
                                            คูมือ 
                      การปรับพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของนักเรียน 

สูการวิจัยในช้ันเรียน 

คูมือ การปรับพฤติกรรมที่เปนปญหาของนักเรียนสูการวิจัยในช้ันเรียน เลมน้ี  ผูจัดทําได
นําเสนอเปน 4 ตอนตามหัวขอตอไปน้ี 

ตอนท่ี 1 แนวคิดและลักษณะการปรับพฤติกรรม  

 แนวคิดการปรับพฤติกรรม 

 การปรับพฤติกรรมและลักษณะของการปรับพฤติกรรม 

 เทคนิคการปรับพฤติกรรม 
ตอนท่ี 2 พฤติกรรมที่เปนปญหาของนักเรียน 

 พฤติกรรมไมรับผิดชอบในการเรียน 

 พฤติกรรมผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน 

 พฤติกรรมกอกวนช้ันเรียน 

 พฤติกรรมกาวราว 
ตอนท่ี 3 การวิจัยกลุมตัวอยางเด่ียว ( Single Subject Design) 

 รูปแบบการวิจัยกลุมตัวอยางเด่ียว (Design) 

 เสนฐาน (Baseline) และการวัดตัวแปรตาม    

 หลักการสังเกตพฤติกรรม   

 การบันทึกขอมูล 

 การนําเสนอขอมูล      

 ความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่น 
ตอนท่ี 4  ตัวอยางการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อปรับพฤติกรรมที่เปนปญหาของนักเรียน 

 พฤติกรรมไมรับผิดชอบในการเรียน 

 พฤติกรรมผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน 

 พฤติกรรมกอกวนช้ันเรียน 

 พฤติกรรมกาวราว 
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แนวคิดและลักษณะการปรับพฤติกรรม 

1. แนวคิดการปรับพฤติกรรม 

แนวคิดในการปรับพฤติกรรม ไดนําทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเงื่อนไขการกระทํา (Operant 
Conditioning) ซึ่งเปนทฤษฎีที่พัฒนาโดย บี.เอฟ.สกินเนอร (Burrhus F. Skinner) นักจิตวิทยาชาว
อเมริกัน ซึ่งเนนการกระทําที่บุคคลตองลงมือกระทําเอง(Emitted Behavior)  สกินเนอรเช่ือวา 
พฤติกรรมเกิดรวมกันระหวางตัวผูแสดงพฤติกรรม (Genetic Endowment) และเงื่อนไขสิ่งแวดลอม
ในรูปผลกรรม(Consequences)ทําใหเกิดพฤติกรรมที่เรียกวา พฤติกรรมที่เกิดข้ึนเอง(Emitted 
Response) ซึ่งผูแสดงพฤติกรรมแสดงเอง และพฤติกรรมดังกลาวถูกควบคุมโดยผลกรรม แนวคิดที่
อยูบนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเงื่อนไขการกระทํามี  2 แนวคิด ดังน้ี 

     1. แนวคิดในการใหแรงเสริม (Reinforcement)   การใหแรงเสริมเปนวิธีการปรับพฤติกรรม 
โดยอาศัยหลักการเรียนรูของสกินเนอร โดยเนนใหเห็นถึงความสําคัญของการใหแรงเสริมที่วา “การ
กระทําใด ๆ  ที่ไดรับแรงเสริม การกระทําน้ัน ๆมีแนวโนมที่จะเพิ่มข้ึน แตการกระทําใด ๆ ที่ไมไดรับ
แรงเสริม การกระทําน้ัน ๆ มีแนวโนมที่จะลดลงและหายไปในที่สุด”   การใหแรงเสริมแบงเปน 2 
ประเภท คือ การใหแรงเสริมบวก และการใหแรงเสริมลบ  
      1.1  การใหแรงเสริมบวก (Positive Reinforcement) หมายถึง การใหสิ่งเราที่ทํา
ใหพฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มข้ึน หรือการใหสิ่งที่บุคคลพอใจ สบายใจเมื่อบุคคลมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค สิ่งที่ทําใหพฤติกรรมเพิ่มข้ึน เรียกวา “ตัวแรงเสริมบวก” (Positive rein forcer) ไดแก ขนม 
ลูกกวาด  อาหาร ของเลน คําชมเชย กิจกรรมที่เด็กชอบ  สิ่งเหลาน้ีอาจจะเรียกวา “รางวัล”  
        1.2  การใหแรงเสริมลบ (Negative Reinforcement) หมายถึง การเพิ่มความถ่ี
ของพฤติกรรมโดยการขจัดสิ่งเราที่บุคคลไมพึงพอใจออกไปทันทีที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค 
หรือการที่พฤติกรรมของบุคคลเพิ่มข้ึนเพราะพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาน้ันสามารถถอดถอนสิ่ง
เราที่ไมนาพึงพอใจ(AversiveStimulus)แรงเสริมเชิงลบกับการลงโทษ(Punishment)น้ันคลายกันแต
ไมเหมือนกัน  ถาพูดกันโดยทั่ว ๆ ไป  แลวการลงโทษเปนการทําใหเด็กเจ็บปวด  เชน  การเฆ่ียนตี  ดุ
ดา  ในทางจิตวิทยาน้ัน การลงโทษหมายถึงการใหเด็กไดรับประสบการณที่เจ็บปวดหรือประสบการณ
ที่เด็กไมพึงปรารถนา  แตการใหแรงเสริมลบน้ัน  หมายถึงการที่เด็กพยายามขจัดสิ่งที่ทําใหเขา
เจ็บปวดใหพนไป  
       2. แนวคิดในการควบคุมตนเอง  การควบคุมตนเองเปนเทคนิคที่บุคคลปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเองดวยการระงับการแสดงพฤติกรรมบางอยาง ซึ่งใหผลนาพึงพอใจในปจจุบัน แลว
แสดงพฤติกรรมบางอยางเพื่อใหไดรับผลที่นาพึงพอใจในปจจุบัน และแสดงพฤติกรรมบางอยางเพื่อให
ไดรับผลที่นาพอใจในอนาคต     การควบคุมตนเองบนพื้นฐานการเรียนรูที่เกิดจากเงื่อนไขผลกรรม
ตามแนวคิดของ Skinner  ซึ่งมีทัศนะวาการควบคุมตนเองมีลักษณะเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงหนาที่

ตอนที่ 1  แนวคิดและลักษณะการปรับพฤติกรรม 
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ระหวางพฤติกรรมและผลกรรมของตนเอง และ  ผลกรรมทั้งทางบวกและลบที่เกิดจากพฤติกรรมทํา
ใหเกิดพฤติกรรม 2 ประเภท คือ  1) พฤติกรรมที่ควบคุมพฤติกรรม(Controlling behavior)   2)
พฤติกรรมที่ถูกควบคุม(Controlled Behavior)โดยเนนการควบคุมพฤติกรรมที่สังเกตเห็นไดอยาง
ชัดเจนที่เกี่ยวของกับความเจ็บปวด หรือความไมสบายกาย การบังคับควบคุมกลามเน้ือ แตไมสนใจสิ่ง
ที่อยูภายในตัวบุคคล การระงับพฤติกรรม (Restraint) อันเปนวิธีการควบคุมตนเองจะไดผลดีถาไดรับ
โทษหรือสิ่งที่ไมพึงพอใจ สวนการเพิ่มพฤติกรรมจะไดผลดีเมื่อไดรับผลกรรมที่พึงพอใจ  

   การควบคุมตนเอง มีหลักในการพิจารณาพฤติกรรม คือ พิจารณาพฤติกรรม 2 ลักษณะที่
ตรงขามกัน ลักษณะแรกเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคหรือพฤติกรรมที่เปนปญหาซึ่งบุคคลมักจะ
กระทําในระดับสูง  อีกลักษณะหน่ึง พฤติกรรมที่พึงประสงคซึ่งบุคคลมักจะกระทําในระดับตํ่า การฝก
ควบคุมตนเองน้ันมักจะใชการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค และเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงคที่มี
ลักษณะตรงกันขามกันควบคูไปดวย เชน ลดพฤติกรรมซุกซนใหนอยลง ในขณะเดียวกันก็เพิ่ม
พฤติกรรมที่ต้ังใจเรียนไปดวย   แนวทางในการควบคุมตนเอง มี 2 แนวทาง ดังน้ี  

  2.1 การควบคุมสิ่งเรา คือ การเปลี่ยนแปลงสิ่งเราที่เคยกระตุนใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมใหเปนสิ่งเราใหมมากระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม นับไดวาเปน
การเปดโอกาสใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในสภาพการณใหมที่เหมาะสมโดยหลักการ
เช่ือมโยงระหวางสิ่งเรากับพฤติกรรม ทําใหบุคคลเรียนรูความสัมพันธระหวางสิ่งเราที่ทําให เกิด
พฤติกรรมที่เปนปญหา เมื่อนําสิ่งเราน้ันออกไปพฤติกรรมที่เปนปญหาก็จะไมเกิดข้ึนเมื่อบุคคลเรียนรู
ความสัมพันธระหวางสภาพการณใหมกับพฤติกรรมที่เหมาะสมบุคคลก็จะจัดสภาพการณสิ่งเราใหม
เพื่อใหตนเองมีพฤติกรรมที่เหมาะสม  การจัดสภาพการณสิ่งเราใหมจึงเปนการลดความแกรงของ
สัญญาณแนะที่ทําใหเกิดพฤติกรรมที่เปนปญหา หรือบุคคลอาจจะหลีกหนีสิ่งเรา หรือสภาพการณที่
เปนสัญญาณแนะพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

   2.2 การควบคุมผลกรรม  คือ การใหผลกรรมตนเองหลังจากบุคคลไดแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงคหรือพฤติกรรมเปาหมายแลวโดยตนเองเปนผูวางเงื่อนไขผลกรรมแกตนเอง 
การเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงคจะกระทําไดดวยการใหแรงเสริมแกตนเองหรือการลงโทษตนเอง 
หลังจากเกิดพฤติกรรม หรือการลดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมโดยการงดการเสริมแรงแกตนเอง หรือ
การลงโทษตนเอง   วิธีการที่นิยมใชในการควบคุมตนเองสวนใหญจะประกอบดวยวิธีการหลายวิธี
รวมกันเปนกระบวนการของการควบคุมตนเอง เชน การต้ังเปาหมายดวยตนเอง การสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมตนเอง การต้ังเกณฑมาตรฐานของตนเอง การประเมินตนเอง และการใหแรงเสริม
ตนเอง การใชวิธีการตางๆ รวมกันยอมกอใหเกิดประสิทธิภาพมากกวาการใชวิธีการเดียว ทั้งน้ีข้ึนอยู
กับสภาพการณและพฤติกรรมของบุคคลดวยวาควรจะใชเทคนิคใดในสภาพการณใด หรือพฤติกรรม
ใดจึงจะเหมาะสม   การควบคุมตนเองใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนน้ันผูที่ควบคุมตนเองจะตองทราบ
พฤติกรรมเปาหมาย  บุคคลจะตองต้ังเปาหมายดวยตนเอง เปาหมายจะเปนเกณฑเช่ือมโยงไปถึงการ
ใหแรงเสริมดวยตนเอง เพื่อใหบุคคลรูวาตองแสดงพฤติกรรมใด ในระดับใดจึงจะไดรับแรงเสริม การ
ต้ัง เป าหมายจึงมีลักษณะการกําหนดเงื่ อนไขการใหแรงเสริมตนเอง (Self–Determined 
Reinforcement) กระบวนการสําคัญที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเปาหมายคือการเตือนตนเอง 
(Self–monitoring) ซึ่งประกอบดวยการสังเกตพฤติกรรมตนเอง(Self–observation) ที่ชวยใหบุคคล
พิจารณาไดวาตนเองไดแสดงพฤติกรรมเปาหมายหรือไมและการบันทึกพฤติกรรมตนเอง(Self-
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Recording)ที่ทําใหบุคคลทราบทิศทางของพฤติกรรมและชวยในการประเมินพฤติกรรมตนเอง (Self–
evaluation)  

     วิธีการควบคุมตนเองที่บุคคลสามารถนําไปฝกใชได    
                 1. สรางพฤติกรรมที่เหมาะสมโดยการใหการเสริมแรงที่มีอํานาจเหนือกวา                
ตัวเสริมแรงของพฤติกรรมที่เปนปญหา เพื่อใหบุคคล กระทําพฤติกรรมที่เหมาะสมน้ันมากข้ึน และลด
พฤติกรรมที่เปนปญหาน้ันลง  
                 2. ใหผลกรรมที่ไมพึงพอใจแกตนเองตอพฤติกรรมที่เปนปญหาเพื่อใหบุคคลลด
พฤติกรรมน้ันลง และเรียนรูที่จะหลีกเลี่ยงผลกรรมน้ัน  
               3. ลดขนาดหรือปริมาณของการเสริมแรงตอพฤติกรรมที่เปนปญหาหรือยืดเวลาการ
เสริมแรงออกไป หรือเปลี่ยนเปนการใหผลกรรมทางลบหรือใหการเสริมแรงที่มีอํานาจนอยกวา การ
เสริมแรงตอพฤติกรรมที่เหมาะสม  
                  4. เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมโดยการหลีกเลี่ยงสิ่งเราที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่เปน
ปญหา                             
                  5. ใหการเสริมแรงตนเองตอพฤติกรรมที่เหมาะสม   
            วิธีการควบคุมตนเองดวยวิธีการเตือนตนเอง (Self Monitory) ของบุคคล 
ประกอบดวยการสังเกตพฤติกรรมของตนเอง (Self-Recording) การสังเกตตนเองจะชวยใหบุคคล
สามารถพิจารณาไดวาพฤติกรรมเปาหมายเกิดข้ึนหรือไม  การบันทึกพฤติกรรมดวยตนเองจะชวยให
บุคคลทราบทิศทางของพฤติกรรม และเปนขอมูลสําหรับการประเมินพฤติกรรมตนเอง (Self-
Evaluation) วาพฤติกรรมเปาหมายเกิดข้ึนตรงตามเกณฑที่จะใหการเสริมแรงหรือไมและเมื่อบุคคล
สามารถกระทําพฤตกรรมตามเกณฑที่กําหนดไวจริงเสริมแรงตนเอง(Self-Reinforcement)ไดทันที
หลังเกิดพฤติกรรม    
 
   แนวทางในการพัฒนาและเสริมสรางจิตใจพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการควบคุมตน   

1.  การจัดการกับสาเหตุของพฤติกรรม บุคคลจําเปนที่จะตองศึกษาวามีสิ่งใดบางที่
เปนสาเหตุของพฤติกรรมที่ตองการจะขจัดหรือพฤติกรรม ที่มาขัดขวางการเกิดพฤติกรรมที่นา
ปรารถนาของตน กลาวคือบุคคลจะตองมีการสังเกตตนเองวาในสภาพใด เวลาอะไร และมีสิ่งใดมา
กระตุนที่ทําใหตนกระทําพฤติกรรมน้ัน ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ีคือ (1) การจําแนกพฤติกรรม (2) การสังเกต
พฤติกรรม (3) การลงบันทึก (4) การประเมินผล (5) การกําหนดจุดมุงหมายในการปรับปรุงตนเอง (6) 
การใหสัญญาผูกมัดวาจะกระทํา (7) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม 
  2. การเกิดและการคงอยูของพฤติกรรม เมื่อใชสภาพแวดลอมเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมตามเปาประสงคแลว การจะเกิดพฤติกรรมไดบุคคลจะตองฝกฝนออกคําสั่งปฏิบัติใหแก
ตนเอง ฝกแสวงหาแนวทางและแนะนําตนเองใหปฏิบัติ นอกจากน้ันควรมีการฝกปฏิบัติโดยตรงดวย
โดยอาจจะฝกกระทําพฤติกรรมน้ันในสถานการณจําลอง จนบุคคลทําพฤติกรรมน้ันไดอยาง
คลองแคลว ไมเคอะเขินหรือติดขัด เชน การฝกการพูดที่สุภาพ ฝกสรางมนุษยสัมพันธ ฝกทํา
พฤติกรรมที่ปรารถนาแทนพฤติกรรมที่เปนปญหา เปนตน นอกจากการฝกกระทําจริงแลว บุคคล
อาจจะฝกสรางมโนภาพวาตนไดกระทําพฤติกรรม ในสถานการณหน่ึง ๆ หรือใหเก็บตัวแบบกระทํา
ดวยก็ย่ิงดี   ในกรณีที่จะตองงดการกระทําพฤติกรรมที่ไมนาปรารถนาเปนเวลานานหรือ    รอคอย
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รางวัลควรหนัเหความสนใจไปจากเหตุการณน้ัน โดยการทํากิจกรรมอื่น ๆ แทนเปนการฆาเวลาและ
เกิดความเพลิดเพลินจะทําใหเกิดการงดเวนไดนาน หรือรอคอยไดนาน สวนการทําพฤติกรรมที่นา
ปรารถนาน้ันซ้ํา ๆ เปนระยะเวลานานได ควรมีการใหรางวัลตนเองดวย 

3. ผลของพฤติกรรม พฤติกรรมที่นาปรารถนาจะเกิดบอยๆได ควรเปนพฤติกรรมที่
นําไปสูผลดีที่บุคคลตองการ ถาในกรณีที่พฤติกรรมน้ันไมกอใหเกิดผลดีจากภายนอก กลาวคือไมมีผูคอย
ใหรางวัลชมเชยหรือยกยอง  บุคคลก็ควรจะจัดการใหรางวัล ชมเชยหรือยกยองตนเองได การใหรางวัล
ตนเองอาจทําได 2 แบบ คือใหในสิ่งที่ตนตองการ เชน เวลาพักผอน อาหารที่ชอบ เสื้อผาสวย  และ
รางวัลอีกรูปแบบหน่ึงคือ การลดหรือขจัดสภาพที่ตนเองไมปรารถนา เชน ขจัดสภาพความเงียบเหงา
ดวยเพลงเบา ๆ เปดพัดลมไลความรอนอบอาว  

2. การปรับพฤติกรรมและลักษณะของการปรับพฤติกรรม 

2.1 การปรับพฤติกรรม 
       พฤติกรรม (Behavior) คือ การกระทําของบุคคลซึ่งเปนการแสดงออกในการ

ตอบสนองหรือการตอบโตสิ่งใดสิ่งหน่ึงในสภาพการณใดสภาพการณหน่ึงการแสดงออกหรือ
ตอบสนองน้ันเกิดข้ึนไดทั้งภายในและภายนอกรางกาย เชน การรองไห การกิน การอานหนังสือ การ
คิด  

     พฤติกรรมที่เปนปญหา  หมายถึง  พฤติกรรมอันไมพึงประสงคในโรงเรียนรวมไปถึงการ
ฝาฝนกฎ  ระเบียบตางๆของโรงเรียน ประพฤติในลักษณะที่ไมเปนที่ยอมรับของสังคม 

     การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification ) คือ การประยุกตหลักการเรียนรูเพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล โดยใชเทคนิคหรือวิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีการประสม
ประสานกันเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใหเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคตลอดทั้งการ
สรางสรรคและเสริมสรางใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค โดยเนนพฤติกรรมที่สามารถสังเกตไดหรือวัด
ได และมีความเช่ือพื้นฐาน 2 ประการ คือ 

1.พฤติกรรมปกติหรือพฤติกรรมอปกติ พัฒนามาจากหลักการเดียวกันคือจาก 
หลักการเรียนรู  แตทั้งน้ีตองไมรวมถึงพฤติกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของรางกายและระบบ
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
บนความเช่ือวาพฤติกรรมของมนุษยถูกควบคุมโดยเงื่อนไขการเสริมแรงและเงื่อนไขการลงโทษ  
ดังน้ัน ในการปรับพฤติกรรม  หากตองการสรางหรือเพิ่มพฤติกรรมใดก็ตองจัดเงื่อนไขตางๆ เพื่อให
ผูกระทําพฤติกรรมน้ันไดรับการเสริมแรงหลังจากแสดงพฤติกรรมน้ัน  และหากตองการลดหรือยุติ
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พฤติกรรมใดก็ตองจัดเงื่อนไขตางๆ เพื่อใหผูกระทําพฤติกรรมน้ันไดรับการลงโทษหลังจากแสดง
พฤติกรรมน้ัน  อยางไรก็ตามในการปรับพฤติกรรมน้ัน นักปรับพฤติกรรมเสนอแนะวาควรใชเงื่อนไข
การเสริมแรงมากกวาเงื่อนไขการลงโทษ ทั้งน้ีเพราะการลงโทษมักเกิดผลขางเคียงตามมา    

