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วิธีดําเนินการศึกษา 
 
 การคนควาแบบอิสระคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูศึกษาไดมุงท่ีจะปรับพฤติกรรม
การตีเพื่อนผูอ่ืนโดยใชวิธีการวิเคราะหพฤติกรรมประยุกตสําหรับเด็กออทิสติกท่ีมีภาวะบกพรอง
ทางสติปญญารวมดวย  เรียนในหองเรียนพิเศษในชวงปดภาคเรียนชวงช้ันท่ี 1  โรงเรียนบานใหม
หนองบัว  อําเภอไชยปราการ  จังหวดัเชียงใหม ซ่ึงเปนโรงเรียนเรียนรวม ท้ังนี้ผูศึกษาไดดําเนินการ
ตามข้ันตอนตอไปนี ้
 1. การกําหนดกรณีศึกษา 
 2. การกําหนดเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 3. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 4. การรวบรวมขอมูล 
 5. การวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดกรณีศึกษา 
 ผูศึกษาไดทําการเลือกกรณีศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก นองโอม 
นักเรียนเพศชาย อาย ุ11  ป และไดรับการวนิิจฉัยจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร  อําเภอแมริม 
จังหวดัเชียงใหม วาเปนเดก็ออทิสติกท่ีมีภาวะบกพรองทางสติปญญา  มีพฤติกรรมไมอยูนิ่งและ
สมาธิส้ันรวมดวย  นองโอมไดรับการชวยเหลือระยะแรกเร่ิม (EI) จากสถาบันพัฒนาการเด็ก- 
ราชนครินทร  ปจจุบันเขารับการศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับช้ันระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 หอง 4 
หองเรียนรวมแบบเต็มเวลา  โรงเรียนบานใหมหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม   
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 3  นองโอมมีการรับรูจากการเลียนแบบไดด ี 
ชอบการอยูรวมหรือมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  มีปญหาทางพฤติกรรม ไดแก การตีผูอ่ืนขณะรวมเรียน
ในหองเรียน  ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวไดเกดิข้ึนบอย คือ ใน 5 วัน ในเวลา 12.40-13.40 น. พบวา  
นองโอมแสดงพฤติกรรมการตีเพื่อนเทากบั 4-5 คร้ังตอช่ัวโมง ทําใหนองโอมมีปญหาในการเรียน
รวมกับกลุมเพือ่นภายในหองเรียนรวม  และขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
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การกําหนดเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารที่เกีย่วของกับการปรับพฤติกรรมของกรณีศึกษาและกําหนด
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา ดังนี ้
 1. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  ใชเพื่อเปนแนวการจดักิจกรรมการเรียน   
การสอน และการพัฒนาทักษะตางๆ ของนองโอมภายในปการศึกษา 2549 ท้ังนี้ไดกําหนดการปรับ
พฤติกรรมของนองโอมไวในแผน โดยใชเวลาในการดําเนินการจํานวน 2 เดือน  ต้ังแตวนัท่ี 12 
มีนาคม – 4 พฤษภาคม  2550 (ภาคผนวก ก) 
 2. แผนการสอนรายบุคคล (IIP) เร่ืองการลดพฤติกรรมการตีเพื่อน ท่ีใชสอนดาน 
การปรับลดพฤติกรรมการตีเพื่อนของนองโอมตามท่ีบรรจุเนื้อหาไวในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) จํานวน 1 แผน  ใชเวลาในการสอนเปนเวลา 5 วัน  ต้ังแตวนัท่ี 23-27 เมษายน  2550 
(ภาคผนวก ข) 
 3. แบบวิเคราะหพฤติกรรม (ABC) เพื่อใชในการสังเกตพฤติกรรมของนองโอมวา 
มีสาเหตุ ความถ่ี และเง่ือนไขอยางไรตอการเลือกแสดงพฤติกรรมการตีของนองโอม โดยใชบันทึก
การแสดงพฤตกิรรมต้ังแตวนัท่ี 12 -16 มีนาคม  2550 (ภาคผนวก ค) 
 4. แบบบันทึกการวัดความสามารถที่เสนฐานใชเพื่อวดัระดับความสามารถพื้นฐาน 
