รรมที่เ ปนปญ หาของนัก เรียน
จึงขอนําเสนอรูปแบบไวพอสังเขป
การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว เปนการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนไมวาจะ
เปนพฤติก รรมในการเรียน พฤติกรรมทางสังคม พฤติกรรมในการแสดงออก การวิจัยแบบกลุม
ตัวอยางเดี่ยวใชกลุมตัวอยางเพียงเล็กนอย อาจเพียง 1 คนหรือ 2-3 คน หรือ 1 กลุมเล็กๆก็ได ซึ่ง
ครูผูสอนอาจหากลุมตัวอยางไดงาย มีขั้นตอนที่ไมซับซอน กลาวคือ มีการเลือกพฤติกรรมที่เปน
ปญหา บันทึกพฤติกรรมอยางเปนระบบ วิเคราะหพฤติกรรมที่บันทึกได ทดลองนํานวัตกรรมที่ครู
ผลิตขึ้นมาใชกับเด็ก โดยการทดลองใชซ้ํา ๆ มีการประเมินผลและทดสอบหลายครั้งติดตอกัน แลว
จึงนําผลมาเสมอเพื่อใหเห็นพัฒนาการและความกาวหนาของพฤติก รรมที่กําลัง ศึกษาวาดีขึ้นหรือ
ลดลง จึง เปนทางเลือกอีก ทางหนึ่ง ที่ครูผูส อนสามารถนําไปใชในการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒ นา
ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงคของนักเรียนใหเปนไปตามเปาหมายของ
หลักสูตรตอไป
1. รูปแบบการวิจัยกลุมตัวอยางเดี่ยว (Design)
1. รูปแบบการวิจัยชนิด A – B เปนรูปแบบที่ประกอบดวยเสนฐาน(baseline) (A)
ตามดวยการทดลอง (treatment) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ก็สิ้นสุดการวิจัย
2. รูปแบบการวิจัยชนิด A –B- A เปนรูปแบบการวิจัยประกอบดวย เสนฐาน (A)
การทดลอง ( B) และ สลับกลับเสนฐาน (A) อีกครั้ง รูปแบบนี้เรียกวา แบบสลับกลับ (reversal
design)
3. รูปแบบการวิจัยชนิด A–B-A-B เปนรูปแบบการวิจัยที่ประกอบดวยประกอบดวย
เสนฐาน (A) การทดลอง ( B) เสนฐาน ( A) และการทดลอง ( B) ตามลําดับ

ลักษณะของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดีย่ ว
การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว มีลักษณะสําคัญ ดังนี้
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1. กลุมตัวอยางขนาดเล็ก คําวา กลุมตัวอยางเดียว มิไดหมายความวา การวิจัยนี้จะใช
กลุมตัวอยางเพียง 1 คน เทานั้น ในการทดลองแตละครั้งอาจใชกลุมตัวอยาง 1 คน , 3 คน, 1 คู ,
3 คน 1 ครอบครัว 1 กลุมที่ประกอบดวยหลาย ๆ คนก็ได
2. มีการสังเกตพฤติกรรมโดยละเอียด ในการวิจัยแบบนี้ครูจะตองสังเกตพฤติกรรมของ
เด็กซ้ําแลวซ้ําอีกจนเปนที่ประจักษชัดวาเด็กมีพฤติกรรมเปนเชนใด มีปญหาหรือไม ถาเด็กมีปญหาก็
ตองสังเกตใหล ะเอียดวามีปญหาในระดับ ใด มากหรือนอยแคไหน การสัง เกตพฤติก รรมนี้ ตอง
กระทําตั้งแตระยะกอนการทดลอง (baseline) ระหวางทดลอง (treatment) และหลังการทดลอง
3. มีการสังเกตพฤติกรรมที่สม่ําเสมอ เทคนิคที่นํามาใชในการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
จะตองเปนเทคนิคเดียวตลอดการวิจัยทั้งกอนการทดลอง ขณะทดลอง และหลังการทดลอง วิธีการ
สังเกตพฤติกรรมเปรียบเสมือนการวัดผลในการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)
4. มีการใชวิธีการจัดกระทําและการระงับการจัดกระทํา การจัดกระทํา ( treatment)
จะถู ก นํา มาใชใ นงานวิ จั ย แบบกลุ ม ตัว อย า งเดี่ ย วทุก รู ป แบบของการทดลอง การจั ด กระทํ า (
treatment) จะดําเนินการหลังจากศึกษาขอมูลในชวงเสนฐาน (baseline) ผานไประยะหนึ่งแลว
สวนการระงับ การจัดกระทําจะดําเนินการหลังชวงการทดลองวิธีการจัดกระทํา /การจัดกระทํานี้
อาจจะเรียกวาวิธีชวยเหลือ/ระยะการชวยเหลือ (intervention) การออกแบบการทดลองนั้น จะใช
การกระจัดทําอีกหลายครั้ง หลายวิธีก็ได
5. เปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม สวนมากนํามาใชในการศึกษาพฤติกรรมของเด็ก การ
ทดลองใชกลวิธีตลอดจนเทคนิคตางๆในการแกไขเปลี่ยนแปลงและจัดการพฤติกรรมของเด็ก ไมนิยม
นําวิธีการวิจัยรูปแบบนี้มาใชเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6. ขอมูลที่ไดจากการสังเกต การวิจัยเชิงปริมาณ ( quantitative research) สวน
ใหญจะใชขอมูลที่เ ปนตัวเลขหรือคะแนน แตการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยวขอมูลที่ใชไดจ ากการ
สังเกตและบันทึกพฤติก รรมขอมูลสวนมากจึง ปรากฏในลักษณะของจํานวนนับ (number)ความถี่
(frequency) รอยละ(percent) ระยะเวลา(duration)อัตรา (rate) ความรวดเร็วในการโตตอบ
(latency) ความแรง(magnitude)
จุดเดนของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว
1. ใชกลุมตัวอยางนอย เพียงคนเดียวหรือกลุมเดียว เหมาะสมที่จะมาทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางที่สุมมาจากประชากรที่หายาก
2. แปลผลงายเพราะไมตองใชสถิติที่สลับซับซอนเพียงดูจากกราฟก็อาจสรุปผลได
3. มีความยืดหยุนสูง
4. สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไมสําคัญได
5. มีขั้นตอนงาย ๆ ไมสลับซับซอน
จุดดอยของการวิจัยแบบสุมตัวอยางเดี่ยว
การสรุปกลับไปสูประชากร การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยวใชกลุมตัวอยางเพียงคนเดียว
หรือกลุมเดี่ยวไมสามารถสรุปกลับไปสูประชากรไดเพราะกลุมตัวอยางมีนอยเกินไปจนไมอาจเปน
ตัวแทนของประชากรได อยางไรก็ตามจุดมุงหมายสําคัญ ของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยวมิได
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มุงหวังที่จะสรุปกลับไปสูประชากรแตเปนการวิจัยที่สามารถสรุปกลับไปสูพฤติกรรมอื่นในบุคคลเดียว
ไดระดับหนึ่ง
ขั้นตอนของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว
การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว เปนการวิจัยเชิงทดลองประเภทหนึ่ง จึงมีขั้นตอนคลาย
การวิจัยเชิงทดลอง (ผดุง อารยะวิญู. 2550 : 9-55 ) มีขั้นตอนดังนี้
1. การศึกษาพฤติกรรมและวิธีการทดลองใชการจัดการพฤติกรรม ครูจะตองศึกษา
พฤติกรรมที่เ ปนปญหาของเด็ก โดยละเอียด มีก ารบันทึก พฤติกรรมของเด็กโดยละเอียดเปนชวง
เวลานานพอควร ควรแยกแยะพฤติกรรมใหญออกเปนพฤติกรรมยอย ๆ จนสามารถวัดได ประเมิน
ได และการทดลองใชวิธีการจัดกระทํา วิธีการจัดกระทํา(Intervention)เปนวิธีการที่ครูนํามาใชใน
การจัดการกับพฤติกรรมของเด็ก เชน ใหแรงเสริมเชิงบวก การกักบริเวณในหอง การงดใหรวม
กิจกรรมที่เด็กชอบ การใหเลนเกมตามลําพังหลังจากทํางานเสร็จแลว เปนตน
2. เสนฐาน (Baseline) และการวัดตัวแปรตาม
เสนฐาน (Baseline) คือ เสนนี้บงบอกถึงลักษณะทางพฤติกรรมของเด็กที่เกิดขึ้นจริง
กอนการทดลอง ผูเขียนจะตองสังเกตพฤติกรรมของเด็ก มีการบันทึกพฤติกรรมของเด็กอยางเปน
ระบบไมนอยกวา 5 ครั้ง (ชวง) จนกระทั่งไดขอมูลของพฤติกรรมที่กําลังศึกษาวา พฤติกรรมนั้นมี
ลักษณะอยางไร และสามารถพยากรณไดวา พฤติกรรมนี้ในวันตอ ๆ ไปจะมีลักษณะเปนอยางไร
ขอมูลในระดับเสนฐานที่ดีมีลักษณะดังนี้
1. ความแปรผันของขอมูล ขอมูลที่มีความแปรผันนอยโดยทั่ว ๆ ไปจะดีกวา ขอมูลที่
มีความแปรผันมาก เพราะขอมูลที่มีความแปรผันนอยทําใหผูเขียนตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น ๆ
ไดแมนยํายิ่งขึ้นหรือพูดอีกนัยหนึ่งวาพฤติกรรมนั้นมีปญหาจริงหากพฤติกรรมมีความแปรผันมาก จะ
ทําใหผูเขียนตัดสินใจยาก
2. ความคงที่ของขอมูล ผูเขียนจะตองบันทึกขอมูลพฤติกรรมของเด็กในชวงเสนฐาน
ไปเรื่อ ยๆ จนกระทั่ง ผูเ ขีย นไดรับ ขอมู ล ที่ คอนข างคงที่ ซึ่ง จะชวยให ผูเ ขี ยนพอจะทํานายไดว า
พฤติก รรมที่จ ะเกิดขึ้นในวันตอไปจะเปนเชนใด ขอมูล ที่คงที่อาจมี 2 ลัก ษณะคือ พฤติก รรมมี
แนวโนมสูงขึ้นและพฤติกรรมมีแนวโนมลดลง
การวัดตัวแปรตาม
ลักษณะของขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห เปนผลมาจากการวัดตัวแปรตาม ในการวิจัยแบบ
กลุมตัวอยางเดี่ยว มีการวัดตัวแปรตามในลักษณะ ดังนี้
1. จํานวนนับ(Number) หมายถึง จํานวนที่ไดจากการนับพฤติกรรมทีผ่ ูเขียนตองการ
วัด เชน เด็กสะกดคําภาษาไทยถูกตอง 10 คน เด็กทําแบบฝกหัดคณิตศาสตรถูกตอง 8 ขอเปนตน
2. รอยละ (Percent)
เป น จํ า นวนครั้ ง ที่ พ ฤติก รรมเกิ ดขึ้ น ต อ จํ า นวนโอกาส
ทั้งหมดที่เกิดพฤติกรรมคูณดวย 100 เชน เด็กทําคะแนนวิชาเลขไดรอยละ 80 เด็กแสดงพฤติกรรม
ที่พึงประสงค รอยละ 60 ของชวงเวลาที่ครูสังเกต เปนตน
3. อัตรา (Rate) เปนจํ านวนครั้ง ที่พ ฤติก รรมเกิดขึ้นในชวงเวลาที่มีก ารสัง เกต
อัตรามีลัก ษณะคลายความถี่ เพราะเปนจํานวนพฤติก รรมที่เ กิ ดในชวงเวลาที่ กําหนด อัตรามี
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ประโยชนที่จะนํามาใชบันทึกพฤติกรรมที่มีชวงเวลาในการสังเกตตางกัน เชน วันแรก 12 นาที
วันที่สอง 10 นาที วันที่สาม 7 นาที เปนตน
4.ระยะเวลา(Duration) เปนระยะเวลาใชวัดเมื่อผูเขียนตองการทราบวาพฤติกรรม
เปาหมายเกิดขึ้นเปนเวลานานเทาใด
3. หลักการสังเกตพฤติกรรม
การสัง เกตเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึก ษาพฤติก รรม และตามหลัก พฤติกรรม
ลักษณะของพฤติกรรมที่จะสังเกตจะตองเปนพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกกระทําหรือตอบโตตอสิ่งเรา
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง และจะตองเปนพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได
นับได ไดยินได และวัดได และยังกลาววา เมื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงคจ ะ
ศึก ษาแล ว ควรจะนํ า ขอ มู ล ที่ ร วบรวมไว นั้น ไปวิ เ คราะหต อ ไป เพื่ อจะไดท ราบว าพฤติก รรที่
พึงประสงคจะปรับนั้นเปลี่ยนแปลงหรือไม หรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด การสังเกตพฤติกรรม
นั้น จะทําใหครูไดขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ของพฤติกรรมใดควรพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง
ซึ่งขอมูลเหลานี้จะชวยใหครูสามารถตัดสินใจอยางถูกตองวาพฤติกรรมใดควรพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง
ในการสังเกตพฤติก รรมนั้น ผูรับ การทดลอง จะตองไมรูวาถูก สัง เกต โดยผูสังเกต