2.2  ลักษณะของการปรับพฤติกรรม  
   1. มุงที่พฤติกรรมโดยตรง  โดยที่พฤติกรรมน้ันจะตองสังเกตเห็นได  และวัดได
ตรงกัน  สิ่งที่บุคคลกระทํา  แสดงออก  ตอบสนองหรือโตตอบตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงในสถานการณใด
สถานการณหน่ึง เชน  การรองไห  การเดิน  การคิด  การเตนของชีพจร  การอานหนังสือ  เปนตน 
   2. ไมใชคําที่เปนการตีตรา  เชน กาวราว  ฉลาด  โง  เกเร  ข้ีเกียจ  เกง  เปนตน 
เพราะคําตีตราเหลาน้ีมักจะเปนคําที่มีความหมายกวาง ๆ  ที่รวมพฤติกรรมหลาย ๆ ลักษณะเขา
ดวยกัน  จึงทําใหไมชัดเจนยากแกการสังเกตใหตรงกัน  เน่ืองจากตางคนตางรับรูคําตีตราน้ีตางกัน
และยากแกการจัดโปรแกรมการปรับพฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายได   
   3. พฤติกรรมไมวาจะเปนพฤติกรรมที่ปกติหรืออปกติก็ตาม  ยอมเกิดจากการเรียนรู
ในอดีตทั้งสิ้น  ดังน้ันพฤติกรรมเหลาน้ีสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยใชกระบวนการเรียนรู 
   4. การปรับพฤติกรรมจะเนนที่สภาพและเวลาในปจจุบันเทาน้ัน  แมวาการเรียนรูจะ
เกิดข้ึนในอดีตก็ตาม  แตเงื่อนไขสิ่งเราและผลกรรมในสภาพปจจุบันเปนตัวกําหนดวาพฤติกรรมที่
เรียนรูในอดีตน้ัน  จะมีแนวโนมที่จะเกิดข้ึนบอยครั้งหรือลดลง  ดังน้ันถาสามารถวิเคราะหไดวาสิ่งเรา
และผลกรรมใดที่ทําใหพฤติกรรมเหลาน้ันเกิดข้ึนบอยครั้ง  หรือลดลงในสภาพปจจุบันก็จะสามารถทํา
ใหปรับสิ่งเรา  และผลกรรมน้ันไดเหมาะสมย่ิงข้ึน  เพื่อที่จะทําใหพฤติกรรมดังกลาวน้ันเปลี่ยนแปลง
ไปตามเปาหมายที่ตองการ 
     5. การปรับพฤติกรรมน้ัน  จะเนนที่วิธีการทางบวก มากกวาที่จะใชวิธีการลงโทษใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล  เน่ืองจากเปาหมายของการปรับพฤติกรรมน้ันจะเนนที่การเพิ่ม
พฤติกรรมที่พึงประสงคใหเพิ่มข้ึน  วิธีการทางบวกเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ  อีกทั้งกอใหเกิดปญหา
ทางอารมณนอยกวาการใชวิธีการลงโทษอีกดวย   
     6. วิธีการปรับพฤติกรรมน้ันสามารถใชไดอยางเหมาะสมตามลักษณะปญหาของแต
ละบุคคล  เน่ืองจากมีความเช่ือวาบุคคลแตละคนน้ันมีความแตกตางกัน  การลงโทษวิธีหน่ึงอาจจะใช
ไดผลกับคน ๆ หน่ึง แตอาจจะใชไมไดผลกับอีกหลาย ๆ คนได   ดังน้ันในการดําเนินการปรับ
พฤติกรรมจึงตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลดวย 
                    7. วิธีการปรับพฤติกรรม  เปนวิธีการที่ไดรับการพิสูจนมาแลววามีประสิทธิภาพและ
ไดผล  โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

    2.3  เทคนิคการปรับพฤติกรรม 

      2.3.1 การเสริมแรง (Reinforcement)  
     การเสริมแรง (Reinforcement) คือ การทําใหพฤติกรรมใดๆของอินทรียเพิ่มข้ึน

อันเปนผลเน่ืองมาจากการไดรับผลกรรมภายหลังการแสดงพฤติกรรมน้ัน หรืออันเปนผลมาจากการ
หลีกหนีจากสิ่งเราที่อินทรียไมพึงพอใจ ผลกรรมที่อินทรียพอใจ การเสริมแรงแบงออกเปน 2 ประเภท 
คือ 
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           1. การเสริมแรงทางบวก(Positive reinforcement) หมายถึง การทําใหความถ่ี
ของพฤติกรรมเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการไดรับผลกรรมที่พึงพอใจ เชน ฟาใสชวยแมลางจาน แมจึงซื้อ
ไอศครีมใหรับประทาน 

           2. การเสริมแรงทางลบ (Nagative reinforcement) หมายถึง การทําใหความถ่ี
ของพฤติกรรมเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการแสดงพฤติกรรมน้ันๆสามารถถอดถอนสิ่งเราที่ไมพึงพอใจออกได 
เชน นํ้าฟาอานหนังสือกอนสอบเพื่อหลีกเลี่ยงการสอบตก 

    2.3.1.1 ตัวเสริมแรง (Reinforcer)  
    ตัวเสริมแรง (Rein forcer) คือ สิ่งใดก็ตามที่ใหภายหลังการแสดง

พฤติกรรมแลวมีผลทําใหความถ่ีของพฤติกรรมน้ันเพิ่มข้ึน ตัวเสริมแรงแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
                   1. ตัวเสริมแรงที่ไมตองวางเงื่อนไข (Primary Reinforcer) ไดแก ตัว
เสริมแรงที่มีคุณสมบัติเปนตัวเสริมดวยตัวของมันเอง โดยไมต องอาศัยกระบวนการเรียนรู 
เน่ืองมาจากวามันสามารถสนองความตองการทางชีวภาพของอินทรีย หรือมีผลตออินทรียโดยตรง 
เชน อาหาร นํ้า ความรอน ความเจ็บปวด 
                   2. ตัวเสริมแรงที่ตองวางเงื่อนไข (Secondary  Rein forcer)ไดแก ตัว
เสริมแรงที่ไมมีคุณสมบัติเปนตัวเสริมแรงดวยตัวของมันเอง  แตเน่ืองจากมันมีความสัมพันธกับตัว
เสริมแรงที่ไมตองวางเงื่อนไขหรือตัวเสริมแรงอื่นๆที่มีคุณสมบัติเปนตัวเสริมแรงอยูแลว  จึงเปนผลให
ตัวของมันมีคุณสมบัติเปนตัวเสริมแรงได  

     2.3.1.2 ประเภทของตัวเสริมแรง 
    ตัวเสริมแรงทางบวก  แบงออกเปน 6 ชนิด  ดังน้ี 
                1. อาหารและสิ่งเสพได เชน ขนม เครื่องด่ืม  

     2. ตัวเสริมแรงทางสังคม  เชน การชมเชย  การยกยอง  การพยักหนา
ยอมรับ  การสัมผัส 

     3. สิ่งของ  ไดแก วัสดุ ของเลนตางๆ 
                    4.  กิจกรรม คือ การใชกิจกรรมที่ผูรับการปรับพฤติกรรมชอบมากที่สุดมา
เสริมแรง วิธีการน้ี Premack  เปนผูนํามาใช จึงเรียกตัวเสริมแรงชนิดน้ีอีกช่ือหน่ึงวา หลักของพรีแมค 
(Premack’s principle) 

    5. การใหขอมูลปอนกลับ คือ การใหขอมูลเกี่ยวกับการกระทําวาอยูใน
สถานภาพอยางไร  เปนการทําใหรูวาผลการกระทําเหมาะสมหรือไม  การไดรับรูวากระทําสิ่งที่
เหมาะสมยอมเปนแรงเสริมแกบุคคลได 

    6. เบี้ยอรรถกร (Token economy) ไดแก เบี้ย  คะแนน  ดาว  เปนตนสิ่ง
เหลาน้ีสามารถนําไปแลกเปลี่ยนตัวเสริมแรงสนับสนุน(Back up Rein forcer) อื่นๆได เชน นําไปแลก
ขนม สิ่งของหรือสิ่งใดๆที่ตองการ  เบี้ยอรรถกรเปนตัวเสริมแรงทางบวกประเภทที่ตองวางเงื่อนไข  
จากตัวเสริมแรงทางบวกทั้ง 6 ชนิด เบี้ยอรรถกรเปนตัวเสริมแรงที่สามารถใชไดงายและสะดวกในทุก
โอกาสและสถานที่  ซึ่งตัวเสริมแรงชนิดอื่นๆ อาจจะไมสามารถนําไปใชได   

           การเสริมแรงทางบวกสามารถแบงเปน 3 ประเภท ดังน้ี 
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                         1. แรงเสริมทางสังคม (Social reinforcement) ไดแก คําชมเชย  เชน  
คําวา “ดี” “ดีมาก”  การยอมรับและการใหความสนใจ เชน  พยักหนา พูดคําวา “อือ” ย้ิม 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
น้ี เรียกวา “แรงเสริมแลกเปลี่ยน” หรือ “เบี้ยอรรถกร”   
                        3. แรงเสริมที่อยูภายในตัวบุคคล (Intrinsic reinforcement) เปนแรง
เสริมที่เกิดจากภายในตัวบุคคลหลังจากที่แสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา หรือทําสิ่งตางๆไดสําเร็จ 

  ในการนําการเสริมทางทางบวกไปใช นักจิตวิทยาและนักวิจัยบางทาน 
อาจจะมีการวางเงื่อนไขในการแสดงพฤติกรรมเปาหมายควบคูไปดวย    การวางเงื่อนไขที่นิยม
นํามาใช ไดแก การช้ีแนะ   การทําสัญญาเงื่อนไข  และการวางเงื่อนไขกลุม  

   การช้ีแนะ(Prompting) คือ การใหการเสริมแรงทางบวกทันที่ เมื่อบุคคล
แสดงพฤติกรรมเปาหมายตามที่ไดรับการช้ีแนะ    การช้ีแนะจะเปนการใชควบคูกับวิธีการอื่นๆ 

   การทําสัญญาเงื่อนไข (Contingency Contracting) คือ การทําขอตกลง
กันระหวางผูที่ตองการจะเห็นพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงกับผูที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สัญญาจะบอก
ถึงพฤติกรรมที่จะตองกระทําและผลกรรมที่จะไดรับ ผลกรรมก็เปนไปตามที่ผูที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง  สวนพฤติกรรมน้ันก็จะเปนไปตามความตองการของผูที่ตองการจะเห็น
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง 

การวางเงื่อนไขกลุม (Group contingency) คือ วิธีการใชการวางเงื่อนไข 
การเสริมแรงตอพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือของกลุมบุคคลน้ันทั้งกลุม 
โดยที่กลุมบุคคลน้ันทั้งกลุมจะไดรับการเสริมแรงอันเปนที่สืบเน่ืองมาจากการที่บุคคลใดบุคคลหน่ึง
หรือบุคคลทั้งกลุมน้ันแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค  

   2.3.1.3  ขั้นตอนการใชการเสริมแรงทางบวกอยางมีประสิทธิภาพ  
  1. เลือกพฤติกรรมที่ตองการจะพัฒนา 

              2. เลือกตัวเสริมแรง โดยการสังเกตหรือสอบถามผูที่ตองการจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากน้ันจึงเลือกโดยพิจารณาถึง  ตัวเสริมแรงน้ันจะตองมีอยูแลว  สามารถ
ใชไดทันที  ใชไดหลายครั้งโดยไมเกิดการเบื่อ  ไมเสียเวลาในการใช  และควรใหมีตัวเสริมแรงหลายๆ
อยาง 
    3. การนําไปใช  ควรบอกวัตถุประสงคของโปรแกรม  ใหแรงเสริมทันทีที่
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาเกิดข้ึน  ใชคําพูดที่เจาะถึงพฤติกรรมที่พึงปรารถนาทุกครั้งกอนจะใหการ
เสริมแรง และพยายามใหคําชมเชยหรอืการยกยองบอยๆครั้ง 
    4. การถอดถอนโปรแกรม  โดยการศึกษาวิธีที่ควรใชในการคงไวซึ่ง
พฤติกรรมที่ไดรับการพัฒนาหรือปรับแลว 
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            2.3.1.4 หลักการใชเสริมแรงทางบวกอยางมีประสิทธิภาพ 
             หลักการใชการเสริมแรงทางบวกอยางมีประสิทธิภาพน้ันมีหลักการทั่ว ๆ 
ไป ดังน้ี   
   1. การเสริมแรงทางบวกจะตองใหหลังจากการเกิดพฤติกรรมเปาหมาย
เทาน้ัน    การใหการชมเชยหรือใหสิ่งของกอนการเกิดพฤติกรรมไมถือวาเปนการเสริมแรง   
    2.  การเสริมแรงจะตองกระทําทันทีที่พฤติกรรมเปาหมายเกิดข้ึน  การ
เสริมแรงตอพฤติกรรมเปาหมายอยางทันทีน้ัน  จะทําใหผูที่ไดรับการเสริมแรงเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด 
           3.  การเสริมแรงควรจะใหอยางสม่ําเสมอ    น่ันคือควรใหการเสริมแรงทุก
ครั้ง  หรือแทบทุกครั้งที่พฤติกรรมเปาหมายเกิดข้ึน  ไมควรข้ึนอยูกับอารมณของผูดําเนินการปรับ
พฤติกรรม  การใหการเสริมแรงไมสม่ําเสมอ  ทําใหการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเกิดข้ึนไดนอยมาก 
   4.  ควรมีการบอกถึงเงื่อนไขการใหการเสริมแรง    และเงื่อนไขในการ
แสดงพฤติกรรมไมควรสูงเกินไปจนทําใหผูถูกปรับพฤติกรรมทําสําเร็จไดยาก   
    5.  ตัวเสริมแรงน้ัน  ควรจะมีปริมาณพอเหมาะที่จะเสริมแรงพฤติกรรมโดย
ไมกอใหเกิดการหมดสภาพการเปนตัวเสริมแรง  แตก็ไมควรจะใหนอยเกินไปจนไมมีพลังพอที่จะทําให
บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา 
    6. ตัวเสริมแรงน้ันจะตองเลือกใหเหมาะกับแตละบุคคล   เน่ืองจากคนเรามี
ความแตกตางกัน ดังน้ันตัวเสริมแรงของแตละคนจึงอาจไมเหมือนกัน  อีกทั้งในบางโอกาสตัวเสริมแรง
ที่เคยเสริมแรงคน ๆ หน่ึงอาจจะไมเสริมแรงคน ๆ น้ันในเวลาตอมาก็ได 
    7.  ถาเปนไปไดควรใชตัวเสริมแรงที่มีอยูในสภาพแวดลอมน้ัน  เชน  การใช
กิจกรรมที่ชอบทํามากที่สุด  หรือการเสริมแรงทางสังคม  เปนตน 
    8. ควรมีการใชตัวแบบหรือการช้ีแนะควบคูไปกับการเสริมแรงดวย   
เน่ืองจากวาจะทําใหบุคคลเรียนรูไดเร็วข้ึนวา ควรจะกระทําพฤติกรรมเชนใด  จึงจะไดรับการเสริมแรง 
    9. ควรมีการวางแผนการใชตารางการเสริมแรง  หรือยืดเวลาการเสริมแรง   
เมื่อพฤติกรรมเปาหมายเกิดข้ึนสม่ําเสมอแลว  ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเสริมแรงเสียใหม  ให
เปนการใชตารางการเสริมแรงแทน  หรืออาจจะใชการยืดเวลาการเสริมแรงก็ได  เพราะจะทําให
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปน้ันคงอยูไดนานข้ึนแมวาจะไมไดรับการเสริมแรงอีกเลยก็ตาม 
 
     2.3.1.5 เทคนิคการเสริมแรงทางบวก 

                   1) การเสริมแรงทางสังคม  (Social  Reinforcers) 
                       ตัวเสริมแรงทางสังคม  ไดแก การย้ิม  การชมเชย  การยอมรับ  การ
กอดหรือการมองตาเปนตน  แรงเสริมทางสังคมถือไดวาเปนตัวเสริมแรงที่ตองวางเงื่อนไข   ซึ่งจําเปน
ที่จะตองใชคูกับตัวเสริมแรงอื่น ๆ  และเมื่อแรงเสริมทางสังคมน้ีมีคุณสมบัติเปนตัวเสริมแรงแลว  จะ
เปนตัวเสริมแรงที่มีประสิทธิภาพในการคงไวซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแลวอีกดวย  ตัวเสริมแรง
ทางสังคมสามารถแบงออกไดเปน  2  ลักษณะ  คือ   
    1 .แรงเสริมทางสังคมที่แสดงออกโดยใชคําพูด  เชน  คําชม  คํายกยอง  
เปนตน 



 

 

10

    2. แรงเสริมทางสังคมที่แสดงออกโดยใชทาทาง  เชน  การแตะตัว  การ
กอด  การมองตา  การพยักหนาแสดงการยอมรับ  เปนตน 

            ขอพิจารณาในการใชแรงเสริมทางสังคม 
    1. สามารถไดงาย  และสะดวกในการใชเน่ืองจากใคร ๆ  ก็ใชได  อีกทั้งไม
ตองลงทุนอะไรเลยเพราะเปนสิ่งที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ 
    2. เมื่อใชแลวไมรบกวนพฤติกรรมที่กําลังกระทําอยู  อีกทั้งสามารถใหได
ทันทีและผูที่ไดรับการเสริมแรงยังคงสามารถดําเนินพฤติกรรมที่ตนกําลังกระทําอยูน้ันไดตอไป 
    3. ตัวเสริมแรงทางสังคม  สามารถที่จะเปนตัวเสริมแรงแผขยายได  โดย
นําไปสัมพันธกับตัวเสริมแรงอื่น ๆ  มากวา  1  ตัวข้ึนไป  เชน เมื่อชมแลวอาจจะมีการใหรางวัลหรือ
พาไปเที่ยว  เปนตน  จะทําใหแรงเสริทางสังคมมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
    4. แรงเสริมทางสังคมถือไดวาเปนสิ่งที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ  ดังน้ัน เมื่อใช
แรงเสริมทางสังคมในการปรับพฤติกรรมแลว  จึงไมมีความจําเปนที่จะตองถอดโปรแกรม  เพราะสิ่งที่
ทําอยูน้ันไดเกิดข้ึนอยูทุกวันในสังคม 
      แรงเสริมทางสังคมเปนตัวเสริมแรงที่สมควรใชอยางย่ิง  แตไมสามารถใช
เสริมแรงไดทุกคน  เน่ืองจากแรงเสริมทางสังคมเปนตัวเสริมแรงชนิดที่ตองวางเงื่อนไข  ดังน้ันในการ
ใชแรงเสริมทางสังคม  ผูใชควรที่จะจัดประสบการณในการใหแรงเสริมทางสังคมคูกับแรงเสริมตัวอื่น 
ๆ เสียกอน  เพื่อที่วาผูที่ไดรับการเสริมแรงจะไดมีประสบการณและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของตัว
เสริมแรงทางสังคมอีกดวย 

    2) การเสริมแรงท่ีเปนสิ่งของ  (Material   Reinforces) 
                      ตัวเสริมแรงที่เปนสิ่งของน้ันจะประกอบดวย  อาหาร  สิ่งที่เสพไดและ
ของใชตาง ๆ ซึ่งไดแก   ขนม  บุหรี่  เหลา  หมากฝรั่ง  นํ้าหอม  และเสื้อผา  เปนตน  ตัวเสริมแรงที่
เปนสิ่งของน้ีจะใชไดผลก็ตอเมื่อบุคคลเกิดความขาดแคลนเทาน้ัน  เพราะถาใชในขณะที่บุคคลมีทุก
อยางพรอมแลวก็มักจะไมไดผลโดยเฉพาะการใชอาหารเปนตัวเสริมแรง   

             ขอพิจารณาในการใชตัวเสริมแรงท่ีเปนสิง่ของ 
    1. ควรจะใชเมื่อบุคคลอยูในสภาพที่ตองการ 
    2. การใชอาหารหรือสิ่งที่เสพไดตลอดจนสิ่งของตาง  ๆ  อาจกอใหเกิด
ปญหาของการหมดสภาพการเปนตัวเสริมแรงได  ถาใหมากเกินไปหรือใหในเวลาที่ไมเหมาะสม 
    3.ควรมีสิ่งของหรืออาหารใหเลือกมากชนิด  เพราะย่ิงมากกวาเทาใดก็ย่ิงมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนเทาน้ัน 
    4. บุคคลแตละคนชอบอาหารหรือสิ่งของไมเหมือนกัน  ทําใหเกิดข้ึนความ
ยุงยากในการเตรียมตัวเสริมแรงเหลาน้ัน  ย่ิงทํากับคนเปนจํานวนมากย่ิงมีความยุงยากมากข้ึน 
    5.  บุคคลอาจจะเปลี่ยนใจไดตลอดเวลา  ผูดําเนินการจะตองพรอมกับ
ความเปลี่ยนความตองการของบุคคลเหลาน้ันดวย 
    6. อาจเกิดปญหาในการไมสามารถใหการเสริมแรงไดทันที  โดยเฉพาะเรื่อง
ของอาหารเน่ืองจากไมสามารถจะเตรียมไดทัน 
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    7. การใชอาหารเปนสิ่งเสริมแรงอาจทําใหเกิดการรบกวนกิจกรรมที่บุคคล
กําลังกระทําอยู 
    เน่ืองจากมีขอที่จะตองพิจารณาและอุปสรรคในการดําเนินการหลายอยาง  
จึงทําใหการใชตัวเสริมแรงที่เปนสิ่งของไมคอยจะไดรับความนิยมในการนํามาใชในโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรม  แตอยางไรก็ตาม อาหารหรือสิ่งที่เสพไดน้ันนับไดวาเปนตัวเสริมแรงที่มีประสิทธิภาพอยาง
มาก   ถาใชกับเด็ก 