ในการใชแผนกิจกรรมของนองโอมกอนการทําการสอนจริง  ใชบันทึกต้ังแตวนัท่ี 12-16 มีนาคม 
2550 (ภาคผนวก ง) 
 5. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม ใชเพื่อบันทึกพฤติกรรมในขณะทําการสอนและ
หลังจากการใชแผนกิจกรรมแลว  เปนการบันทึกผลหลังการใชแผนกจิกรรมเพ่ือนําไปวิเคราะห
ขอมูล (ภาคผนวก จ) 
 6. แบบสรุปบันทึกผลการปรับลดพฤติกรรม ใชหลังการทดลองแลวมาสรุปเปนขอมูล  
ในรูปความถ่ีเปรียบเทียบกบัการแสดงพฤติกรรมกอนการปรับลด (ภาคผนวก ฉ) 
 7. แบบสํารวจส่ิงเสริมแรง ใชในระยะกอนการทดลองเพ่ือสํารวจส่ิงเสริมแรงท่ีนองโอม
ตองการมากท่ีสุด โดยการใหผูปกครอง ครูประจําช้ัน และนองโอมตอบคําถามเกี่ยวกับส่ิงท่ีชอบ
มากท่ีสุด 1 อยาง และจากการตอบแบบสํารวจพบวานองโอมตองการเลนรถจักรยานสองลอมาก
ท่ีสุด  ดังนั้นผูศึกษาจึงนํามาเปนตัวเสริมแรงในการวางเง่ือนไขตอการปรับพฤติกรรมของนองโอม
ในระยะทดลองหรือระยะใชโปรแกรมการปรับพฤติกรรม ต้ังแตวนัท่ี 23-27 เมษายน 2550 
(ภาคผนวก ช) 
 8. เคร่ืองบันทึกวดีิทัศนใชบันทึกการทําการศึกษาตลอดระยะเวลาการศกึษา 
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การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 1. แผนการสอนรายบุคคล (IIP)  เร่ืองการลดพฤติกรรมการตีเพื่อน จํานวน 1 แผน  
ใชเวลาในการเรียนแผนละ 3 คาบ (60 นาที)  ตอ 1 วัน รวมท้ังส้ิน 15 คาบ  สรางโดยศึกษาเอกสาร 
ท่ีเกี่ยวของ แลวนําขอมูลท่ีไดมาประมวลและปรับเปนแผนการสอนจํานวน 1 แผนโดยมีข้ันตอน 
ในการสรางดงันี้   
  1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับการปรับพฤติกรรมแบบวิธีการวิเคราะห
พฤติกรรมประยุกต 
  1.2 กาํหนดพฤติกรรมเปาหมายที่ตองการลด คือ พฤติกรรมการตีผูอ่ืน 
  1.3 เลือกพฤติกรรมเปาหมายหรือพฤติกรรมใหมท่ีพึงประสงคเพื่อนํามาเปน
พฤติกรรมทดแทนพฤติกรรมเกาอันไมพึงประสงค  พฤติกรรมเปาหมายท่ีเลือกไวคือ พฤติกรรม 
การลูบแขนเพ่ือนแบบเบา ๆ 
  1.4 กําหนดสถานท่ีท่ีจะดําเนินการ คือ ในสถานการณของหองเรียนรวมพเิศษ 
ชวงปดภาคเรียน 
  1.5 รวบรวมและวเิคราะหขอมูลพื้นฐานของพฤติกรรมเปาหมาย 
  1.6 เลือกเทคนิคของการปรับพฤตกิรรม ไดแก เทคนิคการเสริมแรงทางบวกดวย 
เบ้ียอรรถกร  เทคนิคการช้ีแนะทางวาจา  เทคนิคการเสนอตัวแบบที่มีชีวิต  และเทคนคิการลงโทษ
ดวยการปรับสินไหม 
  1.7 เลือกตัวเสริมแรงทางบวก โดยการใชแบบสํารวจความพึงพอใจ ท้ังนี้ผลการ
สํารวจพบวานองโอมมีความสนใจตอการถีบรถจักรยานสองลอมากท่ีสุด  และไดกําหนดเกณฑ 
การนําเบ้ียอรรถกรมาแลกเวลาในการเลนถีบรถจักรยานสองลอเม่ือนองโอมแสดงพฤติกรรมการ
ลูบแขนเพ่ือนแทนพฤติกรรมการตี 
  1.8 สรางโปรแกรมการปรับพฤติกรรมจํานวน 1 โปรแกรมท่ีสามารถนําไปใชใน
สภาพการณจริงได 
  1.9 นําโปรแกรมการปรับพฤติกรรมท่ีสรางใหประธานท่ีปรึกษาฯ และกรรมการ
ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม ครอบคลุมเนื้อหา และแกไขขอบกพรอง หลังจากนั้นให
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา ความเหมาะสมทางภาษา ส่ือ 
อุปกรณ และการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกบัเด็กออทิสติก  จากนั้นนําไปใหประธานท่ีปรึกษา 
และกรรมการตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง 
  1.10 นําโปรแกรมการปรับพฤติกรรมท่ีปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปใชเพื่อการ
วิจัยกับกรณีศึกษา  
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 2. แบบวิเคราะหพฤติกรรม (ABC)  ผูศึกษาไดเลือกใชแนวทางการวิเคราะหพฤติกรรม 