จะตองอยูในหองสังเกตพฤติกรรมหรือนั่งอยูหลังชั้นเรียนหรือนั่งในที่ที่เหมาะสมที่สุด และไมควรจะ
นั่งใกลกับนักเรียนคนใดคนหนึ่งจนเกินไป อีกทั้งจะตองไมแสดงความสนใจนักเรียนคนใดคนหนึ่งเปน
พิเศษ และไมควรใหนักเรียนเห็นแบบบันทึกพฤติกรรมดวย
4. การบันทึกขอมูล
ในการวิจัยแบบกลุม ตัวอยางเดี่ยว ข อมูลสวนมากไดจากการสังเกตพฤติกรรม จึง
จําเปนจะตองมีการบันทึกขอมูลในลักษณะที่นาเชื่อถือ การบันทึกขอมูลขึ้นอยูกับพฤติกรรมที่เรา
กําลังศึกษาวาพฤติกรรมดังกลาวจะวัดดวยวิธีใดจึงจะไดขอมูลที่เปนจริงมากที่สุด เชน การลุกจากที่
นั่งอาจใชความถี่ ชวงของสมาธิอาจใชนาทีเปนตน วิธีการบันทึกจากการสังเกตพฤติกรรม
4.1 การบันทึกเหตุการณ (Event Recording) เปนการบันทึกพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นดวยการนับจํานวนพฤติกรรมเปาหมายหรือนับเหตุการณที่เกิดขึ้นตลอดชวงเวลาที่สังเกต
4.2 การบันทึกระยะเวลา (Duration) ซึ่งมี 2 ลักษณะ
1) การบันทึกระยะเวลารวม วิธีการบันทึกระยะเวลารวม โดยการกดปุม
นาฬิกาจับเวลาทันทีที่พฤติกรรมเปาหมาย ( target behavior ) เกิดขึ้น และกดปุมนาฬิกาอีกครั้ง
เพื่อหยุดเวลาบันทึกเมื่อพฤติกรรมสิ้นสุดลง ไมตองตั้งนาฬิก าใหมเมื่อหมดพฤติก รรมที่ 1 แลว
เพราะจะตองบันทึกพฤติก รรมตอ ๆ ไปในลักษณะเดิมอีก เมื่อสิ้นสุดการสังเกตจะไดเวลารวม
ทั้งหมดสําหรับพฤติกรรมนั้น
2) การบันทึกระยะเวลาตอหนึ่งพฤติกรรม วิธีการการบันทึกระยะเวลาตอ
หนึ่งนาฬิกา โดยการ กดปุมนาฬิกาจับเวลาทันทีที่พฤติกรรมเปาหมายเกิดขึ้น และกดปุมนาฬิกาอีก
ครั้ง เพื่อหยุดการบันทึกเมื่อพฤติกรรมนั้นสิ้นสุดลง ใหบันทึกระยะเวลาลงในแบบฟอรม กดปุมตั้ง
นาฬิกาใหม และปฏิบัติเชนเดิมอีก สําหรับพฤติกรรมครั้งตอไป รวมเวลาที่สังเกตทั้งหมด
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4.3 การบันทึก ความรวดเร็ว ในการโตตอบ (Latency Recording) วิธีก าร
บันทึกความรวดเร็วในการโตตอบ โดยการกดปุมนาฬิกาจับเวลาทันทีที่ครูใหแรงกระตุน เชน ออก
คําสั่งใหเด็กปฏิบัติตาม หรือใหเด็กตอบคําถามและกดปุมนาฬิกาจับเวลาอีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก
เมื่อเด็กเริ่มแสดงปฏิกิริยาโตตอบ โดยบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมกดปุมอีกครั้งเพื่อตั้งนาฬิกาใหม
และปฏิบัติเชนเดิมอีก
ขั้นตอนการบันทึกพฤติกรรม มีดังนี้
1. กําหนดลักษณะพฤติก รรมที่ถึงประสงคจ ะสัง เกตและบันทึกใหชัดเจน เพื่อจะได
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนั้นไดถูกตอง
2. เลือกแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรม โดยมุงใหสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการ
ศึกษาและจุดมุงหมายของการปรับพฤติกรรมที่กําหนดไว อาจเลือกการสังเกตพฤติกรรมแบบสุม
เหตุการณ (Event Sampling) หรือแบบสุมเวลา (Time Sampling)
2.1 การสังเกตพฤติกรรมแบบสุมเหตุการณ (Event Sampling) เปนการเลือก
สังเกตเฉพาะพฤติกรรมที่ตองการศึกษาในชวงเวลาหนึ่ง ๆ เทานั้น โดยการนับความถี่ห รือจํานวน
ครั้งของพฤติกรรมที่พึงประสงคจะศึกษาที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่สังเกต
2.2 การสังเกตพฤติกรรมแบบสุมเวลา ( Time Sampling ) เปนการสังเกตที่
ผูสังเกตแบงเวลาออกเปนชวง ๆ แลวนับแลวนับเฉพาะชวงเวลาที่เกิดพฤติกรรมที่ ประสงคจะศึกษา
5. การนําเสนอขอมูล
การนําเสนอสําหรับการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว วิธีนําเสนอดวยกราฟทั้งสอง
ชนิด แตในที่นี้ขอนําเสนอกราฟเสนตรงเพียงอยางเดียว ดังตัวอยาง
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กราฟเสนตรง( Line Graph)ใชในการแสดงขอมูลสําหรับการวิจัยแบบเสนฐานเดี่ยว มาก
ที่สุด ในการสรางกราฟเสนตรงนั้นประกอบดวย สวนตาง ๆ ดังนี้
1) แกนนอน (หรือแกน x) เปนเสนตรงที่อยูในแนวนอนดานลางสุดของรูปกราฟใชแทน
ครั้งที่ 1, 2, 3........ ที่ผูเขียนบันทึกขอมูล หากบันทึกขอมูลวันละครั้งอาจใชคําวา วัน หรือวันที่
แทนครั้งที่ก็ได
2) แกนตั้ง (หรือแกน y) เปนเสนตรงที่อยูในแนวตั้งทางดานซายสุดของรูปกราฟเสนที่บอก
ตัวแปรตามอาจมีหนวยเปนรอยละหรือความถี่ก็ได ขึ้นอยูกับวิธีวัดทีผ่ ูเขียนกําหนด
3) จุดกําเนิด (origin) เปนจุดที่แกนตั้งกับแกนนอนตัดกันอยูดานลาง – ซาย เปนจุดที่ใช
เริ่มตนการเขียนเสนกราฟ ณ จุดนี้ตัวแปรตนและตัวแปรตามตางเทากับศูนย
4) เสนแบงระยะ เปนเสนตรงในแนวตั้งที่ขนานกับแกน y ทําหนาที่แบงระยะของการ
ทดลองออกเปนชวง ๆ เมื่อมีการใหเงื่อนไขตางกัน เชน ชวงเสนฐาน ชวงการจัดกระทําในระยะ
ตาง ๆ เปนตน
5) ชวงการหยุดบันทึกขอมูล สัญลักษณที่ใชคือขีดสองขีดเอียงและขนานกัน (//) เปน
การบง บอกวาไมมีการบันทึกขอมูล ในระยะเวลานั้น อาจเนื่องมาจากไมจําเปนตองบันทึกขอมูล
เพราะขอมูลอาจเหมือนกับระยะกอนหนานั้น
6) สวนอื่น ๆ ของกราฟ นอกจากที่กลาวมาแลว ภาพกราฟยังประกอบดวยสวนอื่น ๆ
อีก เชน ชื่อกราฟ ซึ่งอยูดานลางสุด จุดแรกของขอมูล เสนทางขอมูล สัญลักษณแทนขอมูลตาง
ๆ เปนตน ภาพประกอบในหนาที่ผานมาแสดงสวนตาง ๆ ของกราฟเสนตรง
6. ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น
ความเที่ยงตรง (Validity) เปนคําหรือหนวยหรือปริมาณที่ไดจากการวัดวาตรงตาม
สิ่งที่ตองการวัดเพียงใด หากเปนการวัดเนื้อหา ก็จะพิจารณาวาเนื้อหานั้น ๆ ถูกตองหรือเปลาชุด
ทดสอบนั้น ๆ เหมาะที่จ ะนํามาใชสําหรับวัดพฤติกรรมเปาหมายหรือเปลา ในการวิจัยแบบกลุม
ตัวอยางเดี่ยว ความเที่ยงตรงเปนการวัดที่จะทําใหไดคําตอบที่ถูกตองที่สุด การเปนจํานวนอาจไม
เหมาะสม ถาใชหนวยวัดเปนความถี่อาจดีขึ้นแตยงไมเหมาะสมที่สุด วัดความรุนแรงดวย จะทําให
ความถูกตองเที่ยงตรงมากที่สุด เปนตน
การหาคาความเที่ยงตรง หากเปนความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา อาจใชผูเชี่ยวชาญ 3
คน ขึ้นไป ทําหนาที่ตรวจดูเนื้อหาวาถูกตองหรือไมในการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว ผูเชี่ยวชาญจะ
พิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรมกับวิธีที่นักวิจัยใชในการศึกษา วาจะไดรับคําตอบที่ถูกตอง
หรือไมเพียงใด
ความเชื่อมั่น ( Reliability) เปนคาที่ไดจากการวัดวา เปนคาที่เชื่อถือเพียงใด เชน
ในการทดสอบ ครั้ง ที่ 1 กับการทดสอบครั้ง ที่ 2 ในระยะเวลาที่ไมหางกันจนเกินไปจะไดผ ล
เหมือนกันหรือใกลเคียงกัน จึงจะถือวาการทดสอบนั้น ๆ เชื่อถือได มีคาความเชื่อมั่นในระดับ ที่
ยอมรับได หากผลการทดสอบของทั้ง 2 ครั้ง แตกตางกันมาก แสดงวาการทดสอบนั้น ๆ ไมมี
ความนาเชื่อถือ มีคาความเชื่อมั่นในระดับต่ํา ในการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว ความเชื่อมั่นอาจ
มีความหมายวา ผูสังเกตมากกวา 1 คน ตางมองพฤติกรรมเปาหมายในลักษณะเดียวกันหรือไม
เพื่อใหการศึกษามีความนาเชื่อถือ หรือมีคาความเชื่อมั่นที่ยอมรับได วิธีการศึกษาอาจใชผูสังเกต
มากกวา 1 คน มีการบันทึกพฤติกรรมที่ชัดเจน ซึ่งอาจใชวีดีทัศนในการบันทึกพฤติกรรม เปนตน
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ในการสังเกตพฤติก รรมโดยมีคนสัง เกตมากกวา 1 คนจะต องฝก ใหคนทั้ง 2 “มอง” พฤติกรรม
เดียวกันในลักษณะที่เหมือนกัน จึงจําเปนตองหาคาความเชื่อมั่นระหวางผูสังเกตทั้ง 2 คน
การหาคาความเชื่อมั่น ในการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก เมื่อมีผูสังเกตมากกวาหนึ่งคน
จําเปนจะตองพิจารณาความสอดคลองระหวางผูสังเกต เพื่อไมใหเกิดอคติในการศึกษาพฤติกรรม
หากผูสังเกตสองคน บันทึกพฤติกรรมเดียวกัน แตบันทึกไมเหมือนกัน แสดงวามีแนวคิดเกิดขึ้น 2
แนว ตอพฤติกรรมเพียง 1 พฤติก รรม ซึ่งเปนสิ่งที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง ดวยเหตุนี้จึง
จําเปนตองคํานวณหาคาความเชื่อมั่นผูสังเกต (Inter observer reliability) การคํานวณหาคาความ
เชื่อมั่น โดยวิธีหาคารวม ( gross method) ดังนี้
วิธีนี้ใชในการบันทึกเหตุการณ (Event recording) โดยผูสังเกตแตละตางบันทึก
พฤติกรรมลงในแบบสังเกต ดังเชน
ผูสังเกตคนที่ 1 บันทึกวาพฤติกรรมเกิดขึ้นทั้งหมด 13 ครั้ง
ผูสังเกตคนที่ 2 บันทึกวาพฤติกรรมเกิดขึ้นทั้งหมด 11 ครั้ง
ความสอดคลอง