               3) การเสริมแรงดวยเบ้ียอรรถกร 
            การเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกรเปนการใหแรงเสริมทางบวกวิธีหน่ึง 
จัดเปนลักษณะหน่ึงของการใหแรงเสริมที่ เรี ยกวา “สัญญาที่ ตกลงกันไว” (Contingency 
Contracting) ซึ่งสัญญาที่ตกลงกันไวน้ี จะมีลักษณะที่ชัดเจน และทําใหทุกคนเกิดความเขาใจเปน
อยางดี ซึ่งทําใหบุคคลเกิดความคาดหวังในผลของพฤติกรรมที่แตกตางกัน นักปรับพฤติกรรมจะเปน
ผูทําขอตกลงตาง ๆ กับผูเกี่ยวของตลอดจนการใหคําปรึกษาโปรแกรม การปรับพฤติกรรมที่มีการ
สัญญากันไว และใชเบี้ยเปนตัวเสริมแรง เรียกวา  “เบี้ยอรรถกร” ดังน้ัน การใหแรงเสริมดวยเบี้ย
อรรถกรจึงประกอบดวย 2 ข้ันตอน ดังน้ี  ข้ันตอนที่ 1  เปนข้ันตอนที่ผูเกี่ยวของมาทําสัญญารวมกัน
เกี่ยวกับปริมาณ และคุณภาพของพฤติกรรมที่จะไดรับเบี้ย สวนข้ันตอนที่ 2  เปนข้ันตอนที่ผูรับการ
ปรับพฤติกรรมนําเบี้ยไปแลกเปนรางวัลตามรายการของการเสริมแรง ซึ่งมีใหเลือกมากมาย และ
สามารถนําไปใชไดในหลายสถานการณ 
               ขอดีของการเสริมแรงดวยเบ้ียอรรถกร   
   1. สามารถคงไวซึ่งอัตราการแสดงพฤติกรรมในระดับสูงกวาการใชแรงเสริม
ชนิดอื่น ๆ เชน  การยอมรบั คําชมเชย หรือการใหทํากิจกรรมที่ชอบ 
   2. สามารถใหไดทันทีที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ตองการโดยไมขัดขวางหรือ
รบกวนพฤติกรรมน้ัน 
   3. ไมหมดภาวการณมีประสิทธิภาพในการเสริมแรง เพราะสามารถ
แลกเปลี่ยนเปนสิ่งของหรือกิจกรรมที่ตองการไดมากมาย 
   4. เปนแรงเสริมชนิดเดียวที่สามารถเสริมแรงบุคคลที่มีความตองการและ
พึงพอใจตางกัน 
   5. สามารถนําติดตัวไปงาย และจํานวนของเบี้ยอรรถกรแสดงถึงอันตราย
ของการแสดงพฤติกรรมดวย 
   6. งายตอการใหและสามารถใหอยางยุติธรรม 
   7. สามารถใชไดทุกสถาน  เชน เด็ก ๆ ไดรับเบี้ยทุกวัน เพื่อรกัษาพฤติกรรม
หรืออาจไดรับเบี้ยสําหรับรางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ ประจําวัน เชน อนุญาตใหเขานอนไดครึ่งช่ัวโมง และ
ไดรับรางวัลใหญในเวลาอื่น ๆ นอกเหนือจากน้ัน 

          ขอจํากัดของการเสริมแรงดวยเบ้ียอรรถกร  
   1. การใหเบี้ยอรรถกรมีความสัมพันธโดยตรงกับการแสดงพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนา ฉะน้ันบุคคลจึงเรียนรูวาเบี้ยอรรถกรเปนสัญญาที่แสดงใหทราบวา พฤติกรรมน้ันไดรับการ
เสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร เมื่อถึงเวลาตองงดใหเบี้ยอรรถกร พฤติกรรมน้ันจึงลดลง ถาตองการให
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อัตราการแสดงพฤติกรรมน้ียังคงเดิม จึงตองใชแรงเสริมตัวอื่นที่มีคุณคา เชน เกรด เงิน และคําชมเชย
มาแทนเบี้ยอรรถกร หรืออาจใชสภาพการณที่มีอยูตามธรรมชาติ เชน สิทธิพิเศษ กิจกรรม และแรง
เสริมทางสังคมแทนได 
     2. มีปญหาในการเก็บและรักษาเบี้ย บางคนอาจไดเบี้ยมาโดยไมถูกตอง 
เชน ขโมยของจากเพื่อน แทนที่จะแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค ซึ่งทําใหเบี้ยอรรถกรมีประสิทธิภาพ
นอยลง วิธีปองกันการขโมย ทําไดโดยการใหเบี้ยอรรถกรที่แตกตางกัน สําหรับแตละบุคคล สวนการ
ทําเบี้ยหายก็ใหผูแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคเสียสมาธิในการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตองการดวย 
นอกจากน้ัน การคิดคนวิธีการใหและแลกเปลีย่นเบี้ยอรรถกรที่ยุงยากก็เปนการเพิ่มงานใหแกนักปรับ
พฤติกรรม 

           ขั้นตอนในการเสริมแรงดวยเบ้ียอรรถกร 
   1. กําหนดพฤติกรรมที่เปนเปาประสงค พรอมทั้งนิยามลักษณะของ
พฤติกรรมใหชัดเจนและวิธีวัดลักษณะพฤติกรรมน้ัน 
   2. เลือกวิธีการทดลองที่สามารถประเมินผลการเสริมแรงได 
   3. เลือกสิ่งที่จะนํามาใชเปนเบี้ย 
   4. เลือกตัวเสริมแรงที่ตองนํามาแลก และกําหนดอัตราการแลกเปลี่ยนที่
แนนอน 
   5. กําหนดเหตุการณที่เกี่ยวโยงที่พิเศษ (Specification Contingency) 

                  การเลือกเบ้ียอรรถกร  
   เบี้ยเปนสิ่งที่ใชเปนตัวกลางสําหรับการแลกเปลี่ยน สิ่งที่นิยมใชเปนเบี้ยมี
หลายชนิด เชน ไฟ ต๋ัว ดาว คะแนนความถ่ีของเครื่องนับครั้ง การเจาะรูบนกระดาษแข็ง เหรียญที่
ผลิตเอง เหรียญตางประเทศ บัตรเครดิตที่ทําดวยพลาสติก บัตรคอมพิวเตอร และอื่น ๆ การเลือก
ชนิดของเบี้ย ตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
   1. เบี้ยตองมีลักษณะพิเศษยากแกการปลอมแปลง 
   2. สะดวกในการใชพกติดตัวงาย ๆ 
   3. มีลักษณะเฉพาะสําหรับแตละบุคคล เพื่อมิให เกิดการขโมยหรือ
แลกเปลี่ยน พรอมทั้งสะดวกในการใหและการตรวจสอบจํานวนพฤติกรรมและสิ่งแลกเปลี่ยนที่แตละ
คนพึงพอใจ 
                การเลือกสิ่งแลกเปลี่ยน  
   การเลือกตัวเสริมแรงที่ตองใชเบี้ยมาเปนตัวแลกเปลี่ยนในการเลือกสิ่งที่ตอง
ใชเบี้ยมาแลกเปลี่ยน อาจทําได 2 วิธีคือ การสังเกตและการสอบถามเปนรายบุคคล เกี่ยวกับสิ่งที่
ตองการทั้งอาหาร สิ่งของเครื่องใช และกิจกรรมที่ชอบมากที่สุด แตจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสม
และเปนไปได มีการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนแนนอนและตองเปดโอกาสใหทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับแรง
เสริมถึงแมวาจะแสดงพฤติกรรมนอยมาก 
 
                  4) การใหขอมูลปอนกลับ  (Informative  Feedback) 
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                  การใหขอมูลปอนกลับเปนการช้ีใหเห็นวาสิ่งที่บุคคลทําอยูน้ันไดผลเปน
อยางไร  จากการที่รูตัววาสิ่งที่ทําน้ันไดผลเปนอยางไร  จะทําใหเกิดเปนแรงเสริมในการดําเนิน
กิจกรรมตอไป 

             หลักในการใชการใหขอมูลปอนกลับ 
    1. ควรใชขอมูลปอนกลับที่เกี่ยวกับพฤติกรรมในทางบวก 
  2. ขอมูลปอนกลับที่ให น้ันตองชัดเจน  และเปนขอมูลที่แทจริงของ
พฤติกรรมที่เกิดข้ึน 
  3.  ควรใหขอมูลปอนกลับที่เกี่ยวกับความกาวหนาในการแสดงพฤติกรรมที่
พึงประสงค 
  4.  การใหขอมูลปอนกลับในระยะเริ่มแรกตองใหขอมูลปอนกลับในทันที    
และเมื่อเกิดการเรียนรูแลว  จึงใหขอมูลปอนกลับแบบยืดเวลา 

 5.  ควรมีการบันทึกขอมูลปอนกลับไวอยางชัดเจนทุกครั้ง 
 6.  ผูที่ใหขอมูลปอนกลับจะตองเปนบุคคลที่ผูถูกปรับพฤติกรรมเช่ือถือ  

และไดรับการยอมรับวาเปนผูมีความต้ังใจและจริงใจในการใหขอมูลปอนกลับ 
 7.  ควรอธิบายใหบุคคลเห็นความสําคัญของขอมูลปอนกลับเพื่อจะไดนําไป

ปรับปรุงพฤติกรรมของตนใหดีข้ึน 
 8.  ใหผูที่ไดรับขอมูลปอนกลับ  กําหนดพฤติกรรมเปาหมายที่ตนตองการ

จะปรับปรุง 
 9.  พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงภายหลังจากใหขอมูลปอนกลับน้ันควรจะเปน

พฤติกรรมที่สังเกตเห็นไดชัดเจน 
 10.  การใชขอมูลปอนกลับ  ควรใชควบคูกับการเสริมแรงทางบวก 

                         5) การวางเง่ือนไขเปนกลุม 
            การวางเงื่อนไขเปนกลุม (Group Contingency) คือ วิธีการใชการวาง
เงื่อนไขการเสริมแรงตอพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือของกลุมบุคคลน้ันทั้ง
กลุม โดยที่กลุมบุคคลน้ันทั้งกลุมจะไดรับการเสริมแรงอันเปนที่สืบเน่ืองมาจากการที่บุคคลใดบุคคล
หน่ึงหรือบุคคลทั้งกลุมน้ันแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค  

              วิธีการใชการวางเง่ือนไขเปนกลุม 
       1. โดยการวางเงื่อนไขการเสริมแรงตอความรวมมือกันภายในกลุม  เชน ครู
ตองการปรับพฤติกรรมนักเรียนทั้งช้ันเรียนโดยต้ังเงื่อนไขวา “ถานักเรียนไมเลนหยอกลอกันในช้ัน
เรียน และต้ังใจเรียน นักเรียนจะไดสิทธิพิเศษ เชน เลนเกมส วาดรูป  แตถานักเรียนคนใดเลนกับ
เพื่อน ครูจะหักเวลาออกครั้งละ 1 นาที”  และภายหลังที่นักเรียนทราบเงื่อนไขของครู ก็จะทําให
นักเรียนทั้งหองพยายามควบคุมกันเองซึ่งจะชวยเพิ่มความถ่ีของพฤติกรรมที่พึงประสงค และ
ขณะเดียวกันก็ชวยลดความถ่ีของการเกิดพฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงคอีกดวย 
          2. โดยการวางเงื่อนไขการเสริมแรงกับนักเรียนทั้ง ช้ันตอการแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงคของนักเรียนคนใดคนหน่ึงในช้ันเรียน  เชน ครูตองการปรับพฤติกรรมเด็กหญิง
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แดงใหพูดคุยกับเพื่อน ๆ  นอยลง และทําการบานใหมากข้ึน ครูจึงต้ังเงื่อนไขและบอกนักเรียนทั้งช้ันวา 
“นักเรียนทุกคนจะไปทํากิจกรรมที่นักเรียนชอบ ถาเด็กหญิงแดงสามารถทําการบานเสร็จภายใน 30 
นาที”  ภายหลังที่นักเรียนทราบเงื่อนไขของครู นักเรียนในช้ันก็จะไมคุยกับเด็กหญิงแดง และอาจชวย
อธิบายการบานใหเด็กหญิงแดงฟงเมื่อเด็กหญิงแดงมีขอสงสัย 

               ขอดีของการวางเง่ือนไขเปนกลุม 
   1. สะดวกในการจัดโปรแกรมและดําเนินการเพราะการเสริมแรงเปนกลุม
ชวยใหผูจัดโปรแกรมสามารถใหการเสริมแรงไดสะดวกและเร็วข้ึน 
   2. การวางเงื่อนไขเปนกลุมเปนการฝกใหบุคคลตอบสนองตอกลุมและฝก
การรับผิดชอบตอผูอื่น เพราะในชีวิตประจําวันมีพฤติกรรมจํานวนมากที่เปนมาตรฐานของกลุม ซึ่ง
นาจะรับผิดชอบรวมกันนอกจากน้ีการวางเงื่อนไขเปนกลุมทําใหบุคคลเรียนรูผลของการกระทําของ
ตนที่มีตอกลุม  

             6) การใชสัญญาเง่ือนไข (Contingency  Contract)   
                 การใชสัญญาเงื่อนไข (Contingency  Contract)  เปนวิธีหน่ึงที่ใชใน
การปรับพฤติกรรมโดยการนําเทคนิคของการปรับพฤติกรรมแบบตางๆ คือ การเสริมแรง การลงโทษ 
และการใหรางวัลพิเศษมาผสมผสานกันโดยทําเปนสัญญาระหวางผูปรับพฤติกรรม เชน ผูปกครอง ครู
หรือ  ผูทดลองกับผูที่ถูกปรับพฤติกรรม เชน เด็ก นักเรียน หรือผูปวย สัญญาที่ทําข้ึนน้ัน จะตอง
กระทํารวมกันทั้งสองฝาย และมีความเขาใจสัญญาตรงกัน  และสัญญาจะระบุความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมที่กระทําและตัวเสริมแรงที่ไดรับ เชน การทําสัญญาระหวางครูกับนักเรียนในหองเรียน โดย
วางเงื่อนไขวา ถานักเรียนสามารถทํางานที่ครูมอบหมายเสร็จภายในเวลาที่ครูกําหนด ครูจะใหเวลา
วางนักเรียนทํางานสวนตัวหรือเลือกทํากิจกรรมเปนเวลา 5 หรือ 10 นาที 

                     หลักของการใชสัญญาเง่ือนไข 
1.ในสัญญาจะตองระบุรายละเอียดของเงื่อนไขที่แตละฝายตองกระทํา 

และไดรับเมื่อทําตามสัญญาที่ไดระบุไว เชน ผูปกครองตองการใหลูกทําการบานและอานหนังสือเปน
เวลา 2 ช่ัวโมงตอวัน ขณะเดียวกันลูกตองการไดเงินไวใชเปนพิเศษ หรือตองการเวลาดึกๆในการดู
โทรทัศน    เปนตน 

2.จะตองระบุพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาซึ่งไดสังเกตไวแลวและ 
ตองการเปลี่ยนแปลงใหชัดเจน นอกจากน้ียังตองสํารวจและระบุตัวเสริมแรงที่จะใหเมื่อเด็กสามารถ
ทําตามสัญญาได 

3.จะตองระบุตัวเสริมแรง และอัตราที่ให ตองระบุคะแนนที่ไดและให 
การเสริมแรงตามที่ระบุไว การบอกคะแนนแกเด็กตามที่ระบุไวน้ี เปนวิธีการใหขอมูลยอนกลับ  
(Informative Feedback)  ซึ่งเปนการเสริมแรงที่ทําใหเด็กมีความกระตือรือรนที่จะทําตามสัญญาที่
ระบุไว 

1. จะตองระบุโทษที่จะไดรับเมื่อเด็กไมสามารถทําตามสัญญาที่กําหนดไว 
โดยจะตองทําอยางเปนระบบ วางแผนอยางรัดกุม และเปนความยินยอมของทั้งสองฝาย เพื่อเด็กจะ
ไดตระหนักวาเขาจะไดรับผลกรรมที่ไมพึงปรารถนาเมื่อไมทําตามสัญญา 
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2. จะตองระบุรางวัลพิเศษ (Bonus) ที่จะใหเมื่อเด็กสามารถกระทําตาม 
สัญญาไดอยางสม่ําเสมอเปนระยะเวลานานพอสมควร ซึ่งจะมีประโยชนในโปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมที่ใชระยะเวลานาน ถาเด็กไดรับการเสริมแรงติดตอกันนาน อาจจะเกิดความชาชินตอ
สัญญา การใหรางวัลพิเศษจะชวยแกปญหาน้ีได 

          ขอดีของการใชสัญญาเง่ือนไข  
1. ผูถูกปรับพฤติกรรมไดมีสวนรวมในการดําเนินการของโปรแกรมทําให 

ความรูสึกถูกบังคับนอยลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามสัญญาเงื่อนไขไดงาย ซึ่งจะทําใหโปรแกรมไดผล
ย่ิงข้ึน 

2. ผลที่ไดรับจากสัญญาจะไมเปนสิ่งที่ทําใหเด็กเกิดความไมพึงพอใจมาก 
นักเน่ืองจากผูถูกปรับพฤติกรรมมีสวนรวมในการกําหนดสัญญา ซึ่งเขาสามารถตอรอง และ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมได 

3. สัญญามีความยืดหยุนไดถาฝายหน่ึงฝายใดมีความไมพอใจ ก็สามารถที ่
จะตกลงและแกไขใหมไมมีการบังคับตายตัว 

4. สัญญาระบุเงื่อนไขไวอยางชัดเจนโดยระบุพฤติกรรมและผลกรรมไว 
อยางชัดเจน ซึ่งจะชวยเปนแนวทางในการปฏิบัติตามสัญญาไดงายข้ึน 

5. การทําสัญญาเงื่อนไขมีประโยชนในการสรางสัมพันธภาพระหวาง 
ผูปรับพฤติกรรมกับผูถูกปรับพฤติกรรม 

    สําหรับขอจํากัดของสัญญาเงื่อนไขน้ันมีไมมากนัก แตที่เห็นไดชัด คือ สัญญา 
เงื่อนไขน้ีใชกับเด็กที่มีความพิการทางสมอง หรือเด็กที่ไมสามารถเขาใจความหมายของการทําสัญญา
เงื่อนไขไมได 

            2.3.2 การควบคุมตนเอง    
การควบคุมตนเอง เปนวิธีการที่ใชในการปรับพฤติกรรมมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี 

การเรียนรู ซึ่งทฤษฎีการเรียนรูเช่ือวาพฤติกรรมเปนผลมาจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งน้ี
เพราะสิ่งแวดลอมเปนตัวการควบคุมที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะเปนการกําหนดสิ่งแวดลอมใหม
เชนเดียวกันดังน้ันจะเห็นไดวาพฤติกรรมของบุคคลและสิ่งแวดลอมตางมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน  การ
ควบคุมตนเองที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมน้ีมีลักษณะ 2 ประการ  ไดแก 

1. ความสามารถของบุคคลที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนโดยเปลี่ยน 
สิ่งแวดลอมใหม 
         2.  เมื่อบุคคลน้ันเรียนรูที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเองไดผลที่เกิดข้ึนคือ                  
ทั้งพฤติกรรมและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตามไปดวย 
          ดังน้ัน ลักษณะที่สําคัญของการควบคุมตนเองคือบุคคลเปนผูดําเนินการในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวยตนเอง  ตลอดจนประเมินเปาหมายดวยตนเองเพื่อเปนการตอบสนองและ
แกไขปญหาอยางเปนระบบอันจะมีผลตอพฤติกรรมที่พึงประสงคน้ันดวยตนเองและมีผลระยะยาวตอ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงน้ันมีความคงทนถาวร  ซึ่งการกระทําดังกลาวน้ีเปนการลดความสําคัญของ
อิทธิพลภายนอกลงและทําใหบุคคลมีอิสระที่จะกําหนดพฤติกรรมของตนเองไดมากข้ึน ในทาง
ปฏิบัติการควบคุมตนเองน้ันบุคคลอื่นก็สามารถเขาไปใหความชวยเหลือไดโดยหนาที่ใหคําแนะนําและ
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ใหคําปรึกษา   ในกรณีที่ผูปรับพฤติกรรมดวยตนเองเกิดปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการของ
กระบวนการของกระบวนการควบคุมตนเอง   

         กระบวนการท่ีสําคัญในการควบคุมตนเอง 
          1. บุคคลเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมใหบุคคลเรียนรูที่จะแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสม  โดยอาศัยหลักการวาเมื่อบุคคลเช่ือมโยงสิ่งเรากับพฤติกรรมไดแลวสิ่งเราจะเปนตัวแนะให
บุคคลแสดงพฤติกรรม  ถาไมมีการเสนอสิ่งเราพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมน้ันจะไมเกิดข้ึน เมื่อบุคคล
สามารถเช่ือมโยงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับสภาพสิ่งเราที่จัดสภาพข้ึนใหมสิ่งเราน้ันก็จะเราใหบุคคล
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมดวย  หลักการดังกลาวจึงสามารถลดพฤติกรรมที่เปนปญหาของบุคคลได  
โดยลดความถ่ีของสิ่งเราที่เปนตัวแนะใหเกิดพฤติกรรมที่เปนปญหา 
        2. การควบคุมผลกรรม  หมายถึงการใหผลกรรมตนเองหลังจากที่ไดทํา
พฤติกรรมเปาหมายแลว  ซึง่อาจเปนการเสริมแรงตนเองหรือการลงโทษตนเองก็ได  แตการลงโทษ
ตนเองน้ันมีลักษณะเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนา  จึงเปนการยากที่บุคคลจะนําไปปฏิบัติกับตนเองได  และ
บางครั้งก็เพียงแตชวยระงับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคเทาน้ันอาจทําใหเกิดปฏิกิริยาทางลบตออารมณ  
ดังน้ันบุคคลจึงนิยมการเสริมแรงตนเองมากกวา  