(ABC) ของ Wilson & O’Leary (1981) และ ท่ีกลาวไววา ตองตอบคําถาม 3 ขอ ดังตอไปนี ้
  2.1 คําถามเกี่ยวกับ A (Antecedents) หรือเง่ือนไขนํานั่นคือเหตุการณท่ีมักเกิดข้ึนกอน 
การเกิดพฤตกิรรมท่ีเปนปญหา หรือพฤติกรรมเปาหมายของบุคคล  ซ่ึงเหตุการณท่ีเกดิข้ึนตองเปน
เหตุการณในสภาพปจจุบันท่ีเกิดพฤติกรรมปญหานั้น 
  2.2 คําถามเกี่ยวกับ  B (Behavior) หรือพฤติกรรม นั่นคือพฤติกรรมใดเปนพฤติกรรม 
ท่ีเปนปญหาหรือพฤติกรรมเปาหมายของบุคคล   
  2.3 คําถามเกีย่วกับ C (Consequences) หรือผลกรรม คือเหตุการณท่ีมักเกดิข้ึนหลังจาก 
การเกดิพฤติกรรมท่ีเปนปญหา หรือพฤติกรรมเปาหมายของบุคคล 
  2.4 เม่ือศึกษารายละเอียดตาง ๆ แลวผูศึกษาไดเลือกใชแบบวเิคราะหพฤติกรรมของ 
ยุพิน  คําปน (2549)  
  2.5 นาํแบบวเิคราะหพฤติกรรมท่ีสรางใหประธานท่ีปรึกษาและกรรมการตรวจสอบ
ความถูกตอง เหมาะสม และแกไขขอบกพรอง หลังจากนั้นใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา และความเหมาะสมทางภาษาใหเหมาะสมกบัเด็กออทิสติก  จากนั้นนําไป
ใหประธานท่ีปรึกษาและกรรมการตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง 
  2.6 นําไปสังเกตพฤติกรรมของนองโอมในระยะกอนการทดลอง เพื่อศึกษาถึงสาเหตุ
การเกิดพฤติกรรมการตีท่ีแทจริง จากการบันทึกและวิเคราะหขอมูลจากแบบวิเคราะหพฤติกรรมของ
นองโอม พบวานองโอมแสดงพฤติกรรมการตีผูอ่ืนเนื่องจากตองการเร่ิมสนทนาหรือเรียกรองความ
สนใจจากเพื่อน ๆ ในหองเรียน 
 3. แบบบันทึกการวัดความสามารถท่ีเสนฐาน (Baseline) มีข้ันตอนการสรางดังนี ้
  3.1 ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารที่เกีย่วของเกี่ยวกบัการวัดความสามารถท่ีเสนฐาน 
(Baseline) และไดนําแบบอยางของการสังเกตและบันทึกความถ่ีของพฤติกรรมของประเทือง   
ภูมิภัทราคม (2540, หนา 77) ท่ีมีลักษณะการบันทึกแบบความถ่ีท่ีสะดวกและงาย ความถ่ีของ
พฤติกรรมท่ีบันทึกไดสะทอนใหเห็นการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม และความถ่ีท่ีบันทึกแสดงถึง
จํานวนของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยตรง เพราะฐานขอมูลของนองโอมมีการแสดงพฤติกรรมท่ีมี
ความถ่ีสูงสุด ในชวงเวลา 12.40-13.40 น. 
  3.2 นําแบบบันทึกการวัดความสามารถที่เสนฐานท่ีสรางข้ึนใหประธานท่ีปรึกษา
และกรรมการตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม และแกไขขอบกพรอง หลังจากนัน้ใหผูเช่ียวชาญ
จํานวน 3 ทานตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาใหเหมาะสม จากนัน้นําไปใหประธานท่ีปรึกษา
และกรรมการตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง  
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  3.3 นําไปบันทึกความถ่ีพฤติกรรมการตีผูอ่ืนของนองโอมในเวลา 5 วันติดตอกัน 
รวม 5 ช่ัวโมง พบวา นองโอมแสดงพฤติกรรมรวม 23 คร้ัง เฉล่ีย 5 คร้ังตอช่ัวโมง  
 4. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม  มีข้ันตอนการสรางดังนี้ 
  4.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการบันทึกพฤติกรรมแบบตาง ๆ ท้ังนี้ผูศึกษาเลือกใช 
แบบสังเกตพฤติกรรมของ สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต (2541) มาเปนแนวทางในการสรางแบบบันทึก 
การสังเกตพฤติกรรม 
  4.2 นําแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมท่ีสรางใหประธานท่ีปรึกษาและกรรมการ
ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม และแกไขขอบกพรอง หลังจากนัน้ใหผูเช่ียวชาญจาํนวน 3 ทาน
ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาใหเหมาะสมกับเดก็ออทิสติกจากนั้นนําไปใหประธานท่ีปรึกษา
และกรรมการตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง 
  4.3 นําแบบบันทึกพฤติกรรม ไปทําการบันทึกในรูปแบบคาความถ่ีท่ีนองโอม 
แสดงพฤติกรรมการตีเพื่อน และการลูบแขนเพ่ือนในแตละช่ัวโมงของชวงเวลาท่ีทําการทดลอง 
 5. แบบสรุปบันทึกผลการปรับลดพฤติกรรม  มีข้ันตอนการสรางดังนี้ 
  5.1 ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการบันทึกผลการปรับลดพฤติกรรม 
  5.2 นําขอมูลท่ีไดมาปรับสรางแบบบันทึกผลการปรับพฤติกรรม ท้ังนี้ไดสราง 
แบบบันทึกในรูปแบบการบันทึกในรูปของคาความถ่ี จากนั้นนําแบบสรุปบันทึกผลการปรับลด
พฤติกรรมท่ีสรางใหประธานท่ีปรึกษาและกรรมการตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม ครอบคลุม
เนื้อหา และแกไขขอบกพรอง หลังจากนัน้ใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานตรวจสอบความเท่ียงตรง
ตามเนื้อหาใหเหมาะสมกับเดก็ออทิสติก  จากน้ันนาํไปใหประธานท่ีปรึกษาและกรรมการ
ตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง 
  5.3 แบบสรุปบันทึกผลการปรับลดพฤติกรรม ใชสรุปนําเสนอผลการทดลอง 
เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการปรับพฤติกรรมของนองโอม เพื่อใหเหน็คารอยละความถ่ีของพฤติกรรม
การตีผูอ่ืนไดอยางชัดเจนและสามารถเปรียบเทียบกนัไดท้ัง 3 ระยะ คือ ระยะกอนการทดลอง   
ระยะทดลอง และระยะหลังการทดลอง 
 6. แบบสํารวจส่ิงเสริมแรง 
  6.1 ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการสํารวจส่ิงเสริมแรง 
  6.2 ผูศึกษาเลือกใชแบบสํารวจส่ิงเสริมแรงชนิดแบบสอบถามชนิดเติมคําของ
สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต (2541, หนา 184) มาเปนรูปแบบของแบบสํารวจส่ิงแรงเสริม เพื่อใชสํารวจ
ส่ิงเสริมแรงท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนพฤติกรรมของนองโอม 
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  6.3 นําแบบสํารวจส่ิงเสริมแรงท่ีสรางใหประธานท่ีปรึกษาและกรรมการตรวจสอบ
ความถูกตอง เหมาะสม ครอบคลุมเนื้อหา และแกไขขอบกพรอง  หลังจากนั้นใหผูเช่ียวชาญ 
จํานวน 3 ทานตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา และความเหมาะสมทางภาษาใหเหมาะสมกับ
เด็กออทิสติก   จากนั้นนําไปใหประธานท่ีปรึกษาและกรรมการตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง 
  6.4 นําแบบสํารวจส่ิงเสริมแรงไปใชในระยะกอนการทดลอง และจากการสํารวจ 
ส่ิงเสริมแรงพบวา นองโอมตองการเลนถีบรถจักรยานสองลอ ซ่ึงเปนแรงเสริมประเภทกิจกรรม  
ดังนั้นผูศึกษาจงึกําหนดเบ้ียอรรถกรมาเปนแรงเสริมท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก เหรียญรางวัล 
รูปวงกลมสีน้าํเงิน  ซ่ึงสามารถนํามาแลกเปล่ียนกับเวลาในการเลนถีบจักรยานสองลอตามเกณฑ 
ท่ีกําหนดไวในแผนการสอนรายบุคคล เร่ือง การลดพฤติกรรมการตีเพื่อน 
 7. เคร่ืองบันทึกวีดีทัศน 
  ผูศึกษาใชเคร่ืองบันทึกวีดิทัศนบันทึกภาพการปรับพฤติกรรมการตีผูอ่ืนของนองโอม  
โดยการบันทึกภาพนั้น  ผูศึกษาใชผูชวยบันทึกซ่ึงเปนนกัเรียนในหองเรียน   ท้ังนี้ผูศึกษาตองทําการ
สอนเกี่ยวกับการบันทึกภาพและวิธีการบนัทึกกอน  จากนั้นจึงจดัวางแผนใหผูชวยบันทึกโดยแบง
ชวงการบันทึกภาพดังนี ้
  7.1 การทดลองใชโปรแกรมการปรับพฤติกรรม จํานวน 1 โปรแกรม ท่ีทําการทดลอง
เปนเวลา 5 วันติดตอกัน  รวมเวลา 5 ช่ัวโมง ในชวงเวลา 12.40-13.40 น. 