11
 100  0.85
13

คา ความสอดคล อ งที่ต อ งการคื อ 1.00 แตใ นตั วอย า งนี้ไ ด ค าเพี ย ง 0.85 ซึ่ ง
หมายความวาทั้งสองคนยังบันทึกพฤติกรรมไมสอดคลองกัน ถึง 15 % ซึ่งอาจไมเพียงพอ
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ตอนที่ 4 ตัวอยางงานวิจัยในชั้นเรียน
ที่เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมที่เปนปญหา
พฤติกรรมไมรับผิดชอบ
ตัวอยางที่ 1
เรื่อง การจัดการพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 1 ดวยการ
เสริมแรงทางสังคมและการใหรางวัลเปนสิ่งของ
ความสําคัญของปญหา
โรงเรียนแหงนี้ เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก ษา นักเรียนนับถือศาสนาพุทธและ
อิสลามในสัดสวนเทาๆกัน สภาพของครอบครัวนักเรียนสวนใหญขาดแคลน มีลูกหลายคน ประกอบ
อาชีพรับจาง ประมง ผูปกครองไมคอยใหความสําคัญกับการเรียนของบุตร การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนครูรับผิดชอบเปนรายวิชา ยกเวนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตรครูประจําชั้นเปนผูสอน
จากที่กลาวมา ผูวิจัยเปนครูชั้นประถมศึก ษาปที่ 1 สอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร พบวา มี
นักเรียนจํานวน 3 คน มักจะทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดและพอหมดชั่วโมง ก็จะตองเรียนวิชาอื่น
ตอไปทําใหงานคั่งคาง และทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายไมอยากมาโรงเรียนและเกิดผลกระทบใน
ทุกวิชา ผูวิจัยจึงนํา การเสริมแรงทางสังคมและใหรางวัลเปนสิ่งของมาใชในการแกไขพฤติกรรมการ
ทํางานไมเสร็จตามที่กําหนด
ตัวแปรตน ไดแก การเสริมแรงทางสังคมและการใหรางวัลเปนสิ่งของ
ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนด
กลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 3 คน
นิยามศัพทเฉพาะ
พฤติก รรมการทํา งานไม เ สร็ จ ตามที่ กํ าหนด หมายถึง พฤติกรรมที่นั กเรี ยนทํ างานวิ ชา
คณิตศาสตรในแตละครั้งไมครบตามเกณฑที่กําหนด (ไมนอยกวารอยละ 50 )
การเสริมแรงทางสังคมและการใหรางวัลเปนสิ่งของ หมายถึง การใหคําชมเชยและใหความ
รักดวยการสัมผัส ทุกครั้งเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมการทํางานเสร็จตามเกณฑที่กําหนด และแจง
ใหเ พื่อนเห็นความเปลี่ยนแปลงพรอมทั้งการใหร างวัลนักเรียนดวยสิ่ง ของที่นักเรียนชอบ เชน ไม
บรรทัดดินสอ ตัวการตูนที่เปนพลาสติก
รูปแบบการวิจัย การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว แบบเสนฐานเดี่ยว ชนิด A-B-A-B
วิธีบันทึกขอมูล บันทึกความถี่ หมายถึง จํานวนขอที่เด็กทํางานไมเสร็จตามกําหนดในชั่วโมงที่ครูสอน
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ระยะเวลาที่ใชในการจัดการพฤติกรรม 2 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2550 จํานวน 7 สัปดาห
ขั้นตอนการทดลอง
1. ระยะเสนฐาน (A) ครูสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดของ
นักเรียนทั้ง 3 คนกอนการใหการเสริมแรง จํานวน 5 ครั้ง พบวา เด็กหญิงกระถินมีพฤติกรรมการ
ทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดทํางานไมเสร็จตามที่กําหนด จํานวน 9-10 ขอ เด็กชายแดงมีพฤติกรรม
การทํางานไมเ สร็จ ตามที่กําหนดทํางานไมเ สร็จตามที่กําหนด จํานวน 10 ขอ และเด็ก ชายตอยมี
พฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดจํานวน 8-10 ขอ
2. ระยะการใชเทคนิคการจัดการพฤติกรรม (B) ครูดําเนินการทดลองโดย
2.1 ครูบอกใหนักเรียนทั้ง 3 คน ทราบวาพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนด
เปนพฤติกรรมที่ครูและนักเรียนจะตองรวมกันแกไขปญหา
2.2 ครูกําหนดเกณฑการทํางานกับนักเรียนทั้ ง 3 คนวา จะตองทํางานใหเสร็จไมนอย
กวารอยละ 50 ของงานที่ไดรับ มอบหมาย ถาทําเสร็จตามที่กําหนดจะไดรับคําชมเชยจากครูและ
ประกาศใหเพื่อนไดรับรู พรอมทั้งไดรับรางวัลเปนสิ่งของที่ชอบ เชน ดินสอ ไมบรรทัด ตัวการตูน
พลาสติก
2.3 เริ่มดําเนินการทดลองใชการเสริมแรงทางสังคมและการใหรางวัลเปนสิ่งของใน
ระยะเวลา 10 วัน
2.4 ครูสัง เกตพฤติก รรมและบันทึก พฤติกรรมการทํางานไมเสร็จ ตามที่กําหนดของ
นักเรียนทั้ง 3 คน พบวา เด็กหญิงกระถินมีพฤติกรรมทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดคอยๆ ลดลงจาก
จํานวน 6 ขอ เหลือจํานวน 0 ขอ เด็กชายแดงมีพฤติกรรมทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดคอยๆ ลดลง
จากจํานวน 5 ขอ เหลือจํานวน 1 ขอ และเด็กชายตอยมีพฤติกรรมทํางานไมเสร็จตามที่กําหนด
คอยๆ ลดลงจากจํานวน 5 ขอ เหลือจํานวน 1 ขอ
3. ระยะ (A) ครูหยุดการใหการเสริมแรงแลวสังเกตและบันทึกพฤติกรรม พบว า เด็กหญิง
กระถิ่นมีพฤติกรรมทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดเพิ่มขึ้นจาก 4 ขอ เปนจํานวน 8 ขอ เด็กชายแดงมี
พฤติก รรมทํางานไมเ สร็จ ตามที่กําหนดเพิ่ม ขึ้นจาก 5 ขอเปนจํานวน 8 ขอ และเด็ก ชายตอยมี
พฤติกรรมทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดเพิ่มขึ้นจาก 4 ขอเปนจํานวน 7 ขอ
4. ระยะ (B) ครูใชการเสริม แรงทางสังคมและการเสริมแรงดวยสิ่งของเหมือนในระยะ
(B)แลวสังเกตและบันทึกพฤติกรรม พบวา เด็กหญิงกระถินมีพฤติกรรมทํางานไมเสร็จตามที่กําหนด
คอยลดลงจาก 5 ขอ จนกระทั่งเสร็จทันเวลาตามที่กําหนดทุกขอ เด็กชายแดงมีพฤติกรรมทํางานไม
เสร็จตามที่กําหนดคอยลดลงจาก 5 ขอ จนกระทั่งเสร็จทันเวลาตามที่กําหนดทุกขอ และเด็กชายตอย
มีพฤติกรรมทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดคอยลดลงจาก 4 ขอ จนกระทั่งเสร็จทันเวลาตามที่กําหนด
ทุกขอ ดังรายละเอียดในตาราง 3 -5 และภาพประกอบ 1-3
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ตาราง 3 ความถี่ของพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดของเด็กหญิงกระถิน
ครั้งที่