             ขั้นตอนในการควบคุมตนเอง  
     ข้ันที่  1  การต้ังเปาหมาย  ( Goal  Setting )  หมายถึงการกําหนด
พฤติกรรมเปาหมายที่ตองการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งการต้ังเปาหมายน้ีจะชวยใหบุคคลรูถึงพฤติกรรมที่
ตองการกระทําอยางเดนชัดและยังใชพฤติกรรมเปาหมายเปนเกณฑในการประเมินการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่เกิดข้ึน  ในกรณีที่บุคคลยังไมสามารถต้ังเปาหมายไดอยางชัดเจนสามารถใหคนอื่นชวยได
จนกวาเขาจะสามารถต้ังเปาหมายไดดวยตนเอง  อยางไรก็ตามการต้ังพฤติกรรมเปาหมายควร
ต้ังเปาหมายที่เปนจริงและสามารถทําได  เพราะถาเปนเปาหมายที่บุคคลไมสามารถทําไดดีก็จะทําให
เกิดความผิดหวังและกอใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนได       
     ข้ันที่  2  การเตือนตนเอง  (  Self  Monitoring )  เปนกระบวนการที่
บุคคลสังเกตหรือจําแนกลักษณะของพฤติกรรมของตนเอง  วาตนไดทําพฤติกรรมตามเปาหมายแลว
หรือยังประกอบดวยการสังเกตตนเอง  และการบันทึกพฤติกรรมตนเอง  โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

    1.   จําแนกพฤติกรรมเปาหมายวาพฤติกรรมอะไรที่ตองการสังเกต 
    2.  กําหนดเวลาที่จะสังเกต  และบันทึกการสังเกต 
    3.   กําหนดวิธีการบันทึก  และเครื่องมือที่ใชในการบันทึก 
    4.   สังเกตและบันทึกพฤติกรรม 
    5.   ทําแผนภาพ  หรือกราฟแสดงผลการบันทึก 
    6.  วิเคราะหขอมูลที่บันทึกเพื่อที่จะไดขอมูลยอนกลับซึ่งจะมีผลตอ 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
     ข้ันที่  3  การประเมินผลตนเอง  ( Self  Evaluation )  หมายถึงการที่
บุคคลตัดสินพฤติกรรมของตนเอง  โดยการประเมินคุณคาของพฤติกรรมจากขอมูลที่ไดจากการบันทึก
ดวยตนเอง  ทําใหสามารถพิจารณาถึงพฤติกรรมที่กําลังทําอยูอยางถ่ีถวน 
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     ข้ันที่  4  การเสริมแรงตนเอง  ( Self  Reinforcement )  หมายถึงการจัด
ผลกรรมที่เปนแรงเสริมใหแกพฤติกรรมที่พึงประสงคดวยตนเอง  เพื่อทําใหพฤติกรรมน้ันเพิ่มข้ึนโดย
บุคคลเปนผูดําเนินการเพื่อใหไดแรงเสริมน้ันดวยตนเอง  การเสริมแรงตนเองมักเกิดรวมกับการ
ต้ังเปาหมาย คือ มีการต้ังเปาหมายหรือกําหนดเกณฑเสียกอนแลวจึงมีการเสริมแรงตามมา  ในการ
กําหนดเกณฑน้ันบุคคลผูเปนเจาของพฤติกรรมอาจจะกําหนดเองหรือใหผูอื่นกําหนด  

          การฝกการควบคุมตนเอง 
1. การฝกการควบคุมตนเองโดยการจัดประสบการณการควบคุม 

พฤติกรรมของตนเอง  ใหแกบุคคลที่ประสงคจะควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  โดยข้ันแรกควรให
บุคคลน้ันมีประสบการณในการถูกบุคคลอื่นควบคุมพฤติกรรมที่เขาประสงคจะควบคุมเสียกอน  และ
หลังจากที่การปรับพฤติกรรมไดดําเนินไปจนบรรลุเปาหมายพฤติกรรมที่ไดรับการปรับแลว  ซึ่งเปน
พฤติกรรมที่พึงประสงคไดเกิดข้ึนอยางสม่ําเสมอผูปรับพฤติกรรมจึงคอย ๆ  ถอดแรงเสริม  ตลอดทั้ง
กระบวนการที่ใชในการปรับพฤติกรรมน้ันออกไป  แลวเปดโอกาสใหบุคคลน้ันไดเริ่มตนกระบวนการ
ในการปรับพฤติกรรมน้ัน  ๆ  ของเขาเอง  พรอมทั้งหาวิธีการรักษาน้ันใหคงอยู 
      2. การฝกการควบคุมตนเอง  โดยการฝกใหบุคคลที่ประสงคจะควบคุม
พฤติกรรมของตนเองใหรูจักปรับพฤติกรรมเปาหมายจากตัวแบบ  และฝกใหรูจักเลือกเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ตองการจะเลียนแบบจากตัวแบบใหไดอยางเหมาะสม 
     3. การฝกการควบคุมตนเอง  โดยการสังเกตตนเอง  ในกรณีน้ีบุคคลที่
ประสงคจะปรับพฤติกรรมของตนเองจะตองกําหนดพฤติกรรมเปาหมายตามที่ตนคาดหวัง  และ
ต้ังเปาหมายไวในการฝกการควบคุมตนเองน้ี  จะตองใหบุคคลน้ันรูจักสังเกตการณเปลี่ยนแปลงของ
ตนเอง  และเรียนรูวิถีทางที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหบรรลุเปาหมายตามที่ตนประสงค 
     4. การฝกการควบคุมตนเอง  โดยการวางเงื่อนไขใหตนเองเงื่อนไขบุคคล
ที่ประสงคจะปรับพฤติกรรมของตนเองใหบรรลุเปาหมายน้ัน  อาจไดแก  เงื่อนไขของการเสริมแรงแก
ตนเองและเงื่อนไขการลงโทษตนเองและในกรณีที่บุคคลน้ันสามารถกระทําหรือมีพฤติกรรมที่สมความ
คาดหวัง  และบรรลุเปาหมายที่ตนเองไดกําหนดไวน้ัน  บุคคลน้ันจะใหแรงเสริมดวยตนเองและแรง
เสริมที่ตนเองใหแกตนเอง  จะมีคาและเปนพลังที่จะกระตุนใหบุคคลน้ันกระทําหรือมีพฤติกรรมใจ
วิถีทางที่พึงประสงคตอไป 
     5. การฝกการควบคุมตนเอง  โดยการขจัดพฤติกรรมบางประการที่บุคคล
น้ัน  ถูกควบคุมดวยสิ่งเราหรือตองอยูภายใตการควบคุมสิ่งเราบางประการ  ในกรณีเชนน้ีจะตอง
อาศัยพลังใจที่เขมแข็งของบุคคลน้ัน  ที่จะตองหาทางที่จะถอดถอนสิ่งเราน้ันออกไป  เชนการบังคับใจ
ตนเอง  การไมใหความสนใจกับสิ่งเราน้ัน ๆ  แมวาสิ่งเราน้ันจะเปนสิ่งเราที่นําพึงประสงคก็ตาม  แต
สิ่งเราน้ัน ๆ ก็ทําใหบุคคลน้ันไมสามารถจะควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหบรรลุเปาประสงคได 
     6. การฝกการควบคุมตนเอง  โดยขจัดสิ่งเราที่ไมพึงประสงคที่เปนผลให
บุคคลน้ันมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง  และทําใหบุคคลน้ันไมสามารถบรรลุพฤติกรรมที่พึงประสงคได  กรณี
เชนน้ีแสดงวา  พฤติกรรมที่พึงประสงคซึ่งเปนพฤติกรรมเปาหมายของบุคคลน้ันอาจจะยาก  ไมเชิญ
ชวนใหกระทํา  เพราะฉะน้ันบุคคลจึงหลีกเลี่ยงไปทําสิ่งอื่นที่งายกวา  เปนที่พึงพอใจมากกวา  ดวย
เหตุน้ีจึงจําเปนจะตองขจัดสิ่งเราที่ไมพึงประสงคใหหมดไปจากสถานการณน้ัน ๆ เพื่อใหบุคคลน้ัน
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สามารถควบคุมตนเองไมเกิดความวอกแวก  หลีกเลีย่งงานใดงานหน่ึงที่ตนจะตองรับผิดชอบและเปน
พฤติกรรมที่พึงประสงคที่จะตองเกิดข้ึน 

         ขอดีของการควบคุมตนเอง  
     1.  การควบคุมตนเองเปนวิธีการปรับพฤติกรรมที่บุคคลสามารถใหผล
กรรมตอพฤติกรรมที่เหมาะสมไดอยางสม่ําเสมอเพราะสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ดวยตนเองไดตลอดเวลา 
     2.  การควบคุมตนเอง  ทําใหเกิดการแผขยายพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไม
วาจะเปนการแผขยายขามสภาพการณ  ขามพฤติกรรมหรือขามเวลา  ( การคงอยูของพฤติกรรม ) 
     3. พฤติกรรมบางชนิดไมสามารถใหบุคคลภายนอกเปนผูควบคุมให
เน่ืองจากสภาพแวดลอมของบุคคลของบุคคลน้ันมีสิ่งเรามากมายและยังมีการใหการเสริมแรงและ
ลงโทษตลอดเวลาเชนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ดังน้ันถามีการใชวิธีการควบคุมตนเองควบคูกันไปการ
ดําเนินการจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
     4.   การใชการควบคุมตนเอง  บางครั้งสามารถที่จะนํามาใชควบคุม
พฤติกรรมที่ไดรับผลกรรมออน  ผลกรรมออนหมายถึง  ผลกรรมที่มีปริมาณนอยมากหรือเกิดข้ึนชาไม
มีความสําคัญตอการรับรูของบุคคลอื่นซึ่งมักไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เชน  โปรแกรม
การลดความอวน 
     5.   บุคคลสามารถทําไดดีถาเปนผูกําหนดและตัดสินใจเลือกที่จะทําดังน้ัน
การควบคุมตนเองจึงทําใหการดําเนินโปรแกรมตาง ๆ มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
     6. การควบคุมตนเองชวยประหยัดเวลาในการดําเนินการของผูบําบัด
เน่ืองจากกระบวนการปรับพฤติกรรมทั้งหมดผูเขารับการบําบัดเปนผูจัดการเอง  ผูบําบัดเพียงแตให
แนะนําและช้ีแนะเทาน้ัน 
     7.  การควบคุมตนเองเปนเปาหมายของการปรับพฤติกรรม  เพราะกร
ควบคุมตนเองเปนการฝกใหผูรับการบําบัดสามารถที่จะควบคุมตนเองได 
     8.  การควบคุมตนเองน้ันจะทําใหผูเขารับบําบัดมีความรูสึกที่ดีกับตนเอง
ดานทัศนคติตอตนเอง  ความรูสึกถึงคุณคาของตนเองหรือความรูสึกวาตนเองมีความสามารถทําให
บุคคลเหลาน้ันมองโลกในแงดีเพราะมีความเช่ือวาสิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึนเพราะเขาเปนผูกระทําใหเกิดข้ึน
เอง 

           ขอควรพิจารณาในการควบคุมตนเอง 
                   1. การกําหนดพฤติกรรมเปาหมายและเกณฑการแสดงพฤติกรรมเปาหมาย
ควรสะทอนถึงปญหาของพฤติกรรมที่แทจริงไมเชนน้ันจะทําใหเกิดปญหาได 
     2. วิธีการบันทึกพฤติกรรมควรจะทําใหงายและไมเสียคาใชจายสูงเพราะถา
วิธีการบันทึกพฤติกรรมซับซอนเกินไปและไมสะดวกตอการบันทึกแลว  ผูเขารวมการบําบัดอาจจะ
หยุดการบันทึกพฤติกรรมดังกลาวได 
     3. การเสริมแรงหรือการลงโทษ  ควรจะอยูภายใตการควบคุมของผูเขารับ
การบําบัดกลาว คือ   สามารถที่จะใชไดทันที่ที่ตองการในกรณีที่พฤติกรรมบรรลุเปาหมายหรือไม
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บรรลุเปาหมาย  เพราะถากระทําพฤติกรรมเปาหมายตามเกณฑที่กําหนดแลวไมไดรับการเสริมแรง
แนวโนมที่พฤติกรรมเปาหมายน้ันจะยุติลงก็มีโอกาสเกิดข้ึนสูง   
     4. การลงโทษตนเองน้ัน  ควรระวังผลกระทบขางเคียงที่อาจเกิดข้ึน 
    5. การควบคุมตนเอง  เปนเทคนิคที่ไดผลดีมากกับผูทีมีระดับสติปญญา
พอสมควร อีกทั้งเปนผูเช่ือในอัตลิขิต  และความสามารถในตนเอง       

 2.3.3  การหยุดยั้ง (EXTINCTION) 
  การหยุดย้ัง(Extinction) น้ีสามารถนําไปใชเพื่อการลดพฤติกรรมที่เกิดข้ึนโดยทั่วไป

หรือพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในลักษณะของปฏิกิริยาสะทอนก็ไดทั้งน้ีข้ึนอยูกับวาเทคนิคการหยุดย้ังที่ใชน้ัน  
มีพื้นฐานการพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรูทฤษฎีใดน่ันเอง  
   เทคนิคการหยุดย้ัง  พัฒนามาจากแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู  2  ทฤษฎีดวยกัน
คือ  ทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไขแบบการกระทําของ  B.F. Skinner   และทฤษฎีการเรียนรูการ
วางเงื่อนไขแบบคลาสสิก  ของ  Pavlov  เทคนิคการหยุดย้ังที่พัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรูการวาง
เงื่อนไขแบบการกระทําน้ัน  จะเรียกช่ือเทคนิคที่พัฒนาข้ึนวาเทคนิคการหยุดย้ัง   (Extinction)  
โดยตรง  สวนเทคนิคการหยุดย้ังที่พัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกน้ัน  
สามารถแบงออกไดเปน  3  เทคนิคใหญ ๆ  ดวยกันคือ  เทคนิคการลดความรูสึกอยางเปนระบบ  
(Systematic  Desensitization)  Flooding  และ  Implosive  Therapy    
  การหยุดย้ังนอกจากจะสามารถใชเพื่อลดพฤติกรรมไดดวยตัวของมันเองแลว  ยัง
สามารถใชรวมกับการเสริมแรงทางบวกไดอีกดวย  การนําเอาเทคนิคการหยุดย้ังมาใชรวมกับการ
เสริมแรงทางบวกน้ีทําใหเกิดการพัฒนาเทคนิคการปรับพฤติกรรมข้ึนมาอีกอยางนอย  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  น้ีจัดไดวาเปนเทคนิคที่มีประสิทธิภาพอยางมากในการลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
และเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค 

         2.3.3.1 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของการหยุดยั้ง 
                             ในการที่จะใชเทคนิคการหยุดย้ังเพื่อลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคน้ัน ควร
จะพิจารณาปจจัยดังตอไปน้ี 
   1. พฤติกรรมที่ตองการจะใหลดลงน้ัน ไดรับแรงเสริมแบบตอเน่ืองหรือแบบ
บางครั้งบางคราวการใชวิธีการหยุดย้ังตอพฤติกรรมที่ไดรับแรงเสริมแบบตอเน่ือง จะทําใหพฤติกรรม
น้ันลดลงอยางรวดเร็ว  แตถาพฤติกรรมน้ันไดรับแรงเสริมแบบบางครั้งบางคราว  การใชการหยุดย้ัง
ตอพฤติกรรมน้ัน  จะทําใหพฤติกรรมน้ันลดลงชามาก  หรืออาจจะไมลดลงเลย 
   2. พฤติกรรมที่ตองการจะใหลดลงน้ัน  ไดรับแรงเสริมเปนระยะเวลานาน
เพียงใด  และไดรับแรงเสริมมากเพียงใด  พฤติกรรมใดที่ไดรับการเสริมแรงมาเปนระยะเวลานาน  
และไดรับแรงเสริมเปนจํานวนมาก   การใชการหยุดย้ังตอพฤติกรรมน้ันยอมใหผลชามากหรือมีผล
นอยมาก  แตในขณะเดียวกันพฤติกรรมใดที่ไดรับการเสริมแรงในชวงเวลาอันสั้น   และไดรับแรงเสริม
จํานวนนอยยอมที่จะไดผลอยางรวดเร็ว  ถาใชวิธีการหยุดน้ันตอพฤติกรรมน้ัน 
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   3. พฤติกรรมบางพฤติกรรมไดรับแรงเสริมมากกวา  1  ตัวข้ึนไป  ดังน้ันใน
การที่จะใชการหยุดย้ังใหไดผล จําเปนอยางย่ิงที่จะตองรูแหลงของแรงเสริมที่มีผลตอพฤติกรรมน้ันทุก
ตัว     
   4. ตองรูวิธีควบคุมแหลงของแรงเสริมน้ันใหได ถาควบคุมไมไดโปรแกรม
การลดพฤติกรรมโดยใชการหยุดย้ังยอมจะไมไดผล   
   5. จะตองพิจารณาวาพฤติกรรมที่จะใชวิธีการหยุดย้ัง  เปนพฤติกรรมที่มี
การเสริมแรงอยูในตัวของมันเองอยูแลวหรือไม  ซึ่งถาพฤติกรรมน้ันเปนพฤติกรรมที่เสริมแรงอยูในตัว
ของมันเอง  วิธีการหยุดย้ังยอมไมไดผล  สมควรจะหาวิธีอื่นมาใช   

                    2.3.3.2 การดําเนินการเทคนิคการหยุดยั้ง 
         เทคนิคการหยุดย้ังดูเหมือนวาจะเปนเทคนิคที่ดําเนินการไดงายที่สุด  แตดู
เหมือนวาจะเปนเทคนิคที่มีโอกาสประสบความสําเร็จไดยากมาก  ทั้งน้ีเปนเพราะวาพฤติกรรมของ
บุคคลเปนจํานวนมากไดรับตัวเสริมแรงที่มากกวา  1  ตัวข้ึนไป  อีกทั้งมาจากแหลงตาง ๆ  ดวยกัน  
ซึ่งบางครั้งแมวาเราจะวิเคราะหไดอยางถูกตองวาพฤติกรรมดังกลาวน้ันไดรับการเสริมแรงจากที่ใด
และมีอะไรเปนตัวเสริมแรงบาง  แตก็อาจจะพบวา  เราไมสามารถที่จะควบคุมแหลงการใหการ
เสริมแรงน้ันไดโดยเฉพาะอยางย่ิงตัวเสริมแรงที่มาจากตัวบุคคลที่แสดงพฤติกรรมน้ันเอง  อยางไรก็
ตามแนวทางในการที่ดําเนินการเทคนิคการหยุดย้ังให  มีประสิทธิภาพสูงสุดควรที่จะดําเนินการ
ดังตอไปน้ี 
   1. การหยุดย้ัง ควรจะใชกับพฤติกรรมที่มีประวัติของการไดรับการเสริมแรง
อยางตอเน่ือง 
   2. พฤติกรรมน้ัน  ควรเปนพฤติกรรมที่ไดรับการเสริมแรงดวยตัวเสริมแรงที่
มีจํานวนไมมากนัก  อีกทั้งระยะเวลาที่พฤติกรรมน้ันไดรับการเสริมแรงน้ันควรจะเปนระยะเวลาอันสั้น 
   3. ผูที่ใชการหยุดย้ัง จะตองรูวาพฤติกรรมที่ตนเองจะใชการหยุดย้ังน้ัน
ไดรับการเสริมแรงจากที่ใดบาง 
   4. เมื่อรูถึงแหลงที่มาของตัวเสริมแรงแลว  จะตองสามารถควบคุมแหลง
ของการเสริมแรงน้ันใหได 
   5. ไมควรใชการหยุดย้ังกับพฤติกรรมที่อาจจะกอใหเกิดอันตรายทั้งตอ
ตนเอง  และตอผูอื่น  
   6. ผูที่ใชการหยุดย้ังจะตองมีความอดทนเพียงพอตอพฤติกรรมน้ัน  ที่
อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่รุนแรงข้ึนกอนที่จะลดลง 
   7. การหยุดย้ังควรจะไดมีการใชควบคูไปกับการเสริมแรงทางบวก  

  2.3.3.3 ขอพิจารณาในการใชการหยุดยั้ง 
   กอนที่จะตัดสินใจใชหลักการหยุดย้ัง   จําเปนตองพิจารณาถึงลักษณะและ
ปญหาอันเน่ืองมาจากการใชการหยุดย้ังเสียกอน  ซึ่งลักษณะและปญหาของการใชการหยุดย้ัง  ไดแก 
   1. เมื่อใชการหยุดย้ังตอพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงน้ันจะคอย ๆ  ลดลง
ตามลําดับซึ่งจะไมหยุดทันทีเหมือนการใชการลงโทษ   
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   2. ในการใชการหยุดย้ังพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  ในระยะตน ๆ น้ัน
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคจะเพิ่มข้ึนสูงอยางรวดเร็ว  แลวจะคอย ๆ ลดลงตามลําดับ  ดังน้ันการที่จะ
ใชวิธีน้ีจึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองเตรียมตัวเตรยีมใจกับเหตุการณเชนน้ีไวลวงหนา   
   3. พฤติกรรมที่ยุติลงดวยวิธีการหยุดย้ังน้ีสามารถที่จะกลับมาไดอีกครั้ง ถา
พฤติกรรมน้ันไดรับการเสริมแรงอยางต้ังใจอีกครั้ง   
   4. การใชการหยุดย้ังน้ันอาจจะกอใหเกิดปญหาทางอารมณได  เน่ืองจาก
การหยุดย้ังน้ันเปนเพียงแตวิธีการที่บอกใหรูวาสิ่งใดที่ไมควรทํา  แตไมไดบอกวาควรจะทําอยางไร  
ดังน้ันเมื่อจะใชวิธีการหยุดย้ังน้ี ควรจะใชคูกับแรงเสริมทางบวกโดยการเสริมแรงตอพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนาที่เด็กแสดงออกทุกครั้ง  ซึ่งจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูในการที่จะแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมได 