  7.2 บันทึกภาพการแสดงพฤติกรรมหลังการถอดถอนตัวเสริมแรงหรือระยะติดตามผล 
โดยใชเวลา 5 วนัติดตอกัน หรือ 5 ช่ัวโมง ในชวงเวลา 12.40-13.40 น. 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูศึกษาไดทําการแบงข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี ้
 ขั้นเตรียม 
 1. ประสานขอความรวมมือผูปกครอง  และครูประจําช้ันท่ีเกี่ยวของกับกรณีศึกษา 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน 
 2. เก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน ผูศึกษาใชวิธีการสํารวจขอมูลพื้นฐานจากบุคลากร 
ท่ีเกี่ยวของ ไดแกจากการบันทึกของผูปกครอง  และครูประจําช้ัน และศึกษาเพิ่มเติมจากแฟม
ประวัติของกรณีศึกษา 
 3. ขอหนังสือจากสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เสนอผูอํานวยการโรงเรียนบานใหมหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวดัเชียงใหม เพือ่ขอความ
อนุเคราะหในการทําการวิจยัภาคสนาม การเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน และการบันทึกวีดิทัศน 
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล (ภาคผนวก ญ)  
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 4. ทําหนังสือจากโรงเรียนบานใหมหนองบัวเพื่อขออนุญาตไปยังผูปกครองของ 
นองโอม เพื่อช้ีแจง และขอเก็บรวบรวมขอมูลพรอมท้ังใชโปรแกรมการปรับพฤติกรรมมาทดลอง 
ปรับพฤติกรรมการตีผูอ่ืนของนองโอม 
 5. ประสานความรวมมือจากครูประจําช้ัน เพือ่ช้ีแจงการสังเกตและบันทึกความถ่ีของ
พฤติกรรมท่ีตองการศึกษา วนัท่ี  1 มีนาคม 2550  เวลา 08.00-08.30 น. 
 6. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อกําหนด
เปาหมายระยะส้ันในการปรับพฤติกรรมกําหนดประชุมวันท่ี 15 มีนาคม 2550  เวลา 14.40-16.00 น.      
ณ หองเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 หอง 2  โรงเรียนบานใหมหนองบัว  ประกอบดวย ผูอํานวยการ  
ผูศึกษาซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเปนครูการศึกษาพเิศษ ครูประจําช้ัน และผูปกครอง ผลการประชุม
ผูปกครองเห็นชอบในการจดัแผนการปรับพฤติกรรม   
 7. การประเมินเบ้ียอรรถกรเพ่ือนําไปใชเปนแรงเสริมในการฝก โดยมีตัวเลือกประเภท
เหรียญสะสม มีจํานวน 3 สีใหเลือก ไดแก เหรียญสะสมรูปวงกลมสีน้ําเงิน  สีเหลือง และสีเขียว   
โดยทําการทดสอบจํานวน 3 คร้ัง  ผลการประเมินนองโอมเลือกเหรียญสะสมรูปวงกลมสีน้ําเงิน  
การประเมินรางวัลเพื่อนําไปใชเปนแรงจงูใจในการทดลอง โดยสํารวจจากแบบสํารวจส่ิงเสริมแรง
จากผูปกครอง  ครูประจําช้ัน และนองโอม  ผลการประเมินพบวาส่ิงเสริมแรงท่ีนองโอมตองการ
มากท่ีสุดจากคําตอบของผูปกครอง  ครูประจําช้ัน และนองโอม คือ การเลนถีบจักรยานสองลอ 
ดังนั้นผูศึกษาจึงนําการเลนถีบจักรยานสองลอมาเปนรางวัลในการสรางแรงจูงใจในการทดลอง 
และกําหนดอตัราการแลกเหรียญสะสมดงัตอไปนี้  
  เหรียญสะสม 1-2 ดวง ไดเลนรถจักรยาน 2 ลอ 5   นาที 
  เหรียญสะสม 3-4 ดวง ไดเลนรถจักรยาน 2 ลอ  10 นาที 
  เหรียญสะสม 5 ดวงข้ึนไป   ไดเลนรถจักรยาน 2 ลอ  15 นาที 
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 8. คัดเลือกตัวแบบการกระทําท่ีมีชีวิต โดยคัดจากเพ่ือนท่ีสนิทสนมกับกรณีศึกษา  