จํานวนขอที่นักเรียนทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดในแตละครั้ง

แบบแผน
การทดลอง.
A
B
A
B

1

2

3

4

5

10
6
4
5

10
5
5
5

9
3
7
4

10
3
7
3

10
2
8
3

A

ครั้ ง

6

7

9

10

2

2

1

0

0

2

1

0

0

0

A

B

8

เฉลี่ย
9.8
2.4
6.2
2.3

B

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

วัน

ภาพประกอบ 1 พฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดของเด็กหญิงกระถิน
จากภาพประกอบ 1 พบวา เด็กหญิงกระถินมีพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดใน
ระยะเสนฐาน (A) ครั้งละประมาณ 9-10 ขอ โดยเฉลี่ยครั้งละ 9.8 ขอ ในชวงการจัดกระทํา (B)
จํานวนพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดลดลงจากจํานวน 6 ขอ เหลือจํานวน 0 ขอตอครั้ง
โดยเฉลี่ยครั้งละ 2.4 ขอ เมื่อหยุดการจัดกระทํา (A) มีจํานวนพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่
กําหนดเพิ่มขึ้นจากจํานวน 4 ขอ เปน 8 ขอ และเมื่อจัดกระทําใหม (B) มีจํานวนพฤติกรรมการ
ทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดลดลงจากจํานวน 5 ขอ และเสร็จทุกขอทันตามที่กําหนด แสดงวา การ
เสริมแรงทางสังคมและใหรางวัลเปนสิ่งของสงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่
กําหนดมีแนวโนมลดลงและหมดไป
ตาราง 4 ความถี่ของพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดของเด็กชายแดง
ครั้งที่
จํานวนขอที่นักเรียนทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดในแตละครั้ง
แบบแผน
1
2
3
4
5
6 7
8 9 10 เฉลี่ย
การทดลอง.
A
10 10 10 10 10
10
B
7
7
6
6
5
5 4
3 3 3 4.9
5
6
6
8
8
A
6.6
5
4
4
3
3
2 1
1 0 0 2.3
B
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A

ครั้ง

B

A

B
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วัน

ภาพประกอบ 2 พฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดของเด็กชาย แดง
จากภาพประกอบ 2 พบวา เด็กชายแดงมีพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดใน
ระยะเสนฐาน (A) ครั้งละประมาณ 10 ขอในชวงการจัดกระทํา (B) จํานวนพฤติกรรมการทํางานไม
เสร็จตามที่กําหนดลดลงเรื่อยจากจํานวน 7 ขอจนเหลือ 3 ขอตอครั้ง โดยเฉลี่ยครั้งละ 4.9 ขอ เมื่อ
หยุดการจัดกระทํา (A) มีจํานวนพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดเพิ่มขึ้นจาก 5 ขอเปน 8
ขอ และเมื่อจัดกระทําใหม (B) มีจํานวนพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดลดลงจาก 5 ขอ
และเสร็จทุกขอตามที่กําหนด แสดงวา การเสริมแรงทางสังคมและใหรางวัล เปนสิ่งของสงผลให
นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดมีแนวโนมลดลงและหมดไป
ตาราง 5 ความถี่ของพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดของเด็กชายตอย
ครั้งที่
แบบแผน
การทดลอง.
A
B
A
B

จํานวนขอที่นักเรียนทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดในแตละครั้ง
1

2

3

10
5
4
4

10
5
5
3

10
4
5
3

4
8
4
6
2

5
10
2
7
2

6

7

8

9

10 เฉลี่ย

2

2

2

1

1

1

1

0

0

0

9.6
2.8
5.4
1.6

41
A

ครั้ ง

B

B
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วัน

ภาพประกอบ 3 พฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดของเด็กชายตอย
จากภาพประกอบ 3 พบวา เด็กชายตอยมีพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดในระยะ
เสนฐาน (A) ครั้งละประมาณ 8-10 ขอ ในชวงการจัดกระทํา (B) จํานวนพฤติกรรมการทํางานไม
เสร็จตามที่กําหนดลดลงจากจํานวน 5 ขอเหลือ 1 ขอตอครั้ง โดยเฉลี่ยครั้งละ 2.8 ขอ เมื่อหยุด
การจัดกระทํา (A) มีจํานวนพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดเพิ่มขึ้นจาก 4 ขอเปน 7 ขอ
และเมื่อจัดกระทําใหม (B) มีจํานวนพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดลดลงเรื่อยๆจาก 4
ขอตอครั้ง จนทํางานเสร็จทุกขอตามที่กําหนด แสดงวา การเสริมแรงทางสังคมและใหรางวัลเปน
สิ่งของสงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดมีแนวโนมลดลงและหมดไป

พฤติกรรมผิดระเบียบวินัย

ตัวอยางที่ 2
เรื่อง การจัดการพฤติกรรมไมมาโรงเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ดวยการใชสัญญาเงื่อนไข
ตัวแปรตน ไดแก การใชสัญญาเงื่อนไข
ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมไมมาโรงเรียน
กลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 1 คน
นิยามศัพทเฉพาะ
พฤติ ก รรมไม ม าโรงเรียน หมายถึ ง พฤติ กรรมที่ นั กเรี ยนไม มาโรงเรี ยนติ ดต อกัน 2-3 วั น
ใน 1 สัปดาห
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สัญญาเงื่อนไข หมายถึง ขอตกลงเมื่อนักเรียนไมมาโรงเรียนติดตอกันเปนเวลา 2-3 วันใน 1
สัปดาหครูจะตัดคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค 1 คะแนนและไมพิจารณาใหทุนการศึกษาและถา
นักเรียนมาโรงเรียนเปนประจําสม่ําเสมอจะไดรับคําชมเชยและการพิจารณาใหทุนการศึกษา
รูปแบบการวิจัย การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว แบบเสนฐานเดี่ยว ชนิด A-B
วิธีบันทึกขอมูล บันทึกความถี่ หมายถึง จํานวนวันที่นักเรียนไมมาโรงเรียน ในเวลา 1 สัปดาห
ระยะเวลาที่ใชในการจัดการพฤติกรรม มิถุนายน – กันยายน 2550 จํานวน 15 สัปดาห
ขั้นตอนการทดลอง
1. ระยะเสนฐาน (A) ครูสังเกตและบันทึกพฤติกรรมไมมาโรงเรียนของเด็กชายเอกอนการใช
สัญญาเงื่อนไข ในระยะเวลา 5 สัปดาห จํานวน 25 วัน พบวา มีพฤติกรรมไมมาโรงเรียนสัปดาหละ
2-5 วัน (รอยละ 40-100 )
2. ระยะการใชเทคนิคการจัดการพฤติกรรม (B) ครูดําเนินการทดลองโดย
2.1 ครูบอกใหเด็กชายเอ ทราบวาพฤติกรรมไมมาโรงเรียนเปนพฤติกรรมที่จะทําให
นัก เรียน เรียนไมทันเพื่อนและเปนแบบอยางที่ไมดีกับ เพื่อน นักเรียนควรแกไขพฤติก รรม ดัง นั้น
เด็กชายเอ จะตองใหความรวมมือกับครูในการแกไขพฤติกรรม
2.2 ครูทําสัญญาเงื่อนไขกับเด็กชายเอ วา เมื่อนักเรียนไมมาโรงเรียนติดตอกัน 2-3
วันใน 1 สัปดาหครูจะตัดคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค 1 คะแนนและไมพิจารณาใหทุนการศึกษา
และถานักเรียนมาโรงเรียนเปนประจําสม่ําเสมอจะไดรับคําชมเชยและการพิจารณาใหทุนการศึกษา
2.3 เริ่มดําเนินการทดลองใชสัญญาเงื่อนไขเปนระยะเวลา 10 สัปดาห 50วัน
2.4 ครู สั ง เกตพฤติ ก รรมและบั น ทึก พฤติ ก รรมไม ม าโรงเรีย นของเด็ ก ชายเอ พ บว า
มีพฤติกรรมไมมาโรงเรียนลดลงเหลือจากสัปดาหละ 2 วัน (รอยละ 20 ) จนกระทั่งมาโรงเรียนทุกวัน
ดังรายละเอียดในตาราง 16 และภาพประกอบ 13
ตาราง 16 ความถี่ของพฤติกรรมไมมาโรงเรียนของเด็กชายเอ
สัปดาหที่
รอยละของจํานวนวันที่นักเรียนไมมาโรงเรียนใน 1 สัปดาห
แบบแผน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เฉลี่ยรอยละ
การทดลอง.
A
40 60 100 80 100
76.00
B
40 0 40 0 20 20 0 0 0 0
12.00
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สัปดาห

ภาพประกอบ 13 พฤติกรรมไมมาโรงเรียนของเด็กชายเอ
จากภาพประกอบ 13 พบวา เด็กชายเอ มีพฤติกรรมไมมาโรงเรียนในระยะเสนฐาน (A)
รอยละ 40-100 ของจํานวนวันในสัปดาห ในชวงการจัดกระทํา (B) มีพฤติกรรมไมมาโรงเรียน มี
แนวโนมลดลงเรื่อย และในสัปดาหที่ 7-10 เด็กชายเอมาโรงเรียนทุกวัน แสดงวา การใชสัญญา
เงื่อนไขสงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมไมมาโรงเรียนมีแนวโนมลดลงและหมดไป

พฤติกรรมกอกวนชั้นเรียน
ตัวอยางที่ 3
เรื่อง การจัดการพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยการใช
เบี้ยอรรถกร
ตัวแปรตน ไดแก เบี้ยอรรถกร
ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอน
กลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 3 คน
นิยามศัพทเฉพาะ
การพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอน หมายถึง การกระทําที่นักเรียนแสดงออกมาแลวทําให
เพื่อนเกิดความรําคาญ และเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน ไดแก ชวนเพื่อนทํากิจกรรมอยางอื่น
บัง คับ ใหเ พื่ อนทําอยางอื่น การเลาเรื่องตาง ๆ ใหเ พื่อนฟง ในขณะที่ครูกําลังสอน หรือใหทํา
กิจกรรม
เบี้ยอรรถกร หมายถึง การใหการเสริมแรงดาว 1 ดวงเมื่อนักเรียนไมพูดขัดจังหวะในขณะที่
ครูสอนในเวลา 1 ชั่วโมง และเมื่อสะสมครบ 10 ดวง สามารถนําไปแลกพวงกุญแจ 1 อัน และถา
สะสมได 20 ดวง สามารถนําไปแลกซีดีนักรองคนโปรด 1 อัลบั้ม
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รูปแบบการวิจัย การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว แบบเสนฐานเดี่ยว ชนิด A-B-A
วิธีบันทึกขอมูล บันทึกความถี่ หมายถึง จํานวนครั้งที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมพูดขัดจังหวะใน
ขณะที่ครูสอน 1 ชั่วโมง
ระยะเวลาที่ใชในการจัดการพฤติกรรม 16 พฤษภาคม 2550 ถึง 7 กันยายน 2550
ขั้นตอนการทดลอง
1. ระยะเสนฐาน (A) ครูสังเกตและบันทึกความถี่ของพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครู
สอนของนักเรียนทั้ง 3 คน เปนระยะเวลา 5 วัน พบวา เด็กชายโอ พูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอน
จํานวน 11-16 ครั้ง เด็กชายตั้มพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอน จํานวน 10-16 ครั้ง และเด็กชายตุย
พูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอน จํานวน 12-15 ครั้ง
2. ระยะการใชเทคนิคการจัดการพฤติกรรม (B-Treatment) ครูดําเนินการทดลองโดย
2.1 ครูบอกใหนักเรียนทั้ง 3 คน ทราบวาพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนเปน
พฤติกรรมที่ขัดขวางการเรียนของเพื่อนในชั้นเรียน กอใหเกิดความนารําคาญ และสูญเสียโอกาสใน
การเรียนทั้งของเพื่อนและตนเอง นักเรียนทั้ง 3 คนจะตองใหความรวมมือกับครูในการแกไข
พฤติกรรมที่เปนปญหา
2.2 ครูทําความตกลงกับ นัก เรียนทั้ง 3 คนวา จะใหดาว 1 ดวงเมื่อนัก เรียนไมพู ด
ขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนเปนเวลา 1 ชั่วโมง และเมื่อสะสมครบ 10 ดวง สามารถนําไปแลกพวง
กุญแจ 1 อัน และถาสะสมได 20 ดวง สามารถนําไปแลก ซีดีนักรองคนโปรด 1 อัลบั้ม (นักเรียนเปน
ผูเลือกเองตามความตองการ)
2.3 เริ่มดําเนินการทดลองใชการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรเพื่อแกไขพฤติกรรมพูด
ขัดจังหวะในขณะที่ครูสอน เปนระยะเวลา 20 วัน
2.4 ครูสัง เกตและบัน ทึก ความถี่ของพฤติก รรมพูดขัดจัง หวะในขณะที่ครู ส อนของ
นักเรียนทั้ง 3 คน พบวา เด็กชายโอ มีพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ ครูสอนลดลงจาก 8 ครั้ง
เหลือ 5 ครั้ง เด็กชายตั้ม มีพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนลดลงจาก จํานวน 8 ครั้งเหลือ 5
ครั้ง และเด็กชายตุยมีพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนลดลงจาก จํานวน 10 ครั้ง เหลือ 5
ครั้ง
3. ระยะ (A) ครูหยุดการใหแรงเสริมดวยเบี้ยอรรถกร แลวสังเกตและบันทึกความถี่ของ
พฤติกรรมของนักเรียนทั้ง 3 คนเปนระยะเวลา 5 วัน พบวา เด็กชายโอมีพฤติกรรมพูดขัดจังหวะใน
ขณะที่ครูสอนเพิ่มขึ้นจากจํานวน 4 ครั้งเปน 7 ครั้ง เด็กชายตั้มมีพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่
ครูสอนเพิ่มขึ้นจากจํานวน 4 ครั้งเปน 8 ครั้ง และเด็กชายตุยมีพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครู
สอนเพิ่มขึ้นจากจํานวน 5 ครั้งเปน 9 ครั้ง ดังรายละเอียดในตาราง 1-4 และภาพประกอบ 1-3
ตาราง 1 ความถี่ของพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนของนักเรียน 3 คนในระยะเสนฐาน
วัน
จํานวนครัง้ ของพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอน
เฉลี่ย
นักเรียน
1
2
3
4
5
โอ
14
16
13
11
11
13.00
ตั้ม
13
16
11
10
11
12.20
ตุย
14
13
15
12
13
13.40
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ตาราง 2 ความถี่ของพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนของนักเรียน 3 คนในระยะการทดลอง
วัน
จํานวนครั้งของพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอน
นักเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
โอ
8
8
5
6
5
7
7
5
6
7
ตั้ม
7
7
6
8
6
5
5
6
6
5
ตุย
6
5
7
10 5
8
6
8
7
8
ตาราง 3
วัน
นักเรียน
โอ
ตั้ม
ตุย