 2.3.3.4 เทคนิคการใชเวลานอก  (Time Out)  
           เทคนิคการใชเวลานอก  เปนการลงโทษที่ใชการงดโอกาสที่บุคคลจะไดรับ 

แรงเสริมบวกหรือระงับการใหแรงเสริมบวกที่เคยไดรับช่ัวระยะเวลาหน่ึง เมื่อเด็กหรือบุคคลแสดง
พฤติกรรมไมเหมาะสมแลวมีผลทําใหพฤติกรรมน้ันลดลงและหายไป  ถาเปนสภาพในหองเรียนก็คือ
การนําตัวเด็กออกนอกหองเรียนที่มีบรรยากาศสนุกสนานหรือมีกิจกรรมที่เด็กชอบเมื่อมีพฤติกรรมไม
เหมาะสม  โดยนําไปไวในที่ซึ่งเด็กไมไดรับความสนใจจากครูและเพื่อน  อาจจะเปนหลังช้ันเรียน  
วิธีการน้ีเปนการแยกเด็กออกจากสังคม  ทําใหเด็กหมดโอกาสไดรับแรงเสริม  เทคนิคการใชเวลานอก
ใชไดผลมากับเด็กสมองชาที่มีพฤติกรรมกาวราว  ชอบดา และใชถอยคําหยาบโลน  การใชเทคนิคการ
ใชเวลานอกมักจะถูกนํามาเมื่อใชคําพูดไมไดผล  และมักจะใชเทคนิคน้ีกับหองเรียนพิเศษหรือใชกับ
เด็กที่มีปญหาพิเศษ  ในสภาพการณปกติครูไมชอบใชเทคนิคการใชเวลานอก เพราะเปนการยากที่เด็ก
จะเขาไปอยูในสถานที่ที่จัดไว เพราะบางครั้งเด็กจะขัดขืน  การใชเทคนิคการใชเวลานอกใหไดผลน้ัน 
ครูควรใชสัญญาณ เชน การช้ีไปที่ตัวเด็กโดยไมใชคําพูด เน่ืองจากคําพูดไมไดผล  แตเด็กตองเขาใจ
สัญญาณที่ไดตกลงกันไวในระยะแรก  เด็กจึงไมควรขัดยืนหรือด้ือดึง   

สถานที่ที่เหมาะสมคือ ขนาด  23 ฟุต  อาจจะทําเปนฉากกั้นหรือกระดานปาย 
สําหรับกั้นไมใหครูและเพื่อนมองเห็นตัวเด็ก 

  หลักการใชเทคนิคการใชเวลานอก มีดังน้ี 
1. การใชเทคนิคการใชเวลานอกน้ันจัดใหเด็กอยูในสภาพที่ไมไดรับแรงเสริมอยาง 

แทจริง 
2. โอกาสที่ไมไดรับแรงเสริมไมควรเกิน 5 นาที  ในแตละครั้ง 
3. ใหเหตุวาทําไมเด็กจึงไดรับโทษ ทําไมเด็กตองไปน่ังที่มุมหอง 
4. ควรใหเด็กเดินไปใสสถานที่สําหรับเวลานอกดวยตนเอง  ครูไมควรใชกําลังลาก 

หรือดึงตัวเด็กไปเมื่อเด็กขัดขืน  แตควรบอกเด็กวา ถาไมรีบเดินไปเวลาที่จะตองอยูในที่ที่จัดไวจะ
เพิ่มข้ึน 

5. เด็กจะตองอยูในสถานที่ที่จัดไวจนกวาจะครบกําหนดเวลา  และถาหากมี
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคอื่นๆ ควรเพิ่มเวลานอกข้ึนอีกพรอมกับบอกเหตุผลของการเพิ่มเวลาใหเด็ก
ทราบ 



 

 

22

  6. ควรใชเทคนิคการใชเวลานอกเมื่อเห็นวาสภาพการณในหองเรียนเปนสภาพการณ
ที่ไดรับการเสริมแรง  เชน สนุกสนาน นาต่ืนเตน  กับการทํากิจกรรม  เปนวิชาที่นาสนใจของเด็กคน
น้ัน  แตถาเปนบรรยากาศหรือวิชาที่เด็กไมชอบ  ก็ไมควรใชเทคนิคน้ี   
  7. เมื่อเด็กออกจากสถานที่ที่ใชลงโทษ กลับมาน่ังที่เดิมและแสดงพฤติกรรมที่พึง
ประสงคควรใหแรงเสริมทันท ี
  8. ไมควรใชเทคนิคเวลานอกถาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคไมขัดขวางกาเรียนการ
สอนหรือการเรียนรูของผูอื่น 

    2.3.3.5  เทคนิค ดี อาร ไอ  (DRI :  Differential Reinforcement of 

Incompetible  Behavior)  
          เทคนิค DRI  เปนการลดพฤติกรรมที่เปนปญหาโดยการเพิ่มพฤติกรรมที่
ขัดกัน  ( Incompetible) น่ันคือพฤติกรรมที่เปนปญหาจะไมสามารถเกิดข้ึนในขณะที่มีพฤติกรรมที่
ขัดกันน้ันเกิดข้ึน เชน การลดพฤติกรรมการสงเสียงในช้ันโดยไมไดรับอนุญาตของนักเรียนโดยการ
เสริมแรงพฤติกรรมยกมือและรอการอนุญาตใหพูด หรือการลดพฤติกรรมการลุกจากที่น่ังของเด็กโดย
การเสริมแรงพฤติกรรมยกมือ  และรอการอนุญาตใหพูด   หรือการลดพฤติกรรมการลุกจากที่น่ังของ
เด็กโดยการเสริมแรงพฤติกรรมการน่ังกับที่น่ังเปนตน    

                            หลักในการใชเทคนิคกระบวนการ ดีอารไอ  
       1. การใชเทคนิค  DRI  น้ัน  การเลือกพฤติกรรมที่ขัดตอพฤติกรรมที่
เปนปญหา  ควรจะเปนพฤติกรรมที่เปนประโยชนแกบุคคลน้ัน  จึงควรจะเลือกพฤติกรรมที่เปน
ประโยชนแกบุคคลน้ันใหมากที่สุด  ถามีพฤติกรรมหลายพฤติกรรมใหเลือกและมีความสําคัญพอๆกัน  
ก็ควรจะเลือกพฤติกรรมที่บุคคลน้ันแสดงออกอยูแลวในสภาพการณน้ัน 
          2. ควรมีการบันทึกขอมูลเสนฐานทั้งพฤติกรรมที่เปนปญหา  และ
พฤติกรรมที่ขัดกันกับพฤติกรรมที่เปนปญหา  หรือพฤติกรรมทดแทน  ทั้งน้ีเพื่อที่วาจะไดประเมินวา
โปรแกรมที่กําหนดไวไดผลหรือไม   
        3. ใหใชวิธีการเสริมแรงเชนเดียวกับหลักการเสริมแรงทางบวกโดยทั่วไป  
น่ันคือในระยะแรกควรจะเสริมแรงแบบทุกครั้ง  และเมื่อพฤติกรรมเกิดข้ึนสม่ําเสมอแลวคอยเปลี่ยน
มาเปนการเสริมแรงแบบครั้งคราว 
        4. เมื่อใดก็ตามที่พฤติกรรมที่เปนปญหาเกิดข้ึนจะตองใหการหยุดย้ัง  
การใหการหยุดย้ังจะตองทําใหสม่ําเสมอ 
        5. ในกรณีที่ดําเนินการ DRI ในช้ันเรียน  ครูอาจจะใชหลักของตัวแบบ
ในการเสริมสรางพฤติกรรมที่เหมาะสม น่ันคือ ครูควรจะใหการเสริมแรงเมื่อนักเรียนคนอื่นๆ ในช้ัน
เรียนแสดงพฤติกรรมที่ขัดกันกับพฤติกรรมที่เปนปญหาหรือพฤติกรรมทดแทน 
     DRI น้ันสามารถนําไปปรับพฤติกรรมที่เปนปญหาของบุคคลไดแทบทุก
พฤติกรรม  ซึ่งก็เหมือน ๆ  กับการใชการเสริมแรงทางบวกน่ันเอง  เพราะวา DRI น้ันนอกจากใชเพื่อ
ลดพฤติกรรมที่เปนปญหาแลวยังใชเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงคอีกดวย   
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พฤติกรรมท่ีเปนปญหาของนักเรียน 

1.  พฤติกรรมไมรับผิดชอบในการเรียน 
        ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุงมั่น  ต้ังใจที่จะปฏิบัติหนาที่ดวยความผูกพัน  
พากเพียรและความละเอียดรอบคอบ  ต้ังใจที่จะทํางานในหนาที่ที่มีตอตนเองและสังคม  เพื่อให
บรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมายตามที่ตนไดพูดหรือไดใหคํามั่นสัญญาไว โดยไมยอทอตออุปสรรค  
ยอมรับผลการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ ไมวาจะเปนผลดีหรือผลเสีย โดยมีความรับ
ผิดและรับชอบในการกระทําของตนเอง  ทั้งพยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดีย่ิงข้ึน  

                 ลักษณะของนักเรียนท่ีมีความรับผิดชอบ  มีดังน้ี 
                    1.มีความเอาใจใสตอการเรียนและงานที่ทํา  ไดแก การต้ังใจฟงขณะที่ครูสอนและ
มอบหมายงาน  ไมนําสิ่งที่ไมเกี่ยวของกับการเรียนมาเลนในขณะที่ครูสอน 

2. ความเพียรพยายาม  ไดแก ความอดทนไมยอทอตออุปสรรค  มีการติดตาม 
ผลงานของตนที่ทําไปแลวเพื่อแกไขปรับปรุงงาน 

3. การตรงตอเวลา ไดแก การเขาหองเรียนใหทันเวลา และการทํางานที่ไดรับ 
มอบหมายใหเสร็จทันและสงตามเวลาที่กําหนด   

       ความรับผิดชอบแบงได 8 ดานดังน้ี 
                  1. ความรับผิดชอบตอตนเอง  ไดแก การรักษาปองกันตนเองใหปลอดภัยจาก
อันตรายโรคภัยไขเจ็บ รางกายแข็งแรง บังคับควบคุมจิตใจไมใหตกเปนทาสของกิเลส 

       2.  ความรับผิดชอบตอการศึกษาเลาเรียน ไดแก ความขยัน อดทน เขาหองเรียน
และสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงตามเวลาที่กําหนด  เมื่อมีปญหาในการเรียนก็พยายามศึกษาคนควา
ซักถามคร-ูอาจารยจนเขาใจ 

3.  ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ไดแก  การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ 
มอบหมายดวยความเอาใจใส อดทน  ขยันหมั่นเพียร ตอสูอุปสรรคโดยไมยอทอ พยายามปรับปรุง
งานของตนใหดีย่ิงข้ึน 

 4.  ความรับผิดชอบตอการกระทําของตน ไดแก การยอมรับการกระทําของตนทั้งที่
เปนผลดีและผลเสีย ไมปดความรับผิดชอบในหนาที่ของตนใหผูอื่น พรอมที่จะปรับปรุงแกไขใหไดผลดี
ย่ิงข้ึน 

5.  ความรับผิดชอบตอเพื่อน ไดแก การชวยตักเตือน แนะนําเมื่อเห็นเพื่อนกระทํา 
ผิด  ชวยเหลือเพื่อนตามความถูกตองเหมาะสม  ใหอภัยเมื่อเพื่อนกระทําผิด  ไมเอาเปรียบเพื่อน 

6. ความรับผิดชอบตอโรงเรียน  ไดแก การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของ 

 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมที่เปนปญหาของนักเรียน 
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โรงเรียน รักษาผลประโยชนช่ือเสียงเกียรติยศของโรงเรียน ชวยรักษาความสะอาด ไมทะเลาะวิวาท
กับนักเรียนโรงเรียนอื่น  

7. ความรับผิดชอบตอครอบครัว ไดแก  การชวยเหลืองานตางๆภายใน 
บานเพื่อแบงเบาภาระหนาที่ซึ่งกันและกันตามความสามารถของตน ชวยแกปญหาเมื่อสมาชิกใน
ครอบครัวไมเขาใจกัน ตลอดจนชวยประหยัดคาใชจายในครอบครัว  

 8. ความรับผิดชอบตอสังคม  ไดแก การมีสวนรวมในกิจกรรมตางของชุมชนและ
สังคม บําเพ็ญประโยชนและสรางความเจริญใหกับชุมชนและสังคมอยางเต็มความสามารถ  ตลอดจน
ชวยคิดและแกปญหาตางๆของชุมชนและสังคม 

    การปลูกฝงความรับผิดชอบ 
  ความรับผิดชอบเปนคุณลักษณะประการหน่ึงที่ควรสงเสริมใหเกิดข้ึนในเด็ก  ทั้งน้ี
เพราะเปนคุณลักษณะอันพึงปรารถนาในสังคม  แตความรับผิดชอบไมไดติดตัวมาแตกําเนิด แตเปน
สิ่งที่เกิดจากตองเรียนรู  การฝกความรับผิดชอบมีดังน้ี 

 1. การฝกความรับผิดชอบควรเริ่มต้ังแตเด็กยังมีอายุนอย ๆ  
 2. เด็กทุกคนควรไดมีโอกาสฝกใหมีความรับผิดชอบ 
   3. การฝกใหมีความรับผิดชอบและการจัดประสบการณความรับผิดชอบควรให

เหมาะกับแตละบุคคล 
              4. ควรใหเด็กทราบวาผูใหญหวังอะไรจากตัวเขา 
              5. การฝกใหเด็กมีความรับผิดชอบ  ผูใหญตองรูจักยืดหยุนในการฝกไมเรงรัดเกินไป 
             6. เด็กตองการคําแนะนําจากผูใหญ 
              7. เด็กตองการความไววางใจจากผูใหญ  เมื่อสามารถเรียนรูวาสวนใดควรอยูใน
ความรับผิดชอบ 
              8. ทัศนคติและพฤติกรรมตอความรับผิดชอบของผูใหญ  มีอทิธิพลตอการพัฒนาการ
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  เช่ือฟง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่งหรือขอตกลง พฤติกรรมที่ปรากฏเปนผลจากการ
อบรมสั่งสอน บังคับหรือเสริมแรงแตผูที่มีวินัยภายนอกยังตองไดรับการดูแลควบคุมอยูเสมอ มิฉะน้ัน
อาจไมปฏิบัติตามวินัยที่กําหนดได 
       2.2 วินัยในตนเอง ( Self  Discipline) หมายถึง คุณลักษณะทางจิตหรือจิตลักษณ และ
พฤติกรรมที่นําไปสูการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือขอตกลงเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม 
โดยไมตองไดรับการควบคุมดูแลจากผูอื่น เน่ืองจากสามารถควบคุมอารมณและพฤติกรรมของตนเอง
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ตามที่มุงหวังไวได ผูที่มีวินัยในตนเองจะมีการแสดงออกคลายกับผูที่มีวินัยภายนอก แตไมตองถูก
ควบคุมจากภายนอก เพราะไดรับการแนะนําหรืออบรมสั่งสอนประกอบดวยเหตุผลอยางดีและมี
บรรยากาศของความรักและความหวังดี ยอมสามารถควบคุมตนเองไดทั้งในดานอารมณและ
พฤติกรรมของตน เพื่อใหพฤติกรรมเปนไปตามที่มุงหวังและไมขัดตอระเบียบกฎเกณฑที่สังคมวางไว 
จึงเปนการแสดงออกทางจริยธรรมและคุณธรรมที่เหนือกวาการรูดีรูช่ัว หรือการกระทําดีกระทําช่ัว 

         การปลูกฝงระเบียบวินัย 
          ลักษณะวินัยที่ดีที่ควรปลูกฝงไวดังน้ี  

  1. ตองอยูบนรากฐานของการเสียสละ  เพื่อมนุษยธรรม  เชน มีอิสรภาพ   
ความยุติธรรม และความเสมอภาคในหมูของคนทั้งหลาย 

  2.  ตองอยูบนรากฐานแหงการยอมรับนับถือศักด์ิศรีและสิทธิของทุกคน 
  3. มีผลใหงานที่ทํามีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  4.  สงเสริมใหเด็กมีลักษณะเปนผูนํา คือ  พรอมที่จะบริการและปฏิบัติงานรวมกับหมู 

คณะเปนอยางดี 
                   5.วินัยควรกําหนดมาจากความเขาใจวาตองทําหรือไมทําวาดวยเหตุผลใด ดีกวา
วินัยที่ทําตามคําสั่ง 
                       การพัฒนาวินัยที่ไดผลและมั่นคง  ที่ตองการจะใหเกิดในตัวบุคคล  คือวินัยใน
ตนเองที่มีรากฐานมาจากการควบคุมภายในตนและภายนอกตน  การควบคุมภายใน เชน การอมรม
เลี้ยงดูที่สม่ําเสมอ  แตการบังคับและการลงโทษ ซึ่งเปนการควบคุมภายนอกจะชวยปลูกฝงวินัยใน
ตนเองไดเพียงเล็กนอย 

วิธีการปลูกฝงวินัยในตนเองใหแกเด็ก ดังน้ี  
          1. การอบรมเลี้ยงดูเด็ก  โดยครอบครัวและผูมีหนาที่เกี่ยวของในการใหการศึกษา  

ควรใหการอบรมเลี้ยงดูที่ดีที่สุด  คือ  การใหความรัก  ความเขาใจเปนเครื่องสนับสนุน  อีกทั้งมีการใช
เหตุผล  การลงโทษทางจิตใจมากกวาทางกาย  รวมทั้งการควบคุมอยางพอเหมาะ ไมบังคับมาก
เกินไป  น่ันคือควรใชการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

           2. การฝกอบรมเพิ่มเติม โดยการถายทอดวินัยในตนเองใหแกเด็ก  ทั้งทางตรงและ
ทางออม  คือ  การใหความรู  คําแนะนํา  การลงโทษ  การใหรางวัลในพฤติกรรมตางๆ อีกทั้งผูใหญ
จะตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี  เพื่อเปนตัวอยางสําหรับการเลียนแบบของเด็ก 

           ดังน้ัน  การปลูกฝงเสริมสรางและพัฒนาวินัยในตนเองแกเด็กจึงเปนเรื่องสําคัญที่
ตองทําใหถูกวิธี  เพื่อสรางจริยธรรมที่ดีของบุคคลที่จะเปนพลเมืองดี  ซึ่งจําเปนมากสําหรับทุกสังคม  
การพัฒนาวินัยในตนเองจะตองทําต้ังแตวัยทารก  ซึ่งเด็กควรไดรับความอบอุนในครอบครัว  อันเปน
การสนองตอบความตองการของเขา  และทําใหเด็กเกิดความมั่นคงทางอารมณ  อันจะชวยใหเกิดการ
เรียนรูทั้งทางตรงและทางออมไดอยางมีเหตุผล  สามารถใชแรงจูงใจทางจริยธรรมมาเปนแนวเสริมใน
การควบคุมตนเองหรือในการเกิดวินัยในตนเองอยางมั่นคง  ซึ่งการพัฒนาวินัยในตนเองน้ีตองอาศัย
ความรวมมือจากหลายฝายและทุกฝายก็ควรจะเขาใจหลักจิตวิทยาและวิธีการของการพัฒนาวินัยใน
ตนเองใหถูกตอง เพื่อนําไปใชใหถูกตอง  อันจะทําใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มที่  และจะตองใชระยะ
เวลานานพอควร   
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         ความสําคัญของการปลูกฝงระเบียบวินัย   
  การปลูกฝงระเบียบวินัยน้ัน  มีความสําคัญดังน้ี 

             1. ชวยใหเด็กรูสึกมั่นใจโดยบอกวาสิ่งใดควรทําและสิ่งใดไมควรทํา 
             2. ชวยใหนักเรียนหลีกเลี่ยงตอความรูสึกผิดหรืออับอายตอสิ่งที่ผิด  ความรูสึกที่

หลีกเลี่ยงไมไดน้ี  จะทําใหไมมีความสุขและทําใหเกิดการปรับตัวที่ยาก  วินัยจะชวยใหเด็กอยูใน
มาตรฐานของสังคม 

           3. ชวยใหเด็กไดเรียนรู การประพฤติตนที่จะเปนแนวทางไปสูการเปนผูนําที่นายก
ยอง นานับถือ  เปนขอบังคับของความรักและการยอมรับที่สําคัญ  คือการปรับตัวประสบผลสําเร็จ
และมีความสุข 

           4. ชวยรักษาแรงจูงใจในการเสริมแรงของตน  ซึ่งจะกระตุนใหเด็กไดรับสิ่งที่เปน
ความตองการของเขา 
                       5. ชวยใหเกิดการพัฒนาจิตสํานึก  ศีลธรรมซึ่งเปนแนวทางในการทําใหเด็กมีการ
ตัดสินใจและควบคุมพฤติกรรมดวยตนเอง 

 ความสําคัญของวินัยในโรงเรียน มีดังน้ี 
                       1. วินัยชวยสรางและรักษาไวซึ่งสภาพการณอันจําเปนตอความเจริญกาวหนาของ
โรงเรียน  หากขาดวินัยเสียแลวการดําเนินงานของโรงเรียนก็จะดําเนินไปดวยความยากลําบาก 
                       2. วินัยเปนเครื่องเตรียมตัวนักเรียนสําหรับการดําเนินชีวิตในภายหนา เมื่อ
นักเรียนเติบใหญ  มีเสรีภาพเต็มที่  เสรีภาพในตอนเปนผูใหญจะตองผูกพันอยูกับความรับผิดชอบ
อยางใกลชิด 
                       3. วินัยเปนเครื่องปลูกฝงการรูจักควบคุมตัวเองทีละนอย  การช้ีใหนักเรียนเห็น
คุณคาของการรูจักปกครองตนเองเปนสิ่งที่ครูจะตองเอาใจใสปลูกฝงอยูเสมอจนเปนนิสัยติดตัวไปใน
ภายภาคหนา 