และเปนผูท่ีกรณีศึกษาใหการยอมรับ  เช่ือฟง และตองการเลียนแบบการกระทําเม่ือเห็นตัวแบบ
แสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคแลวไดรับการเสริมแรง  จากการคัดเลือกไดตัวแบบจํานวน 1 คน 
เปนนักเรียนชาย และไดรับการชี้แนะใหแสดงพฤติกรรมการลูบแขนเพื่อนเม่ือตองการเรียกเพื่อน 
ข้ันแรกใชวิธีจบัแขนนองโอมลูบแขนเพ่ือนกอน  จากน้ันจึงใชวิธีการบอกดวยวาจา  และจึงกระตุน
ใหนองโอมลูบแขนเพ่ือนตามตัวแบบอกีคร้ัง   
 9. ช้ีแจงแกเพื่อนรวมช้ันเรียนถึงการทดลองการปรับพฤติกรรมของกรณีศึกษา โดยให 
เพื่อน ๆ ทุกคนในช้ันเรียนไดมีสวนรวมในการปรับพฤติกรรมคร้ังนี้ดวย เชน บอกใหนองโอม 
ใชมือลูบแขนเพื่อนแทนการตี  การกลาวกระตุนเตือนเม่ือนองโอมแสดงพฤติกรรมการตีเพื่อน  
แลวควรช้ีแนะใหวาควรแสดงพฤติกรรมอยางไรแทน  และชวยกันสังเกตการแสดงพฤติกรรมของ
นองโอมท่ีแสดงออกมาวาควรไดรับการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร หรือตองการลงโทษดวยการ
ปรับสินไหม 
 10. เตรียมหองเรียน โดยจัดรูปแบบหองเรียนใหเปนบรรยากาศของหองเรียนท่ีนองโอม
เคยเรียนมากอนตามระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท้ังนี้การจัดหองเรียนไดจัดโตะนั่งเปนส่ีเหล่ียม 
จัตุรัส  นองโอมนั่งอยูแถวหนาสุดเพื่อใหสะดวกตอการสังเกตตัวแบบ  และการบันทึกภาพไดงาย
และชัดเจนยิ่งข้ึน  ท้ังนี้การตดิต้ังกลองวีดิทัศนผูศึกษาไดวางไวบนกลองเก็บของบนโตะครูผูสอน 
ซ่ึงต้ังอยูทางทิศเหนือของหองใกลกลับประตูทางเขาหองเรียน การเลือกต้ังกลองบนกลองเพราะ
สะดวกตอการบันทึกและอยูในท่ีคอนขางลับตานองโอมเพื่อไมใหนองโอมใหความสนใจกลับ
กลองมากเกินไป 
 ขั้นเก็บขอมูลความสามารถที่เสนฐานกอนทดลอง 
 11. สังเกตพฤติกรรมกอนการทดลองโดยครูประจําช้ันเปนผูชวยสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมการตีเพื่อนของนองโอมในชวงเวลา 12.40-13.40 นาฬิกา เปนเวลา 60 นาที ตอวัน 
ติดตอกัน 5 วนั รวมเวลาการสังเกตพฤติกรรมการตีผูอ่ืนของนองโอม เปนเวลาท้ังส้ิน 300 นาที 
หรือ 5 ช่ัวโมง 
 12. บันทึกพฤติกรรมดวยกลองวดีิทัศน เพื่อหาจํานวนความถ่ีและชวงเวลาที่เกิด
พฤติกรรมการตีผูอ่ืนมากท่ีสุด แลวนํามาบันทึกในแบบสังเกตและบันทึกความถ่ี  เพื่อเปนขอมูล
พื้นฐานของการเกิดพฤติกรรมการตีผูอ่ืนของนองโอมกอนการทดลอง สําหรับการบันทึกผูศึกษาได
หาผูชวยบันทึกภาพโดยสอนนกัเรียน 1 คนเกี่ยวกับวิธีการ  ข้ันตอนและเวลา ในการบันทึกภาพ 
จากนั้นจึงช้ีแจงใหนกัเรียนในหองเรียนไดทราบวาการสอนนองโอมใหลูบแขนเพ่ือน และไมให
แสดงพฤติกรรมการตีผูอ่ืนนั้นตองบันทึกภาพไวเปนหลักฐาน  เพื่อจะไดทราบจํานวนความถ่ีของ
พฤติกรรมท่ีนองโอมแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ไดอยางแทจริง  จากนัน้จงึใหผูชวยบันทึกภาพปฏิบัติ
หนาท่ีตามเวลาและข้ันตอนท่ีกําหนดไว 
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 ขั้นทดลอง 
 13. ผูศึกษาช้ีแจงกติกาและเกณฑในการปรับพฤติกรรมใหนองโอมฟง โดยเฉพาะ 
การชี้แจงการแสดงพฤติกรรมอยางไรที่จะไดมาซ่ึงการเสริมแรงทางบวกดวยเบ้ียอรรถกร หรือ
พฤติกรรมท่ีทําใหถูกลงโทษโดยการปรับสินไหม แกนองโอม 
 14. ลงมือปฏิบัติจริง ผูศึกษาดําเนินการสอนโดยใชแผนการสอนรายบุคคล เร่ือง  
การปรับลดพฤติกรรมการตีผูอ่ืน จํานวน 1 แผนโดยสอน วันละ 3 คาบ  (เวลา 12.40 - 13.40 น.) 