จํานวนครั้งที่มีพฤติกรรมการพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนใน 1 ชั่วโมง
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 เฉลี่ย
6
7
7
7
5
7
6 6
6 6 6.35
6
6
5
7
5
7
7 7
6 7 6.20
7
8
6
7
8
8
7 7
8 8 7.20

ตาราง 4 ความถี่ของพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนของนักเรียน 3 คนในระยะ ติดตามผล
วัน
จํานวนครั้งของพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอน
เฉลี่ย
นักเรียน
1
2
3
4
5
โอ
6
6
7
6
4
5.8
ตั้ม
4
7
8
7
8
6.8
ตุย
5
8
8
9
9
7.8
ครั้ง

A

A

B

25
20
15
10
5

0

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

ภาพประกอบ 1 พฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนของเด็กชายโอ

29

31

วัน

จากภาพประกอบ 1 พบวา เด็กชายโอ มีพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนของนักเรียน
ในระยะเสนฐาน (A) วันละประมาณ 13 ครั้ง ในชวงการจัดกระทํา (B) มีจํานวนพฤติกรรมพูด
ขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนลดลงเฉลี่ยวันละ 6.35 ครั้ง เมื่อหยุดการจัดกระทํา (A) มีจํานวน
พฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนเฉลี่ยวันละ 5.8 ครั้ง แสดงวา การใชเบี้ยอรรถกรสงผลให
นักเรียนมีพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนลดลงประมาณรอยละ 50
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ครั้ ง
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ภาพประกอบ 2 พฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนของเด็กชายตั้ม

วัน

จากภาพประกอบ 2 พบวา เด็กชายตั้ม มีพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนในระยะเสน
ฐาน (A) วันละประมาณ 12.20 ครั้ง ในชวงการจัดกระทํา(B) มีจํานวนพฤติกรรมพูดขัดจังหวะใน
ขณะที่ครูสอนลดลงประมาณวันละ 6.2 ครั้ง เมื่อหยุดการจัดกระทํา (A) มีจํานวนพฤติกรรมพูด
ขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนเพิ่มขึ้นประมาณวันละ 6.8 ครั้ง แสดงวา การใชเ บี้ยอรรถกรสงผลให
นักเรียนมีพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนลดลงประมาณ 50
ครั้ง
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ภาพประกอบ 3 พฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนของเด็กชายตุย