       พฤติกรรมทางวินัยท่ีเปนปญหา 
  โรงเรียนตางๆประสบปญหาดานวินัย ซึ่งแบงออกเปน  4 ลักษณะ คือ 
  1. ปญหาการผิดวินัยในช้ันเรียน ไดแก การตอบโตกับครู การไมต้ังใจเรียน การ
รบกวนคนอื่น การกินขนมในช้ัน การชอบทําลายของ การพูดหยาบคาย การพูดปด และการทําราย
คนอื่น 
 2. ความประพฤติผิดนอกช้ันเรียน ไดแก การตอสูกัน การทําลายสิ่งของ การสูบบุหรี่ 
การใชยาเสพติด การแตงกายผิดระเบียบ การขโมย การเลนการพนัน การทําบริเวณโรงเรียนสกปรก 
การตอตานครูและโรงเรียน และการเขาไปในบริเวณหวงหาม 
 3. การหนีโรงเรียน  ไดแก การไมเขาช้ันเรียน การขาดโรงเรียน 
 4. ความเฉ่ือยชา  ไดแก  การเขาช้ันเรียนชาบอยๆและการมาโรงเรียนสายบอยๆ 
 ปญหาการทําผิดวินัยของนักเรียนน้ันมีสาเหตุหลายประการ ซึ่งพอสรุปสาระสําคัญ
ไดดังน้ี 
 1. ตัวนักเรียนเอง  เชน ความผิดปกติทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม การเก็บตัว 
การฝาฝนกฎระเบียบขอบังคับ การทะเลาะวิวาท ปญหาทางเพศ ลักขโมย ขาดความสามัคคี ขาด
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ความเคารพเช่ือถือ การสอบตก ความรูสึกขาดความมั่นคงในโรงเรียน เปนนักเลงอันธพาล ไมเอาใจใส
ในกิจกรรมของโรงเรียน มั่วสุมในสถานที่ที่ไมเหมาะสม 
  2. กลุมเพื่อน เชน เพื่อนชักชวนกอการทะเลาะวิวาท สรางบรรยากาศตึงเครียด 
  3. สภาพแวดลอมในโรงเรียน เชน การประพฤติปฏิบัติตนของครูตอนักเรียน 
อารมณของครู วิธีสอน การควบคุมนักเรียน บรรยากาศทั้งนอกและในหองเรียน ระเบียบกฎเกณฑที่
กําหนดข้ึนหยอนยานหรือตึงเกินไป 
  4. สภาพแวดลอมทางครอบครัว เชนพอแมยากจนหรือร่ํารวยมากเกินไป  พอแมรัก
ลูกตามใจลูกเกินไป  พอแมแยกกันอยู ขาดคนเอาใจใสดูแลลูก พอแมประพฤติตนไมดีหรอไมเขาใจ
ธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงตามวัยและเพศของเด็ก ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว สมาชิก
ในครอบครัวมากหรือนอยเกินไป ความเขมงวดหรือหยอนยานดานวินัยมากเกินไป บานต้ังอยูใน
สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน แหลงชุมชนแออัด แหลงอบายมุข แหลงสถานเริงรมย 
 5. สภาพสังคมและสิ่งแวดลอมทั่วไป เชน ภาพจากสื่อมวลชน การทุจริตประพฤติ            
มิชอบ การฉอโกง ศูนยการคา 

   3. พฤติกรรมกอกวนชั้นเรียน   
     พฤติกรรมกอกวนช้ันเรียน คือ การพูดโดยไมไดรับอนุญาต การลุกจากที่น่ังเดินไปมา ลุก
เปลี่ยนที่ ลุกออกจากหอง ขวางปาวัตถุสิ่งของ การทําเสียงดัง พูดหรือกระซิบกับเด็กอื่น หัวเราะ 
ตะโกนในหองเรียน เลนกับเพื่อนเสียงดัง เคาะโตะในขณะที่ครูสอน พฤติกรรมกอกวนช้ันเรียนไมรวม
พฤติกรรมกาวราวรางกายโดยตรง พฤติกรรมลักขโมย พฤติกรรมการแสดงออกที่มากเกินไป 
(Hyperactivity) 

    สาเหตุของพฤติกรรมกอกวนชั้นเรียน มีดังน้ี  
1. เรียกรองความสนใจเพราะขาดความเอาใจใสจากพอแม พอแมมีงานมากเกินไป 
2. ขาดความรักความอบอุน 
3. พอแมรักตามใจและปกครองลูกไมเปน 
4. พอแมไมคอยอยูบาน มักปลอยใหเลนตามลําพังเสมอ 
5. ไมมีเพื่อนเลน 
6. มีความคับของใจเพราะพอแมบังคับมากเกินไป 

   ลักษณะของพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 
         ลักษณะของเด็กที่มีพฤติกรรมกอกวนความสงบ ความเปนระเบียบในหองเรียน มีดังน้ี 

พูดตะโกนเสียงดัง ชอบทําเสียงดังโดยการกระแทกของ ทุบโตะ ทําเกาอี้ลม ยกเกาอี้ทุม เดินออกนอก
หองเรียน เดินไปมารอบ ๆ หอง รบกวนการทํางานของเพื่อนโดยการเยาแหยและย้ือยุดฉุดมือเพื่อ
ขัดขวางการทํางานของเพื่อน การกอความวุนวาย ไมทําการบาน ไมทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย 
เดินไปรอบหอง น่ังเหมอลอย เดินออกนอกหองเรียน ตบศีรษะเพื่อน 

     การแกไขพฤติกรรมกอกวนชั้นเรียน 
       1. ครูจะตองไมใหความสนใจพฤติกรรมที่กอกวนช้ันเรียนนอกเสียจากวาเปน
พฤติกรรมที่ทําใหผูอื่นเดือดรอน   
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 2. เมื่อมีพฤติกรรมที่พึงประสงคก็ใหความสนใจหรือใหสิ่งที่เด็กพอใจ 
                3. อาจจะฝกใหนักเรียนควบคุมตนเองโดยการต้ังเกณฑไววาควรจะมีพฤติกรรมกอกวน
ไดกี่ครั้งในเวลาที่กําหนด 
 
 

  4.  พฤติกรรมกาวราว 
                  พฤติกรรมกาวราวเปนสัญชาตญาณของการทําลายสูภายนอกเมื่อบุคคลสะสมความ
กาวราวไว เขาก็จะพยายามแสดงความกาวราวน้ันในรูปแบบตางๆ เชน ทาทางที่ไมเปนมิตรกับผูอื่น 
การขมเหงรังแก ตอตานและไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆหรืออาจแสดงในรูปของการ
ทําลายหรือทํารายผูอื่น เพื่อปลดปลอยความเครียด ความคับของใจ  ความวิตก  และความรูสึกสิ้นหวังที่
ตนเองมีอยู    พฤติกรรมกาวราวของมนุษยเกิดจากการเรียนรูการสังเกต การเลียนแบบพฤติกรรม
ผูอื่นและสวนหน่ึงเกิดจากการเสริมแรงย่ิงถาพฤติกรรมกาวราวน้ันไดรับการเสริมแรงมากเทาใดก็มี
แนวโนมจะเกิดพฤติกรรมน้ันซ้ํามากข้ึน  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 พฤติกรรมชนิดน้ี
จะเปลี่ยนไปตามสถานการณจัดสิ่งแวดลอมของรางวัลและการลงโทษ 
        2. พฤติกรรมกาวราวที่เกิดจากความโกรธ(Angry–aggressionหรือ hostility 
aggression) เปนพฤติกรรมที่ตองการใหบุคคลหรือสิ่งของไดรับอันตรายตัวกําหนดพฤติกรรมกาวราว
ชนิดน้ี คือการไดรับโทษในอดีต และการถูกทําลายศักด์ิศรีในปจจุบัน 

 สาเหตุของพฤติกรรมกาวราว 
  1. ความไรอํานาจหรือถูกขมขู เมื่อบุคคลรูสึกวาถูกขมขูหรือถูกโจมตีจากบุคคลอื่นและมี
ความรูสึกวาไมมีอํานาจควบคุมสถานการณน้ัน ๆไดบุคคลก็อาจแสดงความกาวราวออกมา 
  2. บุคคลกาวราวอาจเน่ืองมาจากไดรับประสบการณทางอารมณในอดีตที่ตองแสดง
ความกาวราว เพราะความพายแพตนเอง  และประสบการณในอดีตน้ียังไมไดรับการแกไข เมื่อมี
เหตุการณในปจจุบันที่คลายคลึงกับในอดีต บุคคลน้ันจึงมีแนวโนมที่จะตอบสนองออกไปดังเชนที่ได
เคยกระทําไปแลว 
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  3. ความเช่ือเกี่ยวกับความกาวราว คือบุคคลมีความเช่ือวา การแสดงความกาวราวเปน
วิธีการเดียวที่ใชโตตอบบุคคลอื่นเพื่อใหไดสิ่งที่ตองการ 
  4. บุคคลไดรับการเสริมแรงทางบวกจากทางบานหรือชุมชน เมื่อแสดงพฤติกรรม
กาวราว    นอกจากน้ีการที่บุคคลขาดการเรียนรูทักษะเพื่อแสดงออกอยางเหมาะสม เมื่ออยูใน
สถานการณเฉพาะอยาง อาจทําใหบุคคลแสดงความกาวราวได 
 นอกจากน้ันความกาวราวของเด็กอาจมีสาเหตุมาจากปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 
 1. เปนเด็กที่พอแมไมตองการและเกลียดชังถูกทอดทิ้งจนทําใหเด็กรูสึกวาเหวโดดเด่ียว
และนอยเน้ือตํ่าใจ จนในที่สุดก็จะเกิดความรูสึกเคียดแคนชิงชัง 
  2.    เปนเด็กที่ถูกกลั่นแกลงหรือโดนรังแกมากอน 
  3.    ขาดความรักความอบอุนจากพอแมและคนขางเคียง 
  4.  พอแมเขมงวดกวดขันและเจาอารมณ ใชอํานาจขมขูเด็กมากเกินไป ทําใหเด็กกลัว
และเก็บอารมณน้ันไว 
  5.    เปนเด็กที่มาจากครอบครัวที่พอแมพี่นองแตกความสามัคคี 
  6. ครูชอบใชอํานาจเกินเหตุกับเด็ก 
  7. ครูไมยุติธรรมตอเด็ก 
  8. เกิดจากการรบกวนหรือการตอสู 
  9. เกิดจากสัญชาติญาณทางการทําลาย 
  10. เกิดจากความไมแนใจในเรื่องตาง ๆเขาใจเรื่องราวไมแจมชัดจึงเกิดความคับของใจ 
ซึ่งนําไปสูความกาวราวได 
  11. เด็กมีนิสัยข้ีขลาด ไมใชนักสู 
  12. มีปมดอย จึงทําสิ่งตาง ๆ เพื่อสรางปมเดน 
  13. พอแมรัก ตามใจ และสงเสริมใหมีพฤติกรรมกาวราวรังแกผูอื่น 
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การวิจัยกลุมตัวอยางเด่ียว (Single Subject Design) 

                การวิจัยกลุมตัวอยางเด่ียว(Single Subject Design) เปนรูปแบบการวิจัยที่นิยมใช 
อ ย า ง แ พร ห ล า ย ใ นต า ง ป ร ะ เ ท ศ  ในป ร ะ เ ท ศ ไท ย ยั ง นํ าม า ใ ช ไ ม ม า ก นั ก  ส วน ให ญ
จะนํามาใชในการศึกษาพฤติกรรมในสาขาจิตวิทยาและสาขาการศึกษาพิเศษ ซึ่งการวิจัย ครั้งน้ี
เปนการ ศึกษาพฤติกรรม ที่ เปนปญหาของนักเรียนเปนรายบุคคล (ประมาณ 1-3 คน) 
จึงนํารูปแบบการวิจัยกลุมตัวอยางเด่ียวมาใชในการจัดการพฤติกรรมที่เปนปญหาของนักเรียน 
จึงขอนําเสนอรูปแบบไวพอสังเขป  

การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเด่ียว  เปนการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนไมวาจะ
เปนพฤติกรรมในการเรียน พฤติกรรมทางสังคม  พฤติกรรมในการแสดงออก   การวิจัยแบบกลุม
ตัวอยางเด่ียวใชกลุมตัวอยางเพียงเล็กนอย อาจเพียง  1 คนหรือ 2-3  คน หรือ 1 กลุมเล็กๆก็ได  ซึ่ง
ครูผูสอนอาจหากลุมตัวอยางไดงาย   มีข้ันตอนที่ไมซับซอน  กลาวคือ  มีการเลือกพฤติกรรมที่เปน
ปญหา  บันทึกพฤติกรรมอยางเปนระบบ  วิเคราะหพฤติกรรมที่บันทึกได  ทดลองนํานวัตกรรมที่ครู
ผลิตข้ึนมาใชกับเด็ก  โดยการทดลองใชซ้ํา ๆ  มีการประเมินผลและทดสอบหลายครั้งติดตอกัน  แลว
จึงนําผลมาเสมอเพื่อใหเห็นพัฒนาการและความกาวหนาของพฤติกรรมที่กําลังศึกษาวาดีข้ึนหรือ
ลดลง  จึงเปนทางเลือกอีกทางหน่ึงที่ครูผูสอนสามารถนําไปใชในการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงคของนักเรียนใหเปนไปตามเปาหมายของ
หลักสูตรตอไป  

  1. รูปแบบการวิจัยกลุมตัวอยางเด่ียว (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  รูปแบบน้ีเรียกวา แบบสลับกลับ  (reversal  
design) 

 3. รูปแบบการวิจัยชนิด  A–B-A-B    เปนรูปแบบการวิจัยที่ประกอบดวยประกอบดวย  

เสนฐาน (A) การทดลอง ( B) เสนฐาน ( A)  และการทดลอง ( B)   ตามลําดับ 

 

 ลักษณะของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเด่ียว 
 การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเด่ียว  มีลักษณะสําคัญ  ดังน้ี 

ตอนที่ 3 การวิจัยกลุมตัวอยางเดี่ยว 
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 1. กลุมตัวอยางขนาดเล็ก  คําวา  กลุมตัวอยางเดียว  มิไดหมายความวา  การวิจัยน้ีจะใช
กลุมตัวอยางเพียง 1  คน  เทาน้ัน  ในการทดลองแตละครั้งอาจใชกลุมตัวอยาง 1 คน , 3 คน, 1 คู ,  
3 คน  1  ครอบครัว 1 กลุมที่ประกอบดวยหลาย ๆ คนก็ได 
 2. มีการสังเกตพฤติกรรมโดยละเอียด  ในการวิจัยแบบน้ีครูจะตองสังเกตพฤติกรรมของ
เด็กซ้ําแลวซ้ําอีกจนเปนที่ประจักษชัดวาเด็กมีพฤติกรรมเปนเชนใด  มีปญหาหรือไม  ถาเด็กมีปญหาก็
ตองสังเกตใหละเอียดวามีปญหาในระดับใด  มากหรือนอยแคไหน  การสังเกตพฤติกรรมน้ี ตอง
กระทําต้ังแตระยะกอนการทดลอง (baseline)  ระหวางทดลอง (treatment)  และหลังการทดลอง 
 3. มีการสังเกตพฤติกรรมที่สม่ําเสมอ  เทคนิคที่นํามาใชในการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
จะตองเปนเทคนิคเดียวตลอดการวิจัยทั้งกอนการทดลอง ขณะทดลอง  และหลังการทดลอง  วิธีการ
สังเกตพฤติกรรมเปรียบเสมือนการวัดผลในการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative  research)   
 4. มีการใชวิธีการจัดกระทําและการระงับการจัดกระทํา  การจัดกระทํา ( treatment)  
จะถูกนํามาใชในงานวิจัยแบบกลุมตัวอยางเด่ียวทุกรูปแบบของการทดลอง  การจัดกระทํา ( 
treatment)  จะดําเนินการหลังจากศึกษาขอมูลในชวงเสนฐาน  (baseline)   ผานไประยะหน่ึงแลว  
สวนการระงับการจัดกระทําจะดําเนินการหลังชวงการทดลองวิธีการจัดกระทํา/การจัดกระทําน้ี
อาจจะเรียกวาวิธีชวยเหลือ/ระยะการชวยเหลือ (intervention)  การออกแบบการทดลองน้ัน  จะใช
การกระจัดทําอีกหลายครั้ง  หลายวิธีก็ได    
 5. เปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม สวนมากนํามาใชในการศึกษาพฤติกรรมของเด็ก  การ
ทดลองใชกลวิธีตลอดจนเทคนิคตางๆในการแกไขเปลี่ยนแปลงและจัดการพฤติกรรมของเด็ก ไมนิยม
นําวิธีการวิจัยรูปแบบน้ีมาใชเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 6. ขอมูลที่ไดจากการสังเกต  การวิจัยเชิงปริมาณ  ( quantitative  research)  สวน
ใหญจะใชขอมูลที่เปนตัวเลขหรือคะแนน แตการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเด่ียวขอมูลที่ใชไดจากการ
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมขอมูลสวนมากจึงปรากฏในลักษณะของจํานวนนับ(number)ความถ่ี
(frequency) รอยละ(percent) ระยะเวลา(duration)อัตรา (rate)  ความรวดเร็วในการโตตอบ 
(latency)  ความแรง(magnitude)  

 จุดเดนของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเด่ียว 
  1. ใชกลุมตัวอยางนอย  เพียงคนเดียวหรือกลุมเดียว  เหมาะสมที่จะมาทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางที่สุมมาจากประชากรที่หายาก   

         2.  แปลผลงายเพราะไมตองใชสถิติที่สลับซับซอนเพียงดูจากกราฟก็อาจสรุปผลได 
  3. มีความยืดหยุนสูง 
  4. สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไมสําคัญได 
 5. มีข้ันตอนงาย ๆ ไมสลับซับซอน 

 จุดดอยของการวิจัยแบบสุมตัวอยางเด่ียว 
 การสรุปกลับไปสูประชากร  การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเด่ียวใชกลุมตัวอยางเพียงคนเดียว
หรือกลุมเด่ียวไมสามารถสรุปกลับไปสูประชากรไดเพราะกลุมตัวอยางมีนอยเกินไปจนไมอาจเปน
ตัวแทนของประชากรได อยางไรก็ตามจุดมุงหมายสําคัญของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเด่ียวมิได
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มุงหวังที่จะสรุปกลับไปสูประชากรแตเปนการวิจัยที่สามารถสรุปกลับไปสูพฤติกรรมอื่นในบุคคลเดียว
ไดระดับหน่ึง 

 ขั้นตอนของการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเด่ียว 
   การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเด่ียว  เปนการวิจัยเชิงทดลองประเภทหน่ึง  จึงมีข้ันตอนคลาย

การวิจัยเชิงทดลอง (ผดุง อารยะวิญู. 2550 :  9-55  )  มีข้ันตอนดังน้ี 
 1. การศึกษาพฤติกรรมและวิธีการทดลองใชการจัดการพฤติกรรม  ครูจะตองศึกษา
พฤติกรรมที่เปนปญหาของเด็กโดยละเอียด มีการบันทึกพฤติกรรมของเด็กโดยละเอียดเปนชวง
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  เสนน้ีบงบอกถึงลักษณะทางพฤติกรรมของเด็กที่เกิดข้ึนจริง
กอนการทดลอง  ผูเขียนจะตองสังเกตพฤติกรรมของเด็ก  มีการบันทึกพฤติกรรมของเด็กอยางเปน
ระบบไมนอยกวา  5  ครั้ง (ชวง)  จนกระทั่งไดขอมูลของพฤติกรรมที่กําลังศึกษาวา  พฤติกรรมน้ันมี
ลักษณะอยางไร  และสามารถพยากรณไดวา  พฤติกรรมน้ีในวันตอ ๆ  ไปจะมีลักษณะเปนอยางไร  
ขอมูลในระดับเสนฐานที่ดีมีลักษณะดังน้ี 
  1.  ความแปรผันของขอมูล  ขอมูลที่มีความแปรผันนอยโดยทั่ว ๆ ไปจะดีกวา ขอมูลที่
มีความแปรผันมาก  เพราะขอมูลที่มีความแปรผันนอยทําใหผูเขียนตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมน้ัน ๆ  
ไดแมนยําย่ิงข้ึนหรือพูดอีกนัยหน่ึงวาพฤติกรรมน้ันมีปญหาจริงหากพฤติกรรมมีความแปรผันมาก  จะ
ทําใหผูเขียนตัดสินใจยาก   
  2. ความคงที่ของขอมูล  ผูเขียนจะตองบันทึกขอมูลพฤติกรรมของเด็กในชวงเสนฐาน
ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งผูเขียนไดรับขอมูลที่คอนขางคงที่  ซึ่งจะชวยใหผูเขียนพอจะทํานายไดวา  
พฤติกรรมที่จะเกิดข้ึนในวันตอไปจะเปนเชนใด ขอมูลที่คงที่อาจมี 2  ลักษณะคือ  พฤติกรรมมี
แนวโนมสูงข้ึนและพฤติกรรมมีแนวโนมลดลง 