เร่ิมใชแผนต้ังแตวนัท่ี  23  เมษายน  2550  ถึงวันท่ี  4  พฤษภาคม  2550  ในหองเรียนพิเศษ
แบบเรียนรวมของชวงช้ันท่ี 1  ท้ังนี้มีข้ันตอนการสอนดงันี้ 
  14.1 ระยะทดลอง ต้ังแตวันจันทรท่ี 23 ถึงวันศุกรท่ี 27 เมษายน  2550 เวลา 12.40-
13.40 น. ผูศึกษาสรางสถานการณจําลองแลวใหตัวแบบการกระทําท่ีมีชีวิต มาสาธิตการแสดง
พฤติกรรมการลูบแขนเพ่ือนแทนการตีผูอ่ืนใหนองโอมเห็นไดอยางชัดเจน 
  14.2  เม่ือตัวแบบการกระทําท่ีมีชีวิตแสดงพฤติกรรมการลูบแขนเพ่ือน ผูศึกษาให 
ตัวแบบการกะทําไปรับตัวเสริมแรงคือเบ้ียอรรถกร แลวนําไปแลกกับเวลาในการเลนถีบจักรยาน 
2 ลอ แตถาตัวแบบแสดงพฤติกรรมการตีเพื่อนตัวแบบจะถูกลงโทษโดยการปรับสินไหม คือ  
ริบเบ้ียอรรถกรคืน ในทุก ๆ ข้ันตอนของการปรับพฤติกรรมตองใหนองโอมสังเกตเห็นไดอยาง
ชัดเจน 
 15. ระหวางการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนในชวงเวลาของการทดลอง ครูและ
เพื่อนมีการกระตุนใหนองโอมแสดงพฤตกิรรมการลูบแขนเพ่ือนแทนพฤติกรรมการตี โดยการใช
เทคนิคการช้ีแนะดวยวาจา 
 16. ตลอดระยะเวลาของการทดลอง ใหมีการสังเกตและบันทึกความถ่ีของการแสดง
พฤติกรรมท่ีนองโอมแสดงออกทุกคร้ังท่ีทดลอง  จนครบเวลา 1 สัปดาห (5 วนั) คือ ระหวางวันท่ี 
23 - 27 เมษายน 2550  เวลา 12.40 - 13.40 น.  
 17. สังเกตและบันทึกความถ่ีการแสดงพฤติกรรมของนองโอมหลังจากการใชแผน 
(ระยะติดตามผล) เปนเวลา 1 สัปดาห ระหวางวันท่ี  30 เมษายน 2550  ถึงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2550  
พรอมบันทึกผลการสังเกต 
 หลังจากการทดลองใชโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการตีผูอ่ืน โดยใชวิธีการวิเคราะห
พฤติกรรมประยุกตกับกรณศึีกษาครบท้ัง  5 ช่ัวโมงแลว  ผูศึกษาประเมินผลโดยใชแบบสรุปบันทึก
ผลการแสดงพฤติกรรมในระยะทดลอง ซ่ึงจะไดคาความถี่ของพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาเปนคร้ัง 
จากนั้นในระยะติดตามผลกมี็การบันทึกความถ่ีของพฤติกรรมของกรณีศึกษาไปอีก 5 ช่ัวโมงแลว
นําผลการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมมาเปรียบเทียบกนั โดยตัวเลขท่ีนํามาใชเปรียบเทียบนั้นเปน
ตัวเลขของความถ่ีจริงท่ีนองโอมแสดงพฤติกรรมออกมาใหเห็น 
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การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลท่ีไดจากการใชเคร่ืองมือตาง ๆ ในการศึกษาไดนํามาวิเคราะห ดังนี้ 
 1. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับนองโอมจากขอมูลประวัติ จากเอกสารการเยี่ยมบาน การสังเกต และการสัมภาษณ 
นํามาจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการสอนเฉพาะบุคคล เร่ือง การลดพฤติกรรม
การตีเพื่อน โดยกําหนดจดุประสงคเชิงพฤติกรรม  ตัวอยางเชน  ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2550  
นองโอมสามารถลดพฤติกรรมการตีเพื่อนลงได อีกท้ังความสามารถพื้นฐานในทักษะตาง ๆ  
ท่ีกรณีศึกษาสามารถทําไดในปจจุบันมากาํหนดข้ันตอนในการฝกและกําหนดส่ืออุปกรณได
เหมาะสมกับศักยภาพ 
 2. แบบวิเคราะหพฤติกรรมและแบบบันทึกการวัดความสารถที่เสนฐาน นําผลการ