29

31

วัน

จากภาพประกอบ 2 พบวา เด็กชายตุย มีพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนในระยะเสน
ฐาน (A) วันละประมาณวันละ 13.40 ครั้ง ในชวงการจัดกระทํา(B) มีจํานวนพฤติกรรมพูดขัดจังหวะ
ในขณะที่ครูสอนลดลงประมาณวันละ 7.20 ครั้ง เมื่อหยุดการจัดกระทํา (A) มีจํานวนพฤติกรรมพูด
ขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนเพิ่มขึ้นประมาณวันละ 7.80 ครั้ง แสดงวา การใชเบี้ยอรรถกรสงผลให
นักเรียนมีพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนลดลงประมาณรอยละ 50
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พฤติกรรมกาวราว
ตัวอยางที่ 4
เรื่ อง การจั ดการพฤติ ก รรมทํ าใหผู อื่ นไดรั บ ความเจ็ บ ปวดของนั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปที่ 6
โดยการควบคุมตนเอง
ความสําคัญและปญหา
เด็กชายซีเปนเด็กที่พอ-แมหยารางกันและมีครอบครัวใหม อาศัยอยูกับปา ซึ่งมีนิสัย เกรี้ยว
กราด ไมกลัวใคร และมักใชวิธีการลงโทษเด็กชาย ม ในลักษณะที่รุนแรง เมื่อเด็กชายซีมาโรงเรียน
จะชอบรังแกเพื่อนที่ออนแอกวา นักเรียนหญิง ดวยวิธีการที่รุนแรงวันละหลายครั้ง ผูวิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาเพื่อชวยแกไขพฤติกรรมการทําใหผูอื่นไดรับความเจ็บปวดของเด็กชายซี ใหลดลงกอนที่จะ
เติบโตเปนเด็กเกเรและเปนนักเลงในอนาคต
ตัวแปรตน ไดแก การนั่งสมาธิ
ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมทําใหผูอื่นไดรับความเจ็บปวด
กลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 คน
นิยามศัพทเฉพาะ
การทําใหผูอื่นไดรับความเจ็บปวดและรําคาญ หมายถึง การกระทําตางๆที่ทําใหผูอื่นไดรับ
ความเจ็บปวดทั้งทางรางกายและจิตใจ เชน เอาไมฟาด การแกลงเดินชน ทําลายสิ่งของของผูอื่น
การควบคุมตนเอง หมายถึง การใหนักเรียนควบคุมตนเองโดยการนั่งนิ่งๆ ระงับสติอารมณ
ใหคิดถึงเหตุการณที่ตนเองกระทํา ครั้งละ 15 นาที
รูปแบบการวิจัย การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเดี่ยว แบบเสนฐานเดี่ยว ชนิด A-B
วิธีบันทึกขอมูล บันทึกความถี่ หมายถึง จํานวนครั้งที่เด็กทําใหนักเรียนคนอื่นไดรับความเจ็บปวด
ในเวลา 1 วัน
ระยะเวลาที่ใชในการจัดการพฤติกรรม 16 พ.ค. -30 มิถุนายน 2550
ขั้นตอนการทดลอง
1.ระยะเสนฐาน(A) ครูสงั เกตและบันทึกพฤติกรรมทําใหผูอื่นไดรับความเจ็บปวดและรําคาญ
กอนการใหนั่งสมาธิ 2 สัปดาห พบวา ภายใน1 วัน เด็กชายซี ทําใหนักเรียนคนอื่นไดรับความเจ็บปวด
จํานวน 2-3 ครั้ง โดยการตีหัวเพื่อน ตบหนา ชกทองใชหนังสือตีหัว ดึงผม เปนตน
2. ระยะการใชเทคนิคการจัดการพฤติกรรม (B) ครูดําเนินการทดลองเปนระยะเวลา 3
สัปดาหโดย
2.1 ครูบอกใหเด็กชายซี ทราบวา พฤติกรรมทําใหผูอื่นไดรับความเจ็บปวดเปนพฤติกรรม
ที่ทําใหนัก เรียนคนอื่นไดรับ ความเดือดรอน เด็ก ชายซีจ ะตองใหความรวมมือกับ ครูในการแกไข
พฤติกรรมของตนเอง
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2.2 ครูทําตกลงกับเด็กชายซี ถานักเรียนแสดงพฤติกรรมทํารายผูอื่นครูจะใหนักเรียน
นั่งนิ่งๆ ระงับสติอารมณ ใหคิดถึง เหตุการณที่ตนเองกระทํา ครั้งละ 15 นาที
2.3 เริ่มดําเนินการทดลอง สังเกตและบันทึกความถี่ของพฤติกรรมทําใหนักเรียนคนอื่น
ไดรับความเจ็บปวด ในระยะเวลา 1 วันของเด็กชายซี พบวา มีพฤติกรรมทําใหนักเรียนคนอื่นไดรับ
ความเจ็บปวดจํานวนลดลงบางแตความรุนแรงของพฤติกรรมลดลง เชน ใชเทาเขี่ย ฉีกสมุด ทําทา
ทางกวน เปนตน ดังรายละเอียดในตาราง 1-2 และภาพประกอบ 1
ตาราง 1 ความถี่ของพฤติกรรมการทําใหนักเรียนคนอื่นไดรับความเจ็บปวด ของ เด็กชายซี
ในระยะเสนฐาน (A)
ครั้งที่/วัน/เวลา
พฤติกรรมที่สังเกต
ครั้ง/วัน
16 พ.ค. 50
เวลา 8.20 น. ใชหนังสือตีหัวเพื่อนักเรียนหญิง
เวลา 12.30 น. ตบหนานักเรียนชายชั้น ป.2
4 ครั้ง/วัน
เวลา 13.15 น. กระชากสมุดเพื่อนนักเรียนหญิงขาด
เวลา 15.35 น. ใชฝามือตีศรีษะนองอนุบาล
21 พ.ค.50
เวลา8.20 น.
ใชหนังสือตีหัวเพื่อนักเรียนหญิง
2 ครั้ง/วัน
เวลา 12.30 น ตบหนานักเรียนชายชั้น ป.2
22 พ.ค.50
เวลา10.25 น. บวนน้ําลายใสหนานักเรียนชายชั้น ป.3
เวลา12.35 น. ใชกําปนชกทองนักเรียนชาย ป.4
3 ครั้ง ตอวัน
เวลา 13.05 น. ผลักนักเรียนหญิงชั้น ป.1
23 พ.ค. 50
1 ครั้ง/วัน
เวลา 11.10 น. ฉีดน้ําใสหนานองอนุบาล
24 พ.ค. 50
เวลา 8.10 น. ผลักนองลมเพื่อแยงซื้อขนม
2 ครั้ง/วัน
เวลา 10.20 น. ใชฝามือตีตบเพื่อนนักเรียนหญิง
25 พ.ค. 50
เวลา9.25 น.
ดึงผมนองนักเรียนหญิงชั้น ป.3
2 ครั้ง/วัน
เวลา 12.25 น เตะนักเรียนชายชั้น ป.4
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ตาราง 2 ความถี่ของพฤติกรรมการทําใหนักเรียนคนอื่นไดรับความเจ็บปวด ของ เด็กชายซี
ในระยะทดลอง (B)
ครั้งที่/วัน/เวลา
พฤติกรรมที่สังเกต
ครั้ง/วัน
4 มิ.ย.50
เวลา 11.05 น. ใชมือตบหลังนอง ป.3
2 ครั้ง/วัน
เวลา 15.45 น. ฉีกสมุดงานเพื่อน
5 มิ.ย.50
เวลา 12.35 น. ดึงผมเพื่อนนักเรียนหญิง
2 ครั้ง/วัน
เวลา 15.40 น. ผลักรถจักรยานของเพื่อนใหลม
6 มิ.ย.50
1 ครั้ง/วัน
เวลา 10.45 น. ใชเทาเขี่ยรองเทาเพื่อน
8 มิ.ย.50
1 ครั้ง/วัน
เวลา 15.40 น. ใชลิขวิดปายแขนเพื่อน
11 มิ.ย.50
เวลา 12.15 น. ดึงถาดอาหารจากโตะ แกลงเพื่อนในกลุม
2 ครั้ง/วัน
เวลา 15.45 น. ตีแขนเพื่อนนักเรียนหญิง
14 มิ.ย.50
1 ครั้ง/วัน
เวลา 8.35 น. แกลงชนเพื่อนนักเรียนหญิง
15 มิ.ย.50
1 ครั้ง/วัน
เวลา 13.05 น. ทําทาทางกวนใหเพื่อนโกรธ
18 มิ.ย.50
1 ครั้ง/วัน
เวลา 12.40 น. แกลงเดินชนเพื่อนนักเรียนหญิง
20 มิ.ย.50
1 ครั้ง/วัน
เวลา 12.20 น. ใชเทาเขี่ยเทาเพื่อนรวมโตะอาหาร
21 มิ.ย.50
1 ครั้ง/วัน
เวลา 15.35 น. ทําทาทางกวนใหเพื่อนโกรธ
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ภาพประกอบ 1 พฤติกรรมทําใหผูอื่นไดรับความเจ็บปวดของ เด็กชายซี

วั น

50
จากภาพประกอบ 1 พบวา เด็กชายซีทําใหผูอื่นไดรับความเจ็บปวดหรือรําคาญ ในระยะ
เสนฐาน (A) ประมาณวันละ 2-4 ครั้ง ในชวงการจัดกระทํา(B) มีพฤติกรรมทําใหนักเรียนคนอื่นไดรับ
ความเจ็บปวดคอยๆ ลดลงเหลือ 1 ครั้งตอวัน แสดงวา การควบคุมตนเอง สงผลใหนักเรียนมี
พฤติกรรมทําใหผูอื่นไดรับความเจ็บปวดหรือรําคาญมีแนวโนมลดลง
ขอสังเกตจากการทดลอง พฤติกรรมที่เปนปญหายังไมหมดไป แตมีพฤติกรรมลดลง คือ ความรุนแรง
ลดลงกอนการทดลอง มักจะกระทําใหผูอื่นเจ็บปวดโดยมุงไปที่ใบหนาและศรีษะ ระหวางการทดลอง
จะมุงไปที่ลําตัว แขน และขา นอกจากนี้จํานวนครั้งในการกระทําตอผูอื่นลดลง
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