             การวัดตัวแปรตาม 
 ลักษณะของขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห  เปนผลมาจากการวัดตัวแปรตาม  ในการวิจัยแบบ
กลุมตัวอยางเด่ียว  มีการวัดตัวแปรตามในลักษณะ  ดังน้ี 
  1.   จํานวนนับ(Number) หมายถึง จํานวนที่ไดจากการนับพฤติกรรมทีผู่เขียนตองการ
วัด  เชน เด็กสะกดคําภาษาไทยถูกตอง 10 คน  เด็กทําแบบฝกหัดคณิตศาสตรถูกตอง 8 ขอเปนตน 
  2.   รอยละ (Percent) เปนจํานวนครั้งที่พฤติกรรมเกิดข้ึนตอจํานวนโอกาส
ทั้งหมดที่เกิดพฤติกรรมคูณดวย 100  เชน  เด็กทําคะแนนวิชาเลขไดรอยละ  80 เด็กแสดงพฤติกรรม
ที่พึงประสงค  รอยละ  60  ของชวงเวลาที่ครูสังเกต เปนตน 
  3.  อัตรา (Rate)   เปนจํานวนครั้งที่พฤติกรรมเกิดข้ึนในชวงเวลาที่มีการสังเกต  
อัตรามีลักษณะคลายความถ่ี  เพราะเปนจํานวนพฤติกรรมที่เกิดในชวงเวลาที่กําหนด  อัตรามี
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ประโยชนที่จะนํามาใชบันทึกพฤติกรรมที่มีชวงเวลาในการสังเกตตางกัน  เชน วันแรก  12  นาที  
วันที่สอง  10  นาที  วันที่สาม  7  นาที เปนตน 
  4.ระยะเวลา(Duration) เปนระยะเวลาใชวัดเมื่อผูเขียนตองการทราบวาพฤติกรรม
เปาหมายเกิดข้ึนเปนเวลานานเทาใด   

             3.  หลักการสังเกตพฤติกรรม   
           การสังเกตเปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาพฤติกรรม และตามหลักพฤติกรรม  
ลักษณะของพฤติกรรมที่จะสังเกตจะตองเปนพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกกระทําหรือตอบโตตอสิ่งเรา 
หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงในสถานการณใดสถานการณหน่ึง และจะตองเปนพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได  
นับได  ไดยินได  และวัดได และยังกลาววา เมื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงคจะ
ศึกษาแลว  ควรจะนําขอมูลที่รวบรวมไวน้ันไปวิเคราะหตอไป  เพื่อจะไดทราบวาพฤติกรรที่          
พึงประสงคจะปรับน้ันเปลี่ยนแปลงหรือไม  หรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด  การสังเกตพฤติกรรม
น้ัน จะทําใหครูไดขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data)  ของพฤติกรรมใดควรพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง            
ซึ่งขอมูลเหลาน้ีจะชวยใหครูสามารถตัดสินใจอยางถูกตองวาพฤติกรรมใดควรพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง 
   ในการสังเกตพฤติกรรมน้ัน  ผูรับการทดลอง  จะตองไมรูวาถูกสังเกต  โดยผูสังเกต
จะตองอยูในหองสังเกตพฤติกรรมหรือน่ังอยูหลังช้ันเรียนหรือน่ังในที่ที่เหมาะสมที่สุด และไมควรจะ
น่ังใกลกับนักเรียนคนใดคนหน่ึงจนเกินไป  อีกทั้งจะตองไมแสดงความสนใจนักเรียนคนใดคนหน่ึงเปน
พิเศษ  และไมควรใหนักเรียนเห็นแบบบันทึกพฤติกรรมดวย 
 

             4. การบันทึกขอมูล 
      ในการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเด่ียว  ขอมูลสวนมากไดจากการสังเกตพฤติกรรม จึง
จําเปนจะตองมีการบันทึกขอมูลในลักษณะที่นาเช่ือถือ  การบันทึกขอมูลข้ึนอยูกับพฤติกรรมที่เรา
กําลังศึกษาวาพฤติกรรมดังกลาวจะวัดดวยวิธีใดจึงจะไดขอมูลที่เปนจริงมากที่สุด  เชน  การลุกจากที่
น่ังอาจใชความถ่ี  ชวงของสมาธิอาจใชนาทีเปนตน  วิธีการบันทึกจากการสังเกตพฤติกรรม 
                           4.1  การบันทึกเหตุการณ (Event  Recording) เปนการบันทึกพฤติกรรมที่
เกิดข้ึนดวยการนับจํานวนพฤติกรรมเปาหมายหรือนับเหตุการณที่เกิดข้ึนตลอดชวงเวลาที่สังเกต   
                          4.2  การบันทึกระยะเวลา  (Duration) ซึ่งมี 2 ลักษณะ 
                    1) การบันทึกระยะเวลารวม วิธีการบันทึกระยะเวลารวม  โดยการกดปุม
นาฬิกาจับเวลาทันทีที่พฤติกรรมเปาหมาย ( target  behavior )  เกิดข้ึน  และกดปุมนาฬิกาอีกครั้ง
เพื่อหยุดเวลาบันทึกเมื่อพฤติกรรมสิ้นสุดลง  ไมตองต้ังนาฬิกาใหมเมื่อหมดพฤติกรรมที่  1  แลว  
เพราะจะตองบันทึกพฤติกรรมตอ ๆ  ไปในลักษณะเดิมอีก  เมื่อสิ้นสุดการสังเกตจะไดเวลารวม
ทั้งหมดสําหรับพฤติกรรมน้ัน   
                    2) การบันทึกระยะเวลาตอหน่ึงพฤติกรรม  วิธีการการบนัทึกระยะเวลาตอ
หน่ึงนาฬิกา  โดยการ กดปุมนาฬิกาจับเวลาทันทีที่พฤติกรรมเปาหมายเกิดข้ึน   และกดปุมนาฬิกาอีก
ครั้ง  เพื่อหยุดการบันทึกเมื่อพฤติกรรมน้ันสิ้นสุดลง  ใหบันทึกระยะเวลาลงในแบบฟอรม  กดปุมต้ัง
นาฬิกาใหม  และปฏิบัติเชนเดิมอีก  สําหรับพฤติกรรมครั้งตอไป  รวมเวลาที่สังเกตทั้งหมด 
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                          4.3 การบันทึกความรวดเร็วในการโตตอบ (Latency Recording) วิธีการ
บันทึกความรวดเร็วในการโตตอบ  โดยการกดปุมนาฬิกาจับเวลาทันทีที่ครูใหแรงกระตุน  เชน  ออก
คําสั่งใหเด็กปฏิบัติตาม  หรือใหเด็กตอบคําถามและกดปุมนาฬิกาจับเวลาอีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก
เมื่อเด็กเริ่มแสดงปฏิกิริยาโตตอบ  โดยบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมกดปุมอีกครั้งเพื่อต้ังนาฬิกาใหม  
และปฏิบัติเชนเดิมอีก   

               ขั้นตอนการบันทึกพฤติกรรม มีดังน้ี 
   1. กําหนดลักษณะพฤติกรรมที่ถึงประสงคจะสังเกตและบันทึกใหชัดเจน เพื่อจะได
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมน้ันไดถูกตอง 
   2. เลือกแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรม  โดยมุงใหสอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการ
ศึกษาและจุดมุงหมายของการปรับพฤติกรรมที่กําหนดไว  อาจเลือกการสังเกตพฤติกรรมแบบสุม
เหตุการณ  (Event Sampling)  หรือแบบสุมเวลา  (Time  Sampling)   
    2.1 การสังเกตพฤติกรรมแบบสุมเหตุการณ  (Event  Sampling) เปนการเลือก
สังเกตเฉพาะพฤติกรรมที่ตองการศึกษาในชวงเวลาหน่ึง ๆ  เทาน้ัน  โดยการนับความถ่ีหรือจํานวน
ครั้งของพฤติกรรมที่พึงประสงคจะศึกษาที่เกิดข้ึนในชวงเวลาที่สังเกต 
    2.2 การสังเกตพฤติกรรมแบบสุมเวลา ( Time  Sampling ) เปนการสังเกตที่            
ผูสังเกตแบงเวลาออกเปนชวง ๆ  แลวนับแลวนับเฉพาะชวงเวลาที่เกิดพฤติกรรมที่ ประสงคจะศึกษา 
 
        5.  การนําเสนอขอมูล      
    การนําเสนอสําหรับการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเด่ียว  วิธีนําเสนอดวยกราฟทั้งสอง
ชนิด แตในที่น้ีขอนําเสนอกราฟเสนตรงเพียงอยางเดียว ดังตัวอยาง 
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  กราฟเสนตรง( Line  Graph)ใชในการแสดงขอมูลสําหรับการวิจัยแบบเสนฐานเด่ียว  มาก
ที่สุด  ในการสรางกราฟเสนตรงน้ันประกอบดวย  สวนตาง ๆ  ดังน้ี 
               1) แกนนอน (หรือแกน x) เปนเสนตรงที่อยูในแนวนอนดานลางสุดของรูปกราฟใชแทน
ครั้งที่ 1, 2, 3........  ที่ผูเขียนบันทึกขอมูล  หากบันทึกขอมูลวันละครั้งอาจใชคําวา  วัน หรือวันที่  
แทนครั้งที่ก็ได 
  2) แกนต้ัง (หรือแกน y) เปนเสนตรงที่อยูในแนวต้ังทางดานซายสุดของรูปกราฟเสนที่บอก
ตัวแปรตามอาจมีหนวยเปนรอยละหรือความถ่ีก็ได  ข้ึนอยูกับวิธีวัดทีผู่เขียนกําหนด 
  3) จุดกําเนิด (origin) เปนจุดที่แกนต้ังกับแกนนอนตัดกันอยูดานลาง – ซาย เปนจุดที่ใช
เริ่มตนการเขียนเสนกราฟ ณ  จุดน้ีตัวแปรตนและตัวแปรตามตางเทากับศูนย 
  4) เสนแบงระยะ   เปนเสนตรงในแนวต้ังที่ขนานกับแกน y   ทําหนาที่แบงระยะของการ
ทดลองออกเปนชวง ๆ  เมื่อมีการใหเงื่อนไขตางกัน  เชน  ชวงเสนฐาน  ชวงการจัดกระทําในระยะ
ตาง ๆ  เปนตน 
  5) ชวงการหยุดบันทึกขอมูล   สัญลักษณที่ใชคือขีดสองขีดเอียงและขนานกัน (//)  เปน
การบงบอกวาไมมีการบันทึกขอมูลในระยะเวลาน้ัน  อาจเน่ืองมาจากไมจําเปนตองบันทึกขอมูล  
เพราะขอมูลอาจเหมือนกับระยะกอนหนาน้ัน 
  6) สวนอื่น ๆ ของกราฟ  นอกจากที่กลาวมาแลว  ภาพกราฟยังประกอบดวยสวนอื่น ๆ 
อีก  เชน  ช่ือกราฟ  ซึ่งอยูดานลางสุด  จุดแรกของขอมูล  เสนทางขอมูล  สัญลักษณแทนขอมูลตาง 
ๆ  เปนตน  ภาพประกอบในหนาที่ผานมาแสดงสวนตาง ๆ ของกราฟเสนตรง 

   6.  ความเท่ียงตรงและความเชื่อมั่น 
                 ความเท่ียงตรง (Validity)   เปนคําหรือหนวยหรือปริมาณที่ไดจากการวัดวาตรงตาม
สิ่งที่ตองการวัดเพียงใด  หากเปนการวัดเน้ือหา   ก็จะพิจารณาวาเน้ือหาน้ัน ๆ  ถูกตองหรือเปลาชุด
ทดสอบน้ัน ๆ เหมาะที่จะนํามาใชสําหรับวัดพฤติกรรมเปาหมายหรือเปลา  ในการวิจัยแบบกลุม
ตัวอยางเด่ียว  ความเที่ยงตรงเปนการวัดที่จะทําใหไดคําตอบที่ถูกตองที่สุด  การเปนจํานวนอาจไม
เหมาะสม  ถาใชหนวยวัดเปนความถ่ีอาจดีข้ึนแตยงไมเหมาะสมที่สุด  วัดความรุนแรงดวย  จะทําให
ความถูกตองเที่ยงตรงมากที่สุด  เปนตน 
                     การหาคาความเที่ยงตรง  หากเปนความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  อาจใชผูเช่ียวชาญ  3  
คน  ข้ึนไป  ทําหนาที่ตรวจดูเน้ือหาวาถูกตองหรือไมในการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเด่ียว  ผูเช่ียวชาญจะ
พิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรมกับวิธีที่นักวิจัยใชในการศึกษา  วาจะไดรับคําตอบที่ถูกตอง
หรือไมเพียงใด 
                ความเชื่อมั่น ( Reliability)   เปนคาที่ไดจากการวัดวา  เปนคาที่เช่ือถือเพียงใด  เชน  
ในการทดสอบ  ครั้งที่  1  กับการทดสอบครั้งที่  2  ในระยะเวลาที่ไมหางกันจนเกินไปจะไดผล
เหมือนกันหรือใกลเคียงกัน  จึงจะถือวาการทดสอบน้ัน ๆ  เช่ือถือได  มีคาความเช่ือมั่นในระดับที่
ยอมรับได  หากผลการทดสอบของทั้ง  2 ครั้ง  แตกตางกันมาก  แสดงวาการทดสอบน้ัน ๆ  ไมมี
ความนาเช่ือถือ  มีคาความเช่ือมั่นในระดับตํ่า    ในการวิจัยแบบกลุมตัวอยางเด่ียว  ความเช่ือมั่นอาจ
มีความหมายวา  ผูสังเกตมากกวา  1  คน ตางมองพฤติกรรมเปาหมายในลักษณะเดียวกันหรือไม  
เพื่อใหการศึกษามีความนาเช่ือถือ  หรือมีคาความเช่ือมั่นที่ยอมรับได  วิธีการศึกษาอาจใชผูสังเกต
มากกวา  1  คน  มีการบันทึกพฤติกรรมที่ชัดเจน  ซึ่งอาจใชวีดีทัศนในการบันทึกพฤติกรรม  เปนตน  
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ในการสังเกตพฤติกรรมโดยมีคนสังเกตมากกวา1 คนจะตองฝกใหคนทั้ง  2  “มอง”  พฤติกรรม
เดียวกันในลักษณะที่เหมือนกัน  จึงจําเปนตองหาคาความเช่ือมั่นระหวางผูสังเกตทั้ง  2 คน 
       การหาคาความเช่ือมั่น ในการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก  เมื่อมีผูสังเกตมากกวาหน่ึงคน  
จําเปนจะตองพิจารณาความสอดคลองระหวางผูสังเกต  เพื่อไมใหเกิดอคติในการศึกษาพฤติกรรม  
หากผูสังเกตสองคน  บันทึกพฤติกรรมเดียวกัน   แตบันทึกไมเหมือนกัน  แสดงวามีแนวคิดเกิดข้ึน  2  
แนว  ตอพฤติกรรมเพียง  1  พฤติกรรม  ซึ่งเปนสิ่งที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง  ดวยเหตุน้ีจึง
จําเปนตองคํานวณหาคาความเช่ือมั่นผูสังเกต (Inter observer reliability)  การคํานวณหาคาความ
เช่ือมั่น โดยวิธีหาคารวม ( gross method)  ดังน้ี 
        วิธีน้ีใชในการบันทึกเหตุการณ (Event recording)  โดยผูสังเกตแตละตางบันทึก
พฤติกรรมลงในแบบสังเกต ดังเชน 
   ผูสังเกตคนที่  1  บันทึกวาพฤติกรรมเกิดข้ึนทั้งหมด  13  ครั้ง 
   ผูสังเกตคนที่  2   บันทึกวาพฤติกรรมเกิดข้ึนทั้งหมด  11  ครั้ง 
    

                            ความสอดคลอง   85.0100
13
11

  

   คาความสอดคลองที่ตองการคือ  1.00  แตในตัวอยางน้ีไดคาเพียง  0.85  ซึ่ง
หมายความวาทั้งสองคนยังบันทึกพฤติกรรมไมสอดคลองกัน  ถึง  15 %  ซึ่งอาจไมเพียงพอ 
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ตัวอยางที่ 1  

เรื่อง  การจัดการพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปที่ 1 ดวยการ
เสริมแรงทางสังคมและการใหรางวัลเปนสิ่งของ 

ความสําคัญของปญหา 
 โรงเรียนแหงน้ี เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา นักเรียนนับถือศาสนาพุทธและ
อิสลามในสัดสวนเทาๆกัน สภาพของครอบครัวนักเรียนสวนใหญขาดแคลน มีลูกหลายคน ประกอบ
อาชีพรับจาง ประมง  ผูปกครองไมคอยใหความสําคัญกับการเรียนของบุตร การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนครูรับผิดชอบเปนรายวิชา ยกเวนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตรครูประจําช้ันเปนผูสอน 
จากที่กลาวมา ผูวิจัยเปนครูช้ันประถมศึกษาปที่ 1 สอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร พบวา มี
นักเรียนจํานวน 3 คน มักจะทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดและพอหมดช่ัวโมง  ก็จะตองเรียนวิชาอื่น
ตอไปทําใหงานค่ังคาง และทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายไมอยากมาโรงเรียนและเกิดผลกระทบใน
ทุกวิชา  ผูวิจัยจึงนํา  การเสริมแรงทางสังคมและใหรางวัลเปนสิ่งของมาใชในการแกไขพฤติกรรมการ
ทํางานไมเสร็จตามที่กําหนด  
ตัวแปรตน  ไดแก การเสรมิแรงทางสังคมและการใหรางวัลเปนสิ่งของ 
ตัวแปรตาม  ไดแก พฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนด 
กลุมตัวอยาง  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 3 คน 
นิยามศัพทเฉพาะ 

พฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนด  หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนทํางานวิชา
คณิตศาสตรในแตละครั้งไมครบตามเกณฑที่กําหนด (ไมนอยกวารอยละ 50 ) 

การเสริมแรงทางสังคมและการใหรางวัลเปนสิ่งของ หมายถึง การใหคําชมเชยและใหความ
รักดวยการสัมผัส ทุกครั้งเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมการทํางานเสร็จตามเกณฑที่กําหนด  และแจง
ใหเพื่อนเห็นความเปลี่ยนแปลงพรอมทั้งการใหรางวัลนักเรียนดวยสิ่งของที่นักเรียนชอบ เชน ไม
บรรทัดดินสอ  ตัวการตูนที่เปนพลาสติก 

 รูปแบบการวิจัย  การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเด่ียว แบบเสนฐานเด่ียว ชนิด  A-B-A-B 
วิธีบันทึกขอมูล บันทึกความถ่ี หมายถึง จํานวนขอที่เด็กทํางานไมเสร็จตามกําหนดในช่ัวโมงที่ครูสอน    

 
ตอนที่ 4 ตัวอยางงานวิจัยในชั้นเรียน 

ที่เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมที่เปนปญหา 
 

 

   พฤติกรรมไมรับผิดชอบ 
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ระยะเวลาท่ีใชในการจัดการพฤติกรรม     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
การทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดทํางานไมเสร็จตามที่กําหนด จํานวน 10 ขอ และเด็กชายตอยมี
พฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดจํานวน  8-10 ขอ 

2. ระยะการใชเทคนิคการจัดการพฤติกรรม (B) ครูดําเนินการทดลองโดย 
                     2.1 ครูบอกใหนักเรียนทั้ง 3 คน ทราบวาพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนด
เปนพฤติกรรมที่ครูและนักเรียนจะตองรวมกันแกไขปญหา 

     2.2 ครูกําหนดเกณฑการทํางานกับนักเรียนทั้ง 3 คนวา จะตองทํางานใหเสร็จไมนอย
กวารอยละ 50 ของงานที่ไดรับมอบหมาย  ถาทําเสร็จตามที่กําหนดจะไดรับคําชมเชยจากครูและ
ประกาศใหเพื่อนไดรับรู พรอมทั้งไดรับรางวัลเปนสิ่งของที่ชอบ เชน ดินสอ ไมบรรทัด ตัวการตูน
พลาสติก 
                    2.3 เริ่มดําเนินการทดลองใชการเสริมแรงทางสังคมและการใหรางวัลเปนสิ่งของใน
ระยะเวลา 10 วัน 

    2.4  ครูสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดของ
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 พบวา เด็กหญิง 
กระถ่ินมีพฤติกรรมทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดเพิ่มข้ึนจาก 4 ขอ เปนจํานวน  8 ขอ  เด็กชายแดงมี
พฤติกรรมทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดเพิ่มข้ึนจาก 5 ขอเปนจํานวน 8 ขอ และเด็กชายตอยมี
พฤติกรรมทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดเพิ่มข้ึนจาก 4  ขอเปนจํานวน 7  ขอ 

4. ระยะ (B) ครูใชการเสริมแรงทางสังคมและการเสริมแรงดวยสิ่งของเหมือนในระยะ 
(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  ความถ่ีของพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดของเด็กหญิงกระถิน 

 

              ครั้งที่ 
แบบแผน 
การทดลอง. 