บันทึกจากแบบวิเคราะหพฤติกรรมและแบบบันทึกการวัดความสารถที่เสนฐานในระยะกอน 
การทดลอง มาวิเคราะหหาสาเหตุปจจยัท่ีทําใหเกิดการแสดงพฤติกรรมในแตละคร้ังเพื่อนํามาเปน
ขอมูลในการสรางโปรแกรมการปรับพฤติกรรมไดชัดเจนและสามารถนําไปปรับปรุงแกไขในการ
ทดลองคร้ังตอไป โดยนํามาเรียบเรียงเปนหมวดหมูและเขียนบรรยายเชิงพรรณนา 
 3. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม นําวีดิทัศนมาสังเกตพฤติกรรม โดยผูสังเกต 1 คน 
คือ ผูศึกษา บันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม เวลาของกิจกรรมท้ังหมด 60 นาที  
โดย 5 นาทีแรก และ 5 นาที สุดทายเปนเวลาเตรียมความพรอมกอนเรียนและหลังเรียน เวลาท่ีใช
สังเกต 60 นาที แบงเปน 3 ชวง ชวงละ 20 นาที โดย 3 นาทีแรกของทุกชวงจะไมนับเวลา 
 4. เคร่ืองบันทึกวดีิทัศน ใชบันทึกการเกดิพฤติกรรมของกรณีศึกษาเปนเวลา 60 นาที  
ในสถานท่ีฝกคือ หองเรียนพิเศษในระหวางปดภาคเรียนท่ี 2 ระดับชวงช้ันท่ี 1 โรงเรียนบานใหม
หนองบัว จะบันทึกดังนี ้
  4.1 ระยะท่ี 1 กอนการทดลองมีการบันทึกสังเกตติดตอกัน 5 วัน ท้ังนีก้ารสังเกต
พฤตกิรรมแยกเปนชวงเวลาตามกิจกรรมท่ีนองโอมปฏิบัติในแตละวนั ซ่ึงอยูตางเวลา และสถานท่ี  
เพื่อศึกษาพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
  4.2 ระยะท่ี 2 ระหวางทดลอง จะบันทึกวดีีทัศน 1 สัปดาห คือวันจนัทรถึงวนัศุกร 
เวลา 12.40-13.40 น. เพราะการสรางพฤติกรรมใหมและการลดพฤติกรรมเกาจะดําเนินไปอยางเปน
ข้ันตอน มีการฝกอยางสมํ่าเสมอ และใชเทคนิควิธีหลายวิธี (ผดุง อารยะวิญู, 2546, หนา 73)     
เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคท่ีกําหนดไวในจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
  4.3 ระยะท่ี 3 หลังการทดลอง จะบันทึกพฤติกรรมติดตอกันอีก 5 วัน ท้ังนี้ เวลา  
สถานการณ สภาพแวดลอม และสถานท่ีคงเดิมทุกคร้ังในการบันทึกพฤติกรรม 
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 จากนั้นผูศึกษานําขอมูลภาพและเสียงมาเรียบเรียงเปนหมวดหมูและเขียนเชิงพรรณนา
ควบคูไปกับการบันทึกขอมูลความถ่ีเฉพาะท่ีมีการเกดิพฤติกรรมเปาหมายทําเปนคารอยละของ
ความถ่ี แลวนาํมาแสดงในรูปแบบกราฟเสน สรุปผลการศึกษาโดยวิเคราะหทางสายตา (Visual 
Analysis) (Parsonson&Baer, 1992, pp. 15–35 อางใน ศิวาณา  พันธุรัตน, 2549, หนา 65) และ
เปรียบเทียบคาเฉล่ียของจํานวนความถ่ีในแตระยะของการศึกษา 
 สวนตารางท่ีแสดงจํานวนการเกิดพฤติกรรมแบบนับความถ่ี ท่ีสังเกตท้ังหมด 15 คร้ัง  
ผูศึกษาจึงไดกาํหนดสัญลักษณท่ีใชในการวเิคราะหขอมูลในตารางดังนี ้
 N แทน  จํานวนคร้ังท่ีสังเกตและบันทึกพฤติกรรม 
 X แทน  จํานวนความถ่ีท่ีเกิดพฤติกรรมการสังเกตและบันทึกแตละคร้ัง 

 Σx แทน  ผลรวมของความถ่ีท่ีเกิดพฤตกิรรมการสังเกตและบันทึกแตละคร้ัง 
 Χ  แทน  คาเฉล่ียของจํานวนความถ่ีท่ีเกิดพฤติกรรมในการสังเกตและบันทึก 
    แตละคร้ัง       
 สรุปท้ัง 3 ระยะ จะแสดงเปนตารางเดียวกนัและรูปกราฟเดียวกนั ซ่ึงตารางและรูปกราฟ
จะมีท้ังหมด 1 ชุด คือ สถานท่ีสังเกตไดแก การนั่งเรียนหนังสือในหองเรียนพิเศษระหวางปดภาค
เรียนของชวงช้ันท่ี 1 โรงเรียนบานใหมหนองบัว 