จํานวนขอที่นักเรียนทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดในแตละครั้ง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เฉลี่ย 

A 10 10 9 10 10      9.8 
B 6 5 3 3 2 2 2 1 0 0 2.4 

A 4 5 7 7 8      6.2 

B 5 5 4 3 3 2 1 0 0 0 2.3 

 

0       1            3           5           7           9          11         13          15         17         19          21         23         25          27         29         31      วัน

ครั้ง A

2

B

3
4
5

1

6

A B

7
8
9

10

 
                         

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

กําหนดเพิ่มข้ึนจากจํานวน  4  ขอ เปน 8 ขอ  และเมื่อจัดกระทําใหม (B) มีจํานวนพฤติกรรมการ
ทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดลดลงจากจํานวน  5 ขอ และเสร็จทุกขอทันตามที่กําหนด  แสดงวา การ
เสริมแรงทางสังคมและใหรางวัลเปนสิ่งของสงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่
กําหนดมีแนวโนมลดลงและหมดไป 

ตาราง 4   ความถ่ีของพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดของเด็กชายแดง  
              ครั้งที่ 
แบบแผน 
การทดลอง. 

จํานวนขอที่นักเรียนทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดในแตละครั้ง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เฉลี่ย 

A 10 10 10 10 10      10 
B 7 7 6 6 5 5 4 3 3 3 4.9 

A 5 6 6 8 8      6.6 

B 5 4 4 3 3 2 1 1 0 0 2.3 
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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) มีจํานวนพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดเพิ่มข้ึนจาก 5 ขอเปน  8 

ขอ และเมื่อจัดกระทําใหม (B) มีจํานวนพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดลดลงจาก  5 ขอ 
และเสร็จทุกขอตามที่กําหนด  แสดงวา การเสริมแรงทางสังคมและใหรางวัลเปนสิ่งของสงผลให
นักเรียนมพีฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดมีแนวโนมลดลงและหมดไป 

ตาราง 5   ความถ่ีของพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดของเด็กชายตอย  

 

    ครั้งที่ 
แบบแผน 
การทดลอง. 

จํานวนขอที่นักเรียนทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดในแตละครั้ง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เฉลี่ย 

A 10 10 10 8 10      9.6 
B 5 5 4 4 2 2 2 2 1 1 2.8 

A 4 5 5 6 7      5.4 

B 4 3 3 2 2 1 1 0 0 0 1.6 
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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) มีจํานวนพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดเพิ่มข้ึนจาก 4 ขอเปน 7 ขอ 

และเมื่อจัดกระทําใหม (B) มีจํานวนพฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดลดลงเรื่อยๆจาก 4  
ขอตอครั้ง  จนทํางานเสร็จทุกขอตามที่กําหนด  แสดงวา การเสริมแรงทางสังคมและใหรางวัลเปน
สิ่งของสงผลใหนักเรียนมพีฤติกรรมการทํางานไมเสร็จตามที่กําหนดมีแนวโนมลดลงและหมดไป 
 
 
 
 

 
 
 

 

ตัวอยางท่ี 2 

เรื่อง  การจัดการพฤติกรรมไมมาโรงเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ดวยการใชสัญญาเงื่อนไข 
ตัวแปรตน   ไดแก การใชสัญญาเงื่อนไข 
ตัวแปรตาม  ไดแก พฤติกรรมไมมาโรงเรียน 
กลุมตัวอยาง   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 1 คน 
นิยามศัพทเฉพาะ 

พฤติกรรมไมมาโรงเรียน หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนไมมาโรงเรียนติดตอกัน 2-3 วัน               
ใน 1  สัปดาห 

   พฤติกรรมผิดระเบียบวินัย 
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            สัญญาเงื่อนไข หมายถึง ขอตกลงเมื่อนักเรียนไมมาโรงเรียนติดตอกันเปนเวลา 2-3 วันใน 1 
สัปดาหครูจะตัดคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค 1 คะแนนและไมพิจารณาใหทุนการศึกษาและถา
นักเรียนมาโรงเรียนเปนประจําสม่ําเสมอจะไดรับคําชมเชยและการพิจารณาใหทุนการศึกษา 
รูปแบบการวิจัย    การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเด่ียว แบบเสนฐานเด่ียว ชนิด  A-B 
วิธีบันทึกขอมูล    บันทึกความถ่ี  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 

นักเรียน เรียนไมทันเพื่อนและเปนแบบอยางที่ไมดีกับเพื่อน นักเรียนควรแกไขพฤติกรรม ดังน้ัน  
เด็กชายเอ จะตองใหความรวมมือกับครูในการแกไขพฤติกรรม 
                    2.2 ครูทําสัญญาเงื่อนไขกับเด็กชายเอ วา เมื่อนักเรียนไมมาโรงเรียนติดตอกัน 2-3 
วันใน 1 สัปดาหครูจะตัดคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค 1 คะแนนและไมพิจารณาใหทุนการศึกษา 
และถานักเรียนมาโรงเรียนเปนประจําสม่ําเสมอจะไดรับคําชมเชยและการพิจารณาใหทุนการศึกษา 
                   2.3 เริ่มดําเนินการทดลองใชสัญญาเงื่อนไขเปนระยะเวลา 10 สัปดาห 50วัน 
    2.4  ครูสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรมไมมาโรงเรียนของเด็กชายเอพบวา                
มีพฤติกรรมไมมาโรงเรียนลดลงเหลือจากสัปดาหละ 2 วัน (รอยละ 20 ) จนกระทั่งมาโรงเรียนทุกวัน  
ดังรายละเอียดในตาราง 16 และภาพประกอบ 13 
 
ตาราง 16  ความถ่ีของพฤติกรรมไมมาโรงเรียนของเด็กชายเอ  

   สัปดาหที ่
แบบแผน 
การทดลอง. 

รอยละของจํานวนวันที่นักเรียนไมมาโรงเรียนใน 1 สัปดาห 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เฉลี่ยรอยละ 

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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                    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 

 

 

 
 

ตัวอยางที่ 3 

เรื่อง  การจัดการพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ดวยการใช
เบี้ยอรรถกร  

ตัวแปรตน   ไดแก  เบี้ยอรรถกร 
ตัวแปรตาม   ไดแก พฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอน 
กลุมตัวอยาง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 3 คน 
นิยามศัพทเฉพาะ 

การพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอน   หมายถึง  การกระทําที่นักเรียนแสดงออกมาแลวทําให
เพื่อนเกิดความรําคาญ  และเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน ไดแก  ชวนเพื่อนทํากิจกรรมอยางอื่น  
บังคับใหเพื่อนทําอยางอื่น   การเลาเรื่องตาง ๆ ใหเพื่อนฟง  ในขณะที่ครูกําลังสอน หรือใหทํา
กิจกรรม  

เบี้ยอรรถกร หมายถึง การใหการเสริมแรงดาว 1 ดวงเมื่อนักเรียนไมพูดขัดจังหวะในขณะที่
ครูสอนในเวลา 1 ช่ัวโมง  และเมื่อสะสมครบ 10 ดวง สามารถนําไปแลกพวงกุญแจ 1 อัน และถา
สะสมได 20 ดวง สามารถนําไปแลกซีดีนักรองคนโปรด 1 อัลบั้ม  

   พฤติกรรมกอกวนช้ันเรียน 
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รูปแบบการวิจัย   การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเด่ียว แบบเสนฐานเด่ียว ชนิด  A-B-A 
วิธีบันทึกขอมูล   บันทึกความถ่ี หมายถึง จํานวนครั้งที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมพูดขัดจังหวะใน
ขณะที่ครูสอน 1 ช่ัวโมง 
ระยะเวลาท่ีใชในการจัดการพฤติกรรม   16  พฤษภาคม  2550  ถึง 7  กันยายน  2550 
ขั้นตอนการทดลอง 

1. ระยะเสนฐาน (A) ครูสังเกตและบันทึกความถ่ีของพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครู
สอนของนักเรียนทั้ง 3 คน เปนระยะเวลา  5 วัน พบวา เด็กชายโอ พูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอน 
จํานวน 11-16 ครั้ง  เด็กชายต้ัมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอน จํานวน  10-16 ครั้ง และเด็กชายตุย 
พูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอน จํานวน 12-15 ครั้ง    

2. ระยะการใชเทคนิคการจัดการพฤติกรรม (B-Treatment) ครูดําเนินการทดลองโดย 
     2.1 ครูบอกใหนักเรียนทั้ง 3 คน ทราบวาพฤติกรรมพูดขัดจงัหวะในขณะที่ครูสอนเปน

พฤติกรรมที่ขัดขวางการเรียนของเพื่อนในช้ันเรียน  กอใหเกิดความนารําคาญ และสูญเสียโอกาสใน
การเรียนทั้งของเพื่อนและตนเอง นักเรียนทั้ง 3 คนจะตองใหความรวมมือกับครูในการแกไข
พฤติกรรมที่เปนปญหา 

2.2 ครูทําความตกลงกับนักเรียนทั้ง 3 คนวา จะใหดาว 1 ดวงเมื่อนักเรียนไมพูด
ขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนเปนเวลา  1 ช่ัวโมง  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  ครูสังเกตและบันทึกความถ่ีของพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนของ
นักเรียนทั้ง 3 คน พบวา  เด็กชายโอ  มีพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนลดลงจาก 8 ครั้ง 
เหลือ 5 ครั้ง เด็กชายต้ัม มีพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนลดลงจาก จํานวน  8 ครั้งเหลือ 5 
ครั้ง  และเด็กชายตุยมีพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนลดลงจาก จํานวน 10 ครั้ง    เหลือ  5  
ครั้ง 

 3. ระยะ (A) ครูหยุดการใหแรงเสริมดวยเบี้ยอรรถกร แลวสังเกตและบันทึกความถ่ีของ
พฤติกรรมของนักเรียนทั้ง 3 คนเปนระยะเวลา 5 วัน พบวา เด็กชายโอมีพฤติกรรมพูดขัดจังหวะใน
ขณะที่ครูสอนเพิ่มข้ึนจากจํานวน  4 ครั้งเปน 7 ครั้ง  เด็กชายต้ัมมีพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่
ครูสอนเพิ่มข้ึนจากจํานวน  4 ครั้งเปน 8 ครั้ง และเด็กชายตุยมีพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครู
สอนเพิ่มข้ึนจากจํานวน 5  ครั้งเปน 9  ครั้ง ดังรายละเอียดในตาราง 1-4  และภาพประกอบ 1-3 

 ตาราง 1 ความถ่ีของพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนของนักเรียน 3 คนในระยะเสนฐาน  
         วัน 
นักเรียน 

จํานวนครัง้ของพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอน 
เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 
โอ 14 16 13 11 11 13.00 
ต้ัม 13 16 11 10 11 12.20 
ตุย 14 13 15 12 13 13.40 
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 ตาราง   2     ความถ่ีของพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนของนักเรียน 3 คนในระยะการทดลอง  
              วัน 
นักเรียน 

จํานวนครั้งของพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอน 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

โอ 8 8 5 6 5 7 7 5 6 7 
ต้ัม 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             
จํานวนครั้งที่มีพฤติกรรมการพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนใน 1 ช่ัวโมง 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 เฉลี่ย 
โอ 6 7 7 7 5 7 6 6 6 6 6.35 
ต้ัม 6 6 5 7 5 7 7 7 6 7 6.20 
ตุย 7 8 6 7 8 8 7 7 8 8 7.20 

 
ตาราง   4   ความถ่ีของพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนของนักเรียน 3 คนในระยะ ติดตามผล  
        วัน 
นักเรียน 

จํานวนครั้งของพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอน 
เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 
โอ 6 6 7 6 4 5.8 
ต้ัม 4 7 8 7 8 6.8 
ตุย 5 8 8 9 9 7.8 

 

0       1            3           5           7            9           11        13          15         17         19          21          23          25          27         29          31         

คร้ัง
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25

วัน

A

 
ภาพประกอบ  1 พฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนของเด็กชายโอ 

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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ภาพประกอบ 2  พฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนของเด็กชายต้ัม 
 
จากภาพประกอบ 2  พบวา เด็กชายต้ัม มีพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนในระยะเสน

ฐาน (A) วันละประมาณ 12.20 ครั้ง  ในชวงการจัดกระทํา(B) มีจํานวนพฤติกรรมพูดขัดจังหวะใน

ขณะที่ครูสอนลดลงประมาณวันละ  6.2  ครั้ง เมื่อหยุดการจัดกระทํา (A) มีจํานวนพฤติกรรมพูด
ขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนเพิ่มข้ึนประมาณวันละ  6.8  ครั้ง แสดงวา การใชเบี้ยอรรถกรสงผลให
นักเรียนมีพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนลดลงประมาณ 50 
 

0       1            3           5           7           9          11         13          15         17         19          21         23          25         27         29          31         

ครั้ง
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วัน
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ภาพประกอบ 3  พฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนของเด็กชายตุย 

จากภาพประกอบ 2  พบวา เด็กชายตุย มีพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนในระยะเสน
ฐาน (A) วันละประมาณวันละ 13.40 ครั้ง   ในชวงการจัดกระทํา(B) มีจํานวนพฤติกรรมพูดขัดจังหวะ

ในขณะที่ครูสอนลดลงประมาณวันละ 7.20  ครั้ง เมื่อหยุดการจัดกระทํา (A) มีจํานวนพฤติกรรมพูด
ขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนเพิ่มข้ึนประมาณวันละ 7.80 ครั้ง  แสดงวา การใชเบี้ยอรรถกรสงผลให
นักเรียนมีพฤติกรรมพูดขัดจังหวะในขณะที่ครูสอนลดลงประมาณรอยละ  50 
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ตัวอยางที่ 4 

เรื่อง การจัดการพฤติกรรมทําใหผูอื่นไดรับความเจ็บปวดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6                
โดยการควบคุมตนเอง 

ความสําคัญและปญหา 
เด็กชายซีเปนเด็กที่พอ-แมหยารางกันและมีครอบครัวใหม  อาศัยอยูกับปา ซึ่งมีนิสัย เกรี้ยว

กราด  ไมกลัวใคร และมักใชวิธีการลงโทษเด็กชาย ม ในลักษณะที่รุนแรง  เมื่อเด็กชายซีมาโรงเรียน
จะชอบรังแกเพื่อนที่ออนแอกวา  นักเรียนหญิง ดวยวิธีการที่รุนแรงวันละหลายครั้ง   ผูวิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาเพื่อชวยแกไขพฤติกรรมการทําใหผูอื่นไดรับความเจ็บปวดของเด็กชายซี ใหลดลงกอนที่จะ
เติบโตเปนเด็กเกเรและเปนนักเลงในอนาคต 
ตัวแปรตน  ไดแก การน่ังสมาธิ 
ตัวแปรตาม  ไดแก พฤติกรรมทําใหผูอื่นไดรับความเจ็บปวด 
กลุมตัวอยาง  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 คน 
นิยามศัพทเฉพาะ 
            การทําใหผูอื่นไดรับความเจ็บปวดและรําคาญ  หมายถึง  การกระทําตางๆที่ทําใหผูอื่นไดรับ
ความเจ็บปวดทั้งทางรางกายและจิตใจ เชน เอาไมฟาด การแกลงเดินชน ทําลายสิ่งของของผูอื่น 

การควบคุมตนเอง  หมายถึง การใหนักเรียนควบคุมตนเองโดยการน่ังน่ิงๆ ระงับสติอารมณ
ใหคิดถึงเหตุการณที่ตนเองกระทํา ครั้งละ 15 นาที 
รูปแบบการวิจัย  การวิจัยแบบกลุมตัวอยางเด่ียว แบบเสนฐานเด่ียว ชนิด  A-B 
วิธีบันทึกขอมูล   บันทึกความถ่ี  หมายถึง จํานวนครั้งที่เด็กทําใหนักเรียนคนอื่นไดรับความเจ็บปวด
ในเวลา 1 วัน   
ระยะเวลาท่ีใชในการจัดการพฤติกรรม    16 พ.ค. -30 มิถุนายน 2550 
ขั้นตอนการทดลอง 

1.ระยะเสนฐาน(A) ครูสงัเกตและบันทึกพฤติกรรมทําใหผูอื่นไดรับความเจ็บปวดและรําคาญ
กอนการใหน่ังสมาธิ 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
ที่ทําใหนักเรียนคนอื่นไดรับความเดือดรอน เด็กชายซีจะตองใหความรวมมือกับครูในการแกไข
พฤติกรรมของตนเอง  

   พฤติกรรมกาวราว 
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     2.2 ครูทําตกลงกับเด็กชายซี   ถานักเรียนแสดงพฤติกรรมทํารายผูอื่นครูจะใหนักเรียน
น่ังน่ิงๆ ระงับสติอารมณ ใหคิดถึง เหตุการณที่ตนเองกระทํา ครั้งละ  15 นาที 

     2.3  เริ่มดําเนินการทดลอง สังเกตและบันทึกความถ่ีของพฤติกรรมทําใหนักเรียนคนอื่น
ไดรับความเจ็บปวด ในระยะเวลา 1 วันของเด็กชายซี พบวา มีพฤติกรรมทําใหนักเรียนคนอื่นไดรับ
ความเจ็บปวดจํานวนลดลงบางแตความรุนแรงของพฤติกรรมลดลง เชน ใชเทาเข่ีย ฉีกสมุด  ทําทา
ทางกวน เปนตน ดังรายละเอียดในตาราง 1-2 และภาพประกอบ 1 

 ตาราง  1  ความถ่ีของพฤติกรรมการทําใหนักเรียนคนอื่นไดรับความเจ็บปวด ของ เด็กชายซ ี
                  ในระยะเสนฐาน (A) 
ครั้งที่/วัน/เวลา พฤติกรรมที่สังเกต ครั้ง/วัน 
16  พ.ค. 50 
เวลา 8.20 น. 
เวลา 12.30 น. 
เวลา 13.15 น. 
เวลา 15.35 น. 

 
ใชหนังสือตีหัวเพื่อนักเรียนหญิง 
ตบหนานักเรียนชายช้ัน ป.2 
กระชากสมดุเพื่อนนักเรียนหญิงขาด 
ใชฝามือตีศรีษะนองอนุบาล 

 
       

4 ครั้ง/วัน 

21 พ.ค.50 
เวลา8.20 น. 
เวลา 12.30 น 

 
ใชหนังสือตีหัวเพื่อนักเรียนหญิง 
ตบหนานักเรียนชายช้ัน ป.2 

 
   2 ครั้ง/วัน 

22 พ.ค.50 
เวลา10.25 น. 
เวลา12.35 น. 
เวลา 13.05 น. 

 
บวนนํ้าลายใสหนานักเรียนชายช้ัน ป.3 
ใชกําปนชกทองนักเรียนชาย ป.4 
ผลักนักเรียนหญิงช้ัน ป.1 

 
 
  3 ครั้ง ตอวัน 

23 พ.ค. 50 
เวลา 11.10 น. 

 
ฉีดนํ้าใสหนานองอนุบาล 

1 ครั้ง/วัน 

24 พ.ค. 50 
เวลา 8.10 น. 
เวลา 10.20 น. 

 
ผลักนองลมเพื่อแยงซื้อขนม 
ใชฝามือตีตบเพื่อนนักเรียนหญิง 

2 ครั้ง/วัน 

25 พ.ค. 50 
เวลา9.25 น. 
เวลา 12.25 น 

 
ดึงผมนองนักเรียนหญิงช้ัน ป.3 
เตะนักเรียนชายช้ัน ป.4      

2 ครั้ง/วัน 
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ตาราง  2   ความถ่ีของพฤติกรรมการทําใหนักเรียนคนอื่นไดรับความเจ็บปวด ของ เด็กชายซ ี  
                   ในระยะทดลอง (B) 
ครั้งที่/วัน/เวลา พฤติกรรมที่สังเกต ครั้ง/วัน 
4 มิ.ย.50 
เวลา 11.05 น. 
เวลา 15.45 น. 

 
ใชมือตบหลังนอง ป.3 
ฉีกสมุดงานเพื่อน 

2 ครั้ง/วัน 

5 มิ.ย.50 
เวลา 12.35 น. 
เวลา 15.40 น. 

 
ดึงผมเพื่อนนักเรียนหญิง 
ผลักรถจักรยานของเพื่อนใหลม 

2 ครั้ง/วัน 

6 มิ.ย.50 
เวลา 10.45 น. 

 
ใชเทาเข่ียรองเทาเพื่อน 

1 ครั้ง/วัน 

8 มิ.ย.50 
เวลา 15.40 น. 

 
ใชลิขวิดปายแขนเพื่อน 

1 ครั้ง/วัน 

11 มิ.ย.50 
เวลา 12.15 น. 
เวลา 15.45 น. 

 
ดึงถาดอาหารจากโตะ แกลงเพื่อนในกลุม 
ตีแขนเพื่อนนักเรียนหญิง 

 
2 ครั้ง/วัน 

14 มิ.ย.50 
เวลา 8.35 น. 

 
แกลงชนเพื่อนนักเรียนหญิง 

1 ครั้ง/วัน 

15 มิ.ย.50 
เวลา 13.05 น. 

 
ทําทาทางกวนใหเพื่อนโกรธ 

1 ครั้ง/วัน 

18 มิ.ย.50 
เวลา 12.40 น. 

 
แกลงเดินชนเพื่อนนักเรียนหญิง 

1 ครั้ง/วัน 

20 มิ.ย.50 
เวลา 12.20 น. 

 
ใชเทาเข่ียเทาเพื่อนรวมโตะอาหาร 

1 ครั้ง/วัน 

21 มิ.ย.50 
เวลา 15.35 น. 

 
ทําทาทางกวนใหเพื่อนโกรธ 

1 ครั้ง/วัน 

 

0       1            3           5           7            9           11        13          15         17               วัน

ครั้ง A B

1

2

4

3

5

 
    ภาพประกอบ  1 พฤติกรรมทําใหผูอื่นไดรับความเจ็บปวดของ เด็กชายซี 
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 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  นอกจากน้ีจํานวนครั้งในการกระทําตอผูอื่นลดลง 
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